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املقدمة

بسم الله والحمد لله والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني وعىل آله وصحبه أجمعني.

هــذا الجــزء األول لكتــاب املؤمتــر الــدويل الــذي عقــده قســم اللغــة العربيــة بجامعــة كــرياال حــول نشــأة وتطــور أدب 

األطفــال يف اللغــة العربيــة يف 27 - 29 ينايــر / كانــون الثــاين 2016م(

‘أدب األطفــال’ هــو نــوع مــن الفــن األديب يشــمل أســاليب مختلفــة مــن النــر والشــعر املؤلفــة بشــكل خــاص لألطفــال 

واألوالد دون عمر املراهقة. بدأ تطور هذا النوع األديب يف القرن السابع عرش يف أوروبا، وأخذ يزدهر يف منتصف 

القرن العرشين مع تحسني أنظمة التعليم يف جميع أنحاء العامل، مام زاد من طلب املؤلفات املخصصة لألطفال 

بلغات مختلفة، ومع ظهور أدباء يكرسون معظم وقتهم لكتابة مؤلفات لألطفال.

أدب األطفــال هــو نتــاج اجتامعــي وقــوة اجتامعيــة. وقــد أظهــرت الدراســات أنــه يف كثــري مــن الــدول الهيئــات الرقابيــة 

الحكوميــة تشــكل الشــكل واملضمــون يف األدب لتقدميهــا لألطفــال. يتألــف أدب األطفــال مــن القصــص املحكيــة، 

واألغاين، والقصائد، التي كانت تستخدم لتعليم وإرشاد، وتسلية األطفال. إال أنه يف القرن 18، مع تطور مفهوم 

“الطفولــة” أن النــوع منفصــل أدب األطفــال بــدأ يف الظهــور، مــع أقســامها الخاصــة، والتوقعــات، والكنــي.

تعتــر الكتابــة لألطفــال مــن أصعــب فنــون الكتابــة والتأليــف فقــد تجــد كاتبــا يتكلــف الصياغــة للطفــل ويتقعــر يف 

اختيــار األلفــاظ ويدقــق يف املعــاين ويحــاول أن يســر غــور األطفــال حتــى يعــر عــام يجيــش يف نفوســهم مــن خــالل 

قصــة أو حكايــة أو معلومــة أو حتــى طرفــة.  إن مــن الغرائــب أن بعــض أفضــل كتــاب أدب األطفــال هــم مــن املغموريــن 

بــل بعضهــم ال يتجــاوز أن يكــون قــد اكتشــف قدرتــه يف هــذا املجــال فجــأة دون ســابق قصــد أو معرفــة. إن أديــب 

الطفــل ينبغــي أن يكــون فنانــا يف الدرجــة األوىل ذا حــس مرهــف وقــدرة مبدعــة عــىل االبتــكار صبــورا يســتطيع أن يقيــم 

جســورا قويــة مــع األطفــال. 

يكاد يخلو الرتاث العريب من أدب األطفال املكتوب وهو كقرينه األدب الغريب معارص ومتوافق مع ظهور الطباعة 

وتوفــر أدوات القــراءة وانتشــار التعليــم ومــع ذلــك هنــاك بعــض املــواد التاريخيــة ســواء يف األدب العــريب مثــل عقلــة 

اإلصبــع حــي بــن يقظــان أو األدب الغــريب مثــل روبنــز كــروس وإليــس يف بــالد العجائــب. أمــا يف العــامل العــريب فلقــد 

كانت بدايات كتب األطفال عبارة عن ترجامت بإرشاف جهات غربية ومساهامت عربية محلية إلصدارات أجنبية 

يغلب عليها صفة التغريب واالنهزامية أمام مقدرات الغرب ثم ظهرت كتب عربية اعتمدت فقط عىل الحكايات 

الشــعبية واأليام واملعارك املحلية وصاغتها بصياغة معارصة مام أثر عىل مســتوى املضمون الذي تحمله. كانت 

هنــاك محــاوالت جــادة قليلــة جــدا اســتفادت مــن الــرتاث اإلســالمي والســرية لكنهــا مل تســتطع االســتمرار والثبــات 

وانعكســت مشــكلة الكتابــة العربيــة عمومــا عــىل كتــاب الطفــل الــذي يتميــز بخصوصيــة املحتــوى و مســتوى التنفيــذ.

و يف العــر الحديــث كان هنــاك اهتــامم كبــري يف كتابــة أدب األطفــال. وهــذا االتجــاه اصبــح أقــوى يف الســنوات 

األخــرية. اليــوم، الكتابــة لألطفــال يف العــامل العــريب قــد انتــرشت، وأصبحــت إنتــاج كتــب األطفــال والصناعــة مــع عــدد 

مــن دور النــرش املتخصصــة يف أدب األطفــال والعديــد مــن معــارض الكتــب التــي تــروج ملثــل هــذه الكتابــات. وفقــا 

لبحــث تــم نــرش 4582 كتابــا لألطفــال مــا بــني عامــي 1995 و 1999، يف حــني نــرشت 7741 كتــب بــني 1950 و 1995.
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وتشــري هــذه األرقــام إىل أن أدب األطفــال تلقــت قبــوال كبــريا. ومــع ذلــك، فــإن هــذه األرقــام هــي أقــل بكثــري مــن عــدد 

الكتب املنشورة يف البلدان األوروبية. وبالتايل هذا املجال يف األدب تدعي أهمية كبرية ومل تتخذ أي مبادرات 

يف الوطــن مــن هــذا القبيــل. وبهــذا تقــوم جامعــة كــرياال بتنظــم نــدوة حــول هــذا املوضــوع.

مجاالت الرتكيز

أدب األطفال يف األدب العريب: تاريخ نشأته و تطوره. 1

اإلتجاهات الفنية الحديثة يف أدب األطفال يف اللغة العربية. 2

املقارنة بني أدب األطفال باللغة العربية واللغات الغربية. 3

دواعي أدب األطفال باللغة العربية واللغات األخرى. 4

األهمية االجتامعية ألدب األطفال. 5

الشخصيات البارزة يف مجال أدب األطفال و مساهامتهم . 6

الدراسات النقدية يف مجال أدب األطفال. 7

إسهامات علامء الهند يف أدب األطفال. 8

أثر أدب األطفال يف تثقيف األطفال. 9

املراهقة وأدب األطفال. 10

الهيئة العلمية للمؤمتر

أ. د. العيد جلويلأ. د. أرشف محمد ساعديأ. د. أحمد جعفري

أ. د. حليمة أحمد عاميرةأ. د. حبيب الله خانأ. د. أمني يوسف عودة

أ. د. سيد جهانغريأ. د. رضوان الرحمنأ. د. خديجة زبار عنيزان

أ. د. فاطمة زبارعنيزان أ. د. عبد السالم حامدأ. د. عبد الرزاق السعدي

أ. د. محمد خري حسن العمريأ. د. محمد ثناء الله الندويأ. د. محمد األمني خالدي

أ. د. ناجي تبابأ. د. مصطفى طويبأ. د. محمد محمد عثامن طاهر

د. تهاين بنت محمد الصفديد. أورنك زيب األعظميد. أشفاق أحمد

د. ذاكر حسنيد. جامل بلبكايد. مثامة فيصل

د. سعيد بن محمد سعد الشهرايند. زينب السلطاين د. رزاق عبد األمري مهدي الطيَّار

د. عبد الصمد عبد اللهد. عامر الزنايت الجابري عامرد. صفية بنت عبدالله بخيت

د. محمد بن عبد العزيز الجمعاند. لؤي عيل خليلد. عامد عبد اللطيف

السيد نوشاد د. تاج الدين املناين 
منسق املؤمتر رئيس قسم اللغة العربية 

جامعة كرياال - الهند جامعة كرياال - الهند 
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GREEN COVER

القيم الرتب�ية املت�ضمنة يف كتاب
)50 ق�ضة حتكيها لطفلك يف البيت والرو�ضة واملدر�ضة(

زويد بن معيوض الزايدي خبري تربوي
السعودية-الطائف -مجمع الجيل التعليمي بالطائف، مركز التطوير الرتبوي

ملخص

تهــدف هــذه الدراســة إىل الكشــف عــن القيــم الرتبويــة املتضمنــة يف كتــاب )50قصــة تحكيهــا لطفلــك يف البيــت 

والروضــة واملدرســة(، وقــد اتبــع الباحــث املنهــج الوصفــي التحليــيل وأســلوب تحليــل املحتــوى، وتــم التوصــل إىل 

عــدة نتائــج أهمهــا:

أن أبــرز القصــص والحكايــات التــي تضمــن عليهــا كتــاب )50( قصــة تحكيهــا لطفلــك يف البيــت والروضــة واملدرســة( 

تدور حول الحيوانات، مثل الثعلب والخروف والفيل والقرد والحصان وما تتصف به من صفات: الذكاء واملغامرة، 

والطيبة، والقوة، واملثابرة والتميز، واإلخالص.

أن أبرز القيم األخالقية املتضمنة يف كتاب 50قصة تحكيها لطفلك يف البيت والروضة واملدرسة هي )اإلحسان 

إىل الجــريان، التفكــري قبــل اتخــاذ القــرار وحــل املشــكالت، مســاعدة اآلخريــن، التشــاور مــع اآلخريــن، الســعادة تكمــن 

يف نفــع اآلخريــن، عــدم إيــذاء الجــريان، القناعــة وعــدم التطلــع ملــا يف يــد اآلخريــن، التعــاون، والــرتوي وعــدم التــرع(.

املبحث األول: اإلطار العام للدراسة

مقدمة:

إذا كانــت كتــب األدب مهمــة فــإن كتــب أدب األطفــال يف 

البيت والروضة واملدرسة أكر أهمية وخطورة يف مرحلة ما 

قبــل الروضــة والروضــة واملدرســة، وذلــك ملــا لهــذه املرحلــة 

مــن دور كبــري يف بنــاء شــخصيات األطفــال وتنميتهــا تنميــة 

متكاملة الجوانب؛ لكونها بداية التعليم املنظم لهم، حيث 

تعلمهــم أمناطًــا متنوعــة مــن الســلوك الجديــد، وتكســبهم 

مجموعة من املهارات والقيم والعادات، وتوسع حصيلتهم 

الثقافيــة ومتكنهــم مــن مامرســة العالقــات االجتامعيــة التــي 

تجعــل منهــم مواطنــني متأقلمــني مــع مجتمعهــم قريبــني مــن 

واقــع حياتهــم )عبــد الوهــاب، 2002م، ص 216(.

وتتضمــن كتــب أدب األطفــال العديــد مــن القيــم ومنهــا 

القيم الرتبوية، ويف هذه الدراسة يحاول الباحث الوقوف 

عــىل القيــم الرتبويــة املتضمنــة يف كتــاب 50 قصــة تحكيهــا 

لطفلك يف البيت والروضة واملدرسة، خاصة وأن والروضة 

واملدرســة االبتدائيــة مــن أهــم املراحــل التعليميــة يف حيــاة 

البنــاء،  يكــون  باكــورة املراحــل وفيهــا  الطفــل وذلــك ألنهــا 

فبنــاء القيــم الرتبويــة وإكســابها لألطفــال أمــر جوهــري بجميــع 

أشــكاله، ملــا لــه مــن عائــد عــىل تكويــن الطفــل الســلويك.

مشكلة الدراسة وأسئلتها

لكتــب أدب األطفــال دور مهــم يف تكويــن الطفــل وتأسيســه 

ــا وســلوكيًّا؛ فاكتســاب املهــارات اللغويــة، ال  لغويًّــا وأخالقيًّ
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يتــم مبعــزل عــام تشــتمل عليــه نصــوص اللغــة العربيــة مــن 

مضامني أخالقية، ومواقف تربوية، األمر الذي يؤكد أهمية 

تحليــل كتــب أدب األطفــال يف مرحلــة الروضــة واملدرســة 

االبتدائيــة وال ســيام يف الحلقــة األوىل منهــا، بوصــف هــذه 

النمــو  فُــرََص  الــذي يوفــر  املرحلــة بدايــة التعليــم النظامــي 

والقيــم  املفاهيــم  إكســابه  خــالل  مــن  للطفــل،  املتكامــل 

)مكتــب الرتبيــة العــريب لــدول الخليــج، 1405هـــ، ص 21(.

ومــن هنــا، تبــدو أهميــة أن تشــتمل كتــب أدب األطفــال 

عــىل املضامــني  االبتــدايئ  والتعليــم  الروضــة  يف مرحلــة 

الرتبويــة، وعليــه، وإدراكا مــن الباحــث ملــدى أهميــة الرتبيــة 

الرتبويــة وخطورتهــا يف تشــكيل شــخصية املتعلــم الصغــري، 

هو الذي دفع الباحث إىل دراسة القيم الرتبوية املتضمنة 

يف كتــاب 50قصــة تحكيهــا لطفلــك يف البيــت والروضــة 

توافــر  مــن  للتحقــق  املثــىل  الوســيلة  ولعــل  واملدرســة، 

تلــك املضامــني بالقــدر الــالزم، هــي توظيــف تقنيــة تحليــل 

أنســب  تُعــد  التــي   )Content Analysis( املحتــوى 

أســاليب البحــث العلمــي، وأقربهــا لطبيعــة هــذه الدراســة 

للوقوف عىل مدى توافر القيم الرتبوية املتضمنة يف كتاب 

50قصــة تحكيهــا لطفلــك يف البيــت والروضــة واملدرســة

وتتحــدد مشــكلة الدراســة يف الســؤال الرئيــس التــايل:- 

مــا أبــرز مــا تضمــن عليــه كتــاب )50قصــة تحكيها لطفلك يف 

البيت والروضة واملدرســة( ؟

ويتفرع من هذا السؤال السؤاالن التاليان:

مــا أبــرز القصــص والحكايــات التــي تضمــن عليهــا كتــاب ( 1

والروضــة  البيــت  يف  لطفلــك  تحكيهــا  قصــة   50(

واملدرســة(؟

مــا أبــرز القيــم الرتبويــة التــي تضمــن عليهــا كتــاب )50 ( 2

قصــة تحكيهــا لطفلــك يف البيــت والروضــة واملدرســة(؟

أهداف الدراسة: تهدف هذه الدراسة إىل ما يأيت:

التعــرف عــىل أبــرز القصــص والحكايــات التــي تضمــن ( 1

البيــت  عليهــا كتــاب )50قصــة تحكيهــا لطفلــك يف 

والروضــة واملدرســة(.

التعــرف عــىل أبــرز القيــم الرتبويــة التــي تضمــن عليهــا ( 2

كتــاب 50 قصــة تحكيهــا لطفلــك يف البيــت والروضــة 

واملدرســة.

أهمية الدراسة:

تتجىل أهمية هذه الدراسة من خالل النقاط التالية:

أّن تحليــل مضمــون كتــب أدب األطفــال يكشــف عــن 	 

دورهــا، يف التعريــف بالقيــم ودورهــا يف تدعيــم وترســيخ 

هــذه القيــم يف نفــوس الناشــئة.

الكشــف عــن مــدى توافــر القيــم الرتبويــة املتضمنــة يف 	 

كتــاب )50 قصــة تحكيهــا لطفلــك يف البيــت والروضــة 

املحتــوى،  تحليــل  أســلوب  باســتخدام  واملدرســة(، 

مــام يفيــد يف التعــرف عــىل املضامــني التــي تــم الرتكيــز 

عليهــا، وتلــك التــي تــم تهميشــها أو عــدم ذكرهــا.

تفتح الباب أمام دراسات أخرى، ميكن أن تضع خرائط 	 

الروضــة،  لطفــل  الالزمــة  الرتبويــة  واملضامــني  للقيــم 

واملرحلــة االبتدائيــة.

ميكــن أن تكــون نتائــج هــذه الدراســة عونـًـا ملؤلفــي كتــب 	 

أدب األطفــال؛ لتضمينهــا القيــم الرتبويــة الــالزم غرســها 

يف نفــوس النــشء.

حدود الدراسة:

تقتــر الدراســة الحاليــة عــىل كتــاب )50 قصــة تحكيهــا 	 

لطفلك يف البيت والروضة واملدرسة(ملؤلفه الدكتور 

/عبــد اللــه عبــد املعطــي، والدكتــور ســيد عبــد العزيــز 

الجنــدي الصــادر عــن دار األندلــس بالقاهــرة، 1429ه

القيــم الرتبويــة املتضمنــة يف كتــاب )50قصــة تحكيهــا 	 

وتشــتمل  والروضــة واملدرســة(،  البيــت  لطفلــك يف 

نتائــج  تتضمــن  وخامتــة  فصــول  أربعــة  عــىل  الدراســة 

وتوصياتــه. البحــث 

ماتلحات الدراسة:

القيــم: تُعــرف القيــم بأنهــا” مجموعــة مــن املعايــري و األحــكام 

العامة التي تتسم بالثبات و االستقرار و تتفق مع التوجهات 

العقدية و األخالقية، و التي يسعى املربون إىل غرسها يف 

وجــدان التالميــذ مــن خــالل محتــوى كتــب األطفــال، و متثــل 

النموذج الذي يجب أن تلتزم به الناشئة تحقيًقا لألهداف 

التعليمية املنشودة”. )إبراهيم، 1991م، ص369(

القيــم الرتبوية: مجموعــة املبــادئ التي تدعــو األطفال إىل 

الفضيلــة، والتحــيل مبــكارم األخــالق، وهــي قــد تــرد رصيحــة 
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أو ضمنيــة يف كتــاب كتــاب )50قصــة تحكيهــا لطفلــك يف 

البيــت والروضــة واملدرســة(

الدراسات السابقة:

تعــددت الدراســات التــي تناولــت موضــوع القيــم املتضمنة 

يف كتــب األطفــال و املناهــج الدراســية والكتــب املدرســية 

أجــرى  الدراســات:  هــذه  ألبــرز  عــرض  يــيل  وفيــام  لهــم، 

الحمييض )1435هـ( دراســة، هدفت إىل تحليل نصوص 

الحكايــة يف منهــج لغتــي للصــف األول االبتــدايئ وتقويــم 

محتواهــا يف ضــوء األســس العقديــة والنفســية واالجتامعيــة 

للمنهــج، بينــام قــام العســايف )1435هـــ( بدراســة هدفــت 

القيميــة يف  املنظومــة  تضمــني  درجــة  عــن  الكشــف  إىل 

الدراســات االجتامعيــة والوطنيــة املطــورة للمرحلــة  كتــب 

بدراســة  )1434ه(  القــريش  قــام  حــني  يف  املتوســطة، 

كتــاب  يف  الرتبويــة  القيــم  عــن  الكشــف  إىل  هدفــت 

الرياضيات املطور للصف الرابع االبتدايئ، ودرجة توافرها، 

وبيــان توزيعهــا عــىل مجاالتهــا الرئيســة.

تحديــد  إىل  1431ه(  ( النمــري  دراســة  وهدفــت 

املضامــني األخالقيــة الالزمــة لتالميــذ وتلميــذات الصــف 

الرابــع مــن املرحلــة االبتدائيــة، ومــدى توفرهــا يف األهــداف 

ونصوص وتدريبات مقرر لغتي الجميلة لتالميذ وتلميذات 

الصف الرابع من املرحلة االبتدائية، وكذا تحديد األساليب 

تلــك املضامــني األخالقيــة يف  لتقديــم  األدبيــة املناســبة 

نصــوص وتدريبــات املقــرر، وقــام حمــودة )1430( بدراســة 

يف  املتضمنــة  اإلســالمية  القيــم  اســتنباط  إىل  هدفــت 

قصــص املنهــاج الفلســطيني يف املرحلــة األساســية العليــا 

مقــرت  تصــور  اإلســالمي، ووضــع  الرتبــوي  الفكــر  يف ضــوء 

املنهــاج  قصــص  يف  الرتبويــة  القيــم  مــن  لالســتفادة  ح 

التعليــم املــدريس. الفلســطيني يف مجــال 

التعليق عىل الدراسات السابقة

يتضــح مــن خــالل العــرض الســابق للدراســات التــي تناولــت 

القيــم أنهــا حللــت محتــوى املقــررات الدراســية، للوقــوف 

عىل مدى تضمينها للقيم، ومل تتناول كتب األطفال، األمر 

الــذي دفــع الباحــث للقيــام بهــذه الدراســة. ولقــد اســتفاد 

أهــداف  تحديــد  يف  الســابقة  الدراســات  مــن  الباحــث 

الدراســة  نتائــج  تحليــل  ويف  واملصطلحــات،  الدراســة، 

الراهنــة للتعــرف عــىل مــدى اتفاقهــا أو اختالفهــا مــع تلــك 

التــي ســبقتها.

املبحث الثاين: أبرز القاص والحكايات التي تضمن 
عليها كتاب )5) لاة تحكيها لتيلل   البيف والروكة 

واملدرسة)

البيــت  لطفلــك يف  تحكيهــا  )50 قصــة  كتــاب  يــدور 

والقصــص  الحكايــات  رسد  حــول  واملدرســة(  والروضــة 

لألطفــال، وهــو يقــع يف 256صفحــة مــن القطــع املتوســط، 

ويتضمــن بابــني: البــاب األول: دليــل الوالديــن واملعلمــني، 

للبنــات والبنــني. الثــاين خمســون قصــة  والبــاب 

وباســتقراء البــاب األول: دليــل الوالديــن واملعلمــني يــرى 

الباحث: أنه مل تعد جلسات الحكايات والقصص وروايتها 

بــل أصبحــت  قــارصة عــىل األمســيات املنزليــة،  لألطفــال 

قاساًم مشرتكًا لكل تجمعات األطفال بداية من الحضانات، 

وريــاض األطفــال مــروًرا باملكتبــات والرحــالت الخلويــة.

وإنه مع تطور القصص وتطور الخدمات يف املكتبات، 

تطــورت أيضــا أســاليب روايــة الحكايــات والقصــص داخلهــا، 

فلم يعد األمر مقصورًا عىل أمناء املكتبات، بل تعدى األمر 

إىل اســتضافة املتخصصــني واملشــاهري ملشــاركة األطفــال 

يومهــم يف املكتبــة، وروايــة القصــص لهــم، وحتــى وإن كانــت 

قصًصا شــخصية عن تجارب حياتية )حســني، 2003(

أهميــة جلســات  الحديثــة  الدراســات  ولقــد كشــفت 

مــن  عــدد  للطفــل، وتنميــة  الحكايــات والقصــص وروايتهــا 

مهاراتــه وقدراتــه وخراتــه لديهــم، وأيضــا يف تحقيــق توازنهــم 

النفي، وخلق اإلحساس باألمن واألمان، كام أن جلسات 

الحكايات والقصص تنمي لدى األطفال مهارات التواصل 

كالقــدرة عــىل الحديــث واإلنصــات، وإدراك املعــاين.

وتعــد الحكايــات والقصــص ذات تأثــري كبــري عــىل طريقــة 

تفكري أطفالنا وترفاتهم؛ ألن األطفال يحبون تكرار االستامع 

أكــر مــن مــرة، وتكــرار القصــة  الواحــدة، أو قراءتهــا  للقصــة 

املمتزج بتصورات األطفال مضافًا إليه وجود أحد الوالدين 

-الــذي ال يُقــدر بثمــن - يجعــل القصــص أحــد أفضــل الطــرق 

للتأثــري عــىل تفكــري الطفــل. )إ-شــابريو، د ت، ص127(

وإن روايــة القصــص تعلــم أطفالنــا مهــارات الحيــاة، فهــو 
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يــرى األســد يســلم عــىل النمــر، قائــال الســالم عليكــم، ويــرد 

تــرى  القــرد الصغــري يقــوم لوالــده ليجلســه مكانــه، والبنــت 

الغزالــة تســاعد والدتهــا يف إعــداد الطعــام، والفيــل الكبــري 

يساعد الحيوانات يف رفع غصن الشجرة و بدورهم يشكرون 

قائلــني: جــزاك اللــه خــري الجــزاء، والنحلــة ذهبــت لــرشاء زهــرة 

مــن الحقــل، وســألت صاحــب الحقــل عــن الثمــن، وطلبــت 

منه تخفيض السعر لو أمكن، واختارت زهرة جيدة فشكرتها 

لهــا  الجميلــة، ودعــت  الزهــرة  عــادت حاملــة  أمهــا عندمــا 

بالخــري، حتــى فكــرة الــراع بــني الحــق والباطــل والخــري والــرش 

يكتســبها الطفــل مــن خــالل قصــة األرنــب الطيــب والثعلــب 

الرشيــر... وهكــذا يتعلــم الطفــل مهــارات الحيــاة مــن خــالل 

القصــة )عبــد املعطــي، والجنــدي، 1429، ص25(

خاصــة  أهميــة  النــوم  قبــل  ولقصــص  لحكايــات  وإن 

للطفــل الــذي يعيــش بخيالــه أكــر مــن الواقــع، فهــو كثــريًا مــا 

يــرح ويتأمــل ويتصــور األشــياء، ويضيــف إىل مــا هــو واقعــي 

ملمــوس شــيئا مــن الخيــال حســبام يــرتاءى لــه ووفقــا لحالتــه 

أثنــاء  يحلــم  فالطفــل  الوجدانيــة،  وأحاسيســه  املعنويــة، 

يقظتــه، ويتعامــل مــع اللعبــة وكأنهــا حقيقــة، فقــد يكلمهــا 

مــن ســامت  بالخيــال هــو ســمة  التالعــب  ويأمرهــا، وهــذا 

الطفولــة، ولــه أهميــة يف إثــراء فكــر الطفــل، وتنميــة موهبتــه 

نحــو التعبــري عــن نفســه. )مــريس، د: ت، ص121(

الفوائــد مــن جلســات الحكايــات  مــن  وتحقيًقــا ملزيــد 

والقصــص يف تنشــئة األطفــال؛ فإنــه يجــب عــىل املربــني 

سؤال األطفال يف نهاية الحكايات والقصص عام استفادوه 

مــن قيــم وفوائــد قــد تســاعد يف حســن تربيتهــم وتنشــئتهم

ومن خالل قراءة الكتاب موضوع الدراسة يتضح لنا أن 

أبــرز القصــص والحكايــات التــي تضمــن عليهــا كتــاب )50( 

قصة تحكيها لطفلك يف البيت والروضة واملدرسة( تدور 

حــول الحيوانــات، مثــل الثعلــب والخــروف والفيــل والقــرد 

والحصــان ومــا تتصــف بــه مــن صفــات: الــذكاء واملغامــرة، 

والطيبــة، والقــوة، واملثابــرة والتميــز، واإلخــالص.

فمثال كانت القصة األوىل كانت بعنوان حامل القاممة 

دارت حول: كيف استطاع الثعلب أن يغلب الفهد بالعقل 

والتفكري وجعله يحمل قاممة بيت الثعلب؟

ودارت القصــة الثانيــة حــول األرنــب نظــور الــذي علمــه 

القــط أال ينظــر للنعــم التــي يف يــد غــريه حتــى يســرتيح قلبــه.

والعــرشون  والتاســعة  والثامنــة  الثالثــة  القصــة  ودارت 

والقصــة الثامنــة والثالثــني والقصــة الرابعــة واألربعــني حــول 

األســد حيــث تناولــت القصــة الثالثــة األســد صلحــان والتــي 

حذرت من عدم جعل األرشار من األصدقاء يوقعوا بالصديق 

ويرضونــه مــن دون أن يشــعر، ودارت القصــة الثامنــة )الحريــة 

الــذي يفكــر جيــًدا قبــل اتخــاذ قــرار،  الغاليــة( حــول األســد 

ويتشاور مع إخوته وأصدقائه، أما القصة التاسعة والعرشون 

فقــد دارت حــول األســد فهــام ودارت حــول قطيــع الجامــوس 

الذي اتحد وصار يًدا واحدة حتى ال يهزمهم أحد أو يعتدي 

عليهــم، وأمــا القصــة الثامنــة والثالثــني وهــي بعنــوان القــايض 

عــدالن ودارت حــول األســد الــذي أحســن اختيــار األصدقــاء 

الذين يساعدونه يف عمله وتناولت القصة الرابعة واألربعني 

األسد حكيم والتي دارت حول رضورة معاملة الناس بحب، 

وعندهــا ســيقفون بجــوار مــن يعاملهــم بحــب وقــت الشــدة 

فالنــاس يســاعدون مــن يحبهــم ال مــن يبطــش بهــم.

ومــن أبــرز القصــص والحكايــات التــي دار حــول الحــامر: 

القصــة التاســعة، والقصــة التاســعة عــرش، والقصــة الثانيــة 

والثالثــني، والقصــة الثامنــة واألربعــني، فأمــا القصة التاســعة 

فكانت حول الحامر أبو الحديد الذي استفاد من استشارة 

ومســاعدة غــريه لــه يف حــل املشــكالت، والقصــة التاســعة 

عــرش التــي حثــت إىل عــدم نقــد عيــب يف اآلخريــن قبــل 

مراجعــة النفــس وإصــالح عيبهــا أوال، وكانــت القصــة الثانيــة 

والثالثون حول الحامر شــكري ومحبوب الذي ســاعد جريانه 

الثامنــة واألربعــني كانــت  الشــدة فأحبــوه، والقصــة  وقــت 

بعنوان الحامر فهامن الذي علمنا أن رفاق الخري هم فاعلو 

الخــري ال فاعــيل الــرش، فهــم مــن ينفعــون يف الدنيــا واآلخــرة.

ودارت حول الثعالب العديد من القصص مثل: القصة 

الخامســة، والقصــة العرشيــن والواحــدة والعرشيــن والثانيــة 

والعرشيــن، حيــث تناولــت القصــة الخامســة الثعالــب التــي 

مل تهمــل نصيحــة اآلخريــن، وفكــرت فيهــا قبــل أن ترفضهــا، 

ودارت القصة العرشون حول ملك الثعالب الذي مل يعتد 

بقوته حتى ال يظلم الضعيف وإمنا استخدم قوته يف نرة 

املظلوم كملك النمور، وأما القصة الواحدة والعرشون فقد 

دارت حــول الثعلــب واللصــوص وفيهــا تعرفنــا عــىل الثعلــب 
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املســكني الــذي مل يتــرف يف ملــك غــريه ولــو بحســن نيــة 

دون إذنــه والقصــة الثانيــة والعــرشون كانــت بعنــوان طبيــب 

الغابــة وفيهــا علمنــا الذئــب أال نخــدع األصدقــاء.

وهنــاك بعــض القصــص والحكايــات التــي دارت حــول 

الثالثة(والقصــة  )األصدقــاء  الرابعــة  كالقصــة  الخرتيــت 

والعرشيــن  الثامنــة  البخيل(والقصــة  )الخرتيــت  العــارشة 

)الخرتيــت حلــامن(، والقصــة الخامســة واألربعــني )الغابــة 

النظيفة(ففــي قصــة األصدقــاء الثالثــة علمنــا الثــور هــوران 

أن الســعادة الحقيقيــة تكــون يف فعــل الخــري للنــاس، وقصــة 

أصدقائنــا  عــىل  نبخــل  أال  منهــا  نتعلــم  البخيــل  الخرتيــت 

ببعض ما منلك فاليوم يحتاجون إلينا، وغدا نحتاج إليهم، 

وتعلمنا قصة الخرتيت حلامن أن نعمل للمستقبل، وتحث 

قصــة الغابــة النظيفــة عــىل رضورة أن ننظــف املــكان الــذي 

نجلــس فيــه ونرتكــه أنظــف مــام كان.

ودارت حــول الخرفــان القصــة الحاديــة عــرش، والقصــة 

أمــا القصــة الحاديــة عــرش )الخــروف  الخامســة والثالثــون، 

والتفكــري ميكــن هزميــة  بالعقــل  أنــه  تعلمنــا  الذيك(والتــي 

الخامســة والثالثــون )الخــروف  القصــة  األعــداء، وتناولــت 

املغامر( فيها يعلمنا الخروف مقدام أال نستسلم لصعاب 

الحياة، فإن فكرنا واجتهدنا فسيجعل الله تعاىل لنا مخرًجا.

عــرش  الرابعــة  القصــة  حولــه  دارت  فقــد  الفيــل  وأمــا 

)الفيــل أبــو الفــداء( وهــو يعلمنــا كيفيــة اســتغالل الوقــت 

النــاس، والقصــة  والقــوة العضليــة والعقليــة يف مســاعدة 

الخامســة عــرش تناولــت )الفيــل قنديل(وهــي قصــة تعلمنــا 

أن يف األزمــة بعــض الصعوبــة، لكنهــا تكــون أيــر إن تعــاون 

اإلخــوة مًعــا يف حلهــا.

السادســة  القصــة  القــرد دارت ســبع قصــص:  وحــول 

عــرش )القــرد ســهالن(وهي تبــني أنــه يجــب أن نتعــب اليــوم 

نرتــاح غــًدا كثــريًا، وأمــا القصــة الســابعة عــرش  قليــال حتــى 

)القــرد فلحان(التــي تحــث عــىل أن يكــون الفــرد متميــزًا يف 

النــاس، ويأخــذ مكانتــه  ينفــع  بعــض مهــارات الحيــاة حتــى 

بينهــم. الالئقــة 

الثالثــة  القصــة  ثــالث قصــص:  الحصــان  ودارت حــول 

مــا  مــكار( وهــي تعلمنــا أال ننظــر إىل  والثالثــون )الحصــان 

يف يــد غرينــا مــن األشــياء ونــرىض مبــا يف أيدينــا لريتــاح قلبنــا 

والقصــة السادســة واألربعــون )الحصــان أبــو الوفــا( والقصــة 

أن  تعلمنــا  التاســعة واألربعــون )الحصــان مخلــص( وهــي 

نتقــن أعاملنــا ونخلــص فيهــا، فلــن يضيــع أبــًدا جهدنــا يف 

الدنيــا وبعــد موتنــا.

وأمــا الكلــب فقــد دارت حولــه قصتــان: القصــة الثامنــة 

نرفــض صداقــة  أال  تبــني  وهــي  )الكلــب ضعفــان(  عــرش 

شــخص ضعيــف، فقــد تأتينــا فائدتــه مــن حيــث ال نــدري، 

الثالثــون )الكلــب محــروم( وهــي تحــث عــىل أال  والقصــة 

نغــرت مبــا تجنيــه الخيانــة يف املــدى القريــب؛ ألنــه ســتحرم 

مــن الكثــري عــىل املــدى البعيــد.

الثالثــة عــرش )الغابــة  النمــر فقــد دارت القصــة  وحــول 

ننبهــر مبــا يف  أال  النمــر طلعــون  واملدينــة( حيــث يعلمنــا 

الحكــم عــىل األشــياء، والقصــة  نتــرع يف  يــد غرينــا، وأال 

الحاديــة والثالثــون )التعــب املريــح( حيــت يبــني لنــا النمــر 

ميســور أن التعــب هــو الســبيل إىل الراحــة، فالحركــة هــي 

عنــوان الســعادة والقصــة الخمســون )النمــر فرحــان( وفيهــا 

نتعلــم مــن النمــر فرحــان أن مــن يتعــب يف صغــره ســريتاح 

كبــريًا وســيكون مســتعًدا ألي ظــروف مســتقبلية.

وقد دارت حول الفهد القصة الرابعة والعرشون )خرة 

الحياة(ومنهــا نتعلــم أال نســخر مــن كبــار الســن، وأال ننظــر 

هــذه األجســام  فقــد ضعفــت  فقــط،  لضعــف أجســامهم 

وازدادت العقــول حكمــة وخــرة.

املبحث الثالث: أبرز القيم الرتبوية التي تضمن عليها كتاب 
)5) لاة تحكيها لتيلل   البيف والروكة واملدرسة)

التــي تســعى  القيــم باألهــداف الرتبويــة  تتصــل وظيفــة 

تزويــد  وأن   “ تحقيقهــا يف شــخصية املتعلــم  الرتبيــة إىل 

املتعلــم بالقيــم لــدى ال يقــل أهميــة عــن املعلومــات؛ ألن 

تكونــت  للنشــاط، ومتــى  للعمــل، ودوافــع  القيــم طاقــات 

القيــم املرغــوب فيهــا لــدى املــرء فإنــه ينطلــق إىل العمــل 

الــذي يحققهــا، وتكــون مبثابــة املرجعيــة أو املعيــار الــذي 

نقيــم بــه هــذا العمــل، لــرى مــدى تحقيقــه لهــا )األهــواين، 

1393ه، ص12(

ويكتســب املتعلــم القيــم التــي تســود يف املجتمــع عــن 

طريــق التنشــئة االجتامعيــة، وبالتــايل يحافــظ عليهــا وينقلهــا 

لآلخرين “ فســلوك األفراد يف أي مجتمع من املجتمعات 
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بطريقــة  إليــه  تنتقــل  ال  القيــم  مــن  مجموعــة  تحكمــه  إمنــا 

متعالية، ولكن عن طريق تعلمها عىل يد منشئني تنفذ من 

خاللهم هذه القيم إىل األفراد )القرين، 1425هـ، ص107(

فغــرس القيــم واكتســابها عمليــة تعلــم بالدرجــة األوىل 

؛ ذلــك أن اإلنســان – يف بــدء حياتــه – ال ميتلــك أيــة قيمــة 

لــه وتغــرس يف نفســه، فاألطفــال –  تلقــن  بــل  أو معرفــة، 

بحسبانهم عنرًا من العنارص املكونة للمجتمع – يكتسبون 

قيمه بوسائل شتى ووسائط متعددة، والقيم املكتسبة يف 

فــرتة الطفولــة قيــم راســخة، وهــي األســاس الــذي يبنــى عليــه 

نســق القيــم فيــام بعــد )نــذر، 1421هـــ، ص 185(

منهجية الدراسة - التريقة واإلجراءات

اتبعــت هــذه الدراســة لتحقيــق أهدافهــا الدراســة املنهــج 

)1409ه:  العســاف  وصفــه  الــذي  التحليــيل؛  الوصفــي 

ص235( بأنــه يعتمــد عــىل التكميــم ؛ أي الحــر العــددي 

لوحــدات التحليــل املختــارة، وهــو يعنــى بوصــف الظاهــرة 

وتحليلها، والتعبري عنها تعبريًا كمياً أو كيفياً ؛ وألن الدراسة 

الحاليــة تســعى إىل تحليــل ووصــف كتــاب )50قصــة تحكيهــا 

لطفلــك يف البيــت والروضــة واملدرســة( يف ضــوء مــدى 

تضمنها القيم األخالقية لذا فقد استخدمت منهج تحليل 

املحتــوى؛ لوصــف الكتــاب هــدف الدراســة، مــن حيــث: 

مــدى توفــر تلــك القيــم األخالقيــة، وتحليــل املحتــوى هــو مــن 

أساليب البحث العلمي الذي يستخدم لوصف “املحتوى 

املــراد  املكتوبــة  للــامدة  الريــح”  “واملضمــون  الظاهــر” 

تحليلها من حيث الشــكل واملضمون حســب االحتياجات 

البحثية واملعايري التصنيفية التي يضعها الباحث ملعالجة 

البيانات التي يتم جمعها لتستخدم بعد ذلك يف الوصف 

أو اكتشــاف بعــض الظواهــر )طعيمــة، 1987: 15(.

تســعى هــذه الدراســة إىل التعــرف عــىل أبــرز القصــص ( 1

والحكايات التي تضمن عليها كتاب )50 قصة تحكيها 

لطفلك يف البيت والروضة واملدرسة(.

التعــرف عــىل أبــرز القيــم الرتبويــة التــي تضمــن عليهــا ( 2

كتــاب 50قصــة تحكيهــا لطفلــك يف البيــت والروضــة 

واملدرســة، وهــذا يعنــي أن الدراســة بحاجــة )اســتامرة 

تحليــل املحتــوى(.

وقد اتبع يف ذلك اإلجراءات والخطوات التالية:

أوالً: تحديد مجتمع الدراسة

كتــاب )50قصــة تحكيهــا  مــن  الدراســة  تكــّون مجتمــع 

والروضــة واملدرســة( البيــت  لطفلــك يف 

ثانيا: تحليل املحتوى

تحكيهــا  )50قصــة  كتــاب  مــن  تحليــل  عمليــة  متــت 

اآليت: واملدرســة(وفق  والروضــة  البيــت  يف  لطفلــك 

كتــاب )50قصــة  مــن  بقــراءة كل قصــة  الباحــث  قــام 

قــراءة  البيــت والروضــة واملدرســة(-  تحكيهــا لطفلــك يف 

فاحصــة متأنيــة، لتحديــد القيــم الرتبويــة املشــتمل عليهــا، 

مــع رصــد مــرات تكرارهــا يف املوضــوع الواحــد، وذلــك يف 

ضوء استامرة تحليل املحتوى املعدة لهذا الغرض، وكان 

الرتكز عىل القيمة الرئيسة التي تشتمل عليها كل قصة من 

القصــص الخمســني التــي تضمنهــا الكتــاب.

الســؤال  عــن  اإلجابــة  التحليــل متــت  وبانتهــاء عمليــة 

الثــاين مــن أســئلة الدراســة والــذي ينــص عــىل: مــا أبــرز القيــم 

الرتبوية التي تضمن عليها كتاب )50قصة تحكيها لطفلك 

يف البيــت والروضــة؟

تحكيهــا  50قصــة  ( كتــاب  تضمــن  التحليــل  كشــف 

لطفلــك يف البيــت والروضــة( عــىل القيــم الرتبويــة التاليــة: 

التفكري يف حل املشــكالت، عدم الكســل، وحب العمل، 

اللــه علينــا، الحــذر مــن األرشار وعــدم  بــه  أنعــم  الرضــا مبــا 

االنخــداع باألصدقــاء املزيفــني، املحافظــة عــىل األصدقــاء، 

االســتفادة مــن نصيحــة اآلخريــن، الســعادة يف نفــع اآلخريــن، 

بــر الوالديــن وحبهــام، التفكــري قبــل اتخــاذ القــرار، والتشــاور 

مــع اآلخريــن، حــل املشــكالت التــي تعرتضنــا، عــدم البخــل 

عىل اآلخرين، بالعقل والتفكري ميكن هزمية األعداء، القوة 

والعضــالت ال تكفــي لهزميــة اآلخريــن، مســاعدة الجــار وقــت 

تــؤدي للســعادة، عــدم االنبهــار  األزمــات، مســاعدة الجــار 

مبــا يف يــد الغــري، وعــدم التــرع يف الحكــم عــىل األشــياء، 

استغالل القدرات يف مساعدة اآلخرين، التعاون يف حل 

الجــد واملثابــرة  الصعوبــات،  عــىل  والتغلــب  املشــكالت 

تؤدي للراحة، التميز يف مهارات الحياة، الحرص عىل نفع 

الناس، أخذ املكانة الالئقة يف الحياة، عدم رفض صداقة 
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شخص ضعيف فقد تأيت فائدته من حيث ال يدري املرء، 

عدم التشهري بآخرين -إصالح الذات -نصح اآلخرين، الرضا 

والقناعــة، التفكــري قبــل العمــل، عــدم اليــأس واالستســالم 

إتقــان  العمــل،  الكســل،  وعــدم  الــر  حفــظ  للصعــاب، 

العمــل، عــدم الســخرية مــن اآلخريــن، التعــاون، النظافــة، رد 

الجميــل ملــن أحســن إلينــا، نــرش العلــم وعــدم البخــل بــه، 

مرافقة أهل الخري، الجد واملثابرة، البعد عن ظلم اآلخرين، 

الصدق يف القول، العدل بني اآلخرين، عدم السخرية من 

كبــار الســن، احــرتام خــرة وحكمــة الكبــار، طاعــة الوالديــن، 

نــرة املظلــوم، البعــد عــن الخيانــة، الســعادة يف العمــل.

ومن خالل التحليل للكتاب يتضح أن القيم التي تكررت 

أكــر مــن مــرة:، اإلحســان إىل الجــريان، التفكــري قبــل العمــل 

واتخاذ القرار وحل املشكالت، مساعدة اآلخرين، التشاور 

مع اآلخرين، السعادة يف نفع اآلخرين وعدم إيذائهم، القوة 

ال تكفــي لحــل املشــكالت، عــدم إيــذاء الجــريان، القناعــة 

وعدم التطلع ملا يف يد اآلخرين، التعاون، وعدم الترع، 

الكــرم وعــدم البخــل، مرافقــة أهــل الخــري.

خالصة نتائج البحث

مــن خــالل اإلجابــة عــن ســؤايل البحــث توصــل الباحــث إىل 

النتائــج التاليــة:

أن أبــرز القصــص والحكايــات التــي تضمــن عليهــا كتــاب 

)50( قصة تحكيها لطفلك يف البيت والروضة واملدرسة( 

والفيــل  والخــروف  الثعلــب  مثــل  الحيوانــات،  تــدور حــول 

الــذكاء  صفــات:  مــن  بــه  تتصــف  ومــا  والحصــان  والقــرد 

واملغامــرة، والطيبــة، والقــوة، واملثابــرة والتميــز، واإلخــالص.

أن أبــرز القيــم األخالقيــة املتضمنــة يف كتــاب 50 قصــة 

تحكيها لطفلك يف البيت والروضة واملدرسة هي )اإلحسان 

إىل الجــريان، التفكــري قبــل اتخــاذ القــرار وحــل املشــكالت، 

مســاعدة اآلخرين، التشــاور مع اآلخرين، الســعادة تكمن يف 

نفع اآلخرين، عدم إيذاء الجريان، القناعة وعدم التطلع ملا 

يف يــد اآلخريــن، التعــاون، والــرتوي وعــدم التــرع(

ومبالحظة ما توصلت إليه هذه الدراسة من نتائج يتضح 

أنهــا تتفــق يف هــذه النتائــج مــع نتائــج دراســة حمــودة )1430( 

دراسة النمري )1431هـ(ودراسة القريش )1434هـ( ودراسة 

الحمــيض )1435هـــ(، وإن كانــت تختلــف نتائــج الدراســة 

الحاليــة عــن نتائــج الدراســات الســابقة يف اقتصارهــا عــىل 

القيم االجتامعية السلوكية، وعدم تركيزها بشكل كبري عىل 

القيم واالقتصادية والوطنية والبيئية والعلمية، وهو ما ركزت 

عليه معظم الدراسات السابقة، ويُرجع الباحث السبب يف 

ذلــك إىل أن معظــم كتــب األطفــال تركــز عــىل القيــم الرتبويــة 

السلوكية امللموسة التي تتناسب مع عمره الزمني والعقيل.

توصيات الدراسة

نتائــج  مــن  الحاليــة  الدراســة  إليــه  توصلــت  مــا  عــىل  بنــاء 

يــويص الباحــث مبــا يــيل: -أن يحــرص مؤلفــو كتــب األطفــال 

يف مؤلفاتهــم املقدمــة لألطفــال عــىل تضمــني القيــم التــي 

مل يتضمنهــا الكتــاب كقيــم الســالم ونبــذ العنــف، الطاعــة، 

الصــر، واإليثــار وغريهــا التــي مل تنــال االهتــامم املطلــوب، 

التــي قــّل تكرارهــا، وزيــادة  وكذلــك إعطــاء وزن أكــر للقيــم 

االهتامم بالقيم الصحية، والجاملية واالقتصادية والرتفيهية 

واإلبداعيــة نظــرًا ألهميــة هــذه القيــم يف تنشــئة األطفــال –

رضورة مراعــاة مبــدأ التــوازن يف عــرض القيــم وتوزيعهــا عــىل 

كتب األطفال وفًقا لسنوات عمرهم عىل أال يتم الرتكيز عىل 

قيم مقابل إهامل قيم أخرى؛ مام يحرم الطفل من فوائدها.

مقرتحات الدراسة

يف ضــوء مــا أســفرت عنــه الدراســة الحاليــة مــن نتائــج، ومــا 

توصلت إليه من توصيات يقرتح الباحث إجراء الدراسات 

اآلتية

إجراء دراسات حول القيم الرتبوية املتضمنة يف كتب 

وقصــص األطفــال وخاصــة مؤلفــات: عبــد التــواب يوســف، 

يوســف الشــاروين، نجيــب الكيــالين، محمــد أحمــد برانــق، 

اإلبــرايش،  طــارق ســعد شــلبي، ومحمــد  نجيــب،  أحمــد 

وطــارق البكــري، ويوســف الرشيــف وروضــة الهدهــد وعــادل 

البقــايل  الصقــر، ويحــي علــوي وأحمــد  الخطيــب، ومريــم 

وغريهــم مــن مشــاهري املؤلفــني.

القيــم الرتبويــة يف  تتنــاول مــدى توفــر  إجــراء دراســات 

قصص األطفال الواردة يف مقررات اللغة العربية املقدمة 

ألطفــال الروضــة واملرحلــة االبتدائيــة.
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املراجع

إبراهيــم، إبراهيــم )1991(:” القيــم املتضمنــة يف كتــايب علــم االجتــامع 

باملرحلة الثانوية يف كل من مر واململكة العربية السعودية –

دراسة يف تحليل املضمون “، املؤمتر العلمي السادس، مناهج 

التعليــم بــني اإليجابيــات والســلبيات 8-11 أغســطس، الجمعيــة 

املريــة للمناهــج وطــرق التدريــس، - والســلبيات، مجلــد 2

األهــواين، أحمــد فــؤاد )1393ه(: القيــم الروحيــة يف اإلســالم، القاهــرة، 

وزارة األوقــاف

إ-شابريو- ف ز د، كيف تنشئ طفال يتمتع بذكاء عاطفي، ترجمة ونرش 

مكتبة جرير، الرياض.

بحوث الرتبوية لدول الخليج )1405هـ(: صيغة موحده ألهداف املواد 

الدراسية مبراحل التعليم العام يف دول الخليج العربية، املجلد 

األول، الرياض، مكتب الرتبية العريب لدول الخليج.

حســني، كــامل الديــن: فــن روايــة القصــة، جامعــة القاهــرة، كليــة ريــاض 

األطفــال، 2003

املنهــاج  قصــص  املتضمنــة يف  الرتبويــة  القيــم   :)1430( حمــودة، 

الفلسطيني يف املرحلة األساسية العليا يف ضوء الفكر الرتبوي 

اإلســالمي، رســالة ماجســتري، الجامعــة اإلســالمية بغــزة.

الحميــيض، عبــد اللــه عــيل )1435ه(: القيــم الرتبويــة املتضمنــة يف 

نصوص الحكاية ملنهج لغتي وتقوميها يف ضوء األسس العقدية 

واالجتامعيــة والنفســية للمنهــج، رســالة ماجســتري، جامعــة اإلمــام 

العلــوم االجتامعيــة، قســم  كليــة  بــن ســعود اإلســالمية،  محمــد 

املناهــج وطــرق التدريــس.

اإلنســانية،  العلــوم  تحليــل املحتــوى يف  طعيمــة، رشــدي )1987(: 

العــريب. الفكــر  القاهــرة: دار  مفهومــه وأسســه واســتخداماته، 

كتــب  القيــم املتضمنــة يف  العبــادي، محمــد حميــدان )1425هـــ(: 

القــراءة للصفــوف األربعــة األوىل مــن التعليــم األســايس –الحلقــة 

األوىل –ســلطنة عــامن، رســالة الخليــج العــريب، الريــاض، مكتــب 

الرتبيــة العــريب لــدول الخليــج. العــدد )91(، 1425هـــ.

عبــد املعطــي، عبــد اللــه، والجنــدي، ســيد: 50 قصــة تحكيهــا لطفلــك 

يف البيــت والروضــة واملدرســة، القاهــرة، دار األندلــس الجديــدة 

للنــرش والتوزيــع، 1429

عبــد الوهــاب، ســمري )2002م(: بحــوث ودراســات يف اللغــة العربيــة، 

الجــزء األول، املنصــورة، املكتبــة العريــة.

العلــوم  البحــث يف  بــن حمــد )1409هـــ(: سلســلة  العســاف صالــح 

الســلوكية املدخــل إىل البحــث يف العلــوم الســلوكية، الكتــاب 

الريــاض. العبيــكان للطباعــة والنــرش،  األول، الطبعــة األوىل رشكــة 

العسايف، عبيد مديني )1435ه(: تضمني املنظومة القيمية يف كتب 

الدراســات االجتامعيــة والوطنيــة املطــورة للمرحلــة املتوســطة، 

رســالة ماجســتري، جامعــة أم القــرى، كليــة الرتبيــة، قســم املناهــج 

وطــرق التدريــس.

املتضمنــة يف  الرتبويــة  القيــم  اللــه )1425هـــ(:  عبــد  القــرين حســن 

النصــوص الشــعرية املقــررة يف أدب املرحلــة الثانويــة باململكــة 

كليــة  القــرى،  أم  الســعودية، رســالة ماجســتري، جامعــة  العربيــة 

الرتبيــة اإلســالمية الرتبيــة، قســم 

املتضمنــة يف  الدميقراطيــة  القيــم  بعــض  )2000م(:  فاطمــة  نــذر، 

األرس  عــىل  ميدانيــة  دراســة   – االجتامعيــة  التنشــئة  أســاليب 

الكويتيــة( حوليــة كليــة الرتبيــة جامعــة قطــر، العــدد 16، 1421هـــ - 

2000م، ص 177 – 230.

النمري، حنان رسحان )1431هـ(: دراسة تحليلية للمضامني األخالقية 

لتالميــذ  الجميلــة  لغتــي  القــراءة  مقــرر  األدبيــة يف  واألســاليب 

وتلميذات الصف الرابع االبتدايئ يف اململكة العربية السعودية، 

جامعــة أم القــرى، كليــة الرتبيــة، قســم املناهــج وطــرق التدريــس

مريس، محمد سعيد: فن تربية األوالد يف اإلسالم، دار التوزيع والنرش 

اإلسالمية، د ت
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بحث تاريخ وتط�ر اأدب الأطفال فـي الرتاث العربي

أ.د/ عبد الرزاق حسني
أستاذ األدب العريب بجامعة امللك فهد للبرتول واملعادن

مقدمة

لفــت نظــري يف مقدمتكــم التعريفيــة العبــارة التاليــة: )يــكاد 

يخلو الرتاث العريب من أدب األطفال املكتوب وهو كقرينه 

األدب الغــريب معــارص ومتوافــق مــع ظهــور الطباعــة وتوفــر 

التعليــم ومــع ذلــك هنــاك بعــض  القــراءة وانتشــار  أدوات 

املواد التاريخية سواء يف األدب العريب مثل عقلة اإلصبع 

حــي بــن يقظــان أو األدب الغــريب مثــل روبنــز كــروس وإليــس 

العــريب فلقــد كانــت  العــامل  أمــا يف  بــالد العجائــب.  يف 

بدايــات كتــب األطفــال عبــارة عــن ترجــامت بــإرشاف جهــات 

غربيــة ومســاهامت عربيــة محليــة إلصــدارات أجنبيــة يغلــب 

عليهــا صفــة التغريــب واالنهزاميــة أمــام مقــدرات الغــرب ثــم 

ظهرت كتب عربية اعتمدت فقط عىل الحكايات الشعبية 

واأليــام واملعــارك املحليــة وصاغتهــا بصياغــة معــارصة مــام 

الــذي تحمله. كانــت هنــاك  أثــر عــىل مســتوى املضمــون 

محاوالت جادة قليلة جدا استفادت من الرتاث اإلسالمي 

والســرية لكنهــا مل تســتطع االســتمرار والثبــات وانعكســت 

مشــكلة الكتابــة العربيــة عمومــا عــىل كتــاب الطفــل الــذي 

يتميــز بخصوصيــة املحتــوى و مســتوى التنفيــذ(.

وإلثبــات عكــس هــذه املقولــة كان بحثــي هــذا املعنــون بـــ 

العــريب( الــرتاث  )تاريــخ وتطــور أدب األطفــال يف 

ولعــلَّ هــذه العبــارة التــي متثــل قناعــة بتأخــر ظهــور هــذا 

األدب عند العرب نجدها عند بعض املؤسسات املهتمة 

بــأدب األطفــال، بــل ونجدهــا عنــد كثــري مــن الكتــاب الذيــن 

العــريب، وســيضم  األدب  األطفــال يف  أدب  عــن  تحدثــوا 

البحــث مقدمــة ثــم محوريــن وخامتــة.

تاريــخ نشــأة أدب األطفــال يف  يتضمــن املحــور األول 

العــريب. الــرتاث 

ويســري املحــور الثــاين يف تنــوع أدب األطفــال الــرتايث 

مــن خــالل: )الكتــب املؤلفــة عنهــم ولهــم، وأدبيــات التأليــف 

التعليمــي، والشــعر.(

هذا، وبالله التوفيق، ومنه العون والسداد.

املحور األول: تاريخ نشأة أدب األطيال   الرتاث العريب 
والحقيقة الغائبة:

عبارة “أدب األطفال العريب أدب حديث، عر إلينا مع 

بــروز أعــوام النهضــة مــع بدايــات القــرن العرشيــن امليــالدي، 

وبعد أن استتم عىل عوده يف األدب الغريب“، هذه العبارة 

أكاد أجدها عند عدد كبري من الكتاب الذين تصدوا ألدب 

العــريب الحديــث. ومــع أنَّ بعضهــم مل  األطفــال يف أدبنــا 

ينكــر بعــض اآلثــار الرتاثيــة، إال إِنَّ كثــريًا منهــم يجمعــون عــىل 

أن تلــك اآلثــار ال ترقــى لتســميته نوًعــا أدبيًّــا واضــح الصــورة، 

بـَـنيِّ العنــوان، ظاهــرًا ظهــور أي نــوع أديبٍّ آخــر.

وتتبعت كثريًا من الذين صدرت لهم مؤلفات يف أدب 

األطفال وتاريخه وتطوره، وأغلبهم يرجعون ظهور هذا األدب 

يف األدب العــريب إىل بدايــة القــرن العرشيــن تأثُـّـرًا بــاألدب 

الغــريب مبتدئــني بالفونتــني وخرافاتــه، وترجمــة عثــامن جــالل 

وأحمــد شــوقي والعمــل عــىل غــراره.

أمــر  العــريب  الــرتاث  الطفولــة يف  أدبيــات  إن تســجيل 

واقــع، ويــكاد يجمــع عــدد مــن الباحثــني العــرب عــىل أن أدب 

الطفولــة يف بالدنــا نــاىشء يحبــو، نشــأ تقليــداً ملــا ظهــر عنــد 

غرينــا، وبخاصــة أمــم الغــرب، فكانــت احتفاليــة الغــرب بأدب 

األطفال هي الحافز لدى كتابنا لخوض التجربة، وتروى يف 

ذلــك حكايــة أحمــد شــوقي وتجربتــه يف أشــعاره املوجهــة 

للطفــل، فبعــد عودتــه مــن باريــس واطالعــه عــىل مــا فعلــه 

الفونتــني يف خرافاتــه، قــام بنــرش بعــض األعــامل الشــعرية 

لألطفــال تحــت اســم مســتعار خشــية مــن الحملــة عليــه إذا 
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كتب باسمه الحقيقي، وألن املجتمع مل يكن مؤهالً لقبول 

أدب يرونــه مــن الدرجــة الثالثــة، فلــام وجــد القبــول والرضــا 

رصح وكشــف عــن اســمه.

ح الحديــدي يف حديثــه عــن عــدم تســجيل أدب  ويــرَّ

والعــرب،  القدميــة،  الحضــارات  مــن  كثــري  عنــد  الصغــار 

قائــال)1(:

األطفــال  أدب  أن  هــي  بالتســجيل  الجديــرة  والظاهــرة 

أنــه مل  إال  الكبــار،  أدب  قــدم  قديــم  أنــه  مــن  الرغــم  عــىل 

يحــظ بالتدويــن أو الدراســة، أو االهتــامم كــام حظــي أدب 

الكبــار، فقــد اهتمــت أكــر الحضــارات القدميــة بتســجيل 

تراثهــا الفنــي واألديب، إال أنهــا أســقطت مــن حســبانها أدب 

القليــل. النــادر  اللهــم إال يف  األطفــال، 

ولعــل الســبب يف إهاملــه، وعــدم تســجيله أنــه مل يكــن 

يتعــدى حــدود جــدران املنــازل، حيــث تحكيــه األمهــات أو 

الجواري واملربيات لألطفال.. أو لعل السبب يف إسقاطه 

من الحسبان أن أكره كان عالة عىل قصص الكبار يقتبس 

منهــا مــا يناســب الصغــار، فاعتــر تبســيطاً لهــذه القصــص، 

فنانــون متخصصــون  لــه  يكــن  أنــه مل  الســبب  يكــون  وقــد 

يروونه، ويقومون عىل أمره، ينسجون حكاياته بحكم املوهبة 

والصنعة، أو ألن القدماء استهانوا به، وعدوه تسلية ملرحلة 

الطفولــة التــي مل يكــن بــه)2(.

هذه األسباب وغريها يرى الحديدي أنها كانت العائق 

الــذي عــاق ظهــور أدب األطفــال حتــى مطلــع القــرن الثامــن 

عــرش امليــالدي.

وإذا كنا نتفق مع الدكتور الحديدي يف كثري من أسبابه 

مهــا، فإننــا نــرى رأيــاً أخــر يف مقولتــه التــي أكــدت  التــي قدَّ

عــىل أن أحــداً مــن القدمــاء حتــى العــرب – مل يســجل أدب 

األطفــال ســوى املريــني القدمــاء)3(.

الذيــن تصــدوا  مــن  الحديــدي عــدد  ويســري عــىل رأي 

العــريب األطفــال يف األدب  لدراســة أدب 

فالدكتور هادي الهيتي يتبنى هذا الرأي يف كتابه أدب 

األطفــال، ويــرى أنَّ تراثنــا األديب رغــم ثرائــه ال نجــد مــا ميكــن 

أن نســميه أدب األطفــال، ومــا تناقلــه األطفــال مــن قصــص 

وحكايــات شــعبية كان كئيبــاً، ملــا ينطــوي عليــه مــن حكــم 
ومواعــظ وأمثــوالت قاســية.)4(

إبراهيــم املــرشيف يف  انــرشاح  الدكتــورة  تابعــت  وقــد 

رأي  اإلبداعيــة(  للرتبيــة  مدخــل  األطفــال  أدب   “ كتابهــا 

الحديــدي، وأفاضــت يف الحديــث عــن نشــأة هــذا األدب 

هــذا  عــىل  ومنــاذج  أمثلــة  وأوردت  الفرعونيــة،  مــر  يف 

األدب، مثــل: “ قصــة جزيــرة الثعبــان، وقصــة امللــك خوفــو 

“ إالَّ أنَّهــا مل تعــرِّج عــىل الــرتاث العــريب، وقفــزت مــن العــر 

الفرعــوين إىل العقــد الثــاين مــن القــرن العرشيــن، لتقــول: 

)ميكــن اعتبــار العقــد الثــاين مــن القــرن العرشيــن هــو بدايــة 
العــريب.)5( أدب الطفــل مبــر والعــامل 

وتســري عــىل النهــج نفســه ليــىل الحايــك يف مقــال لهــا 

فتقــول:  والــرتاث،  للثقافــة  القــدس  عــىل موقــع مؤسســة 

نــكاد ال نجــد فيــه قبــل النصــف  العــريب فإننــا  )يف األدب 

الثاين من القرن التاسع عرش ما يصح أن نطلق عليه “أدب 

األطفــال” مبعنــاه املعــروف يف وقتنــا الحــارض ولكننــا مــع 

ذلــك نجــد يف ثنايــا األدب العــريب عــىل امتــداد العصــور 

ألوانــاً قليلــة قــد تصلــح لبعــض مراحــل الطفولــة ألنهــا جــاءت 

مصــورة لألحــداث والتجــارب يف أســلوب قصــي، وأريــد 

بهــا التســلية والفكاهــة.

أو قصد بها إغراء العوام باالستامع فجاءت يف الغالب 

دون قصد من وضعها صالحة لألطفال يف بعض األحيان، 

أيضــاً مــن األلــوان األدبيــة التــي توجــه بهــا الكبــار إىل الصغــار 

منــذ العهــد الجاهــيل، مثــل الرتانيــم الشــعرية التــي كانــت 

األمهــات يرقصــن بهــا الصغــار والحقيقــة هنــا أن الطفــل ال 

يــدرك مرامــي ومعــاين هــذه األشــعار، إمنــا يتأثــر مبوســيقاها 

التــي تبعــث يف نفســه اإلحســاس بالجــامل منــذ الصغــر، 

وهكــذا عــاش األطفــال عــىل أدب الكبــار)6(.

عــىل  لــه  مقالــة  رجــب يف  الدكتــور مصطفــى  وينفــي 

الشــبكة الداخليــة أنَّ أدب األطفــال العــريب لــه صلــة برتاثنــا 

عــىل الرغــم مــن أنــه يــأيت بأمثلــة ومنــاذج شــعرية تدلــل عــىل 

يقــول: )ولقــد ذهــب بعــض  أصالــة هــذا األدب ووجــوده، 

داريس تاريــخ األدب العــريب إىل أن الشــعر العــريب القديــم 

تضمــن كثــريا مــن عنــارص فنــي القصــة واملرحيــة مــن حيــث 

الشخصيات والحوار والحبكة الدرامية وكأنهم أرادوا بذلك 

أن ينفــوا أن يكــون مولــد ذينــك الفنــني: القصــة واملرحيــة 

نتيجــة بأثــر بــاألدب الغــريب. وقياســا عــىل ذلــك ميكــن القــول 
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إن أدب الطفل، إذا عددناه فنا أدبيا جديدا، له جذور يف 

تراثنــا الشــعري القديــم. غــري أن مثــل هــذا القيــاس ال يســلم، 

ألن ألدب الطفل-مبعنــاه الحديــث - خصائــص متيــزه عــن 

غــريه، وتجعلــه فنــا ذا طابــع خــاص، ومــن ثــم تصبــح نســبته 

إىل األدب القديــم غــري رشعيــة)7(.

بــل إنَّ الصفحــة الرئيســة لجائــزة أدب الطفــل يف دولــة 

قطــر، تضــع يف مقدمــة حديثهــا عــن ســبب إنشــاء الجائــزة، 

ما مفاده أنَّ هذا األدب )برز إىل الوجود، وفرض نفسه يف 

السنوات األخرية. فقد زاد عدد األوالد الذي كانوا يبحثون 

النارشيــن  بعــض  التعليــم، ففكــر  انتشــار  مــع  الكتــاب  عــن 

باقتباس األساطري والحكايات الشعبية والدينية وتبسيطها 

اعتقاداً منهم أنها سوف تكون مالمئة لألطفال. ويف القرن 

التاســع عــرش عــرف مفهــوم »أدب األطفــال«. وازدهــر يف 

القــرن العرشيــن، فــرزت مجــالت األطفــال وانتــرشت كتبهم، 

وراجــت برامجهــم يف اإلذاعــة والشاشــة الصغــرية. وبذلــك 

استقل »أدب األطفال« وبات ميداناً خاصاً يستمد أصوله 

مــن معرفــة الطفــل نفســه معرفــة عميقــة، ومــن معرفــة البيئــة 

التــي يعيــش فيهــا هــذا الطفــل، ومــن مــايض الطفــل، ومــن 

القدرة عىل التنبؤ، ومن اإلميان مبستقبل األمة التي ينتمي 

إليهــا، ومــن دراســة الطبيعــة واإلنســان والعلــوم. والطفولــة 

الــوالدة إىل ســن املراهقــة.  مــن  الحيــاة متتــد  مــن  مرحلــة 

وهــو  نفســه  الطفــل  منــّو  مــع  تنمــو  التــي  ولهــا خصائصهــا 

النمــو الــذي يشــمل النواحــي الجســمية والنفســية والخلقيــة 

واالنفعاليــة واالجتامعيــة واإلبداعيــة. وقــد ظلّــت املعــارف 

عــن الطفولــة ضعيفــة قرونــاً عــدة. وبقــي الطفــل، حتــى القــرن 

الثامــن عــرش تقريبــاً،

ع أدب األطيال   الرتاث العريب املحور الثاين: تنوُّ

العــريب حقيقــة  الــرتاث  األطفــال يف  أدبيــات  تســجيل  إِن 

واقعة مل تغفلها كتب األقدمني، فالعناية واالهتامم بأدب 

الطفولــة يف تراثنــا صــارا ثابتــني مؤكديــن، وإن مل يكونــا يف 

املســتوى الــذي نطمــح إليــه، وإن كان تســجيل األدب قــد 

أعطــى وكــده ألدب الكبــار، فقــد ظــل مــع ذلــك كتبــة الــرتاث 

ومسجلوه وحافظوه ومنشئوه يرعون هذا األدب، ويؤكدون 

عــن  يصــدرون  وإمنــا  نظــرة دونيــة،  إليــه  ينظــرون  عليــه، وال 

ون عــن قناعــة بــأن العمــل لصغــار اليــوم الذيــن  منهــج، ويعــرِّ

ســيصبحون كبــار الغــد هــو أس مــن أســس هــذا املنهــج.

فلــم تخــل أدبياتنــا الرتاثيــة مــن االهتــامم بالطفولــة كــام 

يزعــم الزاعمــون، وكان ألدب الصغــار مــكان واضــح بــني أدب 

الكبــار عــىل الرغــم مــن توليهــم مقاليــد األدب.

ودليلنا أن األمر وصل بقدماء السلف إىل حدَّ تسجيل 

مآثــر الصغــار، وإيــراِد مشــهورهم، وتوثيــق أخبارهــم، والتنــدر 

بحكاياتهم، وتسجيل أشعارهم وأقوالهم، وهذا ما يؤكده ابن 

ظفــر الصقــىل عندمــا انتخــب كتابــه )أنبــاء نجبــاء األبنــاء( مــن 

خــالل ركام ضخــم مــن األخبــار واآلثــار عــن الصغــار، إذ اعتمــد 

االختصار يف كتابه، ولو أراد االطالة – ويا ليته فعل – لوجد 

الضخمــة،  الكتــب  مــلء  عــىل  تعينــه  التــي  الكثــرية  املــادة 

واألســفار العديــدة، يقــول: “ ولــو أطلقــت عنــان اللســان، يف 

حلبــة هــذا امليــدان، ملــألت يف ملحــه أســفاراً )8(.”

ابــن ظفــر  التــي يتحــدث عنهــا  هــذه األســفار الضخمــة 

التــي ســجلها مــن قبلــه لعلهــا ال زالــت مدفونــة يف بطــون 

املخطوطــات، أو أنهــا أفلتــت مــن بــني أصابــع الزمــن بفعــل 

مــا ال  أتلــف  الــذي  العبــث اإلنســاين، والحقــد الحضــاري 

يحــى مــن صفحــات الــرتاث اإلســالمي والحضــارة البانيــة.

لهــم  يحلــو  البعــض  أن  إال  األكيــد  الدليــل  هــذا  ومــع 

الحديــث عــن أن الجهــود كلهــا انصبــت عــىل أدب الكبــار، 

وبخاصة عند التدوين يف بداية العر العبايس، وأن أدب 

الصغــار مل يحــظ باالهتــامم، “ ومل يســرتع انتبــاه املدونــني 

من أدب األطفال إالَّ إىل األغنيات التي كان الكبار يرقصون 

بهــا الصغــار)9(”.

وســأوجز الحديــث إيجــازًا عــن أنــواع هــذا األدب الــذي 

االهتــامم واالنشــغال  فقــد كان  تراثنــا وعلامؤنــا،  بــه  اهتــم 

قصــص  وكان  لهــم،  وكتــب  األطفــال،  عــن  كتــب  بتأليــف 

ــا ميــدان الشــعر  الحيــوان هــو املجــال األوســع يف ذلــك، أمَّ

فهــو امليــدان الــذي جــرت بــه خيــول فرســانهم، فجــاء الشــعر 

ترقيــص  أغــاين  فكانــت  الطفــل،  بقــدوم  الفرحــة  ليســطر 

بهــا تراثنــا، كــام  التــي حظــي  األطفــال مــن املــواد الواســعة 

أنَّ وصــف األطفــال، والحديــث عنهــم، والشــعور مبكانتهــم، 

اســتغرق  قــد  ورثائهــم  تربيتهــم،  والتوجيــه يف  ومدحهــم، 

مســاحة ال بــأس بهــا يف هــذا الــرتاث.
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البحــث محــدوًدا بصفحــات فســأعرض لكتــاب  وكــون 

مهم، ثم ألدبيات التأليف التعليمي، والتســجيل الشــعري، 

وأذكر بإيجاز بعض أسامء القصص التي ُوجِّهت لألطفال.

أ و عرض لكتاب “ أنباء نجباء األبناء “ البن ظير الاقيل.

ومــا نقدمــه هنــا بــني يــدي البحــث مــن عــرض رسيع لهذا 

الكتاب، وإيراد ذكر أسامء بعضها ليبني عن األسبقية لهذا 

الرتاث بالعناية بأدبيات األطفال، ومن هذه الكتب:

كتــاب أنبــاء نجبــاء األبنــاء لإلمــام الحافــظ أيب عبــد اللــه 

محمــد بــن أيب محمــد بــن ظفــر الصقــىل، يقــول عــن ســبب 

تأليفــه الكتــاب. “ فهــذا كتــاب أودعتــه مــن أنبــاء نجبــاء األبنــاء 

مــا هــو كــرشرة مــن رضام، بــل قطــرة مــن رهــام، ألين قصــدت 

به تلقيح همة غالم، وتنقيح فطنة كهام “ فالهدف الرتبوي 

واضــح جــيل يف إيــراد هــذه األخبــار والقصــد منهــا.

وقد افتتح املؤلف كتابه بذكر أخبار طفولة املصطفى 

عليــه الصــالة والســالم، تيمنــاً بذكــره، تحــت عنــوان “ الفريــدة 

اليتيمــة يف أخبــار نبينــا محمــد عليــه الصــالة والســالم، ثــم 

قســم أنبــاء الكتــاب إىل أربعــة أصنــاف:

أوالً: غرر عوايل يف ذكر عرشة ممن كرمهم الله بصحبة 

نبيه صىل الله عليه وسلم.

ثانيــاً: نجــب تــوايل يف ذكــر رجــال مــن ذريــات الصحابــة 

ريض اللــه عنهــم.

ثالثــاً: نكــت كرائــم يف ذكــر رجــال ِممــن اتســم بالعبــادة 

بالزهــادة. واشــتهر 

عــر  ســادوا يف  رجــال  ذكــر  حواتــم يف  فقــر  رابعــاً: 

الفــرس. ملــوك  مــن  ورجــال  العــرب  مــن  الجاهليــة 

وقــد أورد ابــن ظفــر الصقــيل يف هــذه األقســام األربعــة 

اثنــني وأربعــني خــراً مــن أخبــار الخلفــاء واألمــراء مــن الصحابــة 

والتابعــني وغريهــم مــن املشــهورين، وخــصَّ منهــا خمســة 

أخبــار مللــوك الفــرس.

فيــه  ورد  مــا  تفســري  عــىل  يــأيت  ثــم  الخــر  يــورد  وهــو 

نهايــة  األســلوب حتــى  هــذا  عــىل  الغريــب، وميــيض  مــن 

الكتــاب الــذي يقــع يف مائتــي صفحــة مــن القطــع املتوســط 

بخــط كبــري، وقــد اقتــر ابــن ظفــر عــىل إيــراد بعــض أخبــار 

املشــهورين وهــو يعلــم أن هنــاك أخبــاراً كثــرية يســتحق أن 

االقتصــار واالختصــار. ولكنــه  كتابــه،  يضمنهــا 

ونجــد كذلــك إىل جانــب هــذا الكتــاب الرائــع كتــاًب آخــر 

يختلــف يف أســلوبه وطريقتــه عــن كتــاب ابــن ظفــر الصقــيل، 

وهــذا الكتــاب هــو كتــاب ألــف بــاء أليب الحجــاج يوســف بــن 

القصــي  البلــوي، والكتــاب يســتخدم األســلوب  محمــد 

عــىل لســان طفــل ليقــدم عــىل لســان الطفــل البلــوي الــذيك 

بأنــه ال زال يف  الــذي يشــعر  النهــم إىل املعرفــة والعلــم، 

بالتأليــف، فيحــوي  العلــم، وهــو غــري جديــر  مرحلــة طلــب 

مــن خــالل حفظــه وفهمــه عــن شــيوخه الكثــري مــن املعــارف، 

الكتــاب  هــذا  بتدوينهــا يف  يبــدأ  التاليــة  ثــم يف املرحلــة 

األطفــال  أجيــال  إىل  ومــا حصلــه  معرفتــه  لينقــل  الجامــع 

التــي تــأيت بعــده، وهــو كتــاب جديــر بالتقديــر كونــه يعتمــد 

طريقة املوسوعات العلمية، ولعله من أوائل املوسوعات 

العلميــة و األدبيــة يف مواضيــع تشــمل الطبيعــة واإلنســان 

والحيــوان والنبــات، التــي توجــه ملرحلــة الطفولــة األخــرية.

ثــالث دراســات علميــة،  )وحديثــا متــت دراســته يف 

األوىل ســنة 1992 للباحثــة منــى محمــد طعمــة بعنــوان ألــف 

باء: تأليف يوسف بن محمد البلوي- القسم الثاين دراسة 

األردنيــة.  الجامعــة  قبــل  مــن  األردن  نــرشت يف  وتحقيــق، 

عبــري ســالمة  للباحثــة  أطروحــة ماجســتري  الثانيــة  الدراســة 

بعنــوان الحيــاة األدبيــة يف األندلــس مــن خــالل كتــاب ألــف 

نوقشــت  البلــوي،  محمــد  بــن  يوســف  الحجــاج  بــاء أليب 

ســنة 1994 ونــرشت ســنة 2000 يف كتــاب بعنــوان البنــاء 

القصــي للمعرفــة األبويــة يف كتــاب ألــف بــاء للبلــوي. أمــا 

الدراســة الثالثــة فهــي أطروحــة دكتــوراه للباحثــة مهــا محمــود 

ذيك صالــح بعنــوان كتــاب ألــف بــاء للبلــوي تحقيــق ودراســة، 
نوقشــت ســنة 2011.)10(

األطفــال  عــن  أورد حكايــات  مــا  الكتــب  مــن  وهنــاك 

مثــل: األدب  كتــب  كبعــض 

العقــد الفريــد، وبهجــة املجالــس، ومحــارضات األدبــاء، 

واألمــايل، وعيــون األخبــار، وزهــر اآلداب، وجمــع الجواهــر، 

والكامل، واملستظرف، ومثار القلوب، والتذكرة الحمدونية، 

واملنتخب واملختار من نوادر األشعار، أو الكتب املختصة: 

كاألذكياء، وبالغات النســاء، واملحاســن واملســاوئ.

إىل جانــب ذلــك فقــد وجدنــا بعــض املؤلفــات التــي 
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متثل كتب الثقافة، أو النوادر املجموعة واملنتخبات تفرد 

بعــض صفحاتهــا أو فصــوالً منهــا لذكــر: فضائــل األطفــال، 

وحكاياتهــم  املســكتة،  وأجوبتهــم  وأخبارهــم،  ونوادرهــم، 

املمتعة، وما امتازوا به من شجاعة ونباهة. فكتاب املختار 

من نوادر األخبار مجهول املؤلف واملنسوب خطأ ملحمد 

بــن أحمــد املقــري فيــه فصــل عــن نجابــة األوالد، وهــو مأخــوذ 

بأكملــه مــن كتــاب أنبــاء نجبــاء األبنــاء.

وكتــاب التحفــة الظريفــة مــن كل نكتــة لطيفــة لحســن بــن 

عثــامن الحكيــم وهــو مخطــوط بالظاهريــة تحــت رقــم 5782 

أدب يخــص البــاب الثــاين عــرش منــه لنــوادر الصبيــان.

املؤلــف  مجهــول  والحكايــات  التاريــخ  يف  وكتــاب 

فيــه  أدب   6999 رقــم  تحــت  مخطــوط  أيضــاً  بالظاهريــة 

األوالد. فضائــل 

وهنــاك مؤلفــات توجهــت لنصــح الصغــار مثــل كتــاب 

محمــد  بــن  عمــر  بــن  محمــود  اللــه  لجــار  الصغــار  نصائــح 

الزمخرشي وهو مخطوط بالظاهرية تحت رقم 6740 أدب.

إليــه يف  يحتاجــون  ومــا  املربــني،  توُجــه إىل  وبعضهــا 

تأديــب األطفــال مــن حســن املعاملــة والحــزم، والعلــوم التــي 

الــدرس وتخريهــا، وحــاالت  وأوقــات  األطفــال،  بهــا  يؤخــذ 

األطفــال النفســية والصحيــة، إىل غــري ذلــك مــن التوجيهــات 

الرتبويــة، كــام يلقانــا ذلــك يف رســالة الغــزايل الرتبويــة أيهــا 

الولــد.

وكذلــك كتــاب تحريــر املقــال يف آداب وأحــكام وفوائــد 

بــن حجــر  بــن محمــد  إليهــا مؤدبــو األطفــال ألحمــد  يحتــاج 

الهيثمــي. وهــو كتــاب مخطــوط بجامعــة اإلمــام محمــد بــن 

سعود اإلسالمية تحت رقم 6909، وقد صدر محققاً، كام 

وجدنــا بعــض الكتــب التــي تتحــدث عــن فقــد األوالد، جمــع 

فيهــا مؤلفوهــا مــا ورد عــن مــوت األوالد يف القــرآن الكريــم، 

واألحاديث الرشيفة، واألخبار واآلثار والحكايات واألشعار، 

ودعــوة اآلبــاء للتســيل عــن فقدهــم، والصــر عــىل مصابهــم، 

طلباً لألجر والثواب. ومن ذلك كتاب برد األكباد عند فقد 

األوالد للحافــظ املحــدث أيب عبــد اللــه محمــد بــن عبــد اللــه 

املعروف بابن نارص الدين الدمشقى. وكتاب سلوة الحزين 

عــىل فقــد األحبــة والبنــني ملصطفــى محمــد عبــد الخالــق 

وهــو كتــاب مخطــوط بالظاهريــة تحــت رقــم 8444.

ب و أدبيات التأليف التعليمي:

لقد فهم علامء السلف أهمية تذليل الصعوبات التي 

قــد تقــف يف وجــه املتعلــم املبتــدئ، وبخاصــة فيــام يخــص 

لغتنا العربية الرشيفة، هذه اللغة التي ال يحيط بها إال نبي.

يف  الصعوبــات  بعــض  أنفســهم  العلــامء  وجــد  وقــد 

اإلحاطــة بهــذا البحــر الخضــم، حتــى قــال ابــن فــارس:” ومــا 

اللغــة كلهــا)11(” أدَّعــى حفــظ  ــن مــى  ِممَّ بلغنــا أن أحــداً 

أمــام  لتمهيــد ذلــك  العلــامء  اتجــه  مــن هــذا املنطلــق 

الناشئة، فرأينا التأليف يف كتب غريب القرآن، والحديث، 

والشــعر، واللغــة.

ولــي يجــد الناشــئ الطريــق ممهــداً أمامــه، فقــد جعلــوا 

ذلك ضمن معاجم خاصة، فمعاجم لغريب القرآن، وثانية 

للحديــث النبــوي، وثالثــة للغــة، ورابعــة للنبــات، والحيــوان، 

للرجــال والنســاء عــىل  بــل وتراجــم  واألماكــن، واألحــداث، 

اختــالف طبقاتهــم، ووظائفهــم، ومهنهــم.

ومن ثم بدأ التأليف يف املعجامت املوسوعية، حفظاً 

للغة، وتيسرياً عىل ناشئتها ودارسيها، لتكون تحت يدهم، 

إذا مــا عاقهــم عائــق يف فهــم لفــظ، أو تركيــب، أو اختــالٍف 

يف مدلول لفظ، أو يف تطور هذا املدلول.

اللغويــة عنــد  تأليــف املعجــامت  وقــد ســارت مراحــل 

كــام فعــل  مــا كان خاصــاً،  العــرب يف طرائــق عــدة، منهــا 

األصمعــي يف جمعــه لأللفــاظ املتعلقــة بخلــق اإلنســان، 

وكــام  والشــجر،  والوحــوش،  والنبــات،  والخيــل،  واإلبــل، 

فعــل غــريه يف جمــع املتعلــق: باللــن، واملطــر، والنبــات، 

والحيــوان، واألبــار، واألطــام، وغــري ذلــك.

كام وجدناهم يخصصون معاجم للمشرتك، واملرتادف 

اللفظــي، واملذكــر واملؤنــث، والدخيــل واملعــرب، وغــري 

ذلــك مــام ليــس مكانــه، وال يتســع لــه تفصيــل القــول.

ومنهــا مــا كان عامــاً لأللفــاظ، حيــث يتــم جمــع املــادة 

بالشــواهد. اللغويــة، جمعــاً مرتبــاً ومرشوطــاً ومدعــامً 

وكان الخليل بن أحمد أول من ألف يف ذلك، ومعجمه 

املشــهور بكتــاب العــني رتبــه عــىل حســب مخــارج الحــروف، 

فبــدأً بالحــروف الحلقيــة وأولهــا العــني، ومــن هنــا جاء اســمه، 

وتبعه يف ذلك البغدادي يف البارع، واألزهري يف تهذيب 

اللغة، وممن جاء بعدهم وسار عىل طريقة أوائل الكلامت 
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بادئاً بالهمزة: الجوهري يف الصحاح، وابن منظور يف لسان 

العرب، والفريوز ابادي يف القاموس املحيط.

من هنا كان النص الرتايث وال يزال أساساً متيناً لرتسيخ 

أدبيــات الثقافــة اللغويــة، والذوقيــة، والجامليــة، ويؤســس 

لبنــاء القــدرة التعبرييــة، واألســلوبية.

قــد متثلــت يف  اللغويــة  الثقافــة  أدبيــات  وإذا كانــت 

تنوعــت،  قــد  الثقافــة  أدبيــات  أعمــدة  فــإن  املعاجــم، 

ابــن  ويحرهــا  القديــم،  اإلســالمي  تراثنــا  يف  وتعــّددت 

خلــدون يف أربعــة، كــام قــال: “ وســمعنا مــن شــيوخنا يف 

مجالــس التعليــم أن أصــول هــذا الفــن وأركانــه أربعــة دواوين، 

وهــي: أدب الكاتــب البــن قتيبــة، وكتــاب الكامــل للمــّرد، 

النــوادر أليب  وكتــاب  للجاحــظ،  والتبيــني  البيــان  وكتــاب 

عــىل القــايل، ومــا ســوى هــذه األربعــة، فتوابــع لهــا، وفــروع 

منهــا)12(”.

واعتــامد تنشــئة املتعلمــني عــىل هــذه الكتــب األربعــة 

يوضــح لنــا طريقــة وأســلوب األدبيــات امللتــزم، والــذي يــرى 

فيــه واضعــوه أنــه املنهــج الــذي يرتقــي بالنــاىشء املتعلــم: 

ويوصلــه إىل الفهــم والعلــم واإلحاطــة.

وإذا اســتعرضنا هــذه األصــول، فســنجد فهــم الســلف 

األســلوب واملنهــج واملــادة  مــن خــالل  األدبيــات  لتقديــم 

وثقافــًة، وذوقــاً، وتدريبــاً  ومــادًة،  أداًة،  بالناشــئة  لالرتقــاء 

وتلقينــاً.

وأبدأ أوالً: باألداة:

وميثلها كتاب أدب الكاتب البن قتيبة الدينوري:

وهــذا الكتــاب رضوري للمتعلــم النــاىشء، فالبــدَّ مــن 

النظــر فيــه، واإلحاطــة مبادتــه، إذ هــو يســعى إىل املبتدئــني 

الذيــن لديهــم يشء مــن العلــم لتقويــم ألســنتهم، وأيديهــم، 

يقول مؤلفه)13(: “ وعملت ملغفل التأديب كتباً خفافاً يف 

املعرفــة ويف تقويــم اللســان واليــد.. وليســت كتبنــا هــذه 

ملــن مل يتعلــق مــن اإلنســانية إال بالجســم، ومــن الكتابــة إال 

باالســم.. ولكنهــا ملــن شــدا شــيئاً مــن اإلعــراب.. وشــيئاً مــن 

التصاريــف واألبنيــة”.

النــاىشء  فابــن قتيبــة يذكــر أن عملــه هــذا موجــه إىل 

والشــادي، فالحــدث يف بدايــة ســنه، والشــادي الــذي أخــذ 

طرفــاً مــن العلــم، وأول ريعــان الشــباب، هــم الفئــات التــي 

ــه ووكــده، ويــرف إليهــم جهــده،  يوجــه إليهــا ابــن قتيبــة همَّ

ــه إليهــم كتابــه، ليكــون عونــاً لهــم يف مســريتهم األدبيــة  ويوجَّ

التبــس  مــا  إذا  إليــه يف حالــة  يرجعــون  والعلميــة، ومرجعــاً 

عليهــم أمــر مــن أمــور املعرفــة باللغــة، يقــول)14(: “فــإين رأيــت 

أكــر أهــل زماننــا هــذا عــن ســبيل األدب ناكبــني، ومــن اســمه 

متطرييــن، وألهلــه كارهــني، أمــا النــاىشء منهــم يف عنفــوان 

الشــباب نــاٍس أو متنــاٍس ليدخــل يف جملــة املجدوديــن “ 

هذه هي الفئات الثالث التي تقع ما بني: طفولٍة متوسطة، 

ومتأخــرة، وأول ريعــان الشــباب وميعتــه.

والناظــر يف أبــواب الكتــاب يعــرف الهــدف والغايــة التــي 

ســعى إليهــا املؤلــف، فهــو يبــدأ كتابــه بكتــاب املعرفــة الــذي 

يأخــذ أكــر مــن ثلــث الكتــاب، ويقســمه إىل أبــواب، ومــن 

الهــادف إىل  ابــن قتيبــة  خــالل هــذه األبــواب يتبــني قصــد 

تصحيح املعلومات، وتصويب االستعامالت التي يخطيء 

فيهــا املبتدئــون، مــا بــني وضــع الــيء يف غــري موضعــه، 

وتأويــل مــا جــاء مثنــًى أو مزدوجــاً وتوضيــح مــا يســتعمل يف 

الدعــاء، والعبــارات الذائعــة عــىل ألســنة النــاس، واألســامء 

والصفــات، والنبــات والطــري، والحيــوان، والعيــوب، والفــروق 

يف خلــق اإلنســان، والطعــام والــرشاب واللبــاس، واملهــن.

يف  الفــروق  )بــاب  ه  ســامَّ بابــاً  وضــع  أنــه  والجميــل 

.))15 األطفــال)

ثــم يــردف هــذا الكتــاب، بكتــاب تقويــم اليــد، ويف هــذا 

الكتاب يتأكد قصد املؤلف إىل تصحيح اآللة لدى صغار 

ى باإلمالء يف مناهجنا، وتعليم الصغار  الطالب، فام يسمَّ

الكتابــة الصحيحــة، هــو مــا ســعى إليــه املؤلــف.

فاملهارات اإلمالئية التي يتعلمها الطفل يف املرحلة: 

االبتدائيــة، واملتوســطة أو اإلعداديــة هــي التــي نجدهــا يف 

ثنايــا هــذا الكتــاب.

فألف الوصل، واأللف والالم، وحذف بعض الحروف، 

واجتامعهــا، أو زيــادة بعضهــا، والتغيــري مــا بــني الــواو واليــاء 

واأللــف، ومواضــع الهمــزات، والتاريــخ، والعــدد، والتثنيــة، 

البــاب  هــذا  مــواد  هــي  واملمــدود  واملقصــور،  والجمــع، 

التعليمــي.

ويَُعْنِون الكتاب الثالث )بتقويم اللسان( الذي يقصد 
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املنتقلــة إىل  الســامع  الفاشــية  األخطــاء  بــه إىل معالجــة 

اللســان، والتصويــب ميتــد إىل النطــق والكتابــة، واملعرفــة 

وعدمــه،  والهمــز  الحــروف،  تقــارب  ذلــك:  مــن  والفهــم، 

والســكون والتحريــك، والتصحيــف يف الحــركات والنقــاط.

وينتقــل إىل الكتــاب األخــري املســمى )بأبنيــة األفعــال( 

وهــو بــاب رصيف واضــح الهــدف بــنيَّ الغــرض.

ثانياً: املادة:

د. وهــذا الكتــاب يحيطنــا  وميثلهــا كتــاب الكامــل للمــرَّ

بهالــة النــص الــذي هــو مــادة األداة، حيــث الَعيــش يف ظــلَّ 

خيمــة النــص.

وإذا كان التاريــخ هــو بيــت األدب، فــإن معرفــة أحــوال 

العــرب التاريخيــة والثقافيــة مــن خــالل األدب هــو مــا ســعى 

إليــه املــرد يف كتابــه الكامــل، وهــو كتــاب يؤســس لقاعــدة 

البيانات التي البُدَّ منها لبداية املرشوع األديب، حيث يبلغ 

بالنــاىشء كلَّ أجــواء النــص.

ثالثاً: الثقارة الشمولية:

الثقافــة  وســائط  بــني  الواســع  املعــر  الجاحــظ  يعــد 

يبــني عــن رأي الجاحــظ  البيــان والتبيــني  املتنوعــة، وكتابــه 

يف األدب، وهو األخذ من كل يشء بطرف، وال يعني هذا 

الفهم أن نقتطع أجزاء أو نتفاً نتبَلَُّغ بها يك نصل إىل تعريفه 

سة  الذي ارتضاه، وإمنا هي تلك الثقافة املوسوعية املؤسَّ

ســة  العلــم واملعرفــة، واملؤسَّ مــن  النطالقــة قواعــد متينــة 

النطالقــة قويــة ممتــدة تــريب الــذوق وتعــيل شــانه، مــن خــالل 

زمــن ميتــد مــن خــالل األزمنــة الثالثــة ويجمعهــا، ومــكاٍن يعــر 

الســهل والوعــر ويحيــط بهــا إحاطــة الســوار باملعصــم.

وانطالقــة الثقافــة املوســوعية عنــد الجاحــظ ال تعــرَّ عــن 

ضيــق وتزمــت، أو احتــكار وتعصــب، وإمنــا هــي مبعلوماتهــا 

بأجناســه وأعراقــه، وأهدافــه ومبادئــه، وعــن  اإلنســان  عــن 

رؤاهــا  باختــالف  والشــعوب  وتنوعهــا،  بأشــكالها  الحيــاة 

وتطلعاتها لتجعل من هذا الكاتب أستاذ األجيال الثقافية.

ث عــن البيــان ويــورد فيــه بابــاً  والجاحــظ يف كتابــه يتحــدَّ

كامــالً، ويبــدأ باآلفــات التــي تعــرض للســان، ومــا ميــدح بــه، 

ثــم يذكــر ناســاً مــن البلغــاء، ويذكــر بابــاً للخطــب وصفــات 

الخطيب وما يعرض له، ويورد مناذج لخطب كبار الخطباء، 

ويتحــدث عــن هــؤالء الخطبــاء، وعــن قبائلهــم، وأنســابهم، ثــمَّ 

يورد أبواباً مختلفة يف: اللحن، والعي، والحمقى، كام يأيت 

عــىل حــروف مــن األدب، وكالٍم فيــه.

ــُخ مهــارات االتصــال  يرسِّ كتــاٌب  والكتــاب يف حقيقتــه 

اللغويــة، ويؤكــد عــىل النــامذج الرفيعــة التــي ترفــع مــن شــأن 

اللســان وقدرتــه عــىل التحــدث.

رابعــاً: التدريــب: ويشــمل كتــب األمــايل، واملخــرتات 

الشــعرية.

كتــب األمــايل: مثلــت كتــب األمــايل لونــاً مــن ألــوان 

التدريــب للناشــئة، فنحــن بــني ممــٍل وممــىًل عليــه ومــادٍة 

مُتْــىل، هــذا الربــط الثــاليث يؤكــد املنهــج الــذي ســار عليــه 

عليــه  فاملُْمــىل  طالبهــم،  تأســيس  يف  الســلف  علــامء 

يستقبل، ويسجل، ويراجع، ويحفظ، ويفهم، ويؤلف، فهل 

هناك تدريب أشمل وأعم، وأقوى وأثبت من ذلك ؟ وقد 

اتســع هــذا اللــون مــن التأليــف حتــى ظهــرت فيــه كتب كثرية.

املختــارات الشــعرية: وإذا كانــت هــذه الكتــب هــي 

عمــدة الثقافــة، وأســسُّ األدب لــكل ناشــئ ومتعلــم وقــارئ، 

فإن االختيارات الشعرية التي وضعت أصالً ألبناء الخلفاء 

واألمــراء هــي الوجــه اآلخــر املكمــل للرقــي بأدبيــات األطفــال 

وإعــالء مهاراتهــم اللغويــة، هــذه املختــارات التــي وضعهــا 

والــرواة،  كبــار املؤدبــني  مــن  الفــن  واختارهــا أســاتذة هــذا 

عنــد طالبهــم،  الشــعرية  الذائقــة  إلعــالء  الشــعر،  ونقــدة 

ومترينهم ومترسهم بلغة العرب أمدت هي األخرى أدبيات 

العــرب وحياتهــم،  لغــة  مــن متثــل  ينضــب  بنبــع ال  الــرتاث 

فاملفضــل الضبَّــي يختــار مفضلياتــه مــن خــالل كــِم شــعري 

هائل لتقدميها ألبناء الخليفة املهدي، ويتبعه األصمعي، 

وأبــو متــام يف حامســته، ثــم تتــواىل كتــب االختيــارات لتبــني 

الــذي يؤســس لناشــئة متمرســة ومدربــة  عــن هــذا املنهــج 

علــامً وفنــاً وذوقــاً.

أساليب وطرائق األدبيات

للوصــول إىل عقــل  األدبيــات وأســاليبها  اختلفــت طرائــق 

يــة  والروا التدريــب  إىل  الحفــظ  فمــن  وقلبــه،  الطفــل 

والثــواب  واملكافــأة،  واإلغــراء  والتشــجيع  واملامرســة، 

والعقــاب، كل ذلــك يف إطــاٍر مــن اليــر واملرونــة، والفهــم 



22  بحث تاريخ وتتور أدب األطيال روي الرتاث العريب

الواقعــي لنفســية الطفــل، وقدراتــه، وميولــه، واســتجاباته.

غــري  االهتــامم  يؤكــد  الطرائــق  هــذه  عــن  والحديــث 

بأولهــا: وأبــدأ  املســبوق، 

أ - الحيظ والرد عىل أصحاب النزعة الليظية:

مــن طرائــق أدبيــات التعلــم “الحفــظ” وهــذا األســلوب 

الذي ُعدَّ شــعاراً يف الرتاث اإلســالمي، مل يُتَّخذ عبثاً، ألنه 

أثبــت جدارتــه يف تكويــن القــدرة اللغويــة، فالجاحــظ يــرى أن 

العنايــة بالحفــظ والروايــة والتمريــن والتدريــب، كل ذلــك لــه 

فوائــده عــىل الطفــل، حيــث يقــول: “وكانــوا يــروُّون صبيانهــم 

األرجــاز، ويعلمونهــم املناقــالت، ويأمرونهــم برفــع الصــوت، 

الجــرم،  اللهــاة، ويفتــح  وتحقيــق اإلعــراب، ألن ذلــك يفتــق 

واللســان إذا أكــرت تقليبــه رقَّ والن، وإذا أطلــت إســكانَه 

حبســأً وغلــظ”)16(.

ب – الرواية والدربة:

يرجــع إىل مرحلــة شــفهية  بالروايــة  العــرب  احتفــال  إن 

ســبقت التدويــن، وجعلتهــا بعــد التدويــن منوذجــاً ثبــت يف 

الذاكــرة، وأســلوب علــم، وطريقــة عمــل ســار عليهــا الخلــف. 

فالشــاعر الــذي يقــول عــن القصيــدة )17(:

ترد املياه فام تزال غريبًة

يف القوم بني متثل وسامع

التــي  الروايــة املتنقلــة، واملتســعة  هــذه  عــىل  ليؤكــد 

ديــوان  هــو  الــذي  الشــعر  ولعــلَّ  العــرب جميعــاً،  شــملت 

العــرب، كان قبــل اإلســالم أكــر مــواد األدبيــات روايــة، يقــول 

ابن عباس ريض الله عنهام: “إذا قرأتم شيئاً من كتاب الله 

فلــم تعرفــوه، فاطلبــوه يف أشــعار العــرب، فــإن الشــعر ديــوان 

العــرب، وكان إذا ســئل عــن يشٍء أجــاب شــعراً”.

ومــن هنــا كان حــرص اللغويــني عــىل روايتــه، وجمعــه، 

ـم منــه اللغــة. لتُتَعلَـّ

ويف االعتناء بحفظ الشعر يقول السيوطي)18(: “وليُعَت 

بحفــظ أشــعار العــرب، فــإن فيــه حكــامً ومواعــظ وآدابــاً، وبــه 

يســتعان عىل تفســري القرآن والحديث”.

فالروايــة هــي اآللــة، وهــي القــوة الدافعــة املحركــة، وهــي 

وإن كانــت مرحلــة متهيديــة فإنهــا تعــد املرحلــة التأسيســية، 

وتســتمر طاقــة مختزنــة يســتعني بهــا الشــاعر املطبــوع وقــت 

ــع آفاقــه، وتدفــع يف عروقــه كالم  الحاجــة، فهــي التــي توسِّ

الــدم، وتجعلــه قــادراً عــىل الســري واالســتمرار فيــه.

صغارهــم  يــروي  أن  عــىل  القدمــاء  حــرص  كان  لهــذا 

الشــعر، فقد روي عن عائشــة ريض الله عنها “رووا أوالدكم 

أيب  بــن  عــن معاويــة  روي  كــام  ألســنتهم”  تعــذب  الشــعر 

ســفيان قولــه)19(: “يجــب عــىل الرجــل تأديــب ولــده، والشــعر 

أعــىل مراتــب األدب، فاجعلــوا الشــعر أكــر همكــم، وأكــر 

دأبكــم”.

ويقــول الزبــري بــن بــكار)20(: ســمعت العمــري يقــول: “رووا 

أوالدكــم الشــعر، فإنــه يحــل عقــدة اللســان، ويشــجع قلــب 

الجبــان، ويطلــق يــد البخيــل، ويحــض عــىل الخلــق الجميــل”

وللعلــوم  للشــعر  خادمــاً  التعليمــي  الشــعر  وجــاء 

واملعــارف األخــرى. وظهــوره يف بدايــة القــرن الثــاين الهجــري 

التــي هــي بدايــة التدويــن والتأليــف، أفــادت وثبتــت منهــج 

الحافظــة الــذي اعتنــى بــه الســلف، فــكان الشــعر التعليمــي 

أسلوباً جديداً محفزاً ومنشطاً لهذا االتجاه التعليمي الذي 

رأوا فيــه تزويدهــم بــكل خصلــة نبيلــة، وفائــدة جليلــة.

الشــعر  يتعلــم  ناشــٍئ  بــني  وانظــر إىل هــذه املدارســة 

الناشــئ)21(:  يقــول هــذا  البحــرتي،  كبــري مثــل  وبــني شــاعر 

“رآين البحــرتي ومعــي دفــرت شــعر، فقــال: مــا هــذا ؟ فقلــت: 

الشــنفرى. شــعر 

فقال: وإىل أين متيض ؟

فقلت: إىل أيب العباس أقرؤه عليه.

فقــال: قــد رأيــت أبــا عباســكم هــذا منــذ أيــام عنــد أيب 

ثؤابــة فــام رأيتــه ناقــداً للشــعر.

فقلت له: أما نقده ومتييزه فهذه صناعة أخرى، ولكنه 

أعرف الناس بإعرابه وغريبه.

فقال: فام كان يُنشد ؟

قال: قول الحارث بن وعلة.

قومي ُهم قتلوا أميَم أخي فإذا رميُت يصيبني سهمـي

فلنئ عفوُت ألعفوْن جلالً ولنئ سطوُت ألوهنْن عظمي

إالّ أحســن شــعر يف أحســن  أنشــد  مــا  واللــه  فقلــت: 

ولفــظ. معنــى 

فقال: أين الشعر الذي فيه عروق الذهب ؟
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فقلت: مثل ماذا ؟

فقال: مثل قول أيب ذؤاب ؟

بــن الحــارث  ثللــَت عروَشــهم بعتيبــة  إن يقتلــوك فقــد 

بــن شــهاب

بأشدهم كلباً عىل أعدائـــه وأعزهم فقداً عىل األصحاب

ـُم، وبــني شــاعٍر كبــريٍ  نــاىشٍء يتعلَـّ بــني  هــذه املحــاورة 

تُبــنُي عــن متكُّــٍن وقــدرٍة عنــَد هــذا الصغــري، وتدلنــا  ـم،  يُعلِـّ

أمــور، منهــا: هــذه املحــاورة عــىل عــدة 

استعداد النشء لرواية الشعر ومدارسته وحفظه.( 1

متييزهم بني صنعة وصنعة، فصنعة النقد غري صنعة ( 2

الشعر، غري صنعة النحو واللغة.

والتعبرييــة، فاملنازعــة ( 3 الفنيــة  الشــعر  لقيــم  املتابعــة 

النفسية يف البيتني األولني مع حسن املعنى واللفظ 

جعلتهــام مــن أحســن الشــعر.

قــوة  مقابــل  النقــد  قــوة  تظهــر  األخرييــن  البيتــني  ويف 

األثــر والفعــل، وتتوشــح هــذه القــوة جــامل عــروق الذهــب 

املنســابة تقســيامً ومقابلــة، ورشطــاً وجوابــاً، وطباقــاً، وهــذه 

وذلــك  وســهولته،  الحفــظ  إمكانيــة  مــن  نابعــة  اإليجابيــة 

تنضغــط  حيــث  وحــره  واختصــاره،  الشــعري،  إليقاعــه 

املــادة الواســعة يف كراســٍة أو عــدٍد يســريٍ مــن الكراســات.

والتأمــل يف األلفيــات النحويــة يؤكــد مــن أن هــذا العمــل 

إمنا كان موجهاً للناشــئة.

وظــل هــذا األســلوب التعليمــي مظهــراً مــن مظاهــر تراثنــا 

الثقــايف تتناقلــه األجيــال، جيــالً بعــد جيــل.

بالقــول:  الرتاثيــة ومنهجهــا  أدبياتنــا  ألخــص رؤيــة  وأكاد 

إن جــامع مــا ســعت إليــه أدبياتنــا الرتاثيــة الوصــوَل بالنــشء 

إىل التأســيس القــرايئ املبنــي عــىل الفهــم والحفــظ لرفــع 

املســتوى اإلدرايك، والتأســيس الذوقــي القائــم عــىل جــودة 

االختيــار إلعــالء املســتوى الجــاميل.

الكســب واملامرســة  القائــم عــىل  البنــايئ  والتأســيس 

اإلنتاجــي. والتدريــب، إلعــالء املســتوى 

جو - املقاراة

ويعلمونهــم  أوالدهــم  يختصــون  الشــعراء  كان  وإذا 

ويدربونهم، كام روي عن زهري بن أيب ســلمى أنه كان يخرج 

ابنــه كعبــاً وهــو صغــري إىل الباديــة فيعلمــه الشــعر، فــإن أبنــاء 

الشــعراء أو أقاربهــم كانــوا يتعلقــون بهــم، ويــروون أشــعارهم، 

ويتدربــون عــىل قــول الشــعر.

ى باملقافــاة  وكان لهــم طرائــق يف ذلــك، منهــام مــا يســمَّ

عــىل  بيتــاً  الواحــد  يقــول  الشــعر،  قــول  وهــي مســابقة يف 

قافيــة، فيجيبــه اآلخــر ببيــت آخــر عــىل القافيــة نفســها.

د – اإلجازة:

ومن طرق التدريب:

بيــت، فيقــوم  الشــاعر بنصــف  يــأيت  اإلجــازة: وهــي أن 

اآلخــر بإيــراد النصــف اآلخــر، أو أبيــات أخــرى توضــح وتــرشح 

النصــف األول. معنــى 

مثل قول أحدهم )22(.

عذَب املاُء وطابا

قال أبو العتاهية:

حبذا املاَء رشابا

تــأيت بعــد الروايــة واملقافــاة ألنهــا لــون  وهــذه الطريقــة 

الشــعر، حيــث  قــول  التدريــب واملامرســة يف  ألــوان  مــن 

تبــدأ التهيئــة لشــاعر املســتقبل، فعــن طريــق اإلجــازة تظهــر 

قدرتــه وفهمــه، مــن خــالل النســج عــىل املنــوال والنجــاح يف 

هــذا التدريــب أو االختبــار يــدل عــىل رسعــة البديهــة والــذكاء 

الرضوريتــني للشــاعر.

ولذلــك بعــد أن تتهيــأ للطفــل هــذه الخطــوات الشــعرية 

يبــدأ يتحــرك، ويــدّب عــىل درب الشــعر، فيقــول، ويــروي، 

ويجيــب، كــام يف هــذا الشــعر الــذي يــردُّ فيــه الصغــري عــىل 

أبيــه.

كان ملحمــد بــن بشــري الشــاعر ابــن جســيم فأرســله يف 

حاجــة، فأبطــأ عليــه، ثــم عــاد ومل يقضهــا.

فنظر إليه ثم قال )23(:

َعْقلُُه َعْقُل طائٍر

وهو يف ِخلَْقِه الَجَمْل

فقال الصبي:

َشبٌَه ِمْنَك نالَني

لَيَْس يل َعْنُه ُمْنتََقْل
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واإلجــازة،  واملقافــاة،  والدربــة،  والحفــظ،  فالروايــة، 

مــن طرائــق وأســاليب األدبيــات التــي تــم وضعهــا مــن قبــل 

الســابقني بحيــث رأوا فيهــا منهجــاً صالحــاً لبلــوغ الغايــات 

اللغويــة. املهــارات  عــىل  والحصــول  التعليميــة، 

خامتة

وأخــريًا، فــِإنَّ تحديــد حجــم البحــث مل يعــرض للقصــة يف 

لــه املجــال ألبــان عــن الكــم  أدب األطفــال الــذي لــو اتســع 

املتميــز لهــذا اللــون، وبخاصــة يف قصــص الحيــوان وغــريه، 

وقــد حفــل القــرآن الكريــم وأحاديــث النبــي صــىل اللــه عليــه 

وســلم، وكتــب األدب واألمثــال بقصــص زاخــرة تبــني عــن هــذا 

التوجــه. وأســتطيع يف هــذه الخامتــة مــن خــالل مــا بيَّنــت أن 

أُأَكِّــد عــىل أَنَّ الــرتاث العــريب احتفــل بــأدب األطفــال فكتــب 

ليــس بالحجــم  مــا أبدعــوه، وإِْن  ل لهــم  عنهــم ولهــم، وســجَّ

الــذي كنَّــا نــودُّ، ونريــد، وليعلــم الجميــع أَنَّ هنــاك عــرشات 

بــل مئــات اآلالف مــن الكتــب الرتاثيــة تــمَّ تدمريهــا يف ظــلِّ 

همجيــة الحــروب.
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26  اسرتاتيجية الكتابة للطيال عند الشاعر أحمد رولي

ا�ضرتاتيجية الكتابة للأطفال عند ال�ضاعر اأحمد �ض�قي

أ. د أحمد عيييي
قسم اللغة العربية، كلية العلوم اإلنسانية واالجتامعية، جامعة اإلمارات

مدخل

ميتلــك  شــخص  إىل  تحتــاُج  للطفــل  الكتابــة  أن  شــك  ال 

قــدرات فنيــة عاليــة، واعيــة بطبيعــة الطفــل وباملداخــل إىل 

عاملــه ونفســيته، هــذا العــامل الخــاص بــه يختلــف كثــرياً عــن 

عــامل غــريه ممــن تجــاوز مرحلــة الطفولــة، فصــار يف مرحلــة 

املراهقــه والشــباب.

والكتابة لألطفال بشكل عام - وكتابة الشعر لهم بشكل 

خــاص- تحتــاج إىل مبــدٍع لديــه إمكانيــات خاصــة مــن قــدرة 

عىل انتقاء لغة مناسبة لتلك املرحلة العمرية التي ينتمي 

إليهــا الطفــل املتلقــى، كذلــك يكــون لديــه قــدرة عىل اختيار 

وكذلــك  املناســبِة،  واألهــداِف  واملعــاين  املوضوعــات 

اختيــار شــكل التوصيــل وطريقتــه.

وإذا أضفنــا إىل العمــل اإلبداعــي تلــك القيــود الشــعرية 

مــن موســيقى الشــعر بأوزانــه املختلفــة وقوافيــه املناســبة 

عندما تكون الكتابة شعراً، أدركنا حجم القيود واالشرتاطات 

يف من يكتب لألطفال، وتلك معادلة صعبة ال يقدر عليها 

إال كّل مــن تســلح بــكل هــذه األدوات التــي ترشــحه للنجــاح 

فيــام يقــدم عليــه.

ويبــدو مــن املقاربــة األوىل لشــعر شــوقي الــذي كتبــه 

لألطفــال أنــه حقــق تلــك املعادلــة الصعبــة، ونــزل مــن عليائــه 

يف مخاطبــة الكبــار لــي يخاطــب هــذه الفئــِة الخاصــة مــن 

الدقيقــة  بتلــك األدوات  العمــل األديب، متســلحاً  متلقــي 

واملوهبة الفطرية واالستعداد الشخي والعزمية الكرى، 

مــام جعلــه رائــداً يف هــذا املضــامر، مســتعيناً - إضافــة إىل 

ما سبق - بحب جارف للكتابة إىل هذه الفئة املفتقرة إىل 

االهتــامم والتوجيــه، تلــك الفئــة الضعيفــة مــن البــرش يقويهــا 

باملعرفــة والثقافــة املناســبة، متهيــداً ألن تحتــل دورهــا يف 

املســتقبل املنتظــر.

بــني الطفــل واألدب  وينبغــي أن نفهــم طبيعــة العالقــة 

بشــكل عــام، والشــعر بشــكل خــاص، فهــى عالقــة متعــة و 

إفــادة و إرشــاد و توجيــه أخالقــي و تســلية، و هــذا مــا تؤكــده 

كل الكتابــات األدبيــة لألطفــال، حيــث تعنــى تلــك الكتابــة 

بتجســيد القيــم الســلوكية و الخلقيــة و الرتبويــة و اللغويــة و 

الفنيــة و الجامليــة و القيــم الثقافيــة، وكذلــك شــحذ القرائــح 

عــن طريــق التوجيــه إىل مــا يفيــُد مــن خــالل شــكل مغلــف 

باملتعة و اإلضحاك و الرتويح عن النفس، و هذا ما جسده 

الشاعر املبدع أحمد شوقي يف كتاباته الشعرية لألطفال.

أسباب اهتامم رولي بشعر األطيال

السبب األول:

هذا الحب الجارف ألبنائه و يف مقدمتهم “أمينة” التي 

حظيت بالنصيب األوىف، و نالت حظا وافرا عن بقية أبنائه 

مــن الكتابــة عنهــا مبــارشة، حيــث كانــت هــي طفلتــه األوىل، 

و مــن خــالل مقاربتنــا لحديقــة األطفــال عنــد شــوقي، نــدرك 

إىل أي مــدى طغــى عليــه هــذا الحــب الــذي كان جــواز ســفر 

إىل بقيــة األطفــال الذيــن أحبهــم يف صــورة أمينــة و عــيل و 

حســني، حيــث اجتمــع يف قلبــه الحــب و الرغبــة و العزميــة 

يف الكتابــة لألطفــال جميعــا فكانــت البدايــة.

إن قــارئ حديقــة األطفــال عنــد أحمــد شــوقي يســتطيع 

ولــدوا،  الســنية املختلفــة ألبنائــه عندمــا  متابعــَة املراحــل 

الثــاين، و عندمــا  ثــم العــام  و عندمــا وصلــوا العــام األول، 

تجــاوزوه. فهــا هــو ذا أحمــد شــوقي يكتــب قصيدتــه )أمينــة و 

عــيل(، و )عــيل( هنــا والــده الــذي تــوىف ليلــة والدة أمينــة، 
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ليقــول أحمــد شــوقي يف هــذه القصيــدة:

يا ليلة سميتها ليلتي 

ألنها بالناس ما مرت

أذكر و املوت يف ذكرها 

عىل سبيل البث و العرة

إىل أن يقول:

حتى بدا الصبُح فوىل أيب 

و أقبلت بعد العناء ابنتي

ثــم تهدأنفُســه بعــد ذلــك بوقــت كاف ليخاطــب ابنتَــُه يف 

قصيــدة )زيــن املهــود( قائــال:

ــــــــوريــــا شــــبه ســــيدة البتــــول  ــــــــورة امللــــــــــك الطهــ و صــ

جــــــــــامَل يوســــــــــف يف الذكــــــــــورنّس جاملُك يف اإلناث 

و يف غــــــــــد زيــــــــــُن الخــــــــــدورزيُن املهود، اليوَم أنت 

و عندما تكتمل أمينة حوال يقول لها:

امللــــــــــــــــــــِك مثــــــــــــــــــــُل  األّوِل  أمينتــــــــــــــــــــي يف عامهــــــــــــــــــــا 

وللتَّــــــــــــــــــــَرّك كّل  مــــــــــــــــــــْن  للحــــــــــــــــــــبِّ  لحــــــــــــــــــــة  صا

ـــــــــــــــك ـــ ِحــ ــــــــــــكا والضَّ ـــ ـــ ــ ــــــــــــَد البُ ـــ ـــ ـــــــــا ِعنــ ـــ ـــ ـــ ــــــــــــُب لهــ ـــ ـــ ــــــــــــَق القلــ ـــ ـــ ــــــــــــم خفــ ـــ ـــ كــ

ــــرِّك ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــكوِن والتَّحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــنْيُ يف الســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا الَعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــم َرَعتْهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وكــ

ــــــــــــــــِك ــ ــــــــــــــــبقها كاملمســ ــ ــــــــــــــــري يســ ــ ــــــــــــــــْت فخاِطــ ــ ــــــــــــــــإن َمَشــ ــ فــ

رَشَك يف  بَــــــــــــــــــــَرِي  مــــــــــــــــــــن  كأَنهــــــــــــــــــــا  أَلَحظُهــــــــــــــــــــا 

وعندمــا تكــُر طفلتــه و يصــري عمرهــا حولــني، نجــده يقــول يف 

قصيــدة لهــا بعنــوان: )طفلة الهية(:

أَميَنـــــــــــــــــــــــــــــــــــة يـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ِبنِتـــــــــــــــــــــــــــــــــــَي الغالِيَـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة نِيَ لثا ا لَســـــــــــــــــــــــــــــــــــَنِة  ِبا َهّنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــِك  أُ

ــــننَي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــلَمي يل الِسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــأَُل أَن تَسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ َوأَسـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة َوأَن تُرزَقـــــــــــــــــــــــــــــــــــي الَعقـــــــــــــــــــــــــــــــــــل َوالعاِفيَ

الِرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــاِل أِلَبَـــــــــــــــــــــــــــــــــــرِّ  تُقَســـــــــــــــــــــــــــــــــــمي  َوأَن 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــه. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــدي األَنُفـــــــــــــــــــــــــــــــــــَس العالِيَ َوأَن تَلِ

عــىل  قــدرة  و  و زادت حــراكاً  الســنتني،  تجــاوزَْت  وعندمــا 

يقــول: نجــده  و تحطيمهــا،  األشــياء  مــع  التعامــل 

َويل ِطفلٌَة جازَِت الَسَنتنَِي 

كَبَعِض املاَلئِِك أَو أَطَهُر

ِبَعيَننِي يف ِمثِل لَوِن الَسامِء 

َوِسنَّنِي يا َحبَّذا الَجوَهُر

أَتَتِنَي تَسأَلُني لعبًة 

. لِتَكِرَها ِضمَن ما تَكِرُ

لقد طال االستشهاُد يف هذه املوضوع تدليالً عىل وجود 

هــذا الباعــث مــن قلــب أب حــاٍن يتابــع بــه تلــك املراحــَل 

الكتابــة  عــىل  ذلــك  فيحفــزه  ألوالدِه،  املختلفــَة  العمريــَة 

لألطفــال بــكل مــا ميلــك مــن حــب عميــق للطفولــة، و رغبــة 

قويــة إلفــادة الطفــل، هــذا الطفــل الــذي كان لــه نصيــب كبــري 

مــن شــعر شــوقي.

السبب الثاين من أسباب اهتامم شوقى بشعر األطفال:

تأثــَر أحمــد شــوقي مبــا فعلــه األروبيــون، فقــد كان يجيــد 

الفرنســيَة، و قــرأ مــا كتبــه )الفونتــني( لألطفــال وتأثــر بــه، بــل 

أدبــاُء  و متنــى أن يكتــب لألطفــال املريــني مثلــام فعــل 

البــالِد املتمدنــة أو املســتحدثة. يقــول شــوقي يف مقدمتــه 

عــىل  الحكايــاِت  نظــم  “و جربــت خاطــري يف  لديوانــه)1(: 

هــذه املجموعــة يشء  الشــهري، و يف  أســلوب الفونتــني 

أو  مــن وضع.)أســطورتني(  إذا فرغــت  مــن ذلــك، فكنــت 

ثــالث أجتمــع بأحــداث املريــني، و أقــرأ عليهــم شــيئاً منهــا 

فيفهمونــه ألول وهلــة، ويأنســون إليــه و يضحكــون مــن أكــره، 

اللــه ألجعــل  وفقنــي  لــو  أمتنــى  و  لذلــك،  أســتبرش  أنــا  و 

لألطفــال يف  الشــعراُء  مثلــام جعــل  لألطفــال املريــني 

البــالد املســتحدثة أو املتمدنــة منظومــات قريبــة املتنــاول 

يأخــذون الحكمــة و األدب ِمــن خاللهــا عــىل قــدر عقولهــم. “

ومــن الواضــح تأثــر شــوقي مبــا كتبــه الغربيــون ألطفالهــم، 

الغــريب، ولهــذا  الطفــل  مــن  أقــل  ليــس  والطفــل املــري 

فمــن الواجــب االهتــامم بــه يف مذهــب شــوقي، ويؤيــد هــذا 

مــا ذهــب إليــه الشــاعر أحمــد ســويلم عندمــا قــال)2( “يذكــر 
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املؤرخــون أن ماكتبــه شــوقي مــن شــعر الحيــوان قــد نظمــه 

يف أثناء وجوده يف فرنســا، وكان يجمع األطفال املريني 

ويقرؤه عليهم”. إذن كان وجوده يف فرنســا و قراءته لألدب 

ليــدرك  يتأثــر، و يجــرِب مــع األطفــال  الفرنــي قــد جعــاله 

فائــدة التجربــة، حتــى اســتقام لــه األمــر.

وذكْــر شــوقي لحكايــات الفونتــني يؤكــد تأثــره بــه، وإن كان 

ال ينفى أنه تأثر أيضاً مبحمد عثامن جالل صاحب )العيون 

اليواقظ( فالبد - كام يقول الشاعر أحمد سويلم -”أن شوقيا 

قــد تأثــر بالطبعــة األوىل مــن العيــون اليواقــظ التــي صــدرت 

قبــل ميــالده”)3(. ويبــدو أن تأثــره بالفونتــني كان أكــر عمقــاً، 

مــام جعلــه نصــب عينــه، أو رمبــا وجــد طريقــة الفونتــني أعمــق 

تأثــرياً يف األطفــال الفرنســيني فأحــب طريقتــه، وقــام بالنســج 

عليها فأحدثت األثر املطلوب، وذلك لبدائية تجربة عثامن 

جالل، و عدم قدرتها عىل إحداث األثِر املطلوب يف نفس 

الطفــل، فهــي أضعــُف تأثــرياً مــام هــو مطلــوب.

السبب الثالث من أسباب اهتامم شوقى بشعر األطفال:

أراد شــوقي أن يحــث الشــعراء عــىل االهتــامم بأشــعار 

األطفال العرب، فبدأبنفسه ليكون قدوة لغريه، إذ لو نادى 

باالهتــامم بأشــعار األطفــال دون أن يكتــب هــو نفســه شــيئاً 

مــن ذلــك لــكان ذلــك مثــرياً للدهشــة، ومــن هنــا بــدأ بنفســه 

كنــت  “وإين  يقــول شــوقي)4(  الكتابــة.  عــىل  غــريه  ليحــث 

أمتنى، وال أزال ألوى يف الشعر عىل كل مطلب، وأذهب 

يف فضائــه الواســع يف كل مذهــب، وهنــا ال يســعني إال 

الثنــاء عــىل صديقــي -خليــل مطــران- صاحــب املنــن عــىل 

الشــعر  نظــم  اإلفرنــج يف  أســلوب  بــني  األدب، و املؤلِـّـف 

وبــني نهــج العــرب. و املأمــول أننــا نتعــاون عــيل إيجــاد شــعر 

لألطفال والنساء، وأن يساعدنا سائر األدباء والشعراء عيل 

إدراك هــذه األمنيــة “.

يدركــوا  أن  والشــعراء  األدبــاء  مــن  فقــد طلــب شــوقي 

والنســاء،  لألطفــال  يكتبــون  عندمــا  األمنيــة  هــذه  جمعيــا 

ومــن هنــا أثنــى عــيل صديقــه خليــل مطــران الــذي ألــف بــني 

األســلوبني الغــريب والعــريب، وكأنــه يقــول لــه: علينــا أن نفعــل 

ذلــك مــع الطفــل وننقــل لــه املنهــج األورويب. وهــذا حــث لــه 

وللشــعراء جميعــا أن يهتمــوا بهــذا الجانــب.

أهداف رولي من كتابة رعر األطيال

الهدف األول

إن شــوقي كان يؤمــن بــأن لألطفــال حقــا يف االهتــامم 

يف  يجــيء  حقهــم  وأن  متامــا،  الكبــار  حقــوق  مثــل  بهــم، 

االهتــامم بهــم وتوجيههــم وإرشــادهم، وليــس اإلميــان بحــق 

الطفــل بعيــدا عــن ذهــن الشــعراء منــذ العــر الجاهــيل، 

يقــول: بــن كلثــوم  فعمــرو 

إذا بلغ الفطاَم لنا رضيٌع 

تخر له الجبابر ساجدينا

ولــذا يعلــق أحمــد ســويلم قائــال)5(: “إن الشــاعر هنــا يؤكــد 

مــن حيــث كونــه عضــوا  الكبــري،  عــن  يفــرتق  الصغــري ال  أن 

مــن أعضــاء القبيلــة، لــه حقوقــه مثــل الكبــري، يســجد لــه كــام 

يسجد للكبري، ويحرَتم ويقدر مثله متاما “. ويبدو من خالل 

كالم شــوقي النــري والشــعرى تنــوع الهــدف مــن كتابــة شــعر 

األطفــال عــيل الوجــه التــايل:

أوال: تعليــم الطفــل الحكمــة واألدب، كــام قــال شــوقي 

ليجعــل لألطفــال املريــني  اللــه  يوفقــه  أن  عندمــا متنــى 

منظومــات قريبــه املتنــاول، يأخــذون الحكمــة و األدب مــن 

خاللهــا عــىل قــدر عقولهــم كــام قــال شــوقي، ولهــذا جــاءت 

حكايــات شــوقي عــيل هــذا املنهــج قريبــة املتنــاول، ســهلة 

مــن عقــول األطفــال، واضحــة يف غرضهــا،  املأخــذ قريبــة 

دانيــة يف قطوفهــا، مناســبه يف إيقاعهــا، عذبــه يف لغتهــا.

واملغــزى  شــوقي  حكايــات  مــن  منــوذج  يــىل  وفيــام 

واألخالقــي:

يقول شوقي يف حكاية سليامن والهدهد:

وقف الهدهد يف باب سليامن بذلة

ــــــــــن ــ ــ ــ ــ ــــــــــوالي كــ ــ ــ ــ ــ ــــــــا مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــال يــ ــ ــ ــ ــ يل عيشتي صارت مملةقــ

ــــرِّ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــِة بُ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــن َحبَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــتَّ مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أحدثـــــت ىف الصـــــدِر غلَّهمـ

ــــــروي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــل تــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاُه النِّيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــــــــــــهال ِميــ هــــــــــــــــــــا َو ال أمــــــــــــــــــــواُه ِدجلَ

قليــــــــــــــــــــالً  دامــــــــــــــــــــت  قتلــــــــــــــــــــهوإذا  رَشَّ  قَتلتنــــــــــــــــــــي 

إيل َمــــــــــــــــــــن كاَن َحْولَــــــــــــــــــــهفأًشــــــــــــــــــــاَر الَســــــــــــــــــــيُِّد العــــــــــــــــــــايل 

ــــــد َجنــــــى الُهدُهــــــُد َذنبــــــا  ــــــــةقَ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــؤم فعلــ ــ ــ ــ ــ ــ وأىت يف اللــ
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ــــــــــــــــــــةتِلـــــَك نـــــاُر اإلثـــــم ىف الَصـــــد  ِر َوذى الشــــــــــــــــــــكوى تَِعلَّ

إالّ  ــــــــــــــــــــَة  الَحبَّ أرى  رسقـــــت مـــــن بيـــــت منلـــــةمــــــــــــــــــــا 

َصــــــــــــــــــــْدراً  للِظالِــــــــــــــــــــِم  ــــــــــــــــــــةإن  يَشــــــــــــــــــــتَي مــــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــــري علَّ

ومــن الواضــح أن القصــة تــدور حــول ُهدُهــد رسق حبــة قمــح 

مــن بيــت منلــة، فجــاء يشــكو إىل ســليامن لصحــوة ضمــريه، 

و  الضمــري،  وتعذيــب  نارالذنــِب  هــذه  لــه ســليامن  فقــال 

شــكواه حيلــة وتعلــة ألن الســارق يشــعر بالنــار دون مــرض.

و كذلك من الواضح أن شخوص الحكاية تتمثل ىف:

1. سليامن عليه السالم ملك عظيم.

رسيعــه،  االنفعــال،  شــديد  الطائــر  هــذا  الهدهــد   .2

ينبســط جســمه إذا وجــد طعامــا، وينكمــش يف غــري 

ذلــك. وقــد كان )الُهدُهــُد( رئيــس املخابــرات لــدى 

ســليامن عليــه الســالم.

و املغــزى الطبيعــي بعــد الشــكوى إيل ســليامن ورده 

عليه “)تَطِْهرُي النَّْفِس( من داء الخيانة و الظلم و الرقه”)6( 

األخالقــى  الغــرض  هــذا  القصــة  تلــك  الواضــح ىف  مــن  و 

السلويك الذى يجسده )قول( شوقي ىف )نِهايَة( الحكاية:

يشــــــــــتىك مــــــــــن غــــــــــري علــــــــــةإن للظــــــــــامل صــــــــــدرا

ومثــل ذلك: الديــك الهنــدي - الدجــاج البلــدى - األفعــى 

النيليــة - و العقربــة الهنديــة

الهدف الثاىن

بــه إىل الكبــار “  يتوجــه  هــو جعــُل هــذه القصائــد رمــزاً 

الســلطة،  مــن مظاهــر  وكثــرياً  رفضــه لالســتعامر،  فيخفــي 

ورجالــه  الفاســد  الحكــم  أوضــاع  مــن  كثــريا  بهــا  وينقــد 

املعتوهــني”)7(. ومــن هنــا كان لشــوقي هــدٌف مــزدوٌج، أن 

يعلم األطفال الحكمة واألدب، ويوجههم دامئا إىل الجامل 

والخــري والحــق، كذلــك ميكــن مــن خــالل هــذه القصائــد أن 

ينــاَل مــن خصومــه الجائريــن مــن رجــال الحكــم وأعــداء الوطــن 

وخصوِمه السياسيني واملناهضني للحرية، فهناك كثريمن 

األوضــاع الســيئة التــي حكمــت نفســية شــوقي، فهــو يعيــش 

يف القــر، والقــر موطــن الدســائس واملؤامــرات والفــت 

وتدبري املكائد، أيضا “ كان شوقي يخاف من اإلنجليز بعد 

عودتــه مــن املنفــى”)8(.

وأورث كل ذلــك شــوقي تحســبا غــري قليــل يف تعاملــه 

مــع القــر واإلنجليــز، وكان عليــه أن يكــون دقيقــا حــذرا يف 

توجيــه أي نقــد حتــى ال ينفــى مــرة أخــرى.

ولنقــدم فيــام يــيل منوذجــا مــن حكايــات شــوقي، كان 

لــه مغــزى ســيايس أراده مــن خــالل الرمــز: قــال شــوقي يف 

قصيــدة )الثعلــب والديــك(

ــــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــب يومــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرز الثعلـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــابــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاب الواعظينـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يف ثيــ

ــــافمشــــى فـــي األرض يهذي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــّب املاكرينــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ويســــــــ

ــــــــــــــــــــد اللــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــول: الحمـــــــــــ ملينــــــــــــــــــــــــــــــاويقـــــ لعا ا لــــــــــــــــــــــــــــــه  إ

ـــــــــوا ـــ ـــ ـــ ــ ـــــــــه توبـــــــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــــاد اللــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــــــا عبـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــــــــــــايـــ ـــــ ــــــــــــــــــــهف التائبينـــ ــــــــــــــــــــهو كــــ فـــــ

ــــــــــــــــــــي الطــــــــــــــــــــري ــــــــــــــــــــدوا فــ إن العيش عيش الزاهدينــاوازهــــــــ

ــــــــــــــــــــؤذن ــــــــــــــــــــك يـــ ـــــــــــــــناواطلبــــــــــــــــــــوا الديــــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــح فيــ ــــــــــــــــــــالة الصبــــ لصــــــ

ــــــــــــــــــــول ـــــــــــــــَك رســــ ـــــ ــــــــــــــــــــكينافــــــــــــــــــــأىت الديـــــــ ــــــــــــــــــــام الناســــــ مــــــــــــــــــــن إمـــــــ

عليـــــــــــــــــــــــــ ــر  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ األمــ ــــرض  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــــــــــــاعــــــ ــــــــــــــــــــو أن يلينـــ ــــــــــــــــــــو يرجـــــ وهــــ

ــــــــــــــــــــذرا ــــــــــــــــــــُك عـــــ ــــــــــــــــــــاب الديــــــ ــــــــــــهتدينافأجــــ ـــ ـــ ــ ــــــــــــل املــــ ـــ ـــ ــ ـــــــــا أضــــــ ـــ ـــ ـــ ــ يـــــ

ــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــُب عنـــ ــــــــــــــــــــغ الثعلــــــ عن جـــــدودي الصالحينـــابلّــــ

ــــــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــــــن ذوي التيجــــــــــــــــــــان ممــــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــــن اللعينــــ دخــــــــــــــــــــل البطــــــــ

دينــــــــــــــــــــامخطــــــــــــــــــــئ مــــــــــــــــــــن ظــــــــــــــــــــن يومــــــــــــــــــــا للثعلــــــــــــــــــــب  أن 

والحكاية أن الثعلب تقمص شخصيَة الوعاظ، لي يحتاَل 

بأسلوبه الخداعي عىل الطيور، فينال منها آكال لها، ولهذا 

أرســل إىل طلــب الديــِك ليــؤذن للصــالة، ولكــن الديــك مل 

الذهــاَب  ورفــض  الثعلــب،  يعــرف صديقــه  فهــو  ينخــدْع، 

كاشــفاً حيلة املحتال املخادع. يقول الدكتور ســعد ظالم: 

جــاع وإن شــبع، يف  إن  يقتــل  مــراوغ رشه  ماكــر  “الثعلــب 

طبعــه الكــذب والدهــاء ويف رائحتــه القــذارة والنــت، واملــراد 

بالثعلــب هنــا الســفري الريطــاين أو االســتعامر الريطــاين”( 

الــدار  الطبيعــة، يحفــظ  أبلــه  الديــك فهــو “أنيــس  أمــا   ))9

ويحمــي الدجــاج، لطيــف املعــارشة، كريــم، يؤثــر غــريه عــىل 

نفسه، فيه عجب بنفسه، واملراد بالديك هنا هو الشعب 

املــري الطيــب املســامل الكريــم.

واملالحــظ أن شــوقي قــد جســد شــخصياته تجســيداً 

والخيــال وهــذا  الواقــعِ  بــني  بينهــا عالقــات  دقيقــاً، وأوجــد 
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طريــق  عــن  كشــف  فقــد  شــوقي،  يقصــده  الــذي  العــامل 

الرتاسل بني الشخصيات يف الحكاية وصفات الذين قصد 

إليهــم، وهــم اإلنجليــز أو الســفري اإلنجليــزي وبــني املواطنــني 

املقصوديــن يف مواقفهــم مــن األجنبــي الدخيــل عــن عــدم 

الثقــة بهــذا األجنبــي املحتــال، وإن أظهــر املــودَة للمواطنــني 

املريني عن طريق يحبونه وهو الدين، فالشعب املري 

يحمــل ســمة التديــن الفطــري، عــىل حــني ال خــالق وال ديــن 

وال عهــد للمحتــل. وهنــا يبــدو املغــزى الخلقــي والســيايس 

والوطنــي لــدى شــوقي، دون أن يقــول شــيئاً يؤخــذ ضــده، 

وهــذه القصائــد ذات الطابــع الســيايس تخّفــي شــوقي وراء 

رموزها من الحيوانات، كام فعل ابن املقفع، والسبب يف 

ذلــك واضــح - كــام يقــول األســتاذ عبــد التــواب يوســف )10(: 

“لي يعلن عن آرائه وأفكاره يف فرتة استبد فيها االستعامر 

بأمــور البــالد، وكبــل حريــَة التعبــري بقيــود ثقيلــة، وكان للقــر 

وأرسة محمــد عــيل- برغــم صلــة شــوقي بالخديــوي- مــا هــو 

معــروف مــن مؤامــرات تســتهدف املحافظــة عــىل العــرش 

واســتغالل الشــعب، وقــد طــرق شــوقي موضوعــاٍت تتصــل 

بالحيــاة القامئــة يف عــره: اجتامعيــة وسياســية، وكانــت 

رمــوزه واضحــًة جليــة، ال تحتــاج إىل كثــري مــن الــذكاء، لــي 

يدركهــا القــارئ العــادي” هكــذا يصــف األســتاذ عبــد التــواب 

يوسف وضوح الرمز يف حكايات شوقي وموضوعاته القريبة 

الديــك  لذلــك يف حكايــات:  أمثلــة  الواقــع، وأعطــى  مــن 

الهنــدي والدجــاج البلــدي، حيــث رمــز شــوقي بالديــك إىل 

االســتعامر وإىل الدجــاج البلــدي باملواطنــني، ولعــل كلمــة 

)البلــدي( هنــا تعطــي قربــاً دالليــاَ واضحــاَ أن األجنبــي جثــم 

عــىل أهــل البلــد.

حيــث  والعقربــة،  النيليــة  األفعــى  كذلــك يف حكايــة 

األفعــى بنــت النيــل طــاردت العقربــَة، حيــث اختفــت تلــك 

العقربــة يف جحرهــا، فاستســلمت األفعــى ونامــت لتخــرَج 

تلــك العقربــُة الخبيثــة فتلدغهــا إميــاء إىل ذلــك االســتعامر 

تلــك األســاليْب وميكــن الجمــع  الــذي يســتخدم  الخبيــث 

بني الهدف السيايس والهدف األخالقي يف وقت واحد، 

فاملغــزى الســيايس ميكــن أن يكــون وراءه مغــزى أخالقــي، 

طابــع  خــالل  مــن  فقــط  تعريضــاً  النــُص  يحمــل  أن  وميكــن 

ســيايس فرضتــه ظــروف عــر شــوقي.

وفيام ييل سأضع عناوين حكايات شوقي ويف مقابلها 

املغــزى األخالقــي، مــع مالحظــة أن ســتاً وعــرشون حكايــة 

مــام يــيل كان لهــا طابــٌع ســيايٌس عــن طريــق مقارنتهــا بظــروف 

أحمد شوقي، واثنتي عرشة حكاية أخرى لها طابع التعريض 

فقط، دون مغزى ســيايس مبارش:
الرقم: عنوان الحكاية: اتجاه املغزى األخالقي )11(

أنت وأنا 	 رفض طريقة الدعِي الجبان( 1

نديم الباذنجان 	 طريقة النديم املتملق( 2

ضيافة القطة 	 الرحمة بالحيوان( 3

البالبل التي رباها البوم 	 أثر البيئة والرتبية السيئة( 4

الديــك الهنــدي والدجــاج البلدي 	 عــدوان القــوى ( 5

املاكــر عــىل الضغيــف األبلــه

الــذي يســترت ( 6 العصفــور والغديــر املهجور 	 النافــع 

ويخفــي، ولكــن نفعــه يظهــر

يفتــك ( 7 الهندية 	 العــدو  والعقربــة  النيليــة  األفعــى 

بعــدوه

السلوقي والجواد 	 الباحث الذي يستحث العمل ( 8

النافع

فأر الغيط وفأر البيت 	 املجرتئ عىل ما ال يحسن( 9

ملكــة الغربــان ونــدور الخادم 	 الــرضر الكبــري ينشــأ ( 10

عــن التهــاون الصغــري

الظبي والعقد والخنزير 	 االتعاط بعد فوات األوان( 11

وىل عهد األســد و خطبة الحامر 	 الهالك الناشــئ ( 12

عــن مجافــاة الــذوِق

يف ( 13 الكبــري  العجل 	 العقــل  و  الثعلــب  و  األســد 

العكــس و  الصغــريِ  الجســم 

القرود و الفيل 	 التطفل املهلك( 14

الشاة و الغراب 	 حنان األم ومصادفة الشؤِم( 15

أمة األرانب و الفيل 	 اختيار املشري العاقل( 16

و ( 17 الحامــي  الفراش 	 الصديــق  مليكــة  و  الخفــاش 

املهلــك الصديــق 

األسد و وزيره الحامر 	 الوزير غري الكفء و رضره( 18

النملة و املقطم 	 الرضا مبا يف الغيب( 19

الغزال و الكلب 	 النفاق للمنفعة( 20

الثعلب والديك 	 الحذر من العدو( 21
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النعجة و أوالدها 	 حنان األم( 22

الــذي ( 23 القــط و الفأر 	 هــالك الضعيــِف  الكلــب و 

ينجــد عــدوه القــوي

و ( 24  - بظلمــه  الظــامل  الهدهد 	 هــالك  و  ســليامن 

النفــس تطهــري 

سليامن و الطاووس 	 حكمة الله يف توزيع الهبات ( 25

و الحظوظ

الغصن والخنفساء 	 إعجاب كّل أم بولدها( 26

القرة و ابنها 	 الصغري يخالف الكبري يف النصيحة ( 27

فيصــاب بالرضر

النعجتان 	 العجب مبا يسبب الهالك( 28

حــني ( 29 اضطــراري  الحيوانات 	 اتحــاد  و  الســفينة 

االطمئنــان عنــد  وفرقــة  الخطــر، 

القرد يف السفينة 	 الكذاب يهلكه كذبه( 30

النملة يف السفينة 	 غرور مضحك( 31

الدب يف السفينة 	 ترع و حمق مهلك( 32

الثعلب يف السفينة 	 غلبة الطبعِ عىل التطبع( 33

الليث والذئب يف السفينة 	 تنكر و غدر و عواقب ( 34

ذلك

الثعلب واألرنب يف السفينة 	 تعفف املضطِر( 35

األرنــب وبنــت عــرس يف الســفينة 	 كيف تحــذُر مــن ( 36

العــدو ؟

الحامر يف السفينة 	 لحم ال يؤكل( 37

سليامن والحاممة 	 خيانة تجُر( 38

األسد والضفدع 	 عفو العظيِم وترفعه( 39

النملة الزاهدة 	 كسل بدعوى العبادِة( 40

الياممة والصياد 	 عمق مهلك( 41

الكلب والحاممة 	 جزاء املعروِف معروف( 42

الكلب والببغاء 	 الغفلة عن العدو والحسد األعمى( 43

الحامر والجمل 	 بالهة املفيد واملستعبد( 44

دودة القــز والــدودة الوضاءة 	 قبيــح نافــع خــري مــن ( 45

جميــل ال نفــع فيــه

الجمل والثعلب 	 قلق الضمري( 46

الغزالة و األتان 	 غرور مضحك( 47

الثعلب الذي انخدع 	 قد ينخدع الذىك األريب( 48

ثعالة و الحامر 	 جاهل ال يدرك الخطأ( 49

البغل والجواد 	 تطاول الحقري إىل مكانة العظيم( 50

الفأرة والقط 	 غريزة البقاء( 51

الغزالــة والخــروف والتيــس والذئب 	 مايجــره ســوُء ( 52

املستشــار األحمــق

الثعلب واألرنب و الديك 	 التقليد األعمى( 53

وعنايــة ( 54 بالجوهــر  الذنب 	 اســتهانة  وأم  الثعلــب 

بالعــرِض

فاملتأمــل لهــذه الحكايــات يجــد أن بعضهــا لــه مغــزى 

سياىس واضح بشكل غري مبارش، نجد ذلك يف الحكايات 

رقــم )5، 8، 21، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 36، 

.)46 ،37

عــىل حــني نجــد التعريــض فقــط يف بعــض الحكايــات، 

مثــل الحكايــات رقــم )1، 2، 4، 6، 7، 14، 20(.

وهنــاك بعــض الحكايــات التــي نســتطيع أن نلمــح فيهــا 

املغــزى األخالقــي فقــط، مثــل الحكايــات رقــم )3، 13، 17، 

.)54 ،52 ،42 ،25 ،24

القــدرة  بــني املغزيــني حســب  املــزج  ويحــدث أحيانــاً 

الحكايــة. تحليــل  عــىل 

الهدف الثالث: متعة التسلية

وإن كانــت هــذه املتعــة ال تخلــو مــن توجيــه وإرشــاد إال 

أنهــا تكــون هدفــاً فــــي حــد ذاتــه، عندمــا يكــون التعامــل مــع 

طفــل يحتــاج إىل ذلــك، فالتســلية للطفــل مطلوبــة أحيانــــــــا 

رمبــــا لرفــه عــن يشء يجــب أن يــرف عنــه.

املالمح الينية لشعر األطيال عند رولي

مــن املنطقــي أن يختلــف شــعُر األطفــاٍل عــن شــعر غريهــم، 

حيــث إنــه البــد مــن وجــود ســامت مختلفــة عــن شــعر الكبــار 

أســلوبا وداللــة وشــكال وأداء وهدفــاً، ولعــل تلــك الســامت 

املطلوبــة يف شــعر األطفــال تجعلنــا نؤمــن بــأن هــذا اللــون 

مــن الكتابــة يحتــاج إىل شــــاعر لديــــه أدواتــه الفنيـــــة، وقدراتــه 

األسلوبية وتفكريه املناسب لكتابة هذا اللون من األشعار.

متيــز  قــد  نجــده  لألطفــال،  شــوقي  شــعر  تأملنــا  وإذا 

مبميــزاٍت متنوعــٍة ســاعدت عــىل نجاحــِه يف الوصــول إىل 
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عقول األطفال بشــكل يســري. ودل ذلك أيضاً عىل امتالك 

النجــاح يف  عــىل  ســاعدته  التــي  األدوات  لتلــك  شــوقي 

تحقيــق هدفــه.

تلك السامت هي:

الشــكل القصــي والحــواري الــذي متيــزت بــه أشــعار ( 1

أحمــد شــوقي لألطفــال، وتحتــوي عــىل هــذه الطريقــة 

عــىل قــدر عــال مــن التنميــة الذهنيــة والخياليــة، يجعــل 

الطفــل قــادراً عــىل التصــور الواقعــي الحــي للمعــاين 

والدالالت، وطريقته يف القص فيها نوع من التشويــق 

واإلثــــارة واملتعــــة والتأمــل، ولكــرة وجــود هــذه النــامذج 

نختــار منهــا مايــيل:

قال شوقي يف حكاية ثعالة والحامر:

من الضــــواحى حمـــــــــار  أىت ثعــــــــالَة يومـــــا 

ــــــــــــــــــــاري ــــــــــــــــــــال إن كنــــــــــــــــــــت جـــ ــــــاروقـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــم الجــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا ونـعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ حـــقـــــ

ــــــــــــــــــــيب ــــــــــــــــــــي كئــ ــــــــــــــــــــي فإنــ ــــــــــــــــــــل لـ رقـ محـــــتـــــــــــــــــــــــــــا مفــــكــــــــــــــــــــــــر 

ــــــــــــــــــــب األمــــــــــــــــــــس كنــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــاريف مـوكــ ــ ــ ــــــــــــــــار الكبــــــــ ــ ــ ــــــــــــــــا وســــ ــ ــ رسنــــ

ــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــوالي أرضــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــار ؟طرحـــ ــــــــــــــــــــك عــــ ــــــــــــــــــــهْل بـــذلـــ فـــــــــ

ــــــــــــــــــــا؟ ــــــــــــــــــــاروهــــــــــــــــــــل أتيــــــــــــــــــــت عظـــيمــــــ ــــــــــــــــــــا حمـــــــــــ فقــــــــــــــــــــال: ال يــــــــ

القــص والحــوار يف الحكايــة يجذبــان امللتقــى، وإجابــة 

الســؤال إجابــة مدهشــة ودالــة

و ســاخرة، و هــي يف نفــس الوقــت كاشــفة عــن هــذا 

الــذي ال  الجاهــل  َأن  الجميــل، معلنــة  الهــدف األخالقــي 

يــدرك خطــأه منبــوذ و مرفــوض يف املجتمــع، و إن أضــاف 

بعــُض النقــاد أن هنــاك تعريضــاً جميــالً يف هــذه الحكايــة، 

إذ إن الشــخصية األوىل هــي شــخصية الحــامر، والشــخصية 

الثانيــة هــي ثعالــة )الثعلــب( ويشــري الدكتورســعد ظــالم )12( 

إىل أن املراد بالشــخصية األوىل شــخصية مصطفى لطفي 

املنفلوطــي مــن ضواحــي القاهــرة مــن منفلــوط مــن أعــامل 

أســيوط، و الشــخصية الثانيــة رجــل االحتــالل الريطــاين و 

الريطــاين، و القصيــدة  الســفري  أو  اللــورد كرومــر،  عميــده 

أعــوان  أكــر  مــن  كان  الــذي  املنفلوطــي  تعــرض مبوقــف 

عبــاس  بالخديــوي  اإليقــاع  تنفيــذ سياســة  عــىل  االحتــالل 

عنــد الخليفــة و التفرقــة بينهــام، و هــذه القضيــة شــغلت 

الرأي العام يف مر فرتة طويلة، و )الجوار( املقصود يف 

الحكايــة هــو القــرىب التــي كانــت بــني االحتــالل و املنفلوطــي 

والســيد توفيــق البكــري، حســبام قالــت الروايــات، و معنــاه 

الحكايــة،  لهــذه  املتأمــل  و  الحاميــة)13(.  و  الصلــة  أيضــا 

مجــردة مــن املقارنــِة التاريخيــِة يســتطيُع إدراك هــذا املغــزى 

األخالقــي مــن فداحــة الجاهــل الــذي ال يــدرك خطــأه، فــإذا 

أنهــا تعــرض مبوقــف  بالتاريــخ علــم  ارتبطــت هــذه الحكايــة 

البعــض الذيــن يجهلــون فداحــة أفعالهــم.

اللغــة الرشــيقة – يف كثــري مــن األحيــان – و املوحيــة   )2

آثــاراً جيــدة يف النفــس، و ظــالال و ألوانــا  تــرتك  التــي 

يحتفــي بهــا املتلقــي مشــدوداً  إليهــا. و محاولــة اإلتيــان 

رمبــا  و  األحيــان،  بعــض  إال يف  املألوفــة  بالكلــامت 

جــاءت لهــدف مــا.

استخدام الجمل البسيطة ال املركبة.  )3

التقــارب التــام بــني عنــري الجملــة، اســمية أو فعليــة،   )4

إال يف القليــل النــادر الــذي يحتمــه الــوزن أو القافيــة.

عــدم وجــود جمــل اعرتاضيــة أو اســتطرادية عنــد عــرض   )5

الحكايــة.

أســلوب  غــري معقــدة، مســتخدما  بســيطة  األحــداث   )6

القــص الــذي يناســب مرحلــة الطفولــة، حيــث للقصــة 

عــىل  القــدرة  للطفــل  فيكــون  نهايــة،  و  بدايــة ووســط 

متابعــة األحــداث والربــط بينهــا والوصــول إىل النتائــج 

املطلوبــة.

القــر الواضــح لحجــم قصــص شــوقي جعلهــا أقــرب   )7

إىل األطفــال، فالقصــة القصــرية ال تحتــاج مــن الطفــل 

يف املرحلــة العمريــة املتوســطة إىل عمليــات عقليــة 

معقدٍة أو متعددٍة، و القصة يف حجمها القصري تعطى 

نفَسها دفعة واحدة إىل الطفل، مام يجعله مستمتعا 

مشــدودا إليهــا. واملتأمــل لحكايــات شــوقي يــرى أن كل 

حكايــة ال تزيــد عــن صفحــة واحــدة، إال قليــال، بــل رمبــا 

قلــت عــن حجــم الصفحــةِ الواحــدةِ يف كثــري مــن األحيــان.

منهج الفكاهة واإلضحاك عند شوقي:  )8

بالســخرية  مــن حكاياتــه  كثــري  اتســم منهــج شــوقي يف 

الناجمة عن اإلضحاك و الفكاهة الهادفة، فقد كان حريصا 

عــىل إبــراز املفارقــات الحــادة بــني الواقــع والخيــال، الخيــال 
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املثايل الذي ينبغي أن يكون عليه البرش، و الواقع املؤمل 

املريــر، وهــو ال يســتطيع أن يفعــل ذلــك إال إذا كان قــادًرا 

النفــس اإلنســانية، و مــن هنــا كــام تقــول  عــىل ســر أغــوار 

الدكتــورة ســها عبــد الســتار )14( “فــإن األدب الســاخر ليــس 

فنــا ســهال يســريا فقــد تطلــب مهــارات و قــدرات عــدة، و 

مــن هــذه القــدرات قــدرة الكتابــة و قــدرة النفــاذ إىل مواطــن 

الحقيقة و بواطن السلوك” و من هنا كان شوقي قادًراعىل 

النفــس اإلنســانية، حيــث)15( “رصــد شــوقي  النفــاذ وتأمــل 

هــذه النفــوس رصــدا، وســر أغوارهــا وأعامقهــا و ســلوكها 

اإلنســاين،  عاملــه  وعــىل  نفســه  عــىل  وعرضهــا  الســلبي، 

فأخرج تنويعات مختلفة من املواقف املضطربة الشديدة 

االضطــراب” ويبــدو أن منهــج اإلضحــاك والفكاهــة و القــدرة 

عىل الســخرية قد توافق مع طبيعة شــخصية أحمد شــوقي 

“ فقد كان شاعرا َمرحا، يستطيَع أن يصوَغ مقطوعاٍت تلف 

العرَة بالفكاهة، ويختفي فيها الجدُّ وراء الهزل)16( و من هنا 

جاءت حكاياتُه و قصائده يف مخاطبة األطفاِل مليئة بهذه 

الــروح، مــام جعــل عبــاس العقــاد يؤكــد أن هــذه الفكاهــات و 

أشباهها هي الباب الوحيد الذي ظهر فيه شوقي مبالمحه 

الشــخصية، ألنــه أرســل نفســه فيهــا عــىل ســجيتها، وانطلــق 

مــن حكــم املظهــر والصنعــة والقوالــب العرفيــة التــي تنطــوي 

فيهــا مالمــح الشــخصية وراء املراســم والتقاليــد، ومــن هنــا 

نجح شــوقي يف تجســيد روح الفكاهة الســاخرة واإلضحاك 

الهادف، حيث توافق ذلك مع طبيعِته. و مام ساعده عىل 

ذلك ما يكمن يف طبيعة الساخر، حيث يحتاُج إىل الكثري 

من الراعة واملهارة يف صياغة السخريِة، ألن الصياغة أهم 

عنر يف السخرية ويف أنواع الفكاهة بعامة)17(، فقد كان 

قــادراً عــىل الصياغــة والتصويــر يف براعــة شــديدة. وكثــرية 

التــي نجدهــا عنــد شــوقي فيــام يكتبــه،  تلــك املداعبــات 

فقــد قــال شــوقي عــن ســيارة الدكتــور محجــوب ثابــت)18(:

الجــــــــــار والجــــــــــارةلــــــــــه يف الحــــــــــي ســــــــــيارة حديــــــــــث 

مالــــــــــت حركهــــــــــا  منهــــــــــارةإذا  الجنبــــــــــني  عــــــــــىل 

تــــــــــارةوقــــــــــد تحــــــــــرن أحيانــــــــــاً وحدهــــــــــا  ومتــــــــــي 

عــــــــــنٌي تشــــــــــبعها  رةوال  فــــــــــوا يــــــــــن  لبنز ا مــــــــــن 

الحــــــــــارةتــــــــــرى الشــــــــــارع يف ذعــــــــــٍر مــــــــــن  إذا الحــــــــــت 

ومــن حكاياتــه املضحكــة الســاخرِة، قولــه يف حكايــة الحــامر 

والســفينة قولــه:

سقط الحامر من السفينة يف الدجى 

فبىك الرفاق لفقده وترحموا

حتى إذا طلع النهاُر أتت به 

نحو السفينة موجة تتقدم

قالت: خذوه كام أتاين ساملاً 

مل أبتلعه ألنه ال يهضم

ويف حكاية: األسد ووزيره الحامر يقول شوقي:

َملْــــــــــك القفــــــــــار ـــــــــاريالليــــــــــث  ـــ ـــ ـــ ـــــــــم الصحــ ـــ ـــ ـــ ـــــــــا تضــ ـــ ـــ ـــ ومــ

الرعايــــــــــا إليــــــــــه  ــــارســــــــــعت  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــكل انكســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاً بــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يومــ

ــــــى ــ ــــــش وتبقــ ــ ــــــت: تعيــ ــ ــارقالــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي األظفــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا دامــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ي

الوزيــــــــــُر فمــــــــــن ذا يســــــــــــــــــــوس أمرالضــــــــــــــــــــواري؟مــــــــــات 

وزيــــــــــري الحــــــــــامُر  قــــــــــــــــــــى بهــــــــــــــــــــذا اختيــــــــــــــــــــاريقــــــــــال: 

مــــــــــــــــــــاذا رأى يف الحــــــــــــــــــــامر؟فاستضحكت، ثم قالت:

ت ر طــــــــــا و خلَّفتــــــــــه  مبضحــــــــــــــــــــك األخبــــــــــــــــــــارو

الشــــــــــهر وىل إذا  رحتــــــــــى  نهــــــــــــــــــــا و  أ كليلــــــــــــــــــــٍة 

إال الليــــــــــُث  يشــــــــــعر  دمــــــــــــــــــــارمل  ملكــــــــــــــــــــه يف  و 

اليمــــــــــني عنــــــــــد  لقــــــــــرد  والكلــــــــــــــــــــب عنــــــــــــــــــــد اليســــــــــــــــــــارا

يديــــــــــه بــــــــــني  لقــــــــــُط  ا ــارو  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــو بعظمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يلهــ

ـــــــــار؟فقــــــــــال: مــــــــــن يف جــــــــــدودي ـــ ـــ ـــ ــــــــــــم الوقــ ـــ ـــ ـــــــــــــــيل عديــ ـــ مثــ

ــــــــــاري؟أيــــــــــن اقتــــــــــداري و بطــــــــــي ــ ــ ــ ــ ــــــــــي و اعتبــ ــ ــ ــ ــ وهيبتــ

رسا لقــــــــــرُد  ا ه  ء و قــــــــــــــــــــال بعــــــــــــــــــــد اعتــــــــــــــــــــذار:فجــــــــــا

ــاريــــــــــا عــــــــــايل الجــــــــــاه فينــــــــــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــايل األنظــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن عــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ كــ

فيكــــــــــم لرعيــــــــــة  ا ي  ِمــــــــــــــــــــن رأيكــــــــــــــــــــم يف الحــــــــــــــــــــامررأ

الــروح  تلــك  يــدرك جيــدا  لهــذه القصائــد  إن املتأمــل 

الفكهــة الســاخرة املعــرة عــن الهــدف القريــب مــن الحكايــة، 

وهــي رضر الوزيرغــري الكــفء، أمــا الهــدف البعيــد املرتبــط 

)الخديــوي  “للحاكــم  شــوقي  تعــرض  حيــث  بالسياســة، 

يف  العشــوايئ  األســلوب  وكذلــك  والوزيــر،  توفيــق( 

الحاكــم  واســتئثار  التنفيذيــة دون مشــورة،  اختيارالســلطة 
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باتخــاذ القــرار دون تــرٍو، فليــس بــني اإلعــالن عــن مــوت الوزيــر 

و قرار تعيني الحامر فاصٌل زمني، حتى يفهم منه أنه اختار 

عــن تجربــة أو متحيــص، و كانــت النتيجــة فســاد األحــوال و 

.)19( دمــار امللــك و اضطــراب الســلطة 

يســتطيع املتأمــل أيضــا أن يجــد كل الخصائــص التــي 

قلناهــا ســابقا، مــن لغــة ســهلة، و تصويــر فنــي بــارع، و جمــل 

أحــداث ال  بســيطة، و شــكل حــواري قصــي مشــوق، و 

يتابعــه املتلقــي دون عنــاء،  تعقيــد فيهــا، و حجــم قصــري 

التــي  عــالوة عــىل اإلضحــاك الســهل، و الســخرية املريــرة 

ــفت الحكايــة. غلَـّ

اإليقاع املوسيقي املتنوع  )9

الناظــر يف شــعر شــوقي مــن الناحيــة املوســيقية، يجــد 

تنوعا مثريا يف األوزان و القوايف، أو ما يطلق عليه )اإليقاع 

الجمــود و  يكــر  الحــريك( فالتنــوع يف األوزان والقــوايف 

مــا ظــل اإليقــاع واحــدا  التــي ميكــن أن نجدهــا، إذا  الرتابــة 

بشكل منتظم، أما عن الوزن فقد استطاع شوقي أن يوظَف 

جــلَّ األوزان العروضيــة بشــكل جيــد لشــعر األطفــاِل، حتــى 

تلــك األوزان التــي هجرهــا الشــعراء، و كانــت أقـــلَّ نســبة يف 

شــيوعها مــن غريهــا، مثــل وزن املجتــث الــذي اســتخدمه 

الشــاعر بسالســٍة شــديدٍة يف القصيــدِة الســابقِة الّذكــر عــن 

األســِد و الحــامِر، فانســابت املوســيقى انســياباً يف شــكل 

أربــع تفعيــالت:

ــــــــــــــــــــاعالتن ــــــــــــــــــــفعلن فــــــ ــــــاعالتنمستــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــتفعلن فــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مســـــــ

ــــــــــــــــــــيََمنِي ــــــــــــــــــــَد الْــــــــــــ ــــــــــــــــــــِقرُْد ِعْن ــــــــــــــــــــَد اليَســــــــــــــــــــارالْــــــ ــــــــــــــــــــب ِعْن و الْــَكلـــــــــِ

ــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــط ِبــــــــــــــــــــنَي يَِديـــ ــارو الِقـــــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــَمِة فَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلُْهو ِبَعظـــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يَـــــــــ

هــذا البحــر الــذي هجــره الشــعراء يســتطيع شــوقي أن يوظفــه 

بهــذه الراعــة، و بتلــك االنســيابية التــي تُشــِعر الطفــل باألثــر.

كــام أنــه قــادر عــىل اســتخدام األوزان العروضيــة التامــة، 

واستخدام األوزان املجزوءة باملهارة نفسها، فهو يستخدم 

وزن املتدارك ذا التفعيالت الثامين، كام لو كان يستخدم 

املجــزوء مــن غــريه، حــني يقــول يف قصيــدة النيــل:

النِّيُل الَْعْذَب ُهَو الَْكْوثَُر

والَْجنََّة شاطئه اأْلَْخرَض

ْفَحِة و الَْمْنظَر َريّاُن الصَّ

َما أَبَْهى الَْخلَد و َما أنرْض

ــة َذات التَّفِعيــالت  بــل إِنـّـه يَْســتَِطيُع أَْن يَْســتَْخِدَم اأْلبْحــر التَّامَّ

و  النَّعَجــِة  َعــِن  قَِصيدتِــِه  فَفــي  الْمهــارة،  بتلْــَك  املُْختَلَفــة 

أَْوالدهــا، يَســتخِدَم بَْحــر البســيِط التــام لِيقــول:

اْسَمْع نفائس َما يَأْتِيََك ِمْن حكمى 

و اِفَْهْمُه فَهم لَِبيب نَاِقد واعى

كَانَْت َعىَل زَْعِمِهْم ِفيام َمى َغَنٌم 

ِبأَرِْض بَْغَداد يْرَعى جمعها َراعى

قَْد نَاَم َعنَها فََناَمْت َغرْي َواِحَدٍة 

ولَْم يَدعَها يِف الدياجى لِلَْكَرى َداعى

إيل أن قال:

فََقالَت اأْلُُم: يا للَفْخِر كَاَن أيَب 

حرا و كَاَن َوِفيَّا طَائَِل الْبَاِع

إَِذا الرَُّعاَة َعىَل أََغناِمَها َسِهرَت َسِهرَت 

ِمْن َحّب أطفاىل -َعىل الرّاعى

لــو كان يســتَخِدُم صــورًَة  الْبَســيِط، كــام  بَْحــَر  يَْســتَْخِدم  إنّــُه 

مجــزوءة مــن أي بحــر آخــر، مــع أَن البحــَر الْبَســيِط بَْحــر ُمرَكَّــب 

ُذو تَْفِعيــالٍت ُمتنِوعــٍة هــي:

مستفعلن فَاِعلن مستفعلن فَاعلِن 

مستفعلن فَاعلِن مستفعلن فَاعلِن

أمــا عوون القوا  عند شــوقي يف شــعر األطفــال، فإنها تتســم 

بالسامت التالية:

تنويــع القــوايف و اســتخدام معظــم حــروف املعجــم إن ( 1

مل تكــن كلهــا.

مــام ( 2 الطويلــة،  األصــوات  ذات  القــوايف  اســتخدام 

األطفــال. يحبهــا  التــي  األنغــام  و  األهازيــج  يناســب 

لتناســب ( 3 )املتحركــة(  املتلقووة  القوووا   اســتخدام 

حركــة الصــورة و حيويتهــا، إال يف القليــل النــادر عندمــا 

يســتخدم قافيــة ســاكنة.

ينوووع القارية يف القصيــدة الواحدة حتــى يكر حدَة ( 4
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الرتابــِة وامللــِل، أو حســبام يــرى هــو أن األمــر يقتــيض 

هــذا التنويــع أحيانــاً.

ففي نشــيد مر، و نشــيد الشــبان املســلمني، ونشــيد 

الكلــب و الحاممــة، و  النيــل، و قصائــده عــن  الكشــافة و 

الكلــب و الببغــاء، و الكلــب و القــرد والحــامر، و القــرة و 

األفعــى النيليــة، و العقربــة الهنديــة...... الــخ

ينــوع  نجــده   - - و يف غريهــا  القصائــد  هــذه  يف كل 

الواحــدة. القصيــدة  داخــل  القافيــَة 

وهــو أحيانــاً يســتخدم األصــوات الطويلــة، مثلــام فعــل 

ذلــك يف حكايتــه عــن الثعلــب، فقــال:

ــاً ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــلُب يومــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرز الثـــعـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يف ثيــــــــــــــــــــاب الواعظينــــــــــــــــــــابـــــ

ــــنافمــــــــــــــــــــى يف األرض يْهــــــــــــــــــــدي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــّب املاكريـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ويـــــسـ

ويف قصيدة سليامن و الطاووس، يقول:

أىت يومــــــــــــــــــــاً ســــــــــــــــــــليامناســــــــــــــــــــمعت بــــــــــــــــــــأن طاووســــــــــــــــــــاً

ــــــــــري ــ ــ ــ ــ ــــــــــد الطــ ــ ــ ــ ــ ــــــــرِّر دون وفــ ــ ــ ــ ــ ــ نــــــــــــــــــــــايجــ ركا وأ الً  يـــــــــــــــــــــــا أذ

وهكــذا يســتخدم هــذه الطريقــة يف كثــري مــن قصائــده، فــإذا 

خلت القافية من هذه األصوات الطويلة جاء بحرف الروّي 

متحركاً، ففي قصيدته الحامر يف السفينة يقول:

ســقط الحــامر مــن الســفينة يف الدجــى فبــىك الرفــاق 

لفقــده وترحمــوا

............. و تتقدم......................

............. ال يُْهضم......................

فامليــم جــاءت رويّــاً متحــركاً ليناســب حركــة الســفينة و 

حركــة الحــامر و حركــة املــوج.... إلــخ. ثــم إن الحركــة بالنســبة 

للطفــل أفضــل مــن الســكون.

وهكــذا اتســمت القافيــة بســامت خاصــة عنــد شــوقي، 

متيــز شــعره املوجــه لألطفــال متييــزا ملحوظــا

نســتطيع أخــرياً أن نلخــص هــذا املشــهد الشــعرى فيــام 

يــيل:

اســتطاع شــوقي أن يعــرض لحــاالت متنوعــٍة و متباينــٍة 

مــن طبيعــة النــاس، و أن يكــون واقعيــاً يف عرضــه للحقائــق 

يؤكــد معرفتــه  مــام  الصغــار،  إليهــا  يحتــاج  التــي  األخالقيــة 

الدقيقــة الفاحصــة ملــا يحتاجــه األطفــال، حيــث كان قــادراً 

عــىل تقديــم صــور مــن املجتمــع و مشــكالته و قضايــاه التــي 

يجــب أن يهتــم بهــا الصغــار و الكبــار، فقــد علمهــم الفضائــل و 

األخــالق الحميــدة، و حذرهــم مــن التكــر و الخيــالء والغــدر، 

و أرشــدهم إىل عــدم التكاســل أو التغافــل عــن ســوء يحيــط 

بهــم، كل هــذا يف أســلوب ســهل، و حكايــة مشــوقٍة، و متعــة 

وإضحاك، و لغة رشيقة موحية، و قافية متحركة حركة الحياة 

ال جمودها، و كان فكها ساخراً يف تصوير جاميل أديب راٍق.

تانيف أرعار رولي للطيال

او  الذيــن جمعــوا شــعر شــوقي لألطفــال  النقــاد  يتفــق  مل 

اقرتبــوا منــه يف تصنيــف الشــعر الــذي كتبــه أحمــد شــوقي 

التــداول. حيــث  لألطفــال، فقــد ظهــر اختالفهــم يف هــذا 

تنوعت التقسيامت وتوزعت عند بعض النقاد، كام ييل:
التصنيف األول: تصنيف الدكتور أحمد الحويف )20(

فقــد ذهــب الدكتــور أحمــد الحــويف يف تبويبــه ألشــعار 

شوقي إىل وضع شعر األطفاِل عنده تحت عنوان )حديقة 

األطفال( وقســمه إىل ثالثة أقســام: 

القسم األول: أمينة و عيل

ذكر تحت هذا العنوان القصائَد األوىل التي كتبها يف 

ولديــه أمينــه وعــيل، و مــا يتصــل بهــام مــن متعلقــات، و ذكــر 

يف هــذا القســم القصائــَد املتعلقــَة بحفيــد الشــاعر شــوقي 

بــاألم والجــدة. وعــدة هــذا القســم  مــن قصائــد  ومايتعلــق 

ست عرشة قصيدة، ومن الواضح أن العنوان ليس دقيقاً، 

فليــس األمــر متصــالً بأمينــة وعــيل فقــط، فهــو متصــل بــاألم 

والجدة والحفيد، بل وضع الدكتورالحويف قصيدة )نشيد 

الكشــافة( ملجــرد أنهــا تتحــدث عــن الصبيــة املشــرتكني يف 

الكشــافة، مــام يعــّد يف غــري محلــه. وأرى أن تســتبعد هــذه 

القصيــدة مــن هــذا القســم ويطلــق عليــه أدب األرسة.

القسم الثاين: )أغنيات و أناشيد(:

ويضم هذا القسم موضوعات مختلفة بعناوين: النيل، 

الوطــن،  الغــراب،  ولــد  بالحيــوان،  الرفــق  والنظافــة،  الهــرة 

املدرســة، نشــيد مــر، ومــن الواضــح أن العنــوان عــام، وأنــه 

يضــم أغنيــات متنوعةالرابــط بينهــا، ومجمــوع هــذا القســم 

ســبع قصائــد.
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القسم الثالث: )حكايات(

ذكــر فيــه القصائــد التــي جــاءت عــن الحيوانــات والطيــور 

ننقــل  و عددهــا خمــس وخمســون قصيــدة، ونســتطيع أن 

هــام:  الســابق،  القســم  مــن  القســم قصيدتــني  هــذا  إىل 

الهــرة والنظافــة، وولــد الغــراب، فهــام حكايتــان أيضــاً. لكــن 

الجيــد الــذي صنعــه الدكتــور الحــويف وضــع تحــت عنــوان 

كل حكايــة عنوانــاً آخــر لخالصــة الحكايــة، داالً عــىل املوعظــة 

التي تستخلص من الحكاية لتقريبها إىل املتلقي الصغري.

التصنيف الثاىن: تصنيف عبد التواب يوسف

التــواب  قــدم كاتــب األطفــال املعــروف األســتاذ عبــد 

أعــد )ديــوان  آخــر، عندمــا  نــوٍع  مــن  ترتيبــاً  و  تبويبــاً  يوســف 

شــوقي لألطفــال( )21( و طبعــه مــع دراســة قــدَم ِبهــا الديــوان، 

حيــث قّســم ديــوان شــوقي حســب املوضوعــات التــي ألــف 

فيهــا الشــاعر، فقــد مهــد للديــوان بقصيــدة رعايــة األطفــال، 

ثم قدَم قصائد شوقي عن الجدة و األُم و االبنة، و قصيدة 

ملتقــط الــدر عــن أوالدِه الثالثــة أمينــة و عــيل و حســني، و 

كان مــن املفــرتض أن يُضيــف األُســتاذ عبــد التــواب يوســف 

القصائــد األُخــرى التــي تتصــل بــاألرسة، مثــل قصيــدة شــوقي 

تلــك  شــوقي،  أحمــد  بــن  بــن حســني  أحمــد  حفيــدِه  إىل 

القصيــدة التــي يقــول فيهــا:

عوذتــــــــــــــــــــــــــــــه بالحســــــــــــــــــــــــــــــنيروحــــــــــــــــــــــــــــــي و لــــــــــــــــــــــــــــــذة عينــــــــــــــــــــــــــــــي

ــــــــــــيل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــــن عـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــــــاللتي مـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ مرتيـــــــــــــــــــــــــــــــــنســـ تــــــــــــــــــــــــــــــه  ولد

بيــــــــــــــــــــــــــــــــــه كأ حببــــــــــــــــــــــــــــــه  حبتيـــــــــــــــــــــــــــــــــنأ تــــــــــــــــــــــــــــــه  وزد

الُركبتيــــــــــــــــــــــــــــــــنطفــــــــــــــــــــــــــــــٌل علينــــــــــــــــــــــــــــــا أمــــــــــــــــــــــــــــــري ُمّقبــــــــــــــــــــــــــــــُل 

ــــــــــــــٍل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــــــــرُي قليــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــــــــاه غــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وســــــــــــــــــــــــــــــخِطِه غريُهيـــــــــــــــــــــــــــــــن.......رِضــ

تلــك القصيــدة التــي مل يذكُرهــا األُســتاذ عبــد التــواب 

أُخــرى كان ميكــن إدراجهــا  يوســف، باإلضافــة إىل قصائــد 

يف هــذا القســم، حتــى ميكــن إطــالق )أدب األرُسة( عليــه، 

و هو جزء من أدب الطفل، و تلك القصائد ـــ باإلضافة إىل 

الســابقةـ ــــ هــي: زيــُن املُهــودـ ــــ صاحــب عهــديـ ــــ الزمن األخري 

ـــــ يــوُم فراِقــه ـــــ أمينــة و عــيل ـــــ أمينــة ـــــ أبــو عــيل ـــــ أحمــد ـــــ أخــت 

أمينــة - أول خطــوة ـــــ طفلــة الهيــة.

فــكل هــذِه القصائــد تتصــل بهــذا القســم الــذي تحــدث 

فيه الشاِعر أحمد شوقي عن أوالدِه ُمداِعباً و ُمغازاِلً، و يعد 

عــدم ِذكــر هــذه القصائــد ضمــن عمــل األُســتاذ عبــد التــواب 

يوســف نقصــاً ُمِخــالً باملقصــود. فــال هــي وردت يف هــذا 

القســم، و ال يف غــريه ضمــن عمــل األُســتاذ عبــد التــواب.

و إذا تتبعنا تقســيم األســتاذ عبد التواب يوســف وجدنا 

أنــه يذكــر تقســيام تاليــا، هــو: األناشــيد واألغــاين ضــم فيــه 

كَل قصيــدة شــملت يف عنوانهــا كلمــة نشــيد، عــالوة عــىل 

قصيدتــني أخريــني، هــام: النيــل واملدرســة.

والحق أن تســمية هذا القســم باألناشــيد واألغاين، إمنا 

فيه عمومية شديدة، إذ معظم هذا النوع من الشعر ينطبق 

عليــه تلــك التســمية، عــالوة عــىل أن قصيــدة )نشــيد مــر( 

ال يقبــل أن تكــون شــعرا لألطفــال؛ فليــس فيهــا خطــاب لهــم 

وال أســلوبها يتناســب مــع بقيــة شــعر األطفــال، فــال يعقــل أن 

تخاطــب األطفــال بقــول شــوقي:

جعلنا مصــــَر ملـــة ذي الجالل

وألفنـــــا الصليــــب علـــى الــهالل

وأقبلنـا كصـــف مــــن عـــوال

يشـــد الســـمهري الـســمهريا

التــواب يوســف  يــدرج األســتاذ عبــد  وفضــال عــن ذلــك مل 

قصيدة )الوطـــــن( إىل قصيديت: النيل واملدرسة يف هذا 

القســم.. تلــك القصيــدة التــي يقــول يف مطلعهــا:

ــــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــــى فنــــ ــــــــــــــــــــا عــــ ــــــــــــــــــــاز حلتـــ ــــــــــــــــــــي الحجـــ ــــــــــــــــــــان فــــــ عصفورتــــ

فهــذه القصيــدة مل تنــدرج تحــت هــذا القســم، عــالوًة عــىل 

أنهــا مل تــرد يف الديــوان الــذي جمعــه األســتاذ عبــد التــواب 

يوســف أصــالً.

ثم منيض مع تقسيِم األستاذ عبد التواب يوسف، فقد 

جــاء بقســم عنوانـُـه: )يف دنيــا البــرش(، حيــث تــدور أحــداث 

هــذه القصائــد يف عــامل البــرش، ال يف دنيــا الحيــوان، وقــد 

ضــم هــذا القســم أربــع قصائــد.

نــداء  بعنــوان:  واحــدة،  يضــم قصيــدة  بقســم  جــاء  ثــم 

تلــت  ثــم  بالحيــوان،  الرفــق  قصيــدة  تضــم  األطفــال،  إىل 

بقيــة األقســام، فجــاءت مجموعــة قصائــد عــن ســفينة نــوح، 

ثــم مجموعــة قصائــد عــن ســليامن والطــري، ثــم قصائــد عــن 
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األســد، ثــم عــن الثعلــب، ثــم عــن الكلــب والقــط والحــامر 

والعصفوروالغــراب، والنمــل والنحــل والفيــل والنعجــة، وقــد 

وصــل عــدد هــذه القصائــد إىل خمســني قصيــدة، ثــم أىت 

بقســم الثنائيــات مثــل البغــل والجــواد، الغــزال والخــروف، 

الظبي والخنزير. وقد وصل عدد هذه الثنائيات إىل اثنتي 

عــرشة قصيــدة. وقــد أحســن األســتاُذ عبــد التــواب يوســف 

صنعــاً عندمــا رتــب القصائــَد ترتيبــاً موضوعيــاً، بحيــث جمــع 

القصائــد التــي تخــص حيوانــاً أو طائــراً يف قســم مســتقل، 

ثــم إفــراده للثنائيــات بقســم مســتقل، فاتســم بالدقــة ونســق 

املوضــوع الواحــد يف هــذه األقســام األخــرية.

تانيف مقرتح

ميكن تقسيم شعَر شوقي الخاص باألطفال إيل ما ييل:

كّل  وتضــم  والحيوانــات،  الطيــور  حكايــات  أشــعار    -1

الطيــور  ألســنة  عــىل  حكايــة  جــاءت  التــي  القصــص 

والحيوانــات، وتدخــُل ضمــن هــذا النــوع الثنائيــاِت التي 

أشار إليها األستاذ عبد التواب يوسف، ألنها عبارة عن 

حكايــات، مــع مراعــاة الرتتيــب الداخــيل لهــا حســب 

املطروحــة. املوضوعــات 

أدب األرسة:   -2

 ويضــم هــذا القســُم كل أشــعاِر شــوقي التــي قيلــت عــن 

أبنائــه أو أحفــاده أو يف خطــاب األم والجــدة.

أدب األناشــيد الــذي يخــص األطفــال فقــط: ويضــم كل    -3

القصائد التي يحمل عنوانها هذا املعنى مثل: نشيد 

الكشــافة، نشــيد الشــبان املســلمني، مــام هــو خــاص 

باألطفــال.

النــوع الرابــع: قصائــد التوجيــه: ويضــم قصائــد التوجيــه    -4

رعايــة  الوطــن،  املدرســة،  قصائــد:  مثــل  املبــارش 

الــخ. وأنــا، ســاعة...  أنــت  بالحيــوان،  الرفــق  األطفــال، 

وسواء لقى هذا التقسيم أو ذلك قبوالً لدى املتلقي، 

فإن الدراسة الفنية تظل هي األساس األول يف تناول هذا 

اللون من الشعر عند شوقي.

ويف نهايــة األمــر أرى رضورة الحاجــة إىل دراســة جــادة 

وشــاملة لشــعر األطفــال عنــد شــوقي، وإعــادة تقديــِم هــذا 

الديــوان بشــكل حديــث، يحمــل إغــراًء لألطفــال، عــن طريــق 

الصــوِر امللونــِة، ألنــه ديــوان هــادف ومفيــد، وميكــن تقدميــه 

عىل رشائط صوتية يف قراءة صحيحة وصوٍت معٍر لجذب 

األطفــال إليــه واإلفــادة منــه بطريقــة عريــة.

الهوامش

الشــوقيات، أحمــد شــوقي، املقدمــة، مطبعــة اآلداب، مــر، ( 1

الطبعــة األوىل 1898 م.

أطفالنا ىف عيون الشعراء، الشاعر أحمد سويلم، دار املعارف، ( 2

مر، الطبعة الثانية 1987 م هامش صفحة رقم 158.

املصدر السابق نفسه.( 3

الشوقيات، أحمد شوقي، املقدمة.( 4

أطفالنا ىف عيون الشعراء ص 104.( 5

الحكايــة عــىل لســان الحيــوان ىف شــعر شــوقى، د ســعد ظــالم، ( 6

دار الــرتاث العــريب - مــر، 1900 م، ص 602

أدب األطفال د أنس داود، دار املعارف - مر، 1998 م ص 46( 7

الحكاية عىل لسان الحيوان ىف شعر شوقى، ص 129( 8

املصدر السابق ص 202( 9

ديــوان شــوقى لألطفــال، تقديــم وإعــداد د عبــد التــواب يوســف، ( 10

دار املعــارف مــر، 1984 م ص 26

ديــوان شــوقى د أحمــد الحــوىف، دار نهضــة مــر القاهــرة 1977 ( 11

م 2/ 357 – 330

الحكاية عىل لسان الحيوان ىف شعر شوقي ص 496( 12

املصدر السابق 499( 13

البــرشى ( 14 العزيــز  عبــد  الحديــث،  العــريب  األدب  الســخرية ىف 

منوذجــا د ســها عبدالســتار الســطوحى، الهيئــة املريــة العامــة 

للكتــاب، مــر، 2007 ص 40

الحكاية عىل لسان الحيوان ىف شعر شوقى ص 988( 15

ديوان شوقى لألطفال ص 31( 16

البــرشى ( 17 العزيــز  عبــد  الحديــث،  العــريب  األدب  الســخرية ىف 

40 منوذجــا ص 

يبــدو أن الدكتــور محجــوب ثابــت مــن الشــخصيات التــى تدعــو ( 18

إىل الســخرية، فقــد ســخر منــه عبــد العزيــز البــرشي ىف أكــر مــن 

البــرشى – دار  العزيــز  لعبــد  كتــاب )ىف املــرآة(  انظــر  موضــع، 



38  اسرتاتيجية الكتابة للطيال عند الشاعر أحمد رولي

الكتب املرية – الطبعة األوىل 1927 م ص 43 – 54

الحكاية ىف شعر شوقى ص 334 – 335( 19

ديــوان شــوقى، أحمــد الحــوىف أورد الحــوىف هــذا الرتتيــب ىف ( 20

الثــاىن الجــزء 

انظــر التقســيم الــوارد ىف ديــوان شــوقى لألطفــال لعبــد التــواب ( 21

يوســف، ونســتطيع متابعــة التقســيم عــىل مــدار الكتــاب كامــال.
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الق�ضة فـي الكتاب املدر�ضي و فاعليتها فـي حت�ضيل اللغة
'كتاب ريا�ص الن�ض��ص لل�ضنة الرابعة ابتدائي' عينة

د: أحووووومد بقوووووار
جامعـــــــــــة قاصدي مرباح ورقلة

تتمووح هــذه الورقــة البحثيــة إىل الحديــث عــن القصــة 
يف الكتــاب املــدريس املخصــص لتالميــذ الســنة الرابعــة 

مــن التعليــم االبتــدايئ يف املــدارس الجزائريــة و دورهــا يف 

تعليم اللغة العربية، و ما هي املواصفات الرئيسية للقصة 

الجــادة، و مــا هــي األهــداف املرجــوة منهــا؟

إن الطفولــة عــامل غريــب يســتدعي الدخــول إىل رحابــه 

بدراية و رفق ؛ ألن كل رسعة و عنف و عدم دراية يف الولوج 

إىل هذا العامل قد ينجر عنها عواقب وخيمة عىل املدى 

غــري املنظــور ؛ ألنــه مرحلــة تتأصــل فيهــا القيــم األخالقيــة و 

الجامليــة و الرتبويــة و الثقافيــة. فاألمــة الناجحــة التــي تــرى 

مســتقبلها ماثــال يف أطفالهــا، هــي األمــة التــي ال تفــوت أيــة 

خطة ناجحة للرتبية الجاملية مبفهومها الواسع، و ألن هذا 

العامل مختلف متام االختالف عن عامل الراشدين و الكبار 

فهــو يحتــاج مــن الوســائل الرضوريــة للعنايــة بــه بشــكل مركــز 

و دقيــق، و لعــل مــن هــذه الوســائل القصــة ؛ ملــا تحملــه مــن 

متعــة و جــامل و ملــا تثــريه يف نفــوس الصغــار مــن شــغف، 

لذا تعد القصة من الطرق املثىل يف أدب األطفال لغرس 

القيــم بشــتى أنواعهــا.

و اللغة هي البوابة األوىل التي يجب أن يلجها التلميذ 

ســنحاول  مــا  هــذا  و  التعليــم،  مجــاالت  كل  بهــا  ليقتحــم 

أثرهــا  و  املــدريس  الكتــاب  القصــة يف  تناولــه يف عالقــة 

اللغــوي، إلدراكنــا أن القصــة هــي امليــدان  يف التحصيــل 

الــذي ميكــن التالميــذ مــن ذلــك. الخصــب 

1 / ميهوم الناوص القااية املوجهة للطيال

تعد القصة » أكر األجناس األدبية انتشــارا يف أدب الكبار 

و الصغــار عــىل الســواء، و أوســعها مجــاال لتصويــر الحيــاة 

تأثــريا بالنســبة  أكــر األنــواع األدبيــة  بكافــة وجوههــا، و هــي 

للوعــي األخالقــي ؛ ألنهــا تدمــج القــارئ يف الحيــاة املثــىل 

التــي يتصورهــا الكاتــب » 1، و هــي » شــكل فنــي قــادر عــىل 

اســتيعاب أســاليب التعبــري مــن رسد، و وصــف، و تقريــر و 

حــوار، كــام أن املراوحــة بــني هــذه األســاليب يف بنــاء القصــة 

يحــدد حيويــة املتلقــي، و يبعــد امللــل » 2، كــام تســتطيع » 

القصــة املتقنــة صناعــة و أداء أن تكــون مصــدرا للمعرفــة، و 

محققــة للمتعــة و مســلية، و موجهــة لألخــالق و الســلوك، 

و مفجــرة لقــدرة التخيــل و حافــزة عــىل التوقــع » 3، فالقصــة 

من وجهات النظر هذه تعد وسيلة تعبريية تستميل نفوس 

األطفــال ملــا فيهــا جامليــات متعــددة )أخالقيــة، علميــة، 

تتناولهــا و  التــي  بتعــدد املواضيــع  تتعــدد  ترفيهيــة...(، و 

الطريقــة التــي تعــرض، كــام و تتبايــن مــن حيــث الفئــة التــي 

توجه إليها، ففيها املوجهة للبنات و فيها املوجه للفتيان.

2 / ليمة الناوص القااية و مكانتها

إن للقصــص املوجهــة لعــامل األطفــال، قيــام و موقعــا متميــزا 

يف دنياهم، و بخاصة يف هذا العر، يف املجال األديب، 

و هذا يرجع لعاملني هام:

يتخــذون منهــا وســيلة جذابــة  العامــل األول: املربــون 

الناشــئة و تكوينهــا لرتبيــة 

تثقيــف  عميــق يف  أثرهــا  القصــة  أن  الثــاين:  العامــل 

4 األســمى.  القيــم  نحــو  توجيههــا،  و  الشــعوب 

إن القصــص و متعتهــا قدميــة قــدم اإلنســان، يكفــي أنهــا 

كانــت تحفــظ يف ذاكــرة الشــعوب و تهاجــر عــر األزمنــة و 



40  القاة روي الكتاب املدرف و راعليتها روي تحايل اللغة

األمكنــة، و لقــد تــداول النــاس قصصــا شــفاهية كانــت تــروى 

عــىل مســامع األطفــال، فتشــد أنظارهــم و يحفظونهــا هــم 

بدورهــم، و هــذا يحملهــا عــىل التــوارث جيــال بعــد جيــال.

القصــة متالزمــان، ألنهــا  و  الطفــل  أن  يثبــت  الواقــع  و 

تؤمــن لــه الســعادة و املتعــة و الفائــدة، و هنــا تكمــن صــورة 

أفضليتهــا و تقدمهــا، » إ ن االبتــداء الســعيد أهــم الســبل 

كــام يذهــب إىل  الســعادة » 5،  الكــامل و  للوصــول إىل 

ذلــك أفالطــون.

3 / الرشوط األساسية للكتابة القااية للتيل

تختلف الكتابة القصصية من عامل الكبار عن عامل الصغار 

؛ ألن الكتابة للفتيان تحتاج إىل دربة و مران كبرية، و معرفة 

بالخبايا النفسية، حتى أكاد أجزم أن الكاتب للطفل يحتاج 

أن يكون عاملا نفسيا أوال و أديبا يف املقام الثاين، أو عىل 

األقل أن يكون عارفا و مجربا لهذا العامل الغريب.

فاألمــر يتطلــب تفكــري يف اللغــة و األســلوب األكــر قربــا 

و  الرتبويــة  الطرائــق  ذلــك  فــوق  مــن  و  ميوالتــه،  و  للطفــل 

األهــداف التــي يســعى الكتــاب إىل تحقيقهــا، و كل هــذا 

تعرتضــه صعوبــات جــىل أمــام طريــق مــن يريــد الكتابــة لهــذا 

الصنــف مــن القــراء، و هــذا يســتدعي رشوطــا للولــوج لعــامل 

هــذه الكتابــة:

ينقل الدكتور » محمد مرتاض« رأي )فرجينيا هافيالند( 

حــول الــرشوط الواجــب مراعاتهــا يف كتابــة القصــة للطفــل 

عــىل  القــدرة  رئيســة:  عنــارص  ثالثــة  التــي تحرهــا يف  و 

مــع  الشــفقة،  بالعــدل و  التحليــل، و اإلحســاس املرهــف 

الحصيلــة الغنيــة مــن املفــردات اللغويــة، عــدم التفــرغ فقــط 

للكتابة لألطفال، بل يجب عىل األديب املختص يف هذا 

امليــدان أن ميــارس أعــامال أخــرى لتــزداد خراتــه. أن تكــون 

الكتابة لألطفال عن حب دون النظر إىل أي اعتبارات أخرى 

6، كــام يجــب أن تتوافــر عــىل: عنــر التشــويق و الخيــال، و 

عنــر اإلثــارة و النقــاش العقــيل امللمــوس حــول العقــدة 7.

القيمــة  تبــني  يحــدد رشوطــا   « الكيــالين  نجيــب   « و 

الطفــل: لقصــص  الرئيســة 

مبختلــف  الطفــل  تــزود  التــي  هــي  الناجحــة  القصــة 

الســلوكية. و  النفســية  و  الوجدانيــة  و  الثقافيــة  الخــرات 

القصة تفتح اآلفاق أمام الطفل، و تري خياله، و تنمي 

مهاراته و إبداعاته.

قصــة الطفــل يجــب أن تكــون واضحــة، منطقيــة سلســة 

بعيــدة عــن التشــتت، خاليــة مــن تراكــم العقــد، مفهومــة 

اللفــظ و املعنــى و الســياق.

تخلــو مــام يبعــث الخــوف و الشــك و اليــأس و الــرتدد 

يف نفــوس األطفــال

متيل بهم إىل جانب الخري و الفضيلة و الثقة و اإلميان 

عىل الفكر و األمل و اليأس.

يســتخلص منهــا الطفــل شــعوريا أو ال شــعوريا قيمــة، أو 

فكــرة تنفعــه طيلــة حياتــه. 8

هــي رشوط أساســية لكنهــا ليســت كل الــرشوط، فقــط 

ألنهــا تختلــف باختــالف األزمنــة و األمكنــة.

4/ املواصيات الرئيسية للقاة الجادة و الجيدة

بــني قصــص  القصصيــة  تــكاد تختلــف املواصفــات  ال 

الكبــار و قصــص الناشــئة تقريبــا، و فيــام يــيل نســتعرض أهــم 

هــذا املواصفــات:

أ / الفكرة الرئيسية )املوضوع(:

و “ يقصــد بــه مــا يريــد املؤلــف أن يقولــه “ 9، و اختيــار 

املوضوع كفيل بتحديد الوجهة التي سيسري وفقها العمل 

؛ إمــا أن يكــون العمــل يف املغامــرات أو يف التاريــخ بشــتى 

صنوفه )ديني، شخصيات، أساطري، خرافات، مالحم...(، 

و مــن هــذا املجــال الرحــب عــىل القــاص أن يختــار واحــدا 

مــن هــذه املجموعــة الواســعة مــن املوضوعــات، و بعدهــا 

يجــب مــن توفــر الــرشوط التاليــة:

أن تكون الفكرة واضحة ال غموض فيها.

أن تتناسب مع خرات الطفل و مدركاته و اهتامماته.

قريبة من روح الطفل، و متوافقة بشكل كبري مع بيئته.

أن تكون خالية من صور الرعب و الخوف و العنف 10

تنــاول  و  الخيــال،  املغــاالة يف  عــدم  أي  الاوودق:   / ب 

الكــذب. بالطفــل إىل احــرتاف طبــع  قــد تفــيض  مواضيــع 

ج/ الحوودث: ينبغــي أن يختــار بعنايــة و يوظــف بتقنيــة عاليــة 

حتــى يــؤدي دوره يف عنــارص التشــويق. 11
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إليهــا  التــي تصــل  القصــوى  العقوودة: هــي املشــكلة   / د 

األحــداث، بحيــث متــس مشــكلة ترتبــط بحيــاة األطفــال 

و بيئتهــم، و يستحســن يف العقــدة أن ال تشــمل عــىل 

أكــر مــن عقــدة أساســية واحــدة، و أن تكــون قريبــة إىل 

جيــد عندمــا  بشــكل  تكــون محبوكــة  و   ،12 الوضــوح 

تــأيت متسلســلة وفــق األحــداث، و أن ال تكــون بشــكل 

مفاجــئ.

بــني الشــخصيات مــن كالم،  يــدور  و هــو مــا  الحوووار:  ه / 

أن  و  للشــخصيات،  يكــون مناســبا  أن  فيــه  يشــرتط  و 

تتناسب مع املواقف و األحداث، و أن ال يكون الحوار 

وسيلة يطرح من خاللها الكاتب التوجيهات و النصائح 

املبــارشة، و أن يعمــل الحــوار عــىل كشــف جانــب مــن 

جوانب الحدث الحقيقية أو الشخصية أو ينذر بيء 

يتوقــع حدوثــه 13

الفنــي، و  البنــاء  و هــي تعــد مــن ركائــز  الشووخايات:  و / 

يقصــد بهــا الكائنــات التــي تــدور حولهــا األحــداث 14، 

و إذا أحســن املؤلف اختيار الشــخصية و أجاد رســمها 

و تحريكهــا فــإن هــذا يكســب قصتــه نجاحــا واســعا 15.

ي / األسلوب: و هو عليه املعول ألنه الطريقة التي “ ينقل 

فيهــا الكاتــب فكــرة القصــة، و حبكتهــا إىل صــورة لغويــة 

فنيــة مناســبة “ 16، و هنــا تكمــن تربيــة الحــس الذوقــي 

اللغــوي عنــد األطفال.

) / املواصيات الخارجية للقاة املوجهة للطيال

و  الرســومات   / الغــالف   / )العنــوان  األمــر ب  يتعلــق  و 

األلــوان(.

أ / العنوان:

أن يكون مستوحى من البيئة التي يعيش فيها الطفل.

أن يكون مسجال بشكل واضح.

أن يكون معرا عن املحسوسات ال املجردات 17

ب / الغالف:

أن يكون باعثا للفرح و البهجة.

أن يجذب انتباه الطفل من حيث اللون و الرسم.

أن يكون معرا عن الفكرة الرئيسة للقصة. 18

ج / رسومات القصة و ألوانها:

أن تكون معرة عن األحداث.

أن تكون بسيطة و واضحة.

أن تكون خلفيات الرسوم ذات درجة فاتحة.

أن تكون قريبة من الواقع.

أن تكون معرة عن الواقع املحيط بالطفل.

بالكلمــة، بحيــث تســاعد عــىل فهــم  تكــون مرتبطــة  أن 

النــص.

 أن تكــون مســاحة الرســوم يف الصفحــة الواحــدة ثالثــة 

للنــص 19 أضعــاف املســاحة املخصصــة 

6 / األهداف املرجوة من لاص األطيال

إن األهــداف املرجــوة مــن القصــص املوجهــة لألطفــال كثــرية 

و متعــددة، فهــي بــني أهــداف تربويــة تعليميــة، و ثقافيــة، و 

بــث القيــم األخالقيــة، أو تعلــم نظريــات علميــة، كــام و لهــا 

أهدف ترفيهية تسلوية، و ميكن إجامل أغلب األهداف يف:

ترســيخها، فالقصــص تحبــب  القيــم األخالقيــة و  إثــراء 

الديــن  تبــث حــب  و  الفضــالء،  األطفــال يف قصــص 

قلوبهــم. يف 

يتعلــم  بحيــث  األكادميــي،  و  العاطفــي  الــذكاء  إمنــاء 

داخــل  يف  مشــكالته  مــن  التخلــص  كيفيــة  الطفــل 

خارجهــا. و  املدرســة 

تهــدف إىل كشــف األرسار التــي يكتمهــا الطفــل و تعمــل 

عــىل تبديــد مخاوفــه، بحيــث تعتــر الوســيلة املســاعدة 

للمعالــج النفــي ملعرفــة املشــكلة التــي يعــاين منهــا 

الطفــل.

إثــراء لغــة الطفــل مــن خــالل تزويــد قاموســه اللغــوي و 

التعبــري  مســاعدته عــىل ســالمة لغتــه، و الطالقــة يف 

بأنواعه، و فهم املداوالت اللغوية املنطوقة و املكتوبة 

20

7 - منزلة القاة   الرتبية و التعليم

الرتبــوي  املجــال  يف  واســع  مجــال  املدرســية  للقصــة 
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التعليمــي ؛ ألن املرجــو منهــا تحقيــق الغايــات و األهــداف 

الســامية التــي تفيــد الفــرد و املجتمــع، كــام أنهــا مــن جهــة 

 “ فهــي  كبــري  بشــوق  التعليــم  لولــوج  مشــوق  بــاب  أخــرى 

عمــل يتضمــن إثــارة انبهــار الطفــل و الرتفيــه عنــه مــام يــؤدي 

إىل إثــارة ذكائــه و تذوقــه للجمــل التــي تثــري فيــه االســتطالع 

“ 21. و للقصــة دورهــا املهــم يف تنميــة الذاكــرة و شــحذ 

الحافظــة ؛ ألنهــا تجعلــه يختــزن فيهــا أمكنــة و أشــخاصا و 

مواقــف و عواطــف أكــر مــام يأخــذه مــن حديثــه اليومــي ؛ 

ألنهــا فقــط نصائــح تغلــف بخيــال جميــل و ليــس يف صــورة 

النصيحــة املبــارشة، لــذا فالقصــة “ مــن أنجــح وســائل الرتبيــة 

عامــة، و تعليــم اللغــة بخاصــة “ 22، إذا أجيــد اســتخدامها 

ثناياهــا املعلومــات  كــذا اســتغاللها بحيــث تحمــل يف  و 

التــي يحياهــا املتعلمــون، و يتحقــق لهــم عــن  و املعــارف 

إليهــا 23. طريقهــا األهــداف الرتبويــة املزمــع الوصــول 

8 - األهداف التعليمية لقاص األطيال

إن من أهم أهدافها و أجلها تربية و تنمية مهارة القراءة 

و الكتابــة عندهــم، و ال شــك أن هــذه املهــارة تختلــف 

فالقامــوس  ؛  لألطفــال  العمريــة  املراحــل  باختــالف 

اللغوي و املعريف يجب أن يتفطن القصاص الختالفه 

بــني هــذه املراحــل.

ألســنة  تقويــم  عــىل  التعليــم  يف  القصــة  تعمــل  كــام 

التالميــذ نطقــا، بحيــث متكنهــم مــن تدريــب ألســنتهم 

بالضبــط اللغــوي، و جــودة النطــق مــع ســالمته، و مــع 

و  املعــاين  عــن  املعــر  األداء  جــودة  عــىل  التدريــب 

مواقف األفكار إذ “ تنمي مداركه و تشحذ عقله و فكره 

مبــا يحتــوي عليــه مــن حــوار، و مناقشــة، و حيــل و خطــط 

و قضايــا و عبــارات جيــدة قــد يحفــظ بعضهــا “ 24، كــام 

تعودهــم عــىل االنتقــال مــن مــا هــو محســوس إىل مــا هــو 

معنــوي مبعرفــة التشــبيهات و املجــازات و االســتعارات.

إن القصــة املدرســية التعليميــة تثــري شــوق التلميــذ إىل 

التعلــم، و تحبــب املدرســة إليــه كــام توثــق الصلــة بينــه 

و بــني معلميــه ؛ ألن أســاس التعلــم الرغبــة ال الرهبــة.

9 - البناء اللغوي للقاة   الكتاب املدرف

	 البناء اللغوي:

إن القصــة جــر ميــر مــن خاللــه التلميــذ إىل التمكــن 

مــن التواصــل مــع اآلخريــن بلغــة ال يعتورهــا الخطــأ، كــام يكــون 

مقتــدرا عــىل إنتــاج مــا يطلــب منــه. لذلــك يــويل كتــاب هــذا 

النــوع مــن القصــص و نقــاده األهميــة يف كيفيــة كتابــة القصــة 

توافــره  يجــب  الــذي  املناســب  البنــاء  هــو  فــام  الرتبويــة، 

لتحقيــق هــذه األهــداف ؟

	 األلفاظ:

يشــري األســتاذ مالــك إبراهيــم األحمــد يف كتابــه املهــم 

)نحو مرشوع مجلة رائدة لألطفال(، إىل رشوط مهمة يجب 

توفرهــا يف ألفــاظ القصــة:

أن تكــون يف حــدود القامــوس اللغــوي للطفــل مــع زيــادة 

طفيفة.

تجنــب  و  بالجمــل  االهتــامم  مــع  اللفــظ  البســاطة يف 

األخطــاء اإلمالئيــة و النحويــة، مــع عــدم إدخــال األلفــاظ 

األجنبيــة إال عنــد الــرضورة القصــوى.

أن تكون الجمل قصرية و املفردات واضحة.

االختصار و الرتكيز يف الوصول إىل املعنى بأقل عدد 

ممكــن من املفردات.

ال بأس بالتكرار غري اململ و التأكيد غري املكلف. 25

	 أسلوب القصة:

ألســلوب القصــة أهميــة بالغــة، فعليــه املعــول يف نقــل 

املعــارف، فكلــام كان متقنــا كان البلــوغ إىل الهــدف منــه 

أطيب. عىل أن للرسومات املتابعة لألسلوب دورا ال يقل 

أهمية، و فوق هذا و هذه دور املعلم الذي يجب أن يتقن 

القصــة “ ســهلة األســلوب...  تكــون  أن  مــع  حســن اإللقــاء 

واضحة املعنى حتى يتمكن التالميذ يف نطاق محصولهم 

و مداومــة  اســتيعابها  و  متابعتهــا  مــن  املحــدود  اللغــوي 

االســتامع إىل كل مراحلهــا و تحقيــق املتعــة و اللــذة منهــا “ 

26 ؛ ألن األسلوب هو “ الطريقة التي يستطيع بها الكاتب 
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أن يصنــع الوســائل التــي بــني يديــه لتحقيــق أهدافــه الفنيــة “ 

27، فمن هذه الناحية يبدو أسلوب نصوص كتاب )رياض 

النصــوص للســنة الرابعــة( سلســا جليــا بســيطا يف متنــاول 

التالميــذ، و يتــامىش و قدراتهــم.

	 الجمل و الصيغ التعبريية و الفقرات:

و يجب أن يراعي فيها مبدعو قصص األطفال، القر 

و اإليجــاز، و االبتعــاد عــن األســلوب املجــازي املوغــل يف 

الــذي يعــر عــن  اإلبهــام ؛ ألن األطفــال يتقبلــون األســلوب 

الــذي يشــتمل عــىل  مــن األســلوب الوصفــي  أكــر  الحركــة 

الكــرة يف التفاصيــل، و هــم مييلــون إىل أســلوب املحادثــة 

و الحــوار الــذي يخفــف مــن الرتابــة و يوقــظ االهتــامم 28، 

هــذا مــن ناحيــة و مــن ناحيــة أخــرى أن تتســم الجمــل فيــه “ 

بالقر و السهولة يف أداء املعنى و تصويره بطريقة موحية 

الداللــة و املغــزى و املوضــوع “ 29، و مــن هــذا املنطلــق 

املدرســية،  الكتــب  القصــص يف  واضعــو  يحــرض  أيضــا 

عــىل أن تتميــز “ باســتخدام الجمــل البســيطة، و االعتــامد 

عــىل الحــوار أكــر مــن الــرد، و اســتخدام ألفــاظ دالــة عــىل 

االنفعــاالت، و الكلــامت معــرة عــن املعــاين التــي ترمــز إىل 

املحسوســات، و تعــر عــن معنــى واحــد داخــل الســياق، و 

قــد زادت هــذه العوامــل الســابقة يف املرحلــة العمريــة مــن 

تســع ســنوات حتــى اثنــي عــرشة ســنة، ثــم تــأيت املراوحــة بــني 

الــرد و اإلنشــاد و قلــة االســتطراد يف عــروض األحــداث و 

قلة الجمل االعرتاضية “ 30، و املالحظ يف كتاب )رياض 

النصــوص( أن نصوصــه القصصيــة املختــارة جملهــا متباينــة 

مــن حيــث الطــول و القــر، كــام أنهــا مناســبة ألعــامر تالميــذ 

أجــواء  مــن  الســنة، تســهل عليهــم قراءتهــا و االنتهــاء  هــذه 

القصــة بطريــق رسيعــة.

	 اللغة:

القصــة و كــام أســلفنا الذكــر لهــا الحظــوة الكــرى عنــد 

األطفــال، لــذا فهــي الوعــاء األقــرب و األجــود لتعلــم التالميــذ 

للغة ؛ فدرس القراءة إن كان قصة يجد إقباال عند التالميذ 

“ ألنهــا مســايرة ألعــامر التالميــذ، و مناســبة يف لغتهــا، و 

فهــي   ،31  “ الصفــوف  مختلــف  طولهــا ملســتوياتهم يف 

مــا  بيئتــه، و هــذا  مــن  ألفاظهــا قريبــة  التكلــف  عــن  بعيــدة 

ملسناه يف هذا الكتاب )رياض النصوص(، فلغة قصصه 

وردت واضحة بسيطة ثرية، تزود بأرصدة لغوية يف مجاالت 

متعددة من مثل: )املشتقات / األضداد / املرتادفات / 

ألفــاظ متعــددة تزيــد يف قاموســه اللغــوي(.

15 - القاة   كتاب )رياض الناوص) عينة 
الدراسة

بنصــوص  ثــري  النصــوص(  )ريــاض  الكتــاب املــدريس  إن 

قصصيــة ممتعــة تســتثري الرغبــة عنــد التلميــذ ؛ و مــام يثــري 

الطفل يف القصة أن يجد نفسه ممثلة يف أحد أشخاصها 

؛ كأن يكــون بطــل القصــة طفــال و يــأيت مــن الحيــل البارعــة 

أو األعــامل العجيبــة أو الترفــات املدهشــة مبــا يثــري يف 

الطفل القارئ أو السامع إعجابا و رسورا، أو شفقة أو خوفا، 

أو نحو ذلك من االنفعاالت 32، و فيامييل جدول نحي 

فيــه عــدد القصــص الــواردة يف ريــاض النصــوص.

املعجماإلمالءاللغةالقيمالعنوان

رس خولة / الحوتة 

الزرقاء /العمل 

الطيب يصنع 

العجائب

التضامن مع 

الطفل

أنواع الكلمة/الفعل املايض و 

املضارع/تحويل املايض إىل 

املضارع و األمر / التحويل من 

الفعل إىل االسم

التاء املربوطة

الرصيد الخاص بالزمن / 

الرتابط الداليل/التعامل 

مع القاموس

اإلخوة الثالثة/شجرة 

الرمان/ قصة النبي 

سليامن

الدميقراطية و 

احرتام الرأي

الجملة الفعلية/الفاعل/

املفعول به/تريف املايض 

مع ضامئر املتكلم و املخاطب

التاء املفتوحة 

يف األسامء و 

األفعال

التضاد/الرتادف/

التعامل مع القاموس



44  القاة روي الكتاب املدرف و راعليتها روي تحايل اللغة

رحلة عصفورين/

البطلة الال نسومر/

الشهيدة مليكة قايد

حب الوطن و 

االعتزاز به

الجملة االسمية/ املبتدأ و 

الخر/الصفة/تريف املايض 

مع جميع الضامئر

الهمزة املتوسطة 

عىل األلف

الرصيد الخاص بالهويةو 

البطولة / التضاد

الحمى الخطرية/

نجيب الطفل البدين

التعامل 

اإليجايب مع 

التغذية/الوعي 

بخطر املرض

الالزم و املتعدي/حروف الجر/

املضاف و املضاف إليه/

تريف املضارع مع الضامئر

الهمزة عىل الواو

الرصيد الخاص 

باألمراض و التغذية / 

الرتادف

إعصار دورا

السلوك 

اإليجايب و 

التعاون

األمر/املضارع املجزوم و 

املنصوب/تريف األمر/

تريف املضارع املنصوب و 

املجزوم

مراجعة الهمزة

التعامل مع القاموس/

الرتادف/الرتابط بني 

الكلامت

انتقام النحلة عسولة/

الفراشة السوداء/

حراس الحياة

احرتام البيئة و 

املحافظة عليها

كان و إن و أخواتهام/الحال/

املفعول املطلق/الضامئر 

املنفصلة/الضامئر املتصلة 

باالسم

الهمزة عىل 

السطر يف آخر 

الكلمة/الهمزة 

عىل النرة

الرصيد الخاص بالنحل 

و البحر و الحرشات

االخرتاع الرائع/قصة 

التلفاز/سنقوم بحفل 

رائع

إثارة الفضول

املايض املبني للمعلوم و 

للمجهول/نائب الفاعل/

املضارع املبني للمجهول/

التحويل من املفرد إىل املثنى/

التحويل من املضارع املجهول 

إىل املضارع املعلوم

االسم املوصول

الرصيد الخاص بالطائرة 

و التلفزة و الحاسوب و 

األنرتنت.

يوم حاسم/التدريب 

يف الرياضة

الروح الرياضية 

و التعامل 

اإليجايب

املثنى/جمع املؤنث السامل و 

جمع املذكر السامل/التحويل 

من الفعل إىل اسم الفاعل/

التحويل من املفرد إىل الجمع/

التحويل من الفعل إىل اسم 

املفعول

اسم اإلشارة

الرصيد الخاص 

باللعب، التعامل مع 

القاموس / التضاد

بيكاسو و الفتاة / يف 

السريك

التعامل 

اإليجايب مع 

الفن و تذوقه

الفعل املجرد الثاليث/الفعل 

الثاليث املزيد/املبني و 

املعرب/املصدر من الثاليث/

املصدر من املزيد

همزة الوصل يف 

بداية الكالم

التعامل مع القاموس/

الرتادف

رحلة إىل الجزائر/رحلة 

السندباد البحري

االفتخار بالوطن 

و التفتح عىل 

اآلخر

ظروف املكان و ظروف الزمان/

حروف العطف/الفعل املعتل
اسم اإلشارة

التعامل مع القاموس/

املجاالت املعجمية
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لراءة الجدول

ابتــدايئ  الرابعــة  النصــوص( للســنة  يحــوي كتــاب )ريــاض 

مثانيــة و عرشيــن نصــا محلــال، منهــا أربعــة و عــرشون نصــا 

قصصيــا ؛ أي نالــت النصــوص القصصيــة حصــة األســد مــن 

املجمــوع العــام مــا نســبته املئويــة )85.71 %(:

% 85.71 = 100 × 24
28

إن هــذه النســبة العاليــة جــدا، توحــي مبــا ال يــدع مجــاال 

للشــك األهميــة التــي يوليهــا واضعــو النصــوص املدرســية 

للقصــة يف تقريــب املفاهيــم و تعليــم القواعــد، و غــرس 

القيم ؛ ألن القصة كام و ســبق و أن أرشنا أرسع تقبال لدى 

التالميــذ، و أرسع حفظــا ملــا يــرد فيهــا مــن مــواد مختلفــة.

)ريــاض  كتــاب  يف  القصــي  النــص  تحليــل  ميــر 

و  متناســقة  مبراحــل  النصــوص  مــن  غــريه  و  النصــوص( 

متدرجــة، أولهــا القــراءة املعــرة و اإلقــراء، مــع متثــل معــاين 

النــص، و التفاعــل مــع األحــداث و الشــخصيات ثــم يتواصــل 

التحليــل وفــق املراحــل اآلتيــة، قصــة )رس خولــة(، - و هــي 

العــريب الصغــري - عينــة: قصــة مقتبســة عــن 

1/ أتحاور مع النص:

و هي عبارة أقرب إىل املؤانسة و الرغبة و عدم الرهبة، 

ملا يف معنى الحوار من األمن و األمان.

أ/ أتعرف عىل معاين املفردات:

يف  الشــخصية  بالفاعليــة  توحــي  )أتعــرف(  لفظــة  و 

النظــر للنــص و عــدم اإلكــراه مــن أي عنــر خارجــي، و يف 

البحــث يف  التلميــذ  يحــاول  التحليــل  مــن  هــذه املرحلــة 

القاموس عن معاين املفردات الغريبة عليه، ليسهل عليه 

الدخول يف عامل النص. و من املفردات يف )رس خولة(، 

)املتفوقــة / ســأوفق / لبَّــت / الشاســعة / رويــدا رويــدا(.

ب / أفهم النص:

يبــدأ الدخــول  النــص،  التلميــذ معــاين  بعــد أن يعــرف 

و املواقــف يف  األحــداث  أهــم  النــص، مبعرفــة  فهــم  يف 

هــذه القصــة، ك: )مــا الــذي أقلــق هاشــام ؟ / ملــاذا اصفــر 

وجهــه ؟ / ملــاذا غابــت خولــة عــن مدرســتها ؟ / مــاذا فعــل 

هاشــم بالنقــود التــي أعطتهــا لــه أمــه ؟ / هــل وفقــت خولــة 

بــني الدراســة و بيــع األرغفــة ؟(.

ج / أعر:

بهــا و  مــر  التلميــذ ليتذكــر مواقــف مشــابهة  يتــدرج  ثــم 

الخــاص، يف شــكل أســئلة  بأســلوبه  التعبــري عنهــا  يحــاول 

منهــا: )هــل صادفــَت أطفــاال يبيعــون عــىل حافــة الطرقــات 

؟ كيــف كان شــعورك ؟ / مــا رأيــك يف تــرف خولــة ؟ لــو 

كنــت مكانهــا مــاذا كنــت تفعــل ؟(

2/ أتعرف عىل أنواع الكلمة:

أ/ أالحظ:

و تبــدو فاعليــة التلميــذ دامئــا يف التعامــل مــع النــص 

باســتعامل فعل املبادرة )أتعرف / أالحظ، أســتنتج...(، و 

يف أالحــظ يف نــص )رس خولــة( باختيــار فقــرة منــه، و يحــدد 

من خاللها أنواع الكلمة: » خرج هاشم من املدرسة و ركب 

ســيارة أبيه، ســارت الســيارة، و فجأة شــاهد فتاة عىل حافة 

الطريق تحمل يف يديها أرغفة و تلوح بها كلام مرت ســيارة 

مرعــة » 33.

ب/ أتذكر:

مــن الفقــرة الســابقة يســجل التلميــذ فعــل التذكــر ليقــف 

من خاللها عىل أنواع الكلمة بوضع خطوط مختلفة العدد 

تحــت كل نوع.

ج/ أتدرب:

بعــد فعــل التذكــر اإليجــايب، يــأيت فعــل إثبــات الــذات 

بالتــدرب عــىل وضــع عــدد مــن الكلــامت، كل يف خانتهــا 

املناســبة مــن الجــدول.

و األســئلة املســاعدة للتلميــذ عــىل فعــل التــدرب هــي: 

)اســتخرج مــن الفقــرة الثالثــة مــن النــص ثالثــة أســامء و ثالثــة 

أفعــال و ثالثــة أحــرف / اكتــب يف كراســك هــذه الكلــامت 

الكتــاب  يقــرتح  الخانــة املناســبة –  كلمــة يف  و ضــع كل 

بثــالث  ثــم رســم جــدول  القصــة،  نــص  مــن  كلــامت  جملــة 

خانــات - / كــون ثــالث جمــل تحتــوي كل منهــا عــىل اســم و 

فعــل و حــرف(.
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3/ أثري لغتي:

و فيهــا يجتهــد التلميــذ أن يضيــف إىل قاموســه اللغــوي 

ســيري  النــص،  هــذا  تطبيقــات  و يف  كلــامت جديــدة، 

التلميذ قاموسه بكلامت تتعلق بالزمن و الوقت، و الفروق 

مــا بينهــا، و األســئلة املتعلقــة ب )أثــري لغتــي(: )اربــط يف 

كراســك كل كلمــة مبــا يناســبها » الســاعة، اليــوم، األســبوع، 

الشهر، الفصل، السنة، القرن » بربطها بحجمها العددي / 

ســاعد هاشــام عىل تنظيم يومه من الصباح إىل الليل – و 

ذلــك بتقديــم أعــامل مختلفــة الوقــت يف اليــوم -(.

4 / أرصف:

أحول من املايض إىل املضارع و إىل األمر.

و ذلك بوضع جدول بثالث خانات ؛ األوىل للاميض، 

و الثانية للمضارع و الثالثة لألمر:

األمراملضارعاملايض

انزل من السيارةينزل هاشم من السيارةنزل هاشم من السيارة

احميل القفةتحمل خولة القفةحملت خولة القفة

اطلب مروفايطلب هاشم مروفاطلب هاشم مروفا

ثم يختم التلميذ درسه من هذا النص القصي ب:

أتوودرب: فــإذا كان التــدرب األول مــن النــص املــدروس، 

فإن التدرب يف هذه املرحلة يكون بكلامت و عبارات من 

خــارج النــص املــدروس. )ضــع يف كراســك كل فعــل مــن 

األفعــال اآلتيــة يف الخانــة املناســبة –و ذلــك برســم جــدول 

بثــالث خانــات )املــايض، املضــارع، األمــر(-(.

مالحظة:

كل النصــوص يف )كتــاب ريــاض النصــوص( متــر يف 

دراســتها للغــة و املعــارف وفــق هــذه الطريقــة التــي مررنــا 

عــىل ذكرهــا، و هــي طريقــة – برأيــي - تقــدم بشــكل ســلس 

و متناســق و متــدرٍج اللغــة و غريهــا مــن املعــارف للتلميــذ، 

انطالقــا مــن الســند )النــص(، و األجمــل هــو أن يكــون هــذا 

السند قصة تنطلق من محيط التلميذ، وشخصياتها قريبة 

مــن قلبــه و وجدانــه.

يبقى األجدر أن نتناول أمور النحو و القواعد و الرف 

و اإلمــالء ـ يف دروس قامئــة بذاتهــا لتوســيع املعــارف فيهــا، 

بعد دراســتها يف الســند القصي طبعا.

اإلحاالت

مهجة كامل درويش: القصة يف أدب األطفال، دت. د د ط. ص   1

.47

محمــد حســن عبــد اللــه: قصــص األطفــال و مرحهــم. دار قبــاء   2

مــر. ص19. التوزيــع.  و  النــرش  و  للطباعــة 

املرجع نفسه: ص نفسها.  3

و  اللغويــة  للرتبيــة  التدريــس  فــن  ينظــر: محمــد صالــح ســمك:   4

العــريب.  الفكــر  دار  العمليــة.  أمناطهــا  و  انطباعاتهــا املســلكية 

.417 ص   .1998

ذكاء الحــر: الطفــل العــريب و ثقافــة املجتمــع )عينــات مــن قصــص   5

األطفال(. دار الحداثة للطباعة و النرش و التوزيع. بريوت. لبنان. 

ط1. دت. ص 40. 41.

ينظر: محمد مرتاض: من قضايا أدب الطفل.ديوان املطبوعات   6

الجزائــر. 1994صــص 136. الجامعيــة. 

املرجع نفسه: 139.  7

املرجع نفسه صص 140. 141.  8

ســعيد عبــد املعــز عــيل: القصــة و أثرهــا يف تربيــة الطفــل. د ت.   9

د د ط. ص 155.

املرجع نفسه: ص 155.  10

ينظــر: أمــل خلــف: قصــص األطفــال و فــن روايتهــا. عــامل الكتــاب.   11

القاهــرة. ط1. 2006. ص 37.
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ينظر: محمد مرتاض: املرجع السابق. ص 144.  12

بنظر املرجع نفسه و الصفحة.  17
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48  أدب األطيال روي رلستني

اأدب الأطفال فـي فل�ضطني

د. جهينة الختيب
???

إن ظهووور أدب األطفــال الفلســطيني جــاء مامثــال ملــا 
يحصــل يف الــدول العربيــة فقــد جــاء متأخــرا، ومــّر مبراحــل 

النمــو  يحــدث  والتأليــف، ومل  التعريــب  الرتجمــة،  ثــالث: 

بدايــات  مــع  إال  الفلســطيني  األطفــال  ألدب  الحقيقــي 

التسعينيات، ال ننكر وجود محاوالت قليلة للكتابة لألطفال 

فقــد صــدرت مرحيــة  والســتينيات،  الخمســينيات  يف 

لألطفــال للكاتبــني ميشــيل حــداد وجــامل قعــوار، وكانــت 

كــام وصــدرت مجموعــة شــعرية  ونــور”  بـــ” ظــالم  موســومة 

لجــورج نجيــب خليــل عــام 1956 بعنــوان “ ألحــان الطالــب” 

ولحقتهــا يف الســتينيات سلســلة مــن كتــب األطفــال مكونــة 

مــن 15 كتابــا مــن تأليــف الكاتبــني محمــود عبــايس وجــامل 

حزيــران  حــرب  بعــد  السياســية  الظــروف  أن  غــري  قعــوار. 

فيــام  أدى  مــام  اإلصــدارات،  قلــة  يف  ســاهمت   1967

العربيّــة.  الــدول  مــن  األطفــال  بكتــب  االكتفــاء  اىل  بعــد 

وكانــت هنــاك محــاوالت قليلــة للكتابــة لألطفــال يف تلــك 

الفــرتة نذكــر منهــم، ســليم خــوري، مصطفــى مــرّار، فاطمــة 

ذيــاب، وغريهــم، إال أن التطــور الحقيقــي كان يف منتصــف 

التســعينيات وكأنهــا صحــوة ووعــي بأهميّــة الكتابــة لألطفــال 

فنشــأت مراكــز لألطفــال تعنــى بالكتابــة لهــم ومخاطبتهــم عــن 

طريــق الشــعر والقّصــة، فتأسســت مؤسســة تامــر للتعليــم 

املجتمعــي يف رام اللــه عــام 1989 التــي إضافــة إىل الكتابــة 

لألطفــال، قامــت بجمــع قصــص كتبهــا أطفــال يف سلســلة 

كتــايب األول. و مركــز أدب األطفــال يف حيفــا عــام 1995، 

تبعتــه مراكــز أخــرى إضافــة إىل تنبّــه دور النــرش بأهميــة أدب 

 1970 عــام  تأسســت  التــي  يشء  كل  كمكتبــة  األطفــال 

األطفــال  مركــز ألدب  بإنشــاء  التســعني  بســنوات  وقامــت 

موسوم بـ” براعم الزيتون”. إال أن أدب األطفال يف فلسطني 

مل يأخــذ حقــه مــن الدراســة األكادمييــة. لقــد كانــت هنــاك 

بعــض املحــاوالت كدراســة الباحــث رافــع يحيــى لتأثــري ألــف 

بحاجــة إىل  أدبنــا  أن  إال  األطفــال،  أدب  عــىل  وليلــة  ليلــة 

الكتابــة لألطفــال يف  اتجاهــات  تواكــب  تأسيســية  دراســة 

فلســطني واألســاليب املتبعــة ومــن هنــا جــاءت فكــرة كتابــة 

بحثي، سأحاول أن أرصد رصدا تأسيسيًا مراحل التطور يف 

أدب األطفــال يف فلســطني يف اتجاهــني: الشــعر والقصــة 

باحثــة املضامــني واألســاليب ُمَعرَِّجــًة عــىل أهــم كُتّابنــا يف 

فلســطني مراعيــة فلســطني الضفــة والقطــاع وفلســطني 48 

بحيــث ســيتم أخــذ مؤسســتني شــهريتني إلنتــاج كتــب أدب 

األطفــال، يف الضفــة مؤسســة تامــر-رام اللــه ويف فلســطني 

48 مكتبة كل يشء -حيفا متطرقة باإلضافة إىل كتابة أدب 

األطفــال مــن قبــل الكبــار لظاهــرة أدب أطفــال يكتبــه أطفــال 

مســتخلصة أهــم املضامــني والنتائــج مــن خــالل بحــث نقــاط 

تجمــع املؤسســتني وأخــرى تظهــر الفــروق بينهــام مــن ناحيــة 

املضامــني واألســاليب.

خاائص أدب األطيال

مــن  التطبيقــي  التحليــيل  منهجنــا  إىل  التعــّرض  قبــل 

األطفــال  أدب  مــن  النــامذج  بعــض  وتحليــل  عــرض  خــالل 

بــد  والقطــاع وفلســطني 48، ال  الضفــة  الفلســطيني، يف 

مــن إعطــاء خصائــص متيّــز أدب األطفــال ليكــون أدبــا ناجحــا:

الوضوح والبســاطة يف التعامل، وهذا ال يعني بدوره ( 1

اإلســفاف يف اللغــة، وإمّنــا اختيــار لغــة تالئــم قــدرات 

الطفــل، فــال تعــج القصــة مبفــردات غريبــة وبعيــدة عــن 

عامله، يف الوقت ذاته هذا ال مينع من ادخال بعض 

املفردات التي سيحتاجها الحقا لتطوير ثروته اللغوية، 

وتحفيــزه للبحــث عــن معانيهــا.
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توظيــف عنــري اإلثــارة والتشــويق لتحّفــز الطفــل عــىل ( 2

القراءة

وثــورة ( 3 العوملــة  عــر  تالئــم  مبضامــني  االهتــامم 

الطفــل. حيــاة  تواكــب  لتــي  ا املعلومــات 

ــة تربويّــة ولكــن مــع الحــرص ( 4 االهتــامم مبضامــني أخالقيّ

عــىل عــدم االعتــامد عــىل أســلوب التوجيــه املبــارش.

بــني األطفــال” فبعــض األطفــال ( 5 االهتــامم باالختــالف 

كعربــة يــد ذات عجلــة واحــدة يجــب دفعهــم، وبعضهــم 

كزورق صغري يجب التجديف لهم “1 فبعض األطفال 

يعانــون مــن إعاقــات عقليّــة أو جســدية، أو صعوبــات 

وعــر تعليمــي، فعلينــا التوجــه لهــذه الفئــات وســد 

احتياجاتهــم، واملســاعدة يف دمجهــم يف املجتمــع 

مــع األطفــال العاديــني.

التأكيــد عــىل الهويــة الفلســطينية يف ظــل أزمــة الهويــة ( 6

الفلســطيني، خاصــة يف  بالطفــل  والخطــر املحــدق 

بلــده تحــت االحتــالل  فلســطني 48 فهــو يعيــش يف 

االرسائيــيل، فعــىل القصــة الفلســطينية أن تعمــل عــىل 

الطــرق مــن خــالل تعزيــز  صــد محاولــة أرسلتــه بشــتى 

انتامئــه إىل فلســطني الوطــن املســلوب.

أدب األطيال

إن التعامل مع الطفل مسألة غاية يف الصعوبة، بحاجة إىل 

إدراك ماهية التفكري لدى الطفل ووعيه يف استيعاب أمور 

كثــرية، و” الكتابــة لألطفــال تعتــر فًنــا قامئــا بذاتــه لــه أدواتــه 

الخاصة، ومع ذلك فليس مثة سور صيني يعزلها عن بقية 

أنــواع الكتابــة اإلبداعيــة، فالقصــة املكتوبــة لألطفــال تشــرتك 

مــع القصــة املكتوبــة للكبــار بعنــارص شــتى، مثــل الحــدث 

والحبكــة ومنــو الشــخصيات، وتوافــر العاطفــة والخيــال”2

لــرضورة  ســلمى  أبــو  الفلســطيني  الشــاعر  تنبّــه  وقــد 

اتبــاع أســلوب لغــوي يالئــم الطفــل “ولوود توخينووا أن تكووون 

ألياظهووا سووهلة، وأوزانهووا خيييووة، وموكوعاتهووا مشووّولة، 

وأن تحموول أرووكاراً بسوويتة ونبيلووة، وأن تحبووب أطيالنووا 

بالتبيعووة، والوطوون، وعموول الخووري، وكذلل جوواءت األلحان 

منسووجمة ومّتسووقة”3

ولكــن مــن البدهــي أّن التعامــل مــع الطفــل يتطلـّـب فهــم 

سيكولوجيته وطريقة تفكريه بحيث نقوم بإيصال املعلومة 

لــه بأســلوب محبّــب بطريقــة الســهل املمتنــع، فــال نبحــر يف 

لغــة صعبــة ونراعــي قدراتــه الذهنيــة والعقليــة، ولكــن يجــب 

أال نســتهني بذكائــه بحيــث نحقــق يف أدبــه أمريــن مضمونــا 

يناســب جيلــه وأســلوبا جاذبــا وماتعــا. فنحببــه يف القــراءة 

ونحقــق الهــدف.

االتجاه السياف   أدب األطيال اليلستيني

مؤسســة  يف  القصصيــة  للنصــوص  دراســتنا  خــالل  مــن 

تنــوع  الزيتــون” الحظنــا  تامــر ويف مكتبــة كل يشء “براعــم 

املضامني التي بُحثت يف قصص األطفال واليافعني، من 

قصص اجتامعية ونفسية تربوية وسياسية وإن كانت الغلبة 

يف مؤسســة تامــر للقصــة السياســية نظــرا ألن الفلســطيني 

يف الضفــة والقطــاع يعيــش ظروفــا تحتّــم عليــه يف كثــري مــن 

األحيــان الوقــوع تحــت قــرارات تعســفية مــن االحتــالل كحظــر 

التجــول، والحيــاة يف مخيــامت، وتــكاد ال تخلــو عائلــة مــن 

شــخص شــهيد فيهــا، األب، األم، االبــن، األخ

والطفل يعيش يف ظل هذه الظروف يرى الدم والقتل 

الجنــود، ورصاع  مــع  يومــي، ويحتــكُّ مبــارشة  بشــكل شــبه 

الفلســطيني اليومــي معهــم ســواء أمــام الحاجــز الــذي يُفــرض 

عليــه عنــد عبــوره إىل مــكان عملــه، أو يف املظاهــرات جــراء 

البلــدة، وقصــص الضفــة والقطــاع  استشــهاد شــخص مــن 

عــّرت بشــكل كبــري عــن هــذا الطفــل الــذي كــر قبــل أوانــه، 

فبــدال مــن أن يلعــب بــني أترابــه كأي طفــل آخــر، نــرى حتــى 

لعبتــه تختلــف فيلعــب دور الشــهيد ويلعــب اآلخــرون دور 

الجنــود، فعــّرت قصصهــم عــن أحــالم الطفولــة الضائعــة، 

حلمــه بــأن ينجــح بالفــرار مــن الجنــدي املحتــل، حلمــه بــأن 

يخــرج  بــأن  العيــد، حلمــه  قبــل  مــن املعتقــل  والــده  يخــرج 

البحــر يف غــزة  أمــام  املحتــل مــن أرضــه. حلمــه أن يلعــب 

دون أن يقتــل. كذلــك عــّززت قصصهــم أهميــة املــكان كــرد 

فعــل طبيعــي لشــعب محتــل، والخــوف مــن تهويــد املــكان، 

فعملــوا عــىل تذكــري األطفــال بأراضيهــم وأماكنهــم.

يف قصــة ‘اليتووى يبووّدل حذاءه’ للكاتــب إيــاد البلعاوي 

نرى معاناة طفل يالحقه جنود االحتالل واضطراره لالختباء 

يف بيت، فيقدمون له يد العون ويحتالون عىل الجنود بأن 
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يرتدي الطفل حذاء آخر لي ال مييّزه الجنود، وهذه واحدة 

من معاناة األطفال يف فلسطني.” الفتى يبدل حذاءه

الفتى الذي دخَل بيتنا من فوِق السوِر

مل يكن لصاً

ومل تغضب جديت كعادتها

من األوالِد فوق السور

أخذته،

ضمتُه،

خبَّأتُه بحضِنها

مسحت وجهه املُصفر

- سألته ما اسمك؟

- ماجد

أجلسته يك يتناول معنا الطعام

قدمت له قطعَة خبٍز طريٍة وشهيٍة محشوٍة بالزعرت

ناولتُه املاء

ت له برتقالًة قرشَّ

وبخفة العصفور بّدلت له مالبسه

مشطت له شعره

وأعطته حقيبًة مدرسيًة

وقبل أن يغادرنا

قالت: ماجد، بدل حذاءك بأحد األحذية عند الباب

يك ال مييزَك الجنود "4.

البحوور” هووي مذكوورات  “مذكوورات أطيووال  وقصــة 

حقيقيووة كتبهووا ورسوومها أطيووال البحر والربتقووال. مجموعة 

موون أطيووال غووزة دّونوووا مذكراتهووم اليوميووة حووول عوودوان 

عووام 2558   تلوول الظروف غري االعتياديووة، يتحدثون عن 

تياصيوول بسوويتة ومهّمووة ميوورون بهووا يومًيووا، موون لاووف 

وهجوووم عووىل البيوووت واستشووهاد األلووارب واألصدلوواء، 

ونوعيووة األكل ووكووع البيوووت، يدخلوننووا إىل التياصيوول 

التووي ال تنقلهووا وسووائل االعووالم، التياصيوول الحيووة.

قصــة “اميووان والتائوورة”: هووذه القاووة مهووداة إىل روح 

الشووهيدة التيلووة إميووان الهمووص التووي لتلووف بقتوواع غووزة 

ررووح 2554/15/16 بوودم بووارد موون لبوول جيووش االحتووالل 

اإلرسائييل

تعيــش حيــاة  أن  تتمنــى  تحــي حكايــة طفلــة  والقصــة 

الحــرب والدمــار عــن  بعيــدا  هادئــة 

قــال محمــود  بــأن يعيــش، وكــام  العــادي  الطفــل  حلــم 

مــن …حيــاٍة كالحيــاة” بأكــر  درويــش: “ونحــن مل نحلُــْم 

أن  “أريوود  وتقــول:  الورقيّــة  الطائــرة  تخاطــب  فراهــا 

تأخذينووي بعيوودا عوون بووالد اليووأس والحوورب...

سوومعُف عوون بووالد اليوورح واملوورح هوول بإمكانوول 

أن توصلينووي إليهووا ؟ إنهووا مليئووة بالووورود واليرارووات 

والدمووى والحلويووات، أريوود أن ابتعوود عوون بووالد الحواجووز 
و الدمووار..”5

إال أّن الفلسطيني ألنه يعايش الحزن مع اترابه يوميا فهو 

عندمــا يفــرح يريــد أن يفــرح معهــم “صووارت إميووان تبووي..... 

سووألتها التائوورة الورليووة: وملوواذا تبكووني اآلن يووا صغوورييت؟ 

امل تعجبوول بووالد اليوورح واملوورح؟

رّدت إميووان: لقوود تذكوورت أهوويل وأصدلووايئ الذيوون 

يعانووون موون القهوور والتعووب لارنووف بووني اليرارووات التووي 

تتتايوور   سووامء بووالد اليوورح واملوورح وبووني التائوورات 

الحربيووة التووي تحلووق   سووامء بالدنووا، و بني رائحووة البارود 

  بالدنووا وأريووج الربتقووال   بالدهووم وبووني األطيووال الذين 

يلهووون ليوول نهووار وبووني أطيووال بووالدي…

لارنووف ولارنووف وتذكوورت وبكيووف، اعذرينووي أيتهووا 

التائوورة الورليووة ركووم متنيووف أن يحظووى أهوويل وإخووويت 

وجوورياين وأصدلووايئ مبووا حظيووف بووه موون رؤيووة بووالد اليرح 

واملوورح…”

أيضــا املوضــوع  تناولــت  الزيتــون،  براعــم  يف قصــص 

الضفــة  يف  كانــت  ســواء  واحــدة  ففلســطني  الســيايس 

قــد  التعبــري  أن طريقــة  إال   ،48 أو يف فلســطني  والقطــاع 

تختلف ألن الفلسطيني يف فلسطني 48 يعايش اليهودي 

التمييــز  يف  تختلــف  قــد  فمعاناتــه  اليوميــة،  الحيــاة  يف 

العنــري، ومعاملتــه كمواطــن مــن الدرجــة الثانيــة، إال أن 

بينــه وبــني املحتــل. هــذا ال مينــع مــن وجــود تصــادم 

هنــاك قصــة “دميووة والحسووون” تأليــف محمــد عــيل 

طــه6، توضــح تأثــري ترفــات الجنــود عــىل األطفــال، فهــا هــي 

دميــة الحاملــة مــع صديقهــا طائــر الحســون، تضطــر ملواجهــة 

جندي عندما اقتحم بيتهم عنوة دون تواجد األهل، فراها 

تتســاءل “لِووامذا يَْدُخووُل الُْجُنوووُد إِىل الَْمِديَنووِة َويُْزِعُجوووَن 
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الّنوواس؟

َوالَْحدائِووِق  ووواِرعِ  الشَّ   ِ الَْخووْوَف  يَْزَرعوووَن  لِووامذا 

َوالُْبُيوووِت؟ لِووامذا ال يَرْتُكوووَن األَطْيوواَل يَلَْعبوووَن َويَقووَرُؤوَن 

وووَن َوباِلووي  الِْقَاووَص الُْمْمِتَعووَة؟ لِووامذا يُِخيُيوووَن الَْحسُّ

ووُجوِن  ووّباَن ِ  السُّ الَْعااِرووريِ؟ لِووامذا يَعَتِقلوووَن الرِّجوواَل َوالشُّ

الْقاِسووَيِة؟ لِووامذا يُتْلُِقووون الرَّصوواَص َعووىل األَْجسوواِد الَّتووِي 
تُِحووبُّ الَْحيوواَة؟”.7

ونــرى يف القصــة، كيــف واجهــت الطفلــة الجنــود بقــوة 

رغــم خوفهــا، وهــذا إن دل عــىل يشء فيــدل عــىل أن الطفــل 

يكــر قبــل  الفلســطيني مل يعــد طفــال يف ظــل االحتــالل، 

أوانــه.

وهنــاك قصــة ســامي والدبّابــة للكاتــب أحمــد حســني، 

فهــا  الصغــري،  الطفــل  املوجــودة يف  القــّوة  تؤكّــد  والتــي 

هــو يــرضب الّدبابــة املتمثلــة بالعــدو بحذائــه إلنقــاذ والــده 

املعتقــل

ويدور موضوع القصة حول الطفل ســامي الذي يســأل 

بالقــرب  يعمــل  أنــه  امــه  فتخــره  تأخــره  والــده وســبب  عــن 

مــن الشــاطئ، يطلــب منهــا ســامي الذهــاب للبحــث عنــه 

فتحــّذره أمــه مــن الدبابــة التــي تخطــف النــاس، ال يأبــه ســامي 

لتحذيرات أّمه ويخرج للبحث عن والده تساعده الكائنات 

يف تحويــل الليــل إىل نهــار، ويشــارك األهــل مبصابيحهــم، 

وعندمــا تحــاول الّدبابــة الهــرب يــرد يف القصــة النــص اآليت:" 

خلــع ســامي حــذاءه ورضب بــه الدبابــة قبــل أن تهــرب، دخــل 

الحذاء إىل فوهة الدبابة املخيفة، فأخذت تســعل ســعاالً 

شــديًدا، ومــن شــدة الســعال انفتــح بــاب الدبابــة، وخــرج منــه 

والــد ســامي ســاملاً، وهربــت الدبابــة نحــو البــح8.

تنتهي القصة بعودة الوالد وسامي للبيت فرحني.

األطفــال  أدب  النفســية واالجتامعيــة يف  االتجاهــات 

لفلســطيني ا

مل يقتر اهتامم أدب األطفال عىل االتجاه السيايس، 

فالسياسة وتأثريها عىل األطفال ترتبط ارتباطا وثيقا بحالته 

النفسية وطريقة تعامله مع اآلخرين، فحرص كتَاب األطفال 

مــع  نتعامــل  أننــا  نســيان حقيقــة مهمــة، وهــي  عــدم  عــىل 

طفــل يحتــاج إىل أســس تربويــة ســليمة ليكــون طفــال ســويا 

ورجــال يُعتمــد عليــه، وناقشــت القصــص واألشــعار مواضيــع 

مختلفة، ومن هذه املواضيع، مسألة تقبّل اآلخر يف قصة 

مؤسســة تامــر “مختووار أبو دنووني كبار” فهــو تعــرّض لســخرية 

شــديدة إال أن اكتشــف اآلخرون أننا ال نقيّم االنســان بشــكله 

بــل بداخلــه وبأخالقــه.

كذلــك هنــاك قصــة “خيووة حمووودي” للكاتبــة عايــدة 

الخطيــب” والتــي تعالــج مســألة تقبّــل أنفســنا، فحمــودي 

طفــل كان يعــاين مــن قــر قامتــه، فيشــعر بعقــدة نقــص 

ويخجــل مــن املشــاركة يف الّصــف رغــم ذكائــه، وبحيلــة مــن 

أستاذه ووالدته وجدته، يضعونه يف موقف ينقذ فيه جدته 

لكونــه قصــري القامــة وهــو الوحيــد القــادر عــىل الدخــول مــن 

نافــذة بيــت جدتــه وإنقاذهــا لقــر قامتــه، وهــذه التجربــة 

تجعلــه يــدرك أن اللــه ميّــز كل انســان بــيء قــد يختلــف فيــه 

عــن اآلخــر، وعــىل االنســان أن يعــرف أن مبقــدوره أن يكــون 

األفضــل واألحســن إذا وثــق بنفســه وبعطيــة اللــه لــه “ دخــل 

معلم الحساب إىل الّصف وبدأ يف رشحه وحل املسائل، 

متطرقا إىل ذكاء الصينيني واليابانيني يف الحساب وشارحا 

اخرتاعاتهــم  بفضــل  اإلنســاين  الرّقــي  مجــال  أدوارهــم يف 

وابتكاراتهــم، رغــم أنّهــم قصــار وضئــال األجســام، وحتــى أنّهــم 

الشــعوب  مــن  الطويلــة  القامــات  ســبقوا وفاقــوا أصحــاب 
العديــدة”9

وحرصــت مؤسســة تامــر يف سلســلتها لاووة لبل النوم: 

التأكيــد عــىل أن ذوي اإلعاقــات قــد ميلكــون مــا ال ميلكــه 

اآلخــرون، فالراويــة يف قصــة قبــل النــوم هــي طفلــة كفيفــة 

فاقــدة للبــر ولكــن تنعــم بالبصــرية. تحــي هــذه القصة عن 

منــال، الفتــاة الكفيفــة، التــي ورغــم إعاقتهــا تتحــول إىل مثــاٍل 

أعــىل إلخوتهــا، بحيــث متنحهــم الحــب والســعادة، حيــث 

تجمعهــم كلَّ مســاء لتحــي لهــم قصًصــا ماتعــة وحكايــات 

باإلنســانية  الصــر، قصــة مفعمــة  بفــارغ  ينتظرونهــا  شــائقة 

تبتعد عن الخطاب والوعظ لتقرتب من التصوير والعرض.

كام ودخلت أشعار األطفال إىل أعامق الطفل العريب 

الــذي يعيــش يف مجتمــع رشقــي يفضــل الذكــر عــىل األنثــى، 

والطفلــة تعايــش هــذا األمــر ويؤملهــا هذا:

“ ملاذا أّمي حزينة

يظّل فكري حائرًا

أيَّاًما كثريه
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فأّمي تبدو دامئًا

تعيسة حزينة

ألّن أّمي أنجبت

أختي أمينة

وال أخ يف بيتنا

ونشتهي البنينا”10.

اســقاطات  مــن  للطفــل  النفســية  الحالــة  تخلــو  وال 

سياسية، فعندما يفقد الطفل بيته الذي هو مبثابة األمان 

له من األشياء التي تخيفه يف عامل الكبار، عندها يشعر أنه 

فقد توازنه، فهو يرى والديه مبعث األمان يف حزن مستمر:

“بيتووي 

سالفة حجاوي 

 

أنا ال أفهُم ما يجري

وملاذا هدموا بيتي

فيموُت أيب

ُحزنا

أنا ال أفهم ما يجري

فأنا ال بيَت وال مدرسة يل

وسيقيض الحزُن عىل أمي

وسأميض يف الدنيا وحدي

أنا ال أفهم ما يجري

وملاذا هدموا بيتي

لكني يف يوم آٍت

سأكون عرفْت

وسيعرفني

من هدَم البيَت ورشّدين

وسأبني يف يوم بيتي! 11

كذلك راعى الشعراء الفلسطينيون رضورة التعبري عن 

الطفل وحقوقه يف أن يعيش حياة نفســية هادئة:

إنّني يا ناس طفل

أصعد الدنيا

ويل قلب وعقل

فافهموين

إّن يل شأين وأمري

رغَم أيّن

مل أزل يف فجر عمري

اسمعوين حيث أحي

ال تصيحوا يب: كفاية!

إّن ما عندي مهّم كله حتى النهاية"12 

ترسيخ الرتاث اليلستيني

إن الفولكلور الفلسطيني مادة غنيّة تواكب تاريخ فلسطني 

التعليميــة  املؤسســات  وقــد حرصــت  وأتراحــه،  بأفراحــه 

الــرتاث، فهــو األرض والوطــن  ومراكــز األطفــال عــىل إحيــاء 

مــن  الفلســطيني  الشــعب  فيهــا  يعــاين  ظــروف  ظــل  يف 

خطــة تهويــده

الــرتاث  مــن  كتــاب حكايــات  اإلصــدارات  هــذه  ومــن 

الشــعبي الفلســطيني13 للمؤلــف رشيــف كناعنــة، وقــد حــاز 

الكتــاب عــىل قامئــة الــرشف يف املجلــس العاملــي لكتــب 

اليافعــني 2010.

وتــّم  العربيــة والفرنســية.  باللغتــني  الكتــاب  طبــع هــذا 

التعــاون مــع منظمــة كوبيــك الفرنســية ومركــز رواق يف مدينــة 

بيت لحم للعمل عىل نرش تسع حكايات شعبية فلسطينية 

لألطفــال ليتــم توزيعهــا باللغتــني العربيــة والفرنســية.

كذلــك كتــاب" قــول يــا طــري" وهــي: حكايــات لألطفــال 
مــن الــرتاث الشــعبي14

وكــام وحــرص الكتــاب الفلســطينيون عــىل ترســيخ أغــاين 

األطفــال يف أذهانهــم فكتــب حسوون البوواش: كتوواب األغنية 

واملاهــاة  التهاليــل  موضًحــا  اليلسووتينية15  الشووعبية 

الفلســطينية التــي كانــت تغنــى للطفــل يف جيــل الطفولــة 

املبكــرة، وهــي “األنووواع الخيييووة تحيووظ عوون طريووق 

الشووياهية موون اموورأة ألخوورى. ولوود ظوول املجتمووع العووريب 

ييضوول الذكوور عووىل األنثووى ألسووباب اجتامعيووة والتاادية. 

رالذكوور ييضوول عووىل األنثووى بسووبب حاجووة األب ليوود 

تسوواعده   األرض أو التجووارة أو موون أجوول زيووادة أرسته – 

عشووريته - رللذكوور دور   الدراع عن القبيلة. و  رلسووتني 

لريووة ومدينووة كان الدارووع االلتاووادي هووو األهووم بسووبب 
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وجووود األرض. ولهووذه األسووباب نوورى االحتيووال بالابووي 

يأخووذ طابووع اليوورح الاحيووح أكوور مووام هووو لوودى مولوود 

البنووف”16

ايه ويها يا بلبل ع الشجر 

ايه ويها عيش وأكر ياذكر

ايه ويها ويا عطية ربنا 

ايه ويها ويا منال اليل صر

ايه ويها جابت صبي يا حراير 

ايه ويها وشوشته بأربع ضفاير17

ايه ويها وابن استاذ 

ايه ويها وجايب البوه الراير”18

فنالحظ هنا يف تهاليل األطفال ترسيخ الطابع الذكوري 

يف مجتمعاتنا العربية، وأن قدوم الذكر يحتفى بها باحتفال 

مهيب.

وقــد رافقــت أغانيهــم جميــع املناســبات التــي يعايشــها 

الطفل، سواء كانت سعيدة كاالحتفال يف األعياد فراهم 

ينشدون:

“يــــــــــــــــــــا مفطــــــــــــــــــــر بعــــــــــــــــــــد العيــــــــــــــــــــد، حنــــــــــــــــــــي اســــــــــــــــــــعد وســــــــــــــــــــعيد

حنــــــــــــــــــــي عليــــــــــــــــــــه االملــــــــــــــــــــاين خــــــــــــــــــــيل اســــــــــــــــــــنانه قدامــــــــــــــــــــي

ــــــيد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــرة الســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــح بقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــد، بنذبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــد وبنعيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــرة العيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بكــ

ــــــقرة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه الشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــح بنتــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرة، بنذبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه بقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــيد مالــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ والســ

والشــــــــــــــــــــقرا مــــــــــــــــــــا فيهــــــــــــــــــــا دم غــــــــــــــــــــري نذبــــــــــــــــــــح بنــــــــــــــــــــت العــــــــــــــــــــم

بكــــــــــــــــــــره العيــــــــــــــــــــد يــــــــــــــــــــا مســــــــــــــــــــعود دارت امليــــــــــــــــــــة يف العــــــــــــــــــــود

يــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــعيد ويــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــعيد اليــــــــــــــــــــوم الوقفــــــــــــــــــــة بكــــــــــــــــــــره العيــــــــــــــــــــد

بكــــــــــــــــــــره العيــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــن حقــــــــــــــــــــه بنقطــــــــــــــــــــع راســــــــــــــــــــك يــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــقا

بكــــــــــــــــــــره العيــــــــــــــــــــد والثــــــــــــــــــــاين بنقطــــــــــــــــــــع راس ابــــــــــــــــــــو هــــــــــــــــــــاين

ــــــــــــد" ـــ ـــ ـــــــــو عايــ ـــ ـــ ـــ ـــــــــع راس ابــ ـــ ـــ ـــ ــــــــــــث بنقطــ ـــ ـــ ــــــــــــد والثالــ ـــ ـــ ـــــــــره العيــ ـــ ـــ ـــ بكــ

وكذلــك يف أحداثهــم السياســية فالطفــل جــزء ال يتجــزأ 

مصطلــح  ولــد  األطفــال  يــد  وعــىل  املقــاوم،  شــعبه  مــن 

" الحجــارة  االنتفاضــة األوىل وأطفــال 

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة و ملقا ا ين  غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 

ــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــع الفدائيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــارب مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة بحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة عربيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا طفلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ان

انــــــــــــــــــــا عمــــــــــــــــــــري ثــــــــــــــــــــالث ســــــــــــــــــــنني قلبــــــــــــــــــــي صــــــــــــــــــــوان متــــــــــــــــــــني

مــــــــــــــــــــا بحمــــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــــرد فلــــــــــــــــــــني وبرمــــــــــــــــــــي قنابــــــــــــــــــــل يدويــــــــــــــــــــة

انــــــــــــــــــــا عمــــــــــــــــــــري مــــــــــــــــــــا بخــــــــــــــــــــاف، وال نتخبــــــــــــــــــــا تحــــــــــــــــــــت لحــــــــــــــــــــاف

والصهاينــــــــــــــــــــة قبــــــــــــــــــــايل ضعــــــــــــــــــــاف، وبكفــــــــــــــــــــي اين عربيــــــــــــــــــــة

أدب أطيال يكتبه أطيال

مــن منطلــق أن مــا يعايشــه الطفــل يؤثــر يف وجدانــه ويبقــى 

صــورة حيــة يف كيانــه، جــاءت هــذه الفكــرة، ليعــّر الطفــل 

الفلسطيني عام يجول يف خاطره، بعد انتفاضة األقصىى19 

وســنحاول هنــا رصــد املضامــني التــي جــاء بهــا ومرجعياتهــا 

اللغويــة يف  الــروة  املختلفــة، إضافــة إىل دراســة طبيعــة 

لــدى أي  أن تختلــف  البدهــي  مــن  التــي  اللغــوي  معجمــه 

طفــل آخــر.

ومــن خــالل إطالعنــا عــىل هــذه القصــص وجدنــا تشــابها 

يف املضامــني وتكــرار مشــاهد بعينهــا:

ذلــك  أتقــدم حتــى وصلــت  “أخــذت  املــوت  مشــهد 

الرجــل امللقــى وهــو يســبح يف بركــة مــن دمــه، ورأســه فــارٌغ 

من املنتصف، وهناك كومة لحم بجانبه. مل أشعر بنفي 

ــه وأبــي بحرقــة.”20. إال وأنــا أضمُّ

وتنئ صورة الشهيد”فإذا بها الصورُة التي تراودين دامئا 

بــني قبضــات جنــود  وأبــدا، صــورة الشــهيد شــاكر حّســونة 

االحتــالل الغاشــم، الذيــن أخــذوا يجــرون جثتـَـه َعــْرَ املمــرات 

املرصوفــة، وكانــت دمــاؤه الطاهــرة ترســم خطـًـا متعرًّجــا عــىل 

ذّراِت ثــرى الوطــن لــرتوي ظــأه”21.

مواجهات األطيال لجنود االحتالل

بقــوات  تقريبــا، فوجئنــا  “وعندمــا قطعنــا نصــف املســافة 

إرسائيلية خاصة، ومعها مجموعة من املستوطنني يحيطون 

بألفــاظ بذيئــة ســاقطة. وقــام  ناحيــة. وتنادينــا  مــن كل  بنــا 

بعــض املســتوطنني بالتعــرض لنــا بالــرضب املــرح بالعــي 

ثــم قامــت  مــن أجســامنا.  عــىل كّل جــزء  ومواســري امليــاه 

القــوات الخاصــة بإبعادهــم عنــا ورضبنــا بــدال منهــم، حتــى 

جرح بعضنا وكرت أطراف بعضنا اآلخر. وحني كنا نسألهم 
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ونحــن نــرخ مــن األمل عــن ســبب رضبنــا، قــال أحُدهــم إننــا 

قمنــا يف صبــاح هــذا اليــوم بالتعــرض للمســتوطنني وإلقــاء 

الحجارة عليهم. فقلنا لهم إن مجيئنا يف هذا الصباح إىل 

املدرســة كان بالحافلــة وأننــا مل نــأت مشــيًا عــىل األقــدام إال 

أنــه قــام بتكذيبنــا، ثــم اكمــل املســتوطنون رضبنــا دون أي 

رحمــة حتــى أن أهــل القريــة مل يســتطيعوا مســاعدتنا، نظــراً 
لكــرة عــدد الجنــود واملســتوطنني املدججــني بالســالح.”22

التنكيــل  أنــواع  إذ يتعــرّض الطفــل الفلســطيني لجميــع 

أن  فيــه  يفــرتض  الــذي  الوقــت  الجنــود يف  قبــل  مــن  بــه 

إنــذار تتحــول  ميــارس طفولتــه “ ولكــن، فجــأة ودون ســابق 

لعبتهم إىل مشهد حقيقي، حيث يقتحم عدد من الجنود 

اإلرسائيليــني املدرســة ويبــدءون بــرضب الطلبــة بــدون رحمــة 

وبكل قسوة، وميطرونهم بالقنابل املسيلة للدموع، ويلمح 

بــراء أحــد الجنــود وقــد هــم بــرضب صديقــه )محمــد( فيهــرع 

ملســاعدته، فيرضبــه الجنــدي محــاوالً إبعــاده عــن محمــد، 

ويُطلــق عليــه آخــر عيــارا ناريــا مصيبــا قدمــه ليشــّل حركتــه، 

ويأيت حقري ثالث ليكمل عليه ويطلق رصاصة أخرى تخرتق 

صــدره الصغــري. فريمــق الجنــدي الطفــل بــراء بنظــرة حاقــدة 

وهــو ينــزف دمــا، فيطلــق عليــه رصاصــة ثانيــة تخــرتق رأســه 

بــكل دم بــارد، ليســقط بــراء شــهيدا طفــالً ينضــم إىل قافلــة 
شــهداء األقــى.”23

فقلــوب األطفــال تــنئ، وتتعلــم أن تكــون بصالبــة قلــوب 

الرجــال.

كلامت ترتّدد   لاص األطيال

نالحــظ بــروز مفــردات متيّــز عــامل الطفــل الفلســطيني، وهــي 

واألحــالم.  باألمــل  الطفــل املليئــة  لغــة  عــن  كثــريا  تختلــف 

وهــذه املفــردات:

قذائــف، مدفعيّــة، دوي طلقــات، رصاصــات تخــرتق، 

الزنــاد، قصــف، اقتحــام، شــهيد، انتفاضــة، البطــل، رصــاص 

العــدو الحاقــد، بنــو صهيــون، إطــالق الّنــار، فاضــت الــروح 

إىل باريهــا.

الشــعب  ونبــض  الجهــاد،  روح  هــي  الكلــامت  هــذه 

املحتــل الــذي يعــاين ويــرى املــوت يف حياتــه بشــكل شــبه 

يومــي. عــامل الطفــل الفلســطيني الــذي عــاش يف لحظــات 

االنتفاضة، وكان مشاركا فّعاال فيها، اعتاد املوت بل أصبح 

صديقــا لــه، فيــكاد يخلــو بيــت مــن بيــوت الفلســطينيني يف 

الضفة والقطاع من أخ شــهيد أو والد شــهيد أو أم شــهيدة، 

أو أخ معتقــل.

دالالت املكان   أدب األطيال اليلستيني

إّن املــكان هــو هاجــس الفلســطيني، الخــوف مــن فقدانــه، 

القصــص  فتعمــل  اليهــود،  قبــل  مــن  تهويــده  ومحاولــة 

الفلسطينيّة عىل ترسيخ املكان يف عقول وقلوب األطفال، 

الحــامم24، وهــي  أمــرية  القصــص، قصــة ســنا  ومــن هــذه 

تخليــد ملدينــة أريحــا مدينــة القمــر

تطلــب معلمــة التاريــخ مــن ســنا وصديقاتهــا كتابــة تقريــر 

عن أريحا، ويف تلك الليلة تزور أمرية الحامم سنا وتأخذها 

يف رحلــة إىل أريحــا، هــذه املدينــة القدميــة لتكتشــف ســنا 

تاريخهــا و حزنهــا وفرحهــا.

وقصــة " رحلــة الطــري الجميــل"25 تحــي عــن حســن و 

ليــىل، وتتبعهــام حــني يخوضــا مغامــرت عديــدة يف أريحــا 

فرحــني بــني آثارهــا العريقــة. يتنقــل حســن وليــىل معــاً يف 

مغامــرة تجمعهــام ملعرفــة الــر وراء تســمية مالــك الحزيــن 

بهــذا االســم.

والنــورس"26  الزيتــون قصــة "حيفــا  براعــم  مكتبــة  ويف 

قــال   " منهــا  اقتلــع  التــي  بلــده  إىل  الفلســطيني  وحنــني 

النــورس: )أنــا ال أكــذب يــا حيفــا.. حيفــا التــي يحبهــا جــدك 

هي املدينة التي ولد فيها وترعرع عندما كان طفالً صغرياً 

مثلــك، ولذلــك ســامك عــىل اســمها، ألنــه يحبــك كثــريًا(.

صّفــق النــورس بجناحيــه عــدة مــرات فــوق رأس حيفــا، 

وارتفــع يف الفضــاء.”

األسلوب   أدب األطيال اليلستيني

أوالً: اللغة

ثانيا: داللة العنوان

ثالثا: الرسوم املوظّفة يف أدب األطفال الفلسطيني

إّن اللغة هي مرتكز أسايس للكتابة الجيدة، والخطاب 

ــة تناســب قــدرات  املوجــه إىل الطفــل يحتــاج مقومــات فنيّ

الطفــل العقليّــة واللغويّــة، بحيــث نراعــي اســتخدام ألفــاظ 
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لغويــة وتراكيــب مالمئــة لجيلــه و" عنــد النظــر يف مقومــات 

فــإّن مقومــات هــذا األدب  أدب األطفــال والتّعمــق فيهــا، 

مــن الناحيــة الفنيّــة نفــس مقومــات األدب العامــة، أي أّن 

مقومات أدب األطفال وأدب الراشدين تكاد تكون واحدة، 

وتكويــن  املوضــوع،  اختيــار  يكــون  يــكاد  االختــالف  ولكــّن 

الّشخصيّات وخلق األجواء واستخدام األسلوب والرتاكيب 

واأللفاظ اللغويّة، حيث تخضع يف أدب األطفال لضوابط 

مختلفــة إىل حــد مــا، وتقــّرر هــذه الضوابــط حاجــات الطّفــل 
وقدراتــه ومســتوى منــوه بصــورة أساســيّة"27

فلســطني  يف  األطفــال  أدب  راعــى  فقــد  هنــا  ومــن 

بــني األجيــال فكانــت هنــاك تقســيامت ملكتبــة  التفــاوت 

اآليت: النحــو  عــىل  كل يش 

املرحلة األوىل وتتضّمن:

- قصص لجيل الطفولة املبكرة من 3-0 سنوات

- سلسلة براعم الزيتون وتقسم عدة مراحل

أ- قصص لجيل 3-8

ب – مجموعــة الحرفيــني ألجيــال 8-3، وتتنــاول ســبعة 

مــن أصحــاب املهــن وعمــل كل منهــم وأدواتــه مــا بــني القديــم 

والحديــث.

ت – سلســلة أيامــي الســعيدة ألجيــال 8-3، وتتنــاول 

مواضيــه متنوعــة يف حيــاة الطّفــل مثــل: الخيــال، العالقــة 

الخــوف وغريهــا. الّشــجاعة،  األرسيّــة، 

املرحلة الثانية ألجيال 9-12

فــوق وهــي سلســلة  ومــا   13 الثالثــة ألجيــال  املرحلــة 

والثانويّــة اإلعداديّــة  للمرحلتــني  الزيتــون  أغصــان 

النتــاج  تامــر فقــد قّســمت  كذلــك األمــر يف مؤسســة 

النحــو اآليت: عــىل  األديب لألطفــال 

جيل الطفولة( 1

جيل اليافعني( 2

العمريــة  املرحلــة  القصــص  هــذه  مؤلفــو  راعــى  وقــد 

ومســتوى اللغــة فيهــا فالجمــل أقــل تركيبــا وتعقيــدا يف 

اليافعــني. الطفولــة املبكــرة مقارنــة بجيــل  جيــل 

وقــد طــال الحــوار لسالســته يف قصــص جيــل الطفولــة 

املبكــرة مقارنــة بجيــل اليافعــني وطغيــان الــرد.

فجاءت اللغة املخصصة للطفولة املبكرة يف الغالب 

مسجوعة، فهذا الرنني املوسيقى محبب لدى الطفل 

ويساعده الوقع املسجوع عىل استيعاب األحداث:

“ ليتهم ال يقارنون بيني وبني أخي، ويبنون بيننا الجدار، 
فأنا أحبُّه وال أريد منه أن أغار”28

ثانيا: العنوان

وهــو العتبــة الّنصيّــة التــي يدخــل الطفــل مــن خاللــه إىل 

القصــة ويتفاعــل معهــا

ويف مكتبــة كل يشء، سلســلة براعــم الّزيتــون تنوعــت 

العناويــن،

القاة
عنوان بأسامء 
الحيوانات

عنوان بأسامء 
األرخاص

عنوان يجمع 
اسم الحيوان 
بالشخاية

عنوان 
يتضمن سؤال 
استيهاميا

عنوان يتضمن 
أسامء لنباتات 
وحمضيات

هل يوافق أمجد دمية والحسونخليل وجليلمخالب القطة

أن يتطّعم؟

بيّارة جّدي

امللك رازي وامللكة حلزون بلزون

سالفة

من هو صديق لني والحرباءة

راين الّري

بابونج وزعرت 

ومرياميّة

من كر البيضةيامن وخروف العيدأركاد وعيونالعصفور والشجرة

حيّة الّشيخ نررهف ورهيفملك الغابة

وّشاح الطّباخأرنوب وفرفور
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نزار النّجاراألسد والحطّاب

عّساف اإلسكافخروف العيد

فّواز الخبّازالحطّاب واألفعى

عاّمر الجزّارالخروف فوفو والثعلب

فرات الخيّاطالفأر والغراب وجبنة الفالح

مذكرات كيانالخروف والفراشة والسمكة

املهندسة الصغرية ياراثالث أسامك وسمكة

رميا يف مأزقالعصفورة يس يس

حكاية نّصوحالقطة متارا يف البيارة

نشوة وصديقتها غنوةعصفورتان

بيت آمالالّرصور وأم أربع وأربعني

نوران ونجوانالحلزون الذي أضاع حلمه

سوار والقمراألرنب حركوش

هالة وهالل رمضانتلّة الفراش

سنة حلوة يا كريم

دعاء وعيد األضحىعنوان بأسامء الحيواناتالقصة

ليىل الحمراء يف الشوارع 

واألحياء

حكاية زينةالغزال املحتال

جحا والقمرخادم الدجاج

هديّة راشدَسَنُة الُخلد

ون رّس امللك كيساربُحرية الحسُّ

أصابع دمية

أّما يف مؤسسة تامر فالعناوين جاءت كاآليت:

القاة
عناوين تحمل أسامء 

حيوانات

عناوين تحمل 

أسامء أرخاص

أمريةالبلبل والّصوص

الغولة العنيزيّة 

والحصيني

عمر وصديقه قمر

مختار أبو دنني كبارالحامر الذي ظّل واقًفا

العّمة زيون وشجرة رحلة الطائر الجميل

الزيتون

عمر وهاهاالطائر األحمر

اميان والطائرة منّولة

الورقيّة
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أختي سارةشعشبون

قّصة دميةالثعلب أبو البطّات

مارة واألشياءعصفور وسمكة

الدب والقط

ون حسُّ

الخراف ال تأكل القطط

صديق الفطمة

التّنني

القملة

نالحــظ ســيطرة أســامء الحيوانــات عــىل عناويــن قصــص 

األطفــال، وهــذا ليــس بالغريــب فعــامل الحيوانــات محبــب 

قصــص  اســتهوتهم  ولطاملــا  منهــم  وقريــب  األطفــال  إىل 

الحيوانات، فيتم توظيف قصة الحيوان بشكل رمزي لتصل 

القيــم اإلنســانية والرتبويــة للطفــل بطريقــة محببــة. ويكــون 

العنــوان مبثابــة البدايــة الجاذبــة للطفــل لــي يقــرأ القصــة، 

كذلــك اختيــار عنوايــن تحمــل أســامء الشــخصيات تزيــد مــن 

رغبــة الطفــل يف قــراءة الحكايــة فــال بــد أن مــّر هــذا االســم 

يف محيطــه ســواء كان قريبــا للعائلــة أو كان اســم صديــق 

لــه او اســمه أو اســم شــخصية يعرفهــا، وهــذا يضفــي واقعيــة 

عــىل القصــة.

ثالثا: الرسوم املوظّفة يف أدب األطفال الفلسطيني

“تقــوم الرســوم والصــور املصاحبــة للغــة أو املســتقلة 

تــروي  كبــري ومهــم، فهــي  بــدور  عنهــا يف قصــص األطفــال 

الحــدث أو تصاحــب اللغــة وتســاعدها يف توضيــح بعــض 

مــن  أهميتهــا  والصــور  الرســومات  وتســتمد  فيــه،  األجــزاء 

قدرتهــا عــىل مخاطبــة األطفــال وإثــارة مشــاعرهم والوصــول 

إىل أذهانهم دون الحاجة إىل لغة مكتوبة يف مرحلة سابقة 

عــىل مرحلــة تعلمهــم القــراءة والكتابــة"29.

وقــد اهتــّم كتّــاب أدب األطفــال يف فلســطني بارتبــاط 

الرســوم يف القصــة، فرافقــت كل صفحــة تضمنــت أحداثـًـا 

معيّنــة صــورة تصــف الحالــة، مــاّم يســاعد عــىل تطويــر قــدرة 

الطفــل يف فهــم املقــروء والحقــا يف مهــارة التعبــري الكتــايب، 

ناهيــك عــن أن القصــص املخصصــة لجيــل الطفولــة املبكــرة 

قبــل دخــول املدرســة حرصــت عــىل طغيــان الصــورة عــىل 

الكلــامت فجــاءت الصــورة معــره عــن املضمــون.

فــرى عــىل ســبيل املثــال قصــة " أنــا والحفــاظ" وهــي 

كانــت  مــن 3-0 فقــد  الطفولــة املبكــرة  مخصصــة ألجيــال 

أربــع، وتعتمــد عــىل  أو  ثــالث كلــامت  مــن  الجمــل قصــرية 

تأثــري  مــن  املوســيقى  الجــرس  املســجوع ملــا يف  الــكالم 

عــىل نفســيّة الطّفــل: " يَقولــونَ   يل  : يَِجــُب   أَنْ   تَتَــَرََّف   ِمثـْـَل  

 ٱلِْكبار، َوتَْدُخَل   ٱلَْحاّممَ   يف   ٱللَّيْلِ   وَٱلنَّهار، أِلَنَّ   ٱلَْحّفاظَ   فََقطْ  

غــار “.30وطغــت الصــورة امللّونــة باأللوان الزاهية  ــعِ   ٱلصِّ  لِلرُّضَّ

لتجــذب الطّفــل.

املاادر واملراجع

أحمــد، نــارص يوســف، القصــص الفلســطيني املكتــوب لألطفــال،   1

الفلســطينية، د.ت، ص 333. التحريــر  الثقافــة، منظمــة  دائــرة 

مــوايس رابيــة حســينيّة، أنــا والحّفــاظ، مكتبــة كل يشء، سلســلة   2

.2011 الزيتــون،  براعــم 

البــاش حســن: كتــاب األغنيــة الشــعبية الفلســطينية، دمشــق. دار   3
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بدر، ليانة، رحلة الطائر الجميل، مؤسسة تامر، 2012  4

البلعاوي إياد، الفتى يبّدل حذاءه، مؤسسة تامر،  5
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رجــب مصطفــى محمــد، املرجــع يف أدب األطفــال، مؤسســة   10

.127 2009، ص  والتوزيــع،  للنــرش  الــوراق 

سحويل، دمية، اميان والطائرة، مؤسسة تامر، 2008.  11

طه، محمد عيل، دمية والحّسون، مكتبة كل يشء، 2006  12

عبد الفتاح، مصطفى، سنا وأمرية الحامم، مؤسسة تامر، 2012  13

عــيل، فاضــل خــّدي كالــورد، داليــة الكرمــل: ناطــور ونــر الديــن،   14
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ق�ض�ص الأطفال يف الأردن
درا�ضة حتليلّية للم�ضامني

أ.د. رييق محّمد عبد الرّحمن الرِِّلب
جامعة اإلمارات العربيّة املتّحدة

مدخل

تتبــّوأ القّصــة مكانــة متميّــزة يف أدب الطفولــة، فهــي تحّقــق 

لديــه  وتنّمــي  الضمــري،  وتكويــن  والتســلية  اإلمتــاع  للطفــل 

الخيال والقدرة عىل االبتكار، ومتده باألفكار واملعلومات، 

وتــزّوده بالحصيلــة اللغويّــة، وتكســبه القــدرة عــىل االتصــال 

الناجح مع اآلخرين حديثاً وكتابة، وهي من أنسب الوسائل 

نفســه،  واالتّجاهــات يف  القيــم  وتنميــة  الطفــل  الســتثارة 

فتعرّفــه الخــري والــرّش، وتدّربــه عــىل التمييــز بينهــام.

واألطفال أنفسهم مييلون إىل القصص ويقبلون عليها، 

أّن  أفــكار وأخيلــة وأحــداث، ذلــك  مــن  مــا فيهــا  ويجذبهــم 

القّصــة لــون مــن اللعــب اإليهامــّي الـّـذي يحتــاج إليــه الصغــار 

عــىل نحــو كبــري، ألنّهــا تشــبع األطفــال بعنــر الخيال، فكأنّها 

حلــم ميــّر يف خاطرهــم ويعيــد االتــزان إىل نفوســهم، حيــث 

يجــدون يف كّل قّصــة يقرؤونهــا شــخصية أو أكــر تشــبه تلــك 

الشــخصيّات الّتــي قــد يتعاملــون معهــا يف حياتهــم.

ويهــدف هــذا البحــث إىل دراســة املضامــني الوطنيّــة 

واجتامعيّــة واإلنســانيّة والعلميّــة يف قصــص األطفــال يف 

األردن. وقد اخرتت طائفة من القصص القصرية، وجعلتها 

مجــاالً لهــذه الدراســة، ومل أقــر هــذه القصــص عــىل حقبــة 

زمنيّــة محــددة، وإمّنــا وزّعتهــا عــىل فــرتات مختلفــة، وهــذه 

القصــص حســب محــاور البحــث هــي:

أوالً – املضامني الوطنّية:

الرجل الطائر / لنايف النوايسة

القّســام لروضــة  الديــن  عــّز  يف أحــراج يعبــد / الشــيخ 

الهدهــد الفــرخ 

أسد فوق حيفا / فراس العجلوين لروضة الهدهد

أرض جّدي ليوسف حمدان

الجندي واللعبة ملحمود شقري

صورة العدّو لفخري قعوار

شحرورة لهاشم غرايبة

حكاية البحر ملنري الهور

ا-لعصفور املنكوب لنايف النوايسة

ثانياً – الاور االجتامعّية:

مايض الشجاع لنايف النوايسة

مغامرة عىل الطريق لناديا العالول

حديث مع أميمة لفخري قعوار

غراب ابيض لهاشم غرايبة

حدث ذات ليلة لناديا العالول

الحذاء ملحمود شقري

ثالثا - القيم اإلنسانية:

مجموعة مغامرة عىل الطريق لناديا العالول

التاجر والعصفور للدكتور فواز طوقان

األوالد والغرباء لنايف النوايسة

الرقص مع الدّب لفخري قعوار

الصقر والزهرة الحزينة ألحمد جر

رابعاً – القاص العلمّية:

البحر امليّت الطيّب ألحمد جر

نهاية الشمس لصالح أحمد عيل

رحلة الشمس لنازك ضمرة

أحالم شجرة الصبّار ليوسف ضمرة
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أّوالً – املضامني الوطنّية

الجهــود  الوطنيّــة معظــم  القضايــا  عــن  الحديــث  اســتغرق 

القصصيّــة املوّجهــة لألطفــال. ولعــّل هــذا يعــود إىل ســيطرة 

تلــك القضايــا عــىل الوجــدان الجمعــّي يف العــامل العــريّب 

منــذ مطلــع القــرن العرشيــن؛ فمــن مقاومــة الحكم العثاميّن، 

الوقــوف يف وجــه  إىل مواجهــة االســتعامر األجنبــّي، إىل 

الخطــر االرسائيــيّل. وال ريــب يف أّن هــذه األحــداث كانــت 

يف بــؤرة تفكــري االنســان العــريّب، وكانــت لهــا اصــداء واســعة 

الذيــن كتبــوا لألطفــال  تأثّــر األدبــاء  يف األدب عاّمــة. وقــد 

بهذه االحداث، وراحوا يقّدمونها يف قوالب فنيّة للناشــئة 

لبــّث الوعــي الوطنــّي يف نفوســهم، وتوعيتهــم عــىل القضايــا 

الوطنية الكرى الّتي تهّم أّمتهم، دون اإلغراق يف التفاصيل 

أو التعّمــق يف عــرض خفايــا هــذه القضايــا وأبعادهــا. وليــس 

مــن اليســري الوقــوف عنــد جميــع اإلنتــاج القصــّي الّــذي 

منــاذج  بتنــاول  ســأكتفي  لــذا  الوطنيّــة،  املســائل  تنــاول 

منهــا متثّــل القضايــا الوطنيّــة الكــرى. ومــن هــذه النــامذج 

قّصــة “الرجــل الطائــر” لنايــف النوايســة، وقــد وردت ضمــن 

مجموعته القصصيّة “أبو املكارم”)1(. وأحداث هذه القصة 

يربطــون  األتــراك  الكــرك عندمــا كان  “ثــورة  مــن  مســتوحاة 

الرجــل بحبــل ويلقــون بــه مــن فــوق أســوار القلعــة إىل الــوادي 

ليالقــي املصــري املحتــوم”)2( وخالصــة أحداثهــا أّن حاكــامً 

قــرر إعــدام رجــل بــدوّي ظلــامً ألنـّـه رفــض أن يــدّل عــىل بيــت 

أحــد البــدو، فيأخــذه إىل قلعــة الكــرك لريميــه منهــا، وهنــا 

تبلــغ اإلثــارة يف القّصــة أوجهــا. حيــث يأخــذ االطفــال برتقـّـب 

األحــداث ومــا ســيؤول إليــه مصــري هــذا الرجــل. ولكــّن إرادة 

اللــه تتدّخــل لحاميــة الرجــل، فيتحــّول ثوبــه الفضفاض الّذي 

كان يرتديــه إىل مــا يشــبه مظلـّـة تهبــط بــه ســاملاً إىل األرض، 

فيعــود إىل قريتــه التــي قاســت مــن ظلــم الحاكــم ليبــّث فيهــا 

األمل. والقّصة تجري بلغة سهلة سائغة لألطفال، وأحداثها 

تتعاقــب يف ترابــط محكــم حتـّـى تصــل إىل الحــّل، وهــي تــزرع 

يف نفــوس األطفــال قيــامً إيجابيّــة تتمثـّـل يف تقديــر البطولــة 

والتضحيــة، وإدانــة الظلــم والطغيــان. غــري أّن أحــد الدارســني 

يــرى أّن خــروج البــدوّي مــن مأزقــه عــىل هــذا النحــو يحمــل “ 

للطفــل مــردوداً ســلبياً، فقــد يدعــوه إىل اإلميــان بالخــوارق 

الّتــي ال تحــدث يف واقــع الحيــاة “)3( بيــد أّن األمــر ليــس مــن 

الخــوارق، ألّن أحــداث هــذه القصــة لهــا ســند مــن الواقــع.

الوطنيّــة يف قصــص  عــن املضامــني  الحديــث  وعنــد 

االطفــال، فإنــه يّنبغــي الوقــوف عنــد مــا كتبتــه الســيدة روضــة 

أصــدرت سلســلة  إِْذ  املجــال،  هــذا  الهدهــد يف  الفــرخ 

متيّــزت  وقــد   .“ لألطفــال  بطوليّــة  حكايــات   “ بـــ  وســمتها 

الســيدة روضــة يف هــذه السلســلة بعــدة مزايــا، أّولهــا – أنّهــا 

واظبــت عــىل إصدارهــا مــام يــدّل عــىل طــول نفســها، وعمــق 

بالرســاله  وإميانهــا  عنهــا،  تكتــب  الّتــي  لألحــداث  متثّلهــا 

عالجتهــا،  التــي  القضايــا  تنــّوع   – وثانيهــا  تتبناهــا.  التــي 

يصــّور  منهــا  وقســم  العربيّــة،  بالبطــوالت  يتّصــل  فبعضهــا 

النضــال ضــد االســتعامر اإلنجليــزّي، وطائفــة كبــرية تتحــّدث 

عــن الــراع العــريّب اإلرسائيــيّل، ومجموعــة تواكــب أحــدث 

الــذي  الفّنــّي  التطــّور  وثالثهــا –  الفلســطينيّة.  االنتفاضــة 

كان يطــرأ عــىل معــامر هــذه القصــص وبنائهــا. ورابعهــا – 

جــّذاب مشــفوع  ثــوب جميــل  القصــص يف  هــذه  إخــراج 

ويســتهوي  األحــداث،  يوّضــح  مــاّم  امللّونــة  بالرســومات 

انتباههــم. األطفــال، ويســرتعي 

ومــن أوىل القصــص الّتــي كتبتهــا الســيّدة روضــة )يف 

القّســام()4(، وقــد تناولــت  أحــراج يعبد/الشــيح عــز الديــن 

فأشــارت إىل والدتــه  الشــيخ املجاهــد،  هــذا  حيــاة  فيهــا 

ونشــأته يف ســوريا، ومقاومتــه لالســتعامر الفرنــّي، وحكــم 

املســتعمرين عليــه باإلعــدام، وانتقالــه رّساً إىل فلســطني 

مــكان. ويف  كّل  العــرب يف  أجــل  مــن  يعمــل  بــدأ  حيــث 

مــن  وأمــّر  أدهــى  االنجليــزّي  االســتعامر  أّن  يــرى  فلســطني 

اليهــود إىل فلســطني  ويــرى هجــرة  الفرنــّي،  االســتعامر 

بــرىض مــن اإلنجليــز. وإصــدار وعــد بلفــور. وقــد أّدى تراكــم 

األحــداث هــذه بالشــيح إىل أن يقــّرر أنــه ال بــّد مــن الثــورة، وال 

بــّد مــن االســتعداد لهــا. ومتــيض الكاتبــة يف رصــد الجهــود 

الّتي بذلها القّسام يف اإلعداد للثورة، وتنظيمها، وانطالقها 

إىل أن استشهد يف أحراج يعبد. وشخصيّات هذه القّصة 

واألحــداث التــي قامــت بهــا لهــا رصيــد مــن التاريــخ، وقــد 

التزمــت الكاتبــة بهــذه التاريخيّــة يف تصويــر األحــداث التزامــا 

صارماً، ماّم أعاق منّو األحداث وتطّورها فنياً، وحدَّ من دور 

الخيــال يف إعــادة صياغتهــا وخلــق شــخصيّات فنيّــة قــد ال 
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تكون موجودة أصالً تسهم يف إغناء البناء الدرامّي للقّصة. 

ومــع ذلــك فــإّن القّصــة حافلــة باملشــاهد الدالـّـة، واملواقف 

املؤثّرة، مع الحرص عىل سالمة التعبري، وبساطة الرتكيب، 

وجــامل اللغــة.

وتُصدر الكاتبة بعد ذلك مجموعة من القصص الوطنيّة 

مثل: قافلة الفداء/محمد الحنيطي، والزمن الحزين يف دير 

ياســني، ورحلــة الّنضال/الشــيح حســن ســالمة، وصائــم يف 

ســجن عــكا/ فرحــان الســعدّي. وســأقف هنــا عنــد القصــة 

الثامنــة مــن هــذه السلســلة وهــي قصــة “ أســد فــوق حيفــا/ 

فــراس العجلــويّن “)5( ألنّهــا تشــّكل تطــّوراً ملحوظــاً يف البنــاء 

الفني لقصة األطفال لدى الكاتبة من ناحية، وتتحّدث عن 

بطولــة أحــد النســور األردنيّــني مــن ناحيــة ثانيــة.

والقصــة أشــبه مــا تكــون بالرّتجمــة لهــذا البطــل الّشــهيد 

نََحــت  لــذا  متعــددة،  مبصــادر  فيهــا  الكاتبــة  اســتعانت 

املنحى الزمنّي يف تتبّع منو هذه الشــخصيّة منذ طفولتها 

حتــى استشــهادها، ولكــن دون إغــراق يف التفاصيــل، وإمّنــا 

كانــت تختــار املواقــف الدالـّـة الّتــي تعينهــا عــىل إبــراز عنارص 

التميّــز يف هــذه القصــة منــذ نعومــة أظفارهــا. وقــد أظهــرت 

الكاتبــة قــدرة كبــرية عــىل إعــادة صياغــة األحــداث الواقعيــة 

بأســلوب قصّي جّذاب، من ذلك املشــهد الذي يصف 

والدة الشــهيد )فــراس(، وحالــة الرتقّــب الّتــي عّمــت األرسة 

وهــي تتابــع مخــاض األم، والحركــة غــري العاديّــة التــي دبّــت 

يف أرجــاء البيــت. ومتــيض الكاتبــة مــع فــراس يف طفولتــه، 

وتصــّور تعلّقــه بالطــريان، فقــد كان يصنــع طائــرات ورقيّــة مــن 

القّصيــب والــورق، وتشــري إىل دور أبيــه يف تربيتــه وإيقــاظ 

املشــاعر الوطنيــة يف نفســه فهــا هــو ذا، وهــو صبــّي، يســأل 

أبــاه: “ ومــاذا يريــد اإلنجليــز واليهــود مــن فلســطني:؟ وهــل 

عندنا يف األردن طائرات حربية ؟ وأخذت األحالم واألفكار 

تداعــب مخيّلتــه “ والــدي جنــدّي للــه يف األرض، وأنــا أريــد 

أن أكون جنديّاً لله يف السامء، طيّاراً مقاتالً أحارب يف كّل 

األجــواء “. وتصــّور الكاتبــة هــذا البطــل وقــد انضــّم إىل ســالح 

الجــّو امللــّي، وصــار قائــد رسب طــريان مقاتــل، وتصــف 

عالقاتــه مــع زمالئــة الطياريــن، وتدريبــه لهــم عــىل الطــريان، 

وشــجاعته يف التصــّدي لطائــرات العــدّو. حتــى استشــهد.

وتتميّز هذه القصة بسمتني شكليّتني افرتقت بهام عن 

معظــم قصــص املرحلــة الّســابقة، الّســمة األوىل – شــاعريّة 

األســلوب، وهــذه الشــاعريّة مركّبــة مــن عــدة عنــارص: منهــا 

الذاتيّة، فالكاتبة مل تكن ترصد األحداث رصداً خارجيّاً كام 

كانــت تفعــل مــن قبــل، وإمنــا كانــت تعيــش معهــا، وتنفعــل 

رئيســياً  وعنــراً  القّصــة  شــخصيّات  إحــدى  وكأنّهــا  بهــا، 

فيهــا. ومنهــا أّن لغــة القّصــة جــاءت جميلــة عذبــة تعــّر تعبــرياً 

دقيقــاً عــن تطــور األفــكار، وتجّســد بتلقائيّــة مــا كان يــدور يف 

الثانيــة  الســمة  وأّمــا  مــن هواجــس ومشــاعر.  البطــل  نفــس 

فإنهــا تعــود إىل البنــاء، فعــىل الرغــم مــن واقعيــة الحــدث، 

التدريجــّي  والكشــف  الزمنــّي،  املنحــى  الكاتبــة  واعتــامد 

لحوادث معلومة ســلفاً، فإن بطل القصة مل يكن شــخصيّة 

مســطّحة ثابتــة، وإمنــا كان يتفاعــل مــع األحــداث: يطّورهــا، 

ويتطــّور معهــا.

الوطنيــة جهــداً  الســيّدة روضــة يف قصصهــا  تَــأُل  ومل 

يف ذّم اإلرسائيليــني مبــا يســتحّقونه مــن صفــات، ونعتهــم 

بشتّى الّنعوت الّتي تدّل عىل عدائهم املستحكم للعرب. 

ففــي قّصــة “صائــم يف ســجن عــكا” صــّورت فظاظــة اليهــود 

وقســوتهم وافتقارهــم للقيــم اإلنســانيّة، حيــث أقدمــوا عــىل 

ابــن الثامنــني ســنة، وهــو  إعــدام الشــيخ فرحــان الســعدّي 

صائم بتهمة حيازة سالح نارّي. ويف قّصة “ رّس الشياطني 

الحمر يف البرية “ وصفت معاناة أطفال فلســطني اليومية 

إنّهــم  األطفــال،  كباقــي  ليســوا  فهــم  االحتــالل،  بطــش  مــن 

قّصــة  املــوت. ويف  لهــم  يريــد  والعــدّو  الحيــاة،  يريــدون 

والقرصنــة  اللصوصيّــة  أعــامل  صــّورت  البحــر”  “قراصنــة 

متحّديــة  البحــار،  إرسائيــل يف  الّتــي متارســها  واإلرهــاب 

ــة الّتــي تحمــي اإلنســان يف  بذلــك األعــراق والقوانــني الدوليّ

أسفاره البحريَة، وعرضت الكاتبة مناذج مختلفة ملثل هذه 

األعــامل اإلرهابيّــة. وتصــف الســيّدة روضــة يف قصــة “ ســناء 

محيــديل” أعــامل الهــدم والقتــل التــي قــام بهــا اإلرسائيليـّـون 

النــزوح إىل  مــاّم اضطرّهــا وغريهــا إىل  يف مدينــة صيــدا، 

الغابــات،  فافرتشــوا  تحميهــم،  بيوتــاً  يجــدوا  فلــم  بــريوت، 

وســكنوا بيوتــاً مــن القــامش وألــواح الخشــب.

الكتّــاب  مــن  آخــر  عــدد  فهنــاك  روضــة  الســيدة  وغــري 

املوّجهــة لألطفــال،  الوطــن وقضايــاه  عــن  تحّدثــوا  الّذيــن 

أيــن أيب”؟ و  الناطــور يف قصتيــه:”  مثــل الدكتــور شــحادة 



63  جملة كريال  يناير ٢٠١6 

GREEN COVER

أبــو عرقــوب يف  وأحمــد حســن  الســوس”،  بيّــاع  “عرســان 

“الطيّــارة”، ومحمــود شــقري  و  الثالثــة”  “األبطــال  قّصتيــه” 

وعيــس  واللعبــة”،  “الجنــدّي  القصصيّــة  مجموعتــه  يف 

بنــر يف فلســطني”،  تحلــم  “أردنيّــة  الجراجــرة يف قصــة 

ويوســف حمــدان يف قصــة “ أرض جــدي”، والدكتــور عــامد 

زيك يف سلســلة “رحــالت الســندباد الصغــري “ واالختيــار 

مــن هــذه القصــص ليــس أمــراً ســهالً للتقــارب الشــديد يف 

مضامينهــا، فالقضيــة الفلســطينية املحــور الرئيــس ألكرهــا، 

وتصويــر معانــاة الشــعب الفلســطيني ومقاومتهــا لالحتــالل 

هــو  العــرض  املبــارش يف  غايــة معظمهــا، واألســلوب  هــو 

لــذا فســأختار منــاذج  انتهجتــه جميعهــا،  الّــذي  األســلوب 

دالّة منها. والنموذج األّول “ قّصة أرض جّدي”)6(. ليوسف 

حمــدان، وهــي تصــّور تكالــب اليهــود عــىل انتــزاع األرض مــن 

أصحابهــا بوســائل شــتّى، واإلطــار املــكايّن لهــا هــو إحــدى 

القــرى الفلســطينيّة التــي يعيــش فيهــا أهلهــا آمنــني: يحتلـّـون 

الكاتــب  ويختــار  ومواشــيهم.  بدوابّهــم  ويعتنــون  أرضهــم، 

شــيخاً مــن هــذه القريــة وجعلــه منوذجــاً ألبنائهــا املتمّســكني 

بأرضهم. ويقابل هذه الشخصيّة البسيطة “ أبراهام ليفي”، 

وهــو يهــودّي معــروف بالجــن واملكــر والخّســة، وطاملــا راود 

ذلــك الشــيخ عــىل بيــع أرضــه، ويُجــري القــاّص حــواراً يصــور 

مــن خاللــه متّســك هــذا الشــيخ بأرضــه وتحّديــه لليهــود، كــام 

يصــّور مكــر هــذا اليهــودّي ودهــاءه:

-قلُت لكم بأين لن أبيعكم شراً واحداً من أريض.

- ولكّننا سندفع لك الثمن الّذي تريده.

حتــى لــو دفعتــم أمــوال قــارون كلّهــا، فلــن أبيــع لكــم ذرّة 

تــراب واحــدة.

العــريّب  الــراع  مــن  طويلــة  مراحــل  الكاتــب  ويطــوي 

اإلرسائييّل، فينتهي القسم األّول من القّصة والجّد يحّدث 

حفيــده، وهــو يتأّمــل بندقيّتــه، عــن األرض والبندقيّــة، وكيــف 

أّن “ األرض والبندقيــة توءمــان”، و “ أنّهــام فلســطني “. أّمــا 

القســم الثــاين مــن القصــة فيبــدأ وقــد كــر الحفيــد يف ديــار 

يــزور فلســطني بعــد أن  يلــّح عــىل جــّده أن  الهجــرة، وأخــذ 

اســتوىل عليهــا األعــداء. ويتجــه الجــّد وحفيــده إىل القريــة 

التــي كانــا يســكنان فيهــا، إىل البيــت البســيط الــذي كانــا 

يقيامن فيه. وكانت املفاجأة املذهلة أن خرج إليهام شيخ 

عجوز، وأنه “ أبراهام ليفي “ نفسه، فيقابلهام بسخرية مريرة 

وتشــفٍّ حاقــد قائــالً للشــيخ:” شــالوم مخمــد. هــل جئــت 

لتقبض مثن أرضك يا مخمد، راحت أيّام زمان يا خبيبي “.

هذه خالصة القصة، والحدث الفنّي فيها بسيط، وهو 

الــذي يصفــه، والشــخصيّات  الواقــع  يســتمّد بســاطته مــن 

أثّــرت يف عنــر  البســاطه  التــي تتحــرّك فيــه، ولكــّن هــذه 

وأكــر  القصــة،  نتائــج  يتوقّــع مســبقاً  فالقــارىء  التشــويق، 

الّــذي شــّكل خامتتهــا،  املواقــف فنيّــة فيهــا هــو املوقــف 

حيــث بنــاه الكاتــب عــىل املفارقــة الســاخرة، ومــع هــذا فــإّن 

هــذه النهايــة عــىل املســتوى التوجيهــي تولّــد اإلحبــاط يف 

نفــوس األطفــال. والنمــوذج الثــاين قصــة “ الجنــدّي واللعبــة 

“ ملحمــود شــقري)7(، وهــي تحــي قصــة طفلــة قدمــت مــن 

الضّفــة الغربيّــة مــع أّمهــا إىل عــاّمن، وتعرّفــت خــالل إقامتهــا 

أطفــاالً كثرييــن روت لهــم “ حكايــات عــن املظاهــرات الّتــي 

تجــري يف شــوارع القــدس ضــّد األعــداء “. وهــذه التفاتــة 

الصغــرية  الطفلــة  هــذه  حيــث صــّور  الكاتــب  مــن  جميلــة 

مســكونة بهمــوم وطنهــا، ومــرّة هــي وأمثالهــا مــن أطفــال 

فلســطني عــىل مقاومــة الغــزاة.

وعنــد  عروســاً،  معهــا  تحمــل  عــامن  الطفلــة  وتغــادر 

أحــُد  أخــذ  الــذروة،  القصــة  أحــداث  تبلــغ  الجــر، حيــث 

للطفلــة  وابتســم  العائديــن،  يفتّــش  اإلرسائيليــني  الجنــود 

تــرّددت أمينــة يف أخذهــا  وقــّدم لهــا قطعــة مــن الحلــوى. 

ثــم أخذتهــا، وهــذه التفاتــة أخــرى مــن الكاتــب حيــث صــّور 

الجنــدّي اإلرسائيــيّل وقــد أراد أن يخفــي عــداءه لإلنســانيّة 

الصفــراء وقطعــة  االبتســامة  هــذه  تحــت  الريئــة  الطفولــة 

الحلوى )املرّة(. فهذه اإلنســانية الزائفة رسعان ما تبّددت 

عندمــا أخــذ الجنــدّي يف تفتيــش األمتعــة والهدايــا، وانتــزاع 

اللعبــة مــن بــني أصابــع أمينــة، وإرصاره عــىل تفتيشــها بعــن 

أن رصخ يف وجه أّم الطفلة:” أنتم تخبئون األسلحة واملواّد 

املتفّجــرة يف كّل مــكان، يجــب أن أفتّشــها جيــداً”، فتــرخ 

أمينــة عــىل لعبتهــا. ولكــن الجنــدّي، وبانفعــال هائــل، اســتمّر 

ميزّق بطنها بحثاً عن املواد املتفّجرة، وحني مل يجد شــيئاً 

ألقــى بهــا عــىل األرض. عندئــذ تنحنــي أمينــة لتلملــم أجــزاء 

لعبتها املمزّقة، ثم تنتبه إىل قطعة الحلوى التي يف يدها، 

فتحــّدق يف وجــه الجنــدّي، وتلقــي بقطعــة الحلــوى تحــت 
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األقــدام وقــد أدركــت قســوة اليهــود وخبثهــم.

ليوميــة  ا ة  نــا املعا قــع  وا مــن  ة  مســتوحا لقّصــة  وا

غــري  بطريــق   “ تصــّور  الجســور، وهــي  عــىل  للفلســطينينّي 

مبارش حالة الرعب والقلق التي يعيشها العدو املغتصب 

لســان  وعــىل  تشــري  أنّهــا  كــام  الفلســطينيّة،  األرض  فــوق 

الفلســطينّي  اإلنســان  رفــض  إيحائيّــة إىل  العــدو وبطريقــة 

االحتالل.”)8( وقد نجح الكاتب يف ترتيب الحوادث بحيث 

تُشــّوق الطفــل وتجذبــه إىل متابعــة القــراءة، ووفّــق يف إبــراز 

مالمح الشخصيّة الرئيسيّة يف القّصة الطفلة أمينة لحّسها 

الوطنــّي الشــّفاف وطفولتهــا الريئــة، والجنــدي اإلرسائيــيّل 

بفظاظتــه وقســوته مــن ناحيــة، وتخّوفــه وتوّجســه مــن ناحيــة 

لتطــّور  الكاتــب ســلس جميــل، متســاوق  ثانيــة. وأســلوب 

األحــداث، ومعــّر عــن متــاوج املشــاعر يف النفــس.

لفخــري   “ العــدو  صــورة   “ قّصــة  الثالــث  والنمــوذج 

قعــوار)9(. وهــي تصــّور مشــاعر العــداء الّتــي أخــذت تتأّصــل 

يف نفــس الطفــل العــريّب نحــو العــدّو اإلرسائيــيّل، فالطفلــة 

)وعد( تحاول أن ترسم عىل الورق صورة لجندّي إرسائييل 

كــام وصفتــه املعلمــة يف أحــد الــدروس. ومــع أّن الطفلــة 

حاولــت أن تقــاوم مشــاعر العــداء إزاء هــذا الجنــدي عندمــا 

قالــت:” أنــه يبــدو مثــل كّل الجنــود “، فاللــون األصفــر الـّـذي 

ظهــر تحــت الشــاربني األســودين “ قــد جعــل وجــه الجنــدّي 

بشــعاً” فكرهــت وعــد رســمتها. فأخــذت تلــّون الصــورة كلّهــا 

باألصفــر، فــازدادت كراهيتهــا لهــا. لتنتهــي القّصــة مبوقــف 

مؤثـّـر حيــث أخــذت الطفلــة تتســاءل:” مــا دمــت أكــره العــدّو 

فلــامذا أرســم لــه صــورة”؟

والحــدث يف هــذه القّصــة بســيط ميارســه األطفــال يف 

مدارســهم وألعابهــم، واســتغّل الكاتــب فيــه عنــر “ اللــون “ 

للكشف عن موقف الطّفلة من الّصورة الّتي ترسمها. وهي 

ال تعتمــد أســلوب الــرد التقليــدّي أو الوصــف الخارجــّي 

لألحداث، فالطّفلة تحي ما كان يدور يف نفسها بتلقائيّة، 

فجــاءت القّصــة وكأنهــا حــوار بــني الطّفلــة وذاتهــا.

وإذا كانت القصص السابقة قد عالجت الهّم الوطنّي 

بأســلوب  تناولتهــا  أخــرى  فثّمــة قصــص  مبــارش،  بأســلوب 

رمــزّي وظّفــت فيــه مظاهــر الطبيعــة املختلفــة، ومــن هــذه 

و”الحيــة  الــذيك”  و”األرنــب  الخنازيــر”  نهايــة  القصــص:” 

والقنفذ” للدكتور شحادة عيل الناطور، وقّصة “التامسيح” 

فيــاض،  لتوفيــق  والنــورس”  أبــو عرقــوب، و”حيفــا  ألحمــد 

و”رصاع يف الغابة” لروضة الهدهد، و”غريب يف البحرية” 

و”حكاية البحر” ملنري حســن الهور، و”العصفور املنكوب” 

لنايــف النوايســة، و”العصافــري” ملفيــد نحلــة، و”شــحرورة” 

ال  املقــام  ألّن  النــامذج  بعــض  وســأتناول  غرايبــة.  لهاشــم 

يتّســع لدراســتها جميعهــا، والنمــوذج األول قّصــة “ شــحرورة 

“ لهاشــم غرايبــة وقــد وردت ضمــن مجموعتــه القصصيــة “ 

غــراب أبيــض”)10( واملــكان الّــذي جــرت فيــه أحــداث القّصــة 

الرئيســيّة  والشــخصية  الغابــات،  إحــدى  قريــة صغــرية يف 

فيهــا “ شــحرورة “ يضــاف إليهــا شــخصيات أخــرى مــن مثــل: 

الطفــل دحنــون، والعصفــور زرزور، والغزالــة رشــا، والزهــرة 

الشــخصيّات  هــذه   “ شــحرورة   “ جمعــت  وقــد  سوســو. 

أّن وحشــاً هائــالً حــرض إىل أطــراف الغابــة، وقــد  وأخرتهــا 

رسمت لهذا الوحش صورة قبيحة تحفز شخصيّات القّصة 

عــىل التصــّدي لــه مــن ناحيــة، وتســتثري خيــال األطفــال مــن 

ناحيــة أخــرى. وقــد تباينــت مواقــف الشــخصيات مــن هــذا 

الخطــر، وجعلهــا الكاتــب يف صّفــني متقابلــني: القيــادات 

والشــعب. أّمــا القيــادة فيصــّور الكاتــب موقفهــا بأســلوب 

ــه وردة، وردة قالــت لزوجهــا  ســاخر قائــالً:” أخــر دحنــون أمَّ

زيتــون، زيتــون قــال لشــيخ القريــة بلـّـوط، بلـّـوط ســافر للمدينــة 

وقــال للحاكــم، الحاكــم قــال للوزيــر، الوزيــر قــال لألمــري.” أّمــا 

عاّمــة الشــعب ممثّلــة يف شــحرورة وزرزور ورشــا وغريهــم، 

فهبّــت ملواجهــة هــذا العــدّو املاكــر. وأحــداث القّصــة تــي 

بأنّها كتبت بوحي من أحداث االنتفاضة الفلسطينيّة الّتي 

كان “ الحجــر “ الرمــز الكبــري لهــا، وقــد وظّفــه الكاتــب يف 

قولــه:” أّمــا الجنيّــة. فقــد هدمــت بيتهــا الصغــري، وأعطــت 

حجارتهــا املســحورة لحنــون، تقــّدم حنــون مــع أطفــال القريــة 

ورجمــوا الوحــش فــرخ رصخــة قويّــة وتراجــع “. ومــع ذلــك 

فــإّن الكاتــب كأن يرمــي إىل آفــاق أرحــب مــن ذلــك، ويشــري 

إىل حــركات التحــّرر عاّمــة، لــذا فقــد انضّمــت إىل شــحرورة 

وزرزر ورشــا وســوس “ نــورس البحــر والنســور والصقــور وكّل 

الطيور، فحارصت النريان، وجعلتها ترتّد إىل رأس الوحش 

الغريــب”.

الهــور)11(  البحــر “ ملنــري  الثانيــة هــي “ حكايــة  والقّصــة 



65  جملة كريال  يناير ٢٠١6 

GREEN COVER

وقد استمّد القاّص شخصيات قصته من كائنات الطبيعة 

وأحاسيســها  مواقفهــا  لهــا  برشيّــة  منــاذج  يف  وشــّخصها 

البحــر والبحــرية والنهــر واألشــجار  تعــاون  ومشــاعرها، فقــد 

واألزهــار والعاصفــري والفالحــون واألطفــال عــىل بنــاء مجتمــع 

جميــل ينعــم بالهــدوء والســكينة، وعــاش الجميــع يف أمــن 

الخــريات.  كثــرية  جّنــة خــرضاء  وســالم وأصبحــت بالدهــم 

وبينام هم كذلك مرّت جامعة من األرشار فقّررت االستيالء 

عىل مياه النهر وخريات األرض، واســتطاعت بقّوة الســالح 

أن تطــرد الفالحــني واألطفــال وتســتويل عــىل األرض واملــاء، 

وهنــا تنتفــض مظاهــر الطبيعــة الجميلــة وتشــارك اإلنســان 

يف مقاومــة املحتــّل: ينتفــض البحــر والنهــر، وتنتفــش الــوردة 

والعصفورة، وينتفض الراعي والفالحون واألطفال، وتستمّر 

أو توقّفهــا،  الكاتــب إىل نهايتهــا  االنتفاضــة دون أن يشــري 

فحتـّـى اليــوم مــا زال القتــال مســتمرّاً بــني الفالحــني واألرشار، 

ومــا زالــت حجــارة األطفــال تطاردهــم يف الشــوارع والحــارات 

والســهول والجبــال. والقّصــة كــام يقــول األســتاذ أمــني شــقري 

كتبت بلغة سهلة عذبة، و “ تضعنا وجهاً لوجه أمام الوطن 

الّــذي اغتصبــه األعــداء بقــّوة الســالح، غــري أنهــا ال تقــول كّل 

مــا لديهــا رصاحــة، وإمّنــا تجعــل قولهــا متلّفعــاً بغاللــة رقيقــة 

من الرمز الشــفاف الّذي ال يبتعد عن مدارك األطفال، وال 

يتــأىّب عــىل قدراتهــم، مــاّم يغريهــم بقــراءة هــذه الحكايــة املــرّة 

تلــو األخــرى للتعــرّف عــىل مــا فيهــا مــن متعــة، وعــىل مــا حوته 

من قيم ؛ إنّها قّصة النضال الّتي يتوحد فيها فعل اإلنسان 

مــع فعــل الطبيعــة وكّل مــا فيهــا مــن كائنــات، يســتفزها الــرّش 

فتنهــض معــاً للتصــّدي لــه ومقاومتــه”)12(.

املنكــوب”  “العصفــور  قّصــة  القصــص  هــذه  ومــن 

لنايــف النوايســة )13( وهــي مكتوبــة عــىل لســان الطــري، حيــث 

تستبســل العصافــري يف الّدفــاع عــن املطحنــة “ الّتــي حــاول 

مــن جميــع  عليهــم  وتنقــض  فتهاجمهــم  األعــداء هدمهــا، 

الجهــات مــاّم يذكــر بقّصــة “ الطــري األبابيــل “ الّتــي يبــدو تأثـّـر 

الكاتــب بهــا. والقّصــة كــام يقــول أحــد الدارســني “ تعكــس 

متثّــالً ذاتيّــاً. للقضيــة الفلســطينيّة “)14( ومــن ثَــمَّ كأن للرمــز 

دور واضــح فيهــا، وال ســيّام يف القســم األخــري منهــا حيــث 

نفــوس  يف  األمــل  العصفــور  لســان  عــىل  الكاتــب  يبــّث 

األطفــال، ويحفزهــم عــىل مقاومــة الحــزن واليــأس، فبعــد أن 

مــات العصفــور بــكاه أبنــاؤه وحزنــوا عليــه، ولكّنهــم رسعــان مــا 

خلعــوا ثــوب الحــزن وأرّصوا عــىل مهاجمــة كّل مــن يريــد هــدم 

املطحنة حتى املوت،” فقامت جميعاً وحفرت للعصافري 

تــراب  امليتــة حفــرة واحــدة ودفنوهــا فيهــا، ووضعــوا عــىل 

الحفرة زهرة جميلة وعوداً من القمح “ رمزاً للعطاء، وتقديراً 

للشــهداء، وإرصاراً عــىل النضــال ومقاومــة األعــداء.

والرّمز يف هذه القّصة بسيط سهل اإلدراك، فالطاحونة 

الشــعب  هــو  املنكــوب  والعصفــور  فلســطني،  إىل  ترمــز 

الفلسطيني، وباقي العصافري هي األّمة العربيّة، أّما الناس 

املهاجمــون بقــّوة الســالح فهــم األعــداء الصهاينــة )15(.

صور اجتامعّية

مــن األهــداف الّتــي يرمــي إليهــا أدب األطفــال عاّمــة تنميــة 

الحــّس االجتامعــّي يف نفــوس األطفــال، وتعريفهــم بالبيئــة 

االجتامعيّــة املحيطــة بهــم، وإيقافهــم عــىل بعــض الظواهــر 

املحببة، وتكوين مفاهيم اجتامعيّة معينة لديهم. وانطالقا 

الحيــاة  مــن  الكتــاب مظاهــر  بعــض  تنــاول  فقــد  ذلــك  مــن 

االجتامعيّــة يف األردن، وعرضوهــا لألطفــال بأســاليب فنيــة 

االجتامعيّــة  النزعــة  تظهــر  الّذيــن  الكتّــاب  ومــن  مختلفــة. 

واضحــة يف قصصهــم نايــف النوايســة، فقــد ضّمــن قصصــه 

الحيــاة االجتامعيّــة  بعــض مظاهــر  مشــاهد متّنوعــة متثــل 

البسيطة لإلنسان يف البادية والريف األردنينّي. ففي قّصة 

“ الرجل الطائر” يصف أحد البدو قائالً: “ فغضب الحاكم 

غضبــاً شــديداً، وحــني قــّرر الخــروج مــن القريــة شــاهد بدويــاً 

يركــب جملــه قادمــاً عــىل الطريــق، فأمــر جنــوده أن يســتولوا 

البــدوّي”)16(، ويف  يحملــه  مــا  كّل  ويأخــذوا  البعــري،  عــىل 

قّصــة “رّس البندقيــة” يرســم صــورة جميلــة ملشــهد الّرعــي 

يف البادية، فيقول: “انترش قطيع الغنم يف املرعى، وسار 

كّل خروفــني أو ثالثــة مــع بعضهــم البعــض، وجلــس الراعــي 

عــىل تلـّـة قريبــة يــأكّل طعامــه. وكان الحــامر يف أســفل التلـّـة 

مرخيــاً ذنبــه، وهادئــا جــّداً وهــو يلــوك األعشــاب، أّمــا الكلـّـب 

فــكان يــدور حــول الغنــم وكأنـّـه مســؤول عــن أمنهــا.. يهــّز رأســه 

أحيانــا، وحــني ينظــر إىل الراعــي يهــّز ذنبــه”)17( َوَوْصــُف مثــل 

هذه املشاهد يكاد يكون الزمة يرّددها النوايسة يف أغلب 

قصصــه، ففــي قّصــة “ قطيــع الغنــم والكلّــب” وصــف تفّقــد 
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أحــد البــدو بيتــه ليــالً، فقــال:” اطــأن عبداللــه عــىل أوالده 

النيــام، وتفّقــد زوايــا بيــت الشــعر، وعــاد إىل منامــة، ولبــس 

الراعي فروته، ومتّدد قرب قطيع الغنم ونام” )18(. ويف قّصة 

“ فرحــان والعصفــور” وصــف الكاتــب بعــض مظاهــر الحيــاة 

يف الريــف حيــث” دخــل فرحــان مرعــاً دارَُهــم املبنيّــة مــن 

نافــذة واحــدة  لهــا إالّ  الطــني والحجــارة والخشــب، وليــس 

ضيّقــة، وفتـّـش يف صنــدوق أمــه الخشــبّي عــن خيــط فوجــده 

وربــط طرفــه برجــل العصفــور” )19(.

غــري أنّــه ينبغــي التنبيــه هنــا عــىل أّن هــذه املظاهــر الّتــي 

وردت يف قصــص النوايســة مل تكــن مقصــودة لذاتهــا، وإمّنــا 

كانــت تشــكّل – يف أغلــب األحيــان – اإلطــار الّــذي تجــري 

فيــه أحــداث القّصــة، ومــن ثــّم فقــد كان يوظــف هــذه األطــر 

لخدمــة الهــدف العــاّم للنــّص القصــّي، يســتثنى مــن ذلــك 

قّصــة “ مــايض الشــجاع”)20(. فاألصــل يف أحداثهــا حكايــة 

شــعبية يتداولها الناس يف الكرك، لذلك فقد كان إطارها 

املكاينّ منطقة الحسا جنوب األردن، وشخوصها من الناس 

الّذين يعيشون هناك. بل إّن الكاتب بنى هذه القّصة عىل 

هيئــة )حكايــة( ترويهــا الجــّدة ألحفادهــا، حيــث اســتهلّت 

حديثهــا قائلــة:” كان يامــاكان يــا أوالدي الصغــار رجــل طيــب 

الشــائعة يف  الشــعبيّة  بالعبــارة  وأنهتهــا  مــايض.”،  اســمه 

ختام األحاديث:” وطار الطري، الله ميّسيكو بخري”. وما بني 

البدايــة والنهايــة قّصــت الجــّدة عــىل أحفادهــا حكايــة مايض 

الّذي كان يسكن قريباً من سيل الحسا، وعندما قرب حلول 

الشــتاء ذهــب إىل املــزار ليشــرتي مؤونــة أرستــه. ويف أثنــاء 

غيابــه افــرتس وحــش ابنــه إبراهيــم، وعندمــا عــاد أخرتــه زوجه: 

“ إبراهيــم أكلّــه الوحــش. يــا مــايض ابننــا راح”، فيخــرج األب 

ويقتــل الوحــش الـّـذي افــرتس ابنــه.

وإذا كانــت هــذه القّصــة تعــيل قيمــة الشــجاعة، فإنّهــا 

تلــك  للنــاس يف  تصــور بعــض مظاهــر الحيــاة االجتامعيّــة 

املنطقــة، فالقّصــة تتفتــح عــىل مشــهد الجــّدة وقــد انتهــت 

مــن صــالة العشــاء، وتناولــت مســبحتها الطويلــة، يف حــني 

التّف حولها أحفادها يضحكون ويســألونها أن تقّص عليهم 

إحدى الحكايات. ويدقّق الكاتب يف هيئة مايض، فقد “ 

اعتاد مايض أن يحمل شريّته الطويلة ذات الغمد األصفر 

املصنوع من النحاس يف حزامه العريض”، وينقل النوايسة 

الحــوار الـّـذي جــرى بــني مــايض وزوجتــه عندمــا هــم مبغــادرة 

البيــت إىل املــزار بعبــارة تقــرتب مــن اللغــة املحكيــة اقرتابــاً 

شــديداً: “ ديــري بالــك ياحرمــه عــىل األوالد.. التــرتيك البقــر 

يبتعــد عــن البيــوت. قالــت زوجتــه: حــارض يــا أبــو إبراهيــم، 

البارحــة  إبراهيــم  األوالد، طلبنــي  التنــس  الســالمة،  درب 

أبــو إبراهيــم”. ويحــّس  يــا  اللــه  تــوكّل عــىل  كعكبــان وراحــة، 

واللغــة  اللغــة املحكيــة  بــني  فــرق  ليــس مثــة  أنــه  القــارىء 

الفصيحــة يف عبــارة الجــدة الّتــي وصفــت فيهــا حيــاة النــاس 

القاســية، وذلــك إذ تقــول:” ياحــرة، حيــاة البــني حياتهــم، 

خبــز الشــعري يتمنونــه”.

ومــع أّن ناديــا العالــول حاولــت يف قّصــة “ مغامــرة عــىل 

الطريق”)21( أن تكتب يف قصص املغامرة، فإنّها مل تستطع 

إقامة التوازن بني الحديث عن املغامرة يف حّد ذاتها وبني 

اإلطالــة يف وصــف مظاهــر الحيــاة يف الباديــة، حتّــى ميكــن 

القــول إّن الكاتبــة توّســلت بهــذه املغامــرة حتـّـى تحّقــق ذلــك 

الوصــف، فهنــاك – مثــالً – شــخصيّة الراعــي الّــذي أنقــذ 

املغامريــن وقــّدم لــكّل منهــم “ حّصــة مــن الحليــب الطــازج، 

وقطعــة خبــز غليظــة تشــبه خبــز الطابــون”. وتصــف الكاتبــة 

النســاء البدويــات حــني اجتمعــن “ يتحّدثــن خــارج الخيــام، 

املــاء املنســابة  ينقلــن  الصغــريات  الفتيــات  كانــت  بينــام 

مياهــه مــن نبــع”، كــام تصــف الخيمــة املخّصصــة للضيــوف، 

مــن  زاهيــة  بألــوان  واســعة، مفروشــة  كانــت خيمــة   “ فقــد 

الوســائد والبســط املزركشــة، وكان يتوّســطها دالّت القهــوة 

ــة تغــيل عــىل النــار”. العربيّ

وقــد أرىب فخــري قعــوار عــىل غــريه مــن كتـّـاب القّصــة يف 

رصــد مظاهــر الحيــاة االجتامعيّــة يف العهــود الســابقة يف 

الّريف األرديّن، وما طرأ عليها من تطّور يف العر الحديث 

يف قّصته “ حديث مع أميمة”)22( وكأّن الكاتب جعل نفسه 

شاهداً عىل حقبة زمنية معيّنة راح يحّدث ابنته عنها، وقد 

رّصح بذلــك يف بدايــة القّصــة حيــث قــال يخاطــب ابنتــه: “ 

نحــن اآلن عــىل أبــواب التســعينات وأنــا أتحــّدث عــن القريــة 

األردنيّة يف الخمسينات، أي عندما كنت ولداً قرويّاً اليقل 

عمــره عــن خمــس ســنوات وال يزيــد عــىل خمــس عــرشة ســنة. 

والقّصــة تتّخــذ طريقــة الســؤال والجــواب، االبنــة تســأل واألب 

يجيــب، وقــد بــدأ األب حديثــه باســتثارة تفكــري ابنتــه حــول 
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األشــياء الّتــي تغــرّيت بــني جيلــني، والتطــّور الحضــارّي الّــذي 

أصــاب حيــاة النــاس، مــاّم جعلهــا تطلــب منــه بحامســة أن 

يحي لها عن طفولته. ويستخدم الكاتب أسلوباً تربويّاً هو 

أســلوب املالحظة حيث دعا ابنته حولها يف داخل البيت 

وتالحــظ مــا فيــه مــن أدوات: الهاتــف، التلفــاز، املســجل، 

الفيديــو، الثالجــة، فــرن الغــاز. وبعــد هــذا يبــنّي لهــا أنّــه مل 

يكــن يف الجيــل الســابق يشء مــن ذلــك، فدهشــت أميمــة 

وســألت: “ وكيــف كنتــم تعيشــون” ؟ وهنــا يــرشع األب يف 

وصــف حيــاة القــوم ســابقاً، فيحّدثهــا عــن حكايــات الجــدة 

الّتــي كانــت تقــوم مقــام الكتــب والتلفــاز، وعــن ألعــاب القريــة 

وطعــام النــاس … وحديــث الكاتــب مــيلء باللوحــات الّتــي 

تصــف حيــاة النــاس يف القريــة األردنيـّـة، مثــل أزيائهــم وبيوتهم 

وطرائق عيشهم، وعاداتهم، ومزروعاتهم والطيور والحيوانات 

الّتي يربونها قريبا من بيوتهم. لذا كانت القّصة أشبه بوثيقة 

تصــف حيــاة النــاس يف فــرتة معينــة ومــا طــرأ عليهــا مــن تطــّور 

زمن الرد القصّي وال ريب يف أّن هذا اللون من األدب 

يهيّــىء لألطفــال أن يتلّمســوا أّن الواقــع الّــذي يعيشــون فيــه 

هــو حصيلــة عوامــل تفاعلــت معــاً، وأّن املســتقبل هــو مثــرة 

عوامل تتفاعل يف واقعهم، وأّن لإلنسان القدرة عىل التغرّي 

والتطــّور، وعــىل تشــكيل حياتــه مــن جديــد. وقــد خاطــب 

الكاتب األطفال بأسلوب واضح، ولغة سهلة، وحوار رشيق 

التفكــري  الطفــل إىل  ويدفــع  األفــكار واملشــاعر،  معّرعــن 

والتأّمل، ويسهم يف تنمية قدرته العقليّة واالنفعاليّة. وتناول 

بعض الكتّاب يف قصصهم نقد بعض املظاهر االجتامعيّة 

الســلبيّة مــن ذلــك قّصــة “ غــراب أبيــض” لهاشــم غرايبــة)23(، 

وهــي قّصــة فتــى أراد أن يدخــل الصــف العــارش يف مدرســة 

)طــارق بــن زيــاد(، وبينــام هــو يف الطريــق إليهــا شــاهد بعــض 

املظاهــر ووصفهــا بأســلوب يعــّر عــن دهشــته واســتغرابه، 

ومــاّم شــاهده “ رجــل أنيــق يرتــدي حلـّـة جديــدة، وربطــة عنــق 

أنيقــة “، فيتســاءل الفتــى: كــم مــن البناطيــل ســتهرتيء عــىل 

تحــدث  مثــل هــذا”، ولكــن  الدراســة ألصــري رجــالً  مقاعــد 

املفاجــأة عندمــا يــرى الفتــى لهــذا الرجــل حافريــن “ كحوافــر 

الحصــان”. ومــع أّن الكاتــب رمــى مــن هــذا إىل النقــد، إاّل 

أنـّـه ليــس يف القّصــة مــا يوضــح ذلــك أو يعــني األطفــال عــىل 

استكشــاف املعنــى. وعندمــا دخــل الفتــى املدرســة كان 

يتوقّع أن تعّج بالحيويّة والّنشاط، ولكّن الجميع “ صّم بكم. 

مدرســة بحالهــا صامتــة” ويف هــذا نقــد لنظــام التّعليــم الـّـذي 

يكبــح طاقــات الطــالب ويحــّد مــن نشــاطهم. ووجــد يف آخــر 

املمــّر ويف غرفــة كبــرية مكتــوب عليهــا “ مكتبــة “ فيفــرح، 

ولكنــه عندمــا دخلهــا وجــد فيهــا “ فيــالً اكتفــى بتحريــك أذنيــه 

للخلف جواباً عىل سؤايل”، فينرف الطالب “ فيصطدم 

مبدرّس ســمني يخرج من إحدى الغرف، فنظر إليه مرعوباً، 

وخــاف أن يرضبــه..”

وعندمــا دخــل غرفــة املديــر وجــده مســتغرقاً يف قــراءة 

الجريــدة وأهملــه، وبعــد فــرتة تنبــه أن هنــاك إنســاناً أمامــه، 

وخاطبــه بلغــة تــدّل عــىل عــدم االكــرتاث بــه، ولكــن عندمــا 

أخره الفتى أنّه “ من طرف األستاذ زيك “ انفرجت أساريره، 

وغــرّي أســلوب الخطــاب معــه. وال ريــب يف أّن الكاتــب رمــى 

من ذلك إىل نقد املحسوبيّة و )الواسطة( الّتي استرشت 

يف املجتمــع. ولكــن هــل مــن املناســب أن يطــرح مثــل هــذا 

بالواقــع  وعيــاً  يزيدهــم  أنّــه  املضمــون لألطفــال ؟ صحيــح 

االجتامعــّي الـّـذي يعيشــونه، ويفتــح عيونهــم عــىل مشــكالت 

مجتمعهــم، ولكــّن مثــل هــذا املضمــون قــد يفقدهــم الثقــة 

باملجتمع من ناحية، ويعّزز الروح االنتقاديّة السلبيّة لديهم 

مــن ناحيــة أخــرى.

فقــد  عــىل جاملهــا وسالســتها  فهــي  القّصــة  لغــة  أّمــأ 

تضّمنــت بعــض الصــور الّتــي ال يســهل عــىل األطفــال فهمهــا 

وإدراك مراميهــا، ومــن هــذه الصــورة قولــه:” عــىل املدخــل 

الــكأس  كــام  الخمــس املفتوحــة  مــا أصابعــه  رفــع شــخص 

وأدارهــا مرتــني “. فهــذه الصــورة فضــالً عــن صعوبــة إدراكهــا 

عقلياً عىل األطفال، فإنّه ليس من الســهل إدراك التشــبيه 

ودالالته. كام استخدم الكاتب تقنيات تستخدم يف كتابة 

قصص الكبار، مثل الحوار الداخيل الّذي استغرق أكر من 

صفحــة، مــاّم أضفــى قــدراً مــن الصعوبــة عليهــا.

الســلبيّة يف  الظواهــر  انتقــدت  الّتــي  القصــص  ومــن 

املجتمع قّصة “ حدث ذات ليلة “ لناديا العالول)24( وهي 

تنتقد عادة إطالق العيارات الناريّة يف األفراح واملناسبات 

الســعيدة، حيــث أصيبــت فتــاة “ كانــت تحــاول يف أثنــاء 

الفــرح التقــاط بعــض الصــور للعروســني مــن رشفــة املطبــخ”.

قّصــة  يف  واألخالقــّي  االجتامعــّي  املوقــف  وميتــزج 
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فيهــا مســألة  تنــاول  “الحــذاء”)25( ملحمــود شــقري، حيــث 

الفــوارق االجتامعيّــة )26(، فوليــد بطــل القّصــة اشــرتى لــه أبــوه 

بــه كثــرياً، وخــرج إىل امللعــب، وأخــذ  فــرح  حــذاًء جديــداً 

يباهــي األوالد بحذائــه قائــالً:” انظــروا، حــذاء جديــداً “ أّمــا 

األوالد فكانــوا دون أحذيــة. وبعــد انتهــاء املبــاراة يُفاجــأ وليــد 

أّن حــذاءه فُِقــَد وظــّن أّن األوالد رسقــوه “ فأخــذ يحــّدق يف 

أقدامهــم لكّنــه مل يعــر عليــه، فقــد كان األوالد حفــاة “.

ثالثاً – ليم إنسانّية

ليس من السهل فصل القيم اإلنسانيّة عن القضايا الوطنية 

واالجتامعيّــة الّتــي متّــت معالجتهــا يف الحديــث الســابق، 

ألّن هــذه القضايــا هــي أوالً وآخــراً تهــّم اإلنســان، وتتعلّــق بــه، 

وتصــف حركتــه ضمــن ظــروف معينــة. لــذا فــإّن الحديــث هنــا 

سيســتهدف القيــم اإلنســانيّة والحياتيــة الّتــي تحــّدث عنهــا 

الكتّــاب، دون أن ترتبــط بــرشط اجتامعــّي أو ظــرف تاريخــّي 

معــني، إنّهــا القيــم العليــا الّتــي تحكــم ســلوك اإلنســان عاّمــة، 

فاضــالً  مجتمعــاً  لهــا  واملتمثّلــون  بهــا  ـْون  املتحلَـّ ويؤلّــف 

مؤّسســاً عــىل قيــم الحــّق والحريـّـة والعــدل واحــرتام اآلخريــن. 

بــروز هــذه القيــم مــن قّصــة إىل أخــرى، فقــد  وقــد تفــاوت 

تكــون  أن  مــا دون  قّصــة  أحــداث  بعضهــا يف ســياق  بــّث 

لهــا، وبعضهــا عولــج  الهــدف األّول  القيــم  أو  القيمــة  هــذه 

يف قصــص مســتقلّة. ومــن النمــط األول مجموعــة “ مغامــرة 

عىل الطريق “ لناديا هاشم العالول، فهي تنّمي يف نفوس 

األطفال مجموعة من املفاهيم والقيم الحياتيّة، من ذلك:

 “ قّصــة  تضمنــت  فقــد  الرشييووة:  املنارسووة  ليمووة 

وانتر الضمري “ مواقف متعّددة تنّمي يف نفوس األطفال 

هــذه القيمــة، كــام يف الفقــرة التاليــة:” ابتســمت املعلّمــة 

مطمئنــة طالبتهــا قائلــة: أنــا واثقــة مــن ذلــك يــا عــزّة. وهــذا رِسٌّ 

بيننــا، لــن نخــر بــه أحــداً ثــم أضافــت قائلــة: ليــس املهــّم أن 

نكــون دامئــاً يف املركــز األّول. نســتطيع أن نكــون مجتهديــن 

ونتقــن األعــامل الّتــي نقــوم بهــا حتّــى لــو انتقلنــا إىل املركــز 

الطمــوح  دائــرة  نغــادر  ال  أن  عــىل رشط  والثالــث.  الثــاين 
ــم كيــف نحــّب الخــري لآلخريــن.)27( والنجــاح، وعلينــا أن نتعلّ

فقــد ورد يف قّصــة  األّم:  لوولرسة وتقديوور  االنتووامء 

أنــت  أّمــه:”  “ صانــع األلــوان “ عــىل لســان االبــن يخاطــب 

تُرهقــني نفســك بالعمــل كثــرياً يف ســبيل توفــري حيــاة كرميــة 

لنــا يف أثنــاء مــرض والــدي، وأنــا مل أشــأ أرهقــك مبروفــات 

غــري رضوريـّـة نحــن يف غنــًى عنهــا. فوجئــت األّم كثــرياً لســامع 

كالم ابنهــا الصغــري، فهــو مل يتجــاوز الثانيــة عــرشة مــن عمــره، 

ومــع ذلــك فهــو يتكلّــم بحكمــة الكبــار”)28(.

الّنجوودة ومسوواعدة اآلخريوون: فقــد اســتيقظ حامــد 

مــن أفــكاره – يف قّصــة البطولــة املفقــودة – “ عــىل صــوت 

استغاثة يأيت من حوض السباحة. قفز إىل املاء دون ترّدد، 

وانطلــق يســبح مبهــارة باتّجــاه الطفــل.”)29(.

العموول املنتووج: ففــي قّصــة “أجمــل هوايــة يف العــامل” 

أخلــد عصــام يف العطلــة الصيفيّــة إىل الخمــول، فقــد وضــع 

يفعــل  أالّ  أجمــل  “مــا  نفســه:  يحــّدث  وراح  بعيــداً،  كتبــه 

اإلنســان شــيئاً عــىل اإلطــالق !” ولكّنــه تنبّــه مــن أفــكاره عــىل 

صــوت أّمــه وهــي تدخــل قائلــة: “عصــام يــا حبيبــي. أال تشــعر 

بالضجــر مــن جلوســك يف املنــزل دون أن تقــوم بــأي عمــل 
مفيــد أو أيّــة هوايــة مســلية”؟ )30(

ويطــول الحديــث لــو تتبعنــا القيــم اإلنســانية الّتــي وردت 

يف ثنايــا قصــص األطفــال، حتــى ميكــن القــول إنّــه ال تــكاد 

قّصــة مــن هــذه القصــص تخلــو مــن تنميــة قيمــة أو أكــر يف 

نفــوس أطفالنــا. بيــد أّن بعــض كتّــاب القّصــة أفــردوا لهــذه 

القيم قصصاً مستقلّة، من ذلك قّصة “التاجر والعصفور” 

للدكتور فّواز طوقان)31( ويستوقف قارىء هذه القّصة عبارة 

الكبــار”، وقــد جعلهــا  “قّصــة لألطفــال، وميكــن أن يقرأهــا 

فــوق العنــوان مبــارشة. وحقــاً فــإن مــن يقــرأ القّصــة يجــد فيهــا 

متعــة للصغــار والكبــار معــاً، يأخــذ كّل واحــد منهــا عــىل قــدر 

فهمــه، وهــي قّصــة إنســانيّة رمزيّــة تعّمــق يف النفــس القيــم 

واملواقف الكرميةوتطّهرها من األدران، ومحور القّصة تاجر 

وعصفــور، التاجرالطاغيــة الجبــار األنــايّن الّــذي يــرى الدنيــا 

كلّهــا مــن خــالل شــخصه ومصلحتــه، أّمــا الرحمــة فلــم تعــرف 

ســبيلها إىل قلبــه أبــداً، والعصفــور الجميــل األســري الغــارق 

يف الذهــب والنعيــم، ولكّنــه مــع هــذا بائــس ألنّــه مســلوب 

ينــال حريّتــه فلــاّم عجــز مــات حزنــاً  لقــد حــاول أن  الحريّــة. 

وكمداً. إنّها قّصة الحياة منذ بدء الخليقة إىل اليوم، وهي 

قّصة علّمت اإلنسان أن ال يشء يعدل الحريّة، وليس بعد 

سلب اإلنسان حريته من عقاب. وقد جّسد هذه املعاين 
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بأسلوب جّذاب، سهل العبارة، بعيد التأثري، يقرؤه الصغري 

فيســتوعبه وينجــذب إليــه، دون أن يضيــق بعبــارة مكــررة هنــا 

أو معنــى مــرّدد هنــاك، بــل إّن التّكــرار يضيــف إىل األســلوب 

جــامالً، والــرّتداد يزيــد املعنــى تأكيــداً.

ومــن املجموعــات القصصيّــة ذات الرســالة اإلنســانيّة 

لنايــف  والغربــاء”  “األوالد  واألهــداف األخالقيّــة مجموعــة 

النوايســة)32(، وقــد تضّمنــت طائفــة مــن القصــص الجميلــة 

قيمــة  تعــيل  وأوالدهــا”،  الوفيّــة  “القطّــة  املمتعــة، فقّصــة 

الوفاء واإلخالص للصديق، وقّصة “قطيع األغنام والكلّب” 

تؤكــد عــىل املغامــرة واكتشــاف املجهــول وعــدم التنــازل عــن 

الحقــوق، وقّصــة فرحــان والعصفــور تعلّــم األطفــال أّن يف 

االتّحــاد قــّوًة، وأّن الحــق يجــب أالّ يفــرط فيــه، وقّصــة “مــايض 

الشجاع” تنّمي يف نفوس األطفال الشجاعة، وال ريب يف 

أّن هــذه “معــان وقيــم جميلــة. وقــد جــاء ذلــك بلغــة بســيطة 

مبــارشة الداللــة تتّفــق مــع أعــامر املرحلــة النهائيّــة يف ســنني 

الطفولــة”.

الحياتيــة  بالقيــم  األطفــال  متــد  الّتــي  القصــص  ومــن 

الجميلــة قّصــة “الرقــص مــع الــدّب” لفخــري قعــوار)33(. وهــي 

تحــي قّصــة دّب يرفــض اآلخــرون أن يلعبــوا معــه، فيســببّب 

لــه ذلــك أحزانــاً عميقــة، فتقــّرر إحــدى الطفــالت أن ترقــص 

معه عىل الرغم من تحذير صديقاتها لها، غري أّن الدّب مل 

يكــن يجيــد الرقــص فــداس عــىل رجــل الطفلــة وآملهــا، ولكــن 

مل يثنهــا عــن متابعــة الرقــص معــه، وتصميمهــا عــىل تدريبــه، 

فيكتشف كّل منهام طيبة اآلخر ورقة قلبه، ماّم كان له األثر 

الطيّب يف نفوس الرفاق الّذين بادروا إىل التأسف للدّب، 

واالعتــذار لــه عــن إســاءة التــرف معــه.

وأحــداث القّصــة مــاّم قــد يواجهــه األطفــال يف حياتهــم، 

وهــي تنّمــي يف نفوســهم احــرتام شــعور اآلخريــن، والتعايــش 

الجامعــّي، والثقــة املتبادلــة، والتســامح، والنقــد الــذايت، 

وهي قّصة تشرتك فيها الشخصيّات اإلنسانيّة مع النامذج 

الحيوانيّــة املؤنســة، مــاّم يجعلهــا قريبــة مــن نفــوس األطفــال 

ومخياّلتهــم. وهــي تجــري بلغــة حواريّــة جميلــة، وتخاطــب 

األطفــال بتعابــري ســهلة ميســورة، وتخلــو مــن الوصــف الزائــد، 

وتســتخدم األســلوب الّــذي يعــّر عــن الحركــة.

تناولتهــا قصــص  الّتــي  الجميلــة  الحياتيّــة  القيــم  ومــن 

األطفال التّواضع، ومن هذه القصص قّصة “الصقر والزهرة 

رمــزّي  بأســلوب  تحــي  هــي  و  جــر)34(.  الحزينــة” ألحمــد 

شــفاف حكايــة قرنفلــة بيضــاء جميلــة تفتخــر عــىل صاحباتهــا 

والطيــور  والفراشــات  األزهــار  فأخــذت  الفتّــان،  بحســنها 

تطلــب وّدهــا، وتتنافــس فيــام بينهــا عــىل تحيتهــا والتحــدث 

إليهــا، مــاّم جعلهــا تحــّس بأنّهــا زهــرة مفّضلــة عــىل ســواها، 

فتكّونــت يف داخلهــا نشــوة الــدالل، وأشــاحت بوجههــا عــن 

العصافري الّتي شدت أمامها بأجمل األلحان وأرّق األنغام، 

وملّا جاءها الصقر بقوادمه القوية ومخالبه الحاّدة أُعجبت 

بــه ومالــت إليــه، فحملهــا إىل عّشــه، وألقــى بهــا عــىل بابــه 

ذليلــة حزينــه مهانــة، فحزنــت وتســاقطت أوراقهــا، وتذكــرت 

غنــاء العصافــري الّتــي بكتهــا بــكاًء حــاّراً.

إنســايّن ســاٍم هــو تعميــق قيمــة  والقّصــة ذات هــدف 

التواضع واحرتام اآلخرين وما يفيض إليه من احرتام للّذات 

وســمّو نحــو عــامل الــروح الّصافيــة حيــث الرّاحــة الحقيقيــة، 

بأسلوب بعيد عن الوعظ املبارش. وأحداث القّصة تتنامى 

وتتصاعــد حتّــى تتعّقــد عنــد اقتــالع القرنفلــة ووضعهــا عنــد 

الحزينــة.  النهايــة  نحــو  األحــداث  تتــدّرج  ثــم  الصقــر،  عــّش 

ولغــة القّصــة جميلــة، مليئــة بالصــور القريبــة الّتــي اســتمّدها 

الكاتــب مــن البيئــة الزاهيــة.

وتشــرتك قّصــة “الّديــك”)35( لفخــري قعــوار مــع القّصــة 

الحســنة  واملعاملــة  التواضــع  قيــم  تنميــة  يف  الســابقة 

لآلخريــن، والتحذيــر مــن عواقــب الغــرور والتكــّر، فالّديــك، 

مــن  أجمــل  نفســه  يــرى  كان  الرئيســيّة،  الشــخصيّة  وهــو 

الدجاجــات، وأقــوى منهــن، ويــرف يف التعــايل عليهــن، 

ولكــّن صاحبــة البيــت متســكه فجــأة لتذبحــه، فيــدور بينهــام 

حــوار حــاول فيــه الّديــك أن يثنيهــا عــن ذبحــه، ولكــّن ذلــك مل 

يُْجــِد نفعــاً. ومضمــون القّصــة مناســب لألطفــال، فهــم قــد 

يواجهــون مثــل هــذه املواقــف مــن نظرائهــم الّذيــن يعتقــدون 

أنّهــم أفضــل مــن غريهــم. ولكــّن الكاتــب قــد صــدم مشــاعر 

األطفــال عندمــا جعــل نهايــة هــذا املتكــّر املغــرور الّذبــح، 

مــع أنـّـه مل يــّرح بهــذه اللفظــة يف قّصتــه عــىل نحــو مبــارش.

ولغــة القّصــة ســائغة جميلــة، وهــي مكتوبــة عــىل لســان 

الطري، بأسلوب يشّف عن املعنى بير، ويطّرد فيها الّرد 

عــىل نحــو يجــذب األطفــال ويشــّدهم إىل متابعــة الحــدث.
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رابعاً - محاوالت   كتابة القاص العلمّية

تقــّل قصــص األطفــال ذات املضامــني العلميّــة يف األدب 

األرديّن عىل نحو ملحوظ، ولعّل ذلك يعود إىل طبيعة هذا 

اللــون مــن القصــص، فهــو يتطلّــب متخصصــاً يف املجــال 

العلمــّي مــن ناحيــة، وكاتبــاً ذا قــدرات أدبيّــة يصــوغ املســائل 

العلميّة بأسلوب قصّي من ناحية ثانية. وقد يقول قائل: 

إنّنــا يف القصــص العلميّــة ال نريــد أن نقــّدم لألطفــال قضايــا 

متعّمقــة، وأّن الهــدف هــو إثــارة التفكــري العلمــّي لألطفــال 

وحفزهم عىل التأّمل يف املظاهر املحيطة بهم، وهذا من 

املمكن أن يقوم به غري املتخّصص يف املجاالت العلمية، 

وأّن األمــر ال يســتدعي ســوى اإلملــام باملســائل الّتــي يــوّد أن 

يكتــب عنهــا، ومــن ثــمَّ فإنـّـه قــد ينتــج هــذا النــوع األديّب “أدباء 

استطابوا التطّفل عىل حقائق العلم”)36(. ولكن هذا ينبغي 

أن يكــون يف إطــار ضيّــق جــداً، فمهــام أملّ األديــب بالظاهــرة 

العلميّــة فــإّن حديثــه يظــّل يف ســياق اإلخبــار املعتمــد عــىل 

القائــم عــىل  الدقيــق  الوصــف  الخارجيّــة، ال عــىل  القــراءة 

الخــرة املبــارشة.

الطيّــب(  امليّــت  )البحــر  قّصــة  القصــص  هــذه  ومــن 

ألحمــد جــر)37( وطريقــة كتابــة عنــوان القّصــة عــىل غالفهــا 

مثــرية لالنتبــاه، ولعــّل الكاتــب أراد أن يثــري تســاؤل الطفــل 

حول األسباب الّتي جعلته يكتب العنوان عىل هذا النحو. 

ولكــن ارتبــاط هــذه اإلشــارة )x(بعالمــة الخطــأ والشــطب يف 

أذهــان األطفــال قــد يقــف عائقــاً دون تحقيــق الهــدف الـّـذي 

يرمــي إليــه.

وقــد جعــل الكاتــب بــني يــدي قصتــه مقدمــة حــّدد فيهــا 

الفئــة العمريــة الّتــي وجــه القّصــة إليهــا وهــي مــن )9 – 14( 

محــل  حلّــت  الّتــي  )الطيّــب(  كلّمــة  معنــى  وبــني  ســنة، 

)امليّــت( وهــو الحــّي والحســن معــاً، وذكــر الســبب الّــذي 

جعلــه يفعــل ذلــك، فقــال: “البحــر امليــت جديــر بهذيــن 

املعنيــني معــاً. جديــر بــاألول لوجــود جرثومــة الهالوفيليــك 

فيــه. وجديــر بالثــاين الحتوائــه عــىل ثــروة هائلــة مــن األمــالح 

الســمكيّة  الــروة  قيمــة  أضعــاف  مئــات  تفــوق  املعدنيّــة 

منــه بســبب  البحــار، واملفقــودة  مــن  غــريه  املوجــودة يف 

هــذه  مثــل  أّن  يف  ريــب  وال  الشــديدة”،  مياهــه  ملوحــة 

املقدمة التوضيحية سيكون أثرها السلبّي عىل القّصة أكر 

مــن أثرهــا اإليجــايّب، فــكأّن الكاتــب يقــّدم النتيجــة لألطفــال 

ــة الناتجــة عــن  مبــارشة، مــاّم يحــول بينهــم وبــني املتعــة الفنيّ

متابعة الرد القصّي، واإلثارة الفكريّة الّتي تجعل الطفل 

يتســاءل عــن ســبب التســمية فيكتشــفها يف آخــر القّصــة.

القّصــة إىل وحــدات، ووســم كّل  الكاتــب  وقــد قّســَم 

وحــدة بعنــوان. وتبــدأ أحداثهــا بســؤال مــن إحــدى الطالبــات 

بحــر ميّــت “  الحــرية باالســتنكار حــول وجــود “  فيــه  تتمــزج 

حيــث تســأل: “وكيــف ميــوت البحــر ؟ هــل هــذا معقــول”؟! 

قالتــه  ومــا  أســئلتها،  زميالتهــا مســتغربات  تقهقــه  عندئــذ 

املعلمــة عــن وجــود “بحــر ميّــت”. وهنــا تهــّديء املعلمة من 

ثــورة الطالبــة، وتســتوعب قهقهــات التلميــذات، وتعدهــن 

برحلــة إىل غــور األردن لزيــارة هــذا البحــر. وبعــد ثالثــة أســابع 

توّجهــت الطالبــات مــع معلمتهــن إىل الغــور، وقــد وصــف 

الكاتب بأسلوب جّذاب بسيط مشاهد الطبيعة الجميلة، 

فالغور “يف خرضواته اليانعة، وأشجار الحمضيات املتألّقة 

بحبّات الرتقال كالقناديل الزاهية عىل األشجار الخرضاء”. 

وتســتمّر الحافلــة يف املســري، فتظهــر للطالبــات مــن بعيــد 

زرقــة ميــاه “البحــر امليــت” الّتــي تعكــس لــون الســامء.” ومــا 

يستكشــفن رس  بــدأن  البحــر حتّــى  الطالبــات  أن وصلــت 

امللوحــة فيــه، فيتأّملــن ملحــه األبيــض يزيـّـن أطــراف الحجــارة 

عــىل شــاطئه، ويلمســن بأكفهــن الصغــرية املــاء لثــواٍن فرييــن 

امللــح يزينهــا بلونــه األبيــض الـّـذي يشــبه لــون الثلــج. ثــم خلــع 

بعضهــن مالبســهن ونزلــن للســباحة يف ميــاه البحــر، فبــدت 

آثــار امللوحــة الشــديدة عــىل أجســادهن. وال ريــب يف أّن 

مثــل هــذا يشــجع األطفــال عــىل التعلــم عــن طريــق املالحظة 

والتجربــة وينّمــي هاتــني املهارتــني لديهــم.

فيبــنّي  الســياحّي،  الدليــل  يظهــر  األثنــاء  هــذه  ويف 

للطالبــات أّن هــذه امللوحــة ال تــرّض العيــون بتاتــاً “بــل تقتــل 

جراثيمهــا، وتشــّد أعصابهــا، فتصفــو الرؤيــة بعــد دقيقــة مــن 

خروجهــن مــن البحــر” وأخرهــن أّن كثافــة هــذه امليــاه بســبب 

األمــالح الذائبــة فيهــا تحــول دون الغــرق. وتنثــال األســئلة مــن 

الطالبــات عــىل الدليــل: فطالبــة تســأل عــن ســبب تســميته 

بحراً مع أنّه يف منخفض واسع تحيط به الجبال من الرشق 

والغــرب، وأخــرى تســأل: “وملــاذا ســمي بامليــت”؟ وثالثــة 
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تســأل: أال يعيــش فيــه يشء عــىل اإلطــالق ؟، ورابعــة تســأل: 

ومــاذا كان اســمه عنــد األقدمــني ؟ بــل أن املعلمــة نجــاح، 

ولهــدف تعليمــّي، تطلــب مــن الدليــل الســياحي أن يحــّدث 

التلميــذات عــن ثــروة األمــالح املعدنيــة املذابــة يف مياهــه، 

وهــل هــي ثــروة طائلــة، وكيــف تســتخرج، وهــل هنــاك نيّــة 

الســتخراجها ؟ وهــي أســئلة مّهــدت للحديــث عــن مــرشوع 

البوتــاس األرديّن، والجهــود الّتــي بذلتهــا الحكومــة األردنيــة 

الــروات،  هــذه  ومصــادر  البحــر،  هــذا  ثــروات  الســتغالل 

والفوائــد املختلفــة لألمــالح املعدنيّــة املتوفّــرة فيــه.

القصــص،  يف  واضــح  التعليمــّي  العلمــّي  والجانــب 

انبثقــت منــه األحــداث هــو غرفــة  الّــذي  فاإلطــار املــكايّن 

القّصــة هــي املعلمــة،  الرئيســية يف  الصــف، والشــخصية 

الســؤال والجــواب،  عــرض األحــداث هــي طريقــة  وطريقــة 

وال أقــول الحــوار. والــروح القصصيــة ضئيلــة يف هــذا العمــل 

فاألحداث ال تتطّور، والشخصيّات ال تنمو، وهي تكاد تخلو 

مــن عنــارص التشــويق والجاذبيّــة، مــا عــدا القســم األول منهــا 

الـّـذي وســمه بـــ “نبيلــة الثائــرة”، واســتحالت األقســام األخــرية 

إىل عــرض ملعلومــات عــن البحــر امليّــت بأســلوب مبــارش 

حشــد فيــه الكاتــب املعلومــات واألرقــام.

إىل  املوجّهــة  قصصهــم  يف  الكتّــاب  بعــض  وتنــاول 

األطفــال ظواهــر كونيّــة، مــن ذلــك قّصــة “نهايــة الشــمس” 

لصالح محمد عيل، وقّصة “رحلة الشمس” لنازك ضمرة. 

الخيــال  مــن قصــص  )38( فهــي  أمــا “قّصــة رحلــة الشــمس” 

العلمــي لألطفــال، وهــي تحــي قّصــة طفــل أُصيــب برضبــة 

أنّــه يطــري يف الفضــاء ويحلّــق  شــمس، فأحــّس بعــد ذلــك 

الكــرة  فشــاهد  الشــمس.  صــوب  هائلــة  برعــة  مرتفعــاً 

األرضيّــة، وكانــت الكــرة تصغــر وتتضــاءل كلّــام ارتفــع حتــى 

اقــرتب مــن القمــر كثــرياً وهــو محلّــق باتّجــاه الشــمس فــريى 

القمر، ومل يعجبه سطحه ألنّه مل يََر عليه إال صحاري وجباالً 

وأودية خالية من املاء، ومل يشاهد شجرة أو بساناً أو برشاً 

أو حيوانــاً، عندئــذ يقــارن بــني صــورة القمــر عندمــا يــراه وهــو 

عىل األرض وصورته عندما رآه عن قرب، فتمّنى العودة إىل 

األرض ولكــّن القــّوة الّتــي كانــت تجذبــه نحــو الشــمس قويـّـة، 

فيواصــل التحليــق، فيعطــش كثــرياً، وتــكاد حــرارة الشــمس 

تحرقــه، ويســتمّر يف الصعــود، وميــّر بالقــرب مــن الكواكــب 

الســيّارة كاملريــخ وعطــارد والزهــرة وزحــل، وكان كّل مــا حولــه 

مظلــامً. وبينــام هــو كذلــك ســمع رصاخــاً ضعيفــاً مــن بعــد. 

مــن  عليــه، وســحبته  الّتــي هجمــت  أمــه  هــو صــوت  فــإذا 

لــه املــاء،  أحــرضوا  يقولــون:  أناســاً حولــه  الســامء، وســمع 

ضعــوه يف املــاء، هــل عنــد أحدكــم ثلــج “ ؟ لكّنــه نــام بعــد 

ذلــك. وملــا اســتيقظ وجــد الطبيــب يعالجــه، ويقــول لــه أن 

رضبــة الشــمس كانــت قويـّـة، لنكتشــف بعــد أّن هــذه الرحلــة 

مــا هــي إال هذيــان مريــض.

والقّصــة ذات هدفــني: األول – تعريــف األطفــال ببعــض 

مظاهر هذا الكون الفسيح، والثاين. تنمية الخيال املنطلق 

لديهــم، بيــد أّن الوســيلة الّتــي اســتخدمت مل تكــن موفّقــة، 

حيــث جــرت األحــداث والطفــل مغمــًى عليــه، ومــن ثــّم فــإّن 

األطفــال سيكتشــفون بعــد االنتهــاء مــن قــراءة القّصــة أّن مــا 

وأهــداف  تنســجم  القّصــة ال  وهــذه  ليــس حقيقــة.  قــرؤوه 

قصــص الخيــال العلمــّي لألطفــال وهــي “ تقــوم عــىل التنبّــؤ 

إىل حــّد بعيــد، لــذا تســّمى هــذه القصــص أحيانــاً قصــص 

أّن  ذلــك  يضــاف إىل   .)39(  “ االســتباق  أو قصــص  التنبــّؤ 

مشــاعر الخــوف ظلّــت مســيطرة عــىل الطفــل طــوال الرحلــة 

اكتشــاف مظاهــر  نحــو  لديــه  اتجاهــات ســلبية  ينّمــي  مــاّم 

الكــون والتأّمــل فيهــا.

ذات  علميّــة  فقّصــة  الشــمس”)40(  “نهايــة  قّصــة  وأّمــا 

أهــداف دينيّــة ترمــي إىل تعميــق اإلميــان باللــه يف نفــوس 

الناشئة، وأن ال يشء باٍق إالّ الله سبحانه وتعاىل، فقد حزن 

مجموعــة مــن األطفــال حزنــاً مشــوباً بالدهشــة واالســتغراب 

ويســتمتعون  يجلســون يف ظلّهــا،  كانــوا  )ســدرة(  ملــوت 

اســتغرابهم  يزيــل  أن  أحدهــم  فــأراد  الجميــل،  مبنظرهــا 

فأخرهم أّن كّل يشء ميوت حتّى الشمس متوت. وعندما 

يعــود األطفــال إىل املدرســة يســأل أحدهــم معلمــة: هــل 

الشمس متوت حّقاً ؟ فيجيبهم: نعم يا أبنايئ “ فالشمس 

متــوت حقــاً، ولكــن بعــد ماليــني كثــرية مــن الســنني”، ألنهــا 

مولــودة باألصــل، وكّل مولــود ميــوت. ويأخــذ األســتاذ يوّضــح 

للتالميــذ كيفيّــة مــوت الشــمس والنجــوم، فهــي تكّونــت مــن 

بهيئــة  تولــد  والنجــوم  الســّديم،  يســمى  كــويّن  غبــار  تجمــع 

مجموعــات فتــزداد حرارتهــا ثــم تأخــذ بإطــالق الحــرارة والضوء 

واإلشــعاعات األخــرى، والشــمس اآلن يف مرحلــة الشــباب، 
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ثــم تشــيخ  ألــف مليــون ســنة،  وقــد يصــل عمرهــا إىل مائــة 

وتعــاىل. اللــه ســبحانه  مبشــيئة 

ومــن القصــص العلميّــة القصــرية قّصــة “أحــالم شــجرة 

الصبّار” ليوســف ضمرة )41( وهي عىل لســان شــجرة الصبّار 

الّتــي أخــذت تبــي حالهــا ألّن عابــري الصحــراء ال يكرتثــون 

بهــا ويعرضــون عنهــا، وال تأكلّهــا غــري بعــض الجــامل. ولكــّن 

هــذه الشــجرة فطنــت إىل التكيّــف مــع البيئــة الصحراويّــة، 

حيــث تحّولــت أشــواكها اليابســة لقويّــة إىل أوراق خــرضاء 

طرية، ومن ذلك اليوم راح العابرون يسرتيحون يف ظاللها. 

وأن  لهــا،  نباتاتهــا املالمئــة  بيئــة  لــكّل  أّن  توّضــح  والقّصــة 

النباتــات تتكيّــف حســب األجــواء الّتــي تكــون فيهــا.

خامتة

الوطنيّــة  املضامــني  دراســة  الســابقة  الصفحــات  تــّم يف 

واالجتامعيّــة واإلنســانيّة والعلميّــة يف قصــص األطفــال يف 

األردن، وقــد اختــار الــدارس منــاذج دالـّـة مــن هــذه القصــص 

وجعلها مجاال للبحث، وتبنّي أّن املضامني الوطنيّة كانت 

مــن أكــر املضامــني شــيوعاً يف قصــص األطفــال، وكانــت 

القضيّــة الفلســطينيّة مبراحلهــا املختلفــة املحــور الرئيــّي 

لهــا. ولعــّل هــذا يعــود إىل أّن هــذه القضيّــة كانــت مــا – ومــا 

زالــت – املســألة الرئيســيّة الّتــي شــغلت الوجــدان العــريّب 

لألطفــال  تبيانـــها  الّتــي  القّصــة  كتّــاب  فعمــل  املعــارص، 

بأسلوب قصّي يناسب مستويات إدراكهم، وقد تنّوعت 

هــذه القصــص؛ فبعضهــا صــّور البطــوالت الفرديـّـة، وبعضهــا 

تناول املقاومة الجامعيّة، وبعضها عرض األعامل اإلجراميّة 

لليهــود يف فلســطني.

الثانيــة  املرتبــة  فكانــت يف  االجتامعيّــة  القضايــا  أّمــا 

تنّوعــت  وقــد  األطفــال،  الــدوران يف قصــص  حيــث  مــن 

هــذه القضايــا؛ فبعــض الكتّــاب تنــاول بعــض مظاهــر الحيــاة 

تتبــع  الّريــف والباديــة األردنيــني، وبعضهــم  االجتامعيّــة يف 

مظاهــر التطــّور االجتامعــّي والحضــارّي يف الحيــاة األردنيّــة 

املعــارصة، وبعضهــم ركّــز الضــوء عــىل طائفــة مــن العيــوب 

بهــا. االجتامعيّــة، وبَــّر األطفــال 

فقــد مازجــت قصــص األطفــال  اإلنســانيّة  القيــم  وأّمــا 

باملفاهيــم  األطفــال  متــّد  القصــص  هــذه  فكانــت  عاّمــة، 

الحياتيّــة الكــرى، وتنّمــي يف نفوســهم املشــاعر اإلنســانيّة 

النبيلــة، وتغّذيهــم بطائفــة مــن القيــم الحياتيّــة الجميلــة الّتــي 

تســهم يف تكويــن وجدانهــم وتعريفهــم بقيــم الخــري والحــّق 

والحريّــة والجــامل.

وتقــّل القصــص العلميّــة يف أدب األطفــال يف األردن 

عىل نحو ملحوظ، وهي بذلك تشارك قصص األطفال يف 

العــامل العــريّب عاّمــة، ورمبــا كان ســبب ذلــك صعوبــة هــذا 

النــوع مــن القصــص، فهــو يحتــاج أديبــاً عاملــاً موهوبــاً، وقــد 

تنّوعت األســاليب الّتي اســتخدمها الكتّاب يف قصصهم؛ 

فبعضهم استخدم األسلوب املبارش يف العرض، وبعضهم 

كتــب القصــص عــىل لســان الحيــوان والطــري والنبــات مــع 

تفــاوت كبــري يف امتــالك تقنيــات الــّرد القصــّي الخــاّص 

بــأدب األطفــال.
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امللخص

يهدف البحث إىل لفت النَّظر وتوجيه االهتامم إىل أدٍب األطفال يف عاملنا العريب الذي لطاملا احتجنا إليه يف 

حــة النفســيَّة للطفــل، وتثقيــف الطفــل بثقافتــه األصيلــة التــي يُحــاَوُل أَْن يفصــَل عنهــا، ويســعى  عرنــا الراهــن، فالصِّ

أُنــاٌس الســتبدالها، وتوثيــق صــالت الطفــل بتاريخــه وأمتــه ووطنــه وتراثــه باإلضافــة إىل الجوانــب الفنيَّــة والجامليــة 

واإلمتاعيَّــة ألدب الطفــل.

ــاعر  صــوا يف أدب األطفــال وهــو الشَّ فقــد حاولــت مــن خــالل البحــث أن أقــدم أمنوذجــا ألحــد األدبــاء الذيــن تخصَّ

والكاتــب األردين املولــد الفلســطيني األصــل محمــد جــامل عمــرو و، وبيَّنــت مــن خــالل أعاملــه الشــعرية والقصصيــة 

ــكل بســامته التــي اتَّســم  ــاعر تحقيقهــا مــن خــالل املحتــوى )املضمــون( ومــن خــالل الشَّ األهــداف التــي حــاول الشَّ

بهــا والوظائــف التــي يؤدِّهــا.

متهيد

ــٍة  مل يشــهد األدب العــريب يف نشــأته األوىل أيَّــة أعــامٍل أدبيَّ

هٍة إِىل فئة األطفال أو حتَّى  كاملٍة و مستقلٍة يف ذاتها موجَّ

مــن األدب هــو مســتحدث جديــد  النَّــوع  الناشــئة، وهــذا 

عندنــا نحــن العــرَب، فقــد كان أدبنــا عــىل امتــداد عصــوره 

بالعــر اإلســالمي  مــروراً  الجاهــيل  العــر  مــن  املعروفــة 

وعر املامليك والدول املتتابعة والعر العثامين أدب 

غــار مــن أطفــال  كبــاٍر، يهــدف إىل مخاطبــة الكبــار، وكان الصِّ

ـامً،  ــا يتأدَّبــون بــأدب الكبــار روايــًة ومطالعــًة وتعلُـّ وناشــئة إمنَّ

ــعر والقــرآن والحديــث والُخطــُب واألمثــاُل  وتعــدُّ دواويــن الشِّ

وكتب األخبار والنَّوادر والحكايات واألساطري وكتب التَّاريخ 

وكتــُب األدب والنقــد مــن أهــمِّ مصــادر مــا يتــأدبُّ بــه األطفال 

والناشــئة يف عاملنــا العــريب1.

هة إىِل األطفال،  إاِلَّ أَنَّه مل يخُل من إرهاصات أدبية موجَّ

قــد تكــون نــادرة يف أدبنــا العــريب، فمــن ذلــك مــا نُقــل عــن 

هند بنت عتبة التي عاشت يف عري الجاهلية واإلسالم 

وهــي تُرَقِّــُص ابنهــا الصغــري عبــد اللــه بــن الحــرث2:

ــــه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــنَّ بَبَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ِخَدبَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةألُنِْكَحــ جاريَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــًة 

ــــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــًة ُمَحبَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــةُمْكرََم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــَل الكعبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــبُّ أَهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تجــ

هٍة  وما تناقلَه الناس من حكايات شعبيَّة ساذجة وأغاٍن موجَّ

لألطفــال كالهدهــدة والرتنيــم ومحــاوالت الرتجمــة عــن األمــم 

األخــرى كــام هــو الحــال يف كتــاب كليلــة ودمنــة ليســت إاِلَّ 

بذوراً وبوادَر أُوىل ألدب األطفال عند العرب كام هو الحال 

يف غريها من الحضارات، إاِلَّ أَنَّها مل تنُم وتتطوْر عندنا كام 

منــت وتطــوَّرت خــارج وطننــا العــريب، فقــد أصبحــت هــذه 
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املصــادر ومــا تحويــه مــن قصــص وســريٍ شــعبيَّة وأمثــال يف 

ــاً مــن مصــادر أدب األطفــال عنــد العــرب  مــا بعــد مصــدراً هامَّ

يف العــر الحديــث3.

ولعــلَّ كاتبنــا الــذي نتَّخــذه أمنوذجــاً كان لــه فضــٌل يف 

االعتــامد عــىل الــرتاث يف إبداعاتــه، فكثــرياً مــا كان يدعــو أو 

يعمــل كــام هــو الحــال يف كثــري مــن أعاملــه إىل االســتفادة 

مــن كتــب الــرتاث يف الكتابــة لألطفــال.

إاِلَّ أَنَّ العــر العــريب الحديــث شــهد أعــامالً أدبيَّــًة كثــريًة 

هــًة إِىل األطفــال، دعــت حاجــُة أطفالنــا إِليهــا، فالواقــع  موجَّ

املعــارص املــؤمل فــرض عــىل أدبائنــا وكتابنــا النهــوض بــأدب 

ا  الطفل، فصار هذا النَّوع من أكر األنواع األدبية ريادًة، وإمِنَّ

ذلــك لتلبيــة حاجــات األطفــال مــن القيــم واألخــالق والفــرح 

والتعليــم التــي افتقــر إليهــا نتيجــة الواقــع املــؤمل.

األدبيــة  األعــامل  مــن  الذهــن  يقــع يف  مــا  أوَّل  ولعــل 

هة لألطفال أعامل الشاعر سليامن العيس  الهادفة املوجَّ

وأعامل بيان الصفدي وصالح هواري وغريهم الكثري الذين 

ال نجــد ذكــر نُظرائهــم يف أدبنــا القديــم.

أكــر  ــاعر األردين محمــد جــامل عمــرو أحــد  ويعــدُّ الشَّ

شــعراء األطفــال حضــوراً يف هــذا املجــال وأكرهــم إنتاجــاً 

أدبيَّاً يندرج تحت هذا الغرض حتَّى بات رائد أدب األطفال 

يف الوطــن العــريب.

اعر والكاتب األردين محمد  نبذه عن حياة الشَّ
جامل عمرو

هــو محمــد جــامل عايــش عبــد الفتــاح عمــرو، أديــب أردين 

وخمســني  تســع  ســنة  عــامن  ولــد يف  األصــل  فلســطيني 

الهندســة  ودرس  فيهــا،  ودرس  ونشــأ  وألــف،  وســتمئة 

الرغــم  املعامريــة يف كليــة عــامن للمهــن الهندســية عــىل 

من ميوله األدبية، إالَّ أنَّه قد زاوج بني الفن املعامري والفن 

الروعــة. األديب فخرجــت كتاباتــه غايــة يف 

األدبيــة كالشــعر  الفنــون  كتــب لألطفــال يف مختلــف 

يــر  غز أديب  نتــاج  ولــه  واملــرح،  القصــرية  والقصــة 

الكتــاب  هــو عضو رابطــة  الفائــدة،  جــمِّ  مبضمــون  يطفــح 

بطــة  لرا ا وعضــو  لعــرب،  ا لكتــاب  ا تَّحــاد  وا األردنيني 

الوطنيــة لرتبيــة وتعليــم األطفال، ورابطــة األدب اإلســالمي 

مــن  الكثــري  ولــه  األردنيــة،  املكتبــات  العاملية، وجمعيــة 

هــة لألطفــال منهــا مجموعــة  الشــعريَّة املوجَّ املجموعــات 

األنغــام ومجموعــة نســيامت  أحــىل  أيَنِّ ومجموعــة  يُحــىك 

الطفولــة ومجموعــة همــس البالبــل ومجموعــة طــه الحبيــب، 

ــامء وديــوان نســعى إِىل املســتقبل،  ومجموعــة غيــث السَّ

ولــه أعــامل قصصيــة لألطفــال كثــرية يف فــن القصــة القصــرية 

منهــا حكايــات مــن بــالدي وحكايــات العــم حكيــم وحكايــات 

ــة  مــن املرحيَّــات الخاصَّ صفــراء للفتيــان، ولــه مجموعــة 

مــن  الطريــق وغريهــا  عــىل  مثــل مرحيَّــة حــادث  بالطفــل 

الهادفــة لألطفــال. الفنِّيــة  األعــامل 

اعر والكاتب  كل   أدب الشَّ أهداف املضمون والشَّ
محمد جامل عمرو

البــدَّ للفــنِّ مــن هــدف يســعى إليــه وفــق رأي مــن يعتقــد بــأنَّ 

اعر محمد جامل  الفنَّ للحياة، لذلك نجد أنَّ إبداعات الشَّ

عمــرو تعــجُّ باألهــداف التــي عمــل عــىل ترســيخها يف نفــس 

الطفــل، وهــذه األهــداف تقســُم إِىل قســمني رئيســني هــام: 

أهــداف املضمــون وأهــداف الشــكل.

أوالً: أهداف املضمون

التــي  والعــادات واملكتســبات  واألخــالق  القيــم  لعــلَّ 

حاول الشــاعر محمد جامل عمرو إيصالها للطفل املتلقِّي 

عــة حتــى بــات نتاجــه الفنِّــي يُصنَّــف يف طليعــة  كثــري ومتنوِّ

العمــل األديب الهــادف، وأهــم هــذه األهــداف:

يني 1 - الهدف الدِّ

ــاعر  ينــي أبــرز األهــداف التــي ســعى الشَّ يعــدُّ الهــدف الدِّ

إِىل ترســيخها يف نفــس الطفــل، فالبيئــة التــي عاشــها كان 

ــاعر، فعمــل مــن خــالل نتاجه  لهــا أكــُر أثــٍر عــىل إبداعــات الشَّ

اإلســالمي  الديــن  وتعاليــم  التوحيــد  ترســيخ  عــىل  األديب 

أســوياء  أفــراداً  الحنيــف يف عقليَّــة األطفــال ليصنــع منهــم 

عنوانــات  يف  ذلــك  ظهــر  وقــد  مبجتمعاتهــم  ينهضــون 

مجموعاته الشــعريَّة مثل مجموعة )طه الحبيب( وسلســلة 

نبــيُّ الرَّحمــة.

ويبدو ذلك واضحاً يف قوله4:
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ــــه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــَت اللــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــَك أَنْ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــهُد أَنَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أشــ

ه الَّ إِ عبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُد  أَ ال  يبِّ  ر

ــــاه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا ربَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــُد يــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــَت الواحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أَن

ــــه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــَت اللــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــَك أَن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــهُد أَنَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أشــ

ــــه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــَت اللــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــَك أَن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــهُد أَنَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أشــ

ــُن يف أبياتــه  ــاعر محمــد جــامل عمــرو يضمِّ وكثــرًي مــا نــرى الشَّ

آياٍت من القرآِن الكريم، وغرُضه من ذلك هو إِيصال الغرض 

الشــعر  عــن طريــق  إِىل األطفــال  اآليــات  تلــك  القــرآين يف 

بأســاليبه اللطيفــة، فمــن لــك قولُــه5:

ــــــــــــــــــــِت ســــــــــــــــــــالم ــــــــــــــــــــرشاَي أَنْ ملطلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعِ الفجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِربُ

وفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزُْت باألجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقــــــــــــــــــــد خــــــــــــــــــــاَب فيــــــــــــــــــــِك نيــــــــــــــــــــام

ــابق تضمــنٌي لقولِــه تعــاىل يف ســورة القــْدر:  ففــي قولِــه السَّ

َفْجــِر﴾ القــدر/5، وهــذا كثــرٌي 
ْ
ــِع ال

َ
ٌم ِهَ َحــىَّ َمْطل

َ
﴿َســا

ُد األســاليب يف عرِضــه. يف شــعره متعــدِّ

2 - الهدف األخاللي

يعدُّ الهدف األخالقي والِقيَمي من أهمِّ أهداف األدب 

ُمــه مــن أخــالٍق وقيــٍم6، لذلــك ال  ــه لألطفــال لِــاَم يقدِّ املوجَّ

ــاعر من  ة من قصائد وقصص الشَّ تكاد تخلو قصيدة أو قصَّ

ــاعر مــن غرســها يف  القيــم والُْمثـُـل و األَخــالق التــي يحــاول الشَّ

نفــوس األطفــال كقيــم الصــدق واألمانــة والجــدِّ وبــرِّ الوالديــن 

واإلخالص يف العمل والنِّظام والنظافة والسلوك املهذَّب 

مــع اآلخريــن واحــرتام الكبــري والعطــف عــىل الصغــري والتــي 

ر أيضاً من الرَّذائل والعادات  تصلح سلوك الطفل7، كام حذَّ

ـه أطلــق عــىل بعــض أعاملــه أســامَء توحــي  ـى إِنَـّ الفاســدة حتَـّ

أنــا أحــبُّ مهنتــي التــي حــاول مــن  بهــذا الهــدف كسلســلة 

خاللها غرس قيمة حبُّ العمل واإلخالص يف أداء الواجب.

إليهــا يف إبداعــه  التــي دعــا  القيــم  ومــن مواضــع هــذه 

الوالديــن يف قصائــده  بــرِّ  عــىل  الحــضِّ  قولُــه يف  األديب 

ــي وقصيــَديت منهــا الُعظــامُء  أُمِّ يــا  إنَّنــي أفديــِك  كقصيــدة 

الحنــان8: ونبــُع 

أُعطيهــــــــــا األرُض ومــــــــــا فيهــــــــــالــــــــــو أَملِــــــــــُك روحــــــــــي أفديهــــــــــا

فعــــــــــس الرَّحمــــــــــن يُكافيهــــــــــاهيهــــــــــاُت أَردُّ فضائلَهــــــــــا

العمــل  يف  اإلخــالص  قيمــة  تعزيــز  يف  قولُــه  ذلــك  ومــن 

:9 وإتقانــه

وأتقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُن العمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأدرُس العلومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ــــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــابُق النُّجومــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــْلأســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا البطــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا أنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أنــ

3 - الهدف االجتامعي

ــًة مــن خــالل هدفــه االجتامعــي إىل  يســعى األدب عامَّ

اعر  تأهيل الفرد لينسجم مع املجتمع10، لذلك يهدف الشَّ

محمــد جــامل عمــرو يف كثــريٍ مــن شــعره وقصصــه إىل غــرس 

العــادات االجتامعيَّــة كمحبَّــة األهــل واألصدقــاء وعــادات 

الكرم واإليثار والتعاون، كام يهدف أيضاً إِىل تأهيل الطفل 

ليكــون فــرداً ســويَّاً مــن أفــراد مجتمعــه، ويهيِّئـُـه نفســيَّاً وعقليَّــاً 

إليهــا  ينتمــي  التــي  الصغــرية  املجتمعــات  مــع  لالنســجام 

كاألرسة واملدرسة والنادي، وليكون عضواً مفيداً ملجتمعه 

الكبري يف املســتقبل ويقيَم عالقات اجتامعيَّة يتوازن فيها 

ــة،  ــة مــع املصلحــة الخاصَّ األنــا مــع الغــري واملصلحــة العامَّ

فمــن ذلــك قولُــه يف قصيــدة قــف ال تلعــب11:

ــــــــــي ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــي عجبـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــ ـــــــــــــــي عجبــــ ـــــــ ـــــ ـــــــــ ـــــــــــــي عجبــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ عجبــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وأيب كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم تأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرين أُمِّ

ــــــــــب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــْب يك ال تتعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــف ال تلعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ قــ

ــــــــِب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــْد للُكتُ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــِب ُعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــْد للُكتُ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ُعــ

ففــي هــذا املوطــن يظهــر البعــد االجتامعــي لشــعره، فهــو 

يطلب من الطفل إطاعة الوالدين وتنظيم حياته داخل بيئته 

االجتامعيَّة الصغرية لتهيئة الطفل نفسياً وعقليَّاً لالندماج 

ــل أعبــاء الحيــاة. يف املجتمــع واالســتعداد لتحمُّ

4 - الهدف الثقا  واملعر 

ينبغــي ألدب الطفــل أن يلبِّــَي حاجــات الطفــل الثقافيَّــة 

ــة التــي تناســب ســنَّه وبيئتــه، وإنــارة عقلــه وتوســيع  واملعرفيَّ

آفاقه واإلجابة عن تساؤالته يف الكون والطبيعة واإلنسان12، 

ــاعر محمــد جــامل  وهــذا الهــدف كان واضحــاً يف أدب الشَّ

عوة إىِل العلم والثقافة،  عمرو، فشعره وقصصه تغصُّ بالدَّ

ويبــنيِّ لألطفــال أهميَّــة العلــم والثقافــة واملطالعــة واإلبــداع 

واالستكشــاف يف بنــاء املســتقبل املــرشق لهــم13.
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عوة من  اعر محمد جامل عمرو يف الدَّ فقد ساهم الشَّ

خــالل كتاباتــه إىل تلبيــة حاجــات الخيــال الخصــب للطفــل، 

فشارك يف كثري من املؤمترات التي تعنى بالطفل العريب، 

وله عدة ندوات دع من خاللها إىل تلبية الحاجات الثقافية 

والعلميَّــة ملواكبــة النهضــة العلميــة التــي يعيشــها العــامل، 

فمــن تلــك الندوات:

ندوة حول ثقافة الطفل العريب يف عر العوملة.

نــدوة حــول: أدب الخيــال العلمــي وأثــره يف تكويــن عقــل 

الطفــل العريب.

ندوة األطفال واإلنرتنت.

كام أرشف عىل ورشة عمل لألطفال حول طباعة ونرش 

مجلــة براعــم عــامن، ومل يخــُل شــعره وأدبــه القصــي مــن 

عــوة إِىل العلــم والثقافــة، فهــو يكــرُِّس يف كتاباتــه حــب  الدَّ

املدرســة ودورهــا يف صنــع املســتقبل، ويقــول يف إحــدى 

قصائــده14:

يــــــــــــــــــــا مدرســــــــــــــــــــتي مــــــــــــــــــــا أَبهــــــــــــــــــــاِكمــــــــن بعــــــــد غيــــــــاٍب جئنــــــــاِك

ــــــــــــــَغ مجــــــــــــــداً لــــــــــــــوالِك ـــــــــاِكلــــــــــــــن نبلُ ـــ ـــ ـــ ـــــــــُه ويرعــ ـــ ـــ ـــ ـــــــــِك اللــ ـــ ـــ ـــ يحميــ

كام دعا أيضاً إِىل مواكبة الحضارة والثورة التكنولوجيَّة التي 

يشهدها العامل فقال15:

إنرتنــــــــــــــــــــت إنرتنــــــــــــــــــــت هــــــــــــــــــــذا عــــــــــــــــــــُر اإلنرتنــــــــــــــــــــت

ــــــــع ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــذا املوقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــُل هــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــا ندُخــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ هيَّ

واآليت املــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايض  نكتشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُف 

ْع رْس أَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  هيَّ ْع  رس أ ْع  رس أ

الَصفحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات كلَّ  نســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعرض 

) - الهدف الوطني أو القومي

تعميــق  إِىل  فنونــه  األدب مبختلــف  يهــدُف  مــا  غالبــاً 

املتلقــي، وكذلــك  نفــس  والقومــي يف  الوطنــي  الشــعور 

أدب األطفــال فقــد ســعى إِىل هــا الغــرض مــن خــالل إبــراز 

ــة ومتجيــد بطوالتهــا واالعتــزاز  ــة والقوميَّ ــخصيات الوطنيَّ الشَّ

يتــه  وحرَّ ســالمته  عــىل  والحفــاظ  محبَّتــه  وترســيخ  بالوطــن 

ــك برتاثــه16، وهــذ مــا نلحظــه بكــرٍة  واالجتهــاد لبنائــه والتمسُّ

ــاعر محمــد جــامل عمــرو والــذي انعكــس عــىل  يف أدب الشَّ

والقــدس أرض  مثــل سلســلة فلســطني  كتاباتــه  عنوانــات 

اهتــمَّ  فقــد  فلســطينيَّة صامــدة،  مــدن  األنبيــاء وسلســلة 

ــاعر مبوضــوع الوطــن اهتاممــاً كبــرياً، والوطــن يف كتاباتــه  الشَّ

ليَس وطَنه الصغري، بل وطنه العريب الكبري، هذه املعاين 

ــاعر أكــر مــن  الوطنيَّــة كانــت كثــرية يف كتاباتــه، ولعــلَّ الشَّ

الرتكيــز عــىل القضيَّــة الفلســطينيَّة لكونهــا موطَنــه األَصــيل 

إضافــة إِىل مــا يعانيــه أطفــال فلســطني مــن ويــالت االحتــالل 

من ترشيٍد وفقٍر ومصادرة حريَّاتهم، وكثرياً ما نراه يزاوج بني 

افــع إِىل  الهدفــني الدينــي والوطنــي يف كتاباتــه، ولعــلَّ الدَّ

ذلك هو تالزم األمرين، فالقدس مدينة إســالميَّة عربيَّة لها 

قداســتها عنــد املســلمني والعــرب، لذلــك كانــت أغلــب 

ث عنهــا، ومنهــا سلســلة القــدُس أرض األنبيــاء  كتاباتــه تتحــدَّ

وديواين درَّة القدس وباســم الجِرْيء، ولعلَّ قصيدته دمعٌة 

عــىل التَّاريــخ يف ُصلــِب هــذا الغــرض، منهــا قولُــه17:

ــــــــــي ـــــــــــــــاهادرْســــــــــُت اليــــــــــوم يــــــــــا أُمِّ ـــــــــــــــُت أَنســـــ ـــــــــــــــاً لْســـــ دروســـــ

وعــــــــــــــــــــن أرٍض ُســــــــــــــــــــلبْناهاعــــــــــِن التَّاريــــــــــخ عــــــــــن شــــــــــعبي

ــــــــــــــــــــرَْت معلِّمتــــــــــــــــــــي رأيناهــــــــــــــــــــالقــــــــــــــــــــد ذَكَ مــــــــــــــــــــا  بــــــــــــــــــــالداً 

ــــــــافلســــــــــــــــــــطيناً فقالتْهــــــــــــــــــــا ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــُل اآلهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــت ترســ ــ ــ ــ ــ وراحــ

ــــــايئ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا أَحبَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــْت يــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاوقالــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا أُحيالهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــالدي مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بــ

ــافمــــــــــــــــــــن منكــــــــــــــــــــنَّ تذكُرُهــــــــــــــــــــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــنَّ تهواهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن منكــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ومــ

الجــرْيء عــن مجــزرة  ث أيضــاً يف ديوانــه باســم  وهــو يتحــدَّ

الحرم اإلبراهيمي يف مدينة الخليل الفلسطينية من خالل 

البطل الفلسطيني الصغري باسم الذي يُستشهد برصاص 

جنــود االحتــالل فمنهــا قولُــه فيهــا18:

ــــار ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ غــ ــــي الصِّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أحبتــ

هــــــــــل تعرفــــــــــون مــــــــــا جــــــــــرى لباســــــــــٍم وصــــــــــار؟

ــــــــــامء باألمــــــــــس يــــــــــا أَحبَّتــــــــــي مــــــــــى إىِل السَّ

ــاء ــ ــ ــ مــ ــــزدان بالدِّ ــ ــ ــُمُه يــ ــ ــ ــ ــــهداً وجســ ــ ــ مستشــ

ــاعر محمــد جــامل عمــرو مــن ربــط األطفــال  وقــد حــاول الشَّ

ة إِىل هــذا  برتاثهــم األصيــل، فقــد دعــا مــن خــالل كتابــات عــدَّ

األمــر منهــا نــدوٌة بعنــوان )أطفالنــا والــرتاث( دعــا مــن خاللهــا 

لالســتفادة مــن كتــب الــرتاث للكتابــة لألطفــال.
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6 - الهدف التَّاريخي

األمة العربيَّة واإلســالميَّة تفخر بتاريخها املجيد، وهذه 

ــورة ال يغيــب يف كتابــات شــاعرنا، فهــو يحــاول دومــاً إِىل  الصُّ

بــط بــني الطفــل وتاريخــه النَّاصــع لتوجيــه ســلوك الطفــل  الرَّ

كيز عىل  يف حارضه ومســتقبله، ويبدو ذلك من خالل الرتَّ

ة اإلسالميَّة كشخصيَّة عمر  شخصيَّاٍت تاريخيَّة يف تاريخ األمَّ

بن الخطاب الخليفة الراشد الثَّاين الذي كان فتح القدس 

يــن األيــوُّيب  يف عهــده وشــخصيَّة القائــد املســلم صــالح الدِّ

الــروم ودنَّســوا  احتلَّهــا  القــدس بعدمــا  أعــاد تحريــر  الــذي 

مســاجدها، وشــخصيَّة الســلطان العثــامين املســلم عبــد 

تاريخيَّــة  أحــداث  بفلســطني  تربطــه  الــذي  الثَـّـاين  الحميــد 

عظيمــة، وغريهــم مــن شــخصيَّات تاريخيَّــة كان لهــا أثــر يف 

ــاعر محمــد جــامل  نفــوس الكــر قبــل الصغــار، فعمــل الشَّ

استنســاخ  عــىل  ــه لألطفــال  املوجَّ أدبــه  خــالل  مــن  عمــرو 

التــي عرضهــا يف كتاباتــه،  مــن أطفالنــا كهــذه  شــخصيَّات 

ــاعر لتحقيــق هــذا الهــدف مــن تقريــب صــورة  كــام حــرص الشَّ

ورسد تاريخ أشــهر املدن العربيَّة واإلســالميَّة كمكَّة ودمشــق 

أحــداث  إِىل  ترمــز  منهــا  وإســتانبول وكلُّ مدينــٍة  والقاهــرة 

تاريخيَّــة قيِّمــة، لذلــك عمــل عــىل تعزيــز قيمــة هــذا التَاريــخ 

يف نفــوس األطفــال كــام يف قولِــه:

ــــــــــي ـــــــــــــــاهادرْســــــــــُت اليــــــــــوم يــــــــــا أُمِّ ـــــــــــــــُت أَنســـــ ـــــــــــــــاً لْســـــ دروســـــ

وعــــــــــــــــــــن أرٍض ُســــــــــــــــــــلبْناهاعــــــــــِن التَّاريــــــــــخ عــــــــــن شــــــــــعبي

ــــــــــــــــــــرَْت معلِّمتــــــــــــــــــــي رأيناهــــــــــــــــــــالقــــــــــــــــــــد ذَكَ مــــــــــــــــــــا  بــــــــــــــــــــالداً 

ــــــــافلســــــــــــــــــــطيناً فقالتْهــــــــــــــــــــا ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــُل اآلهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــت ترســ ــ ــ ــ ــ وراحــ

7 - الهدف الجاميل أو الذولي

ــة إِىل تــرك أثــر جميــل لــدى  يهــدف األدب بصــورة عامَّ

ــي، ومتكــني الطفــل مــن التمييــز بــني الجيِّــد والــردْيء،  املتلقِّ

وبــني الجميــل والقبيــح19، لذلــك كــرت الدراســات الجامليَّة 

اعر محمد جامل عمرو  لرتاثنا األديب واللغوي، وأعامل الشَّ

تســعى إِىل ذلــك أيضــاً، فأشــعاره مــألى بالصــور الجميلــة 

ــي  وتنمِّ الطفــل،  نفــس  واملتعــة يف  البهجــة  تبعــث  التــي 

ذائقتــه الفنِّيَّــة، ومــن القيــم التــي يعزِّزُهــا الهــدف الجــاميل أو 

الذوقي قيمة حبِّ الطبيعة واإلحساس بالجامل، والشعور 

ــي  تنمِّ كلُّهــا  الهوايــات، وهــذا املعــاين  بالفــرح، ومامرســة 

ذائقــة الطفــل مــن خــالل محاكاتــه للطبيعــة الجميلــة، فمــن 

أمثلــة مواطــن هــذا الهــدف قولُــه20:

ــــــــــــــــرُيالقمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُر الَصغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــــــا يُن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يف َحيِّنــ

ــــُه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا نحبُّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــرُيوكلُّنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــُه نســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وخلَفــ

وقولُه21:

ــــــَرحرَدَِّد الكــــــــــــــــــــوُن نشــــــــــــــــــــيداً ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــيامت الَفــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــع نُســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مــ

واهتُفــــــــــــــــــــوا عــــــــــــــــــــاَش املــــــــــــــــــــرحفاجعلُوا القلَب سعيداً

الطبيعــة  مــع  ينســجم  الطفــَل  تجعــل  ــابقة  السَّ فمعانيــه 

الجميلــة،  مــن صفاتهــا  الجميلــة، ويتَحــُد معهــا، فيقتبــس 

ــي قدرتــه عــىل متييــز الجميــل مــن القبيــح، وتنمــيِّ  كــام تنمِّ

قدرتــه عــىل التعبــري عــامَّ يشــاهده ويحــسُّ بــه مــن مشــاعر 

الجميلــة. ــور  الصُّ تثريهــا 

لتعزيزهــا يف  التــي ســعى شــاعرُنا  الجــامل  قيــم  ومــن 

مظاهــر  عــىل  والحفــاظ  الطبيعــة  بجــامل  العنايــة  الطفــل 

القمــر  فــرح  يبــدو واضحــاً يف قصيدتــه  كــام  الجــامل فيهــا 

قولُــه22: فيهــا  التــي 

ــــْريف منزلِنا ُعْشٌب أَخرض ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــٌر ورٌد أحمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــٌر ِعطْ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ زهــ

أَحبــايب يــا  ــي  أُمِّ هاتـُـــــــــــــــــــوا مــــــــــــــــــــاًء لألَعشــــــــــــــــــــاِبقالــت 

ــــــــــــــــــــداً بعــــــــــــــــــــديواسُقوا وردي ماَء الَشهد ال تنســــــــــــــــــــوُه أَب

الزَّهــُر القمــُر ودعــا  ــُرفَــِرَح  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــأىت املطــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ريبِّ ريبِّ فــ

ــــْريف منزلنا ُعْشٌب أَخرض ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــٌر ورٌد أَحمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــٌر ِعطــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ زهــ

كل ثانياً: أهداف الشَّ

أشــكال  خــالل  مــن  عمــرو  جــامل  محمــد  ــاعُر  الشَّ اجتهــد 

قصائده الشعرية إِىل تحقيق أهداٍف كثرية من خالل اللغة 

عريَة اللطيفة التي اتسمت  التي يستخدُمها واملوسيقا الشِّ

التــي تنســاب يف  الرقيقــة  بهــا والعاطفــة العذبــة  قصائــده 

ــور التــي  حنايــا نصوِصــه ومــا يثــريُه مــن خيــال باســتخدام الصُّ

مــث  الدَّ الطفــل يســبح يف عــامٍل متخيَّــٍل وأســلوِبه  تجعــل 

وعيــه خصائــص  نتيجــة  أدرك  قــد  شــاعرَنا  ولعــلَّ  الرقيــق، 

ـة مــن حيــاة اإلنســان مــا ميكــن أن يؤثِـّـَر  هــذه املرحلــة العمريَـّ
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فيهــا وكيــَف ميكــن الوصــوُل إِىل داخلهــا والتأثــرُي فيهــا فجــاء 

أســلوبُه مراعيــاً هــذه الخصائــص والســيَّام أنَّ الطفــل مييــل 

ــه املضمــون فقــط23. إِىل األســلوب الــذي يجذبُــه وال يهمُّ

يحتــاُج  الرمــوز املنطوقــة واملكتوبــة  مــن  نظــاٌم  فاللغــة 

إتقانُها إىل نضج جهاز النطق وقَْدٍر من الذَّكاء ومن التَّوافق 

. العقــيل – الحــريك- الحــيِّ

النظــام قبــل أن يتمكَّــَن مــن  والطفــُل عــادًة يفهــم هــذا 

استعامله يف االتصال باآلخرين، غري أَنَه يسيطُر عليه شيئاً 

فشيئاً مستعمالً األسامء أوالً ثم األفعال ثم الروابط، وكلَّام 

منــت ذخريتــُه اللغويــة اســتقامت مهارتُــُه اللغويــة الكالميَّــة 

ـاً  ــاعُر معجــامً لغويَـّ ـة24، لذلــك فقــد اســتخدم الشَّ والتعبرييَـّ

الغريبــة  األلفــاظ  عــن  فابتعــد  الطفولــة،  مرحلــة  يناســُب 

ة املوحيــة  واملبتذلــة، واعتمــد عــىل األلفــاظ الســهلة املعــرِّ

املأنوســة التــي توصــل املعنــى املــراد إيصالــه إِىل الطفــل 

ـًة  دون عنــاٍء أو َعَنــٍت، فكانــت كلُّ كلمــٍة مــن كلامتــه مؤديَـّ

ــاعُر منهــا أَْن تؤديَــه، وأغلــُب كالمــه  معنــًى وغرضــاً أراده الشَّ

يف قصائــده وقصصــه مــن هــذا النَّــوع مــن األلفــاِظ كألفــاظ 

ــمس والقمــر والزَّهــر واملطــر واملعلمــة والفــرح واللعــب  الشَّ

وغريهــا الكثــري.

ألفاظــه إكســاب  مــن خــالل  أيضــاً  ــاعر  الشَّ وقــد حــاول 

فــدسَّ يف  إِليــه،  بالنســبة  جديــداً  ـاً  لغويَـّ معجــامً  الطفــل 

قصائــده وقصصــه ألفاظــاً أراد أن يوصــَل معناهــا وقيمتهــا 

والكــون  ــهيد  والشَّ وفلســطني  التَّاريــخ  كألفــاظ  للطفــل 

وغريهــا. واملســتقبل 

ــاعر يف جملِــه عــىل الجملــة البســيطة  كــام اعتمــد الشَّ

والقصــرية التــي ال تربــك الطفــل يف فهــم معناهــا.

ــاعر يف كتاباتــه  ــا العاطفــة فقــد تنوعــت عاطفــة الشَّ أمَّ

حســب أغــراض قصائــده بــني دينيــة أو قوميَّــة أو وطنيَّــة أو 

اجتامعيَّــة أو إنســانيَّة، واتَّســمت هــذه العواطــف بصدقهــا 

ألنَّــه يخاطــُب بهــا فئــه يجــب أال تــرى مــن مؤدبيهــا ومعلِّميهــا 

ــاعر يف  ـى يف الشــعر، كــام كانــت عاطفــة الشَّ الكــذب حتَـّ

أغلــب قصائــده عاطفــة هادئــة منتظمــة تبعــث الطأنينــة 

ــني. يف نفــوس املتلقِّ

ــاعر محمــد جــامل عمــرو فقــد  ــا الخيــال يف أدب الشَّ أمَّ

اعتمــد عــىل إثــارة خيــال الطفــل مــن خــالل الصــور القريبة من 

واقــع الطفــل والتــي تجعــل الطفــل يعيــش يف عــامل متخيَّــل 

ــور  ــورة، فمــن الصُّ ـه جــزٌء مــن هــذه الصَّ للحظــات فيحلــم أَنَـّ

اعر يف قصائده تشبيه األطفال  الرائعة التي استخدمها الشَّ

بالنحــل يف النشــاط والجــدِّ والعمــل يف قولـِـه25:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل النَّحلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِة نعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل هيَّ

ــــــــــــــــل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــــــــٍد أجمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــــــــي لغــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــــــا نبنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ هيَّ

ــمس التــي يلعــُب معهــا األطفــال والتــي تغفــو  وصــورة الشَّ

فــوق األشــجار يف قولِــه26:

مَس التي تغفو عىل األشجار نداعُب الشَّ

وإثــارة شــعور  الخيــال  إثــارة  هــو  مــن هكــذا صــور  فغرُضــه 

ــور  أو يتخيلــون هــذه الصُّ األطفــال عندمــا يعيشــون ذهنيَّــاً 

لذلــك اعتمــد عــىل الصــور الحركيَّــة البســيطة واعتمــد عــىل 

الحــواس الخمــس يف صــوره. اللــون والحركــة وعــىل 

ــعريَّة التي اتَّســمت بها قصائده فقد  ا املوســيقا الشِّ أمَّ

ــاعر اهتاممــاً وعنايــًة بالَغــني، فهــي بنوعيهــا  لقيَــت مــن الشَّ

اخليَّة والخارجيَّة كانت موسيقا تبعث الفرح والسعادة  الدَّ

يف نفوس األطفال، لذلك انتهج القر يف القصيدة خوفاً 

مــن تــرُّب امللــل إىل نفــس الطفــل، وكانــت أوزانُــه رسيعــة 

خفيفة عىل املتلقي بحيُث تؤدِّي غرَضها يف إثارة فاعلية 

ـة، فجــاَءت أوزانــه عــىل منــط األوزان  الطفــل بــكل لطــٍف ورقَـّ

ـه اســتخدم البحــور الصافيــة ذات التفعيــالت  العربيــة إالَّ أَنَـّ

املتجانســة كالبحــر املتــدارك واألوزان القصــري كاملجــزوء 

واملشــطور مــن البحــور، وهــي التــي مييــل إليهــا الطفــل27، 

وكلُّ ذلك ليعطي لقصائده موسيقا رسيعة تناسب مرحلة 

الطفولــة، ويظهــر يف كثــري مــن قصائــده أَنَّــه نــوع يف القافيــة 

ــبب مــن ذلــك هــو دفــع  يف القصيــدة الواحــدة، ولعــلَّ السَّ

القافيــة  تكــرر  نفــوس األطفــال بســبب  مــن  الســأم وامللــل 

نفســها دومــاً كــام يف قولـِـه28:

وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَف البــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُر عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىل ُشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَّايك

نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادى ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوى مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالِك

ــــــــــورة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــــي يف املعمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــا منــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ هيَّ

ــــــورة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــل العصفــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــُق مثــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ونحلِّ
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وكذلــك موســيقاه الداخليَّــة، فقــد جــاءت هادئــة تثــري الفــرح 

والنشــاط والحركــة لــدى الطفــل حتــى أنَّهــا تجعلــه يرقــص يف 

أغلــب األحيــان، وقــد تعــددت مصــار املوســيقا الداخليَّــة 

العبــارات واســتخدام  يف أشــعاره كالتَّريــع والتــوازن يف 

الجنــاس والطبــاق والــرتادف، ومــن ذلــك قولُــه29:

ــــاً ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــدو فرحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاًيشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدو مرحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يعــ

فأمثلة ذلك يف شعره كثرية ال يكفي املوضع لحرها.

ــاعر بســامت تناســب الطفولــة  وقــد اتَّســم أســلوب الشَّ

كالحوار الهادف والتِّكرار والتَّضمني، وغرضه من الحوار يف 

شــعره تحفيز قدرة الطفل عىل الحوار بجميع أشــكاله ســواء 

كان مــع اآلخريــن أو الحــوار مــع الــذات مــن خــالل أســاليب 

التســاؤل كــام يف قولـِـه30:

هــل تنعــُم فيهــا أنظــاري؟أحلُم بالحلوى ما الحلوى

لَُعــٌب لهــم  األطفــال  ِركلُّ  ألحجــا با لهــو  أ نــا  وأ

ــا التكــرار فقــد تنوَّعــت أســاليبه، فقــد يكــرر اللفــظ الواحــد  أمَّ

كقولِه:

إنرتنــــــــــــــــــــت إنرتنــــــــــــــــــــت هــــــــــــــــــــذا عــــــــــــــــــــر اإلنرتنــــــــــــــــــــت

يــود  الــذي  الغــرض  لتأكيــد  كامــالً، وذلــك  بيتــاً  يكــرر  وقــد 

كقولِــه31: ــي  للمتلقِّ إيصالــه 

ــــْريف منزلِنا ُعْشٌب أَخرض ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــٌر ورٌد أحمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــٌر ِعطْ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ زهــ

أَحبــايب يــا  ــي  أُمِّ هاتـُـــــــــــــــــــوا مــــــــــــــــــــاًء لألَعشــــــــــــــــــــاِبقالــت 

ــــــــــــــــــــداً بعــــــــــــــــــــديواسُقوا وردي ماَء الَشهد ال تنســــــــــــــــــــوُه أَب

الزَّهــُر القمــُر ودعــا  ــُرفَــِرَح  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــأىت املطــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ريبِّ ريبِّ فــ

ــــْريف منزلنا ُعْشٌب أَخرض ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــٌر ورٌد أَحمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــٌر ِعطــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ زهــ

وقولِه32:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَت اللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَك أَنْ أشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُد أَنَّ

ه الَّ إِ عبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُد  أَ ال  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  بِّ ر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَت الواحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُد يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ربَّ أَن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَت اللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَك أَن أشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُد أَنَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَت اللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَك أَن أشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُد أَنَّ

وقــد يلجــأ الشــاعر إِىل أْن يكــرر مقطعــاً كامــالً لغــرض متكــني 

ُ عنهــا يف  معنــاه يف نفــس الطفــل، وتعزيــز القيَــم التــي يعــرِّ

ومــا  للنَّــص  يعطيهــا  التــي  باإلضافــة إىل املوســيقا  نفِســه 

يضيفــه إليــه مــن زينــٍة لفظيَّــة.

آيــاٍت  أبياتــه  ــاعُر يف  الشَّ ــُن  يضمِّ فقــد  التَّضمــني  ــا  أمَّ

مــن القــرآِن الكريــم، وغرُضــه مــن ذلــك هــو إِيصــال الغــرض 

إِىل األطفــال عــن طريــق  تلــك اآليــات  أو األمــر اإللهــي يف 

كقولِــه: الشــعر 

ـــــــــِر ـــ ـــ ـــ ــــــــــــعِ الفجــ ـــ ـــ ــــــــــــالم ملطلــ ـــ ـــ ــــــــــــِت ســ ـــ ـــ ــ ـــــــــــــــرشاَي أَنْ ـــ ــ بُ

قــــــــــــــــــــد خــــــــــــــــــــاَب فيــــــــــــــــــــِك نيــــــــــــــــــــام وفــــــــــــــــــــزُْت باألجــــــــــــــــــــر

ــابق تضمــنٌي لقولِــه تعــاىل يف ســورة القــْدر:  ففــي قولِــه السَّ

َفْجــِر﴾، وهــذ كثــرٌي يف شــعره.
ْ
ــِع ال

َ
ٌم ِهَ َحــىَّ َمْطل

َ
﴿َســا

نتائج البحث

ل البحُث إِىل النتائج اآلتية: توصَّ

األطفــال أدب جديــٌد يف األدب املعــارص، مل  أدب 

يتبلــور ويســتقل عــن أدب الكبــار إالَّ يف العــر الحديــث.

احتوى الرتاث األديب العريب عىل بذور ألدب األطفال 

وبعــض  الشــعبية  والحكايــات  األمثــال  بقصــص  متثَّلــت 

األشــعار التــي كانــت النســاء يغنينهــا لصغارهــنَّ إاَِل أَنَّهــا ال 

ميكــن أن تَُصنَّــَف يف نــوع مســتقل كأدب أطفــال.

اعر محمد جامل عمرو بأنَّه  امتاز أدب األطفال عند الشَّ

أدب هادٌف بامتياز مل يرد منه اإلمتاع واملؤانسة فحسب، 

بل متعدد األهداف يف وقٍت واحد.

ــاعر والكاتــب  غلــب الطابــع الدينــي عــىل كتابــات الشَّ

محمــد جــامل عمــرو متأثِّــراً بذلــك بعقيدتــه وفطرتــه، فكانــت 

ة مــن تعاليــم اإلســالم. أغلــب معانيــه مســتمدَّ

ئــده  قصا يف  الشــكل  اســتغالل  ــاعر  الشَّ اســتطاع 

أدَّْت  الحركــة  بــل  الحــرَف  إِنَّ  ليُقــال  ـى  ــا، حتَـّ تامَّ اســتغالالً 

منهــا. مــراداً  غرضــاً 
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اخليال فـي اأدب الأطفال مقاربة براغماتّية جمالّية
رحلة ابن بط�طة اأمن�ذًجا

؟؟
؟؟

امللخص

حــني تتّســع ملكــة اإلحســاس والبصــرية والــّرؤى، وتقــع يف الّنفــس خواطــر، ويبلــغ االنبهــار أوجــه، يلــوذ خطــاب الرّحلــة 

لتوســيع قــوى الخيــال. وقــد رأى علــامء العــرب القدمــاء أنّهــا قــّوة مــن أعجــب القــوى املدركــة، حيــث ميكــن لإلنســان 

عن طريقها ويف ســاعة واحدة أن يجول يف املرشق واملغرب والّســهل والجبل وفضاء األفالك وســعة الّســموات، 

ويتصــّور مــن األشــياء مــا لــه حقيقــة، ومــا ال حقيقــة لــه، فيتخيّــل بهــذه القــّوة طائــرًا لــه أربــع قوائــم، أو فرًســا لــه جناحــان، 

ومــا شــاكل ذلــك، مــاّم يعملــه املصــّورون مــن الّصــور املنســوبة إىل الجــّن والّشــياطني وعجائــب البحــر. لهــذا األمــر 

ازداد احتــالل عنــر الخيــال عــىل جانــب ال يســتهان بــه مــن أدب الرّحــالت. فــأدب الرّحــالت ال يســعه البتـّـة أن يكــون 

لــه وجــود إاّل إذا أقــام نوًعــا مــن التـّـوازن بــني الخيــال والواقــع.

وما تهتّم به هذه الورقة هو محاولة تسليط الّضوء يف أدب األطفال عىل القوى الخياليّة لرحلة ابن بطّوطة وكَْشف 

بُعدهــا الجــاميل الراغــاميت، والرّتكيــز عــىل مــدى قدرتهــا عــىل إثــارة أهــواء الطّفــل وخيالــه والتّأثــري عــىل جوارحــه ويف 

طرح أنوار من األفكار تيضء له الطّريق، ويف إلهامه وَحْفز عقله عىل الّسري يف طرق جديدة، ودفعه إىل التّفكري يف 

مستقبل البرشيّة والتّخلّص من التّبعيّة لألفكار الّسائدة، كّل ذلك من خالل تقديم نص قصي مقنع ممتع مؤثّر.

املقدمة

مل يَْخــُل األدب العــريب القديــم مــن مالمــح الخيــال العلمــي 

فيــام قّدمــه مــن أســاطري وشــخصيّات أدبيّــة خياليّــة مشــهورة 

يف )رسالة الغفران( للمعري، ويف )املقامات( للحريري، 

ــز بخيالهــا الفنتــازي الجامــح  ويف ألــف ليلــة وليلــة الّتــي تتميّ

الطّفــل يف حكايــات  ألحــالم  األمثلــة  مــن  العديــد  وفيهــا 

الجــّن والعفاريــت ومخاوفهــم، والحصــان الطّائــر، والبســاط 

عــالء  الّرؤيــا، وطاقيّــة اإلخفــاء ومصبــاح  وبلــورة  الّســحري، 

الّديــن، وعــيل بابــا واألربعــني حرامــي، والّســندباد البحــري، 

والّشــاطر حســن، وتحويــل اإلنســان إىل حيــوان، وغــري ذلــك 

مــن الخــوارق والتّحديــات الّتــي تنــدرج تحــت لــواء الخيــال.

وأدب الرّحالت نوع من األدب الّذي يصّور فيه الرّّحالة 

ما جرى له من أحداث وما شــاهده من أمور يف أثناء رحلة 

قــام بهــا ألحــد البلــدان. ويُعــّد مــن أهــّم املصــادر الجغرافيّــة 

والتّاريخيّــة واالجتامعيّــة؛ ألّن الرّّحالــة يســتقي معلوماتــه مــن 

املشــاهدة الحيّــة، والتّصويــر املبــارش، مــاّم يجعــل قراءتهــا 

غنيّــة وممتعــة. وتَُعــّد رحلــة ابــن بطوطــة مــن أهــّم املصــادر 

يف تربيــة ذائقــة جامليّــة لــدى الطّفــل إلطــالق رساح ذلــك 

الّسندباد القابع كجّني القمقم داخله فينرشح قلبه وتفتح 

بصريتــه، وذلــك مبــا احتوتــه الرّحلــة مــن قصــص تعتمــد عــىل 

الخيــال يف رَسْدهــا.
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الخيــال يف الّلغــة هــو الظّــّن والتّوّهــم والتّصــّور،1 فاإلنســان 

يتصّور أو يُنشئ أو يُركّب أموًرا غري مألوفة يف حياته فريتفع 

عندئــذ فــوق الواقــع؛ ألّن نقــل الواقــع كــام هــو ال يَُعــّد خيــااًل. 

ورأى إخــوان الّصفــا أّن العلــامء تائهــون يف بحــر قــّوة الخيــال 

وعجائب متخيّالتها؛ فاإلنسان ميكنه بهذه القّوة يف ساعة 

واحــدة أن يجــول يف املــرشق ويف املغــرب، والــّر والبحــر، 

والّسهل والجبل، وفضاء األفالك وسعة الّسموات، وينظر 

إىل خــارج العــامل، ويتخيّــل هنــاك فضــاء بــال نهايــة، ورمبــا 

يتخيّــل مــن الزّمــان املــايض وبــدء كــون العــامل، ويتخيّــل فنــاء 

العــامل، ويرفــع مــن الوجــود أصــاًل، ومــا شــاكل هــذه األشــياء 

مــاّم لــه حقيقــة ومــاّم ال حقيقــة لــه.”2 وملكــة الخيــال عــىل 

نوعــني: إّمــا أن تســتعيد الّصــور الّتــي شــاهدها صاحبهــا مــن 

ــرة أو املســتعيدة، أو  قبــل وتُســّمى عندئــذ املخيّلــة املتذكّ

ُصــوًرا جديــدة وتســّمى  تعتمــد صــوًرا ســابقة فتولّــد منهــا 

عندئــذ املخيّلــة الخاّلقــة.”3 وَصــوَّر الغــزايل عمــل التّخيّــل 

يتــرّف يف املحسوســات  ثــّم الخيــال  االبتــكاري فقــال:” 

وأكــر ترّفــه يف املبــرات، فرُيكّــب مــن املرئيّــات أشــكااًل 

مختلفــة، آحادهــا مرئيّــة، والرّتكيــب مــن جهتــه؛ فإنـّـك تقــدر 

أن تتخيّــل فرًســا لــه رأس إنســان وطائــرًا لــه رأس فــرس،4 أو 

كــام رأى إخــوان الصفــا أن تتخيّــل فرًســا لــه جناحــان أو حــامًرا 

لــه رأس إنســان أو جمــاًل عــىل رأس نخلــة أو نخلــة ثابتــة عــىل 

ظهــر جمــل أو طائــرًا لــه أربــع قوائــم،5 أو كــام رأى ابــن ســينا أن 

تتخيّل إنسانًا له رؤوس كثرية يطري إىل الّسامء وينزل عنها، 

أو يقــف يف الّنــار أو أن تتخيّــل إنســانًا أعظــم مــن فيــل ومــن 

ــور واألفعــال  جبــل ومــن جملــة العــامل، ومــا أشــبهها مــن الصُّ

تريــد،  تتخيّــل وتتوّهــم كلّــام  الوجــود. وبالجملــة  املمتنعــة 

وكــام تريــد، وبــأّي مقــدار وعــدد تريــد. أي لهــا حّريـّـة التـّـرّف 

الخيــال أرشف  أّن  ابــن ســينا  ويــرى  يف صورهــا وزمانهــا.6 

القــوى العقليّــة وأعجبهــا و”أحّقهــا بــأن تســّمى عقــال،”7 ألنّهــا 

أّواًل “أكــر هــذه القــوى أعــاماًل وأقدرهــا عــىل أفعالهــا” وثانيًــا 

“ألنّها التكّل وال تعَجز عاّم تريد يف كّل وقت وكّل حال عن 

فعلهــا البتّــة” بخــالف قــّويت الحــّس والفكــر الّلتــني تــكاّلن أو 

ال تســتطيعان أن تــدركا أشــياء كثــرية أو قويّــة أو غامضــة أو 
بعيــدة يف الوقــت نفســه.8

الخيال   رحلة ابن بتوطة: مقاربة براغامتّية 
جاملّية

عــرض ابــن بطوطــة يف رحلتــه صــوًرا رائعــة وتفاصيــل ســاحرة 

لجــزء كبــري مــن العــامل العــريب والغــريب يف القــرن الرّابــع عــرش 

امليــالدي، ِعــْر القــص والتّخييــل لعــوامل مدهشــة وعجيبــة 

وغريبــة؛ إذ صــّور مــا شــاهده مــن الحيــوان والّنبــات والبــالد، 

فأنشــأ يف رحلتــه عاملًــا روحيًّــا ينتزعنــا مــن الواقــع. فمنــذ 

بــالد املغــرب  فــاس يف  ابــن بطوطــة يف مســجد  ث  تحــدَّ

ســنة 754هـــ/1353م عــن تلــك العجائــب أو الغرائــب الّتــي 

شــهدها أو ســمعها يف رحلتــه والّنــاس يعلنــون أو يُــِرّون 

شــكوكًا تثــور يف نفوســهم نحــو بعــض مــا قــال إنّــه شــهده أو 

سمعه، خاّصة أحاديثه العجيبة عن بالد الهند ومشاهداته 

الّتــي ســّجلها عــن بــالد الصــني و أوروبــا. يقــول ابــن خلــدون: 

“ورد عــىل املغــرب لعهــد الســلطان أيب عنــان مــن ملــوك 

بنــي مريــن رجــل مــن مشــيخة طنجــة يُعــرَف بابــن بطوطــة، كان 

قد رحل منذ عرشين ســنة قبلها إىل املرشق، وتقلّب يف 

بــالد العــراق واليمــن والهنــد، ودخــل مدينــة دهــىل حــارضة 

ملــك الهنــد، واتّصــل مبلكهــا لذلــك العهــد وهــو الّســلطان 

محمد شاه وكان له منه مكان. واستعمله يف خطّة القضاء 

مبذهب املالكيّة يف عمله. ثم انقلب إىل املغرب واتّصل 

يحــّدث عــن شــأن رحلتــه ومــا  بالّســلطان أيب عنــان. وكان 

ث  رأى مــن العجائــب مباملــك األرض. وأكــر مــا كان يُحــدِّ

عــن دولــة صاحــب الهنــد، ويــأيت مــن أحوالــه مبــا يســتغِربه 

الّســامعون، مثــل أّن ملــك الهنــد إذا خــرج للّســفر أحــى 

أهل مدينته من الرّجال والّنساء والولدان، وفرض لهم رزق 

ستّة أشهر يدفع لهم من عطائه، وأنّه عند رجوعه من سفره 

يدخــل يف يــوم مشــهود يــْرز فيــه الّنــاس كافّــة إىل صحــراء 

املحفــل  ذلــك  أمامــه يف  وينصــُب  بــه.  ويطوفــون  البلــد 

منجنيقــات عــىل الظّهــر يرمــى بهــا شــكائر الّدراهــم والّدنانــري 

عــىل الّنــاس إىل أن يدخــل إيوانــه وأمثــال هــذه الحكايــات. 
فتناجــى الّنــاس يف الّدولــة بتكذيبــه.”9

وتناجــى ســامعو ابــن بطوطــة مــن أهــل األندلــس بتكذيبــه 

أيًضا و الّشّك يف أحاديثه عندما تحّدث إليهم عاّم شاهد 

يف بالد الرّشق البعيد. يذكر أبو القاســم بن العاصم – من 
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أعــالم األندلــس- طريــق رحلــة ابــن بطوطــة ثــّم يقــول:” ثــم قفــل 

إىل بــالد املغــرب ودخــل جزيــرة األندلــس فحــىك بهــا أحــوال 

الّذيــن  ومــن  فكــّذب.”10  أهلــه  مــن  اســتفاد  ومــا  املــرشق 

شّككوا يف بعض ما رواه ابن بطوطة كاتب رحلتة ومسّجلها 

ابــن ُجــزَّي، فهــو عنــد بــدء تســجيله يذكــر صيًغــا وتعابــري تثــري 

الّشّك يف بعض هذا الّذي يسمع من أحاديث، يقول ابن 

ُجــزَّي يف مقّدمــة الرّحلــة: “ونقلــت معــاين كالم الشــيخ أيب 

عبــد اللــه بألفــاظ موفيــة للمقاصــد الّتــي قصدهــا، موّضحــة 

للمناحــي الّتــي اعتمدهــا، ورمبــا أوردت لفظــة عــىل وضعــه 

مــن  أورده  مــا  بأصلــه وال فرعــه، وأوردت جميــع  أخــّل  فلــم 

الحكايــات واألخبــار، ومل أتعــرّض لبحــث عــن حقيقــة ذلــك 

وال اختبــار.”11 ويف العــر الحديــث نجــد مــن وصــف بعــض 

ــْخف مبــكان.”12  مــا رواه ابــن بطوطــة بأنّــه مــن “الخرافــة والسُّ

ومنهم من يرى أنّه يُصوِّر الحقيقة حيًنا، ويرتفع بنا إىل عامل 

خيــايّل حيًنــا آخــر،”13 كحديثــه عــن حكايــا عجيبــة مــن كرامــة 

بعض الّشيوخ،14 وقّصة لحية الّشيخ جامل الدين الساوي15 

وعاممة قايض اإلسكندرية عامد الدين الكندي،16 والّشجرة 

الفــارح،18 وحســن املجنــون19  القلــب  العجيبــة،17 وقّصــة 

تحــّدث  ومــا   “ النــار20  داخــل  الحيدريّــة ورقصهــم  وطائفــة 

فيــه عــن زيارتــه مــا بعــد بــالد البلغــار والصــني وتلــك البــالد 

الّتــي ســاّمها بــالد طَواليــي21- بفتــح الطــاء وكــر الســني- 

ســفره  التّشــّكك يف  إىل  الّنقــاد  مــن  كثــريًا  دعــت  الّتــي” 

إىل بــالد الصــني.”22 كحديثــه عــن قــدرة الّســحرة يف الهنــد 

والصــني عــىل األعــامل العجيبــة23، ومــا ذكــره عــن قَــَدم آدم 

ومشــاهدته لهــا يف جزيــرة ســيالن،24 ومــا ذكــره مــن قصــص 

عــن زنــوج إفريقيــة، وعرائــس البحــر، وحّجــاج الهنــد، وأكلــة 

لحــوم البــرش،25 وســّكان نهــر الفولجــا، وحديــث الجــرادة،26 

والحائك الّذي ينسج الثّياب داخل جوف الّشجرة27 وحكاية 

املشــعوذ،28 وحديثــه عــن الّنســاء ذوات الثّــدي الواحــد،29 
والعفاريــت الّتــي كانــت تــرضب جزائــر ذيبــة املََهــل.30

وتــرى قراءتنــا أنـّـه مــن الخطــأ العلمــي أن نَِصــم ابــن بطوطــة 

أنّــه كاذب،  نعتقــد  الّشــكوك، وال  بالكــذب بســبب هــذه 

يــودع كتابــه كّل مــا شــاهده يف رحلتــه مــن  فهــو حــرص أن 

األمصــار ومــا علــق بحفظــه مــن نــوادر األخبــار وكّل مــن لقيــه 

ليقــع االســتمتاع   “ مــن ملــوك األقطــار وعلامئهــا وأوليائهــا 

بتلــك الطّــرف ويعظــم االنتفــاع بدرّهــا عنــد تجريــده- يقصــد 

تجريــد حديــث ابــن بطوطــة- مــن الّصــدف”.31 وحتّــى يقــع 

هــذا االســتمتاع وهــذه الفائــدة أمــىل ابــن بطوطــة مــن تلــك 

األحاديــث والحكايــات واألخبــار ومظاهــر الحيــاة املختلفــة” 

مــا فيــه نزهــة الخواطــر، وبهجــة املســامع والّنواظــر مــن كّل 

بانتحائهــا؛”32 ألّن  أطــراف  باجتالئهــا، وعجيبــة  أفــاد  غريبــة 

املتلّقــي مل يرهــا أو يقــع عــىل مثلهــا، ويف الوقــت نفســه 

توّخــى فيهــا إظهــار ألــوان مختلفــة مــن التّعبــري الخيــايل مل 

نجــده عنــد غــريه يف حديــث الرّّحالــة العــرب.

مــوا عــىل مــّر  فمــن املتّفــق عليــه أّن الرّّحالــني العــرب قدَّ

العصــور معــارف جغرافيّــة وتاريخيّــة واجتامعيّــة واقتصاديّــة 

يف دراسة أحوال البالد العربيّة واإلسالميّة والبالد األجنبيّة 

هــذه  نقــل  يف  مختلفــون  والّرّحالــة  وافريقيــة.  آســية  يف 

املعــارف يف رحالتهــم، ومختلفــون يف تنــّوع فهمهــم لألمــور 

تحــت الظـّـروف املختلفــة الّتــي يعيشــونها، وابــن بطوطــة يف 

رحلتــه كان مثــاًل رائًعــا يف العالقــة بــني علــم الجغرافيــة وبــني 

األدب والخيــال. فــام جــاء بــه مــن املعلومــات الّصحيحــة عــن 

جهــات إفريقيــة املجهولــة وبخــارى وكابــول وقندهــار والهنــد 

والّصــني والبــالد العربيّــة ال يقــّل يف فائدتــه عــن الّلغــة الفنيّــة 

الخياليّــة الّتــي روت هــذه املعلومــات. فهــو يف رحالتــه ال 

بغيــة  اجتامعيًّــا  كتابًــا جغرافيًّــا،  وقّرائــه  يُقــّدم ملســتمعيه 

تغذيتهــم مبــا يضّمــه مــن معــارف ومعلومــات فحســب، بــل 

لهــم قّصــة وحكايــة بغيــة إمتاعهــم ومــن خــالل هــذا  يقــّدم 

اإلمتاع يزّودهم باملعارف الجغرافيّة واالجتامعيّة. ومن هنا 

دعــت ورقتنــا إىل الوقــوف يف أدب األطفــال عــىل الطّبيعــة 

التّخييليّــة لقصــص ابــن بطّوطــة يف رحلتــه، وكَْشــف أبعادهــا 

هــي  هنــا  بالراغامتيّــة  واملقصــود  الراغامتيّــة.  الجامليّــة 

دراســة العالقــة املتبادلــة بــني األقــوال التّخييليّــة واملقامــات 

الّتــي تتــّم فيهــا. فالتّخييــل يف قصــص ابــن بطوطــة هدفــه 

األسايس إعادة تشكيل بعض الحقائق أو األمور أو املعارف 

تشــكياًل جامليًّــا للتّأثــري يف مخيّلــة املتلّقــي الّتــي ال تلبــث 

أن تســتثار وتنفعــل ومــن ثــّم تدفعــه إىل اتّخــاذ ســلوك مــا 

اتّجــاه الــّيء املخيّــل. يقــول الفــارايب )ت339هـــ/950م(: 

“كذلــك ههنــا معــارف أخــر )خارجــة( تحصــل بالحــّس خارجة 

عن علم أسباب األشياء املحسوسة، قد يتشّوقها اإلنسان 
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الّلــذة  ِعلْمهــا وإدراكهــا فقــط، وعــىل  عــىل  ويقتــر منهــا 

الّتــي تلحقــه مــن إدراكهــا مثــل الخرافــات واألحاديــث وأخبــار 

الّناس وأخبار األمم الّتي إمّنا يستعملها اإلنسان ويسمعها 

ليتفــّرح بهــا فقــط، فإنّــه ليــس معنــى التفــّرح ســوى أن ينــال 

اإلنســان راحــة ولــّذة فقــط... وكّل مــا كان إدراكــه ملــا يدركــه 

أتقن كانت لّذته أكَْمل. وكّل ما كان املدرك أفضل وأكمل 

يف نفسه كان االلتذاذ بإدراكه أكَْمل وأَتَم.”33 لهذا كان ابن 

بطوطة يدّون كّل ما يقّص عليه من أساطري وخرافات، فهي 

وســائل تخييليّــة لتحقيــق الّلــذة أو اإلمتـــاع. ويــرى ابــن ســينا 

)427هـ/1037م( أّن الّلذة أو املتعة الّتي يحّققها التّخيل 

يف تلــك القصــص والخرافــات واألســاطري هــي الّتــي تســّوغ 

للمتلّقي اإلقبال عليها وتفضيلها عىل الواقع، وبها يفرحون 

رغــم بُعدهــا واختالفهــا عــن هــذا الواقــع.34 يقــول ابــن ســينا: 

إنّك ال تفرح بإنسان، وال عابد صنم يفرح بالّصنم املعتاد، 

وإن بلغ الغاية يف تصنيعه وتزيينه، ما تفرح بصورة منقوشة 

محاكيــه؛ وألجــل ذلــك أُنشــئت األمثــال والقصــص.35 ويؤكّــد 

ابن رشد )595هـ/1198م( ذلك فريى أّن الّناس يفّضلون 

الّيء املحاىك عن صورته الحقيقيّة يف الواقع” فااللتذاذ 

ليس يكون بِذكْر الّيء املقصود ذكره دون أن يحاىك، بل 

إمّنا يكون االلتذاذ به والقبول له إذا حويك، ولذلك ال يلتّذ 

إنســان بالّنظــر إىل صــور األشــياء املوجــودة أنفســها، ويلتــّذ 

مبحاكاتهــا وتصويرهــا باألصبــاغ واأللــوان. ولذلــك اســتُْعِمل 
الّنــاس يف صناعــة الزّواقــة والتّصويــر.”36

وألّن التّخييل يعّدل من صورة الواقع ويُخلّف إحساًســا 

بالّلــذة واملتعــة- وذلــك لتقدميــه الّصــورة املاثلــة يف الواقــع 

الّنفــس  ولــوع  “اشــتّد  ملمــوس-  وحــّي  حيــوي  بشــكل 

بالتّخيّل، وصارت شديدة االنفعال له حتّى أنّها رمّبا تركت 

التّصديــق للتّخيّــل فأطاعــت تخيُّلَهــا وألغــت تصديقهــا.”37 

فـــ “اإلنســان كثــريًا مــا تتبــع أفعالــه تخياّلتــه أكــر مــاّم تتبــع ظّنــه 

التّخييليّــة ميكــن  القــّوة  أّن  الورقــة  أو علمــه.”38 وتــرى هــذه 

االنتفــاع بهــا يف خطــاب الرّحلــة املوّجــه للطّفــل عــىل أنّهــا 

وســيلة خادعــة أو غــّش ينتفــع بــه يف ترويــج الــّيء عــىل مــن 

ينخــدع وينغــش؛ فابــن ســينا رأى ســابًقا أّن االســتعارة ميكــن 

أن ينتفــع بهــا يف الخطابــة املوّجهــة للجمهــور والعاّمــة عــىل 

أنّهــا وســيلة خادعــة أو غــّش ينتفــع بــه يف ترويــج الــّيء عــىل 

مــن ينخــدع وينغــش، يقــول ابــن ســينا: “وليعلــم أّن االســتعارة 

يف الخطابة ليست عىل أنّها أصل بل عىل أنّها غّش ينتفع 

بــه يف ترويــج الــّيء عــىل مــن ينخــدع وينغــش، ويؤكّــد عليــه 

اإلقنــاع الّضعيــف بالتّخييــل، كــام تغــّش األطعمــة واألرشبــة 

بــأن يخلــط معهــا يشء غريهــا لتطيــب بــه أو لتعمــل عملهــا 

فريّوج أنّها طيّبة يف أنفسها.”39 فالقّوة التّخييليّة هي الّتي 

تطيّب وتُجّمل وتزيّن وتفّخم املعنى الّذي يقصده القاص، 
وتْجَعــل لــه رونًقــا وبهــاء.40

الّدراســة هنــا: هــل االســتمتاع  الّــذي تطرحــه  والّســؤال 

القصــص والخرافــات مقصــود لذاتــه؟ بســامع 

لقــد أدرك الفالســفة املســلمون أّن الّشــعور بالّلــذة أو 

املتعة يحّقق نوًعا من الرّاحة لإلنســان يُعينه عىل اســرتداد 

الجــّد، وتجديدهــا،41  بهــا نحــو أفعــال  الّتــي يتوّجــه  طاقاتــه 

حيــث يــرى الــرازي )ت320هـــ/932م( أنّــه ينبغــي أن يريــح 

الّلــذة  مــن  ينيلــه  بــأن  والفكــر(  )الهــّم  مــن  العاقــل جســده 

يخــور وينهــد  لئــاّل  مــا يصلحــه ويحفــظ عليــه صّحتــه  بقــدر 

وينهــك.42 ويف الوقــت نفســه يؤكّــد الــرازي أّن هــذا الّلــذة أو 

املتعــة ال بــّد مــن أن تكونــا مــن أجــل تجديــد طاقــات اإلنســان 

ليواصــل فكــره وهّمــه الّلذيــن يصــالن باإلنســان العاقــل إىل 

غاياتــه اإلنســانيّة يقــول الــرازي: “فإنّــه ينبغــي أن يكــون نيلنــا 

وإصابتنــا مــن “الّلــذة ال أنّهــا لهــا لنفســها، بــل لــي نتجــّدد 

نــا الّلذيــن بهــام نبلــغ  ونقــوى بــه عــىل العــدّو يف فكرنــا وَهمِّ

مطالبنــا.”43 وأدرك الفــارايب رضورة الّلــذة يف حيــاة املــرء؛ 

يك يســتطيع مواصلــة حياتــه بأعبائهــا ومشــّقاتها مــن أجــل 

الّســعي نحــو تحقيــق الّســعادة، ومــن أجــل أن نجعــل للّــذة 
مدخــاًل يف اإلنســانيّة.44

دور الخيال   املعررة

وهكــذا فــإّن معايــري املعرفــة ليســت دامئـًـا علميّــة يف متثـّـل 

أو  الَوْهــم  أو  التّخييــل  يكــون مرّدهــا  حقائــق األشــياء، فقــد 

الفكــر،45  آلــة يف  التّخييليّــة املتخيّلــة  الخرافــة، فالوســيلة 

للتّصديــق  موازيــة  تكــون  أن  الفالســفة املســلمون  حــرص 

اإلثــارة  أداة للمعرفــة تعتمــد عــىل  الرهــاين؛ ألنّهــا تشــّكل 

الّنفسيّة للمتلّقي الّتي يرتتّب عليها أن يقوم بالفعل الّذي 

كان سيفعله لو علمه بالرهان.46 وذكر الغزايل أّن “الخيال 
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الكثيــف، إذا ُصّفــي وَرّق  أّول اإلدراك.”47 وقــال: “الخيــال 

العقليّــة، محاذيًــا  للمعــاين  وُهــّذب وضبــط، صــار موازيًــا 

لهــا، وغــري حائــل عــن إرشاق نــور منهــا.”48 وقــال:” الخيــال إذا 

صفــا صــار كالزّجــاج الّصــايف، وصــار غــري حائــل عــن األنــوار، 

بــل صــار مــع ذلــك مؤّديـًـا لألنــوار، بــل صــار مــع ذلــك حافظـًـا 

لألنــوار عــن االنطفــاء بعواصــف الّريــاح.”49 ويــرى الغــزايل أّن 

العقــل ال يتلّقــى املعلومــات مــن الحــواس مبــارشة، وإمّنــا 

املتخيّلــة الّتــي تجــري منــه مجــرى صاحــب بريــده هــي الّتــي 

يقــول  الحــواس،  مــن  هــذه املعلومــات املختلفــة  تتلّقــى 

الّدمــاغ  الخياليّــة املودعــة يف مقــّدم  القــّوة  إّن  الغــزايل:” 

أخبــار  تجتمــع  بريــده  صاحــب  مجــرى  العقــل  مــن  تجــري 

مســكنها  الّتــي  الحافظــة  وتجــري  عندهــا،  املحسوســات 

حوافــز الّدمــاغ مجــرى الخــازن لهــذا الريــد، وتجــري الحــواس 

الخمــس مجــرى جواسيســه، فيــوكل كّل واحــد منهــا بأخبــار 

صقــع مــن األصقــاع، فيــوكل العــني بعــامل األلــوان، والّســمع 

الّروائــح، وكذلــك ســائرها  بعــامل  بعــامل األصــوات، والّشــّم 

فإنّهــا أصحــاب أخبــار يلتقطونهــا مــن هــذه العوامل، ويؤّدونها 

إىل القــّوة الخياليّــة الّتــي هــي كصاحــب الريــد.”50 واعتــر 

“إّن  العقــل  معــارف  ـا يف ضبــط  الخيــال رضوريًـّ الغــزايل 

مــن بــني خــواص الخيــال أنّــه رضورّي لتضبــط بــه املعــارف 

انتشــاًرا يخــرج  تنتــرش  تتزلــزل وال  العقليّــة فــال تضطّــرب وال 

الّضبــط، فنعــم املعــني املثــاالت الخياليّــة للمعــارف  عــن 

العقليّــة.”51 ويعتــر ابــن عــريب الّذيــن يصفــون الخيــال بأنّــه 

فاسد، أنّهم “ال يدركون حقيقته؛ ذلك أّن الخيال إذا أدرك 

شــيئًا، فإمّنــا يدركــه بنــوره، والّنــور ال يخطــئ يف كشــفه عــن 

األشــياء، وإن كان هنــاك خطــأ فــال بــّد أن يكــون لســبب آخــر 

إذ الخطــأ وليــد الحكــم، والخيــال ال يصــدر ُحكــاًم بــل هــو نــور 

يكشــف ســتار الظّلمة الّذي يحجب األشــياء، إذن يجب أن 

يُنَســب الخطــأ إىل القــّوة الّتــي تصــدر الحكــم وهــي العقــل، 

وإذا كان الُحكــم لغــري الخيــال فــال داع ألن ننســب الخطــأ 

أو الفســاد إليــه. إنّــه مــن األوىل أن يقــال: أخطــأ العقــل يف 

فهــم مــا كشــف الخيــال عنــه حتّــى ال يُنَســب الحكــم بالخطــأ 

والفساد إىل الخيال وهو بريء منه.”52 وبذلك بّرأ ابن عريب 

الخيــال عــن الخطــأ واملغالطــة موقًعــا الّذنــب عــىل العقــل. 

فـــَ “الخيــال أحــّق باســم الّنــور مــن جميــع املخلوقــات الّنوريـّـة، 

فنــوره ال يشــبه األنــوار، وبــه تــدرك التّجليّــات، وهــو نــور عــني 

الخيال، ال نور عني الحّس.”53 فيحتّل الخيال مرتبة وسطى 

بني املحســوس واملعقول، واملمكن واملســتحيل، وبدونه 

تكــون املعرفــة غــري منّســقة. ومّجــد الرومانســيّون يف العــر 

“قــدرة  فالخيــال  العقــل  عــىل حســاب  الخيــال  الحديــث 

ســحريّة مبدعــة تخلــع الحيــاة عــىل املحســوس، تنبثــق منــه 
الــّروح الّتــي ينفخهــا يف األشــكال واأللــوان.”54

وترى الورقة أنّه قلاّم وعى الّناس قدر الخيال وخطره.55 

فهــو ملكــة منتجــة لهــا القــدرة عــىل اإلبــداع والخلــق، وبدونــه 

ال ميكن تفســري أّي يشء يف العقل اإلنســاين فجامع جهاز 
التّفكــري يقــوم عــىل هــذه امللكــة.56

ورمّبا كان ابن بطوطة عىل وعي بهذه الطّبيعة التّخييليّة 

لقصصــه، فقصصــه تســتهدف إثــارة املخيّلــة لــدى املتلّقــي 

إثارة خاّصة، فيستطيع الّسامع بواسطتها أن يفصل ويركّب 

ور57 الّتي تنهض  ويزيد وينقص ويدرك معنى فيلحقه بالصُّ

بــه “ إىل طلــب الــّيء املخيّــل أو الهــرب عنــه أو الّنــزاع إليــه 

والكراهة له،”58 “أو غري ذلك من األفعال إساءة أو إحسان، 

ســواء صــّدق مــا يُخيّــل إليــه مــن ذلــك أم ال، كان األمــر يف 

الحقيقــة عــىل مــا ُخيّــل أو مل يكــن؛”59 ألّن الّصــدق يف حــّد 

ذاته ليس كفياًل بإحداث التّأثري لدى الّناس “فقد يُصّدق 

بقــول وال يُْنَفعــل عنــه” “فــإن قيــل مــرّة أخــرى، وعــىل هيئــة 
أخرى، انفعلت الّنفس عنه طاعة للتّخييل ال للتّصديق.”60

ويــرى الفــارايب وابــن ســينا أّن تخييــل األمــور رضب مــن 

الجمهــور  هــم:  املتلّقــني  مــن  خــاص  نــوع  تعليــم  رضوب 

والعاّمة؛61 فهم ال يستطيعون إدراك الحقائق أو املعقوالت 

بالرهان، وإمّنا بالتّخيّل عن طريق األقوال التّخييليّة خاّصة 

الّذيــن ال رويـّـة لهــم ترشــدهم، أو الّذيــن لهــم رويـّـة لكّنهــم آثــروا 
التّخييــل.62

لتعليــم  وســيلة  املخيّــل  الّشــكل  أّن  فكــام  هنــا  ومــن 

الجمهور والعوام، فإنّه وسيلة فّعالة لتعليم األطفال وتوجيه 

أفعالهــم والتّحّكــم يف ســلوكهم. فابــن بطوطــة مثــاًل تخيّــل 

جــرادة تتكلّــم لتُْســهم يف تلــّق جميــل مؤثّــر، لنفــرز فيهــا مــا 

نريــد أن نرنــو إليــه ونطلبــه؛ فمــن بعــض مــا قالــه ابــن بطوطــة 

يف الّســودان حكايــة القــايض والجــرادة فقــال: “ وحــرضت 

فــأىت أحــد فقهائهــم  الّســلطان يف بعــض األيّــام،  مجلــس 
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وكان قــدم مــن بــالد بعيــدة، وقــام بــني يــدّي الّســلطان وتكلـّـم 

كالًمــا كثــريًا، فقــام القــايض فصّدقــه ثــم صّدقهــام الّســلطان 

فوضــع كّل واحــد منهــم عاممتــه عــن رأســه وتــرب بــني يديــه، 

وكان إىل جانبي رجل من البيضان فقال: أتعرف ما قالوه؟ 

فقلــت: ال أعــرف. فقــال: إّن الفقيــه قــد أخــر أّن الجــراد وقــع 

ببالدهــم فخــرج أحــد صلحائهــم إىل موضــع الجــراد فهالــه 

أمرهــا فقــال: هــذا جــراد كثــري، فأجابتــه جــرادة منهــا وقالــت: 

إّن البــالد الّتــي يكــر فيهــا الظّلــم يبعثنــا اللــه لفســاد زرعهــا، 

فصّدقهــا القــايض والّســلطان. وقــال الّســلطان عنــد ذلــك 

لألمــراء: إيّن بــريء مــن الظّلــم، ومــن ظلــم منكــم عاقبتــه، ومن 

يُْعلِمنــي فذنــوب ذلــك الظّــامل يف عنقــه  علــم بظــامل ومل 

واللــه حســيبه وســائله. وملّــا قــال هــذا الــكالم وضــع الفراريــة 
عاممئهــم عــن رؤوســهم وتــرّؤوا مــن الظّلــم.63

فابــن بطوطــة أنطــق الجــرادة للتّعبــري عــن الظّلــم الواقــع 

أّن الجــراد إذا تجّمــع يف مــكان يجتمــع  البــالد، وكيــف  يف 

باآلالف للّداللة عىل الظّلم الكبري فيه، فهذا نقد اجتامعّي 

وســيايّس مــن الّصعــب أن يجــرؤ عليــه يف غــري هكــذا أجــواء 

ــة ممتعــة. تخييليّ

ــع مــن دائــرة املعنــى  يَُوسِّ ابــن بطوطــة أن  أراد  وعندمــا 

ويصــّور ِعظَــم ِعلْــم أمئّــة علــم الّلســان الّــذي منهــم القــايض 

العــادة يف  َعامَمــة خرقــت  تصــّور  الكنــدي،  الديــن  عــامد 

حجمهــا، فقــال عنــه: “ كان يعتــّم بعاممــة خرقــت املعتــاد 

للعامئــم مل أَر يف مشــارق األرض ومغاربهــا عاممــة أعظــم 

منها، رأيته يوًما قاعًدا يف صْدر محراب وقد كادت عاممته 
أن متــأل املحــراب.”64

أو  للمشــكالت  الحلــول  بطوطــة  ابــن  تلّمــس  وعندمــا 

املواقــف الّتــي قــد نواجههــا يف لحظــة معيّنــة، رسد قّصــة 

لِْحيَــة جــامل الديــن الســاوي الّــذي راودتــه امــرأة عــن نفســه 

فحلــق لحيتــه وحاجبيــه، فاســتقبحت عندئــذ هيئتــه وعصمه 

الله بذلك. ولكن عندما اتّهمه القايض ابن العميد باالبتداع 

يف َحلـْـق لحيتــه وأّن ِفْعلــه عظيــم “ زعــق الّشــيخ ثــم رفــع رأســه 

فإذا هو ذو لحية سوداء عظيمة، فعجب القايض ومن معه 

ونــزل إليــه عــن بغلتــه، ثــم زعــق ثانيــة فــإذا هــو ذو لحيــة بيضــاء، 

ثــم زعــق ثالثــة ورفــع رأســه فــإذا هــو بــال لحيــة كهيئتــه األوىل”65 

فهــذا الفعــل الخيــايّل مــن ِقبَــل جــامل الديــن يُْســهم يف دفـْـع 

املتلّقــي إىل التّفكــري يف اتّخــاذ قــرار رسيــع للخــالص مــن 

املأزق الّذي ُوضع فيه، وإن كان هذا القرار يخالف ما يؤمن 

بــه وهــو حلـْـق الّلحيــة ألنـّـه بهــذا الفعــل أنقــذ نفســه مــن ِفْعــل 

أعظــم كان ســيقع مــع املــرأة الّتــي راودتــه. فحلـْـق الّلحيــة جــاء 

يف مقــام معــنّي وموقــف خــاص، وهــذا الفعــل ليــس ببدعــة.

ولرمّبــا أراد ابــن بطوطــة أن يذكّــر الطّفــل بالوعــد الّــذي 

قطعــه يوًمــا ثــم نســيه عندمــا ذكــر لنــا كيفيّــة إصابــة )َحَســن( 

بالجنون حيث قال: “ كان )َحَسن( املجنون كثري التّطواف 

بالّليــل وكان يــرى يف طوافــه بالّليــل فقــريًا يكــر الطّــواف وال 

يراه بالّنهار، فلقيه ذلك الفقري ليلة وســأله عن حاله وقال: 

يا )حسن( إّن أّمك تبي عليك وهي مشتاقة إىل رؤيتك، 

وكانــت مــن إمــاء اللــه الّصالحــات، أفتحــّب أن تراهــا قــال لــه: 

نعــم ولكّنــي ال قــدرة يل عــىل ذلــك فقــال لــه: نجتمــع هــا هنــا 

يف الّليلــة املقبلــة إن شــاء اللــه تعــاىل. فلــاّم كانــت الّليلــة 

واعــده فطافــا  وجــده حيــث  الجمعــة  ليلــة  وهــي  املقبلــة 

بالبيــت مــا شــاء اللــه ثــّم خــرج وهــو يف إثــره إىل بــاب املعــىّل 

فأمــره أن يســّد عينيــه وميســك بثوبــه ففعــل ذلــك، ثــم قــال 

بعد ساعة: أتعرف بلدك قال: نعم. قال: ها هو هذا ففتح 

عينيه فإذا به عىل دار أّمه فدخل عليها ومل يعلمها بيء 

مــاّم جــرى وأقــام عندهــا نصــف شــهر- وأظــّن أّن بلــده مدينــة 

أسفي- ثم خرج إىل الجبانة فوجد الفقري صاحبه فقال له: 

كيف أنت؟ فقال: يا ســيّدي إين اشــتقت إىل رؤية الّشــيخ 

نجــم الديــن وكنــت خرجــت عــىل عــاديت وغبــت عنــه هــذه 

األيـّـام وأحــّب أن تــرّدين إليــه. فقــال لــه: نعــم وواعــده الجبانــة 

ليــاًل. فلــاّم وافــاه بهــا أمــره أن يفعــل كفعلــه يف مّكــة رّشفهــا 

الله من تغميض عينيه واإلمساك بذيله، ففعل ذلك فإذا 

بــه يف مّكــة رّشفهــا اللــه، وأوصــاه أن ال يُحــّدث نجــم الديــن 

بــيء مــاّم جــرى وال يُحــّدث بــه غــريه. فلــاّم دخــل عــىل نجــم 

الديــن قــال لــه: أيــن كنــت يــا حســن يف غيبتــك؟ فــأىب أن 

يخره فعزم عليه فأخره بالحكاية. فقال: أرين الرّجل. فأىت 

معــه ليــاًل وأىت الرّجــل عــىل عادتــه، فلــاّم مــّر بهــام قــال لــه: 

يــا ســيّدي هــو هــذا، فســمعه الرّجــل فــرضب بيــده عــىل فمــه 

وقــال: اســكت أســكتك اللــه فخــرس لســانه وذهــب عقلــه 

وبقــي بالحــرم مولًهــا يطــوف بالّليــل والّنهــار مــن غــري وضــوء 
وال صــالة والّنــاس يتركّــون بــه ويكســونه.”66
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ــة الّتــي جــاء بهــا ابــن بطوطــة مــن  فهــذه الّصــورة التّخييليّ

قُــدرة هــذا الفقــري عــىل تلبيــة طلــب )َحَســن( يف كّل مــرّة 

ثــّم  أّمــه،  الّذهــاب إىل  عنــد طلبــه  وذلــك  َعــنْي؛  بغْمضــة 

الرّجــوع بــه إىل مّكــة، وقُــدرة الفقــري بذهــاب َعْقــل )حســن( 

الطّفــل  تجعــل  عْهــده،  نَْكــِث  بســبب  يــد  برْضبــة  وَخرْســه 

يتوقّــف عنــد هــذه القّصــة يف كّل مــرّة يقــوم بنْكــث عْهــد. 

فَِمن طَبْع القّوة التّخييليّة الَحرَكة فال تْفرت وال يف حالة نوم، 

فمــن طَبْعهــا رسعــة االنتقــال مــن الــّيء إىل مــا يناســبه إّمــا 

باملشابهة وإّما باملضاّدة، ومن طبعها املحاكاة والتّمثيل، 

وبها يتذكّر املتلّقي ما نَِي، فإنّها ال تزال تُفتّش عن الّصور 

الّتــي يف الخيــال وينتقــل مــن صــورة إىل صــورة قربــت منهــا 

حتـّـى تعــُر عــىل الّصــورة الّتــي منهــا أدرك املعنــى املنــي، 

ــورة إىل  فيتذكّــر بواســطتها مــا نســيه، وتكــون نســبة تلــك الصُّ

األوســط إىل  الحــّد  نســبة  بهــا  ويتعلّــق  يقارنهــا  مــا  حضــور 
الّنتيجــة، إذ بحضــوره يســتعّد لقبــول الّنتيجــة.67

ولعــّل الخيــال يُْســهم إســهاًما كبــريًا يف تحريــض اإلرادة 

عنــد الطّفــل عــىل ارتيــاد املجهــول عنــد ســامع قّصــة طائفــة 

الَحيْدريّة الّذين يرقصون ويتمّرغون داخل الّنار ثم يطفؤونها 
بأكــامم قميــص رقيــق.68

أّمــا قّصــة ابــن بطوطــة مــع القلـْـب الفــارح؛ فالخيــال فيهــا 

يَطْرح للطّفل فُسحة من األمل تيضء له الطّريق، وذلك يف 

يوم اشتّد العطش بابن بطوطة وعدمت املياه، ووصل إىل 

قريــة خــراب فلــم يجــد فيهــا َحْوًضــا فقــال:” وعادتهــم بتلــك 

القــرى أن يصنعــوا أحواًضــا يجتمــع بهــا مــاء املطــر فيرشبــون 

ــنة، فاتّبْعــت طريًقــا، فأفَْضــت يب إىل بــر  منــه جميــع السَّ

غــري مطويّــة، عليهــا َحبْــل مصنــوع مــن نبــات األرض، وليــس 

فيــه آنيــة يُســتقى بهــا، فربطـْـُت خرْقــة كانــت عــىل رأيس يف 

تَــْرِوين،  ـق بهــا مــن املــاء فلــم  الحبــل، واْمتََصْصــُت مــا تعلَـّ

فربطـْـُت ُخّفــي واْســتَقيْت بــه فلــم يـَـْرِوين، فاســتقيْت بــه ثانيًــا 

فانقطــع الحبــل ووقــع الُخــّف يف البــر، فربطـْـُت الُخّف اآلخر 

ورشبـْـُت حتـّـى رويــت ثــّم قطَّْعتــه، فربطـْـُت أعــاله عــىل رجــيل 

بحبــل البــر وِبخــرَق وجدتهــا هنالــك، فبينــا أنــا أربطهــا وأفّكــر 

يف حــايل إذ الح يل شــخص فنظــرُْت إليــه، فــإذا رجــل أســود 

الّلــون بيــده إبريــق وعــّكاز، عــىل كاهلــه جــراب، فقــال يل: 

ســالم عليكــم، فقلــت: الّســالم عليكــم ورحمــة اللــه وبركاتــه، 

فقــال يل بالفارســيّة: جيكــس )جــه كــي( معنــاه مــن أنــت؟ 

فقلــت لــه: أنــا تائــه. فقــال يل: وأنــا كذلــك ثــم ربــط إبريقــه 

فقــال  أن أرشب  فــأردت  مــاء،  واســتقى  بحبــل كان معــه، 

ثــم فتــح جرابــه فأخــرج منــه غرفــة حّمــص أســود  يل: اصــر 

مقلــّو، مــع قليــل أرز فأكلْــت منــه، ورشبــت، وتوّضــأ وصــىّل 

ركعتني، وتوّضأت أنا وصلّيت، وسألني عن اسمي فقلت 

لــه: محمــد وســألته عــن اســمه فقــال يل: القلــب الفــارح، 

فتفاءلت بذلك ورُسِرُْت به. ثّم قال يل: بسم الله ترافقني، 

ثــّم وَجــْدُت فتــوًرا يف  فقلــت: نعــم. فمشــيت معــه قليــاًل 

مــا  فقــال يل:  فقعــدت،  الّنهــوض  أســتطع  أعضــايئ ومل 

شأنك؟ فقلت له: كنت قادًرا عىل املَْي قبل أن ألقاك 

فلاّم لقيتك َعِجزْت، فقال: سبحان الله اركب فوق عنقي 

فقلــت لــه: إنـّـك ضعيــف وال تســتطع ذلــك، فقــال: يقّوينــي 

اللــه ال بــّد لــك، فركبــت عــىل عنقــه وقــال يل أكــر مــن قــراءة: 

حسبنا الله ونعم الوكيل فأكرت من ذلك. وغلبتني عيني 

أَر  إاّل لســقوطي عــىل األرض، فاســتيْقظُت ومل  أفــق  فلــم 
للرّجــل أثــرًا، وإذا أنــا قــي قريــة غامــرة فدَخلْتهــا.”69

ويرافــق  اآلفــاق املمكنــة،  أبعــد  أمامنــا  الخيــال  ويفتــح 

لنــا كيفيّــة الخــالص  مخــاوف األطفــال ويالمســها، ويــرشح 

وِذكْــر  املََهــل،  عــن جزائــر ذيبــة  منهــا، وذلــك عنــد حديثــه 

الّتــي ترضبهــا يف كّل شــهر؛ “فــكان  الجــّن  العفاريــت مــن 

البحــر كأنّــه مركــب  ناحيــة  يــأيت  الجــّن،  مــن  يظهــر عفريــت 

أخــذوا جاريــة  رأوه  إذا  بالقناديــل، وكانــت عادتهــم  مملــوء 

بْكــرًا، فزيّنوهــا وأدخلوهــا إىل بدخانــة -وهــي بيــت األصنــام- 

وكان مبنيًّــا عــىل ضّفــة البحــر، ولــه طــاق ينظــر إليــه، ويرتكونهــا 

الّصبــاح فيجدونهــا ميّتــة، وال  يأتــون عنــد  ثــّم  ليلــة  هنالــك 

يزالــون يف كّل شــهر يقرتعــون بينهــم، فمــن أصابتــه القرعــة 

أعطى بنته، ثم أنّه قدم عليهم مغريّب يُســّمى بأيب الركات 

بــدار عجــوز  فنــزل  العظيــم،  للقــرآن  الربــري، وكان حافظًــا 

منهم بجزيرة املهل، فدخل عليها يوًما وقد جمعت أهلها 

وهــّن يبكــني كأنّهــن يف مأتــم، فاســتْفَهْمن عــن شــأْنِهن فلــم 

القرعــة  كانــت  العجــوز  أّن  تُرجــامن فأخــره  فــأىت  يْفَهْمنــه، 

عليهــا وليــس لهــا إاّل بنــت واحــدة يقتلهــا العفريــت. فقــال 

لهــا أبــو الــركات: أنــا أتوّجــه عوًضــا مــن بنتــك بالّليــل، وكان 

ســناطًا ال لحيــة فاحتملــوه تلــك الّليلــة وأدخلــوه إىل بدخانــة 
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وهــو متوّضــئ، وأقــام يتلــو القــرآن ثــم ظهــر لــه العفريــت مــن 

الطّــاق، فــداوم التّــالوة فلــاّم كان منــه بحيــث يســمع القــراءة 

غــاص يف البحــر، وأصبــح املغــريّب وهــو يتلــو عــىل حالــه، 

فجــاءت العجــوز وأهلهــا وأهــل الجزيــرة ليســتخرجوا البنــت 

عــىل عادتهــم فيحرقوهــا، فوجــدوا املغــريّب يتلــو فمضــوا بــه 

إىل ملكهــم وكان يســّمى شــنوارازة- بفتــح )الّشــني( وضــّم 

)الّنون( و )واو( و )راء( و )ألف( و )زاي( و )هاء(- وأعلموه 

بخــره، فعجــب وعــرض املغــريّب عليــه اإلســالم ورّغبــه فيــه، 

فقــال لــه: أقــم عندنــا إىل الّشــهر اآلخــر فــإن فعلــت كفعلــك 

ونَجــْوت مــن العفريــت أْســلَْمت، فأقــام عندهــم ورشح اللــه 

صــدر امللــك لإلســالم فأســلم، قيــل متــام الشــهر، وأســلم 

أهله وأوالده وأهل دولته، ثم حمل املغريّب ملّا دخل الّشهر 

إىل بدخانة، ومل يأت العفريت فجعل يتلو حتّى الّصباح، 

وجاء الّسلطان والّناس معه فوجدوه عىل حاله من التاّلوة 

فكــروا األصنــام، وهدمــوا بدخانــة، وأســلم أهــل الجزيــرة، 

وأقــام املغــريّب  أهلهــا،  الجزائــر فأســلم  وبعثــوا إىل ســائر 

عندهــم معظّــام ومتذهبــوا مبذهبــه مذهــب اإلمــام مالــك 

ريض اللــه عنــه، وُهــم إىل هــذا العهــد يعظّمــون املغاربــة 

بســببه، وبنــى مســجًدا هــو معــروف باســمه، وقــرأت عــىل 

الّســلطان  أْســلَم  مقصــورة الجامــع منقوًشــا يف الخشــب: 

الربــرّي املغــريّب،  الــركات  يــد أيب  عــىل  أحمــد شــنوارزة 

وجعــل ذلــك الّســلطان ثلــث مجــايب الجزائــر َصَدقــة عــىل 

أبنــاء الّســبيل؛ إذ كان إســالمه بســببهم، فســمي عــىل ذلــك 

حتى اآلن بسبب هذا العفريت خرب من هذه الجزائر كثري 

قبل اإلسالم. وملا دخلناها مل يكن يل ِعلْم بشأنه، فبينا أنا 

ليلــة يف بعــض شــأين إذ ســمْعُت الّنــاس يجهــرون بالتّهليــل 

والتّكبري، ورأيت األوالد عىل رؤوسهم املصاحف، والّنساء 

يرضبن يف الطّسوت وأواين الّنحاس، فعجبُْت من ِفْعلِهم 

وقلت: ما شأنكم فقالوا: أال تْنظُر إىل البحر؟ فنظرُت فإذا 

مثــل املركــب الكبــري وكأنـّـه مملــوء رسًجــا ومشــاعل، فقالــوا: 

ذلك العفريت، وعادته أن يظهر مرّة يف الّشهر، فإذا فعلنا 
مــا رأيــت انــرف عّنــا ومل يرضّنــا.”70

الاّلممكــن يف  تصــّور  اإلنســاين إىل  الخيــال  ويدفعنــا 

مشــاريع األطفــال وآمالهــم؛ وذلــك عنــد حديــث ابــن بطوطــة 

تلــك  بعــض  واحــد يف صدرهــا يف  ثــدي  لهــا  امــرأة  عــن 

واحــد  ثــدي  لهــا  كمثلهــا  إحداهــام  ابنتــان  ولهــا  الجزائــر، 

واألخــرى ذات ثديــني، إاّل أّن أحدهــام كبــري فيــه الّلــن واآلخــر 
صغــري ال لــن فيــه.71

العلمــّي،  م  التَّقــدُّ أحــالم األطفــال يف  الخيــال  ويصــّور 

ولرمّبا الوصول يوًما إىل َوْصَفة تُعيد الّشباب لكبار الّسّن، 

محــاواًل تجــاوز الواقــع الســترشاف املســتقبل وذلــك عندمــا 

ذكــر ابــن بطوطــة شــجرة )َروان( فقــال: “وهــي شــجرة عاديّــة 

ال يســقط لهــا ورق ومل أَر مــن رأى ورقهــا، ويعرفونهــا أيًضــا 

باملاشية؛ ألّن الّناظر إليها من أعىل الجبل يراها بعيدة منه 

قريبة من أسفل الجبل، والّناظر إليها من أسفل الجبل يراه 

بعكــس ذلــك، ورأيــت هنالــك جملــة مــن الجوكيــنّي مالزمــني 

أســفل الجبــل ينتظــرون ســقوط ورقهــا وهــي بحيــث ال ميكــن 

التّوصــل إليــه ألبّتــة، ولهــم أكاذيــب يف شــأنها مــن ُجملتهــا 
أّن مــن أكل مــن أوراقهــا عــاد لــه الّشــباب إْن كان شــيًخا.”72

األفــكار  برحلتــه  نبّــه  قــد  بطوطــة  ابــن  أّن  نــرى  وهكــذا 

وأيقــظ األذهــان، ووّجــه األنظــار عندمــا اســتخدم يف حكاياتــه 

يفــزع ويؤمــن،  )التّخييــل( “فيــام يســخط، ويــريض، وفيــام 

عــوارض  الّنفــس، وفيــام يشــّدها، ويف ســائر  يلــني  وفيــام 
الّنفــس.”73

نخلــص إىل أّن الخيــال الّــذي تتقــّوم بــه هــذه القصــص 

يف رحلــة ابــن بطوطــة ذو إيحــاءات عديــدة، يرافــق مشــاريع 

األطفــال وأمانيّهــم ومخاوفهــم، وبأنـّـه جــزء أصيــل يف خطــاب 

لــون مــن ألــوان املعرفــة الّــذي يعتمــد عــىل  الرّحلــة، وبأنّــه 

بطوطــة  ابــن  يقّدمهــا  الّتــي  التّخييليّــة  فالّصــورة  الكْشــف، 

الحقيقــة  تقتضيــه  مــا  حســب  عــىل  االســتمتاع،  بقصــد 

الرهانيّــة املــراد توصيلهــا إىل الطّفــل، تســتدعي خــرات 

ســابقة تكــون لديــه، تجعلــه يقــارن بــني الّصــورة ومــا مياثلهــا 

يف الواقع تدفع به إىل إعادة تأّمل واقعه، وإىل َحْفز َعْقله 

رْي بطرق جديدة، وتطرح له أنواًرا من األفكار تيضء  عىل السَّ

لــه الطّريــق، وتَرُْســم لــه عاملًــا جديــًدا يأخــذه مــن حالــة البــؤس 

واألمل إىل الحيــاة الّســعيدة. باختصــار يحــاول الخيــال يف 

هــذه القصــص تجــاوز الواقــع الســترشاف املســتقبل.
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ادب الأطفال يف الدب العربي

؟؟
؟؟

يعتوورب أدب األطفــال يف االدب العــريب لونــا أدبيــا جديــدا 

مل يظهــر اال بعــد احتــكاك االدب العــريب بــاالداب الغربيــة 

الحديثــة:

ففــي الجزائــر -مثــال - ان القصــة املكتوبــة لألطفــال مل 

تظهر كجنس اديب قائم بذاته يف مرحلة ما قبل االستقالل 

لظــروف وأســباب كثــرية.

وبعــد االســتقالل بــدات نهضــة جديــدة واخــذت البــالد 

تتغــري نحــو األفضــل فانتــرش التعليــم ويف بدايــة الســبعينات 

بــدا االهتــامم بــادب األطفــال فقــد نــرشت الرشكــة الوطنيــة 

كاســتور(  بعنــوان(اب  والتوزيــع سلســلة قصصيــة  للنــرش 

علــام ان هــذه السلســلة نفســها اعيــد طبعهــا يف منتصــف 

الثامنينــات ضمــن سلســلة(رياض األطفــال( دون اإلشــارة 

اىل مؤلفيهــا.

كــام بــدأ االهتــامم بــأدب األطفــال يف مــر يف عهــد 

محمــد عــيل باشــا حاكــم مــر(1769-1849( وكان رافــع 

رافعــة الطهطــاوي-1801-1873 مــن الكتــاب األوائــل الذيــن 

كان لهــم فضــل الريــادة يف االهتــامم بــأدب األطفــال عمومــا 

والقصــة خصوصــا فقــد كان مســؤوال عــن التعليــم يف ذلــك 

الوقــت االمــر الــذي ســمح لــه بإدخــال بعــض القصــص يف 

املناهــج الدراســية1.

ويف أوائــل القــرن العرشيــن بــدأ االهتــامم بــأدب األطفــال 

عــىل أيــدي مجموعــة مــن الشــعراء وكانــت محاوالتهــم تتم يف 

اطــار القصــة مــام أطلــق عليــة فيــام بعد(القصــة الشــعرية( 

ويأيت أحمد شوقي 1868-1932م يف طليعة الشعراء الذين 

أدركــوا أهميــة التوجــه إىل األطفــال وقــد قــدم ديوانــا لألطفــال 

بلغــت قصائــده ســت وســبعني قصيــدة منهــا ثــالث عــرشة 

منظومة وإحدى وستني قصة. ومام ساعده يف هذا املجال 

اطالعــه عــىل مــا كتــب يف فرنســا مــن قصــص لألطفــال.

كــام نجــد عــدد كبــري مــن الكتــاب الذيــن اهتمــوا بهــذا 

البنــات”  “مســامرات  كتــب  فكــري  عــيل  منهــم  االدب 

بـــأسلوب تهذيبــي ســنة 1903.ويف عــام 1914 ترجــم أمــني 

خــرية الغنــدور مجموعــة قصــص “كنــوز ســليامن” للكاتــب 

اإلنجليزي راندر هاجرد وقررته الوزارة عىل تالميذ املدارس. 

كــام نجــد محمــد الهــراوي يف مقدمــة الشــعراء يف مجــال 

الكتابــة لألطفــال بلغــت أعاملــه نحــو خمســة وعرشيــن عمــال 

منهــا “ســمري األطفــال”.

ثــم جــاء كامــل الكيــالين الــذي يعــد بحــق االب الحقيقــي 

الحديــث  العــريب  األدب  لألطفــال يف  املكتوبــة  للقصــة 

فقــد عنــي بهــذا االدب عنايــة فائقــة فقــد قــدم مــا يزيــد عــن 

مائتــي قصــة.

لقــد شــهد ادب األطفــال يف مــر تطــورا كبــريا واتســع 

االهتــامم بــه2.

كــام نشــأ أدب األطفــال يف ســوريا يف ظــل املــدارس 

عــىل  والحــث  التهذيــب  و  التعليــم  منــه  الغايــة  وكانــت 

بالقيــم. والتمســك  الفضائــل 

يعتــر كل مــن عبدالكريــم الحيــدري ونــرة ســعيد يف 

حلــب وجميــل ســلطان وأنــوار ســلطان يف دمشــق مــن أوائــل 

الكتــاب الذيــن اهتمــوا بقصــص األطفــال لكــن الشــعر غلــب 

عــىل هــؤالء فلــم تظهــر القصــة بشــكل بــارز إال يف الســنوات 

العرشين املاضية، حيث أثبت عدد من الكتاب مقدرتهم 

عىل الكتابة لألطفال، بعد ان اصابوا نجاحا كبريا يف كتابة 

القصــة للكبــار ومــن هــؤالء زكريــا تامــر الــذي كتــب أكــر مــن 

مائــة قصــة لألطفــال.

أبــو  عــادل  هــذا املجــال  الســوريني يف  الكتــاب  ومــن 

شــنب، مــراد الســباعي، نــر االديــن البحــرة. وقــد ظهــرت 

تطويــر  كثــرية لألطفــال ســاهمت يف  يف ســوريا مجــالت 
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أدب األطفــال فأقبــل الكتــاب عــىل نــرش انتاجهــم فيهــا اقبــاال 

شــديدا ومــن هــذه املجــالت “اروى” التــي أصدرهــا األســتاذ 

رضوان دعبول صاحب مؤسسة الرسالة كام أصدرت وزارة 

الثقافــة مجــالت كثــرية منهــا مجلــة “أســامة” ومجلــة “رافــع” 

1970 ومجلــة” الطليعــي” 1984 ومجلــة “ترشيــن” وغريهــا.

الكثــري ممــن كتبــوا لألطفــال يف ســوريا نذكــر  وهنــاك 

منهم: عيل الطنطاوي، محمد موفق سليمة، محمد الدين 

ســليمة، محمــد حســن الحمــي، عبدالقــادر الحــداد، يحــي 

الحاج يحي، عيس فتوح، ويأيت يف طليعة املهتمني بأدب 

األطفــال الشــاعر ســليامن العيــس الــذي يعــد ابــرز الوجــوه 

يف هــذا املجــال فقــد كــرس معظــم انتاجــه األديب لألطفــال3.

ويحــر عــادل أبــو شــنب الدوافــع التــي جعلــت أدبــاء 

ســوريا يجنــدون أنفســهم ألنشــاء أدب األطفــال يف خمــس 

نقــاط4:

أدب  مــن  كبــريا  فــراغ  الحديــث  العــريب  األدب  فــراغ   )1

األطفــال

االتجاه إىل الجيل األطفال كجيل جديد عليه أن يواجه   )2

عدوا رشسا والبد من تسليحه بالوعي وإرادة التحدي 

والرغبــة يف التغيــري بقيــم جديــدة.

النقمة عىل الكتابة السائدة املوجهة لألطفال العرب   )3

يف كتــب ومجــالت غــري ملتزمــة

مخاطبــة  يســتطيع  ككتــاب  نفســه  األديــب  اكتشــاف   )4

األطفــال

أدوات اإليصال نفسها  )5

إن االهتــامم بالطفــل ومــا يكتــب لــه دفــع وزارة الثقافــة 

التــي  الرتبويــة  الكتــب  مــن  الســورية إىل إصــدار مجموعــة 

الطفــل. تتحــدث عــن 

كــام اصــدر اتحــاد الكتــاب العــرب كتبــا مامثلــة وهــذه 

مــن  واألدبــاء يف ســوريا  الكتــاب  مكنــت  النشــطة  الحركــة 

والثقافــة  للرتبيــة  العربيــة  املنظمــة  عــىل جوائــز  الحصــول 

لعــام1985م. والعلــوم 

كــام بــدأت وزارة الثقافــة الســورية بنــرش كتــب األطفــال 

عام 1970 حيث أصدرت اول كتاب يف سلسلة منشوراتها 

املوجهة لالطفال بعنوان “حكايات مهاجرة” وهو مختارات 

من القصص والحكايات الروســية ترجمتها نجاة أبو ســمرة.

ومهــام يكــن فــإن حركــة نــرش أدب األطفــال يف ســورية 

وإلزاميــة  الطفولــة  بأهميــة  الوعــي املتزايــد  بفضــل  نشــطة 

والكتــاب  األدبــاء  مــن  الشــديد  االقبــال  وبفضــل  التعليــم 

لهــم. الرســمية  الثقافيــة  واملرتجمــني وتشــجيع املؤسســة 

بــدا االهتــامم بثقافــة  وأمــا يف األردن وفلســطني فقــد 

الطفــل عمومــا واالدب خصوصــا يف األردن وفلســطني يف 

أوائل العرشينات من هذا القرن ففي هذه الفرتة ظهر كتاب 

توجهــوا بأدبهــم إىل األطفــال مــن هــؤالء إبراهيــم البــورايش 

الــذي كتــب ســنة 1928 مجموعــة أناشــيد لألطفــال.

ويف ســنة 1935 كتــب روكــس العزيــزي كتــاب لألطفــال 

بعنــوان” امللــك فيصــل”. ويف عــام 1942 اصــدر إســكندر 

الخــوري البيتجــايل كتابــني األول بعنــوان “ املثــل املظلــوم” 

والثــاين بعنــوان” الطفــل املنشــد” وقــد احتــوى هــذا األخــري 

عــىل مجموعــة قصــص شــعرية

الحســيني  مــوىس  إســحاق  اصــدر   1945 عــام  ويف 

الــويف”  منها:”الكلــب  لألطفــال  القصــص  بعــض  ورفاقــه 

وردان املدلــل” ثــم كتــب يوســف هيــكل “ أجــداد النبــي”. 

ويالحظ يف هذه الفرتة بانها متيزت بقلة اإلنتاج القصي 

املوجــه لألطفــال، فقــد غلــب عليــه اإلنتــاج الشــعري كــام أن 

املحاوالت كانت فردية فلم تكن هناك مؤسســات رســمية 

تشــجع عــىل انتــاج هــذا اللــون مــن الثقافــة كــام متيــزت تلــك 

الطباعات برداءة اإلخراج ورداءة األوراق وخلوها من الصور.

ويف أوائل الخمســينات صدر لألســتاذ روكس العزيزي 

كتاب “الزنابق” يف سبعة أجزاء تبدأ من سن مستوى بداية 

استيعاب الطفل يف الصف التمهيدي حتى أواخر املرحلة 

االبتدائية وكان الكاتب يهدف من وراء الكتاب غرس حب 

الطبيعــة يف  بجــامل  بالحيــوان والشــعور  الواجــب والرفــق 

قلــوب األطفال.

األردن  يف  األطفــال  ادب  خطــا  الســبعينات  ويف 

نــرش  دور  االمــام فظهــرت  وفلســطني خطــوات هامــة اىل 

ومؤسسات رسمية ساهمت يف هذا املجال، كام ظهرت 

جمعيــات تعنــى بثقافــة الطفــل مثــل: الرابطــة الوطنيــة لرتبيــة 

الثقــايف وكذلــك خصصــت  هيــا  ومركــز  األطفــال  وتعليــم 

نــور  امللكــة  “جائــزة  باســم  الحســن جائــزة دوريــة  مؤسســة 

الحســن الدب األطفــال” فتحمــس كثــري مــن االدبــاء للكتابــة 
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والتعليــم قســم ادب  الرتبيــة  وزارة  لألطفــال واســتحدثت 

األطفــال يف الــوزارة، كــام اســتحدثت وزارة التعليــم العــايل 

مــادة ادب األطفــال مــام شــجع املؤلفــون عــىل املــيض يف 

الســبيل5. هــذا 

ومــن الكتــاب البارزيــن يف هذيــن القطريــن روضــة الفــرخ 

الهدهــد والتــي كتبــت عــددا مــن القصــص البطوليــة التــي 

تدور حول نضال الشعب الفلسطيني ومنها قصة “ قافلة 

فــداء” “الزمــن الحزيــن يف ديــر ياســني” “رحلــة نضــال”. ومــن 

الكتاب أيضا فخر قعوار الذي ترجم مجموعة من القصص 

مــن  مجموعــة  أيضــا  ولــه  واألطفــال”  “الســلحفاة  بعنــوان 

القصص بعنوان “من الفراشة امللونة اىل الطيور املهاجرة” 

والكاتبــة هــدى فاخــوري التــي كتبــت “ قصــة االســنان”.

وقد صدر عن دائرة الثقافة ملنظمة التخرير الفلسطيني 

كتــاب “القصــص الفلســطيني املكتــوب لألطفــال” لنــارص 

مكتوبــة  لقصــص  نقديــة  دراســة  والكتــاب  احمــد  يوســف 

لألطفــال يف فلســطني كتــب مــا بــني 1984-1975.

كــام ســاهمت بعــض املجــالت املوجهــة لألطفــال يف 

تطــور فــن الكتابــة القصصيــة لألطفــال ومنهــا مجلــة “فــارس” 

عــىل شــكل مجليــة  عــام1971م  بدايــة  التــي صــدرت يف 

شــهرية مصــورة ثــم توقفــت عــن الصــدور ويف الحــادي عــرش 

مــن شــهر ينايــر 1973 عــادت للصــدور.

ازدهــرت  للطفــل  الدوليــة  الســنة  ومــع حلــول 1979م 

املجــالت  فاخــدت  األردن  لألطفــال يف  األدبيــة  الكتابــة 

الثقافيــة الرســمية الصــادرة عــن دائــرة الثقافــة والفنــون تفتــح 

.6 صدرهــا الدب األطفــال 

األطفــال ظهــوره يف  أدب  بــدأ  فقــد  العــراق  وأمــا يف 

العــراق عــن طريــق الرتجمــة، ففــي الســتينات قــام عــدد مــن 

املرتجمــني املهتمــني بــادب األطفــال برتجمــة قصــص غربيــة 

فرتجــم عــزي عبدالوهــاب قصــة “الحقائــق الثالثــة” وترجــم 

حســن حســني قصــة “لــكل ســؤال جــواب”.

وشهد عام 1969 حدثا كبريا يف ادب الطفال العراقي 

تتمثل يف صدور مجلة “مجلتي” األسبوعية التي وجد فيها 

الكتــاب والرســامون فرصــة ذهبيــة الظهــار املوهبــة واالبــداع 

فكانو بذلك نواة دار ثقافة الطفل التي تاسست عام 1969 

واثرت املكتبة العربية بفيض رائع من أعامل األدبية لألطفال 

ضمن عرش سالسل متقنة االعداد جميلة الرسوم.

مــن الصحــف واملجــالت  كــام ظهــرت مجموعــة كبــرية 

الخاصــة بالطفــال والتــي تضمنــت قصصــا كثــرية نذكــر منهــا: 

العراقــي”  “الكشــاف  عــام1922م،  العراقــي”  “التلميــذ 

عــام1924م، “املدرســة”عام1926م....

ومن كتاب ادب األطفال يف العراق: عبد االله رؤوف، 

املطلبــي،  عبدالــرزاق  مهــدي،  شــفيق  يوســف،  فــاروق 

ميسلون هادي، طالل حسني، زهري رسام، جعفر صادق، 

فــاروق ســلوم.

دول الخليج العريب

بــدا االهتــامم بــادب الطفــال يف دول الخليــج العــريب يف 

أواخــر الســبعينات ففــي ســنة 1977 أصــدرت إدارة الثقافــة 

يف ديب اول كتــاب لألطفــال بعنــوان “مــن رسق قلــم نــدى” 

األطفــال  قصــص  توالــت صــدور  ثــم  عقيــل،  لعبدالقــادر 

بعدها لعقيل وخلف احمد خلف وعيل الرشقاوي وكلهم 

مــن دولــة البحريــن.

ويف البحريــن هنــاك مــرشوع: كتــايب: لعــالم عبداللــه 

وهو مرشوع جاد ومثمر وقد اثبت جدارته وقيمته الواقعية 

خصوصــا وانــه ينطلــق مــن واقــع الطفــل البحرينــي ويتوجــه 

أصــال مــن خاللــه واليــه.

ويف الكويت برز كل من محمد الفايز الذي كتب قصة 

“الكلب” ومحمد كعوش الذي كتب قصة “انتقام الغزال” 

وعبداملجيد وايف الذي كتب قصة “وفاة ربة بيت”.

وكان لصــدور مجــالت موجهــة لألطفــال يف الكويــت اثــر 

كبــري يف ازدهــار ادب األطفــال ومــن هــذه املجــالت مجلــة 

“ســعيد” “براعــم االميــان” “العــريب الصغــري” والتــي تصدرهــا 

مجلــة العــريب وقــد صــدرت مؤخــرا يف ثــوب جديــد.

ويف الســعودية نشــاط اديب متعــدد يف هــذا املجــال 

فاملطلــع عــىل وثائــق حــوار االدب اإلســالمي املنعقــد ســنة 

1981 باملدينة املنورة يالحظ اهتامما كبريا بادب األطفال 

اعتــاد  كــام  لألطفــال خصوصــا  املكتوبــة  والقصــة  عمومــا 

املهرجــان الوطنــي للــرتاث والثقافــة الــذي ينعقــد كل ســنة 

نــدوات وحلقــات للبحــث يف  بالجنادريــة عــىل تخصيــص 

اغــزر كتــاب القصــة يف هــذه  قضايــا ادب األطفــال. ومــن 
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مــن  عــددا  نــرش  الــذي  إســحاق  يعقــوب محمــد  املنطقــة 

قصــة  صنــوان  منها(لــكل  سالســل  يف  األطفــال  قصــص 

ومجموعة الرتابية اإلسالمية(، ومن أبرز كتاب ادب األطفال 

بالسعودية أيضا الكاتب طاهر الزمخرشي، وعبدالكريم بن 

صهيامن الذي اصدر مجموعة من القصص منها(الحاممة 

املطوقة، الناسك والقطة، البوم والغربان، والجن واالنس(.

يف لبنان

أمــا يف لبنــان فقــد صــدرت مجموعــات ال تحــى مــن 

هــذا  مقــدرة يف  اثبتــوا  لكتــاب  بعضهــا  األطفــال  قصــص 

أمثــال روز غريــب، عبدالعزيــز عتيــق. املجــال 

وقــد تنافســت دور النــرش يف لبنــان عــىل اخــراج كتــب 

األطفــال يف شــكل جــذاب كــام اقبلــت هــذه الــدور عــىل 

ترجمة قصص اجنبية وصدرت يف لبنان مجالت كثرية كان 

لهــا فضــل يف تشــجيع االدبــاء عــىل التاليــف لألطفــال ومــن 

هــذه املجالت(ســوبرمان( الوطواط(طــرزان(.

يف ليبيا

مــن الوجــوه البــارزة يف ادب األطفــال يف ليبيــا الكاتــب 

يوســف الرشيــف وهــو قــاص اثبــت مقــدرة يف مجــال الكتابــة 

للكبار ثم توجه بادبه للصغار وله يف هذا املجال مجموعة 

قصصية منها:(العصفوروالشجرة(،(سنابل القمح(،(الولد 

والحاممة(الرجل واملزرعة( والعودة اىل الفردوس(.

كــام يعــد خليفــة حســني مصطفــى مــن املهتمــني بــادب 

األطفــال دراســة ونقــدا ولــه يف هــذا املجــال دراســات يف 

قصــص ليبيــة لألطفــال كــام لــه مقــاالت نقديــة خــول ادب 

األطفــال يف ليبيــا منــوا وازدهــارا ويســتخدم لتحقيــق غايــات 

قوميــة تحــرص ليبيــل عــىل غرســها يف األطفــال.

يف تونس

مــن  الرتيــي  مــن مصطفــى خريــف والطيــب  يعــد كل 

الــرواد األوائــل الذيــن اسســوا الدب األطفــال يف تونــس ففــي 

قصــص  خريــف مجموعــة  كتــب مصطفــى  القصــة  مجــال 

فلــه  الرتيــي  الطيــب  أمــا  املبــدأ(.  عــىل  منها:(لثابــت 

قصــص  سلســلة  ضمــن  أيضــا  نــرشت  قصصيــة  مجموعــة 

الســوق(. القصــص(كالب  هــذه  ومــن  األطفــال 

الخمســينات  ظهــرت يف  األطفــال  شــعر  مجــال  ويف 

مجموعــة شــعرية ملصطفــى خريــف نرشتهــا وقتئــذ املكتبــة 

االفريقيــة.

ثم نرشت مجموعتان شعريتان كتبهام لألطفال الشاعر 

احمد اللغامين أيام كان يعمل يف التعليم االبتدايئ.

شــعرية  مجموعــات  عــدة  ظهــرت  الســبعينيات  ويف 

الوزيــر. مختــار  احمــد  هــؤالء  ومــن  لألطفــال  مكتوبــة 

الديــن خريــف مجموعتــني شــعريتني  نظــم محــي  كــام 

لألطفــال األوىل بعنــوان الطفــل والفراشــة الذهبيــة والثانيــة 

أغــاين الطفولــة.

ثــم يــأيت مصطفــى عــزوز الــذي مل يكتــب ســوى لألطفــال 

وقــد قــى يف الرتبيــة والتعليــم اكــر مــن ربــع قــرن.

ومن اهم كتاب األطفال يف تونس: عبداملجيد عطية، 

عبدالرحيــم الكتــاين، البشــري عطيــة، عــيل بلحــاج، منصــور 

االيــوب وغريهــم.

مراحل النمو اللغوي عند األطفال

اذا كان مــن الــرضوري ان يتفــق اإلنتــاج االديب يف حقــل 

األطفــال مــع درجــة منوهــم النفــي فــان اللغــة التــي يكتــب 

بهــا يجــب ان تتفــق بدورهــا مــع درجــة منوهــم الغــوي.

واللغــة نــوع مــن أنــواع التعبــري ولكنهــا ليســت الوحيــدة 

يف هــذا املجــال... ومــن وســائل التعبــري املعروفــة: الغنــاء 

املوســيقى الرســم الــكالم الرقــص....

الشــفوي  او  الصــويت  التعبــري  لغــة تطلــق عــىل  وكلمــة 
بالكتابــة...7 التحريــري  او  البــري  والتعبــري  بالــكالم.. 

هــذه املجموعــة املبدئيــة مــن الحقائــق البســيطة عــىل 

النمــو  نقســم  ان  نحــاول  يتضــح عندمــا  األهميــة  مــن  قــدر 

اللغوي عند األطفال من ناحية الكتابة اىل مراحل كااليت8:

مرحلــة مــا قبــل الكتابــة: مــا بــني ســن -3-6-تقريبــا وهــي   )1

املرحلــة التــي تســبق بدايــة تعلــم الطفــل للكتابــة وفيهــا 

مييــل اىل قصــص الحيوانــات والطيــور واىل الحكايــات 

الخرافيــة وقصــص االيهــام والخيــال..

ولكنه اليستطيع ان يفهم اللغة من خالل التعبري البري 

يكــون  الطبيعــي  البديــل  فــان  التحريــري املكتــوب ولذلــك 

تقديــم القصــة مــن خــالل التعبــري الصــويت الشــفوي بالــكالم
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 واذا كانــت هــذه اللغــة ال تطبــع يف كتــاب فانهــا ميكــن 

ان تطبــع عــىل أســطوانة. كــام ميكــن ان تنشــا محــاوالت 

أخــرى الســتعامالت الرســم كوســيلة مــن وســائل التعبــري 

يف كتــب مطبوعــة تحــي القصــة بالرســم وحــده.

مرحلــة الكتابــة املبكــرة: وهــي مــن ســن -6-8- ســنوات   )2

تقريبــا. وهــي املرحلــة التــي يبــدا فيهــا الطفــل يف تعلــم 

القــراءة والكتابــة وهــي تعــادل الصفــني األول والثــاين 

الطفــل  مقــدرة  تكــون  وفيهــا  االبتدائيــة  املرحلــة  مــن 

عــىل فهــم اللغــة املكتوبــة مقــدرة محــدودة يف نطــاق 

ضيــق. والجديــد هنــا ان الكتــب املصــورة التــي كانــت 

تســتعمل الرســم وحــده ميكــن االن ان تضــم اىل الرســم 

بعــض كلــامت وعبــارات بســيطة.

مرحلة الكتابة الوسطية: وهي من سن 8-10- سنوات   )3

تقريبــا.

 وهــي مرحلــة يكــون الطفــل قــد ســار فيهــا شــوطا ال بــاس 

به يف طريق تعلم القراءة والكتابة وهي تعادل الصفني 

الثالــث والرابــع مــن املرحلــة االبتدائية.

مرحلة الكتابة املتقدمة: وهي من ســن-10-12- ســنة   )4

تقريبــا.

 وفيهــا يكــون الطفــل قــد قطــع مرحلــة كبــرية يف طريــق 

تعلــم اللغــة واتســع قاموســه اللغــوي اىل درجــة كبــرية 

وهــي تعــادل الصفــني الخامــس والســادس مــن املرحلــة 

االبتدائيــة.

مرحلــة الكتابــة الناضجــة: وهــي مــن ســن 12-15- ســنة   )5

تقريبــا ومــا بعدهــا.

 وهــي مرحلــة يكــون الطفــل فيهــا قــد بــدا ميتلــك ناصيــة 

القــدرة عــىل فهــم اللغــة وهــي تعــادل املرحلــة اإلعداديــة 

ومــا بعدهــا.

عوامل اكتساب الطفل اللغة:

يتوقــف التقليــد اللغــوي عنــد الطفــل حســب عــيل عبــد 

الواحــد وايف عــىل عوامــل كثــرية أهمهــا9:

الســمعية ومتييزهــا بعضهــا عــن  وضــوح االحساســات 

بعــض: حيــث يولــد الطفــل أصــم وميتــد صممــه حتــى اليــوم 

الرابــع أو الخامــس، وحينئــذ تبــدو لديــه أمــارات الســمع، غــري 

كبــريا ويظــل  إبهامــا  تبــدو مبهمــة  الســمعية  أن إحساســاته 

عاجــزا عــن تحديــد مصادرهــا حتــى أواخــر الشــهر الرابــع.

الحافظة والذاكرتان السمعيتان؛ والقصد بذلك القدرة 

عــىل حفــظ األصــوات املســموع وعــى تذكرهــا واســتعادتها 

عند الحاجة إليها. والتبدو هذه القدرة عند الطفل إال بعد 

بضعة أسابيع بعد والدته، وتظل ضعيفة حتى آواخر الشهر 

الثانيــة،  أوائــل الســنة  ارتقــاء بطيئــا حتــى  ثــم ترتقــي  الرابــع، 

وحينئــذ تبــدأ مرحلــة نضجهــا.

الظاهــرة  اللغــوي عــىل هــذه  التقليــد  أمــا وجــه توقــف 

فــال يقــل وضوحــا عــن توقفــه عــىل الظاهــرة األوىل؛ وذلــك 

أن الكلمــة التــي يحاكيهــا الطفــل ال تصبــح جــزءا مــن لغتــه إال 

إذا اســتطاع حفظهــا واســتعادتها عنــد الحاجــة إىل التعبــري 

عــام تــدل عليــه.

فهــم الطفــل ملعــاين الكلــامت ؛ عــىل الرغــم مــن أن فهــم 

الطفل ملعاين الكلامت يسبق قدرته عىل النطق بها، فإن 

هــذا الفهــم رشط رضوري للتقليــد اللغــوي وعامــل أســايس 

مــن عوامــل منوه.

فالعوامل الثالثة السابقة مرتبطة بعضها ببعض ارتباطا 

مجتمعــة يف  عليهــا  متوقــف  اللغــة  والتقليــد يف  وثيقــا، 

الخامــس  الشــهر  قبــل  فعــدم ظهــوره  تطــوره،  نشــأته ويف 

يرجــع ســببه إىل عــدم وجودهــا قبــل هــذه الســن، وضعفــه 

يف مرحلــة التمرينــات النطقيــة يرجــع ســببه إىل ضعفهــا يف 

هــذه املرحلــة، وقوتــه يف املرحلــة التاليــة )مرحلــة التقليــد 

اللغــوي( مديــن بهــا الطفــل لقوتهــا يف هــذا الــدور10.

يتخلــف  أن  بعــض األطفــال  يحــدث عنــد  قــد  أنــه  غــري 

التقليــد عــن هــذه العوامــل الثالثــة، فقــد لوحــظ أن بعــض 

لهــم،  يقــال  مــا  معظــم  مبكــرة  ســن  يفهمــون يف  األطفــال 

ومــع ذلــك ال تظهــر لديهــم بــوادر املحــاكاة اللغويــة إال يف 

الســنة الثالثــة أو الرابعــة أو الخامســة، كــام أنــه لوحــظ بعــض 

األطفــال يتقدمــون كثــريا يف الســن وال يتكلمــون إال مبعالجــة 

واســتخدام وســائل غــري طبيعيــة مــع ســالمة أعضــاء نطقهــم 

أن ســلوكهم يف مرحلــة  الفكريــة. ومــع  وســمعهم وقواهــم 

يقــال  أو  إليهــم  يــدل عــىل فهمهــم ملــا يوجــه  بكمهــم هــذه 

حولهــم مــن حديــث، ولوحــظ أن هــذا التأخــر اللغــوي يتبعــه 

غالبــا تأخــر يف املــي عنــد الطفــل11.

ويعدو سبب هاتني الظاهرتني معا يف الغالب )تأخر 
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الــكالم وتأخــر املــي( إىل خمــول محــيل يف أعضــاء النطــق 

وقلــة  الطفــل  تراخــي  أو  عــام،  أو كســل طبيعــي  والحركــة، 

نشاطه وضعف رغبته يف االشرتاك يف الحياة االجتامعية.

إال أنــه ميكــن إضافــة إىل هــذه العوامــل الثالثــة عامــال 

رابعا، وهو نشاط الطفل الحيوي وقوة عزمه وإرادته ورغبته 

يف االشــرتاك يف حلبــة الحيــاة.

ويرجع سبب ت

الطفل وتذوقه للشعر

واألطفــال  وايقــاع  تنغيــم  وفيــه  موســيقى  الشــعر  يف 

مييلــون اىل التنغيــم وااليقــاع والــكالم املوســيقي املقفــى 

التــي  األطفــال  أغــاين  نذكــر  وكلنــا  اظفارهــم  نعومــة  منــذ 

يتوارثونها من الفلكلور جيال بعد جيل يف العابهم ومرحهم 

والتــي كثــريا تبــدو لنــا بــال معنــى مثــل قولهــم:

يا طالع الشجرة هات يل معاك بقرة تحلب وتسقيني 

باملعلقة الصيني.

وعندمــا يكــر هــؤالء األطفــال يبــداوا يشــعرون بــان هــذا 

الــكالم ليــس لــه معنــى وتاخــد صلتــه تضعــف مــع انخراطهــم 

يف ســلك الدراســة12.

أهمية التذوق اللغوي

ان التــذوق كــام يقــول الــد/ ســتانيل جوكســون ادراك 

قيمتــه إدراكا يجعلنــا نشــعر بــه شــعورا شــخصيا مبــارشا ويف 

برابطــة وجدانيــة تدغعنــا اىل  الوقــت نشــعر حيالــه  نفــس 

تقديــره وحبــه واالندمــاج فيــه بحــرارة وحامســة...

وللتــذوق عــىل هــذه الصــورة أهميتــه الخاصــة يف مجــال 

الرتبيــة الســباب منهــا13:

انــه يحــوي بــني طياتــه ادراكنــا لقيمــة الشــيئ وارتباطنــا ( 1

الوجــداين بــه.

وســيلة ( 2 هــي  اديب  تــراث  مــن  تضمنــه  ومــا  اللغــة  ان 

عــىل  طريقهــا  عــن  نتعــرف  التــي  الوســائل  اهــم  مــن 

عاملنا حارضه وماضيه ومن خاللها يصل الينا الرتاث 

العصــور. مــر  الــذي ظــل خالــدا عــىل  اإلنســاين 

التــذوق ( 3 بالــذوق الســليم وتكــرار  للتــذوق صلــة وثيقــة 

يكســب الفــرد معايــري ذوقيــة ســليمة قــد تنعكــس عــىل 

ترفاتــه األخــرى فــراه يقــدر كل مــا هــو جيــد ويهــدف 

يف عملــه اىل االجــادة واالتقــان.

وأخــريا فــان التــذوق اللغــوي يزيــد مــن اســتمتاع الفــرد ( 4

الــو  الكتابــة  او  الحديــث  يســتعملها يف  بلغتــه حــني 

القــراءة او الغنــاء ويزيــد مــن اســتمتاعه بحياتــه ويفتــح 

لــه افاقــا رحبــة فســيحة حــني يقــيض بعــض اوقاتــه مــع 

كبــار الكتــاب عــىل صفحــات كتبهــم.

التذوق اللغوي يف املراحل املختلفة

يجــب ان تتمــى تنميــة التــذوق اللغــوي مــع االعتبــارات 

الرتبوية والســيكولوجية والفنية والقصص واالغاين واأللوان 

اىل  تعــرف طريقهــا  الجيــد  األطفــال  ادب  مــن  املختلفــة 

وجــدان األطفــال وتجــذب انتباههــم.

انســب  الخصــوص  وجــه  عــىل  املراهقــة  فــرتة  وتعتــر 

اللغــوي. التــذوق  لنمــو  الحيــاة  مراحــل 

العوامل التي تساعد عىل تربية التذوق

هناك عوامل عديدة نجملها يف اآليت14:

الكــرة: فليتــذوق الطفــل املوســيقى يجــب ان نســمعه   )1

كثــريا مــن االلحــان ولــي يتــذوق االدب يجــب ان منــده 

القصــص  عــن طريــق  الجيــد  االدب  الــوان  مــن  بكثــري 

واالغــاين.

الحرية: وحرية الفرد يف اختيار ما يريد من الوان االدب   )2

وقتــام يريــد وبطريقتــه الخاصــة.

الصــر: التــذوق عــادة يســتغرق الوقــت ولذلــك يجــب   )3

ان نتــذرع بالصــر واالنــاة حتــى تفتــح أبــواب االســتمتاع 

امــام األطفــال بطريقــة طبيعيــة تــؤدي بهــم اىل التــذوق 

الســليم..

التأثر او العدوى: ونعني بهذا التأثر بشخص اخر تتوفر   )4

لديــه املهــارة الفنيــة والحامســة والحكمــة مــام يســاعد 

الطفــل عــىل فتــح مغاليــق نفســه.

ان  عــىل  قادريــن  نكــون  ان  علينــا  باملعنــى:  العنايــة   )5

نثــري ميــول األطفــال ونوجههــم اىل كيفيــة الوصــول اىل 

املعنــى بأنفســهم مــع مقدرتنــا عــىل رشح صعوبــات 

الكالم.

جهــود األطفــال االبتكاريــة: كثــريا مــا يســتطيع األطفــال   )6

القليلــة ان يكونــوا مبتكريــن بدرجــة ال تخطــر  بخرتهــم 
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يقــدم  الواعــي  الرقيــق  التوجيــه  فــان  بــال لذلــك  عــىل 

مســاعدة قيمــة يف عمليــات اســتثارة تــذوق األطفــال 

االديب. لألســلوب 

الشعر والتذوق اللغوي

ان الشــعر مبــا فيــه مــن موســيقى وايقــاع هــو اقــرب الــوان 

االدب اىل طبيعــة عمليــة التــذوق واألطفــال يف طبيعتهــم 

اســتعداد اصيــل للتغنــي مبــا يســتحوذ عــىل افئدتهــم مــن 

الــكالم املوســيقي املنغــم.

فــان رشط  امــرا أساســيا  الجــودة فيهــا  واذا كان رشط 

أهميــة. يقــل  ال  الطفــل  مناســبتها ملســتوى 

اشكال الشعر عند األطفال

يتخــذ الشــعر يف طريقــه اىل أطفالنــا اشــكاال شــتى... 

فقد يكون عىل شكل اغنية او نشد او اوبريت او استعراض 

غنــايئ او مرحيــة شــعرية او قصــة غنائيــة...

وهــذه املســميات أمــور جــرى عليهــا العــرف يف أوســاط 

األطفــال وشــعرائهم وملحنيهــم بــرف النظــر عــام قــد يكــون 

لهــا مــن معــاين اصطالحيــة يف ادب الكبــار...

األوىل  ان  والنشــيد  االغنيــة  بــني  األســايس  والفــرق 

يتغنــى بهــا عــىل حــني ان الثــاين يغلــب عليهــا طابــع االنشــاد 

وامــا االوبريــت فانــه عــرض مرحــي غنــايئ تصاحبــه بعــض 

الحركات التي يغلب ان تكون ايقاعية منظمة واالستعراض 

الغنايئ يشء شبيه بهذا أيضا اال ان طابع الحركة فيه يكون 

أوضــح مــن االوبريــت كــام انــه يخلــو عــادة مــن الــكالم الــذي ال 

تصاحبــه موســيقى..

اما املرحية الشــعرية فيغلب عليها االلقاء التمثييل 

وان كانت ال تخلو من بعض األغاين او األناشــيد

او املقطوعات امللحنة شانها يف هذا شان املرحية 

النرية..

والقصــة الغنائيــة تحــي قصــة قصــرية مــن خــالل شــعر 

ملحــن يتغنــى بــه. 15.

الشعر التعليمي

تعليميــا  الســابقة مضمونــا  الشــعرية  االشــكال  تحــوي  قــد 

يهــدف اىل إعطــاء األطفــال بعــض الحقائــق او لونــا مــن الــوان 

املعرفة الجديدة وان كان من املهم اال يخرج هذا بالشــعر 

عــن مقوماتــه األساســية كشــعر فيتحــول اىل مجــرد نظــم ال 

حيــاة فيــه وال روح..

أي اننا يف الشعر التعليمي يجب ان ال نلجأ اىل تقرير 

الحقائق او األفكار الجديدة وامنا اىل تصوير هذه الحقائق 

وتلك االفكار.. وتحويلها اىل لوحات فنية جميلة الن الشعر 

دامئــا تصويــر بالقلــم.. والصــورة هــي وســيلته املفضلــة يف 

التعبري…

الهوامش
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الجزائــر.. ورقلــة،  الثقافيــة،  مديريــة 
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القاهــرة، ط2، 1415هـــ- 1994م.

أدب األطفال علم وفن، أحمد نجيب، ص 47-45.  8

علــم اللغــة، عــيل عبــد الواحــد وايف، ص151، رشكــة نهضــة مــر   9
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علم اللغة، عيل عبد الواحد وايف، ص152.  10

املرجع نفسه، ص 153.  11

أدب األطفال علم وفن، أحمد نجيب، ص 145-144.  12

أدب األطفال علم وفن، أحمد نجيب، ص147-146.  13

أدب األطفال علم وفن، أحمد نجيب، ص 150-148.  14
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اأثر اأدب الأطفال وخ�ضائ�ضه يف مراحل الطف�لة املختلفة

د. حسام رراد األحمد )حسام سّيان)
??

أنَّ األطفــاَل  النَّفســيُة، والرتبويــة عــىل  راســاُت  الدِّ تُْجِمووُع 

ــي قدراتهــم، وتســلِّمهم إىل  ميــرُّون مبراحــل تنمــو بهــم، وتنمِّ

عتبــات الشــباب، وتختلــف خصائــُص وطبيعــة كلِّ مرحلــٍة 

مــن هــذه املراحــل عــن األخــرى، لكــنَّ املتتبِّــَع لتقســيامت 

مراحل الطفولة يف كتب الرتبية، وعلم نفس الطفل يالحظ 

اضطرابــاً يعتــور تلــك املراحــل مــن حيــث عــدد مراحــل منــوِّ 

الطفــل، ومــن حيــث بدايــة كلِّ مرحلــٍة، ونهايتهــا.

فمراحُل الّنمو املختلفة للطفل تتداخل زمنياً، وتختلف 

الّذكــور واإلنــاث، كــام تختلــف باختــالف املناطــق  بــني  مــا 

الجغرافيــة، والّشــعوب، واملجتمعــات، والتطــور الحضاري، 

والتقدم العلمي، والفروق الفردية، وعوامل الوراثة، وغريها 

مــن املؤثِّــرات؛ لــذا فــإنَّ الحديــَث عــن أيِّ مرحلــٍة مــن تلــك 

املراحــل ليــس مطلقــاً، بــل يبقــى يف حيِّــِز الفرضيــة، لكــنَّ 

مــا يدفعنــا، نحــن الدارســني واملربــني، إىل االعتــامد عليهــا 

راســات التــي تتنــاول الطفــل، هــو أن هــذه الفرضيــة  يف الدِّ

ُ بشــكٍل صحيــح -وإن مل يكــن دقيقــاً- عــن االختالفــات  تعــرِّ

العامــة بــني األطفــال بحســب أعامرهــم، ومــن ثَــمَّ تســاعدنا 

يف الوصــول إىل األســباب والنتائــج، كــام أنَّهــا تســاعد عــىل 

اكتشــاف مجاهــل شــخصيات األطفــال وعواملهــم.

التَّجــايف  الفرضيــات ليســت مطلقــًة فمــن  وألنَّ هــذه 

الرّكــوُن إىل إحداهــا فحســب، بــل إنَّ خــرَي وســيلٍة للوصــول 

إىل تقســيٍم أقــرب إىل الصــواب هــي األخــُذ مــن كلِّ جانــٍب 

منهــا بطــرف؛ لــذا فقــد قمنــا بدمــج بعــض هــذه التقســيامت 

ـه األقــرب إىل طفلنــا العــريب وثقافتــه،  حســب مــا ارتأينــا أنَـّ

راســة، وقــد جــاء تقســيُم هــذه  نــا يف هــذه الدِّ وهــو مــا يهمُّ
املراحــل كاآليت:)1(

مرحلــة التعلُّــم الحــّيّ - الحــريكِّ: مــن الــوالدة حتــى 3   1

ســنوات.

مرحلــة الواقعيــة والخيــال املحــدود: مــن ســن )3- 6(   2

ســنوات.

مرحلة الخيال الحر: من سنِّ )6- 9( سنوات.  3

مرحلة املغامرة والبطولة: من سن )9-12( سنة.  4

مرحلة املثل العليا: من سن )12- 15( سنة.  5

أوالً - مرحلة التعلُّم الحّسِّ و الحريكِّ

تبــدأ هــذه املرحلــة منــُذ لحظــِة الــوالدة حتــى ســنِّ الثالثــة. 

ويف بدايــِة هــذه املرحلــة، يكتفــي األطفــال بأغنيــاِت املهــِد، 

إيقــاع، ونــر يبعثــان األمــن،  لهــا مــن  لِــام  وترقيــص األطفــال 

يتجــاوز  إن  ومــا  الطفــل.  نفــس  فء يف  والــدِّ والطأنينــة، 

ـه  الطفــل ســنته األوىل، ويبــدأ برتديــد بعــض الكلــامت، فإنَـّ

سيتقبَُّل بعَض الحكايات القصرية جداً؛ لعدم قدرة الطفل 

ــُل أْن تكــوَن  عــىل الرتكيــز يف موضــوع مــا ملــدة طويلــة. ويُفضَّ

تلك الحكايات عن الحيوانات، أو األشياء املحيطِة بعامله 

الضيِِّق األفق، وأشخاِصه املحدودين. كام ستلفت انتباَهُه 

األغاين مبوسيقاها، والكلامُت بإيقاعها؛ لذا فمن املمكن 

أن نلقي عىل مسامعه قصصاً قصرية تتكرر فيها الكلامُت، 

، كــام ميكــُن أْن نضــَع بــني يديــه كتبــاً،  ٍ والعبــاراُت بإيقــاٍع معــنيَّ

وقصصاً تحتوي عىل الّصور، والرُّسوم مع بعض الكلامت، 

 ٍ أو بدونها؛ أي إنَّ الصوَر تتاىل يف الكتاب ِوفَْق نسٍق معنيَّ

يحــي حــوادث القصــة بحيــث توحــي لألطفــال باألحــداث، 

واملعــاين املقصــودة. وهــذه القصــص تحتــاج إىل الكاتــب 

َة،  ام الذي يتفهَُّم هذه القصَّ الذي يصوغ الفكرة، وإىل الرَّسَّ

هــذه  وعــىل  معــرة،  ورســوم  الكلــامِت إىل صــور  فيحــوِّل 

الرســوم أن “تحمــل مالمــح الشــخصيات بلباســها وحركاتهــا، 

وتعــر عــن البيئــة بخطوطهــا وألوانهــا لتعطــي الطفــل انطباعــاً 

الشــخصية  واملالمــح  التقاليــد،  و  العــادات  عــن  واضحــاً 



100  أثر أدب األطيال وخاائاه   مراحل التيولة املختلية

ألبطــال القصــة أو الحكايــة”)2(، وتــدور هــذه القصــص غالبــاً 

حــول الحيوانــات، واألشــياء املاديــة املحسوســة “حيــث ال 

ميكــن إدراك األمــور املعنويــة كالكرامــة، والرذيلــة، والحريــة 
بطريــق الصــور”.)3(

ولقــد اســتطاعت بعــُض هــذه الكتــِب املصــوَّرة توظيــَف 

ــوِر  والصُّ األلــوان،  اســتخداِم  حيــُث  مــن  التقنــيِّ  ِم  التقــدُّ

ــمِة، وغريهــا إال أنَّ هــذه التقنيــات مازالــت  النافــرة، واملجسَّ

ْر لهــا االنتشــاُر الواســُع بالرَّغــم مــن أنَّهــا  ُمكلِفــًة؛ لــذا مل يُقــدَّ

َم لهــم، يف هــذه  حاجــٌة رضوريــٌة لألطفــال إذا مــا أردنــا أن نُقــدِّ

املرحلــة، أدبــاً وثقافــة.

الــرَّاوي، فيقــوم التلفــاُز، أو أرشطــُة  وقــد يُســتَغنى عــن 

الكاسيت بدور الراوي لتلك الحكايات، بيَد أنَّ هذا الراوي 

ْفِء العاطفــيِّ  ليــس مقبــوالً دامئــاً؛ لحاجــِة الطِّفــِل إىل الــدِّ

تعاملهــم معــه يف  مــن خــالِل  الكبــار  مــن  ه  يســتمدُّ الــذي 

أثناء قصِّ الحكايات عىل مسامعه. هذا التعامل املتمثِِّل 

بــِت عــىل كتفــه، أو مســِح شــعره، أو  باحتضــان الطفــل، أو الرَّ

النظــر إليــه مــام يشــعره باهتاممنــا بــه.

وقــد انتــرشت بــدءاً مــن أواخــر القــرن املــايض القصــُص 

أو  بالصــوت والصــورة،  أقــراص مضغوطــة  لُة عــىل  املســجَّ

الصــوت وحــده التــي يجــب التنبيــه عــىل أنــه ال يكفــي فيهــا 

التلويــن  إىل  بحاجــة  فيهــا  الــراوي  إنَّ  بــل  وحــده،  دُّ  الــرَّ

ــل فيهــا اســتخداُم املؤثِـّـرات الصوتيــة  الصــويت، كــام يُفضَّ

كاســتخدام أصــوات الريــح، واملطــر، والحيوانــات، والقطــار، 

وغريهــا..

ومام يُعاب عىل أغلب هذه التسجيالت أنها مشاريٌع 

ـاٍب  تجاريــة تهــدف إىل الربــح؛ لــذا فهــي ال تتعامــل مــع كُتَـّ

 ، مختصــني بــأدب الطفــل، مــام يؤثِّــر عــىل املســتوى الفنــيِّ

واألديبِّ لتلــك القصــص واألعــامل األدبيــة.

ثانياً - مرحلة الواقعية والخيال املحدود:

ومتتــدُّ مــن ســنِّ )3-6( ســنوات، ويف هــذه املرحلــة، 

يبتعــد الطفــُل عــن إطــار الوالديــن، واألرسِة قليــالً، ويبــدأ يف 

التعــرُّف عــىل املجتمــعِ حولــه، والكــوِن املحيــط، والطبيعــِة 

ِة، ويأخذ يف تكوين صداقات، وتنمو بداخله غريزُة  املمتدَّ

حــبِّ االســتطالع، والتعــرُّف عــىل مــا وراء النهــر، أو البيــوت 

ــامء، ومــا تحــت األرض،  يف أطــراف املدينــة، أو مــا وراء السَّ

ويأخــذ يف إثــارة األســئلة، طلبــاً لإلجابــة، ويبــدأ يف التأمــل 

ايت، والخارجــي الــذي سيســتمرُّ معــه إىل النهايــة؛ لهــذا  الــذَّ

فهــو مييــل إىل األدب يف إطــاره الجامعــي، وإىل القصــص 

البيئــة،  إطــار  يف  لكــن  الشــعبية،  والحكايــات  الخــرايف، 

وواقعهــا.

مفــرداِت  يتعــرََّف  أن  املرحلــة،  هــذه  لطفــل   وميكــن 

أغنيــاٍت، وأشــعاٍر عربيــٍة  مــن خــالل  العربيــة ويتقنهــا  لغتــه 

سليمة، وميكننا من خالل استعراض حاجات األطفال يف 

هــذه املرحلــة، والخصائــص العامــة لشــخصياتهم، تحديــَد 

املــادَِّة األدبيــة املناســبة ألطفــال هــذه املرحلــة، وســامتها، 

وأســاليبها، ووســائلها.

أما بالنسبة لحاجات الطفل النفسية يف هذه املرحلة 

فقد حرها علامء نفس الطفل مبا ييل:

والتواصــل  والحنــان  والحــب  األمــن،  إىل  الحاجــة   -

الوجــداين.

- الحاجــة إىل االنتــامء، والقبــول االجتامعــي، واحــرتام 

الــذات وتقديرهــا.

- الحاجة إىل االستطالع واملعرفة والفهم.

- الحاجة إىل اإلنجاز والنجاح.

- الحاجة إىل اللعب والحركة.

- الحاجة إىل املرح والتسلية.

2 - وأما خاائص هذه املرحلة من مراحل لو 
التيل؛ رهي:

مبوســيقى  واالهتــامم  اللُّغــة،  يف  يــع  الرَّ التَّطــوُر   1

تروقــه  ثــمَّ  مــن  الجمــل،  بإيقــاع  الكلــامت، واالســتمتاع 

لــوزن  ا ذات  املســجوعة  لقصــص  وا األغنيــات، 

املوســيقي، كــام يســتمتع الطفــل يف هــذه املرحلــة 

ببعض القصص ملا فيها من األصوات، واألنغام التي 

تحدثهــا موســيقاها بغــضِّ النظــِر عــن معنــى الكلــامت، 

أو العبــارات؛ لــذا فإنَّنــا نســمعه يــردُِّد بعــَض الكلــامت 

يف أثنــاء قراءتنــا القصــة عــىل مســامعه. فمــن املفيــد، 

إذن، تكراُر بعِض الكلامت ملا فيها من إيقاٍع محبٍَّب، 

تكــن فيــه. اللغــوي إن مل  وإلضافتهــا إىل قاموســه 

وألنَّ هــذه املرحلــَة هــي مرحلــُة مــا قبــل املدرســة فــإنَّ 
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األطفاَل، عادًة، غرُي قادرين عىل قراءة القصص بأنفسهم؛ 

وســيط.  طريــق  عــن  تُْكتََســُب  األدبيــة  ثقافتهــم  فــإنَّ  لــذا 

عــىل  قــادراً  الُنطْــِق،  يكــوَن ســليَم  أن  الوســيط  وعــىل هــذا 

ِ مالمــِح الوجــه،  التعبــري الحــريك؛ أي التعبــري مــن خــالل تغــريُّ

نســتنبطها  حقيقــة  فثمــة  للكلــامت.  املرافقــة  والحــركات 

مــن خــالل الرمجــة العصبيــة اللغويــة، وهــي إنَّ أصــدَق مــا 

يقولــه املــرُء ال يخــرج مــن فمــه. ويف الواقــع إنَّ هــذه الحقيقــة 

تصــدق عــىل األطفــال أكــرَ مــن غريهــم؛ لــذا علينــا أن نرمــج 

حركاتنــا لتناســَب أحــداَث النــصِّ األديبِّ الــذي نلقيــه عــىل 

أكــرَ مــام تقولــه  تقــوالن  مســامعهم، ألنَّ الحركــة واملالمــَح 

الكلــامُت بالنســبة إليهــم.

ومــن خصائــص هــذا الطــور أنَّــه واقعــيٌّ محــدوُد البيئــة،   2

مــام يجعــل الطفــل يشــعر باللّــذة وهــو يســمع الجمــَل 

التــي ترشكــه يف القصــة، كاســتعامل األســامء املألوفــة 

لديه، واستخدام امللموسات، واملشمومات، وغريها 

ــورَة يف ذهنــه. ــُح الصُّ ، ألنهــا توضِّ مــن الحــواسِّ

ومــن الخصائــص املميِّــزة للطفــل يف هــذه املرحلــة،   3

نشاطُه املتواصل، وِقَرُ مدى االنتباه عنده، ومن ثَمَّ 

فمــن الــرضوري أن تكــون قصــص هــذه املرحلــة قصــرية 

تُحــىك لــه يف جلســة واحــدة، وتكــون أحداثُهــا رسيعــَة 

التتابــع.

اهتاممــات األطفــال وســلوكهم يف هــذه املرحلــة تــدلُّ   4

عــىل حبِّهــم ألنفســهم، ولذلــك فهــم يحبُّــون القصــَص 

التــي تؤكِّــد ذواتهــم، ويســتمتعون أكــر مــا يســتمتعون 

عــىل  أســامؤهم  فيهــا  تُطلَــق  التــي  القصــة  بحكايــة 

. تها شــخصيا

يبنــي األطفــال مدركاتهــم وتصوُّراتهــم يف هــذه املرحلــة   5

مــن خــالل تجاربهــم الذاتيــة الكثــرية، ومــن ثَــمَّ تناســبهم 

األبعــاد  اكتشــاف  عــىل  تســاعدهم  التــي  الكتــُب 

للفكــرة  أو  الواحــِد،  ِر  للتصــوُّ عــة  واملتنوِّ املختلفــة، 

املفــردة.

ـع الطفــُل، يف هــذه املرحلــة، إىل معرفــة العــامل  يتطلَـّ  6

بــه،  البيئــة املحيطــة  الــذي يعيــش فيــه، وإىل اختيــار 

ومــن أجــل ذلــك فهــو يحــبُّ القصــَص التــي تــدور حــول 

الخــرات، والتجــارب اليوميــة، أو الشــخصيات البرشيــة 

املألوفــة لــه، أو الحيوانــات األليفــة املفضلــة عنــده، أو 

اللعب التي يلعب بها، أو األشخاص الذين يعيشون 

يف بيئتــه القريبــة. عــىل أن تكــون لهــذه الشــخصيات 

صفــاٌت جســميٌة، ولونيــٌة ســهلة يف إدراكهــا، والتعــرُّف 

عليها، وتكون متكلِّمًة، أو ذوات أصوات وحركات؛ ألنَّ 

إعطــاء هــذه الشــخصيات صفــات الحركــة، والتكلــم، 

والشكل، واللون فيه إشباع لرغبة الطفل يف املعرفة، 

وحــبِّ االســتطالع.

مييــل الطفــل يف هــذه املرحلــة إىل االعتقــاِد الوهمــّي،   7

تدريجيــاً،  النمــو  ببيئتــه يف  املحــدود  خيالــه  ويأخــذ 

ذراَع  ــم  يتوهَّ كأْن  املتخيَّلــة،  باأللعــاب  ويســتمتع 

مى أطفاالً مثله يحادثهم  الكريس حصاناً ميتطيه، والدُّ

ويخاصمهــم، وهــو لذلــك يعجــب بالقصــص الخياليــة 

ذات الشــخصيات الحيوانية، أو الجامدية الناطقة، أو 

املتحركة، عىل أن تكون مام يعرف عنها شيئاً حقيقياً 

يف حياتــه الواقعيــة.

والــدفَء  األمــاَن  هــذه املرحلــة،  الطِّفــُل، يف  ينشــُد   8

بالكبــار، ومــن أجــل ذلــك فهــو  العاطفــي يف عالقتــه 

يــودُّ أن يكــوَن قريبــاً مــن الوالديــن، أو املدرســة وقــَت 

حكايــة القصــة. فالقصــة التــي تحكيهــا األم أو املربيــة 

للطفــل عنــد النــوم، وهــي قريبــة منــه، تبــدأ بهــا خــرة 

ـُم أن يســوَد  الطفــل بــاألدب يف املنــزل، ومــن ثــمَّ يتحتَـّ

نهايتُهــا ســعيدًة. تكــون  العــدُل، وأن  فيهــا 

يف وســط هــذه املرحلــة يبــدأ الطفــل باالســتقالل عــن   9

الكبــار؛ لذلــك تصلــح القصــص التــي تســاعده عــىل أن 

يوائــم نفســه مــع الخــرات الجديــدة البعيــدة عــن الكبــار 

من أرسته؛ فأحداُث القصص وإن كانت مألوفة لديه، 

ة له يف محيطه الخاص،  ُ العنارَص املحريِّ إال أنها تفرِّ

ُ خلفيــَة الكبــار غالبــاً  وطريقــة تركيــب القصــة التــي تفــرِّ

غــري املنطوقــة  االستفســارات  عــن  اإلجابــة  تقــدم  مــا 

للعالقــات الغامضــة التــي يجدهــا الطفــل بعيــداً عــن 

أرستــه.

مثــريات  عــىل  كيــُز  الرتَّ ينبغــي  املرحلــة  هــذه  ويف 

تجــاه  إثــارة عواطفــه وخيالــه  نحــو  الطفــل  الخيــال، وتوجيــه 

األشــياء املحيطــة، والتعــاون معــه يف الــرَّدِّ عــىل تســاؤالته، 
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وتوجيههــا توجيهــاً يتَّفــُق، والكشــَف عــن قدراتــه اإلبداعيــة، 

ِق والتغنِّــي بهــا،  وتقديــم منــاذج أدبيــة، تســاعده عــىل التــذوُّ

ومســاعدته يف تلحينهــا، وترديدهــا فــرداً، أو مــع جامعتــه، 

“ولخصوصيــة هــذه املرحلــة، فــإنَّ عــىل معلــامت الروضــة 

يعيــدوا  ، وأن  لــدى أطفالهــنَّ الفنــي واألديب  النــزوع  تنميــة 

الصياغــة اللغويــة لديهــم يف صياغــات إيقاعيــة وفنيــة، وأن 

يكشــفوا عن ميولهم اإلنســانية، واتجاهاتهم نحو الحيوانات 

األليفــة والطيــور والكائنــات الصغــرية، واألزهــار واألشــجار، 

ليؤكــدوا عــىل هــذه امليــول، ويبلورونهــا، ألنَّهــا مــؤرٌش عــىل 

شــخصية الطفــل اإلبداعيــة، والفنيــة، واألدبيــة، وميلــه إىل 
االبتــكار”.)4(

ومــع أنَّ خــواصَّ األطفــاِل، وميولهــم متشــابهة يف بدايــة 

ـه يجــُب، عنــد اختيــار القصــة، مراعــاَة  هــذه املرحلــة، إال أنَـّ

البيئــة الجغرافيــة، واالجتامعيــة، والثقافيــة، وكذلــك تطــوُّر 

فليــس هنــاك  ثــمَّ  ومــن  الخاصــة،  كلِّ طفــٍل، واهتامماتــه 

ــا هــو تحديــٌد عــامٌّ  تــٌة يف اختيــار القصــص، وإمنَّ قاعــدة متزمِّ

يشــرتك فيــه أكــرُ األطفــال. ومــن الــرضوري كذلــك أْن تراعــَي 

، ال  ــُة ظــروَف كلِّ طفــٍل؛ ألنَّ الطفــَل، يف هــذه الســنِّ القصَّ

يســتطيع أن يفهــَم املواقــَف الغريبــَة عنــه، ولــو كان اختالفُهــا 

عــامَّ يألفــه قليــالً.

 وعنــد بلــوِغ الطفــِل الثالثــَة مــن عمــره، فإنَّــه يبلــغ مرحلــة 

التأكُّــد مــن نفســه والوثــوق بهــا، واالعتــزاز والفخــر بقدراتــه، 

ــَل  تدخُّ ويســتنكر  بنفســه،  كلِّ يشء  عمــل  عــىل  ــُم  ويصمِّ

لَهــم يحرمــه مــن الشــعوِر باالســتقالل. الكبــار، ألن تدخُّ

باالعتــزاِز مبمتلكاتــه، وإذا كان  يبــدأ  الســنِّ  ويف هــذه 

يريــد اســتعامله يف  مــا  ــه امتــالَك يشٍء  الثانيــة يهمُّ طفــل 

وقــت بعينــه دون درايــة مبفهــوم االمتــالك الشــخي، فــإنَّ 

ه، وميتلكها  طفَل الثالثة يعرف أنَّ هناك أشياء بعينها تخصُّ

لنفســه، وليســت ألحــٍد غــريه، وهــو يحرســها، ويغــار عليهــا 

بحــامس، ويلجــأ إىل كلِّ الطــرق الســرتدادها إذا اســتُعريت 

الطــرق  بهــذه  ذاتــه، وتأكيدهــا  الثالثــة  وإثبــات طفــل  منــه، 

املختلفــة يجعــل غــريه يحــسُّ بــه، ويرهــن لنفســه عــىل أنــه 

، لــه وجــود ثابــت. شــخص مهــمٌّ

 واألحداث يف الحياة اليوميَّة العاديَّة لطفِل الثالثة هي 

مغامراتـُـه العظيمــة، يكرِّرهــا مــرًة ومــراٍت يف لعبــه، غــرَي أنَّــه ال 

يندفــُع مــن نشــاٍط إىل نشــاٍط آخــَر كــام كان يفعــل يف ســنته 

قــت، وأصبــح لعبُــُه  َة الرتكيــِز عنــده قــد تعمَّ الثانيــة، إذ إنَّ قــوَّ

يف الثالثة من عمره أكرَ إتقاناً، ومالحظته لتفاصيل األشياء 

من حوله تزداد شيئاً فشيئاً، فبيتُه الذي يبنيه مل يعد كومًة 

بات غرَي مأموٍن، بل أصبح يف نظره رَصْحاً مشيداً  من املكعَّ

بعناية، له جدراٌن وفراغ يف الداخل ملعيشة األرسة.

متيِّــُز  التــي  التفاصيــَل  الطفــُل  يــدرُك  الثالثــة  ويف 

التــي  عــىل املالحظــة  بــه، وقدرتُــه  األشــخاص املحيطــني 

تــزداد يومــاً بعــد يــوم، تتجــه إىل مــا حولــه مــن ظواهــر الحيــاة، 

ِ الطقــس مــن حــار يف الصيــف إىل  فيبــدأ يف مالحظــة تغــريُّ

أنَّ  الشــتاء، ويجــد ذلــك مثــرياً، ويالحــظ كذلــك  بــارد يف 

بعــَض األيــام، كالعطــالت، أيــاٌم خاصــة؛ ألنَّــه يجتمــع بــاألرسة 

م إليــه  كاملــًة طــواَل اليــوم، وقــد يــأكل أكالً مختلفــاً، أو تُقــدَّ

الحلــوى، أو يلبــس املالبــس الجديــدة، أو يخــرج للتنــزُِّه مــع 

األرسة، أو يســتقبل يف املنــزل ضيوفــاً يأتونــه بالهدايــا، ومــن 

كلِّ ذلــك تــزداد ثــروُة الطِّفــِل مــن التجــارب.

مــع  تشــرتُك  الثالثــِة  طفــَل  تناســُب  التــي  والقصــُص 

القصــص التــي يســتمتُع بهــا طفــُل الثانيــة يف املوضوعــات 

عــىل  وتشــتمل  طــوالً،  أكــرُ  ولكنَّهــا  والنســق،  واألســلوب 

يســتمتُع  يظــلُّ  الثالثــة  يبلــغ  والطفــُل حــني  أكــر،  تفاصيــَل 

اتيَّــِة التــي يكــون هــو محورهــا، وتــدور حولــه،  بالقصــص الذَّ

ولكنَّــه يبــدأ باالســتمتاع كذلــك بقصــص حــول بنــاٍت، وصبيــٍة 

صغــار آخريــن لهــم مــن التجــارب مــا يشــبه مغامراتــه متامــاً، 

ومن ثَمَّ ميكن يف هذه املرحلة أن تُروى القصص ملجموعة 

صغــرية مــن األطفــال.

والقصــُص التــي تُــرَوى ملجموعــاٍت صغــرية مــن أطفــال 

األعــوام الثالثــة يجــب أن تشــتمَل عــىل الخــرات الشــخصية 

الشــائعة واملشــرتكة بينهــم، فتهتــمُّ القصــُة التــي تُكتــب لهــم 

وباعتزازهــم مبمتلكاتهــم،  الجديــدة املكتســبة،  بقدراتهــم 

التــي  بالتفاصيــل  تهتــمُّ  كــام  الفرحــَة عليهــم،  يُدِخــُل  ومبــا 

متيِّــز األشــخاص، أو الحيوانــات، أو األشــياء التــي تدخــل يف 

محيط تجاربهم. والقصص حول الطقس، وأياِم العطالت، 

الثالثــة، وتنــال إعجابهــم الشــديد،  تــروق أطفــال  واألعيــاد، 

ويف كلِّ هــذه القصــص يجــب أن يكــون ُســداها الصــدق، 

ولُْحَمتُهــا األمانــة.
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هــذه  أطفــال  عــىل  نعــرض  حــني  ـه  انَـّ بالذكــر  وجديــر 

املرحلة، الكتَب املصوَّرة )أي الكتب التي تعر عن الفكرة 

عــن طريــق الصــور(، أو كتبــاً ترافــق فيهــا الصــوُر الكلــامِت، 

فتكــون الصــور لتوضيــح القصــص، أال نعــرض أكــر مــن صــورة 

يف وقــت واحــد، ذلــك ألنــه إذا ظهــرت صورتــان معــاً، فــإن 

يــراد رشحهــا  انتبــاه الطفــل ســوف يرتكَّــز عــىل الفكــرة التــي 

بالصــورة األوىل، فيهمــل الصــورة الثانيــة.

وحــني يبلــغ الطفــُل الرابعــَة مــن عمــره، يكــون قــد وصــل 

إىل درجــة جيــدة مــن ضبــط النفــس، ومعرفــة املحيــط الــذي 

َث بسهولة، ويلعب  حوله، وذلك أنه يستطيع اآلن أن يتحدَّ

يف تعاون مع غريه من األطفال، وإذا الحظنا األطفاَل األقلَّ 

سناً من الرابعة وهم يلعبون، نجد - وإن بدا عليهم، غالباً، 

أنهم يلعبون معاً - أنَّ تعاونهم، عادة، ال يزيد عن املشاركة 

يف املواد املامثلة. ويتبني لنا بوضوح من خالل إشاراتهم، 

وحركاتهــم، ومالحظاتهــم أنَّ كلَّ طفــٍل مســتغرٌق يف خيالــه 

الخــاص به.

واألطفــاُل يف ســنِّ الرابعــة يبــدأون بالتفكــري يف النــامذج 

للقصــص  مســتعدون  الســنِّ  هــذه  وهــم يف  القصصيــة، 

مجــرََّد  الســابقة  كانــت قصصهــم  ولقــد  الكامــل،  بشــكلها 

وصٍف لألحداث، ورسٍد للوقائع، أما اآلن فإنهم يستطيعون 

ربــط األفــكار ببعضهــا، ومــن ثــم ميكــن أن تنســج لهــم أحــداث 

القصــة بحيــث تتكــون عقــدة، غــري أن العقــدة يجــب أن تكون 

بسيطة وسهلة، وكذلك يجب أن تكون العالقة بني أحداث 

القصة واضحة وضوحاً تاماً، وإال فلن تكون مفهومة ألطفال 

. هــذه الســنِّ

تتجــاوز  بحيــث  اهتامماتُهــم،  تتســع  الرابعــة   وأطفــاُل 

محيطَهم الشخي، ولذلك ميكن أن تكون القصص التي 

تقــدم إليهــم حــول األشــخاص، والحيوانــات، واألشــياء غــري 

القريبــة، أو املتصلــة بهــم اتصــاالً مبــارشاً، بــرشط أن تكــون 

ينطِّقــون  الســن  هــذه  مثــل  واألطفــال يف  لديهــم.  مألوفــة 

بهــم؛  يحيــط  اإلنســاين ملــا  الشــعور  كلَّ يشء، ومينحــون 

واألشــجار،  واللعــب،  الحيوانــات،  أنَّ  يف  يفكــرون  فهــم 

لديهــا  واملناضــد  كالكــرايس،  الجــامد  وحتــى  والزهــور، 

والرغبــات مثلهــم متامــاً. الدافــع، 

والقصــص التــي لهــا طابــع الشــقاوة بســلوك شــخصياتها 

تروق ألطفال الرابعة، وليس هناك من شكٍّ يف أنَّ األطفال 

يســتمتعون باللهــو الناتــج عــن عمــل يعلمــون أنَّهــم يجــب أال 

ـه مــن الصعــب عليهــم أن يكونــوا  أنَـّ يفعلــوه، وهــم يجــدون 

لهــم.  تنفيســاً  مثاليــني وطيبــني دامئــاً، فتصبــح شــقاوتهم 

ومــع أنَّ الكبــار يتعاطفــون مــع الصغــار، إال أنَّهــم ال يتغاضــون، 

عــادة، عــن تــرف الشــقاوة الــذي تقــع عليــه أبصارهــم، لكــنَّ 

وا  ، يف الكثــري مــن األحيــان، لــي ميدُّ هــذا التغــايض رضوريٌّ

أطفالهم بالطرق املرشوعة للتنفيس عن شعورهم، والتفريج 

مــى بشــكل خــاص ــــ  عــن أحاسيســهم، ويبــدو أن ألعابهــم ــــ الدُّ

واحدًة من أهمِّ هذه الطرق؛ فهم يدعون ألعابهم تقوم بكلِّ 

ترفــات الشــقاوة التــي يــودُّون هــم أنفســهم أن يفعلوهــا.

فاألطفــال  التنفيــس،  طــرق  مــن  آخــر  طريــق  والقصــة 

وهــم يســتمعون إىل القصــة يشــاركون الولــد الشــقي فيهــا، 

ويندمجــون معــه يف األعــامل التــي يــأيت بهــا، وال يســتطيعون 

مــن  بتخلصــه  يســتمتعون  وهــم كذلــك  يفعلوهــا،  أن  هــم 

املــأزق، ويبتهجــون لنجاتــه، كــام لــو كانــوا هــم الناجــون.

وحني يبلغ الطفل سنته الخامسة يصبح شخصاً صغرياً 

جــاداً، فلعبــه اآلن شــغل وعمــل يف نظــره، ويشــري إىل ذلــك 

لعبــه  يلعــب، وطبيعــة  وهــو  يســتدعيه  مــن  عــىل  ردِّه  يف 

، فبــدالً مــن اســتعامله املــواد  نفســها تتغــريَّ يف هــذه الســنِّ

بَها، يبدأ باستعاملها يف أشياء جديدة مبتكرة، فيبني  ليجرِّ

مــن  أشــياء مدهشــة  منــاذج معقــدة باملكعبــات، ويعمــل 

قطــع املخلفــات وبقايــا األقمشــة، ويســتمتع بتجميــع القطــع 

َن منهــا لعباً، ويصل  الصغــرية مــن كلِّ مــا تصــل إليــه يــده ليكــوِّ

رسوره ومتعتــه إىل القمــة حــني ينجــز مــا بــدأه مــن عملــه.

وســنُّ الخامســة هــي الســنُّ التــي يكــون األطفــال فيهــا 

ويبلــغ  األعــامل،  إنجــاز  ويرغبــون يف  ـم،  للتعلُـّ مســتعدين 

عــىل  يتغلبــون  حــني  عظيــامً  مبلغــاً  والــرور  الرضــا  بهــم 

الصعوبــات، وهــم يف هــذه الســنِّ شــغوفون باملعلومــات 

أمــور  مــن  بهــم  ميــرُّ  مــا  كلِّ  ويتطلعــون ملعرفــة  الجديــدة، 

القصــص  يحبُّــون  الخامســة  أطفــال  نجــد  الحيــاة، ولذلــك 

لهــم املعرفــة بطريقــة  م  التــي تعطيهــم املعلومــات، وتقــدِّ

تناســب روح التعجــب فيهــم، وفــوق ذلــك فهــم يســتمتعون 

بالقصــص التــي تــرشح أحاسيســهم، وشــعورهم كإحســاس 

بهــا، وإحســاس املتعــة  التــي يقومــون  الفرحــة باإلنجــازات 
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الفشــل،  أو  األمــل  بخيبــة  وكالشــعور  بتحمــل املســئولية، 

بهــم يف تجاربهــم. التــي متــر  وثــورات الغضــب 

“وطفل الخامسة ممثِّل كبري، وميكنه أن يندمَج بسهولة 

ويــر مــع أيــة شــخصية، أو يف أي موقــف مــن القصــة، ومــن 

أجــل ذلــك فالقصــص التــي تســري عــىل منــط التمثيليــات 
)5(.” واملرحيــات فيهــا جاذبيــة خاصــة ألطفــال هــذه الســنِّ

 وعــىل هــذا األســاس ميكــن إيجــاز أهــم خصائــص أدب 

الطفل والتي تتواءم مع املرحلة العمرية للطفل فيام ييل:

أو  أغنيــة  أو  مــرح  أو  شــعر  أو  )قصــة  الطفــل  أدب 

وقــد  ومفرداتــه،  وأخيلتــه  بســيط يف صــوره  أنشــودة( 

يغلِّفــه التهويــم، لكنَّــه التهويــم الــذي مينــح العمــل الفنــي 

ه بغــزارة فنيــة وإيحــاء، مينحــان هــذا  حيويــة وحركــة، وميــدُّ

الفنيــة املناســبة. العمــل االســتضاءة 

الــذي  املراحــل ذاك  لتلــك  املناســب  الخيــال  يعــدُّ 

الطفــل  ويشــدُّ  ويدهــش،  يبهــر،  مبــا  األدب  يــويش 

األشــياء  عــىل  يخلــع  الخيــال  هــذا  كان  إذا  خصوصــاً 

الفاعلــة،  وقــواه  الخــاص،  والنباتــات ســحره  والجــامد 

ويحلُّ اإلنساُن يف الجامد حتى يقرتب هذا الخيال من 

الحكايــة، فاألســطورة، ليشــمل األدب واألعــامل الفنيــة 

ــاذ. أخَّ جــوٌّ أســطوري 

ها املبــدع مــن رؤاه، فهــي  الصــور الفنيــة دامئــاً يســتمدُّ

ها من ذاكرته، فهي لذلك  غالباً برية، وأحياناً يستمدُّ

الغالــب هــو أن صــور األدب املقدمــة  لكــن  ســمعية، 

أحــوال  لتالئــم  البريــة،  القــوى  مــن  مشــتقة  للطفــل 

الطفولــة.

الوجــود  الطفــل عــىل االندمــاج يف  قــدرة مبــدع أدب 

واإلحــالل فيــه، ومتكــني الطفــل مــن معايشــة هــذا العامل 

يف صــورة حلوليــة كليــة.

االعتــامد عــىل الحدوتــة والحكايــة والقصــة يف كثــري مــن 

القــص والحــي،  تتجــه نحــو  التــي  األعــامل املرحيــة 

حتــى يشــمل تلــك األعــامل جــوٌّ فلكلــوريٌّ ليثــري القــدرة 

ويربــط  الفطــرة،  عــن شــفافية  ويجلــو  االنفعــال،  عــىل 

بذلــك  فتحقــق  ســليمة،  فطريــة  مبســاحات  الطفــل 

ســياقاً مرحيــاً مفيــداً، وتخلــق نســقاً للفرجــة، يجمــع 

بــني التوجيــه واإلرشــاد واإلبهــار، معتمــداً عــىل خصائــص 

نفســها. الطفولــة 

ويف هذه املرحلة، ينبغي الرتكيز عىل مثريات الخيال، 

تجــاه األشــياء  إثــارة عواطفــه، وخيالــه  نحــو  الطفــل  وتوجيــه 

تســاؤالته،  كلِّ  عــىل  الــردِّ  يف  معــه  والتعــاون  املحيطــة، 

وتوجيههــا توجيهــاً يتَّفــق، والكشــف عــن قدراتــه اإلبداعيــة، 

وتقديــم منــاذج أدبيــة، تســاعده عــىل التــذوق، والتغنِّــي بهــا، 

ومســاعدته يف تلحينهــا، وترديدهــا فــرداً، أو مــع جامعتــه، 

ولخصوصية هذه املرحلة فإنَّ عىل معلمي أدب الطفل أن 

يبثُّوا بني األطفال النزوَع الفنّي واألديّب، وأن يعيدوا صياغة 

األطفــال اللغويــة يف صياغــات إيقاعيــة وفنيــة، وأن يكشــفوا 

عــن ميولهــم اإلنســانية، واتجاههــم نحــو الحيوانــات األليفــة 

والطيــور والكائنــات الصغــرية واألزهــار واألشــجار؛ ليؤكــدوا 

عــىل هــذه امليــول، ويبلوروهــا؛ ألنَّهــا مــؤرٌش عــىل شــخصية 

الطفــل اإلبداعيــة والفنيــة واألدبيــة، وميلــه إىل االبتــكار.

ثالثاً: مرحلة الخيال الحر )6 وو 9)

يف هــذه املرحلــة تتســع دائــرة اهتاممــات الطفــل فتتجــاوز 

املحيــط القريــب لتشــمل البيئــة القريبــة والبعيــدة، كذلــك 

يتطلع الطفل إىل معرفة ما وراء الظواهر الواقعية، وينشط 

خيالــه يف وضــع الخطــط والحلــول الســحرية؛ فهــي مرحلــة 

تشــد انتبــاه الطفــل إىل مــا وراء األشــياء، وتذهــب بــه إىل 

ــُق لــه الظاهــر، وتدعــوه إىل  آفــاق فســيحة مــن الخيــال، وتعمِّ

كشــف الباطــن الخفــي، ويصبــح إبداعيّــا تركيبيّــا موجهــا إىل 

غايــة عمليــة. ويهــوى الطفــل يف هــذه املرحلــة البحــث عــن 

الخــوارق والالمألــوف.

ويالئــم الطفــَل يف هــذه املرحلــة األســاطرُي، والقصــُص 

الخرافيــة، والحكايــاُت الشــعبيُة، وكذلــك تعجبــه القصــُص 

الفكاهيــُة املصــورة، ويُظهــر اهتاممــا بالقصــص البوليســية، 

وقصــص اإلثــارة واملغامــرات. ويف هــذه املرحلــة، يحــاول 

الطفــُل الرتكيــَب، والتجميــَع، وتفســرَي كلِّ الظواهــر. ويكــون 

عقلــه وتفكــريه أقــرب إىل الخيــال، مــام يــؤدي إىل اصطنــاع 

الحلــول الخرافيــة للمشــكالت، ودورنــا يتمثــل يف تقديــم، 
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أدب يشــبع خيالــه، ونهــم وجدانــه نحــو الــرؤى الحاملــة، مــع 

ــد الفعــل اإلنســاين، بديــالً لغيبيــة  أخــذه مبنهــج عقــالين ميجِّ

إبداعــي  عــر أدب قصــي  بــه  الخــرايفِّ، واالتجــاه  الحــلِّ 

وغنــايئ للســري يف مســار األدب الخيــايل، تحقيقــاً للمتعــة، 

وإثراء للعواطف، واألحاسيس وتقوية للخيال، ووصوالً إىل 

الخيــايل، حتــى  معرفــة عقليــة، يكشــف عنهــا هــذا األدب 

إليهــا ويف خدمتهــا وتحقيقهــا، أو إىل قيمــة  يكــون طريقــاً 

فنيــة جامليــة، أو أخالقيــة..

املهــم أن يكــون هــذا النــوع مــن األدب الخيــايل، وســيلة 

أمــا الغايــة، فهــي تقويــة اإلرادة، والفعــل، وإثــراء  ال غايــة.. 

وإشــباع  باملعرفــة،  الشــخصية  وتزويــد  بالخــرة،  املرحلــة 

يه، لدى  الحاجة، وبث الفضيلة، مع قوة التصور الذي ننمِّ

كلِّ مرحلــة، مــن مراحــل عــرض الــدرس األديب.

واملعلم، حينئذ، يستطيع اختيار قطعة أدبية، تساعد 

أو  للتــذوق،  فرصــة  الطفــل  ومتنــح  الخيــال،  تقويــة  عــىل 

البطــل عــىل  الحــر، وبقــدرة  تتميَّــز بخيالهــا  ــًة  أن يختــاَر قصَّ

يعــود حامــالً مثــار  ثــم  التجــاوز، واالمتــداد يف املجهــول، 

نافعــاً. علميــاً  مغامراتــه، خــرياً، واكتشــافاً 

رابعاً: مرحلة املغامرة والبتولة )9 وو 12)

ُد فيها معامل الشخصية، وتستفيد  وهي املرحلة التي تتحدَّ

من الروافد املغذية القادمة من الرتبية والتعليم، واألرسة، 

واملجتمــع، والنظــام االجتامعــي وفلســفته الســائدة، ومــن 

املناخ العام الثقايف والحضاري واالقتصادي، والسيايس، 

وتظهــر يف هــذه املرحلــة، النــزوع نحــو الفرديــة )األنــا( وحــبِّ 

ة التملُّــك، وحــبِّ الظهــور، كــام تبــدأ بعــض  الســيطرة، وشــدَّ

الفــروق تظهــر يف امليــول القرائيــة بــني الجنســني )الذكــور، 

بــني الطرفــني هــو امليــل إىل  اإلنــاث( وإن كان املشــرتك 

قصص البطولة، واملغامرات، وسري العظامء، والناجحني، 

وكتــب الرحــالت، واملكتشــفني، والــرواد يف مياديــن العلــم 

والحيــاة املختلفــة.

القرائيــة  تــرز يف هــذه املرحلــة “االهتاممــات  كذلــك 

واالنتــامء إىل  الوطنيــة  الهويــة  عــن  البحــث  حــول  املركَّــزة 

اهتاممــاً  هــذه املرحلــة  األطفــال يف  ويبــدي  التاريــخ”.)6( 

ات،  ــي االســتقاللية، واالعتــامد عــىل الــذَّ بــاألدب الــذي ينمِّ

واختيــار القــدوة، واملثــل األعــىل تعويضــاً عــن ابتعادهــم عــن 

الوالديــن، واالعتــامد عــىل أنفســهم، وإثباتــا لشــخصياتهم؛ 

لــذا فــإن األدب الــذي يقدمــه املعلــم ليكــون مالمئــاً لهــذه 

البطــوالت:  بــكل تعقيداتهــا، وتركيبهــا، هــو أدب  املرحلــة 

الشــعرية، والقصصيــة، واملرحيــة، وهــو األدب امللتــزم 

بقضايا الحرية، والدفاع عن األوطان واملعتقدات، والتغنِّي 

االهتــامم  اللــون، ميكــن  هــذا  ومــع  الحقيقيــني،  باألبطــال 

بــاألدب االجتامعــي، واإلنســاين.

التاريــخ القديــم، واملعــارص،  َمِعــنْيٌ خصــٌب يف  ومثَـّـَة 

واملشــكالت الحضاريــة، واالجتامعيــة الحديثــة، إلرواء ظــأ 

. أطفــال هــذه الســنِّ

وينبغــي عــىل أدب األطفــال يف هــذه املرحلــة االهتــامم 

مبــا يــيل:

إىل  املقاتلــة،  وحــبِّ  ــيطرة  السَّ إىل  النــزوع  توجيــه   1

الســالم  إىل  والدعــوة  الهــادف،  العقــالين  االتجــاه 

د الوطــن،  باعتبــاره قاعــدة الحيــاة العامــة، إال إذا هــدَّ

أو األمــة، أو املعتقــد فــال بديــل للســالم، إال الشــجاعة 

واإلقــدام، والبســالة يف ســبيل األوطــان، والشــعوب، 

واملعتقــدات.

يعيشــها  التــي  والبطولــة،  املغامــرة،  مرحلــة  توجيــه   2

أطفــال هــذه املرحلــة، نحــو التفــوق، والخدمــة العامــة، 

ـم فنــون  واالنخــراط يف معســكر العمــل واإلنتــاج، وتعلُـّ

األوطــان. عــن  الدفــاع 

، وبالشــعر خاصــة، نحمــل الطفــل عــىل البــوح  إننــا بالفــنِّ

لنــا بــكل مــا يعانيــه، ويحــسُّ بــه، وحينئــٍذ، نكــون أكــر إنصافــاً 

لــه وقــدرة عــىل حــل مشــكالته، ويف ســبيل هــذا ينبغــي أن 

نحــو شــعر  بيــده  ونأخــذ  الشــعرية،  التجــارب  لــه يف  َع  ننــوِّ

الطبيعــة، وشــعر الحــب العفيــف، وشــعر االنتــامء للوطــن، 

وشــعر التســامح الدينــي، وشــعر اإلميــان، وشــعر الحامســة 

الفــن  أيضــاً يف  لــه  ع  ننــوِّ وأن  األعــىل..  املثــل  اتجــاه  يف 

القصــي فنختــار لــه، قصصــاً اجتامعيــًة، وأخــرى إنســانيًة، 

التــي تفــرِّ نشــأة  وتاريخيــًة، كــام ال نحرمــه مــن األســاطري، 

العلــوم وتوضــح اجتهــاد البرشيــة، لتفســري الكــون، واللحــاق 

التــي يســرتجع  بالعلــم واكتشــافاته، والحدوثــة، والحكايــة، 

عــن طريقهــا طعــم الحيــاة الشــعبية، التــي عاشــها، ويعيشــها 
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مجتمعه الصغري والكبري.

كــام يجــدر مبعلمــي األدب يف هــذه املرحلــة أن يضعــوا 

نصــب أعينهــم حقائــق منهــا:

اإلبــداع األديب، هــو  ألــوان  مــن تدريــس  الغــرض  ليــس 

مجــرد رشح نصــوص أدبيــة، بــل املقصــود هــو تزويــد الطفــل 

عنــارص  بــكل  ـة  ثريَـّ وإنســانية،  وأخالقيــة،  بخــرات جامليــة 

التــذوق الســليم، واالســتنارة الغنيــة باملفاهيــم الصحيحــة، 

عــن التاريــخ، والوجــود، والكــون، والحيــاة.

أن يكــون مــا يُختــار لهــم غنيــاً بالــرؤى، وجامليــات الشــكل 

واملضمون.

أن تكــون األعــامل املقدمــة لألطفــال، مليئــة بالحيويــة، 

عقولهــم،  إىل  التســلل  عــىل  وقــادرة  للحيــاة،  والتفتــح 

ــاً فنيــاً، وأخالقيــاً  وقلوبهــم، ووجدانهــم؛ لتصنــع هنــاك حسَّ

تجــاه كلِّ األشــياء.

يســتطيع  الــذي  األدب،  مــن  األعــامل  هــذه  تكــون  أن 

الطفــل، أن يســتعيد مــن خاللــه الخــرات، ويشــعر تجاههــا 

ة، وأن تكوَن من أدب األطفال، أو من األدب  بالحاجة املُلِحَّ

ــن خــرات مســتفادة لألطفــال. الــذي يبدعــه الكبــار، ويتضمَّ

خامساً - مرحلة املثل العليا )12-)1)

وتبدأ يف هذه املرحلة التغريات الجسمية، وظهور الغريزة 

الجنســية التــي ترافقهــا اضطرابــات وانفعــاالت نفســية لــدى 

املراهقــني، أمــا امليــول القرائيــة يف هــذه املرحلــة فتخضــع 

للعوامــل الفرديــة واالتجاهــات الخاصــة، ومــع ذلــك يســتمرُّ 

امليُل لقصص املغامرات، والقصص العاطفية، والواقعية 

التــي تصــوِّر مشــكالت الشــبان يف املجتمــع.

ويف هــذه املرحلــة ميتلــك الطفــل القــدرة عــىل فهــم 

قــدرة عــىل  أكــر  اللغــة واســتخدامها بشــكل راٍق، ويصبــح 

القراءة، وتبدأ عواطفه بالظهور تجاه الجنس اآلخر، وينشط 

خيالــه، ويــزداد تعلقــه بالقيــم واملثــل العليــا. وتنــزع شــخصية 

الطفــل يف هــذه املرحلــة إىل حــبِّ الظهــور، وإىل االلتحــاق 

بعــامل الكبــار؛ لــذا فــإنَّ ألوانــاً مــن األدب، واملوضوعــات قــد 

تســاعده عــىل تحقيــق ذاتــه عــن طريــق تقديــم منــاذج معينــة 

لالقتــداء بهــا، والســعي للوصــول إليهــا.

ومشــاعره  عواطفــه،  يناســب  مــا  تقديــم  مــن  بــدَّ  وال 

املرهفــة، وتفكــريه الوثَـّـاب الــذي يبحــث عــن صــورة تــريض 

أنــاه فيســعى إىل تحقيقهــا، وتختلــط يف تفكــريه يف أثنــاء 

هذه املرحلة خياالت ناشــطٌة، وأوهاٌم فيام يتعلق باملُثل، 

وقــد تجنــح بــه إىل االنطــواء، وقــد يُؤْثـِـُر املغامــرة واملخاطــرة، 

أو الرغبــة بحــبِّ الظهــور والســيطرة، أو امليــل إىل العنــف، 

، والــدأب الكبرييــن لتحقيــق طموحــه، وآمالــه؛ لــذا  أو الجــدِّ

مل يعــْد غريبــاً مقدرتُــه عــىل أن ميــيض يف هــذه املرحلــة 

النشــاطات  أو  الدراســة،  يف  يومــه  مــن  طــوال  ســاعاٍت 

املختلفــة، وغريهــام..

ِه إليه يف هذه املرحلة تتمثل  ُة األدِب املوجَّ إذن، فمهمَّ

بـــ” تقديــم ألــوان مــن األدب تحــوي شــتى األطعمــة واألمزجــة؛ 

منهــا مــا يتعلــق بأفــكاره، ومنهــا مــا يتعلــق بخيالــه، ومنهــا مــا 

يتعلــق بعواطفــه، ومنهــا مــا يتعلــق ببيئتــه، ومنهــا مــا يتعلــق 

بعالقاتــه مــع أصدقائــه وأرستــه، ومنهــا مــا يتعلــق مبســتقبله، 
ومنهــا مــا يتعلــق بطــرق النجــاح للشــابِّ والطِّفــِل”.)7(
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امللخص

الســرية هــو تاريــخ إنســان مــا، ولكاتــب الســرية لألطفــال مهــارة ممتــازة خاصــة؛ إذ يقــدر علــی كتابــة تاريــخ موثــق بصــورة 

فنيــة علــی أســاس بيانــات دقيقــة وكأنــه يبــث روح الحيــاة يف إنســان قــد كان لــه بالــغ األثــر يف التطــورات الفكريــة أو 

االجتامعيــة أو العلميــة أو السياســية أو غريهــا يف مجتمعــه بصــورة خاصــة أو املجتمــع البــرشي بصــورة عامــة.

مــن هــذا املنطلــق يســتهدف البحــث هــذا إلــی دراســة أهــم املــؤرشات التــي ال بــد مــن االهتــامم بهــا يف كتابــة لســرية 

لألطفــال مســتخدما املنهــج الوصفــي ـ التحليــيل.

وتتمحــور الدراســة علــی مقدمــة وعــدة مباحــث منهــا: تعريــف الســرية بوصفهــا نوعــا أدبيــا، وأهميــة كتابــة الســرية 

لألطفــال، وأهــم املــؤرشات يف كتابــة الســرية لألطفــال منهــا أختيــار الشــخصيات بدقــة كافيــة، كتابــة الســرية بعيــدة 

عــن أي تعصــب، التعريــف بالشــخصية تعريفــا وافيــا، اســتخدام لغــة جذابــة فنيــة بعيــدة عــن الصنعــة و...

الكلامت األساسية: أدب األطفال، السرية، املؤرشات، التاريخ.

1و املقدمة

لهــم  املســتقبل  يف  املجتمــع  كبــار  بوصفهــم  األطفــال 

أهميــة خاصــة ومنزلــة يف املجتمــع وال بــد مــن االهتــامم بهــم 

وبرتبيتهــم وبثقافتهــم ولذلــك يتوجــه علــامء الرتبيــة والتعليــم 

إلــی كل مــا يتعلــق بالطفــل ويؤثــر عليهــم وعلــی تربيتهــم ومــن 

ضمنهــا أدب األطفــال.

واألدبــاء والشــعراء الذيــن يحاولــون الكتابــة لهــذا الجيــل 

وتربيتهــم فيجعلــون  تثقيفهــم  مــن املجتمــع ويســعون يف 

نصــب أعينهــم قضيــة هامــة أال وهــي مســئلة القــدوة ودورهــا 

األســايس يف هــذا املهــم.

القــدوة  النــص الدينــي مل يغفــل عــن موضــوع  كــام أن 

وتحدثــت آيــات القــرآن الكريــم والروايــات الــواردة عــن أهــل 

البيــت )ع( حــول القــدوة وأهميتهــا ودورهــا ومــن جملــة ذلك 

بُِهداُهــُم 
َ
يــَن َهــَدى اهلُل ف

َّ
وئلِــَك ال

ُ
أن اللــه تعــاىل قــال: »أ

ــِده « ]األنعــام 6: 90[؛ إذ أمــر اللــه ســبحانه وتعــاىل نبيــه  َت
ْ
اق

باالقتــداء باألنبيــاء الســابقني وحــث اللــه ســبحانه األمــة عــىل 

ــوِل  ــْم يف  َرُس ُك
َ
ــْد اكَن ل َق

َ
االقتــداء بالنبــي )ص(، قــال: »ل

ــَر  ِخ
ْ

ــْوَم ال َ ــوا اهلَل َوالْ ــْن اكَن يَرُْج ــَنٌة لَِم ــَوٌة َحَس ْس
ُ
َِّ أ اهلل

ثرياً﴾ ]األحــزاب 33: 21[؛ قد ورد يف تفســري 
َ
ــَر اهلَل ك

َ
َوَذك

امليــزان: »واملعنــى مــن حكــم رســالة الرســول وإميانكــم بــه أن 

تتأســوا به يف قوله وفعله وأنتم تروون ما يقاســيه يف جنب 

اللــه حــق جهــاده«  القتــال وجهــاده يف  اللــه وحضــوره يف 

)الطباطبايــي، د.ت، 16: 288(.

والرتبية هي عملية يتم بها إكساب األفراد مجموعة من 
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القيــم فالرتبيــة بجوهرهــا عمليــة قيميــة إذ أن مهمتهــا ليــس 

التعليــم فحســب وإمنــا تعنــي اإلعــداد والتنميــة والتوجيــه 

وغــرس القيــم وتكويــن االتجاهــات )التميمــي، 2005م، 13( 

والرتبية يف املنظور اإلسالمي هي منظومة قيمية من حيث 

املضمــون والجوهــر إذ أن هدفهــا الشــامل يصــب يف تنميــة 

الفــرد واملجتمــع نحــو األفضــل عــن طريــق االكتــامل والنضــج 

)الخــويل،  واملتواصــل  املســتمر  والتثقيــف  والتهذيــب 

1988م، 23(.

ومن جهة أخری فمام له دور أسايس يف تربية األطفال 

هــو األدب فهنــاك أنــواع مــن الكتابــات لألطفــال ومنهــا أدب 

الســرية والتعــرف علــی الشــخصيات التاريخيــة. ومــن هــذا 

املنطلق يستهدف هذا البحث إلی دراسة مؤرشات كتابة 

الســرية لألطفــال.

املنهج الذي توخاه البحث لهذه الدراسة هو الوصفي 

ـ التحلييل.

وبالنســبة إلــی خلفيــة البحــث فــال يفوتنــا أن ننتبــه إلــی 

أن هنــاك كثــريا مــن الدراســات والبحــوث أجريــت يف هــذا 

املجال واهتم الباحثون بجوانب مختلفة من أدب األطفال 

أو قامــوا بإجــراء دراســات يف كتابــات أديــب مــا أو شــاعر مــا.

ولكن بالنســبة إلی مؤرشات كتابة الســرية لألطفال فلم 

نكــد دراســة وافيــة للموضــوع وهــذا مــا تكفلــه هــذا البحــث 

بعــون اللــه تعالــی.

ومن أهم ماتلحات البحث هي

التيل: املرحلة التي يعيشــها اإلنســان وهو تحت ســن 

الثامنة عرش أي قبل أن يصبح هذا املخلوق ناضجا بالغا، 

والطفيــل هــو الــذي يعتمــد عــىل اآلخريــن ويحتــاج اإلنســان 

يف هذه املرحلة إىل عائل يكفله )فاســرت، 1953م، 12(.

األدب:  مــن الكلــامت التــي تطــور معناهــا بتطــور حيــاة 

األمــة العربيــة وانتقالهــا مــن دور البــداوة إلــی أدوار املدنيــة 

والحضــارة وهــو األدب الخــاص الــذي ال يــراد بــه إلــی مجــرد 

التعبــري عــن معنــی مــن املعــاين بــل يــراد بــه أيضــا أن يكــون 

جميــال بحيــث يؤثــر يف عواطــف القــارئ والســامع علــی نحــو 

النــر األدبيــة  مــا هــو معــروف يف صناعتــي الشــعر وفنــون 

مثــل الخطابــة واألمثــال والقصــص واملرحيــات واملقامات 

)ضيــف، د.ت، 10(.

االقتــداء، وكالهــام  مــن  القــدوة هــي االســم  القوودوة:  

مأخــوذ مــن مــاّدة )ق د و( الّتــي تــدّل عــىل اقتيــاس بالــّيء 

واهتداء، ومقادرة للّيء حتّى يؤىت به مساويا لغريه، يقول 

ابــن فــارس: ومــن ذلــك قولهــم: هــذا قــدى رمــح أي قيســه، 

وفــالن قــدوة أي يقتــدى بــه )ابــن فــارس، 1979م، ق د و(.

السرية:  يف اللغة: هي الذهاب سار يسري سريا ومسريا 

ومســرية وســريورة والســرية الســنة والطريقــة ويقــال هــذا مثــل 

ســائر وقــد ســري فــالن أمثــاال ســائرة يف النــاس وســائر النــاس 

جميعهــم )ابــن منظــور، س ی ر( الســرية يوصفهــا منطــا كتابيــا 

من أمناط النشاط االنساين اإلبداعي. نوع أديب قديم وهو 

اوال جزء من علم تدوين التواريخ من الناحية النطقية أو قل 

إنــه فــن أديب يجمــع بــني القصــة والتاريــخ ويتنــاول شــخصية 

من الشخصيات البارزة والكشف عن عنارص العظمة فيها، 

وهــي عمليــة تحليليــة لعنــارص الشــخصية املرتجــم لهــا، ومــن 

خالل هذا التحليل ترز القيم االنسانية التي تنطوي عليها 

الشخصية )صابر عبيد، 1999م، 4(.

2 - أدب األطيال؛ الرضورة واملنزلة

عــرِّف أحمــد نجيــب هــذا األدب بقولــه: »هــو اإلنتــاج الفكــري 

الــذي يتــالءم مــع فئــة مــن الجمهــور هــم فئــة األطفــال الذيــن 

يتميــزون بعــدم القــدرة عــىل تــذوق شــكل األدب املخصــص 

للكبــار« )نجيــب، 2000م، 25(؛ كــام عرفــه عــيل الحديــدي 

بقولــه: »أدب األطفــال خــرة لغويــة يف شــكل فنــي، يبدعــه 

أكــر  أو  عــرشة  الثانيــة  بــني  فيــام  لألطفــال  الفنــان خاصــة 

املتعــة  فيمنحهــم  معــه،  ويتفاعلــون  يعيشــونه   ، قليــالً

البهجــة واملــرح، وينمــي  والتســلية، ويدخــل عــىل قلوبهــم 

فيهــم اإلحســاس بالجــامل وتذوقــه، ويقــوي تقديرهــم للخــري 

اإلبداعيــة،  العنــان لخياالتهــم وطاقاتهــم  ومحبتــه، ويطلــق 

ويبنــي فيهــم اإلنســان، كــام ميكــن أن نعــرِّف أدب األطفــال 

بأنه شكل من أشكال التعبري األديب، له قواعده ومناهجه، 

سواء منها ما يتصل بلغته وتوافقها مع قاموس الطفل ومع 

الحصيلــة األســلوبية للســن التــي يؤلــف لهــا، أو مــا يتصــل 

مبضمونــه ومناســبته لــكل مرحلــة مــن مراحــل الطفولــة، أو مــا 

يتصــل بقضايــا الــذوق وطرائــق التكنيــك وصــوغ القصــة، أو 
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يف فــن الحكايــة للقصــة املســموعة« )الحديــدي، 1992م، 

.)100

وميكن ان نجد ألدب األطفال مفهومني رئيسيني

العووام: وهــو يعنــي اإلنتــاج  أ. أدب األطيووال مبعنوواه 

العقيل املدون يف كتب موجهة لهؤالء األطفال يف شتى 

فــروع املعرفــة.

ب. أدب األطيووال مبعنوواه الخوواص: وهــو يعنــي الــكالم 

الــذي يحــدث يف نفــوس هــؤالء األطفــال متعــة فنيــة.. ســواء 

بالــكالم أو تحريريــاً  أم نــراً.. وســواء كان شــفوياً  كان شــعراً 

الــذي  أن أدب األطفــال  نجــد  بالكتابــة. وعــىل هــذا فاننــا 

يضــم قصــص األطفــال ومرحياتهــم وأناشــيدهم وأغانيهــم 

ومــا إىل ذلــك إمنــا هــو أدب أطفــال مبعنــاه الخــاص، كــام 

نجد أن كتب األطفال العلمية املبسطة، واملصورة وكتبهم 

اإلعالميــة "Information Books" أدب أطفــال مبعنــاه 

العــام )نجيــب، 2000م، 275(.

إذ  الطفــل نفســه  مــرد أهميــة أدب األطفــال فهــو  وأمــا 

هــو ثــروة املجتمــع، وهــو طالعتــه إىل املســتقبل، هــو رس 

تجــدده ودميومتــه، والحفــاظ عــىل وجــوده، ألنــه باختصــار 

شديد يعني املستقبل، ويستحيل عىل املرء ولوج بوابات 

املســتقبل مــا مل تُْعــَن بطفولتــه، وعــدم املعرفــة الصحيحــة 

للطفــل وتربيتــه أو قـُـل عــدم امتــالك مفاتيــح هــذه البوابــات 

تجعــل الحديــث عــن املســتقبل حلــامً.

مــن األهــداف التــي يجعلهــا أدب األطفــال نصــب عينيــه 

ويبــذل قصــاری جهــده أن يحققهــا هــي:

األطفــال،  عنــد  املعــريف  الجانــب  تنميــة  التعليــم، 

تنميــة التفكــري والذاكــرة عنــد األطفــال، و تنميــة األحاســيس 

األطفــال،  عنــد  الفنــي  والــذوق  واملهــارات،  واملشــاعر 

ومعالجــة بعــض العيــوب اللفظيــة واألمــراض النفســية عنــد 

مــن  والخــوف، والخجــل  والتأتــأة،  التلعثــم،  مثــل  األطفــال 

مواجهــة اآلخريــن، تخليــص األطفــال مــن االنفعــاالت الضــارة 

كالعنــف بأنواعــه، والعــدوان وغــريه مــن االنفعــاالت، وتنميــة 

روح النقــد الهــادف البنــاء عنــد الطفــل وتنميــة قدرتــه عــىل 

التمييــز بــني الجيــد والــردئ، وتعليــم األطفــال أشــياء جديــدة 

تساعد عىل فهم الحياة والتكييف معها، والشعور باملتعة 

والراحة واالستمتاع لسامع القصص وغريها من ألوان األدب 

األخــرى، و تنميــة خيــال الطفــل وتربيــة ذوقــه )شــعاري نــژاد، 

.)29 ،1362

3 - مؤلات كتابة السرية للطيال

إلــی أهــم مــؤرشات  يف هــذا القســم مــن البحــث سنشــري 

كتابــة الســرية لألطفــال أال وهــي: 

3ـ 1ـ  الدقة يف اختيار الشخصيات:

مجمــوع  بإنهــا  ببســاطة  الشــخصية  نعــرِّف  أن  ميكــن 

والعقليــة  واملزاجيــة  والخلقيــة  االجتامعيــة  الصفــات 

والجســمية التــي يتميــز بهــا الشــخص وتبــدو بصــورة واضحــة 

.)64 2000م،  )نجيــب،  النــاس  مــع  متميــزة يف عالقتــه 

ولعل أهم موضوع يف كتابة السرية لألطفال هو اختيار 

الشخصية التي يريد األديب أن يكتب عنها.

فال بد أن تكون الشخصيات بصورة تجعل الطفل يفكر 

أنــه بإمكانــه االقتــداء مبثلهــا ألن املفاهيــم العاليــة والقيــم 

النبيلة قد تجسدت يف تلك الشخصية وأن هذه املفاهيم 

ليست مجرد فكر وقول بل قد خلت حيز العمل والتطبيق.

فالرســول الكريــم )ص( واألمئــة األطهــار )ع( وبوصفهــم 

الصفحــة  ميثلــون  الذيــن  الغــر  والصحابــة  كامــال  إنســانا 

مــن  الناصعــة لإلســالم فكــرا وســلوكا مبــا قدمــوا لإلســالم 

و.. ومهاجــرة  تضحيــات ومجاهــدة 

وال بد أن تكون الشــخصيات يف أدب األطفال وخاصة 

تلــك التــي قــد اســتخرجت مــن التاريــخ وكُتبــت ســريتهم أن 

متثــل صفــات تجعــل الطفــل الــذي يكــر يف املجتمــع يتمتع 

مبثــل تلــك الخصــال وتجعلــه إنســانا موفقــا ناجحــا ســعيدا 

ال يف الدنيــا فحســب بــل تســاعده أن يكســب رضــی اللــه 

ســبحانه وســعادة اآلخــرة. فمــن تلــك الصفــات علــی ســبيل 

املثــال ال الحــر هــي:

بَوورَشٌ  أَنَووا  َووا  إِلَّ ﴿ُلووْل  تعالــی:  قــال  كــام  االســتقامة 

َووا إِلَُهكُووْم إِلَووٌه َواِحووٌد َراْسووَتِقيُموا إِلَيووِه  ِمْثلُكُووْم يوَحووى إِيَل أَلَّ

َواْسووَتْغِيُروُه َوَويووٌل لِلُْمرْشِِكنَي﴾ ]فصلــت 41: 6[، وكذلك 

أن  اإلنســان  اإلرادة يجعــل  مثــل هــذه  القويــة: ألن  اإلرادة 

يتحكــم بأهوائــه وميولــه ويتغلــب علــی مغريــات الدنيــا ويــريب 

نفســه تربيــة متكاملــة إلهيــة
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ومنــاذج هــذه الشــخصيات يف تاريــخ اإلســالم كثــرية ال 

تُعد وال تحصی واإلشارة إلی حياتهم والتعريف بهم للطفل 

األمــر  لفهــم هــذا  الطفــل  أمرهــم و.. تســاعد  وبيــان عاقبــة 

بأنهــم تركــوا اللــذات ونســوها ومل يتبعــوا أهوائهــم والشــيطان 

الــذي ميــيل علــی اإلنســان الفســق والفجــور دامئــا وأن علــی 

اإلنســان أال تكــون نظرتــه قــارصة ليتمســك بالدنيــا العاجلــة 

فقــط بــل فهــم هــذه الشــخصيات يجعــل الطفــل أن يكســب 

نظــرة ســليمة يحســب حســابني عنــد ذلــك:  للدنيــا ولآلخــرة.

3ـ 2ـ اإلشارة إلی الجوانب املختلفة للشخصيات:

كلمــة  الطفــل  يلقــن  أن  األطفــال  أدب  بإمــكان  أن  مبــا 

يف  مكانتــه  لــه  ويبــني  فيــه  اللــه  حــب  ويرســخ  التوحيــد 

األرض وحقيقــة اإلنســان، وكذلــك يعــرف لــه الشــيطان مــن 

أعــداء اإلنســانية واملحبــة  اإلنــس والجــن واألعــداء )منهــم 

إلــی الجوانــب املختلفــة  والقيــم و...( فالبــد مــن اإلشــارة 

للشــخصيات. إذ كــام أن مؤلــف األدب األطفــال عليــه أن 

يعــرف الشــخصيات التــي تصلــح أن تكــون قــدوة فعليــه أن 

يعــرف أيضــا الشــخصيات التــي لهــا ســلبيات وفيهــم عــار يف 

حياتهم و.. ولعل التعرف علی هذا النوع من الشخصيات 

تجعل الطفل يبتعد عن مثل تلك الصفات املذمومة التي 

كانــت فيهــا وجعلتهــا تنحــرف عــن طريــق الحــق ويتجاوزهــا 

ويســلك طريــق الباطــل والعــداوة واالنحــراف و...

للشــخصية  الجوانــب املختلفــة  إلــی  اإلشــارة  أن  كــام 

الواحــدة يف أدب األطفــال يجعــل الطفــل يقــرتب مــن تلــك 

الشــخصية الصالحــة أن تكــون قــدوة ألنــه يشــعر أن اإلنســان 

الذي يعرَّف اآلن كقدوة فهو من البرش وميكن أن يخطأ يف 

حياتــه و.. وليــس الطفــل يصــور أن هــذه الشــخصية بعيــدة 

عنــه كل البعــد وال يحــاول االقــرتاب منهــا.

3ـ 3ـ مراعاة الوحدة يف مادة السرية:

وذلــك ببيــان مــا يتعلــق بســرية الشــخصية التــي اختارهــا 

األديــب للكتابــة عنهــا وإن اضطــر األديــب أن يحــذف بعــض 

الجزئيــات مــن حيــاة الشــخصية ولكــن ال بــد أن تكــون هــذه 

الحذفيــات بعيــدة عــن كل تعصــب وال تذهــب بوحــدة األثــر 

إذ يحصــل الطفــل يف نهايــة األمــر علــی معرفــة دقيقــة عــن 

ســرية الشــخصية.

كــام عــدم مراعــاة هــذه الوحــدة يجعــل التناقــض يــدق 

أبــواب نفــس الطفــل ويدخــل فيهــا وال يخفــی علــی أحــد خطر 

منــو هــذا التناقــض يف شــخصية األطفــال ويف الواقــع أن 

الطفــل البعيــد عــن التناقــض يتمكــن مــن العيــش باألخــالق 

والدروس الرتبوية التي يتعلمها من قراءة سرية الشخصيات 

يف الواقــع الــذي يعيشــه يف املجتمــع وأن يعيــش الجانــب 

التطبيقــي املــيل للقــدوة الرتبويــة الصالحــة.

3ـ 4ـ ذكر النتائج الصحيحة العلمية:

عــن  البعيــدة  النتائــج  ذكــر  يجتنــب  أن  األديــب  علــی 

الحقيقــة والعلــم والعقــل بــل عليــه أن يجعــل الطفــل يفكــر 

النتائــج غــري الصحيحــة بعيــدة  بعقلــه يف القضيــة إذ ذكــر 

بالقضــاء والقــدر  الطفــل يؤمــن  العقــل والفكــر تجعــل  عــن 

أكــر مــام يجــب وأال يقيــم لــإلرادة  اإلنســانية  وزنــا وهــذا خطــري 

هــذا  مســتقبل  هــم  األطفــال  هــؤالء  ألن  فعــال  للمجتمــع 

املجتمــع وإذا تُربّــوا غــري قادريــن علــی صنــع عزائــم كبــرية أو 

غــري متحلــني بــاإلرادة القويــة.. فمســتقبل املجتمــع ســيكون 

يف خطــر عظيــم.

ويجب أال ينسی كاتب األطفال أن أدب األطفال يحقق 

قيمة نفسية تعمل عىل توازن الشخصية وقدرة عىل مواصلة 

البنــاء، وإقبــال مــرح عــىل الحيــاة وذلــك ألن األدب يجعــل 

تــرق ونفوســهم تصفــو وعواطفهــم تســمو  مشــاعر األطفــال 

وآمالهم متتزج بآمال املجتمع ولكنه كذلك يجب أال ينسی 

أال يجعــل الطفــل يعيــش يف عــامل الخيــال والعاطفــة فقــط 

بــل يريــه عــامل الواقــع مبــا فيــه مــن مأســاة ومشــاكل ومصائــب 

العــامل املحفــوف  و.. ليســتعد الطفــل للعيــش يف هــذا 

باملصاعــب والويــالت، وميثــل لــه القيــم االجتامعيــة ويحكــی 

لــه اإلنســانية يف صــورة قصــة محكمــة البنــاء.

3ـ 5ـ تنمية القيم العليا يف الطفل وتهذيب نفسه: 

مبــا أن القيــم هــي االعتبــارات التــي تكــون معايــري االلتــزام 

يف املجاالت املختلفة للمجتمع الذي يعيش فيه اإلنسان 

وتهذيب النفس هو الذي يوفر لإلنسان قدرة عظيمة علی 

التقيــد بالقيــم ويضمــن لــه إجراءهــا كــام أن اللــه تعالــی قــد 

اهتــم بهــذا األمــر اهتاممــا كبــريا وذكــره بوصفــه أحــد أهــداف 

ــَث  ِي َبَع
َّ

ــَو ال بعــث األنبيــاء العظــام إذ قــال ســبحانه: »ُه
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ــِي 
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ــُل ل ْب

َ
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ْ
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ْ
ــاَب َوال ِكَت

ْ
ــُم ال ُمُه

ِّ
َويَعل

ٍل ُمبـِـٍن«  ]الجمعــة 62: 2[.
َ

َضــا
»والقيــم يف الحقيقــة عبــارة عــن عمــل خيــاري يعتمــد 

اإلنســان عليــه يف الظــروف املختلفــة يف الحيــاة وتحتــوي 

علــی االتجاهــات األساســية ورغباتــه العميقــة واملتأصلــة« 

)سيدي، 1378، 62(. كام يذهب العلامء إلی أن السعادة 

الحقيقية تتحق ضمن العرف علی القيم اإلنســانية األصيلة 

وال سيام القيم األخالقية والدينية« )رهناميي، 1383، 49(.

يهــيء  بهــا يف املجتمــع  النــاس  والتــزام  القيــم  وإجــراء 

يف  جيــل  كل  أن  ومبــا  فيــه  اإلنســان  لســعادة  األرضيــة 

مــن  بــد  فــال  قبلــه  الزمــن  يف  األطفــال  يكــون  املســتقبل 

لهــم  بــأدب األطفــال عامــة وكتابــة الســرية  الكبــري  االهتــامم 

علــی وجــه الخصــوص باختيــار شــخصيات تبــث بــذور القيــم 

نفــوس أطفــال  بهــا يف  والحفــاظ عليهــا ورضورة االهتــامم 

كبــار املســتقبل. هــم  الذيــن  اليــوم 

النــاس يف املجتمــع  األمــر أي ســعادة  ويتحقــق هــذا 

بتهذيــب أخــالق األطفــال مبــا تتضمنــه النصــوص األدبيــة مــن 

قيم إيجابية ومثل عليا نبيلة مثل: القيم االجتامعية وتتضمن 

وحــدة الجامعــة الظــرف واللطافــة، وقواعــد الســلوك مثــل: 

الطاعــة، والقيــم  التواضــع، األخــالق، الصداقــة، العدالــة، 

الوطنيــة مثــل: حريــة الوطــن، وحــدة األقطــار العربيــة، والقيــم 

الجســامنية كالطعــام، والراحــة، النشــاط والصحــة، والقيــم 

الرتويحية وتتضمن الخرة الجديدة اإلثارة والجامل، واملرح.

وذلــك ألن »أدب األطفــال يجمــع بــني خطابــني: خطــاب 

النــص والخطــاب الرتبــوي، فثمــة منظومــة كلــامت هــي مــن 

طبيعــة األدب ومثــة منظومــة قيــم هــي مــن طبيعــة الرتبيــة 

اندغــام هاتــني  األطفــال يف  مأثــرة أدب  وتبــدو  وغاياتهــا، 

إىل  األطفــال  مخاطبــة  تتعــدى  لغــة  داخــل  املنظومتــني 

إذكاء روحهــم وإثــارة وجدانهــم بجوهــر الحيــاة« )أبــو هيــف، 

1983م، 31(.

3ـ 6ـ استخدام األساليب املتنوعة الخالبة: 

بــد لكاتــب أدب األطفــال علــی  التــي ال  مــن املهــارت 

وجــه العمــوم ومؤلــف الســرية لهــم خصوصــا أن يتحلــی بهــا 

ويتصف بها هو استخدامه األساليب املتنوعة الخالبة يف 

الكتابــة؛ إذ مــن يتلقــی هــذا األدب هــو األطفــال الذيــن لهــم 

ميــزات خاصــة فــال صــر لهــم يف القــراءة كــام للكبــار فالبــد 

مــن اســتخدام أســاليب لتجلبهــم إلــی مواصلــة القــراءة منهــا 

اســتخدام الخيال، والصور، التشــبيهات واالســتعارات، و..

فعلــی كاتــب أدب الطفــل أن ميــزج كتاباتــه بالخيــال ألن 

الخيــال هــو الــذي »يبــدع الصــور الذهنيــة التــي تقــود إىل 

الفهــم واالســتيعاب، وتهيّــئ لصاحبهــا أن يبــر، وأن يســمع 

ويتــذّوق، ويشــّم، ويلمــس بعقلــه، مــا ال يســتطيع اإلحســاس 

الخيــال، وســيلة  لــذا كان  مبــارشًة،  عــن طريــق حواســه  بــه 

الفنيــة  لتجســيد عنارصهــا  أســلوباً  و  الثقافــة،  الكتســاب 

فالوقائــع و األحــداث، واألفــكار واملفاهيــم، هــي يف حــّد 

ذاتهــا جامــدة، لكــّن الخيــال يبعــث فيهــا الحيــاة، و مينحهــا 

أرديــًة قشــيبًة،  يُلبســها  و  أبعــاداً، و يصوغهــا يف هيــاكل، 

ويُظهرها بالشكل الجديد« )نعامن الهيتي، 1988م، 82(.

فعلــی الكاتــب أيضــا االبتعــاد عــن املواعــظ واألســلوب 

الخطــايب الــذي ينــأى باألطفــال عــن املتعــة والتأمــل.

واستخدام التشبيهات واالستعارات، يف صوٍر مجازيٍة، 

تعمل املخيّلة عىل عامرتها، ثم بإمكان الكاتب أن يقدمها 

للطفــل يف منظــوٍر تربــوي، تنتــج عنــه فوائــد متعــّددة ميكــن 

إيجازهــا يف النقــاط اآلتية:

إن الصـــورة التــي يتلّقاهــا الطفــل مــن التخييــل املقــروء،    - 1

ال يشــرتط فيهــا أن تُطابــق الصــورَة التــي رســمتها مخيّلــة 

الشـــاعر، تبعــاً ملقــدرة املخيّلــة، وهــي تدفــع الطفــل 

املخيّلــــة  ذو  الطفــُل  يــدرك  وقــد  معهــا،  للتعامــل 

الكاتــب،  ابتدعهــا  التــي  األصليــة  الصــورَة  النشــطة، 

ويبني لنفسه صورًة أخرى جديدة.

يعمــل التخييــل املقــروء عــىل تحريــض خيـــــال الطفــل،    - 2

وتنشــيطه، مهــام كانــت مقدرتــه.

قــد ال يتصــّور خيــاُل الطفــل دامئــاً، الصــورَة املطابقــة    - 3

للصــورة التــي يتضّمنهــا التخييــل األديب. ومثــة دالالت 

تّصــوره  امتــالك  الطفــل، عــىل  عــن حــرص  تنــّم  كثــرية 

الــذايت، للتحليــق، وبنـــاء تصــّوٍر ذايت بعيــٍد عــن الصــور 

التــي يطرحهــا التخييــل األديب.

الطفــل  وتصــّور  الكاتــب،  تصــّور  بــني  عالقــٍة  إيجــاد   -  4
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املتلّقي، ألن األديب ميتلك مخيّلًة تفعـــل فعلها يف 

أثنــاء اإلبــداع، فريســم الصــور بالكلــامت، ويجمعهــا يف 

ســياق ماتــعٍ، مقنــع، مؤثّــٍر، ثــم يــأيت دور الطفــل الــذي 

يقــرأ، ويتأثـّـر، و يبنــي انطالقــاً منــه تصــّورَه الــذايت، وهــذا 

بــني األديــب والطفــل، حيــث  العالقــة  يؤكـــد جــدوى 

تحلـّـق مخيّلــة الصغــري بحريــة، و هـــــــذا مــا تتطلّبــه الرتبيــة 

و األدب معــاً )روحــي فيصــل، 2001م(.

مــن األســاليب التــي ميكــن لألدبــاء أن يتمتعــوا بهــا يف 

كتابــة الســرية لألطفــال هــي أن يســتخدموا أســلوب التقابــل 

للموازنــة بــني فئتــني مــن الشــخصيات التــي تقابــل إحداهــام 

األخــری.. فئــه تطلــب الدنيــا مثــال وفئــة تطلــب اآلخــرة.. فئــه 

الحــق وفئــة الباطــل و... ؛ إذ التقابــل األســلويب هــو »ظاهــرة 

بســيكولوجية اجتامعيــة ثقافيــة مكتســبة ال صفــة بيولوجيــة 

لغويــة  صوتيــة  رمــوز  مجموعــة  مــن  تتألــف  للفــرد  مالزمــة 

اكتسبت عن طريق االختبار معاين مقررة يف الذهن وبهذا 

النظام الرمزي الصويت تستطيع جامعة أن تتفاهم وتتواصل 

وتتفاعــل« )فريحــة، 1973م، 14(.

انســجاما  النــص  يهــب  أن  التقابــل األســلويب  ويتكمــن 

واتســاقا كــام أن هاتــني الصفتــني مــن أبــرز خصائــص ال بــد أن 

يتسم بها النص وهو الذي يجعل متتاليات الجمل مرتابطة 

عــن طريــق عالقــات قبليــة وبعديــة بــني الجمــل.

الخامتة

بعد التطواف الذي قمنا يف هذا البحث يف أدب األطفال 

بوجــه عــام وكتابــة الســرية لهــم علــی وجــه الخصــوص حصــل 

لنــا عــدة نتائــج منهــا:

ألدب األطفــال أهميــة بالغــة ومكانــة مرموقــة إذ بإمكانــه 

بنــاء جيــل صالــح للمســتقبل.

تهــم كتابــة الســرية لألطفــال لتأثــري القــدوة الشــديد علــی 

الرتبيــة؛ إذ مــن خــالل هــذا النــوع مــن الكتابــة ســيتم التعــرف 

علــی الشــخصيات الصالحــة وســريتها.

لألطفــال  الســرية  كتابــة  مجــال  يف  لألدبــاء  األفضــل 

أن يتعرفــوا أوال علــی منــاذج عظميــة مــن األنبيــاء والعلــامء 

اإلنســانية  الحيــاة  علــی  مــرت  التــي  والصلحــاء  والفضــالء 

بتعريــف ســريتهم لألطفــال. كقــدوة وبعــد ذلــك املبــادرة 

لهــم  الســرية  كتابــة  األطفــال يف  أدب  أن ميتــاز  بــد  ال 

يف  الدقــة  منهــا:  مبيــزات  يتحلــی  وأن  خصائــص  بعــّدة 

املختلفــة  الجوانــب  إلــی  اإلشــارة  الشــخصيات،  اختيــار 

للشخصيات، مراعاة الوحدة يف مادة السرية، ذكر النتائج 

الصحيحة العلمية، تنمية القيم العليا يف الطفل ونهذيب 

الخالبــة و.. نفســه، اســتخدام األســاليب املتنوعــة 

التوصيات واملقرتحات

نختم البحث هذا بعرض بعض التوصيات واملقرتحات منها:	 

رضورة تطويــر أدب الطفــل العــريب واالرتقــاء بــه إىل املســتويات 	 

املتقدمــة.

ازديــاد االهتــامم بــأدب األطفــال لــذوي الحاجــات الخاصــة، وهــم 	 

املعوقــون ذهنيــاً وحســياً مــن جهــة، وذوو الصعوبــات االجتامعيــة 

الشــوارع  وأطفــال  املالجــئ  وأطفــال  والجانحــني  كاألحــداث 

واملحرومــني عــىل وجــه العمــوم، مــن جهــة أخــرى.

الثقــايف 	  الغــزو  العــريب ضــد  الثقــايف  التحصــني  عــىل  التأكيــد 

واالغــرتاب.

هــذا املجــال )أدب 	  الكتابــات املختلفــة ألدبــاء  رضورة دراســة 

مــن األدب. النــوع  نقــد هــذا  األطفــال( ونقدهــا حســب معايــري 

علــی 	  لألطفــال  الســرية  كتابــة  يف  واألدبــاء  املؤلفــني  تشــجيع 

االهتامم باملعايري واملؤلفات التي تجعل هذا النوع من الكتابة 

ذا أهــداف عاليــة ســامية.

رضورة توجــه األدبــاء الذيــن يكتبــون لألطفــال أن تكــون مؤلفاتهــم 	 

علی وفق دراسات علم النفس املتعلقة مبراحل النمو النفي 

لألطفــال.

وجــوب تحديــد املشــاكل التــي يعــاين منهــا الدطفــال يف عرنــا 	 

هــذا وحاجاتهــم واتجاهاتهــم و.. ومراعــاة هــذه االحتياجــات يف 

الكتابــة لألطفــال.

بــذل املحاولــة الجــادة الكبــرية مــن ِقبــل وســائل اإلعــالم وخاصــة 	 

أو  )كارتــون(  املتحركــة  الرســوم  أو  األفــالم  إلنتــاج  التلفزيــون 

املسلسالت التمثيلية و... من هذه الكتابات )مؤلفات السرية 

لــدی  الوســيلة الجامهرييــة أهميــة ومكانــة  لهــذه  لألطفــال( ألن 
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األطفــال ألن إنتاجاتــه متتلــك الواقعيــة مــن خــالل نقــل املشــاهد 

الدراســات  إحــدی  أن  كــام  والحركــة  والصــورة  بالصــوت  الحيــة 

ذكــرت فاألطفــال يف معظــم البلــدان يكتســبون معلومــات كثــرية 

أمــام  األربعــة آالف ســاعة  يقــارب  مــا  يقضــون  التلفــاز فهــم  مــن 

الديــن،  التحاقهــم باملدرســة )منــري ســعد  قبــل  التلفــاز  شاشــة 

.)219 1995م، 

إقامــة املؤمتــرات إلتاحــة فرصــة كافيــة للدارســني والباحثــني إلجراء 	 

البحــوث والدراســات يف مجــال أدب األطفــال وهــذا املؤمتــر 

خطــوة مؤثــرة إلــی األمــام وملقيميــه جزيــل الشــكر واالمتنــان.
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هل نقدم احلكاية ال�ضعبية للطفل؟

د. جوخة الحاريث
جامعة السلطان قابوس- مسقط- سلطنة عامن

امللخص

مــن الــرضوري التمييــز بدقــة بــني مــدى اســتهداف الحكايــة الشــعبية لألطفــال ومــدى مالمئتهــا لهــم، فالحكايــات 

الشــعبية ليســت موجهة أساســا لألطفال، لكنها تنوقلت – جيال بعد آخر- عن طريق النســاء يف البيوت وال شــك 

يف أن األطفــال كانــوا مــن املتلقــني الرئيســيني لهــا، وإن مل يكونــوا املتلقــني الوحيديــن، أو الجمهــور املســتهدف 

بالرضورة. يجب أال يغيب عن األذهان أنه لفرتات طويلة من التاريخ اإلنساين – حني كان التعليم النظامي نادرا أو 

مقصورا عىل فئات بعينها من الناس- كان الطفل يستقي كل خراته العقلية ونضجه النفي من تجاربه املبارشة 

مــن جهــة، ومــن الحكايــات الشــعبية التــي تتيــح لــه االندمــاج يف املجتمــع وفهمــه مــن جهــة أخــرى.

ولكــن تقديــم هــذا اللــون مــن األدب لألطفــال محفــوف بكثــري مــن اإلشــكاالت، مــام أنتــج بعــض االتجاهــات التــي ارتــأت 

منَع تقديم الحكايات الشعبية لألطفال، ويستند من يقول باملنع إىل أن القصَص موجهٌة أساسا للكبار عر القرون، 

وإىل أن محتــوى هــذه القصــص مــن الســحر والكائنــات الخرافيــة والجنــس والعنــف غــري مالئــم للطفــل. يناقــش هــذا 

البحــث هــذه الحجــج، ويفــيض إىل أن القصــة لــي تلفــت انتبــاه الطفــل يجــب أن تســليه وأن توقــَظ فضولـَـه، وتحــث 

مخيلتـَـه، وتســاعده عــىل تطويــِر عقلــه وفهــم انفعاالتـِـه، والقصــة الشــعبية تقــدم هــذا بامتيــاز.

يهدف هذا البحث إىل مناقشة مميزات القصة الشعبية 
القيــم اإلنســانية  مــن خــالل عنــارص  الطفــل،  بالنســبة إىل 

والتقاليــد،  والعــادات  املحليــة  والســامت  واألخالقيــة، 

وإثــارة الخيــال وتوســيع اآلفــاق. أمــا بالنســبِة لقضيــِة وجــود 

الشــعبية،  الحكايــات  يف  قاســية  أو  رشيــرة  شــخصيات 

فيطــرح البحــث إمكانيــة النظــُر إليهــا باعتبارهــا عامــل إيجــاب 

ال ســلب. إن قــوى الــرش والعنــف التــي تواجــه البطــل تجســد 

الــراع الداخــيل الــذي يتحتــم عــىل الفــرد أن ينتــر عليــه 

يف ســبيل تحقيــق ذاتيتــه وشــخصيته املتكاملــة. ثــم يخلــص 

البحــث إىل أن تقديــم الحكايــة الشــعبية للطفــل يفتــُح لــه 

آفــاَق التعلــم بقــدر مــا يســمُح بــه منــوه، فهــي تخاطــب الطفــَل 

بشــكل رمــزي وال تفــرُض واقعــا ذا بعــٍد واحــد بــل تثــري خيالَــه 

تاركــة لــه حريــَة االختيــار. إنهــا تــرتُك الطفــَل يســتنتج بنفســه 

مــا يجــب أن يفعلــه أو يختــاره، وتســاعده عــىل تخطــي عقبــِة 

أوامــر  شــكل  عــىل  للبالغــني  الخضــوِع  دون  نضجــه  عــدم 

ونواهــي مبــارشة.

تتميز الحكاياُت الشعبيُة بأنها موغلٌة يف القدم، وبأنها 

عامليــة، وهــي – كباقــي أشــكاِل األدِب الشــعبي – ال تصــدر 

عــن ذاٍت فرديــة، وإمنــا عــن الــروحِ الجامعيــِة للمجتمــع، ولــذا 

ال نعــرف لهــا مؤلفــا بعينــه، وال ميكننــا تحديــُد الحقبــِة الزمنيــِة 

التــي ظهــرت فيهــا هــذه الحكايــات؛ فالتســاؤل عــن أصــوِل 

الحكاياِت الشعبية يشبه التساؤَل عن أصوِل اللغِة والتفكري.

وال ريَب أن الحكايَة تشكل جزءا هاما مام اصطُلِح عىل 

تسميته باألدِب الشعبي أو الفلكلوري1، وهو األدُب الذي 
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يدخــل فيــه بعــض الباحثــني األســطورَة وامللحمــَة واألغــاين 

الشــعبيَة واأللغاَز واألحاجي2، ويعر عن حاجات الشــعوب 

وأمنــاِط تفكريهــا، متعرضــا بســبب طبيعتــِه الشــفاهيِة لكثــري 

مــن التحويــِر والتطويــر تبعــا لــذوِق كل عــر وبيئة وظروفهام.

ومــن أهــم مــا يلفــت انتباهنــا يف الحكايــات الشــعبية 

عامليتهــا، وتشــابه عنــارص كثــري مــن الحكايــات يف كثــري مــن 

أقطــار العــامل، وتشــرتُك الحكايــاُت الشــعبية يف أنهــا تحمــل 

ففــي كل قصــٍة  نفِســه،  اآلن  ســامت محليــًة وعامليــًة يف 

الــرتاث  النصــوص يف  بــني جميــع  ســامٌت مشــرتكة تجمــع 

اإلنساين، وسامُت محلية لتعر عن طبيعة املجتمع الذي 

يتــداول القصــة، فالرغبــُة يف الحــظ الســعيد ســمة عامليــة، 

وكذلــك ظاهــرة التضــاد واملطابقــة يف الحكايــة، فهــي ســمة 

والغبــاء صفــات  والكســل  والقبــح  فالــرش  مشــرتكة؛  فنيــٌة 

يقابلهــا الخــرُي والجــامل والنشــاط والــذكاء، الصالــح يجنــي 

مثــار عملــه الطيــب، والرشيــر يحصــُد مــا زرع شــوكا، وأخــريا 

ينتــر الخــري وتتحقــق العدالــة.

ومن الرضوري التمييز بدقة بني مدى استهداف الحكاية 

الشعبية لألطفال ومدى مالمئتها لهم، فالحكايات الشعبية 

ليست موجهة أساسا لألطفال، لكنها تنوقلت – جيال بعد 

آخــر- عــن طريــق النســاء يف البيــوت وال شــك يف أن األطفــال 

كانــوا مــن املتلقــني الرئيســيني لهــا، وإن مل يكونــوا املتلقــني 

بالــرضورة. يجــب أال  الوحيديــن، أو الجمهــور املســتهدف 

يغيب عن األذهان أنه لفرتات طويلة من التاريخ اإلنساين – 

حني كان التعليم النظامي نادرا أو مقصورا عىل فئات بعينها 

مــن النــاس- كان الطفــل يســتقي كل خراتــه العقليــة ونضجــه 

النفــي مــن تجاربــه املبــارشة مــن جهــة، ومــن الحكايــات 

الشــعبية التــي تتيــح لــه االندمــاج يف املجتمــع وفهمــه مــن 

جهة أخرى. وهكذا نجد األخوين جريم يطلقان عىل كتابهام 

الذي جمعا فيه القصص الشعبية ونرشاه للمرة األوىل عام 

1812 عنــوان: “حكايــات البيــوت واألطفــال”3، فــاألرسة هــي 

أهــم عامــل يف نقــل الحكايــات الشــعبية إىل الطفــل.

وجوه االعرتاض عىل تقديم الحكاية الشعبية للتيل

ولكــن تقديــم هــذا اللــون مــن األدب لألطفــال محفــوف بكثــري 

من اإلشكاالت، مام أنتج بعض االتجاهات التي ارتأت منَع 

تقديــم الحكايــات الشــعبية لألطفــال، لينشــأ جيــٌل جديــد مل 

يسمع بالسحرة والجان والعاملقة واألقزام، ويستند من يقول 

باملنــع إىل أن القصــَص موجهــٌة أساســا للكبــار عــر القــرون، 

والكائنــات  الســحر  مــن  القصــص  هــذه  محتــوى  أن  وإىل 

الخرافيــة والجنــس والعنــف غــري مالئــم للطفــل، ووجــدُت 

بعض املعارضني يستشــهد بجون تولكني )1973-1892( 

الشــاعر والكاتــب وعــامل اللغــة الــذي يقــول: “يٌفــرتض عــادة 

أن األطفــال هــم الجمهــور الطبيعــي أو املناســب خصيصــا 

للحكايــات الشــعبية... ولكــن هــل هنــاك أي صلــة أساســية 

بني األطفال والقصص الشعبية؟ وهل هناك ما يستدعي 

الكبــار ألنفســهم؟ إذا قرأوهــا باعتبارهــا  التعليــق إن قرأهــا 

قصصــا ال موضوعــا للفضــول أو الدراســة؟”4. وهــذا الــرأُي ال 

مينع تقديم القصص لألطفال وإمنا يعرتض عىل اعتبارهم 

الجمهــور الوحيــد، ومبناســبة رأي تولكــني وجــدت الباحــث 

عبــد الخالــق يف بحثــه املعنــون بـــ” دور األســطورة والحكايــة 

مغايــرة”  رؤيــة  وإثرائهــا:  العــريب  الطفــل  تنميــة مخيلــة  يف 

يزعم – بال توثيق - أن تولكني يرى أن “القصص مادة سيئة 

مليئة باألحداث املرعبة والشــخصيات املرعبة التي تهدد 

بعــدم االطمئنــان  الداخــيل، وتشــعرهم  أمنهــم )األطفــال( 

العــامل”5. ولكــن بالرجــوع إىل مقالــة تولكــني يف  يف هــذا 

املوضــوع، وهــي املقالــة التــي كان قــد قدمهــا أساســا عــىل 

شــكل محــارضة ســنة 1939، ثــم نــرشت كمقالــة، ثــم ألحقــت 

بكتابــه “حكايــات مــن العــامل املحفــوف باملخاطــر”، نجــد 

والــدور  والخيــال  الفانتازيــا  طبيعــة  تناقــش  التــي  مقالتــه 

الثقــايف للحكايــات الشــعبية أو fairy tales تطــرح هــذا 

التســاؤل “هــل هنــاك كتابــة لألطفــال؟”، فــام قدمــه تولكــني 

حقــا يف هــذا املوضــوع مختلــف عــام تُقــوِّل عــىل لســانه؛ 

 fairy- story يقــول تولكــني: “إن عــامل حكايــات الجنيــات

بالكثــري مــن األشــياء:  إنــه عــامل مــيلء  متســع عميــق عــاٍل. 

شخصيات الوحوش والطيور، بحار بال شواطئ، ونجوم بال 

عد. وهناك الخطر املاثل دوما: الفرح والحزن معا نافذان 

كالســيف”6. وإمنــا الــذي قــد يــؤدي لبعــض اللبــس يف رأي 

الحكايــات  يــرى أن هــذه  أنــه  الشــأن هــو  تولكــني يف هــذا 

صالحــة للكبــار قبــل الصغــار، وأن شــغف األطفــال بهــا ليــس 

شغفا ميكن تعميمه، إمنا يشبه شغف إنسان كبري بسبب 
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الطويلــة  وقــد وضــح يف مقالتــه  الخــاص تجاههــا7.  ذوقــه 

بتفاصيــل كثــرية أن حكايــات الجنيــات fairy tales يجــب 

أال يُحــر ارتباطهــا باألطفــال، بــل هــي تتصــل بهــم باعتبارهــا 

نوعــا مــن األدب كــام ميكــن أن يتعلــق بهــم أي نــوع آخــر8، وإذا 

كانــت هــذه الحكايــات جديــرة بالقــراءة فالكبــار هــم أوىل أن 

تُكتَب لهم وتُقرأ، ألنها تقدم الفانتازيا والتشايف والخالص 

والعــزاء، والكبــار أشــد حاجــة مــن األطفــال لــكل هــذا9. ولكنــه 

مل يقــل قــط إنهــا “مــادة ســيئة”، أو ينبغــي عــدم تقدميهــا 

للصغــار، وكيــف ســيزعم تولكــني أن “القصــص مــادة ســيئة 

وهــو  والشــخصيات املرعبــة”،  باألحــداث املرعبــة  مليئــة 

نفسه من أهم كتاب الفانتازيا يف العامل، وكتبه “الهوبيت” 

الخياليــة املشــوقة،  باألحــداث  الخواتــم” املليئــة  و”ســيد 

والشخصيات الغريبة واملخيفة، حققت له شهرة كبرية يف 

حياتــه قبــل أن تحــول إىل أفــالم عامليــة بعــد وفاتــه.

وممن آمن مبالمئة الحكايات الشعبية لألطفال، أندرو 

ال نج )1844-1912( الشاعر والروايئ واألنربولوجي

، فقــد انتــر لهــذه الحكايــات املثــرية للخيــال، وكتــب 

هــو نفســه نســخته الخاصــة مــن القصــص الشــعبية، التــي 

اســتقى معظمهــا مــن مصــادر فرنســية، خاصــة مــن شــارل 

بــريو، وقــد ظهــرت قصــص النــج يف إثنــي عــرش كتابــا بإثنــي 

عرش لونا منذ 1889، ونالت حظا من اهتامم الدارسني10. 

وقــد تحــدث يف املقدمــة عــن توجيــه كتابــه إىل األطفــال، 

معتــرا أن ســؤالهم: “هــل هــذا حقيقــي؟” هــو أعظــم ســؤال 

يطرحــه األطفــال11.

أمــا املعرتضــون عــىل إدراج القصــص الشــعبية ضمــن 

األدب املوجــه للطفــل فترتكــز دعــاوى اعرتاضهــم يف نقــاط 

عــدة، ميكــن إجاملهــا فيــام يــيل:

العنــف: تقــول ســارة ترميــر معلقــة عــىل حكايــات مامــا 

اإلوزة لشــارل بــريو: “إن الصــوَر الرهيبــة التــي يقدمهــا هــذا 

عــادة  تصنــع  الخيــال،  بهــا  وميــد  الحكايــات،  مــن  النــوع 

بإثــارِة  الرقيقــة  األطفــاِل  عقــوَل  وتــؤذي  انطباعــات عميقــة 

لهــا”12. مــرر  غــري معقولــة وال  مخــاوَف 

الجنس: يف كثري من القصص الشعبية يوجد إشارات 

رمــوزا  باعتبارهــا  تأويلهــا  رمــوز ميكــن  أو  الجنــس،  إىل 

جنسية، ففي قصِة ذات الرداء األحمر مثال يرمز الذئُب 

إىل الشــاب املغــوي، ويطلــب مــن الفتــاة أن تنضــم إليــه 

يف الريــر قبــل أن يفرتَســها، ولهــذا تنتهــي القصــة يف 

الفتــاة، باعتبارهــا تدفــع مثــَن  النســخ القدميــة مبقتــل 

خطيئــِة الغفلــة وعــدم االســتامِع لنصائــح الكبــار، عــىل 

الذئــب  ليُعاقَــب  النهايــَة عدلــت يف نســٍخ الحقــة  أن 

ال الفتــاة13.

القيــم الســلبية: عــىل اعتبــار أن هــذه القصــص تحفــل 

باإلميــاِن بالخــوارق، وســلوِك الهــروِب مــن املســؤولية، 

بــال مــرر، واملعتقــدات الشــعبية  واالندفــاِع والطيــش 

األمــس  بــني طفــل  العــايص  عــريب  يقــارن  القدميــة14. 

واليــوم: “األمــرية الســاحرة، والجــان، والخاتــم الســحري 

الزمــن،  الحديثــة، وطواهــا  الحيــاة  تجاوزتهــا  حكايــات 

تتناســب  التــي  أدواتَِهــا  العريــُة  الحيــاُة  وأدخلــت 

فبــدل  العلــم ووســائلِه،  عــىل  وارتكــزت  مــع طبيعِتهــا، 

بســاط الريــح أصبحــت مركبــُة الفضــاء، وبــدل أن يكلــَم 

االلكــرتوين،  العقــَل  يكلــم  الســحري،  الخاتــَم  الطفــُل 

لــدى  ليــس جديــدا إذ نجــده  الــرأي  وهكــذا”15. وهــذا 

هــادي الهيتــي الــذي هاجــم هــذه القصــص ألنها “وليدة 

عصــور العبوديــة، واإلقطــاع كــام أنهــا باألســاس مل تكتــب 

العصــور  تلــك  الكبــار يف  يتداولهــا  بــل كان  للصغــار، 

املتخلفــة”16.

مالمئة القيم اإلنسانية والخيال السحري   الحكاية 
الشعبية للتيل

مــع التســليم بوجــود بعــَض اإلشــكاالت يف هــذا اللــون مــن 

األدب، باعتباره مل يُؤلَّف أساسا لألطفال، فإن القول مبنعه 

مطلقا، أو بحظره عىل الطفل بسبب إشكاالته يوقعنا – من 

وجهة نظري- يف إشكاالت أكر، إذ ستنشأ أجياٌل جديدة ال 

عالقة لها برتاثها الشعبي، الشفهي منه واملدون، ومن يفهم 

طبيعَة الطفل يستطيع أن يدرك مدى أهمية هذه الحكايات 

لــه، فلــي تلفــت القصــُة انتبــاه الطفــل يجــب أن تســليه وأن 

توقــَظ فضولـَـه، وتحــث مخيلتـَـه، وتســاعده عــىل تطويــِر عقلــه 

وفهم انفعاالتِه، والقصة الشعبية تقدم هذا بامتياز.
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لألطفــال  الشــعبية  القصــص  لتقديــم  إن  رأيــي  ويف 

إيجابيات أجملها يف عدة نقاط، وأناقش من خاللها اآلراَء 

النــوع األديب لألطفــال: املناهضــَة لتقديــم هــذا 

أوال: القيم اإلنسانية واألخاللية:

حــني نقــدم هــذه القصــص للطفــل يتعــرف عــىل الــرتاِث 

داخلــه  ونوقــظ  نفســه،  الوقــت  يف  واملحــيل  اإلنســاين 

بواعــَث الخــري بــدون رســائل وعظيــة مبــارشة. هــذه القصــُص 

تقــدم املعرفــَة والقيــَم دون أن تعرضهــا بصــورة ُملزِمــة، إنهــا 

تســاعد الطفــل عــىل النضــِج، فهنــاك سلســلٌة مــن األهــواِل 

واملصاعب تواجه أبطاَل هذه الحكايات، فسندريال تواجه 

الظلم واألذى من زوجة أبيها17، واألخ وأخته يف قصة وادي 

كيــدا يواجهــان الطــرد مــن املنــزل ويوشــكان عــىل الهــالك 

عطشــا وتيهــا18، ويف قصــة البنــت والثعبــان العامنيــة تواجــه 

البنــت طلبــات زوجــة أبيهــا املســتحيلة بإيجــاد حطــب “ال 

رطــب وال يابــس وال مــن الشــمس وال مــن الظــل، وال قليــل 

وال كثــري، وال طويــل وال قصــري”، باإلضافــة إىل حرمانهــا مــن 

الغــذاء19، ولكــن جميــَع أبطــال وبطــالت الحكايــات ينتــرون 

يف نهايــة املطــاف عــىل قــوى الــرش، ويحصلــون عــىل الحــظ 

الحسِن واملكانِة والعيِش الرغيد، بتكاتف قدراتهم الذاتية، 

العامنيــة،  )كــام يف قصــة ســندريال  اختياراتهــم  وصــواِب 

املانحــة  الشــخصيات  معاونــِة  مــع  والثعبــان(،  والبنــت 

)الســمكة والثعبــان والســاحرة الطيبــة(، التــي ميثــل بعضهــا 

رمــزا لــروِح األم امليتــة.

مــن  فقــط  تتــأىت  ال  الســعيدة  والنهايــات  فالنجــاُح 

األســطورية  كالحيوانــات  املانحــة  الشــخصيات  مســاعدِة 

والســاحرات وإمنــا ينبــع أيضــا مــن الجوهــِر الطيــب لألبطــاِل 

والبطــالت، ومــن قيمــِة الصــر والكفــاح، وحســن االختيــار، 

ففــي قصــة “بديحتــي” أو ســندريال العامنيــة، متــر البطلــة 

مبوقــِف اختيــار مصــريي، عندمــا تفاجئهــا ســمكُة البديحــة 

إبــرام عقــد: إطــالَق رساحهــا وإعادتهــا إىل  وتعــرض عليهــا 

البحــر مقابــل توفــري الغــذاء اليومــي لهــا، فتوافــق الفتــاة عــىل 

طلــب الســمكة بعــد حــرية قصــرية.

نفســها  تجــد  إذن،  “فالبطلــة  الحنــي:  يوضــح  وكــام 

وألول مرة، أمام منعرج يف حياتها، وسيكون ألي خيار تقرره 

تبعــات ونتائــج عــىل مصريهــا. فتجــازف وتختــار التعاطــف 

مــع الســمكة، ويف املجازفــة خــرق للعقــد الضمنــي الــذي 

يربطهــا بزوجــة أبيهــا، ولكــنَّ يف املجازفــة أيضــا تعبــريًا عــن 

عــىل  يجرهــا  كان  إذ ال يشء  إرادة شــخصيّة ومســتقلة، 

القبــول بالعــرض، فهــذا املوقــف يُخرجهــا مــن دور املتلقــي 

السلبي لألوامر والنواهي، ويُحّولها إىل ذات فاعلة متمردة 

ومتحكمة يف مصريها ومؤثرة يف األحداث وفق مشــيئتها. 

ولعــل أّول الــدروس التــي نتلقاهــا مــن حكايــة ســندريال هــو 

أن أي تغيــري أو تحــوُّل يف َذَواتنــا ال بـُـّد أن ينطلــق مــن عمليــة 

يكــون مصدرهــا مــن داخلنــا”20.

ومــن القيــم التــي نجــد الحكايــات الشــعبية تؤكــد عليهــا 

مــرارا، قيمــة األخــوة، وســأرضب مثــاال عــىل ذلــك بحكايــة 

الحكايــة  هــذه  والخليــج، يف  عــامن  شــعبية مشــهورة يف 

يُبتىل األخ واألخت اليتيامن بزوجة أب تحرض أبوهام عىل 

الخــالص منهــام، فيهيــم الطفــالن يف الصحــراء ُمعاضَديْــن 

تطعمهــام  طيبــة  عجــوز  عــىل  وميــران  البعــض،  لبعضهــام 

ثــم عــىل رجــل عجــوز يرشــدهام إىل وادي كيــدا. ويأمرهــام 

بعدم الرشب من الحوض األول والرشب فقط من الحوض 

الثــاين، ولكــن ملــا وصــل األخــوان إىل الــوادي كان العطــش 

قــد اســتبد بهــام، فلــم يتاملــك الولــد نفســه مــن الــرشب مــن 

الحــوض األول، وأختــه تتوســل إليــه أال يفعــل. ورسعــان مــا 

تحــول األخ إىل هيئــة غــزال، فعاهدتــه أختــه أال ترتكــه أبــدا 

وأن ترعــاه حتــى املــوت. ثــم انتهــى بهــام املــآل إىل بلــد نــزال 

البنــت  مــن  غــارت  امرأتــه  الحاكــم، ولكــن  فيــه يف ضيافــة 

وأمــرت برميهــا يف بــر وذبــح الغــزال، فأخــذ الغــزال يتكلــم: 

أختــاه.. آه أختــاه.. الســكاكني قــد شــحذت، والقــدور قــد 

بـُـزّت.. ســامحيني، عجــزت عــن حاميتــك”، فســمعه الراعــي 

وأخــر الحاكــم، وملــا تأكــد الحاكــم مــن القصــة، أخــرج الفتــاة 

مــن البــر فتوســلت إليــه أال يذبــح أخاهــا ويفعــل بهــا هــي مــا 

يريــد، ثــم قــرر الحاكــم الــزواج بهــا ولكنهــا اشــرتطت إحضــار 

لهــا، وعندمــا يعجــز  الغــزال مهــرا  املداويــن لشــفاء أخيهــا 

منــام  شــكل  عــىل  األم  روح  مــن  الوصيــة  تــأيت  املــداوون 

لألخــت، حيــث توصيهــا أمهــا: “ابنتــي إن تحققــت الوصايــا 

الثــالث تعيشــني مــع أخيــك يف ســعادة دامئــة مبشــيئة اللــه 

ســبع  عــىل  ويفطــر  ســبع جمعــات  يصــوم  األوىل  تعــاىل، 
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متــرات، والثانيــة يفــرج ســبع كربــات، والثالثــة يطــوف ســبع 

ســاموات”، وبعــد أحــداث كثــرية ومجاهــدات عــدة، يرجــع 

الغزال لطبيعته اآلدمية، وينقذ أخته من مؤامرة قتل حيكت 

نــادرة  تعــرض قيمــة  الحكايــة  يــوم زفافهــا21. وهــذه  لهــا يف 

لألخــوة، فاألخــوان املنبــوذان مــن بيــت العائلــة، ال يبقيهــام 

عــىل قيــد الحيــاة إال حبهــام وإخالصهــام لبعضهــام البعــض، 

ويف هــذا الســياق ال ميكــن تجاهــل قضيــة “صــورة املــرأة”، 

َهــت االنتقــادات للحكايــات الشــعبية باعتبارهــا تحــط  إذ ُوجِّ

أن  يــرى  الحكايــات  املــرأة، ولكــن املتمعــن يف  مــن قيمــة 

الصــور الســلبية مثلتهــا “أدوارا” معينــة أكــر منهــا “جنســا” 

معينــا، فــدور زوجــة األب رشيــر دومــا، ولهــذا هــدف هــام يف 

الحكايــة ســنتحدث عنــه الحقــا، ولكــن الــذي يعنينــا هنــا هــو 

صــورة “األخــت”، فهــي عــىل الــدوام محبــة مخلصــة ذكيــة، 

وتقــف بجانــب أخيهــا حتــى النهايــة، وهنــاك قصــص كثــرية 

تــدور يف الفلــك ذاتــه وتعتمــد قيمــة األخــوة باعتبارهــا قيمــة 

ُمخلِّصــة للكائــن، مــن مثــل قصــة بقــرة اليتامــى: تدور الحكاية 

حول طفلني يتيمني يتعرضان الضطهاد زوجة أبيهام. ولكن 

بقــرة كانــت لليتيمــني تطعمهــام وتســقيهام، فتغيــظ مظاهــر 

الصحــة الباديــة عليهــام زوجــة األب التــي ترســل أحــد ولديهــا 

للتجســس عــىل اليتيمــني، بيــد أن محاولتهــا األوىل تخفــق 

حني يعد الولد أخويه أن يحافظ عىل رسهام. ولكنها تنجح 

يف املرة الثانية يف اكتشاف رسهام من خالل تواطؤ ابنتها 

معهــا. وهكــذا تقــرر زوجــة األب حرمــان اليتيمــني مــن البقــرة، 

ولكــن البقــرة ترمــز إىل روح األم امليتــة، فحتــى عندمــا تذبــح 

نتيجــة احتيــال زوجــة األب ال يؤثــر ذلــك يف قدراتهــا عــىل 

مســاعدة ابنيهــا، ويف كل األحــوال ال تســتطيع الشــخصية 

الرشيــرة أن تقــيض عــىل الشــخصية الواهبــة التــي تواظــب 

عــىل تقديــم العــون البنيهــا22. ونالحــظ أن قيمــة األخوة مثمنة 

عاليــا يف هــذه القصــة كــام هــي قيمــة الحنــان )مفقــودا مــن 

البقــرة- روح األم(، باإلضافــة إىل  زوجــة األب وموفــورا مــن 

القيمــِة الشــائعِة يف معظــم الحكايــات وهــي اســتمراُر الخــريِ 

وانتصــارُه عــىل الرغــم مــن اعــرتاِض الــرش لطريقــه.

ومــن القصــص التــي تُعــيل قيمــة األخــوة كذلــك، قصــة 

بأخواتــه،  الشــاب  ولــده  فيــويص  يحتــرض  الــذي  الطحــان 

فيعتنــي الولــد بهــن ويزوجهــن، ثــم يســاعده أزواج أخواتــه - 

وهم ملك الطيور السحرية وملك األحصنة السحرية وملك 

النمــل الســحرية - يف تنفيــذ طلبــات امللــك املســتحيلة، 

فيكافــأه امللــك بتزويجــه ابنتــه23.

تركــز معظــم الحكايــات الشــعبية عــىل قيمــة الكفــاح يف 

الحيــاة، ففــي قصــة وادي كيــدا ميــر األخــوان بأنــواع شــتى مــن 

العقبــات والصعــاب ولكنهــام ال يستســلامن، حتــى عندمــا 

يُذبَــح وبأختــه  بــاألخ غــزاال عــىل وشــك أن  ينتهــي املطــاف 

رهينــة البــر، فإنهــام يكافحــان للتحــرر، والخــالص. وهكــذا 

كثــرٌي مــن هــذه القصــص تعلــم الطفــل أال يستســلَم للفشــل، 

وأن يواصــَل الكفــاح مهــام بــدت الظــروُف معوقــًة لــه، ولعــل 

قصَة الصياد واملارد املحبوِس يف قمقم من قصص ألف 

ليلة وليلة24 مثاٌل جيد عىل عدم استســالم الصياد – وهو 

بالنســبة إىل املــارد مثلــام هــو الطفــل  صغــري يف القصــة 

بالنســبة إىل البالغــني – فيســتعمل حيلتــه وذكاءه إلرجــاع 

املــارد العمــالق إىل قمقمــه مــرة أخــرى، مــام يعطــي أمــال 

للطفل بقدرته عىل مواجهة حتى من هم أكر منه إن تحىل 

بالصــر والجــد واســتخدم عقلَــه.

الشــعبية  يــات  الحكا متلــك  يــم  بتلها يوضــح  وكــام 

للكائــن  الخاصــة  املشــاكل  عــن  وإيضاحــات  معلومــات 

البــرشي وحلولهــا يف كل املجتمعــات، وتخــر الطفــل أن 

مقاومــة الصعوبــات الكبــرية يف الحيــاة هــي يشء ال منــاص 

منــه وأن هــذه الصعوبــات تؤلــف جــزءا حميــام مــن الوجــود 

البــرشي، فــإذا جابهنــا بقــوة وعــزم التجــارب غــري املتوقعــة 

والتــي غالبــا مــا تكــون ظاملــة، بــدال مــن الهــرب منهــا، فإننــا 

نتوصــل إىل التغلــب عليهــا25، أمــا القصــص غــري األخالقيــة 

حيث الطيب ال يواجه بالرشير، فلها هدف آخر، مثل قصة 

جــاك الــذي يأخــذ كنــز العمــالق، فهــي ال تطــرح خيــارا بــني 

الخري والرش، ولكنها توحي للطفل أن األكر ضعفا يستطيع 

أن ينتر يف الحياة، أي أنها تعطي الطفل االنطباع أنه قادر 

عــىل النجــاح يف الحيــاة26.

ثانيا: السامت املحلية والعادات والتقاليد:

تعكــس  الشــعبية  الحكايــات  يف  املحليــة  الســامت 

اعتقاداِت وعادات املجتمع والبيئة، وبالتايل يفهُم الطفُل 

هذه التقاليد ويتفاعل معها، فعىل سبيِل املثاِل يف قصة 

بديحتــي أو ســندريال العامنيــة، ومثلهــا النصــوِص الرشقيــِة 
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لســندريال يــرى البطــُل حــذاَء البنــت قبــل أن يراهــا، فيعجــب 

بالحــذاِء ويقــرر الــزواَج مــن صاحبتــه، أمــا يف الحكايــات التــي 

يــرى فيهــا البطــل البطلــة فيكــون ذلــك مبحــِض املصادفــة، 

مــن  مــن خطبِتهــا  التقاليــد  يتــم حســب  الــزواُج  يتــم  وحــني 

النصــوِص  أمــا يف  الــذي يطلبونــه،  ذويهــا، وتقديــم املهــر 

الفتــى عروَســه عــن طريــق  األوروبيــِة فيســود تقليــُد اختيــاِر 

اللقــاُء يف  ويتــم  فتيــاُت املدينــة،  رقــص تقصدهــا  حفلــة 

الكنيســة أو يف املــرح27.

ويف قصــة “وادي كيــدا” نجــد اإلشــارات الدينيــة مبثوثــًة 

يف القصــة، خاصــة مــن خــالل وصيــِة األم امليتــة البنتهــا يف 

املنــام: “ابنتــي إن تحققــت الوصايــا الثــالث تعيشــني مــع 

أخيك يف سعادة دامئة مبشيئة الله تعاىل، األوىل يصوم 

ســبع جمعات ويفطر عىل ســبع مترات، والثانية يفرج ســبع 

كربات، والثالثة يطوف سبع ساموات”، حيث يعد الصوُم 

وتفريج الكرب خاصة بالصدقة يف املجتمعِ املسلم تكفريا 

للخطيئة، ووســيلًة الســتجالب الشــفاء.

تحتــوي  القصــص  هــذه  أن  نتذكــر،  أن  بنــا  يجــدر  رمبــا 

عنــارص قدميــة جــدا، وهــذه العنــارص املكونــة لحبكــة القصــة 

ونســيجها، قــد تنوقلــت جيــال بعــد آخــر عــر مئــات الســنني 

بحكمــة  مثقلــة  الحقيقــة  يف  فهــي  إلينــا،  وصلــت  حتــى 

وخــرات مرتاكمــة للشــعوب، وتكشــف عــن أمنــاط تفكريهــا 

وعاداتهــا ومــا تعتــز بــه مــن قيــم.

ثالثا: إثارة الخيال وتوسيع اآلراق:

من أهم نقاط القوة يف الحكايات الشــعبية أنها “تفتح 

عــن  يعجــز مبفــرِده  الــذي  الطفــل  أبعــادا جديــدة ملخيلــِة 

إليهــا، كــام أن الشــكَل والبنيــَة للحكايــة الشــعبية  التوصــِل 

مينحــاه صــورا يســتطيع أن يجســَدها يف أحــالم يقظتــه، كــام 

يســاعداه عــىل توجيــه حياتِــه ووجــوِده بشــكل أفضــل”28.

ويف معظِم الحكايات الشــعبية تشــرتُك الحيواناُت مع 

البرش يف دفعِ أحداث الحكاية، وتغيري مصائِر أبطالها، بل 

إن الشــخصيات املانحــَة ذوات القــدراِت الخارقــة تكــون مــن 

الحيوانات مثل الثعبان يف قصِة البنت والثعبان، والسمكة 

والديــك املتكلــم والحصــان يف ســندريال العامنيــة، والبقــرة 

يف قصة بقرة اليتامى، واألحصنة والطيور والنمل يف قصة 

الرغــِم مــن وجــوِد هــذه الحيوانــات  الطحــان29. ولكــن عــىل 

الســحرية، والكائنــاِت األخــرى يف هــذه القصــص، فإنــه مــن 

تغــرُق الطفــَل يف عــامل عفــى  بأنهــا  نقــول  غــري الدقيــِق أن 

عليه الزمُن من السحر والجان والتنانني، إذ يجب أن نتبنَي 

البــرش أساســا، وغالبــا  الشــعبية هــم  أبطــاَل الحكايــات  أن 

الصبية والفتيات الصغريات، وهؤالء يقدمون تجربَة الوجوِد 

البــرشي حــني يُواَجــه هــذا الوجــوُد بالتهديــد والتحــدي، ومــا 

الجنيــاُت والحيوانــاُت الناطقــُة ســوى شــخصياٍت مســاعدة 

لوصول األبطال من البرش إىل حظهم من اإلنسانية. يوضح 

تولكــني إن حكايــات الجنيــات ال تحتــوي فقــط عــىل األقــزام 

والجنيات والسحرة والعاملقة والتنانني؛ إنها تحتوي كذلك 

البحار، والشمس، والقمر، الطعام والرشاب، ونحن؛ البرش 

عــن مغامــرات  تكــون  الجيــدة  الحكايــات  الفانــني. معظــم 

أي  تعتمــد  فــال  باملخاطــر...  محفــوف  عــامل  النــاس يف 

حكاية عىل رواية تاريخية لألقزام نفسها مثال، بل عىل رؤية 

خاصــة للماملــك املثــرية واملليئــة باملغامــرة، وأحــد خــواص 

هــذه الحكايــا أنهــا غــري قابلــة للوصــف واالصطيــاد يف شــبكة 

الكلــامت30. إن هــذه الحكايــات تجعــل الطفــل يقــف أمــام 

عتبــة زمــن آخــر، وحــني يعــر هــذه العتبــة، ولــو للحظــة، يصبــح 

خــارج زمنــه الخــاص، ورمبــا خــارج الزمــن كلــه31.

فهــذه الطبيعــُة الالواقعيــة أو الســحرية للحكايــات هــي 

ما يحثُّ خياَل الطفل، ويساعده عىل تنميِة قدرته الذاتيِة 

يف التخيل، فالحكايُة الشعبية ال تستند بشكل واضح إىل 

العــامل الخارجــي بالرغــم مــن أنهــا تبــدأ أحيانــا بشــكل واقعــي 

منســوٍج مــن األحــداث اليوميــة. وبتلهايــم يــرى أن الطبيعــَة 

الالواقعيــَة لهــذه الحكايــات عنــٌر مهــم يرهــن بوضــوح أن 

الحكايات الشعبية ليس هدفُها بذَل املعلوماِت املفيدِة 

الفــرَد واعيــا بســريورته  بــل أن تجعــَل  العــامل الخارجــي  عــن 

الداخليــة32.

ومن املعروف أن الخيال – حني يتم إحرازه يف األدب- 

فإطــالق  األدب.  لهــذا  وقــوة  األكــر صفــاء  الشــكل  يقــدم 

بــل يدفــع  الخيــال ال يعنــي االفتقــار إىل التحكــم والنظــام، 

الطفل إىل التفكري واستخدام املهارات العقلية، فالتخيل 

مهــارة إنســانية طبيعيــة، ومــن العبــث اتهــام إذكاء التخيــل 

يف الطفــل بإبعــاده عــن العقالنيــة، الطفــل يتعــرف الحقائــق 

ولكنــه ال يكــون محصــورا مبــا يســتطيع فقــط أن يــراه. ولذلــك 
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أرى أن موقــف عبــد التــواب يوســف مــن هــذه القضيــة غايــة 

الحكايــات  الخيــال يف  ُمســتنكرا  يقــول  إذ  اإلجحــاف  يف 

الشعبية: “ثم يصدق األطفال هذه الخزعبالت حني نلقيها 

يف آذانهــم، مــا جدواهــا وهــم يكذبونهــا ويرونهــا مختلفــة مل 

تحــدث ولــن تحــدث”33، بينــام ارتــكاز الحكايــة الشــعبية عــىل 

الغرابــة والســحر هــو الجــزء األصيــل والجوهــري فيهــا، الطفــل 

يــدرك بالــرضورة أن الفتــاة ال ميكــن أن تتــزوج ثعبانــا ويتحــول 

الــذي يعطــي  بالــذات هــو  أمــري، ولكــن هــذا اإلدراك  إىل 

للقصــة قيمتهــا الغرائبيــة والســحرية. أو كــام يقــول تولكــني: 

“إذا كان الناس ال يستطيعون التفريق بني البرش والضفادع، 

فــإن حكايــات الضفادع-امللــوك لــن تنشــأ أساســا”34.

مــن ناحيــة أخــرى فــإن الحيوانــات والطيــور “الناطقــة” يف 

الحكايات الشــعبية تكشــف عن رغبة اإلنســان يف التواصل 

تكــون  أن  النــادر  مــن  أنــه  األخــرى، ونالحــظ  الكائنــات  مــع 

الحيوانــات والكائنــات األخــرى هــي األبطــال يف الحكايــة، 

بــل هنــاك البــرش، األبطــال، والتفاعــل قائــم بينهــم وبــني هــذه 

الحيوانــات الناطقــة35.

ويف معظــم الحكايــات الشــعبية يبــدأ البطــل مغامراتــه 

مــن الواقــع، مــن البيــت تحديــدا، ثــم مــا يلبــث أن يجتذبــه 

العــامل املجهــول، يخــوض مغامراتــه ثــم يعــود إىل الواقــع، 

باتجــاه منــو  الخــارج،  باتجــاه  إنهــا رحلــة  البيــت غالبــا،  إىل 

الوعــي؛ توضــح نبيلــة إبراهيــم: “الحكايــة الخرافيــة متثــل يف 

ظاهرها رحلة البطل يف العامل املجهول من أجل الحصول 

عــىل يشء مجهــول. ومــع تطــور املغامــرة ينمــو وعــي البطــل 

الــيء املجهــول  هــذا  تدريجيــا... وحتــى عندمــا يصبــح 

حقيقــة ميســك بهــا بــني يديــه، يعــود فيُعــرِّض هــذا الــيء 

الحقيقــي للخطــر، فــإذا بهــذا الــيء الحقيقــي أصبــح وهــام 

بهــذا  لــي ميســك  ينبغــي عليــه  بعيــدا عنــه، وكان  يحلــق 

الوهــم أن يخلصــه مــن الســحر ومــن ســبب الســحر، فلــام 

فعل هذا انقلب الوهم إىل حقيقة مرة أخرى وكانت هذه 

العــامل املجهــول، وهــي  النتيجــة هــي خالصــة تجاربــه مــع 

يف الوقــت نفســه املكافــأة التــي حصــل عليهــا البطــل وهــي 

متثــل املكافــأة الطيبــة التــي ينبغــي أن يكافــئ بهــا مثلــه... 

البطــل منــذ أن كان  التــي خاضهــا  التجــارب الشــاقة  هــذه 

صبيــا صغــريا دون خــوف أو تــردد تصــور رحلــة اإلنســان مــع 

تجاربــه الداخليــة، عــىل الرغــم مــن أن الحكايــة ال تصورهــا إال 

يف العــامل الخارجــي الســحري العجيــب”36.

الرش والعنف واألدوار السلبية   الحكاية الشعبية

أمــا بالنســبِة لقضيــِة وجــود شــخصيات رشيــرة أو قاســية يف 

الحكايات الشعبية، فيمكن يف الواقعِ النظُر إليها باعتبارها 

عامل إيجاب ال سلب. يعتقد الكثريون أن الحقيقَة العقلية 

نقدمــه  أن  يجــب  مــا  النبيلــَة  والصــوَر  وحدهــا  املنطقيــة 

لألطفاِل يك ال يتعرضوا إال إىل الجانب امليضء لألشياء. 

الطفــل  الواحــد ال تغنــي عقــَل  البعــد  الطريقــة ذات  هــذه 

الواقعيــة فيهــا جوانــب  بينــام الحيــاة  اتجــاه واحــد،  إال يف 

مظلمــة كــام فيهــا جوانــب مضيئــة. “الواقــع أن القســوَة التــي 

متــارُس يف الحكايــِة الخرافيــة، ســواء يف ارتــكاِب الجرميــة، 

الدارســني ويف  انتقــاد  كانــت دامئــا موضــَع  العقــاب،  أو 

مقدمتهــم األخــوان جريــم اللــذان تنــاوال بالتعديــل أو الحذف 

العنــارص التــي مــن شــأنها أن تؤثــر عــىل الطفــل، أو تعرضــه 

مــن مامرســات  الحكايــة  يــدور يف  مــا  تقليــد  أو  للخــوف، 

القســوَة  أن  األخويــن جريــم  إدراك  عــن  وغــاب  قاســية... 

املوجــودَة يف الــرتاث القصــي األملــاين ظاهــرٌة معروفــٌة 

يف الــرتاث العاملــي، يقــول بيــرت توكوفيــي: إن القســوَة يف 

القصــص الشــعبية انعــكاس لصــور العقــاِب املعروفــِة يف 

الجرميــِة  أشــكاَل  إن  القــول  اإلنســاين... وخالصــة  التاريــخ 

والعقــاب يف الحكايــِة الخرافيــِة تختلــف تبعــا لنــوِع الحكايــة، 

ففي النصوِص التي ال تتضمن ساحرات وغيالنا، بل زوجة 

أب رشيرة رمبا ال تكون جرامئها بحق البطلة وحشية كام هو 

الحــال يف الحكايــات التــي تضــم شــخصيات متوحشــة”37.

الــرش يف  فــإن  مــن القصــص الحديثــة،  العكــس  عــىل 

الحكايــات الشــعبية منتــرش كالخــري، وعمليــا يتجســد الخــري 

والــرش يف أشــخاص وأعــامل، كــام أنهــام موجــودان يف كل 

مــكان يف الحيــاة الواقعيــة. وهــي تقــول لنــا إنــه بالرغــم مــن 

العدوانيــة فــإن مبتناولنــا حيــاة طيبــة مليئــة بالســلوى رشط 

أال نتجنب املعارك املليئة باملخاطر التي بدونها لن نجد 

أبــدا هويتنــا الحقيقيــة. هــذه الحكايــات تعــد الطفــل إنــه إذا 

تجــرأ عــىل الســري يف هــذا الســعي الصعــب فــإن قــدرات 

خــرية ســتأيت ملســاعدته عــىل النجــاح38.
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وإذا اتخذنــا قصــَة ســندريال، أو “بديحتــي” كــام تُعــرف 

الرســائِل  مــن  لجملــة  تقدميََهــا  نالحــظ  فإننــا  عــامن،  يف 

القصــة – مثــل معظــم  النــص، فهــذ  الخفيــة املبثوثــة يف 

أو  للبطــل  الــذايت  النمــِو  عــىل  تركــز  الشــعبية-  القصــص 

الوصــول  أليمــة يف ســبيل  البطلــة، وعــىل خوضــه تجــارَب 

األم  مــوت  مثــال مســألَة  ولنتأمــل  والســعادة،  النضــج  إىل 

يف الحكايــة، فمــوت األم داٌل عــىل انفصــاِل الفتــاة عنهــا، 

وعــدم تشــبهها بهــا عــىل الرغــم مــن الصلــِة الروحيــة بينهــام، 

تلك الصلة املتمثلة يف تقمِص روح األم ظاهرات طبيعية 

أخــرى ذوات قــدرات خارقــة، أي أن مــوَت األم يعنــي انتفــاَء 

شخصيتها اإلنسانيِة اإليجابية لتحل محلَّها شخصيًة غيبية 

تؤدي دورها تجاه ابنتها. فقد تذهب األُم اإلنســان، وتبقى 

روُحها ملساعدة ابنتها، وتفوق قدرات األم الروُح إمكاناتها 

ســحرية.  قــدرات  موتهــا  بعــد  بامتالكهــا  بكثــري،  الواقعيــَة 

فالســمكة “البديحــة” تســاعُد ســندريال العامنيــة، وتعتنــي 

بغذائها ونظافتها كام تصنُع لها الحظَّ الحسن بلقائها بابن 

الــوايل أو الســلطان.

أما سوُء معاملة زوجِة األب لسندريال فتكون سببا يف 

النهايــة لتحقيــِق الســعادة للثانيــة، فهــي تتعلــم مــام يُســند 

إليهــا مــن أعــامل وتعتمــد عــىل قوتهــا الذاتيــِة التــي يرمــز لهــا 

مبســاعدات قــوى مانحــة مــن الكائنــات التــي تعينهــا. بينــام 

يكــون موقــُف زوجــِة األب املتســامح مــع ابنتهــا ذا أثــر ســلبي 

فتعتــاد الكســَل والخمــوَل وال تســتمع إىل صــوِت دوافعهــا 

الذاتيــة فينتهــي األمــُر بكارثــة.

إن قوى الرش والعنف التي تواجه البطل تجسد الراع 

الداخيل الذي يتحتم عىل الفرد أن ينتر عليه يف سبيل 

تحقيــق ذاتيتــه وشــخصيته املتكاملــة، والعــذاب الــذي مرت 

بــه ســندريال، والبنــت التــي تزوجــت الثعبــان، واألخــت يف 

وادي كيــدا، يشــخص الــراع النفــي الــذي تخوضــه كل 

فتــاة يف طــور البلــوغ حتــى تحقــق ذاتهــا، وال يتــأىت هــذا إال 

بالتحــرر مــن املــايض وســلطة األبويــن التــي تعيــق نضجهــا.

ويشدد بتلهايم عىل البعد األخالقي للقسوة: “وليس 

عقــاُب الرشيــر، يف خامتــة القصــة، فقــط هــو الــذي مينــح 

الحيــاة،  كــام يف  ففيهــا،  أخالقيــا،  بعــدا  القصــص  هــذه 

العقــاب أو الخــوف الــذي يوحيــه ليــس لــه إال تأثــري ضعيــف 

يف التحذيــر مــن الجرميــة. االقتنــاع بــأن الجرميــة ال تفيــد هــو 

أكر فائدة وفعالية ومن أجل هذا فإن السيئني األرشار يف 

هــذه القصــص ينتهــون دامئــا إىل خســارِة أنفســهم. وليــس 

االنتصــاُر النهــايئ للفضيلــة هــو مــا يدعــم أخالقيــَة القصــة بــل 

كــون الطفــل يعجــب بالبطــل ويتوحــد معــه يف كل تجاربــه، 

وبفضــل هــذا التوحــِد والتامثــل يتخيــُل الطفــُل أنــه يتقاســم 

معه اآلالَم خالل محنته، وأنه يتغلُب معه أيضا يف اللحظة 

التــي تنتــر فيهــا الفضيلــُة عــىل الــرش. الطفــُل ينجــز هــذا 

البطــل  مقاومــة  وتقــوم  بــدون مســاعدة،  التامثــل مبفــرده 

الداخليــِة والخارجيــة بطبــع املعنــى األخالقــي يف ذاتــه”39.

تبــدأ بالفقــر والقســوة  وإن كانــت الحكايــات الشــعبية 

واملــوت، فإنهــا كلهــا تقريبــا تنتهــي بالغنــى والحــب والحيــاة، 

فهي تقدم العزاء واملواساة والتعاطف، وتكشف للطفل أن 

الظروف السيئة ليست حتمية وال دامئة. فجميع الحكايات 

الشــعبية تنتهــي نهايــات ســعيدة، ولــوال الــرش والعنــف يف 

ســري األحــداث ملــا كان للخــري والفــرح قيمــة يف نهايتهــا، 

هكذا تقدم هذه القصص األمل للطفل، فهي ال تنكر وجود 

األمل والقســوة والحزن، بل إن إمكانية هذه األشــياء رضورية 

إلمكانيــة نقيضهــا. كــام أن هــذه الحكايــات تقــدم صــورا للرش 

والســحر الــذي يتحــول إىل خــري عــن طريــق الحــب الصــادق 

والرعايــة؛ يف حكايــة البنــت والثعبــان، يبــدو عــرض الثعبــان 

للبنت أن تتزوجه شيئا مرعبا، ولكن البنت تثق بروح الخري 

يف هذا الثعبان الناطق، فام تلبث الثقة واملحبة أن تحوله 

إىل أمري جميل يغمرها بالحب والهدايا، وكذلك يف قصة 

األمــرية والضفــدع، فانتصــار األمــرية عــىل نفســها وتجاوزهــا 

لغرورهــا ووفاؤهــا بالوعــد، يحــول الضفــدع القبيــح إىل أمــري 

وســيم، يعلــق نوفاليــس عــىل ذلــك قائــال: “إن اإلنســان إذا 

انتــر عــىل نفســه، فإنــه يتغلــب يف الوقــت نفســه عــىل 

الوجــود، فــإذا بعــامل الســحر يبــدو أمامــه. إن الــدب يتحــول 

إىل أمري جميل يف اللحظة التي يلقى فيها الحب والرعاية. 

هــذا الحــادث رمبــا حــدث مــا يشــبهه إذا اســتطاع اإلنســان 

أن يحــب الــرش وأن ينتــر عليــه عــن طريــق هــذا الحــب”40.

بالتأكيــد تجنــح بعــض القصــص للعنــف الزائــد، ولكــن 

الطفــل يتفهــم هــذا ألنــه مييــل بطبيعتــه إىل العدالــة فيــام 

التــامس الرحمــة والهــروب مــن العدالــة.  الكبــار إىل  مييــل 
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ولكن هذا ال يعني أن ما فعله األخوان جريم بتخفيف حدة 

العنــف يف القصــص الشــعبية كان خطــأ، فهــام قــد وضعــا 

الجمهــور املتلقــي يف زمــن بعينــه نصــب أعينهــام وكان هــذا 

الجمهــور هــو أطفــال القــرن التاســع عــرش، وســأتحدث الحقــا 

عــن “تحويــر” القصــص الشــعبية.

دامئــا،  منطيــة  الشــخصيات  الشــعبية،  الحكايــة  يف 

وبالتايل فهناك شخصيات تتسم بالرش من بداية الحكاية 

إىل نهايتها، وال ريب أن كثريين الحظوا أن هذه الشخصيات 

نســائية غالبــا، كشــخصية زوجــة األب، ولكــن علينــا أال نغفــل 

أساســا يف  نشــأ  األدب  مــن  النــوع  هــذا  إن  املقابــل  يف 

البيــوت، وللمــرأة اليــد الطــوىل يف نقــل وتطويــر الحكايــة عــر 

األجيال، أو كام تقول أليسون لوري: “إن الحكاية التقليدية 

هي أدب املرأة.. ملئات السنني بينام كان األدب املكتوب 

تقريبــا مقصــورا عــىل الرجــال، كانــت هــذه الحكايــات تخــرتع 

ومتــر مــن خــالل النســاء.. يف املضمــون أيضــا.. يف الطبعــة 

األصليــة لكتــاب األخويــن جريــم “حكايــات األطفــال واألرسة” 

ميتلكــن  وبنــات  لنســاء  شــخصية  وســتون  إحــدى  توجــد 

قــوى ســحرية مقابــل إحــدى وعرشيــن شــخصية مــن الرجــال 

واألوالد، وأولئــك الرجــال مــن األقــزام غالبــا وليســوا بــرشا”41.

وقــد أوضحــت يف موضــع ســابق كيــف خــدم “الــدور 

أنضجتهــا  القســوة  فهــذه  البطلــة،  األب  لزوجــة  الرشيــر” 

ودفعتهــا للبحــث عــن حقيقتهــا خــارج جــدران البيــت، وإذا 

كانت زوجة األب رشيرة، فالفتاة دامئا طيبة وذكية، فاألدوار 

األب  زوجــة  دور  مثــل  الشــعبية،  الحكايــات  الســلبية يف 

الرشيــرة، ال تعنــي بالــرضورة حكــام قيميــا عامــا عــىل النســاء 

كــام قــد يتصــور البعــض، فــال ننــس أن دور األخــت مثــال يــأيت 

ــدا للوعــي والــذكاء واالهتــامم بأخيهــا، ورعايتــه  دامئــا مجسَّ

حتــى ينضــج أو يتخلــص مــن الســحر42، ودور األمــرية أو بنــت 

الحاكــم يتســم دامئــا بالــذكاء الشــديد، ووضــع االختبــارات 

الصعبــة التــي تعتمــد غالبــا عــىل اختبــار ذكاء طالبــي يدهــا، 

وتتصــف أدوار االبنــة غالبــا بالجســارة والتضحيــة والفطنــة، 

وعــىل الرغــم مــن أن األم غائبــة يف العــادة منــذ بــدء الحكايــة 

فإنها تتصف دوما بالحنان والرعاية، وغيابها ال يعني توقف 

دورها بل تستمر يف حامية أبنائها عن طريق الرموز املانحة 

التــي تتشــكل فيهــا روحهــا.

تتوير الحكايات الشعبية وتحويرها لجعلها أكر 
مالمئة للطيال

الشــعبية وجــدوى تقدميهــا  الحكايــات  بأهميــة  إن إمياننــا 

لألطفال، ال يتناقض مع فكرة االنتقاء والتطوير، فالحكايات 

الشــعبية هائلــة العــدد، متنوعــة الحبــكات، مــام يوفــر مجــاال 

واســعا لالنتقــاء، واختيــار مــا يتناســب مــع كل مرحلــة عمريــة 

للطفــل، أمــا التحويــر والتطويــر فعمليــة ابتــدأت منــذ القديــم 

ومازالت مستمرة حتى اليوم، فكم من الطبعات قد صدرت 

عــن قصــة ذات الــرداء األحمــر مثــال، منــذ أن انتهــت يف بطــن 

الذئــب بــال رحمــة عنــد شــارل بــريو43، إىل أن خلصهــا الصيــاد 

عنــد األخويــن جريــم44، حتــى أحــدث القصــص التــي ال يــؤكل 

فيها أحد ال ذات الرداء األحمر وال جدتها، بل يخبئ الذئب 

الجــدة يف الخزانــة. فعمليــة التنقيــح والتطويــر والتهذيــب 

مســتمرة مبــا يناســب العــر ومتطلباتــه، وفهمنــا للطفولــة 

اليــوم، ويف األدب العــريب نجــد أن كبــار كتــاب األطفــال مثــل 

كامــل كيــالين وســليامن العيــس قــد أعــادوا كتابــة بعــض 

قصــص ألــف ليلــة وليلــة لتناســب األطفــال، فظهــرت قصــة 

“عــالء الديــن واملصبــاح الســحري” مثــال عــىل يــد كليهــام 

منقحة45، كام ظهرت عىل يد سواهام يف طبعات متعددة، 

وقد عقد موفق مقدادي مقارنة بني نســخة ألف ليلة وليلة 

لقصتــي “أبــو صــري وأبــو قــري”، و”عبداللــه الــري وعبداللــه 

البحــري”، ونســخة كيــالين لألطفــال للقصتــني، فوجــد أن 

كيالين احتفظ بجوهر القصتني، واقتر تحويره عىل حذف 

بعض التفاصيل، خاصة تلك التي ال تناسب العر، مثل 

عطايــا امللــك أليب صــري مــن الجــواري واملامليــك، وتغيــري 

بعض الكلامت، مثل كلمة “مشنة” التي غريها إىل “سلة”، 

ولكــن كيــالين غــريَّ نهايــة كلتــا القصتــني مبــا يتناســب وفهمــه 

للرســالة الرتبويــة التــي أراد إيصالهــا لألطفــال، وهــذا التغيــري 

أدى لحــذف بعــض املشــاهد املمتعــة يف القصتــني مثــل 

الحديــث عــن ســمك الدنــدان الضخــم، واملــدن البحريــة، 

والعــادات االجتامعيــة لــدى ســكان البحــر46.

الحكايــة  االحتفــاظ بجوهــر  والتطويــر ميكــن  وباالنتقــاء 

الشعبية ومعظم تفاصيلها، مع التخفيف من حدة العنف 

أو حضــور الجنــس، عــىل أال يُســَمح مبثــل هــذا التحويــر إن 
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نَــت الحكايــة للحفــظ والتاريــخ، وصونهــا مــن الضيــاع عــر  ُدوِّ

التناقــل الشــفهي، إذ يجــب حينهــا االحتفــاظ بــكل عنارصهــا 

يُســمح بتحويــر للتفاصيــل إن  وتفاصيلهــا، وإمنــا ميكــن أن 

مــن  القدميــة  العقــاب  فأشــكال  للطفــل،  َهــت خاصــة  ُوجِّ

الحــرق والرمــي يف بــر مثــال، مل تعــد موجــودة، وإن كانــت 

متثل يف وقت سابق شكال شائعا للعقاب، ال يلبث طفل 

العصــور القدميــة أن يواجــه مــا يشــبهه يف حياتــه.

والخالصــة أن تقديــم الحكايــة الشــعبية للطفــل يفتــُح لــه 

آفــاَق التعلــم بقــدر مــا يســمُح بــه منــوه، فهــي تخاطــب الطفــَل 

بشــكل رمــزي وال تفــرُض واقعــا ذا بعــٍد واحــد بــل تثــري خيالَــه 

تاركــة لــه حريــَة االختيــار. إنهــا تــرتُك الطفــَل يســتنتج بنفســه 

مــا يجــب أن يفعلــه أو يختــاره، وتســاعده عــىل تخطــي عقبــِة 

أوامــر  شــكل  عــىل  للبالغــني  الخضــوِع  دون  نضجــه  عــدم 

ونواهــي مبــارشة.
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 اأثر ج�دة اختيار كتب ادب الأطفال باملكتبات 
ودورها يف ت�عية وتثقيف الطفل

د. العريب بن حجار ميلود
قسم علم املكتبات والعلوم الوثائقية، جامعة وهران 1 أحمد بن بلة

مقدمة

وجــد أدب الطفــل منــذ أن وجــد الطفــل وال ميكــن فصــل 
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يتعلــم األطفــال تطويــر  لنفســهم ولآلخريــن، حيــث  أفضــل 

احــرتام الــذات، إذ ينبغــي أن يكــون األدب عــىل حــد ســواء 

املــرآة العاكســة التــي متكــن األطفــال مــن أن يــرون أنفســهم 

الســياق. ضمــن هــذا 

إن اختيار الكتب الجيدة من طرف املكتبة يعمل عىل 

نهــج التميــز، وتوعيــة وتثقيــف الطفــل بدرجــة عاليــة، لذلــك 

فــإن املكتبــة يقــع عــىل عاتقهــا مســؤولية اختيــار املؤلفــات 

املســلية واملناســبة للفئــات العمريــة والبيئــة املحيطــة بهــا 

أي مــا يتناســب مــع األعــراف االجتامعيــة والثقافيــة، كتــب 

تعمــل عــىل محــو االميــة لــدى االطفــال، مــع االبتعــاد متامــا 

عــن الكتــب التــي تعمــل عــىل إرشاك األطفــال يف الجرميــة 

الجهــد لضــامن  بَــدل كل  والســلوك غــري االجتامعــي، أي 

يتجســد يف  ال  هنــا  واالختيــار  العاليــة ألطفالنــا،  الجــودة 

الشــكل الخارجــي فقــط، وإمنــا يف املضمــون مــع االطــالع 

عــىل كــون تلــك القصــة مثــال مقنعــة ومناســبة لذلــك العمــر، 

باإلضافــة إىل  الصــور  أو  التوضيحيــة  الرســوم  مــع مراجعــة 

النــص الداخــيل مــن حيــث األســلوب واملوضــوع املطــروق.

حيث كتب أدب األطفال تعكس القيم والصور املنقولة 

إىل األطفال من طرف الكبار، كام انها مبثابة وسائل لتمرير 

اإليديولوجيــات مــن جيــل إىل جيــل لهــذا كان لزامــا عــىل 

املكتبــة دراســة املجموعــات املختــارة بعنايــة فائقــة.

اختيــاره  حيــث  مــن  للطفــل  املكتبــي  دعــم  يــأيت  هنــا 

لــه، مــع األخــذ  للمجموعــة )كتــب أدب األطفــال( املوجــه 

بعــني االعتبــار مــن النــص نوايــا املؤلــف، أي فحــص دقيــق 

األســاليب  وتحليــل  النــص،  داخــل  الفئــات  ملختلــف 

املســتخدمة لنقــل الرســالة، كــام عليــه األخــذ بعــني االعتبــار 

قــوة اللغــة املســتخدمة مــن قبــل املؤلــف، وقــراءة النــص من 

وجهة نظر مختلفة ألن بعض الكتب ذات نوعية أفضل من 

البعــض اآلخــر.

فهــذا العمــل املنجــز مــن طــرف طاقــم املكتبــة فقــط مــن 

أجــل الطفــل ألن مرحلــة الطفولــة األكــر أهميــة يف حياتــه، 

إذ أن الكتــب األوىل التــي يطلــع عليهــا الطفــل ســوف تأثــر 

عــىل مــا تبقــى مــن حياتــه، وهــي األكــر خطــورة كونهــا تتميــز 

عــن غريهــا بصفــات وخصائــص واســتعدادات وهــي أســاس 

املراحــل التاليــة2.

املعايــري  ماهــي  حــول  الدراســة  هــذه  تركيزنــا يف  تــم 

واملقاييس املعتمدة باملكتبة الختيار كتاب أدب األطفال 

بدقــة متناهيــة مــن أجــل ضــامن ثقافــة راقيــة ألطفالنــا وحاميــة 

التــي تتحملهــا املكتبــة عــىل  مــا هــي اإلجــراءات  براءتهــم؟ 

عاتقهــا لالختيــار الجيــد لكتــب أدب األطفــال؟

1 - ما أدب التيل

إذا ســألنا شــخصا عاديــا مــا هــو أدب األطفــال ســوف يقــول 

الكتــب ذات الصــور الراقــة، وتشــجع األطفــال عــىل القــراءة 
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وهــي حكايــات القصــص والحكايــات الشــعبية أو الحيوانــات 

ومــا إىل ذلــك، إذا أدب األطفــال هــو جميــع الكتــب التــي 

تقــرأ مــن الــوالدة، وهــي كتــب تعمــل عــىل تلبيــة احتياجــات 

األطفــال ومصالحهــم، حيــث تعبــري مرحلــة الطفولــة جــزء مــن 

دورة الحياة البرشية فكتابات األطفال أصبحت مهمة جدا، 

حيــث نجــد فيهــا عــني الطفــل يف املركــز3.

هناك العديد من التعاريف املختلفة ألدب األطفال، 

منهــم مــن يــرى أن أدب األطفــال غــري محــدد بســن أو رتبــة 

الُكتاب وإمنا لكل قارئ كتابه الذي يحبه فهو إذا األنسب4، 

مراعاتــه  الراشــدين يف  أدب  عــن  يتميــز  األطفــال  فــأدب 

الكبــار يف  لفلســفة  وقدراتــه وخضوعــه  الطفــل  حاجــات 

تثقيف أطفالهم، وهو مجموعة اإلنتاجات األدبية املقدمة 

لألطفال من النر والشعر دون عمر املراهقة5، التي تراعي 

خصائصهم وحاجاتهم ومستويات منوهم، أي أنه يف معناه 

العــام يشــمل كل مــا يقــدم لألطفــال يف طفولتهــم مــن مــواد 

تجســد املعــاين واألفــكار واملشــاعر، وكتابــه األطفــال مــن 

الفنــون الصعبــة كونهــا تتطلــب البســاطة ألنــه مــن الصعــب 

انتقــاء األســلوب الســهل الــذي يشــعر الســامع بأنــه جليــس 

معــه وليــس معلــام لــه6. ومــن أهــم روافــد أدب األطفــال يف 

أي لغــة الحكايــات الشــفهية والشــعبية7. كــام أن الظــروف 

االجتامعية والثقافية وكل األعراف السياسية لها تأثري عىل 

مضمــون القصــص8.

2 - كتب أدب األطيال ودورها   توعية وتثقيف 
التيل

الــذي يشــتمل عــىل املعرفــة  الثقافــة هــي ذلــك املركــب 

والعقائــد والفنــون واألخــالق والتقاليــد والقوانــني وجميــع 

اإلنســان  يكتســبها  التــي  األخــرى  والعــادات  املقومــات 

باعتبــاره عضــوا يف املجتمــع، ولألطفــال يف كل مجتمــع 

مفــردات لغويــة متميــزة وعــادات وقيــم ومعايــري وطــرق خاصــة 

التعبــري عــن أنفســهم، ولهــم ترفــات ومواقــف واتجاهــات 

وانفعــاالت وقــدرات إضافــة إىل مالهــم مــن نتاجــات فنيــة 

ومادية أي لهم خصائص ثقافية ينفردون بها، ولهم أسلوب 

ثقافــة  ثقافــة هــي:  لهــم  أن  يعنــي  بهــم وهــذا  حيــاة خــاص 

األطفــال9.

ونفســية  وجســمية  عقليــة  قــدرات  لهــم  فاألطفــال 

واجتامعيــة ولغويــة خاصــة بهــم، كــام أن ثقافــة األطفــال يف 

مجتمــع تختلــف عنهــا يف مجتمــع آخــر تبعــا ألطــار الثقافــة 

العامــة10.

التــي ينشــأ فيهــا األطفــال  الثقافيــة  البيئــة  حيــث توفــر 

التفكــري  ومســتويات  وأهــداف  أســاليب  كبــريا يف  تأثــريا 

الجيــدة ملــا  يــأيت دور كتــب أدب األطفــال  لهــذا  لديهــم، 

لهــا مــن دور مهــم يف عمليــة التوعيــة والتثقيــف حيــث تــزود 

األطفــال بالخــرات التــي تعــد املعــني األول عــىل التفكــري، 

وتشــكل أنــواع الحوافــز واملواقــف املثــرية لتفكريهــم، وعليــه 

فــإن الكتــب التــي تغلــب فيهــا قيــم الخمــول تشــبع تفكــريا 

تواكليــا وأمــا التــي تســود فيهــا القيــم الســلطوية تشــبع فيهــا 

التفكــري الســلطوي، والتــي تشــبع تفكــريا فيهــا القيــم اللفظيــة 

تشبع فيها تفكريا لفظيا وهكذا11. أي ما يتعلمه الطفل يف 

املــايض فهــو الحــارض الــذي نحــن فيــه12.

إذ لكتــب أدب األطفــال مكانــة عظيمــة يف تعليمهــم، 

ولهــا فائــدة كــرى يف تعلمهــم القــراءة والكتابــة كــون أدب 

أنــه  الــدرايس خاصــة  إبداعــي خــارج املنهــج  فــن  االطفــال 

يكســب الطفــل خــرات ومعــارف13، كــون هــذا االدب مميــز 

جــدا وعليــه أن يشــمل التنــوع الحــايل ويحمــل ألطفالنــا اليــوم 

صحــة التجــارب، فــأدب األطفــال متعــدد الثقافــات وليــس 

لــه تيــار محــدد، كونــه يحمــل الخــرات االجتامعيــة والثقافيــة 

للجامعــات البرشيــة دون التقيــد بلغــة محــددة أو عــرق او 

جنــس أو طبقــة اجتامعيــة أو األصــل أو التوجــه الجنــي، 

إذا هــو شــامل ملختلــف الخلفيــات االجتامعيــة والثقافيــة، 

ومرتبط بالقضايا الحاسمة فاستخدامه باألقسام واملدارس 

قــد يرتبــط ارتباطــا وثيقــا مبحــو األميــة14.

3 - املكتبة وكتب أدب األطيال

إن األطفال الذين ينشؤون يف أمكان محرومة اقتصاديا، مع 

احتــامل ســوء األحــوال املعيشــية وارتفــاع معــدالت البطالــة 

فيهــا  الجرميــة مبــا  تورطهــم يف  مــن  هــم يف خطــر متزايــد 

لهــذا نجــد أن املكتبــة وبروزهــا كرشيــك  العنــف15،  جرائــم 

اجتامعــي واقتصــادي وانتشــارها الواســع واملتعــدد حيــث 

يوجــد العديــد مــن املكتبــات ومراكــز الثقافــة واملعلومــات 
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املوجهة لألطفال، فاملكتبات العامة تعد من املؤسسات 

الطفــل  التــي ميكــن أن تســهم يف تعليــم  الرتبويــة املهمــة 

وتربيتهــم وتثقيفهــم وتعويدهــم عــىل حــب القــراءة واالطــالع 

مــن خــالل مــا تقدمــه لجمهــور األطفــال مــن خدمــات وبرامــج 

تنشيطية، وما تحتويه من وسائل شاملة مقروءة ومسموعة 

ومرئية، وبذلك تكتسب املكتبات موقعا متميزا يف النظم 

املتنوعــة  عــن طريــق مصادرهــا  إذ  املعــارصة،  التعليميــة 

وخدماتها املتنوعة وأنشطتها املتميزة ميكن تحقيق غالبية 

األهــداف التعليميــة والرتبويــة واإلســهام بالخطــط الرتبويــة 

الحديثــة، ويؤكــد الرتبويــون الــدور الفعــال للمكتبــة16.

يف  وفاعــال  مؤثــرا  جــزءا  األطفــال  مكتبــات  تعــد  كــام 

املجتمع ومظهرا من مظاهر التطور الثقايف، لكونها وسيلة 

تربويــة تثقيفيــة، فارتبــاط الطفــل باملكتبــة يعــد أحــد أمنــاط 

الثقافــة  تلــك  تكويــن  عــىل  تســاعد  التــي  الســليمة  البيئــة 

تعزيزهــا17. واســتمرار 

فاألطفــال يف حاجــة إىل أدوات قريبــة تســاعدهم عــىل 

إتقــان لغــة القــراءة، فاملكتبــة ليســت ترفــا وإمنــا هــي ذات 

عــىل  لهــذا  الحيــاة،  مــدى  الطفــل  لنجــاح  بالنســبة  حيويــة 

املكتبة أن تضم كل أنواع الكتب من أدب األطفال )الشعر، 

الروائيــة،  إلــخ(، مبــا يف ذلــك غــري  القصــة...  املرحيــة، 

إذ عليهــا أن تضــم مــا ال يقــل عــن 40 باملائــة مــن مجموعــة 

تتألــف مــن الكتــب غــري الروائيــة، ألنــه ميكــن أن تــؤدي إىل 

زيــادة قاعــدة املعــارف العلميــة لألطفــال، وتوســيع فضولهم 

الكتــب املصــورة واملجــالت  املكتبــة  تضــم  أن  البــد  كــام 

األنــواع واألحجــام والكتــب  والصحــف وسالســل مبختلــف 

املرجعية مثل املعاجم والقواميس واملوسوعات ومساحة 

تتميــز املكتبــة  أخــرى مخصصــة لألقــراص املدمجــة، وأن 

بفضــاءات خاصــة باألطفــال تكــون جذابــة والكتــب بداخلهــا 

مرتبــة ومعروضــة بطريقــة تشــجع األطفــال عــىل بــدء القــراءة، 

وأن تكون الرفوف عىل عجالت حيث ميكن نقلها من أجل 

إنشــاء بيئــات التعلــم املختلفــة18.

الرتكيــز  وزيــادة  بالعــامل  الدميغرافيــات  تغــري  ان  كــام 

عــىل تكنولوجيــات االتصــاالت واملعلومــات زاد مــن الرتكيــز 

عــىل محــو االميــة واألميــة املعلوماتيــة، التــي التــزال محــددة 

أكــر عــىل فئــة األطفــال، فاألطفــال مطالبــون اليــوم بالقــراءة 

مــن أي وقــت مــى، ومحــو  أكــر تعقيــدا  والكتابــة بطــرق 

األميــة عمومــا ليســت مجــرد القــراءة والكتابــة فهــي أكــر بكثــري 

فهــي ظاهــرة كشــف الســياقات املختلفــة ملجتمــع معــني19.

مراعــاة  املكتبــة  عــىل  يجــب  لهــذا  وســيط  فالكتــاب 

الوســيط،  بنــوع  املتعلقــة  والتقنيــة  الفنيــة  االعتبــارات 

فالوســيط قــد يكــون كتــاب او مرحيــة او أي وســيط مــن 

وســائل اإلعــالم ولــكل وســيط مــن هــؤالء ظروفــه وإمكاناتــه 

الكاتــب، فتقديــم قصــة  يراعيهــا  أن  يجــب  التــي  الخاصــة 

إذاعيــا20. برنامجــا  أو  فيلــام  كان  إذا  يختلــف 

3،1 - جودة األداء باملكتبات:

إن جــودة األداء هــي مجموعــة مــن املعايــري والخصائــص 

يتعلــق  العنــارص وذلــك فيــام  الواجــب توفرهــا يف جميــع 

منهــا باملدخــالت والعمليــات واملخرجــات التــي مــن شــأنها 

للفــرد واملؤسســة واملجتمــع  تحقيــق األهــداف املطلوبــة 

وفقــا اإلمكانــات املاديــة والبرشيــة21، واهتــامم املكتبــات 

بالجــودة واإلقــرار بحتميــة تقييمهــا وفــق معايــري محــددة ليــس 

اســتخدام  هــو  األمــر  الجديــد يف  لكــن  موضوعــا حديثــا، 

الحديثــة، كذلــك  العلميــة واألســاليب اإلحصائيــة  الطــرق 

وضع املعايري املالمئة وتطويرها باستمرار، وتشكل الجودة 

الجــودة  أن  نجــاح املكتبــات، والواقــع  عامــال أساســيا يف 

التــوازن  يبحــث يف  فــاألداء  متقاربــان،  مفهومــان  واألداء 

بــني األهــداف، اإلمكانيــات والنتائــج ميكــن متثيلهــا مبثلــث 

متثل األهداف، اإلمكانيات والنتائج رؤوســه الثالث تربطها 

مبادئ التوافق، النجاعة والفاعلية22. إذ أن جودة األداء هي 

تقديم الخدمات مبستوى يفوق تطلعات املستعملني23، 

األداء والحفــاظ عــىل  لرفــع كفــاءة  العاملــني  تدريــب  ومــا 

مســتوى جــودة األداء إال لخلــق روح االنتــامء للمؤسســة مــن 

التــي حــازت عليهــا املؤسســة يف  خــالل الســمعة الطيبــة 

إرضــاء رغبــات املســتهلكني24.

3،2 - دراسة مجتمع املكتبة:

ميكــن للمكتبــات التعــرف عــىل مجتمعاتهــا مــن خــالل 

ثــالث طــرق رئيســية هــي: املالحظــة املبــارشة، املقابــالت 

هــذه  تحتــاج  عــام  وبشــكل  واالســتبيانات،  الشــخصية، 

املؤسسات إىل معرفة حجم املجتمع وخصائصه الثقافية 
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العلميــة  واالقتصاديــة، ومســتوياته  والدينيــة  واالجتامعيــة 

ولغاته وميوله القرائية، واألهداف األخرى الرتياد املكتبات 

ملحاولــة تحقيقهــا بأفضــل الطــرق25.

مــن هنــا ميكــن القــول إن مجتمــع املكتبــة هــو املجتمــع 

الــذي أنشــئت املكتبــة مــن أجــل خدمتــه ســواء مــن القــراء 

املرتدديــن عــىل املكتبــة أو غريهــم.

3،3 - اختيار كتب أدب األطيال:

االختيــار هــو عمليــة تقريــر أي املــواد التــي يجــب توفريهــا 

للمكتبــة وهــذا يعنــي إمكانيــة املقارنــة واملوازنــة بــني مادتــني 

أكــر لتقريــر أي منهــام يجــب الحصــول عليــه  مكتبيتــني أو 

 JACQUES( ويــرى جــاك شــومييه للمكتبــة26،  وتوفــريه 

Chaumier( بــأن هــذه العمليــة دقيقــة جــدا ومهمــة يف 

السلســلة الوثائقيــة، إذ البــد عــىل أخصــايئ املعلومــات أن 
يختار ما يناسب حاجات املستعملني وأهداف املكتبة.27

إذ نجــد أن الهيئــات واالتحــادات اإلقليميــة والدوليــة قــد 

شــددت عــىل مــا يجــب أن تكــون عليــه فضــاءات األطفــال، 

مــن خــالل إصدارهــا مجموعــة مــن املعايــري املتعلقــة ابتــداء 

باملبنــى، مــرورا بأقســامها وأدواتهــا ومقتنياتهــا وصــوال إىل 

األنشطة والخدمات، مثل خدمة االطالع عىل مواد القراءة 

القصــة، املرحيــة،  املتنوعــة، وغــري مبــارشة مثــل ســاعة 

والنــدوات،  املحــارضات  العــروض،  الدمــى،  والتمثيــل، 

ومختلف النشاطات الثقافية28، ووصف العلامء الصالحني 

وتاريــخ االبطــال29.

وعــىل هــذا األســاس فــإن أخصــايئ املعلومــات ملــزم 

الثقــايف  التنــوع  التــي تعكــس  بتنميــة مجموعــات املكتبــة 

مــن  إذا  تنــوع مجتمعاتهــم والعــامل األوســع، البــد  وتجســد 

اختيــار مجموعــات األطفــال التــي تشــمل خصائــص الثقافــة 

والغــذاء  والطقــوس،  والتقاليــد  العــادات،  املشــرتكة 

العــرق  الوطنيــة  التأثــريات  عــن  فضــال  واللغــة  واللبــاس، 

باملكتبــة ممثــال يف  نجــده  هــذا  النســب، وكل  والجنــس 

القصص والشخصيات التي يوجهونها والرامج التلفزيونية 

والتطبيقــات  واملوســيقى،  والكمبيوتــر  الفيديــو  وألعــاب 

الرقميــة، أي  اإلعــالم  أشــكال وســائل  مــن  الرقميــة وغريهــا 

.30 النظــر  مــواد واســعة مــن وجهــات  اختيــار 

بــد عــىل املكتبــة أن تقــدم املحتــوى الغنــي ضمــن  ال 

الوصــول  وتوفــري ســبل  مبكــر  وقــت  العمــر املناســب يف 

إليهــا، كــام ال بــد أن تســلط الضــوء أيضــا عــىل املــواد التــي 

متثــل التنــوع يف اللغــات والثقافــات الحاليــة، ليــس فقــط 

يف املجتمع املحيل ولكن أيضا يف العامل األكر، فالتنوع 

يف الرامــج يســمح لألطفــال بتطويــر محــو األميــة الثقافيــة، 

وتقدير ثقافتهم فضال عن الثقافات األخرى، وتوفري التنوع 

اللغــوي31.

3،3،1 - جودة االختيار والطفل:

إن الطفــل اليــوم محــاط بالكثــري مــن صــور الدمــار التــي 

يحملها العر، عر نرشات االخبار واألفالم، هناك العنف 

الكراهيــة والخديعــة، تغيــب قيــم االخــالق والجــامل إال ان 

استعادة تلك القيم ال تتم إال من خالل املكتبة التي تحمل 

بــني رفوفهــا كتــب الــرتاث التــي تحتــاج بدورهــا إىل االنتقــاء 

أبــواب الخيــال  القيــم والجــامل ويفتــح  الســليم ومــا يخــدم 

والنمــو يف تراثنــا32، كــون الخيــال يف عــامل الطفــل يؤثــر يف 

الواقــع ويتأثــر فيــه33.

العميقــة  وأمنيتنــا  واللحظــات  الذكريــات  مــن  فالكثــري 

بهــا، حيــث استكشــفنا لحظــات بفكــرة معينــة،  اســتمتعنا 

وفهمنا أشياء فجأة وكان هذا بفضل االختيار الجيد لكتب 

أدب األطفــال رسعــان مــا أصبحــت جــزءا يف حياتنــا، فكتــب 

أدب األطفــال تعكــس تجــارب األطفــال34.

التــي تقابــل بكفــاءة  بهــا جــودة اختيــار املــواد  ويقصــد 

أن  إذ  أفــراداً وجامعــات  احتياجــات واهتاممــات االطفــال 

اشرتاك الطفل يف عملية االختيار يضيف إليها بعدا خاصا 

باعتبارهــم املســتفيدين املعنيــني مــن الخدمــة املكتبيــة35.

التــي  املــواد  اختيــار  املكتبــة  أمــني  واجبــات  مــن  إذ 

تناســب منوهم العقيل، واســتخدام األســلوب العلمي يف 

تفهمهــا، وكذلــك العنايــة باختيــار املوضوعــات التــي تكــون 

ذات قيمــة يف حياتهــم وتكوينهــم وترقيــة ذوقهــم الجــاميل، 

كام ال بد أن تتيح لهم الفرصة إلظهار امليول واالستعدادات 

متهيــدا لالختيــار الفعــيل والتوجيــه املهنــي مســتقبال.

يجب االهتامم بعدد من االعتبارات عند اختيار أوعية 

أدب األطفال ومن أهمها ما ييل36:
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االعتبووارات الرتبويووة والسوويكولوجية: عــدم تعــارض 

مــع  يتــامىش  الدينيــة واالجتامعيــة وأن  القيــم  مــع  الكتــاب 

فلســفة الدولــة واتجاهاتهــا، الحــذر مــن الكتــب التــي تحتــوي 

عــىل صــور غــري الئقــة 37، صحــة املعلومــات ومــدى متشــيها 

مع مراحل منو الطفل. وأن يغرس القيم االجتامعية )الكرم، 

التسامح، حب الناس...إلخ(، والقيم الخلقية )الصداقة، 

العدالــة، الطاعــة، الديــن(، القيــم القومية/الوطنيــة )حريــة 

والنشــاط  والراحــة  )الطعــام  الجســامنية  القيــم  الوطــن(، 

القيــم  الرفاهيــة(،  النظافــة،  الجســم،  وســالمة  والصحــة 

الــذايت  والتعبــري  والجــامل  الجديــدة،  )الخــرة  الرتويحيــة 

)الســعادة  الشــخصية  بتكامــل  الخاصــة  القيــم  املبــدع(، 

التحصيل والنجاح، احرتام الذات القوة، التصميم(، القيم 

القيــم  والــذكاء والثقافــة(،  املعرفيــة والثقافيــة )املعرفــة، 

العمليــة االقتصاديــة )العمــل، امللكيــة االشــرتاكية(، القيــم 

العقائديــة )تلقــني الطفــل كلمــة التوحيــد، ترســيخ حــب اللــه 

الكــون وعالقتــه مبــن حولــه مــن  النبــي، مكانتــه يف  وحــب 

الخالئق(، القيم الرتبوية )خلق االنسجام والتوازن يف رسم 

الصــورة والصحيحــة واملؤثــرة(38.

االعتبووارات املوكوعيووة: املوضــوع، كفايــة املؤلــف، 

طريقــة العــرض39، األخــذ بعــني االعتبــار الغــرض مــن النــص 

ونوايــا املؤلــف40.

االعتبووارات اللغويووة: وتشــمل ســالمة اللغــة ومناســبتها 

مــدى  التشــويق،  اللغــوي،  األســلوب  الطفــل،  ملســتوى 

الرتقيــم. اســتخدام عالمــات 

للــامدة  األديب  الفنــي،  اإلنتــاج  الينيووة:  االعتبووارات 

. ملكتبيــة ا

االعتبووارات املاديووة والشووكلية: ان يكــون حجــم الكتــاب 

مناســبا للطفــل، وأن يكــون طــول الســطر مناســبا، كــام البــد 

أن تكــون العناويــن الرئيســية والفرعيــة واضحــة وبــارزة، وأن 

يشــتمل كتــاب الطفــل أيضــا عــىل ألــوان دقيقــة وصحيحــة 

ويف مكانها املناسب للموضوع الذي تشري إليه، أن يكون 

الغــالف املناســب حيــث تكــون صورتــه معــرة عــن محتــوى 

الكتــاب وشــائقة وجذابــة ويفضــل امللــون منهــا41، الصــور، 

الرســومات، الطباعــة الجيــدة، الــورق والــذي يتميــز بجــودة 

عاليــة لــي يضمــن أفضــل األلــوان مــن الرســوم التوضيحيــة، 

ال بد أن تكون الكتب مخيطة وهذا أفضل بالنسبة للكتب 

التــي تقــرأ مــرارا، وأن تكــون الكتــب خفيفــة حتــى ال تكلــف 

بحملها الثقيل عبئ عىل املكتبي والرفوف، ونوعية الكتب 

ميكن تحديدها من العمود الفقري أي عندما نضعها عىل 

الرف ميكن رؤية الحافة الخلفية من الكتاب حيث العنوان 

وأســامء املؤلفــني والنــارش واضحــني42.

3،3،1،1 - اختيار املصادر املطبوعة:

اختيار الكتب: نعيش اليوم فيضان أو ثورة املعلومات 

إىل غــري ذلــك مــن املصطلحــات الدالــة عــىل ضخامــة مــا 

ينرش يف شتى املوضوعات ومبختلف اللغات، قد أصبح 

مــن املســتحيل عــىل أي مكتبــة مهــام بلــغ حجمهــا ومهــام 

توافــر لديهــا مــن مــوارد إمكانــات أن تقتنــي كل مــا ميكــن أن 

يحتــاج إليــه روادهــا مــن أوعيــة، ولهــذا نجــد أن اختيــار الكتــب 

مــن أصعــب املهــام التــي تواجــه أمــني املكتبــة ألنــه ال توجــد 

معايــري دقيقــة التــي ميكــن االعتــامد عليهــا يف هــذا الصــدد، 

واالختيــار هنــا محــدد حســب كل مرحلــة43:

• كتب من مرحلة املهد إىل التيولة املبكرة: )من يوم 
الوالدة إىل 56 سنوات)

هنــاك أمهــات تبــدأ القــراءة قبــل أن يولــدوا أطفالهــم، 

إىل أن بنــاء الرابطــة بــني الوالديــن والطفــل مــن خــالل القــراءة 

وهــذا أفضــل يشء ميكــن أن يفعلــه الوالديــن لتحســن فــرص 

نجاح أبناءهم قبل الدخول للمدرسة، هنا يتم الرتكيز عىل 

مكتبــة املنــزل ودور األبويــن يف إثرائهــا بكتــب ادب األطفــال 

التــي تســاعد يف تنشــئتهم، والســن هنــا محــدد مــن الــوالدة 

إىل 06 ســنوات، والكتب الواجــب توفريهــا هنــا هــي44:

كتب املياهيم: التي تعرض الحروف األبجدية.

كتب األرلام: تعرض األرقام

الكلــامت ومرادفتهــا  تقــدم أضــداد  األليوواظ:  كتووب 

جــدا. بســيط  ورشح 

إثــراء  مــن  بــد  وعندمــا يصــل الطفــل ســن السادســة ال 

مجهولــة  كتــب  وهــي  التقليديــة:  بالكتــب  املنــزل  مكتبــة 

واألســاطري  الدينيــة  والقصــص  األغــاين  تعــرض  التأليــف 

والظواهــر الطبيعيــة التــي تنقــل عــر األجيــال شــفويا، وهــي 

قصص قصرية جدا تعطي الدروس عن سلوك شخصيات 

الحيوانات كون معظم األطفال مولعني بالحيوانات والكثري 
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منها يف بيوتنا وقلوبنا كالحيوانات االليفة أي التي متتلك 

خصائــص اإلنســان45 وهــي مغذيــة بأســلوب الــرد، تجمــع 

بــني التاريــخ والخرافــة وتســتند جزئيــا إىل أشــخاص حقيقــني 

أو االحــداث التاريخيــة.

فالقــراءة لألطفــال مــن طــرف الوالديــن تعــزز الرابطــة بــني 

األطفال والكبار، وتهيئه اتجاه الكتب باعتبارها وسيلة إلثراء 

حياتهــم، وتحفــز منوهــم الــذيك واكتســاب مفــردات جديدة، 

الرســومات  عــن طريــق  لديهــم  الفكريــة  التنميــة  تحفــز  كــام 

التوضيحيــة46.

• مكتبة الروكة:

يجــب  بالبيئــة47،  اإلبداعــات املحــدودة  فهــي مرحلــة 

الكتــب  مجموعــات  الروضــة  مكتبــة  يف  الطفــل  يجــد  أن 

املبســطة التــي تعتمــد عــىل الصــور ومــع كل صــورة كلمــة او 

كلمتــان حيــث يكــون النــص أقــل قيمــة مــن الصــور بحد ذاتها، 

والكتــب املصــورة أي التــي تحتــوي الرســوم التوضيحيــة مــن 

خصــال هــذه الكتــب كونهــا تقــدم إيضاحــات مطابقــة للنــص 

باســتخدام الصــور املشــاركة يف عمليــة القصــص، وهــذا 

مــن أجــل نقــل الرســالة مــن خــالل الصــورة، والكتــب املصــورة 

التعــرف عليهــا بســبب حجمهــا إذ  أنواعهــا يســهل  بجميــع 

عادة ما يكون عدد صفحات الكتاب ال تتعدى 64 صفحة. 

النارشيــن مــن يختــار أســامء  أعــداد الحســاب ومن  وكتــب 

وأرســم”، وكتــب  “اقــرأ  مثــل  القــراءة  تكــون ســهلة  للكتــب 

“اسمع وأقرأ”، وهي كتب تسمح ألطفالنا بقراءتها بسهولة، 

والرســوم  الصفحــات  نجدهــا مختلفــة  ذلــك  عــىل  عــالوة 

الكتــب  التوضيحيــة مصممــة إلعطــاء األدلــة، وتكــون هــذه 

أصغــر حجــام وأقــل ألوانــا مــام يتيــح للنــص أكــر نســبة وتتمــري 

بخطــوط جميلــة وواضحــة مــام يســهل عمليــة قراءتهــا كــام ان 

النصــوص مرتبــة وقصــرية48، والطفــل يف هــذه املرحلــة مييــل 

نحــو القصــص التــي تحــوي الشــخصيات االليفــة لديــه كاألب 

واالم والجد والجدة واألطفال، ويفضل ان تكون القصة ذات 

مغــزى محــدد وأال تتشــعب يف تفصيــالت كثــرية. فالقصــة 

تعلــم الطفــل أن يتخيــل نفســه كمشــارك فيهــا، ويلعــب دورا 
يف محاربــة الظلــم واإلطاحــة بــه، وجعــل العدالــة تحــدث.49

• املكتبة املدرسية:

مرحلــة الطفولــة املتأخــرة مــن 06 إىل 12 ســنة ومرحلــة 

املراهقــة )12-15 ســنة( ووســطها )15-18ســنة(  بدايــة 

ومرحلــة املراهقــة املتأخــرة )18-22 ســنة(50.

املكتبــة املدرســية هنــا معناهــا كل االطــوار )االبتــدايئ-

الطفولــة  مرحلــة  يف  فالطفــل  الثانــوي(،   – املتوســط 

املغامــرات  مرحلــة  أيضــا  وتســمى  واملتأخــرة  املتوســطة 

نجــده يف مرحلــة )06 -08 ســنوات(  البطوليــة51، حيــث 

تــزداد خراتــه ويبــدأ يف التعــرف عــىل أشــياء جديــدة خارجــة 

كتــب  مــن اختيــار  بــد  لهــذا ال  البيــت واألبويــن  نطــاق  عــن 

االديب  والعــرض  والشــعر  القصــة  يف  املمثلــة  األطفــال 

البســيط لتزويده بالخرات الجديدة ولتنمية شــخصيته يف 

االتجــاه الصحيــح، ويف مرحلــة )8-12 ســنة( تبــدأ شــخصية 

الطفل بالظهور والتميز وميبل إىل االعتداء بالقوة والنفس 

لهــذا ال بــد أن تكــون كتــب األطفــال تتميــز بعــروض القصــة 

الشــعر الحواريــات أي اختيــار كتــب تهــم الطفــل وتؤثــر يف 

يبــدأ مييــل للروايــات  بهــا52، كــام  بنــاء شــخصيته فيتفاعــل 

التصويريــة وهــي مزيــج مــن الرســوم التوضيحيــة وهــي أطــول 

من الكتب حوايل 64 إىل 128 صفحة، فالقصة هي غالبا 

لوحات مصورة ولكن النص هو الغالب، عىل الرغم من أن 

الروايــات التصويريــة خياليــة، فهــي تتميــز بالفكاهــة، وتعــرض 

القصــة كاملــة53.

الغــرام54  أيضــا مرحلــة  أو تســمى  أمــا مرحلــة املراهقــة 

وهــي مــن أخطــر املراحــل وأهمهــا أيضــا وتحتــاج مربــني وأدبــاء 

مــن  بــد  ال  لذلــك  ووعــي،  بدقــة  والتعامــل معهــا  لفهمهــا 

الناشــئ ومشــاعره  اختيــار كتــب تناســب عواطــف الطفــل 

املرهفــة وتفكــريه املتحــرك الــذي يبحــث عــن صــورة يطمــنئ 

لهــا ويســعى لتحقيقهــا55، ومييــل يف هــذه الفــرتة إىل قــراءة 

خاصــة، ولقــد دلــت الدراســات التــي أجريــت يف بريطانيــا 

الجرائــد واملجــالت  قــراءة  أميــل إىل  أن املراهقــني  عــىل 

أو  قــراءة املجــالت والجرائــد األدبيــة  املصــورة منهــم عــىل 

العلمية أو الجدية56، علام أنه للمجالت دور مهم يف غرس 

القيــم الحميــدة املستســقاة مــن رشيعتنــا ويجــب أن تســود 

باملجــالت ثقافــة التواضــع والكــرم والصــدق والوقــاء وتنفــري 

الطفــل مــن كل الســلبيات كالكــذب والغــش وعــدم األمانــة، 
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كــام ان للمجــالت دور مهــم يف إلقــاء الضــوء عــىل أشــياء ال 

يعرفهــا الطفــل57، وأثبتــت الدراســات أن معظــم املراهقــني 

أو  السياســية  املقــاالت  أو  االفتتاحــي  املقــال  يقــرؤون  ال 

املقاالت الهامة وإمنا يقرؤون: أخبار الحروب، والكاريكاتور 

والنكــت  والســينام  الرياضــة  وأخبــار  املصــورة  والقصــص 

واملخرتعني وتاريخ العظامء من العلامء والسياسيني وقادة 

الــرأي وأبطــال الحــروب ونجــوم الســينام وأصحــاب الــروات 

القصــص  البنــات:  إليــه  مييــل  مــا  األعــامل.  رجــال  وكبــار 

املصورة، وأخبار الســينام والكاريكاتور واإلعالنات والنكت 

وأخبــار العــرب ورســائل القــراء، كــام دلــت الدراســات عــىل 

أن: أخبــار الجرائــم، والفضائــح واملغامــرات جذابــة بالنســبة 

للمراهقــني مــن الجنســني58.

3،3،1،2 - اختيار املواد غري املطبوعة:

إذ يجــب أن يجــد الطفــل باملكتبــة مــا يحتاجــه مــن مــواد 

ســمعية كالرشائــط املســجل عليهــا قصــص مرويــة، واملــواد 

الكرتــون، واملــواد  الســمع-برية كأرشطــة الفيديــو وأفــالم 

البريــة ومنهــا الصفائــح الشــفافة الحاملــة لصــور ملونــة59.

1 - املواد السمعية البرصية:

وهــي املــواد التــي يعتمــد يف اســتقبالها عــىل حاســتي 

الســمع والبــر يف وقــت واحــد أي تســتخدم األذن والعــني 

معــاً، كاألفــالم الناطقــة والرامــج التلفزيونيــة والتســجيالت 

عندمــا  الثابتــة  واألفــالم  الرشائــح  إىل  باإلضافــة  املرئيــة 

للــرشح والتفســري60. يصاحبهــا تســجيالت صوتيــة 

مصــادر  أهــم  مــن  البريــة  الســمعية  املــواد  تعتــر 

لتقــدم  تقتنيهــا املكتبــة  التــي  املعلومــات غــري املطبوعــة 

معلومــات. مــن  املســتفيدين  يحتاجــه  مــا  خاللهــا  مــن 

2 - أهمية املواد السمعية البرصية باملكتبة:

تعلــم  كــرى يف  البريــة أهميــة  الســمعية  للمــواد  إن 

الخــرات  مــن  ممكــن  قــدر  أكــر  لتوفريهــا  وهــذا  الطفــل 

يــيل61: فيــام  تتمثــل  أغــراض  وتحقيــق  التجريبيــة، 

املســاعدة عــىل اإلرساع بعمليــة التعليــم وتوفــري الوقــت 

والجهــد واملال.

مــع  تتناســب  تعليميــة  بخــرات  املتعلــم  يــد  تزو

وميولــه. تــه  وقدرا ته  اســتعدادا

إبقاء أثر التعليم وجعله أكر تباتا يف ذهن املتعلم.

إثارة اهتامم املتعلم وجدب انتباهه وتركيزه.

وترابطهــا  والخــرات  األفــكار  تسلســل  املســاعدة يف 

التعليمــي. املوقــف  خــالل 

زيــادة فعاليــة املتعلــم ونشــاطه الــذايت ودوره اإليجــايب 

يف العمليــة التعليميــة.

ت-أسس اختيار املواد السمعية البرصية:

هنــاك معايــري البــد منهــا عنــد اختيــار املــواد الســمعية 
البريــة: 62

عــن  واالبتكار-البعــد  الدقــة  يف  وتتمثــل  األصالووة: 

للــامدة  الفنــي  التضليل-اإلعــداد  أو  واالنحيــاز  التعصــب 

للمؤلــف. الفنيــة  والخــرة  العلمــي  العلمية-التأهيــل 

االسووتخدام: إثــارة اهتــامم الطفــل وتلبيــة احتياجاته-إثــارة 

الرغبــة يف الحصــول عــىل املعلومــات مــن مصــادر أخــرى-

للفــرد  العمــل  املناقشــة-صالحية  الطفــل يف  رغبــة  إثــارة 

وللمجموع-مناسبة الشكل واملفردات اللغوية واالتجاهات 

والرعة والطرق ملستوى األطفال – تنمية مهارات التذوق 

الجــاميل، والتفكــري التحليــيل املنظــم – نجــاح العمــل يف 

تحقيــق الغــرض منــه.

املحتوى: مناسبة األسلوب – التنظيم والتوازن-مناسبة 

الحاليــة املستقبلية-مناســبة  العمــل الحتياجــات املكتبــة 

للموضوع-تقديــم  الصــور  أو  الرســم  أو  الدرامــي  اإلعــداد 

املعلومــات بطريقــة مبتكرة-التكامــل مــع املــواد التعليميــة 

األخرى-طريقــة معالجــة املــادة.

املناظــر  واختيــار  التصويــر  جــودة  الينيووة:  الجووودة 

واأللوان-التوازن الفني والتصميم-جودة الصوت واملؤثرات 

الصوتية والتوازن الفني والتصميم-جودة الصوت واملؤثرات 

الصوتيــة والتزامــن بــني الخلفيــة املوســيقية والحوار-التــدرج 

األصليــة  العناويــن  حجــم  واالنسجام-مناســبة  والتكامــل 

والفرعيــة والــرشوح.

أو  التعليميــة  االبتكار-القيمــة  عامووة:  اعتبووارات 

املصاحبــة- الثمن-األدلــة  الفنية-مناســبة  أو  االجتامعيــة 

املــادة املصنوعــة مــن الوســيلة مــن حيــث املتانــة وســهولة 

والتــداول. االســتخدام 
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تســتطيع املكتبــة اإلســهام يف ثقافــة الطفــل خــالل املراحــل 

أهــم  تعــد  التــي  املختلفــة وبحاصــة يف املراحــل األوىل، 

نفوســهم،  القــراءة يف  عــادة  غــرس  املراحــل املؤديــة إىل 

الطفــل ومصــادر  بــني  العالقــة  توطيــد  عــىل  يســاعد  مــام 

تكويــن  أجــل  مــن  الكتــاب،  ومنهــا  املختلفــة  املعلومــات 

شــخصية واعيــة ومســتنرية، كــام تســتطيع املكتبــة مــن خــالل 

كتــب أدب األطفــال تحقيــق الثقافــة الواعيــة لــدى الطفــل، 

وإكســابه ســلوكيات اجتامعيــة وثقافيــة متحــرضة، وترســخ 

لــه كافــة الســبل  الــذايت، وتهيــئ  يف الطفــل مبــدأ التعلــم 

إلكتســاب الثقافــة الذاتيــة املســتقلة والوصــول إىل مفاتيــح 

للمكتبــة يف ســن  الطفــل  املعرفــة املتنوعــة، واســتخدام 

أكــر  ويجعلــه  واالطــالع  القــراءة  فيهــم حــب  يغــرس  مبكــرة 

تــرددا عليهــا يف املســتقبل فتــزداد حصيلتــه  اســتعامال و 

أكــر قــدرة عــىل الفهــم والتحصيــل63. العلميــة ويصبــح 

إن جــودة اختيــار كتــب ادب األطفــال باملكتبــة مهــام 

كان نوعها سيعمل ملحالة عىل خلق االنسجام والتجانس 

يف العالقــات االجتامعيــة بــني األطفــال وهــذا بــدوره يجعلنــا 

ننظــر إىل املجتمــع ككل أنــه جامعــة منظمــة متامســكة ذات 

أهداف مشرتكة، متميزا بخصائص خلقية حميدة، فالطفل 

ضمــن هــذه البيئــة اإليجابيــة ســوف يصبــح مســتقبال فــردا 

صالحا، يقدم العون بكل اجتهاد ومثابرة محبا لوطنه معتزا 

بثقافته مستعدا ملتغريات العر، متقنا لغته، متكيفا مع 

مجتمعــه مالــكا للحوافــز لالرتقــاء مبعارفــه ومهاتــه64.

كــام تعتــر كتــب أدب األطفــال وســيطا مناســبا للجانــب 

الرتبــوي التثقيفــي لتوعيــة الطفــل وتنميــة قدراتــه الذهنيــة 

لــي  النفــي لديــة ويؤهلــه كل ذلــك  الجانــب  واســتقرار 

يكــون إنســانا إيجابيــا65.
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 التكري�ص املنهجي للجتاه الإ�ضلمي فـي م�ضار ن�ضاأة 
وتط�ر اأدب الأطفال

صباح مجاهدي
املركز الجامعي أحمد زبانة – بغليزان

ملخص

لقــد ســار أدب األطفــال يف مختلــف صــوره الفنيــة و أجناســه األدبيــة، عــىل نفــس املنحــى الــذي اعتــاد جــل األدبــاء 

العرب سلكه و انتهاجه يف كتاباتهم، مبا يتوافق مع ميوالتهم الفنية، وأصول الكتابة األدبية، متجاهلني أو متناسني 

إىل حــّد مــا بعــض الضوابــط واألصــول التــي ينبغــي مراعاتهــا واحرتامهــا يف كتابــة أي عمــل فنــي أديب موجــه لطفــل 

عــريب مســلم بالدرجــة األوىل، ولعــل هــذا املقــى مــن أطروحــات بعــض األدبــاء- يف وقــت مــا- هــو مــا راح ينــادي 

إليــه الشــيخ أيب الحســن عــيل النــدوي، حــني راح هــذا األخــري ينــادي يف أوســاط األدبــاء واملبدعــني، بــرضورة إقامــة 

منهج إسالمي يف األدب، يلتزم بتصورات اإلسالم وغاياته، ويرسم بأسلوب فني راق، وتعبري جميل مالمح اإلسالم 

وأبعــاده، كديــن وكعقيــدة وكترشيــع، وينقــل يف قالــب فنــي متعــدد املناهــل والفنــون، التصــور اإلســالمي لإلنســان 

والحيــاة والكــون. فأخــذ هــذا االتجــاه منــذ ذلــك الوقــت يرتســخ و يرســم طريقــا موازيــا مــع حركــة األدب و تطوراتــه، إىل 

أن أصبــح أدبــا مســتقال لــه موضوعاتــه وخصائصــه وغاياتــه وضوابطــه، وملّــا كان أدب األطفــال جــزءا مــن األدب عامــة، 

واألدب اإلســالمي خاصــة، كان مــن الطبيعــي أن يســتوحي منــه الكثــري مــن الخصائــص واملميــزات التــي تتناســب مــع 

خصوصيــة الطفــل املســلم، الــذي يشــرتط يف منــوه النفــي، والفكــري، والروحــي، الكثــري مــن الــرشوط الرضوريــة، 

حتــى نضمــن لــه منــوا ســليام وصحيحــا ومتوازنــا...

وعليــه، ويف إطــار موضــوع النــدوة الدوليــة األوىل، املنعقــدة حــول نشــأة وتطــور أدب األطفــال يف اللغــة العربيــة، 

ارتأينــا أن نشــارك يف هــذا امللتقــى العلمــي القيّــم بورقــة بحثيــة، نرصــد مــن خاللهــا مســار االتجــاه اإلســالمي يف تطــور 

ومنو أدب األطفال، مستعرضني أهم خصائص أدب األطفال اإلسالمي، وأبرز أهدافه وغاياته، وما ميكن أن يقدمه 

هــذا األدب للطفــل، عــىل املســتوى النفــي والروحــي والفكــري والرتبــوي.

تلك هي فكرة املداخلة وهذا توجهها، تبقى تفاصيلها إىل حني عرضها مبشيئة الله.

متهيد

لقد كان لرتسيخ االتجاه اإلسالمي يف مسار األدب العريب 

مــع بدايــات القــرن العرشيــن، دورا جليــال يف تطــور األدب 

أفضــت  وتعــدد مذاهبــه، حيــث  وتنــوع مســالكه  العــريب 

إضافــات  تحقيــق  اإلســالمي إىل  لالتجــاه  األوىل  البــوادر 

املفهــوم  صياغــة  بإعــادة  البدايــة  يف  ســاهمت  هاّمــة، 

إىل  وأّدت  مــن جهــة،  امللتــزم  العــريب  لــألدب  الحقيقــي 

إحــداث تجديــد وتغيــري عــىل مســتوى البنيــة الفنيــة لفنــون 
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مــن جهــة  وروافــده  مــن حيــث مواضيعــه  العــريب،  األدب 

أخرى، والفضل يعود يف ذلك إىل نخبة متميّزة من الكتّاب 

األوائــل الذيــن حملــوا عــىل عاتقهــم التعريــف بهــذا النــوع مــن 

األدب، عر مختلف كتاباتهم التمهيدية األوىل حول األدب 

أبــو  الشــيخ  إليهــا فضيلــة  ونبّــه  التــي بدأهــا  اإلســالمي، و” 

الحســن النــدوي، حــني أختــري عضــوا يف املجتمــع العلمــي 

إســالمي،  أدب  إقامــة  دعــا إىل  العــريب بدمشــق، حيــث 

ثــم جــاءت كتابــات األســتاذ ســيد قطــب –رحمــه اللــه- يف 

وتــاله األســتاذ محمــد  الدعــوة إىل أدب إســالمي متميــز، 

قطب يف كتابه )منهج الفن اإلسالمي(، ثم كتاب الدكتور 

األدبيــة(،  واملذاهــب  )االســالمية  يف  الكيــالين  نجيــب 

وجــاءت بعــد ذلــك خطــوة الدكتــور عــامد الديــن خليل الرائد 

يف هــذا الطريــق، يف كتابــه )النقــد اإلســالمي املعــارص( 

“1، وقــد ســاعدت هــذه األعــامل العلميــة يف صياغــة نســق 

إبداعــي يتــالءم مــع خصوصيــات املجتمــع العــريب املســلم، 

وثقافته، وعقيدته، فراح حينئذ األدب اإلسالمي يرسم أوىل 

معامله، وفق منهج يلتزم بتصورات اإلسالم وغاياته، ويرسم 

بأســلوب فنــي راق، وتعبــري جميــل مالمــح اإلســالم وأبعــاده، 

كديــن وكعقيــدة وكمنهــاج، وينقــل يف قالــب فنــي متعــدد 

والحيــاة  لإلنســان  اإلســالمي  التصــور  والفنــون،  املناهــل 

والكــون، فهــو كــام يقــول عــامد الديــن خليل:”تعبــري جــاميل 

ويقــول  للوجــود”2،  التصــور اإلســالمي  عــن  بالكلمــة،  مؤثــر 

الكــون والحيــاة  الجميــل عــن  التعبــري  محمــد قطــب: “هــو 
واإلنســان مــن خــالل تصــور اإلســالم لهــذا الوجــود”3

الوقــت،  ذلــك  منــذ  اإلســالمي  األدب  أخــذ  ثــم  ومــن 

يرتســخ و يرســم طريقــا موازيــا مــع حركــة األدب و تطوراتــه، 

لــه موضوعاتــه وخصائصــه  مســتقال،  أدبــا  أصبــح  أن  إىل 

وغاياتــه وضوابطــه، ولـّمـــا كان أدب األطفــال جــزءا مــن األدب 

أن  الطبيعــي  مــن  كان  اإلســالمي خاصــة،  واألدب  عامــة، 

يتامهــا أدب األطفــال يف نســيج األدب اإلســالمي، وحبكتــه 

الفنيــة، وضوابطــه الرشعيــة امللتزمــة، ويســتوحي منــه الكثــري 

مــن الخصائــص واملميــزات، التــي تتناســب مــع خصوصيــة 

الطفل املسلم، الذي يشرتط يف منوه النفي، والفكري، 

والروحــي، الكثــري مــن الــرشوط الرضوريــة، حتــى نضمــن لــه 

منــوا ســليام وصحيحــا ومتوازنــا..

رام هو ادب األطيال االسالمي؟

التيــار  روافــد  مــن  رافــدا  اإلســالمي  األطفــال  أدب  ميثــل 

مــن أدب  التــي جعلــت  الفنيــة  اإلســالمي، وأحــد تجلّياتــه 

يلتــزم مبعايــري اإلســالم و  أدبــا متخصصــا،  العــام  األطفــال 

نــوع  يحيــد عنهــا “وهــو  وفــق تصوراتــه وال  مبادئــه، ويســري 

مــن الكتابــة الدينيــة املتخصصــة املوّجهــة لألطفــال، ترمــي 

اىل وصــل الطفــل باللــه عــز وجــل، ونــرش القيــم اإلســالمية 

يف عقــول األطفــال، وتهيئــة نفوســهم ألن يكونــوا مســلمني 

التصــور ملفهــوم أدب األطفــال  أن هــذا  غــري  صالحــني”4. 

اإلســالمي ال يعنــي كــام يــراه البعــض أنــه أدب مقتــر عــىل 

املواعــظ، والخطــب الحامســية، وأدب دعــوة فقــط، وإمنــا 

هــو فــن يقــوم عــىل التعبــري الجميــل والتصويــر الفنــي البديــع، 

واألسلوب الرقيق، الذي يعكس رقة شعور األطفال ورهافة 

أحاسيسهم، فهو أدب يدفع إىل املتعة، وإىل تنمية الذوق، 

وتغذية العواطف املستقيمة، يف صورة مشوقة ال تتعارض 

مــع مبــادئ اإلســالم وتعاليمــه وأهدافــه، وعليــه “فاألديــب 

املســلم مدعــو أكــر مــن غــريه إىل أن يبلــغ قمــة الروعــة يف 

األداء الفنــي، حتــى يكــون أدبــه رشارة توقــظ القلــوب بحــرارة 

التجربــة ولهيــب اإلبــداع، ونــورا يســري عــىل ســناه املســلمون 

ليخرجــوا مــن تيــه الضيــاع”5. ويف ظــل هــذا املفهــوم تتجــىل 

معــامل أدب األطفــال اإلســالمي وحــدوده، التــي متيّــزه عــن 

ســابقه يف مراعاتــه حاجــات األطفــال وقدراتهــم، مبــا يتــالءم 

بالدرجــة  توعــوي، ودينــي،  تربــوي،  مــع دينهــم؛ فهــو أدب 

األوىل، وليــس أدبــا ترفيهيــا كــام يحــره البعــض يف أبعــاده 

التــي يســعى اىل تحقيقهــا، فهــو أدب يصنــع املتعــة ويخلــق 

روح التفاعــل بــني النــص األديب والقــارئ )الطفــل(، يف جــو 

تحيــط بــه عنايــة اإلســالم، مبــا يتضمنــه مــن مبــادئ، وتعاليــم، 

وضوابــط “ لينشــأ الطفــل املســلم ووجدانــه مشــبع بأنفــاس 

الحضــارة اإلســالمية وعبقهــا، وكيانــه مهيــأ ملعايشــة واقــع 

الحياة اإلسالمية، سلوكا وتعليام وتربية، ومشاركة مسؤولة 

يف ميادين الحياة العلمية، وكل كتابة لألطفال ال تنطلق من 

هــذا املنظــور فهــي كتابــة تفتقــد للرؤيــة الصحيحــة للوجــود، 

تعنــى مبســتقبله  وال  للطفــل،  الوقتيــة  بالتســلية  وتكتفــي 
ومســتقبل حضارتــه”6
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دواعي االتجاه االسالمي   أدب األطيال

ال يختلــف اثنــان مــن العارفــني باإلســالم، أن ســلوك األدب 

للمنهج اإلسالمي يف الطرح، والعرض، والتعبري، والتصوير 

الفنــي، كان رضوريــا وهامــا يف إعــادة هيكلــة النــص األديب 

العــريب هيكلــة صحيحــة تراعــي األصــول و التوابــث، و تتوافــق 

مــع الغايــات واملقاصــد” فلــم يكــن للعمــل األديب أن يجــد 

صعوبــة يف منادمــة اإلســالم ومســايرته، ومل يكــن لــه عائقــا 

عــن أن يجــد تحقيقــا ألهدافــه يف تصويــر جوانــب الحيــاة 

املتالمئــة مــع اإلســالم”7، بــل بالعكــس فقــد وجــد األديــب 

ضالته يف ظل مفاهيم اإلسالم للحياة، والكون، واإلنسان، 

وتصوراتــه التــي تتوافــق متامــا مــع البنــاء الفكــري والعقــدي 

هــذا  فــوق  تعــددت  كــام  املســلم،  لشــخصية  والنفــي 

مواضيــع األدب وانتعشــت توجهاتهــا بــرؤى جديــدة، ســايرة 

واقــع القــارئ املســلم يف حياتــه، وتطابقــت مــع منطلقاتــه 

العقليــة والروحيــة، وملــا كان كذلــك كان مالمئــا جــّدا أن 

يتمثـّـل البعــد الدينــي واإلســالمي يف ســائر النصــوص األدبيــة 

املوجهــة للطفــل العــريب عــىل وجــه التحديــد، يف القصــة و 

الرواية و املرحية و الشعر، حتى يستقي الطفل عرها ما 

يحتاجه، و هو يف بداية منوه العقيل والروحي، ال سيام “يف 

مرحلــة تفتــح الوعــي التــي تالمــس مرحلــة الفتــوة، وهــي أخطــر 

مرحلــة يف حيــاة الطفــل، تتأســس فيهــا مفهوماتــه، وتتجــذر 

الطفــل  قيمــه”8، وهــي مرحلــة حساســة جــدا يحتــاج فيهــا 

البدنيــة  وبشــكل دائــم اىل رعايــة وعنايــة يف كافــة شــؤونه 

والنفســية واالجتامعية، وليســت هناك واســطة ناجحة بعد 

األرسة يف رعايــة الطفــل والعنايــة بــه كاألدب “فبــاألدب تنمــو 

القلوب وتزكو، وليس غداء الطعام بأرسع يف نبات الجسد 

بنــاء العقل...بــاألدب تعمــر القلــوب  مــن غــداء األدب يف 

تتناغــم مضامينــه  بــرشط أن  وبالعلــم تســتحكم األحــالم”9، 

وغاياتــه مــع متطلبــات الطفــل، وقدراتــه العقليــة، وانتامءاتــه 

و  اللغويــة  املســتويات   “ مراعــاة  مــع  والعقديــة،  الدينيــة 

اإلدراكية، عندما يقوم املبدع بالتأليف أو املعالجة للطفل 

ثــم يرقــى بلغتهــم  لــه، ومــن  ألــوان التعبــري األديب  يف ســائر 

وخياالتهم ومعارفهم واندماجهم يف الحياة، بهدف التعلق 

باألدب وفنونه لتحقيق الوظائف الرتبوية واألخالقية والفنية 

والجاملية” 10، واألدب االسالمي أدب مناسب جدا للطفل 

“فهو أدب صادق يف ايحاءاته ودالالته، يستلهم قيم اإلسالم 

ومبادئــه، ويجعــل منهــا أساســا لبنــاء كيــان الطفــل املســلم 

)نفسيا وعقليا وسلوكيا(، ويسهم يف تنمية مدارك الطفل 

وإطــالق مواهبــه وقدراتــه الفكريــة.

روارد أدب األطيال اإلسالمي

تتعــدد الروافــد واملرجعيــات يف األدب اإلســالمي وتتنــوع، 

ألنــه أدب غنــي وثــري ثــراء اإلســالم ذاتــه، الــذي أنزلــه اللــه عــّز 

وجل للّناس كافة، فجاء لعامليته وشموليته كامال متكامال 

الخــري، والجــامل، واألخــالق، واملُثــل،  الحــّب، و  مبعــاين 

اإلســالمي،  األطفــال  أدب  مبدعــو  يِحــذ  ذلــك مل  وألجــل 

عــن  ومواضيعهــا  بضوابطهــا  الفنيــة،  مادتهــم  اســتقاء  يف 

املصــادر األصيلــة يف املنهــج اإلســالمي، والتــي يتصدرهــا: 

القــرآن الكريــم، ثــم الســنة النبويــة أحداثــا وأقــواال وأفعــاال، و 

ســري الصحابــة و الخلفــاء، وســري العلــامء، مــن دون اقصــاء 

للــرتاث العــريب، يف أســلوب مبســط ولغــة واضحــة، تقــوم 

عــىل منهجيــة دقيقــة تتناســب مــع درجــات اإلدراك عنــد 

الطفــل، مــن فهــم وتذكــر وانجــاز.

1 - القرآن الكريم

اللــه املبــني، املنــزّل عــىل رســوله الكريــم عليــه  هــو كتــاب 

أفضــل الصــالة وأزىك التســليم، وهــو« األصــل يف مصــادر 

املعرفــة اإلســالمية، ومســتودع ضخــم للــامدة التــي يحتاجهــا 

اإلنســان، ومســتودع الفصاحــة والبالغــة التــي يســتمد منهــا 

األدبــاء مقومــات أعاملهــم األدبيــة«11، ويعــد القــرآن الكريــم 

مــن  بنــاء أدب األطفــال اإلســالمي، مبــا يحملــه  أصــال يف 

مــا  مقومــات ودعائــم دينيــة، تشــكل مصــدرا خصبــا ألروع 

ميكن تقدميه للطفل، فيستقي منه نصوصا أدبية، ودروسا 

تربوية هادفة، من خالل قصص القرآن الكريم، وسري األنبياء 

َعلَيــَك  نَُقــصُّ  القرآنيــة ﴿نَْحــُن  باآليــة  اهتــداء  و املرســلني، 

أَْحَسَن الَقَصِص مِبَا أَْوَحيَنا إليَك َهَذا الُقرآُن وإن كُْنَت ِمْن 

قَبْلِــِه لَِمــَن الَغاِفلِــنَي﴾12، »وقــد عــرض القــرآن علينــا منــاذج 

برشيــة كثــرية، وشــخصيات رشيــرة أو غــري خــرّية، كفرعــون، 

وهامــان، وقــارون وغريهــم، بــل وشــخصيات معــارصة لرســول 

اللــه صــىل اللــه عليــه وســلم، هــذه الشــخصيات أو النــامذج 

املوجــودة، تفيــد األدب اإلســالمي يف توجيــه النــاس إىل 
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العقيــدة الصحيحــة املتناســبة مــع فطــرة اإلنســان وعقلــه، 

وقدراتــه، القامئــة عــىل توحيــد الله...كــام أنــه يســاعد يف 

منهجيــة بنــاء اإلنســان بنــاء فكريــا عقليــا راقيــا عــىل قاعــدة 

الحجة والحوار العقيل، ويوجهنا القرآن كذلك إىل نوع من 

األدب السامي، وحسن التوكل واالستعانة بالله واإلستكثار 

مــن الخــريات، وعــىل األديــب أن يقــوم بهــذا التوجيــه القــرآين 

وأســلوبه  لغتــه  القــرآن عربيــا يف  باعتبــار  البــرش  يف حيــاة 

وبيانه، وإنســانيا يف رســالته وأهدافه وغاياته، وشــموليا يف 

نظرتــه للحيــاة والوجــود والصلــة باللــه«13 وألجــل ذلــك اعتــره 

منظــرو األدب اإلســالمي مــوردا صافيــا ونقيــا »14 يســتمد منــه 

كل مــا يهــذب الخلــق ويعــيل األدب ويصقــل الــذوق ويســمو 

بالــروح، فيتــزود الطفــل بأســمى املعــاين، وأنبــل األخــالق، 

وأرفــع املثــل والقيــم، وصحيــح العقائــد، هــذا فضــال عــىل 

»أن أدب الطفــل االســالمي أدب يتعلــم مــن القــرآن، جــامل 

الــرد، وترابــط األفــكار، وروعــة التعبــري، لفظــا وجملــة وعبــارة 

وتأثــريا، كــام يعنــي بالبنــاء الــكيل أو الصــورة الفنيــة املمتعــة 
املقنعــة املفيــدة«15

2 - السنة النبوية

ثــاين مصــدر بعــد  النبويــة هــي  ال شــك يف أن الســنة 

القــرآن الكريــم، وليــس أبلــغ وأصــدق مــن الســنة النبويــة قــوال 

وفعــال يف تصويــر اإلســالم لتقريبــه مــن األطفــال، فــام جــاء 

يف آثــار الســنة النبويــة املأثــورة عــن النبــي صــىل اللــه عليــه 

وســلم جــاء ليدعــم ويبنــي مــكارم األخــالق يف حيــاة الفــرد 

املسلم، والجانب الخلقي هو أكر ما نركز عليه يف رعايتنا 

وتربيتنا لألطفال، وبالتايل تخدمنا السرية النبوية بشدة يف 

اســتظهار أصــول الرتبيــة الصحيحــة، الواجــب ترســيخها يف 

الطفــل املســلم، فاألديــب املســلم مطالــب أن “يأخــذ مــن 

صفات الرسول صىل الله عليه وسلم كّل الخصال النفسية 

واألخالق الشخصية، حيث كان ميثل أنبل صورة لإلنسان، 

وقــد جمعــت هــده الشــخصية أيضــا بــني النقــاء الروحــي، 

والنشــاط العمــيل، والتواضــع، والحيــاء، واإليثــار، والرفــق، 

واملودة، والسلم، والعفو، والكثري من الصفات التي ميكن 

لــألدب اإلســالمي أن يســتمد منهــا بعــض املوضوعــات”16، 

فاعتمــد رواد أدب األطفــال اإلســالمي وبشــكل كبــري عــىل 

سرية املصطفى عليه افضل الصلوات وأزىك التسليم، يف 

معظــم كتاباتهــم األدبيــة، فاســتقى أغلبهــم مــن ســرية رســول 

ترجمهــا  كثــرية،  وأفعالــه، مواضيــع  وأقوالــه، أخالقــه،  اللــه 

القصــص والقصائــد واألناشــيد والخطــب،  معظمهــم يف 

الّســحار، والســرية  الحميــد جــودة  لعبــد  الســرية  كقصــص 

لعبــد  النبــي  وطفولــة  نجيــب،  ألحمــد  لألطفــال  النبويــة 

التــواب يوســف، ومعجــزات النبــي لألطفــال ملحمــد حمــزة 

الســعداوي، وسلســة بنــات حــول الرســول إلبراهيــم الجمــل، 

وغــزوات الرســول لألطفــال لعبــد اللطيــف عاشــور

3 - حياة الاحابة والتابعني

متثــل حيــاة الصحابــة والتابعــني مــوردا مــن مــوارد أدب 

األطفــال اإلســالمي، حيــث متثــل حيــاة الصحابــة يف أبســط 

بــروح اإلســالم،  صورهــا حيــاة إســالمية حقيقيــة، تخّضبــت 

وتنفســت بنفــس أنفــاس النبــي عليــه أفضــل الصــالة وأزىك 

التســليم، فقــد جّســدت حيــاة الصحابــة رضــوان اللــه عليهــم 

والخلقيــة،  التعبديــة،  تفاصيلــه،  كل  اإلســالم يف  صــورة 

إميانيــة  واملعامالتيــة، فأصبحــت حياتهــم متثــل “منــاذج 

أن  لألديــب  ميكــن  مضيئــة،  إنســانية  وجوانــب  صافيــة، 

مــادة  النامذج...فســرية هــؤالء جميعــا  مــن هــذه  يســتفيد 

أدبية طيبة، إلبراز النامذج األدبية الصالحة يف الحياة، هذا 

إىل جانــب املجاهديــن والقــادة مــن قــواد املســلمني منــذ 

عهــد الصحابــة إىل زماننــا هــذا”17، فهــم بحــق ذخــر للــرتاث 

الشــأن،  رفيعــة  دينيــة  وشــخصيات  واإلســالمي،  العــريب 

يحتفــي بهــا التاريــخ ويعتــز، فلــاّم كان الــرتاث اإلســالمي تراثــا 

غنيّــا مبثــل هــذه القامــات والعلــامء، كان واجبــا أن تنتقــل 

ســري هــؤالء وأعاملهــم ومواقفهــم اىل الطفــل، حتــى يتشــبع 

مــن عبــق التاريــخ ويتعــزز ارتباطــه بــه، وقــد انتظمــت يف هــذا 

مــن  كثــرية يف أدب األطفــال، منهــا:  أدبيــة  أعــامل  البــاب 

أعــالم الصحابيــات ملحمــد قطــب، وسلســلة أعــالم الفتــح 

و  كــامل، وسلســلة علــامء املســلمني  اإلســالمي ملحمــد 

لعبــد  اإلســالم  فرســان  الدقــس، وسلســلة  لفــؤاد  العــرب 

الفريــد  اللقــاء  التــواب يوســف، وللمؤلــف نفســه سلســلة 

بــني علــامء العــرب وعلــامء الغــرب، وســرية أمئــة املســلمني 

للبنات والبنني لسميح عاطف الزين.
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معايري املنهج االسالمي   النص األديب املوجه للطيال

ورســالته  الفنيــة،  رســالته  يف  حريــص  اإلســالمي  األدب 

األخالقيــة واإلصالحيــة، عــىل “إســالمية الثوابــت والوســائل، 

والتوجيــه  الهادفــة،  والعــرة  النظيــف،  ثوابتــه املعنــى  مــن 

الرتبوي، ومن وسائله اللغة السليمة، واألداة غري املبارشة، 

والخيال املثري املحدود بإطار الواقع، وينتظم هذا كله يف 

فكــرة بســيطة تــواءم الطفــل يف مرحلــة الدراســة االبتدائيــة 

التــي تخصــص بهــا، وأبــدع يف مضــامر العطــاء لهــا”18.

ونحــن نقتفــي مســرية التنظــري لــألدب اإلســالمي نجــده 

يتخــذ مــن مبــدأ االلتــزام قانونــا يضبــط بــه حــدود هــدا األدب 

ومعايــريه، التــي يســري عليهــا، وهــو القانــون الــذي يخضــع لــه 

أمر االنقياد ملعايري ومبادئ اإلسالم وقواعده، ويشمل هذا 

اإللتزام؛ اإللتزام اللغوي، واألسلويب، والخيايل والعاطفي.

ومنــه، فقــد كان لتكريــس املنهــج اإلســالمي يف األدب 

عمومــا، وأدب األطفــال خصوصــا، دورا هامــا يف بنــاء أدب 

متميّز وقوّي، قادر عىل مواجهة األدب املنحرف املجانب 

لألخــالق، واملعــادي للقيــم اإلســالمية، فهــو أدب ينطلــق 

مــن رؤيــة إســالمية صحيحــة ومقنعــة حــول الكــون واإلنســان 

والحيــاة، و يســعى اىل ترســيخ املبــادئ، وبســط األخــالق 

الهجــامت والتحديــات  مــن  والقيــم، مبــا يحفــظ املجتمــع 

التــي تســتهدفه، وتســتهدف مرشوعــه الحضــاري العريــق، 

الســمّو  الفضــل يف  اإلســالمي  لــألدب  ذلــك كان  وألجــل 

بثقافــة الطفــل العــريب، ليصــان مــن أي غــزو ثقــايف مناهــض 

ومخالــف للــرتاث والثقافــة العربيــة اإلســالمية، فعمــد رواد 

األدب االســالمي عــىل وضــع خطــط ٍ وبرامــج خاصــة بــأدب 

الطفــل، تســتجيب ملتطلباتــه التنمويــة وحاجاتــه األساســية، 

وترمــي إىل تعميــق وتأصيــل الهويــة الثقافيــة، باإلضافــة اىل 

االهتــامم الخــاص باللغــة العربيــة، التــي متثــل أحــد مقومــات 

االنتــامء وأحــد دعامئــه.

ســياقا  يكــّون  أن  اإلســالمي  األطفــال  أدب  فاســتطاع 

اجتامعيــا ونفســانيا، يراعــي ســامت اإلبــداع وينميهــا خــالل 

عمليــة التفاعــل والتمثّــل للنصــوص األدبيــة قــراءة، فســاهم 

يف إذكاء املواهب واستكشافها وتنميتها، فحرّي باملبدع 

واملواهــب  الكامنــة  القــدرات  هــذه  يُخضــع  أن  املســلم 

الراكــدة يف األطفــال، ملقاييــس رشعيــة تحتويهــا وتضبطهــا، 

لتبقــى مصانــة يف إطــار رشعــي، يصــون الرغبــات ويحمــي 

العقليــات مــن شــواذ األفــكار. حيــث يســعى أدب األطفــال 

اإلســالمي إىل تغذيــة الطفــل فكريــا و روحيــا، وتوجيــه طاقاتــه 

نحــو الخــري، والحــق، والجــامل، وتغليــب اإليجابيــة الفاعلــة 

يف الحياة، عىل السلبية واالتكالية، يف إطار تغمره املتعة 

والــذوق الفنــي املهــذب.

ويف األخــري، إن كنــا قــد طرحنــا هــذا املوضــوع، لنســر 

مــن خاللــه مســار االتجــاه اإلســالمي يف نشــأة وتطــور أدب 

هــذا  نؤكــد صالبــة  فإننــا  عليــه،  ومزايــاه  العــريب،  الطفــل 

منّصــة  اإلســالمي  املنهــج  اعتــىل  أن  منــذ  وقوتــه،  األدب 

اإلبداع الفني، وأسدل بجلبابه عىل مقومات األدب الفنية 

والجاملية، فكساه جامال وزاده مهابة ووقارا، وإننا نطمح يف 

وجوده، إىل أدب شامل ومتكامل بأصول اإلسالم ومبادئه، 

يفــي باحتياجــات الطفــل الروحيــه والفكريــه والســلوكية، وال 

يحــق لنــا أن نخــرج مــن هــذا املقــام مــن دون أن نقــّر بفضــل 

اإلمــام النــدوي وأتباعــه مــن األدبــاء الذيــن انتــروا لــألدب 

اإلسالمي ورفعوا رايته يف رحاب اآلداب العاملية، وفرضوا 

توجهه وفّعلوا ديناميكيته، التي ترمي إىل تعميق النظر يف 

خصائــص هــذا األدب الفنيــة والفكريــة والحضاريــة.
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 نح� منهجية جديدة لذهنية الطفل العربي الأدبية- 
درا�ضة ل�ضانية يف مناذج دالة

د. محمد داؤد محمد
جامعة جازان السعودية، وجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا

املقدمة

األدب  حــول  املنهجيــة  مــن املالحظــات  العديــد  هنــاك 

التعليمي الرتبوي، يف مقرراته، وطرائق تدريسه، وأساليب 

تقوميه،-قــد تصــل لدرجــة االنتقــاد الــالذع- يصــاب حيالهــا 

القــارئ العــريب بصدمــة وهــزة عنيفــة تشــككه، يف جــدوى 

اليــأس  عــىل  تحملــه  أن  توشــك  وحــارضه،  ماضيــه  تراثــه: 

والقنوط يف إمكانية إصالح حياته وواقعه، ومهام قلل املرء 

مــن تلــك املالحظــات واالنتقــادات؛ إال أنــه ســيكون مقتنًعــا 

يف قرارة نفسه، أن األدب العريب التعليمي برمته يف حاجة 

ماســة إىل تجديــد وتطويــر يف املحتــوى، وطريقــة العــرض، 

وأســاليب التحليــل واملعالجــة والتحصيــل، واألســباب التــي 

أجلهــا  ولكــن  واإلحصــاء،  الحــر  عــن  تربــو  لهــذا  دفعــت 

أثرهــا هــو غيــاب منهجيــة علميــة عربيــة موّحــدة للتعامــل مــع 

النــص األديب مــن حيــث مفهومــه وأسســه الفكريــة وأهدافــه 

ومحتــواه. فهنــاك مــن يُْحِمــل األدب مــا ال يحتمــل، مقابــل 

آخــر يســلبه روحــه وأهــم خصائصــه، فكــم مــن أعــامل أدبيــة 

ســامية، وجهــت توجيًهــا خاطئــاً، وحللــت تحليــالً ال يخلــو 

من تعسف، وبذلك وأدت األدب، وشلّت حركته، وقللت 

مــردوده البيداغوجــي.

مراجعــة  لعمليــة  نحتــاج  األدب  مســار  نصحــح  ولــي 

شاملة، للعديد من الخطوات واملفاهيم يف فضاء إنتاجه 

الــذي تجــيء هــذه  الرحــب، مبــا يف ذلــك أدب األطفــال 

ـر لــه هادفــة إىل الكشــف عــن أهــم مشــكالته،  الورقــة لتنظِـّ

وتحديــد أبــرز جوانــب الضعــف فيــه، ثــم اقــرتاح إطــار منهجــي 

يؤســس عــىل معايــري لســانيات النــص، مــن خــالل النظــر يف 

الدالــة ألشــكال أدب الطفــل املختــارة عشــوائياً،  النــامذج 

مــن مناهــج ريــاض األطفــال، يف الســودان واململكــة العربيــة 

املنهــج  ذلــك  لتحقيــق  الورقــة  واســتخدمت  الســعودية، 

الوصفــي القائــم عــىل املالحظــة والوصــف والتحليــل، وفــق 

عــن  نبــذة مختــرة  يتنــاول:  األول  محــور  اآلتيــة:  املحــاور 

أدب الطفل: مفهومه وخصائصه وأشــكاله، ومحور عن أبرز 

املالحظات واآلراء النقدية حول أدب الطفل، ومحور ثالث 

نصيــة  لســانية  الدالــة ومعالجتهــا معالجــة  النصــوص  عــن 

مقتضبــة، واســتخالص األبعــاد املنهجيــة الجديــدة لذهنيــة 

الطفــل العــريب األدبيــة، وســبقت املحــاور هــذه املقدمــة 

وتلتهــا خامتــة متضمنــة أهــم النتائــج والتوصيــات.

أدب التيل ميهومه وخاائاه وأركاله

هنــاك عــدة تعريفــات ألدب األطفــال بنــاء عــىل منطلقــات 

العلميــة،  الفكريــة ورؤاهــم املنهجيــة وخلفيتهــم  أصحابهــا 

خالصتهــا أنــه أدب ال يختلــف عــن أدب الكبــار إاّل يف شــكل 

اللغــة وبعــض األلــوان، ومــن بــني تلــك التعريفــات أن أدب 

لألطفــال  املوّجــه  الفكــري  اإلنتــاج  “ذلــك  هــو:  األطفــال 

املــواد  مــن  املختلفــة،  أعامرهــم  مراحــل  يف  والناشــئة 

املطبوعــة  غــري  واملــواد  واملجــالت(  )الكتــب  املطبوعــة 

األفــالم والتســجيالت”)محفوظ، 1997، 167(، وقيــل عنــه 

“أدب الطفولــة أو أدب مرحلــة الطفولــة childhood هــو 

أحد األنواع األدبية املتجددة يف أدب سائر اللغات”)زلط، 

1997، 5( ويف تعريــف ثالــث هــو: “األعــامل الفنيــة التــي 

تنقــل إىل األطفــال عــن طريــق وســائل االتصــال املختلفــة 

التي تشمل عىل أفكار وأخيلة وتعرِّ عن أحاسيس ومشاعر 

 .)24  ،2001 ومنوهم”)طعيمــة،  مســتوياتهم  مــع  تتفــق 
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وبنظرة فاحصة إىل هذه التعريفات، يصح القول إن األركان 

البنائيــة الرئيســية يف أدب األطفــال تقــوم عــىل إنتــاج فكــري 

فنّي موّجه، يجمع بني النص املكتوب والخطاب الشفوي 

وســائط  عــر  الطفــل  ذهنيــة  إىل  ينفــذ  الــذي  املنطــوق، 

اتصاليــة متنوعــة. وهــو مــا يوحــي بــأن تعريــف أدب األطفــال 

يجــيء بعــد تعريــف األدب مبفهوميــه العــام والخــاص، لــذا 

نلفــى مثــة إشــارات يف تعريــف أدب األطفــال إىل بعــض 

عنــارص األدب وأركانــه، مثــل: التجربــة )الفكــرة( والعاطفــة 

)األعــامل  املوحــي  والتعبــري  واملشــاعر(  )األحاســيس 

الفنيــة(، ومــن هــذه املفاهيــم تنبــع خصوصيــة أدب الطفــل، 

يف مراحــل إبداعــه وإنتاجــه كافــة، ومبــا أنــه أدب مرحلــة ال 

بد أن تكون له صفات وخصائص تتمثل يف اآليت:)أحمد، 

الطفــل،  لــدى  مألوفــة  الكلــامت  تكــون  أن   :)49  ،2012

وأكرهــا مــن معجمــه اللغــوي، وأن تكــون الكلــامت قصــرية 

يف عــدد حروفهــا، وأن تســتخدم األســامء أكــر مــن األفعــال، 

وأن تكــون الكلــامت ذات معنــى محــدد داخــل الســياق، وأن 

ترمز الكلامت للمحسوسات مع اإلقالل من الكلامت التي 

ترمــز للمعــاين، وأن تكــون الجملــة املســتعملة يف القصــة 

مــن النــوع البســيط ال املركَّــب، وأن تشــتمل الجملــة عــىل 

فكــرة واحــدة، وأن ال تتباعــد أركان الجملــة، وأن تســتخدم 

الجملــة املبينــة للمعلــوم، وأن يعتمــد عــىل الحــوار أكــر مــن 

ولــكل  األلــوان،  تشــمل معظــم  الخصائــص  الــرد، وهــذه 

منهــا مــا يخصــه، ومــن خصائــص الشــعر وحــده –مثــالً- يف 

هــذه املرحلــة -كــام أشــار إليهــا كل مــن )ســويلم، 2006، 

8، وزلــط، 1997، 196، والضبــع، 2001، 275(- نقــالً عــن 

)أحمــد، 2012، 49( هــي: االعتــامد عــىل التكــرار: ويقصــد 

بــه تكــرار مقطــع مــن بيــت يف كل أبيــات القصيــدة، والتعبــري 

بالحركة: ويقصد به صياغة املقطوعات التي تتضمن حني 

ترديدها حركات يقوم بها الطفل، والوزن واإليقاع: وهو من 

أهــم مقومــات شــعر األطفــال يف مرحلــة الطفولــة املبكــرة إذ 

البد أن يختار الشاعر- األوزان القصرية ذات اإليقاع، ويتمثل 

اإليقاع الشعري يف أوزانه وقوافيه وكلامته، لذا كان الشعر 

العمودي أفضل لدى األطفال من الشعر الحر. ومن ناحية 

أخــرى هنــاك بعــض “الصفــات األدبيــة التــي بحثــْت عنهــا 

والعقــدة،  باملوضــوع،  عــىل عالقــة  كانــت  نيوبــري  لجنــة 

واألشخاص واألسلوب، واإلطار، ووضوح التنظيم وهذه هي 

معايري اللجنة للكتابة الجيدة”)لرير 2010، 323( لألطفال.

إن”مــام  القــول  الخصائــص ميكــن  هــذه  وعــىل ضــوء 

يرتبــط بــدالالت مفهــوم أدب األطفــال، إنــه أدب ليــس مــن 

عندمــا  بالرتبيــة  غالبــه  يرتبــط يف  حيــث  األطفــال،  صنــع 

يكــون الطفــل يف مرحلــة النمــو والتلقــي ملختلــف مــا يرتبــط 

بحياته من مامرســات وســلوكيات وثقافة وهوية، فهو أشــبه 

بالغذاء الثقايف للطفل لذلك فإنه عىل درجة من األهمية 

رة  تقتــيض التدقيــق والتمحيــص الرتباطــه باألبعــاد املتجــذِّ

لــكل مجتمــع عــىل حــدة وذلــك وفــق مــا تفرضــه خصوصياتــه 

وهويته”)ســامل، 2014، 21(.

ومــن الدعائــم التــي تراعــى يف أدب الطفــل األســطورة 

لغــة املجــاز )الخيــال(  الخرافــات تعتمــد  والخرافــة؛ ألن “ 

وهــي تضــع الجــزء بــدالً عــن الــكل، وتســتخدم الداللــة عــىل 

العام وتجعل املخلوقات الصامتة تتكلم، وتتعدد مكانتها 

يف رياض األطفال وصفوف املدارس ليس بسبب هدفها 

الخلقــي والرتبــوي فحســب بــل ملجازاتهــا اآلرسة، وهــي بــكل 

وأكرهــا مبارشة”)لــرير،  أشــكاله  أبســط  بســاطة أدب يف 

.)47 ،2010

تؤيــد هــذه النقــاط أن أدب األطفــال يقــع “موقــع القلــب 

مــن منظومــة التنشــئة االجتامعيــة يف أي دولــة مــن الــدول، 

ومبــادئ  قيــم  مــن  األدب  هــذا  بــه  يحفــل  مــا  أن  وذلــك 

وأفــكار تتــرب إىل وجــدان األطفــال فتســهم يف تشــكيل 

يتغيــاه ذلــك  مــا  شــخصياتهم ورؤاهــم، ومعتقداتهــم وفــق 

مــن غايــات، ومــا يرمــي إىل غرســه مــن معتقــدات يــراد نرشهــا 

النــشء” )رجــب، 2004، 9(. وتحويلهــا إىل مرتكــزات 

زلــط،  فقــد حرهــا  وألوانــه  الطفــل  أشــكال أدب  أمــا 

بقوله:”ميكننــا تحديــد أشــكال التعبــريات األدبيــة يف أدب 

الطفولــة املــوروث أنــه يقــع يف دائرتــني أوالهــام دائــرة الشــعر 

الرتقيــص(،  وتضــم االمهــودات واألغــاين املوزونــة )أغــاين 

وأغــاين اللعــب واملناســبات واألناشــيد واألراجيــز الشــعرية 

الشــعرية،  واأللغــاز  التعليميــة  واملحفوظــات  القصــرية، 

ــا الثانيــة: دائــرة النــر فتضــم  والقصــة عــىل لســان الحيــوان؛ أمَّ

الحكايــات عــىل ألســنة الحيــوان والطــري واألمثــال والوصايــا 

واألدب الحكيم واألحاجي اللغوية”)زلط، 1997، 27( هذه 
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األشــكال هــي األشــكال الســائدة يف الــرتاث العــريب ولكــن ال 

يــزال بعضهــا منتــرشاً بشــكله ونصــه وبعضهــا انــزوى يف أركان 

البيــوت ذات األرس املمتــدة وبقــي يف أفــواه الجــدات يف 

التــي يغلــب عــىل  الســودان، خاصــة يف القــرى واألريــاف 

ِحــرَف أهلهــا الفالحــة.

ــل أكــر يف فــن القصــة مثــالً نجدهــا  وإذا حاولنــا أن نفصِّ

النفســية  تلعــب “دوراً هامــاً يف إشــباع حاجــات األطفــال 

الرضوريــة  األلــوان  مــن  تعتــر  لــذا  واالجتامعيــة واملعرفيــة 

لثقافتهم، حيث تسهم يف إثراء لغتهم وتنمية القيم الرتبية 

اإليجابيــة لديهــم” )بــركات، 2010، 195(، “والقصــص عــىل 

ألســنة الحيوانــات ترتبــط بهــا غالبــاً أفــكار خرافيــة تشــبع روائــح 

الفيــل، الصيــاد  النعامــة،  النفــي املرعــب مثــل:  التأثــري 

املاكــر، الثعلــب، اللــص الــذيك، األرنــب، الغــول... أليــس 

هــذا هــو العــامل الــذي ينشــأ فيــه الطفــل العــريب مــن يــوم أن 

يــرتك ثــدي األم إىل أن يدخــل –أو يــرتك- مرحلــة التعليــم 

الثانــوي” )رجــب، 2004، 6(.

بجانــب هــذا كلــه “تعــدُّ القصــة أبــرز نــوع مــن أنــواع أدب 

الفنــي  التجســيد  يف  بالكلمــة  تســتعني  وهــي  األطفــال، 

حيــث تتخــذ الكلــامت فيهــا مواقــع فنيــة –يف الغالــب- كــام 

مــن خــالل  التجســيد  قــوة  تزيــد يف  تتشــكل فيهــا عنــارص 

خلــق الشــخصيات وتكويــن األجــواء واملواقــف والحــوادث 

وهــي بهــذا ال تعــرض معــاين وأفــكاراً فحســب، بــل تقــود إىل 

إثــارة عواطــف وانفعــاالت لــدى الطفــل إضافــة إىل إثارتهــا 

العمليــات العقليــة املعرفيــة كاإلدراك والتخيــل والتفكــري” 

)الهيتــي، 1998، 171(.

ــل يف بنــاء ذهنيــة الطفــل  فالقصــة إذن عنــر مهــم وفعَّ

األدبية فهي “تنمي الجوانب املختلفة لشخصيته وتساعد 

يف تقديم الخرات األوىل للقراءة والتذوق الفني والجاميل 

له إضافة إىل أنها أداة من أدوات التثقيف”)بركات، 2010، 

210(، و”وحتى نصوص النر العادية جداً تصبح سحرية إذا 

قرئت بصوت عاٍل وقت النوم، وحتى أبسط كتب األطفال 

تعلِّــم شــيئاً عميقاً”)لــرير، 2010، 22(، وكــذا نجــد يف بقيــة 

األلوان، ألن”النص وصوره ومواقفه ومعايريه وتناقضاته تقفز 

إىل أبعد بكثري من حدث القراءة نفســه يف أشــكال جديدة 

وســياقات أخــرى، قــراءات لكتــب مختلفــة ونحــن نــرى هنــا 

كيــف أن القــراءة األوىل لنــص أديب تســلم نفســها لقــراءات 

أخرى متكررة...وأن خرة القراءة تعيش أطول بكثري من فعل 

القــراءة نفســها”)لرير، 2010، 21(، وهــذا بالطبــع ال يقــوم 

بــه الطفــل نفســه إذ بالــرضورة أن يتــوىل ذلــك شــخص كبــري.

مالحظات نقدية حول أدب التيل العريب

بالرغــم مــن الجهــود املقــّدرة، التــي بذلهــا ومــا زال يبذلهــا 

أنَّ  إال  الطفــل؛  أدب  واألدبــاء واملختصــون، يف  العلــامء 

ة بادية يف أفق العمل األديب الخاص  هناك مالحظات جمَّ

بالطفــل وتطويــره، َحــِرّي بنــا اصطحابهــا وتتبعهــا، ومــام قيــل 

–وتواجــه-  واجهــت  أهــم صعوبــة  “إن  الصــدد  هــذا  يف 

منعطفــات تطــور )أدب الطفولــة( يف األدب العــريب، هــي 

وغيــاب  املفاهيــم  اختــالط  إشــكالية  عنــد  تتمحــور  التــي 

أدبيــات الطفولة”)زلــط، د ت، 5(،  مــن  الرؤيــة املتكاملــة 

واختــالط املفاهيــم نتــاج طبيعــي لحالــة االرتبــاك الفكريــة 

التــي تعايشــها األمــة العربيــة يف عــدد مــن الســاحات، فهــي 

التــي دفعــت إىل غيــاب الرؤيــة وتــاليش التكامــل؛ وهنــاك 

مــن  يعــاين  العــرب  األطفــال  أدب  “أن  وهــي:  ثانيــة  نقطــة 

ظاهــريت الرتكيــز واإلهــامل، الرتكيــز عــىل قيــم أو مجموعــة 

قيــم، وإهــامل قيــم ومجموعــات أخرى”)الفيصــل، 1998، 

13(، وقــد أدى ذلــك إىل “االرتجــال والعفويــة التــي باتــت 

غــري مجديــة وغــري قــادرة عــىل تحقيــق نقطــة تحــول مســرية 

أدب الطفــل يف مجتمعاتنــا املعــارصة، وذلــك إّمــا بســبب 

غيــاب الوعــي بحيويــة هــذا القطــاع، وإّمــا بســب العشــوائية 

التضــارب يف  وإّمــا بســبب  للطفــل  الكتابــة املوجهــة  يف 

التوجيهــات املســتهدفة التــي يجــري مــن خاللهــا توظيــف 

أدب األطفــال يف مجتمعاتنا”)ســامل، 2014، 13( وفــوق 

كل ذلــك مــن مالحظــات “فالتناغــم شــبه مفقــود بــني علــامء 

النفــس والرتبيــة واالجتــامع واإلعــالم واألدب والفــن وغريهــم، 

دفــة  بعيــد-  حــدٍّ  –إىل  أوقــف  مــام  امليــدان  خــراء  مــن 

االنطالق والتأصيل أو االزدهار ملفاهيم مصطلحية وأشكال 

التعبري األديب والفني للطفولة” )زلط، د ت، 5(، تعد هذه 

أبــرز املالحظــات النقديــة حــول أدب الطفــل، ولكــن ليســت 

هــي خاصــة بواقعــه يف الوقــت الحــارض فقــط بــل “ فليــس 

هنــاك عــر ذهبــي واحــد، وال توجــد لحظــة كان فيهــا أدب 
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األطفــال أفضــل أو أكــر دقــة أو جــدوى منــه يف أيــة لحظــة 

يســتطيع  فئــة منوذجيــة،  ليــس  األطفــال  أدب  إن  أخــرى، 

عــر مــا أن يصــل إليهــا وعــر آخــر يفقدهــا. إنــه بــدالً مــن 

ذلك نوع من النظام، تتحدد قيمته االجتامعية والفنية من 

خــالل عالقــات تقــوم بــني مــن يصنعــه ويســوقه ويقــرؤه، ومــا 

مــن عمــل واحــد يف أدب األطفــال يتصــف بالكــامل عــىل أن 

هنــاك أعــامالً بلغــت مكانــة متميــز مــن خــالل مشــاركتها يف 

نظام القيم األدبية”)لرير 2010، 14(، إذن املشكلة عامة، 

وهــدف املعالجــة أكــر، والقناعــة مفقــودة. وعلينــا أن نعيــد 

الطفــل املعرفيــة  إمكانــات  بهــدوء، مســتصحبني  التفكــري 

والذهنيــة، وقدراتــه عــىل ضــوء تقنيــات العــر وإفرازاتــه.

تعليــم  لواقــع  الخاصــة  النَّــص مالحظتهــا  وللســانيات 

النــص،  لســانيات  نظريــة  تبلــورت  النَّــص األديب، فبعدمــا 

تعليميــة  واقــع  إىل  نظــرت  وأسســها  أهدافهــا  وتحــددت 

النصوص األدبية، فشخَّصت حالتها الراهنة وحددت أوجه 

القصــور فيهــا فاقرتحــت عــدداً مــن الحلــول، وتتلخــص تلــك 

املالحظــات يف اآليت:

البعــد  عــىل  والرتكيــز  األديب،  النَّــص  تحليــل  معضلــة 

ومحدوديتــه،  الحــايل  األدب  دور  وتواضــع  التاريخــي، 

واالعتــامد عــىل الجانــب اللفظــي يف مراحــل معالجــة النَّــص 

األديب جميعــاً، وإهــامل الجوانــب األخــرى املتمثلــة يف مــا 

والخطــوط وتصميــم  والعنونــة،  غــري ملفــوظ كالصــورة  هــو 

والتأثــر  بعضهــا،  واختيــار  النصــوص  تجزئــة  ومــن  العمــل، 

بأحكام النقاد، والرتكيز عىل اسرتجاع الحقائق يف التقويم، 

وجــلُّ هــذه املالحظــات يعــاين منهــا أدب الطفولــة.

األبعاد املنهجية املقرتحة

يف البدء نعرض بعض النصوص الشعرية الدالة املختارة:

لاذن من أدب رياض السعوديةلاذن من أدب رياض السودان

البتوووة

كان يف بطه نطت نطا

قالت ىل صحباتها

يال نلعب

لعبوا لعبوا لعبوا ملن تعبوا

وكان يف فيل خرطومو طويل

قال ىل اصحابوا يال نرجع

رجعوا رجعوا رجعوا ملن وصلوا

الووزراف

وكان يف زراف

رقبتوا طويله

لسانو لفالف

بتاكل جبنه؟

ال ال ال

بتاكل بريقر؟

ال ال ال

بتاكل باسطه؟

ال ال ال

علوووووووووي بوووووابوووووا

عيل بابا عند بستان عيل عيل بابا

و البستان يف حيوانات عيل عيل بابا

و سمعنا صوت القطط ميو ميو ميو

و سمعنا صوت الكالب هو هو هو

و سمعنا صوت الدجاج نق نق نق

و سمعنا صوت الخراف ماء ماء ماء

ويف ليلة من الليايل عيل عيل بابا

كان نايم يف العاليل عيل عيل بابا

جاه الثعلب املكار أكل الدجاج الصغار

مسكني مسكني عيل بابا

و ملا طلع النهار حلف ميسك املكار عيل عيل بابا

و ملا رشف املكار مسكو مسكو عيل بابا

شاطر شاطر عيل بابا شاطر شاطر عيل بابا.

الوووووووورموووووووول

هيا معنا يا أخوان نلعب يف رمل البستان

أدخل يدك معي بالرمل فالرمل كثري األلوان

من خالقه من مبدعه من سخره لإلنسان
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بتاكل ايه؟

برسيم صفصاف !!

برسيم صفصاف!!

ماما وبابا

ماما وبابا

ركبوا فراش

حلق بيهم فوق القاش

اقيف يا فراش سوقنى معاك

عايز أمى جبال التاكا

أرشب مويه من توتيل

كسال جميله رشق بالدى

أنا سوداىن وديل أخواىت

الاباح

اقوم من الصباح

اقول صباح الخري

نجرى انا و محمد

تغرد الطيور

اسرتاحه........ اسرتاحه

وناكل الفطور

نرسم عىل االوراق

مناظر الزهور

البنت و الولد

لرفعت البلد

كالهام غدا لنره مدد

عدد....... مدد... مدد مدد

)أثر اللهجة العامية السودانية واكح   
الناوص)

من كره من نوعه من أوجده عىل الشاطئان

الله امللك الرحمن الله امللك الرحمن.

الوووووووووموووووواء

النهر به ماء عذبا ما أحىل مياه األنهار

حبات املطر تبللني أهال بنزول األمطار

أغسل كفي أمسح رأيس أتوضأ باملاء الجاري

املاء حياة اإلنسان و الزرع و الحيوان

يف املاء نصيد األسامك يف البحر تعيش الحيتان

أرشب ماء أشكر ريب أحمده رب األكوان

الوووووووحووووووقووووووووول

أحرث سهيل أزرع حقيل

تعطيني أريض أمثاراً تعطي فاكهة و خضاراً

آكل منها أم الباقي فأصدره لألسواق.

الجمل

هذا الجمل ما أكره

ال يعصينا إذ نأمره

طفل مثيل ميي معه

يك يركبه يف الصحراء

الله تعاىل ألهمه أن ينزل حتى نركبه.

الشــعرية املختــارة، جميــع  النــامذج  توفــرت يف هــذه 

أســس لســانيات النــص، يف متســقة أفكارهــا، كل لــه فكــرة 

واحــدة، متدرجــة عــىل صعيــدي الــكل والجــزء، تتجــه نحــو 

غايــات واضحــة األهــداف محــددة القيــم، وبــني عنــارص كل 

منــوذج تالحــم وانســجام، وفيهــا معيــار القصديــة ذو الغايــة 

النــامذج مقبــول  املرســومة دينيــة واجتامعيــة، وجــل هــذه 

لــدى األطفــال ألنهــا راعــت الجوانــب الثقافيــة، وأضافــت 

وبــني  التــي حولــه،  بالبيئــة  مرتبــط  بــال،  ذا  جديــًدا،  شــيئاً 

النــامذج ومنــاذج أخــرى تنــاص وعالقــات مرتابطــة بعيــدة كل 

البعــد عــن الغمــوض، وعــىل البعــد التــداويل فيهــا أفعــال 

كالميــة وتبليغيــة، واتصفــت كذلــك بخصائــص أدب الطفــل 

التــي لخصناهــا، وتضمنــت رشوط النــص الجزئيــة مــن إحالــة 
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أن  الجــزم  ونــر جملــة، وعنونــة معتــرة مالمئــة.... ويصــح 

الطفــل ال تكمــن يف نصــه ومادتــه،  مــردود أدب  محــدودة 

إنتاجــه فمــن هــذه  بعــد مرحلــة  بــه  إمنــا تجــيء مــام يحيــط 

الطفــل إىل واقــع يعشــيه  املشــكالت: عــدم ترجمــة أدب 

برمجــة  وغيــاب دور األرسة، ومحاولــة  الطفــل يف حياتــه، 

الطفل برمجة آلية دون مراعاة ميوله، وجعله متلقياً، وعدم 

إفساح املجال له، لذا ال مناص من منهجية جديدة إلعادة 

تشــكيل ذهنيــة الطفــل العــريب األدبيــة.

نظريــة  بلــورة  يف  الجديــدة  املنهجيــة  أبعــاد  تتمحــور 

معرفيــة شــاملة تنصهــر فيهــا خالصــة األعــامل واآلراء الرتبويــة 

قــة، املســتوحاة  والنفســية واملنهجيــة والفنيــة اللغويــة الخالًّ

مــن لســانيات النــص، وبالتــايل البــد مــن اســتعراض املالمــح 

األساســية واملعايــري الرئيســة للســانيات النــص، مــن يطالــع 

مــن  عــدداً  يجــد  النــص  لســانيات  العربيــة يف  املؤلفــات 

التعريفــات للنــص و )لعلــم النــص(، فمســألة وجــود تعريــف 

جامــع مانــع للنــص مســألة غــري منطقيــة مــن جهــة التصــور 

اختصاصاتــه  لتداخــل   )107  ،1997 اللغوي”)بحــريي، 

اللغــات املنقــول عنهــا؛ ومــن تعريفــات  وتنوعهــا، وتعــدد 

النَّــص: أنــه “متتاليــة دالــة )تعتــر منســجمة( مــن العالمــات 

تواصــل” )شــاردو،  انقطاعــني موســومني يف عمليــة  بــني 

2008، 555( وعنــد الزنَّــاد هو”نســيج مــن الكلــامت يرتابــط 

بعضهــا ببعــض” )الزنــاد، 1993، 12(، وهــو أيضــا “عالمــة 

والســيميايئ”  االتصــايل  الجانــب  تــرز  أصليــة،  لغويــة 

)بحــريي، 1997، 108(.

وأهــم مــا تتميــز بــه لســانيات النَّــص أنَّهــا جمعــت “بــني 

أو  الخطــاب  لتفســري  لغويــة  غــري  وعنــارص  لغويــة  عنــارص 

قاً. وتراعي  النَّص تفسرياً إبداعيًا”)بحريي، 1997، ب( خالَّ

النَّــص  االجتامعيــة ملتلقــي  واألحــوال  النفســية  الجوانــب 

الجملــة املفــردة  تتجــاوز  التــي  “بالظواهــر  ومنتجــه، وتهتــم 

والتي ال ميكن تفســريها تفســرياً كامالً ودقيقاً إال من خالل 

مــا ُســمي بالوحــدة الكليــة للنــص ومــن هــذه الظواهــر ظاهــرة 

)الرتابط الني( التي تعتمد عىل تصور يجمع بني عنارص 

نحويــة تقليديــة وعنــارص أخــرى تســتقى مــن علــوم متداخلــة 

وتســعى   )122  ،1997 األصل”)بحــريي،  النحــو يف  مــع 

األهــداف  مــن  النَّــص إىل تحقيــق جملــة  نظريــة لســانيات 

العامــة مــن تعليميــة وغريهــا، تتلخــص أهمهــا يف:”وصــف 

إطــار  ًهــا يف  تبليغيًــا موجَّ فعــاًل  باعتبــاره  التواصــيل  األداء 

نظرية الفعل الكالمي، إن مجال النظرية هو النَّص اللغوي 

 )100  ،1997 متكاملة”)بحــريي،  وحــدة  باعتبــاره  “ككل 

الذي”يتكــوَّن النَّــص الــذي يعــد األســاس الــذي تقــوم عليــه 

النظرية من ثالثة أجزاء هي: التعبري، والتحديد، والخاصية 

البنيويــة وتتمثــل هــذه األجــزاء يف العنــارص اآلتيــة: أشــكال 

وأدوات  الظــروف،  وأشــباه  والضامئــر، واألدوات،  الربــط، 

الســؤال والجــواب، وهــي عنــارص مفــردة )هانيــه، 2004، 

الجملــة  نــر  وهــي:  للجملــة  كليــة  عنــارص  22(..بجانــب 

الخطــاب،  للموقــف، وصيــغ  إشــارية  وعنــارص  والتنغيــم، 

والتوكيد، والتقابل، وتتابع عنارص الجملة، والوضع الزمني 

والتفسري، والتقسيم إىل موضوع ومحمول )هانيه، 2004، 

العنــارص ال ميكــن االســتغناء عنهــا يف  22(... وكل هــذه 

أدب الطفولــة.

هــي:  فســبعة  ومعايــريه  النَّــص  لســانيات  أســس  ــا  أمَّ

االتســاق أو الســبك، واالنســجام أو االلتحــام، واملقصديــة، 

واملقبوليــة، والســياق أو املقاميــة، والتنــاص، واإلخباريــة أو 

اإلعالميــة.

وهذه املعايري ال ميكن استيعابها “إال مع أخذ أمور يف 

الحســبان هــي: اللغــة، والعقــل، واملجتمــع، والتداوليــات 

)اإلجراء(” )بوجراند، 1998، 106( سنتناول هذه املعايري 

مبــا يبــنيِّ املقصــود منهــا، ومــا يســهم يف بلــورة إطــار البعــد 

الطفولــة،  ألدب  الجديــدة  األدبيــة  للمعالجــة  املنهجــي 

وســنتناولها بالتفصيــل:

االتســاق: ويطلــق عليــه الربــط النحــوي والســبك وهــو” 

 )82  ،2008 للنص”)الصبيحــي،  املوضوعيــة  الوحــدة 

مــن  النَّــص  أجــزاء  بــني  الشــديد  “التامســك  أيضــاً  وهــو 

خــالل عنــارص لســانية معينــة يف النظــام اللســاين” )بوقــرة، 

2012، 37( ومــن رشوط االتســاق: “الرتابــط املوضوعــي: 

مبعنــى أن يعالــج النَّــص قضيــة معينــة أو يتكلــم عــن موضــوع 

النَّــص  فكــرة  تكــون  وأن   ،)82 د”)الصبيحــي2008،  محدَّ

واحــدة، وال بــد أن يتوفــر فيــه “نــوع مــن التــدرج ســواء أكان 

متعلًقــا بالعــرض أم بالــرد أم بالتحليــل. وهــو مــا مــن شــأنه، 

أن يجعــل القــارئ يحــسُّ أن للنــص مســاًرا معيًنــا، وأنــه يتجــه 
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مــن  مــا  مرحلــة  ـع  يتوقَـّ أيًضــا  ويجعلــه  دة،  محــدَّ غايــة  نحــو 

 ،2008 بعدها”)الصبيحــي،  ومــا ســيأيت  النــص،  مراحــل 

82(، واالنســجام أو االلتحــام أو التامســك الــداليل: وهــو 

النَّــص  عنــارص  بــني  ومتداخلــة  متنوعــة  عالقــات  “وجــود 

االنســجام  ويتطلــب   )86  ،2008 ومقاطعه”)الصبيحــي، 

إليجــاد  املعرفــة  عنــارص  بــه  تنشــط  مــا  اإلجــراءات  “مــن 

الرتابــط املفهومــي واســرتجاعه”)بوجراند، 1998، 103(، 

واملقصدية أو القصد -حسب ترجمة متام حسان- “وهو: 

يتضمــن موقــف منشــئ النَّــص يف كــون صــورة مــا مــن الصــور 

اللُّغــة قصــد بهــا أن تكــون نًصــا يتمتــع بالســبك وااللتحــام، 

وأن مثــل هــذا النَّــص وســيلة مــن وســائل متابعــة خطــة معينــة 

للوصــول إىل غايــة بعينها”)بوجرانــد، 1998، 103(، وهــو 

كذلــك “موقــف منتــج النَّــص لبنــاء نــص مرتابــط ومتامســك 

حتى ثبت بذلك معرفة، أو يتوصل إىل هدف مرسوم يف 

القبــول  أو  خطــة معينة”)هانيــه، 2004، 80(، واملقبوليــة 

وهــو “يتضمــن موقــف مســتقبل النَّــص إزاء كــون صــورة مــا 

مــن صــور اللُّغــة ينبغــي لهــا أن تكــون مقبولــة مــن حيــث هــي 

نص ذو سبك والتحام”)بوجراند، 1998، 104(، وما يراعى 

الثقافيــة، وإضافــة يشء  يف املقبوليــة جوانــب املتلقــي 

جديد ذي صلة مبارشة ببيئته، السياق أو املوقعية ورعاية 

املوقــف وهــو يتضمــن العوامــل التــي تجعــل النَّــص مرتبطًــا 

النَّــص يف صــورة  ويــأيت  اســرتجاعه  مبوقــف ســائد ميكــن 

ه”)بوجرانــد،  يراِقــب املوقــف وأن يغريِّ أن  لــه  عمــل ميكــن 

بــني  العالقــات  ــن  يتضمَّ وهــو:  والتنــاص   ،)104  ،1998

حــدود  بــه، وقعــت يف  مرتبطــة  أخــرى  مــا ونصــوص  نــص 

بغــري وســاطة”)بوجراند،  أم  بوســاطة  تجربــة ســابقة ســواء 

اإلبالغيــة وهــي  أو  أو اإلعالميــة  اإلخباريــة   ،)104 ،1998

عــىل  الحكــم  الجــزم يف  لعــدم  بالنســبة  املؤثــر  “العامــل 

مقابلــة  يف  نــي  عــامل  يف  الوقائــع  أو  النصيــة  الوقائــع 

البدائــل املمكنة”)بوجرانــد، 1998، 105(، وهــي: “مــدى 

توقــع عنــارص النَّــص املقدمــة أو عــدم توقعهــا أو معرفتهــا أو 

عــدم معرفتهــا غموضها”)هانيــه، 2004، 81( و”إن إعالميــة 

عنــر مــا تكمــن يف نســبة احتــامل وروده يف موقــع معــني 

النظــر  وجهــة  مــن  األخــرى  العنــارص  وبــني  بينــه  باملقارنــة 

االختيارية”)بوجرانــد، 1998، 249(، ومبعنــى آخــر “ فــكل 

جملــة نــص متحققــة تنتــج لــدى متلقــي النــص عــدداً معينــاً 

من توقعات االستمرار، التي تؤكد أو ال تؤكد يف أثناء تلقي 

لنص”)واورزينــاك، 2003، 48( ويبنــى هــذا األســاس عــىل 

النــص. شــخصية متلقــي 

يالحــظ أن هــذه األســس ستســاعد يف تنظيــم محتــوى 

يالحــظ  ثانيــة  زاويــة  -ومــن  دقيقــاً  تنظيــامً  الطفولــة  أدب 

علــم  مجــال  التطبيقيــة يف  العربيــة  الدراســات  أيضــاً”أن 

لغــة النــص قليلــة، وهــي ال تتجــاوز النصــوص املكتوبــة يف 

تكــن هنــاك  لــذا مل  الكريــم، 2009، 14(  دراســتها”)عبد 

نظريــة عربيــة كاملــة مــع العلــم أن هنــاك جهــوداً فرديــة طيبــة، 

مثــل: جهــود األســتاذين محمــد  ملموســاً  مــردوداً  قدمــت 

الزنــاد. خطــايب، واألزهــر 

بأنواعهــا واألدب بفنونــه املختلفــة  اللســانيات  تنــدرج 

يف قامئــة علــوم اللغــة، وهــام أيضــاً حلقتــان تربطــان الــدرس 

اللغــوي بغــريه مــن العلــوم والــدروس، فالصلــة بينهــام قويــة، 

والروابــط التــي تجمعهــام متينــة وإن تباعــدت بعــض أجزائهــا. 

فاللســانيات النصيــة إحــدى النظريــات التــي نظــرت لــألدب، 

وبظهورهــا  وتحليلــه.  تعليميتــه  فيــه ويف  كلمتهــا  وقالــت 

تــمَّ  مــن تطبيقــات عــىل الخطــاب األديب،  تبــع ذلــك  “ومــا 

والســيميايئ  الســابقة –البنيــوي  نقائــص املناهــج  تــاليف 

بــراز  إ إىل  يســعى  منهــج  عــىل  باالعتــامد  والشــكالين- 

الداخــيل  البنــاء  تنظــم  التــي  الدالليــة والنحويــة  العالقــات 

للنص”)الصبيحــي، 2008، 132(؛ فهــي تنظــر إىل العمــل 

الــذي يســتوعب كيفيــة اشــتغال  أنه”الفعــل  اليــوم  األديب 

تغيــريه  عــىل  القــدرة  لــه  ســيكون  مــا  إىل  ويشــري  اللســان 

مستقبالً”)كريســتيفا، 1997، 7(، وأن األدب كذلــك مــن 

ناحيــة داخليــة نــص “يقــوم عــىل اإليحــاء أي عــىل معــاٍن ثانيــة 

معناهــا األول هــو املعنــى التعيينــي اللغــوي املوجــود يف 

اللُّغــة املتداولــة ولغــة املعاجــم، فالكاتــب ال يســتعمل يف 

الخطــاب  التعيينيــة املتداولــة يف  اللُّغــة األوىل  الحقيقــة 

االعتيادي، بل اللُّغة الثانية واملعاين الثانية، التي ال تخضع 

األوىل،  التعيينيــة واملعــاين  اللُّغــة  وتلقــي  إنتــاج  لقواعــد 

إنتــاج أدب الطفولــة وتحليــل  تــأيت صعوبــة  ومــن هنــا رمبــا 

مضمونه، وينسحب هذا عىل األدب عموماً لذا استعى 

النَّــص األديب عــىل كل النظريــات التحليليــة التــي تجعــل مــن 
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اللســانيات منوذجها االبســتمولوجي”)بارت، 2009، 15(، 

ــدة  فالنــص األديب يف ُعــرف اللســانيات النصيــة كتلــة موحَّ

واحــدة وإن تغايــرت موضوعاتــه.

هنــاك مجموعــة مــن الخصائــص والصفــات التــي ارتــأت 

لسانيات النَّص وجوب توافرها يف النَّص األديب التعليمي 

حتــى يحقــق كفاياتــه اللغويــة وغاياتــه البداغوجيــة ويســاعد 

يف تشــكيل ذهنيــة الطفــل العــريب األدبيــة الجديــدة ومــن 

هــذه الخصائــص:

مــن الناحيــة الشــكلية ينبغــي أن تتمثــل دالالت النَّــص 

مثــل:  الفنيــة املحــددة  التقنيــات  مــن  األديب يف “شــبكة 

االســتعارات البســيطة والرمــوز، وأشــكال التكــرار، والتــوازي، 

الرديــة  والشــفرات  النحويــة  والصــور  اإليقــاع  وأبنيــة 

املختلفــة مــام يتميــز بــه النَّــص األديب عــن النصــوص اللغويــة 

الرفة”)فضل، 1992، 215(، مبا يتناسب ولغة األطفال، 

وأن يكــون تركيــز األهــداف وتنظيــم املحتــوى عــىل الطفــل 

وبقيــة املحــاور بالتســاوي ألن معظــم مناهــج ريــاض األطفــال 

والفصــول األوليــة مــن املرحلــة االبتدائيــة تركــز عــىل املــادة 

وجوانبهــا الشــكلية، والتــدرج يف عــرض املفاهيــم العقديــة 

النَّــص  تصاحــب  وأن  الثقافيــة،  واالجتامعيــة  األيدلوجيــة 

األديب عتبــات إرشــادية متكــن الطفــل مــن اســرتجاع األلفــاظ 

مبجــرد إلقــاء نظــرة عــىل املنتـَـج، وأن تتنــوع النصــوص “يقــوم 

كل نــص يف جوهــره بــدور املســاهمة يف الحــوار ويحــدث 

الحــوار بــني املنتــج واملســتقبل ألنــواع النصــوص املختلفــة 

مــع قــدر مــن الوســاطة مــن طريــق رعايــة املوقف”)فضــل، 

1992، 491( من قبل املعلم أو مرشدة الروضة، وأن يربط 

ربطــاً قويــاً بــني األدب واللغــة يف توزيــع املفــردات واألبنيــة 

والصــور واالنحرافــات، ومــع كل هــذا فهنــاك مجموعــة مــن 

تنتمــي كلهــا  تنتظــم الخطــاب األديب ال  التــي  “الخصائــص 

إىل مجــال اللُّغــة فالقواعــد العرفيــة، ورشوط تأويــل الداللــة 

تســتخدم يف  التــي  الســيميولوجية، واملفاهيــم  واإلشــارة 

معرفــة العــامل ويف العمــل والوظائــف النفعيــة قــد اندمجت 

كلهــا بسالســة يف مهمــة تحليــل الخطــاب األديب”)فضــل، 

1992، 11( وهذا العمل ينبغي أن ينفذ رشاكة بني الروضة 

التــي تشــتمل  النَّــص  واألرسة، ويضــاف إىل ذلــك عتبــات 

التمهيديــة  والصفحــات  الكتــاب، وجــالده،  غــالف  عــىل: 

)املقدمة، واالســتهالل...(، والرســومات والصور واأللوان، 

تــرز جــامل املــريئ، وتؤكّــد  فالصــورة )ثــاين، 2005، 22( 

النَّــص املكتــوب وتدعمــه، وعنــوان النَّــص وظيفتــه أن يعلــن 

العنــوان  يشــخص  حالــة  كل  “ففــي  النــص،  طبيعــة  عــن 

العمــل  شــكل النص”)هــووي، 2009، 139(، ويقــع هــذا 

عــىل عاتــق مصممــي املــواد التعليميــة مبعاونــة املؤلفــني 

وجهــات الطباعــة، إذ “مل تكــن هنــاك ثقافــة وال أســاليب 

بــكل  تقنيــة مســاعدة يف تيســري أمــر دراســة األدب ورفــده 

معلومة جديدة يف مجاله”)السقاف، 1992، 30(، خاصة 

أدب الطفولــة.

بعد استعراض العالقة بني األدب واللسانيات النصية 

ومــا تطلبــه مــن األدب نتنــاول هنــا االســرتاتيجيات التعليميــة 

للنــص األديب للطفــل يف ضــوء أسســها وموجهاتهــا ومــن 

أهمها: أن يشتمل فهم النَّص األديب عىل عمليات إدراكية 

عقليــة ذهنيــة حســب مقــدرات الطفــل وطاقتــه التقبليــة، 

بهــا  يتعلــق بفهمهــا “واالحتفــاظ  النصــوص ال  فاســتيعاب 

وتذكِّرهــا فحســب بــل بعمليــات إدراكيــة أخــرى أيضــاً، ووضــع 

الروابــط بــني معلومــات مــن نــص مــا واملعــارف واملعلومــات 

التي منتلكها من قبل لزيادة معرفتنا، أو لتصحيحها وفضالً 

عن ذلك فاألطفال لديهم القدرة عىل أن يجيبوا عن بعض 

لــوا نصوصــاً حســب  األســئلة بفهمهــم، أو أن يضيفــوا أو يعدِّ

لغتهــم أو يعلِّقــوا عليهــا ولــو بكلمــة أو إشــارة دالــة.

ومبراعــاة األســس النصيــة الســبعة الســابقة نتوصــل إىل 

مــادة  انتقــاء  مــن املوجهــات فاملقبوليــة تدفــع إىل  مزيــد 

تعليميــة تتــالءم وبيئــة الطفــل اجتامعيــاً خــارج قاعــة الــدرس، 

وتتوافــق علميــاً داخلهــا وترتبــط مبــا حولــه مــن ظواهــر علميــة 

وطبيعيــة، فمحتــوى املــادة املقدمــة البــد أن ميثــل هــذا 

األســاس، فالطفــل الــذي يعيــش يف املدينــة الغنيــة ينبغــي 

أن يختلــف أدبــه بعــض الــيء عــن الطفــل الناشــئ يف قريــة 

فقــرية يف القطــر الواحــد ناهيــك عــن بقيــة األقطــار حتــى يف 

مســتوى اللغــة ومفرداتهــا، فمثــالً قبــل تنــاول أي حيــوان يف 

أي عمــل أديب خــاص بالطفــل يفضــل التعــرف عليــه بزيــارة 

حديقــة الحيــوان أو بــأي وســيط آخــر، ويلعــب هــذا الــدور 

باالشــرتاك )األرسة، واملؤسســة، واإلعــالم(، ويف األفعــال 

الكالميــة والتبليغيــة، يحتــاج الطفــل أوالً إىل قــدوة منوذجيــة 
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مــن األشــخاص الذيــن يحيطــون بــه يف البيــت أو الروضــة، 

ثــم يتلقــى الطفــل النــص فريبــط بينــه وبــني مــا فعلــه قدوتــه 

حينهــا ســيقلد ذاك النمــوذج، لــذا عــىل األمهــات واآلبــاء -أو 

من يقوم مقامهم -معرفة مناهج الرياض األطفال وتفاصيل 

تنفيذها كل هذا يساعد يف تشكيل ذهنية واقعية للطفل.

الخامتة

تناولت الورقة جوانب من مشكلة أدب الطفل، تلك التي 

تتعلــق بضعــف مــردوده البيداغوجــي، وعــدم تحقــق أهداف 

مبــا يــريض الطمــوح، وحاولــت والوصــول إىل رؤيــة جديــدة 

لتشــكيل ذهنية الطفل العريب األدبية، وفق معايري وأســس 

مــن  النــص ومــا متخــض منهــا، وعالجــت ذلــك  لســانيات 

خــالل محــاور ثالثــة، وتوصلــت إىل نتائــج عديــدة مــن بينهــا:

تؤكــد الورقــة أن هنــاك بعــض املشــكالت التــي يعــاين ( 1

إنتاجــه  العــريب، يف  العــامل  الطفــل يف  أدب  منهــا 

ومحتــواه وتحقيــق أهدافــه.

الطفــل ( 2 أدب  منهــا  يعــاين  التــي  أبــرز املشــكالت  إن 

اآليت: يف  تكمــن 

اختالط املفاهيم وغياب رؤية عربية موحدة.

الرتكيز عىل مجموعة من القيم وإهامل أخرى.

االرتجال والعفوية والكتابة العشوائية.

فقدان التناغم بني الجهات املختصة.

هنــاك نصــوص شــعرية لألطفــال اليــوم تتصــف مبعايــري ( 3

النص الجيد وأسســه.

يعــاين أدب الطفــل مــن مشــكلة مــا بعــد إنتــاج النــص ( 4

وتنفيــذه، وهــي أضعــف حلقاتــه.

تقــدم معالجــة جذريــة ( 5 النــص ميكــن أن  إن لســانيات 

بإنتاجــه  املتعلقــة  الطفــل  أدب  مشــكالت  لبعــض 

وتحليلــه، ومــا بعــد عرضــه وتعليمــه )مــا هــو لغــوي وغــري 

لغــوي(

القطــر ( 6 الروضــة يف  الطفــل يف  أدب  محتــوى  تنــوع 

االجتامعيــة  املشــكالت  حــل  يف  يســاعد  الواحــد 

للطفــل. والثقافيــة 

إن اســتيعاب النصــوص ال يتــم بحفظهــا وفهمهــا فقــط ( 7

بــل ال بــد لــه مــن عمليــات إدراكيــة عقليــة.

عــىل جعــل ( 8 تقــوم  األدبيــة  العــريب  الطفــل  إن ذهنيــة 

أن  بعــد  للتطبيــق،  قابــل  منهــاج حيــاة حافــل  األدب 

إليهــا. ونظرتــه  الحيــاة  مفاهيمــه يف  يعــّدل 

الطفــل ( 9 ذهنيــة  تشــكيل  معتــراً يف  دوراً  لــألرسة  إن 

الجديــدة. األدبيــة 

التوصيات

تويص الورلة باآليت:

مــن محتــوى ( 1 الجانــب االجتامعــي  الرتكيــز يف  رضورة 

أدب الطفــل أوالً عــىل القيــم التــي ميكــن تطبيقهــا أمــام 

الطفــل يف األرسة، دون إغفــال الجوانــب األخــرى.

الثقافيــة ( 2 الفــوارق  مراعــاة  املختصــة  الجهــات  عــىل 

اختيــار  يف  الواحــد  القطــر  مســتوى  عــىل  والبيئيــة 

منهجــه. وتصميــم  األدب  محتــوى 

عىل الخراء واملختصني استصحاب لسانيات النص ( 3

يف إنتاج أدب الطفل واختيار محتواه.

رضورة إعــداد دليــل لــألرسة مصاحــب ملنهــج األدب ( 4

يف ريــاض األطفــال.

املراجع واملاادر

أحمــد، نجــالء محمــد عــيل، أدب األطفــال، جامعــة اإلســكندرية،.( 1

www.m5zn.com/newuploads 2012م.

بارت، روالن، التحليل الني، تطبيقات عىل نصوص من التوراة ( 2

واإلنجيل والقصة القصرية، ترجمة وتقديم عبد الكبري الرشقاوي، 

دار التكوين، دمشق 2009م.

بحــريي، ســعيد حســن، علــم لغــة النَّــص املفاهيــم واالتجاهــات، ( 3

مكتبــة لبنــان نــارشون، بــريوت والرشكــة املريــة العامليــة للنــرش- 

لونجــامن ط األوىل 1997م.

مــن قصــص ( 4 القيــم يف عينــة  توافــر  بــركات، فاتــن ســليم، مــدى 

األطفــال يف ســورية، مجلــة جامعــة دمشــق، املجلــد 26 العــدد 
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الثالث 2010م.
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الدكتورة سميه رياض اليالحى
جامعة عىل كره اإلسالمية

الفنــى  التعبــري  أدب األطفــال شــكل مــن أشــكال  يعتوورب 
األدىب الذى يشمل األفكار واألحاسيس واألخيلة، قد يأىت 

ىف صــورة منقولــة أو مســموعة أو مرئيــة أو يــأىت ىف صــورة 

قصــة أو مرحيــة أو مقالــة أو أغنيــة.

ولكــن  التعبــري  عــىل  اإلنســان  قــدرة  قديــم  الفــن  هــذا 

ظهــر ىف الســبعينات ىف فرنســا و أوربــا ىف شــكل حكايــة 

أو هدهــدة للنــوم و أخــذ ينمــو ىف منتصــف القــرن العرشيــن 

بالجــودة واالبتــكار وقــدم العــامل العــرىب إىل احتضــان هــذا 

الفن ولعب دوًرا فعااًل ىف تطويره نظرًا ألهميته ىف اآلداب 

اإلنســانية ألن الطفولــة هــى الغــرس املأمــول لبنــاء مســتقبل 

األمــة و أدب األطفــال وســيلة تثقيــف الطفــل.

ومــر هــو اســبق البلــدان العربيــة ىف جميــع املجــاالت 

الحــارض  الســبعينات إىل عرنــا  منــذ  وأخصبهــا  األدبيــة 

فســابق ىف تطــوره وازدهــاره أيًضــا.

نتكلــم عــن  ونقــدم إىل مفهــوم أدب األطفــال قبــل أن 

األدبــاء ىف  بأقــوال  اجــاماًل و ندعــم بحثنــا  تطــوره و نشــأته 

الصــدد. هــذا 

ميهوم أدب األطيال

إن أدب الطفــل مــادة خصبــة لبنــاء قــوى اإلبــداع واالبتــكار 

لــدى الطفــل، يتيــح الفرصــة أمــام األطفــال ملعرفــة اإلجابــات 

عن أسئلتهم واستفساراتهم لكل مرحلة من مراحل الطفولة 

ىف صــور مختلفــة.

وقــد عــرف الدكتــور نجيــب الكيــالىن أدب األطفــال و 

أهدافه بقوله: “ هو التعبري األدىب الجميل املؤثر الصادق 

ىف ايحاءاته و دالالته، والذى يستلهم قيم اإلسالم و مبادئه 

و عقيدتــه، ويجعــل منهــا أساًســا لبنــاء كيــان الطفــل عقليًــا 

و نفســيًا و وجدانيًــا و ســلوكيًا و بدنيًــا و يســاهم ىف تنميــة 

مداركــه و اطــالق مواهبــه الفطريــة والقدراتــه املختلفــة وفــق 

األصــول الرتبويــة اإلســالمية، وبذلــك ينمــو و يتــدرج الطفــل 

بصــورة صحيحــة تؤهلــه ألداء الرســالة املنوطــة بــه ىف األرض 

فيســعد حياتــه و يســعد بــه و معــه مجتمعــه، عــىل أن يراعــى 
ذلــك األدب وضــوح الرؤيــة و قــوة االقنــاع واملنطــق”.1

و نجــد هنالــك اختالفـًـا كثــريًا ىف تحديــد مفهومــه و نــرى 

آراًء عديدًة وال ميكننا أن نحدد له تعريًفا مستقاًل بل ميكننا 

ىف ضــوء مــا ســبق لنــا أن نعــرف أن أدب األطفــال يجــرى ىف 

ــا بالكاتــب والقــارئ فيمكــن القــول  إطــار األدب العــام مرتبطً

أنــه تجربــة القــارئ حــني يتفاعــل مــع النفــس طبًقــا ملعانيــه 

الخاصــة و أغراضــه و دالالتــه.

نشأة و تتور أدب األطيال ه مرص

إن أدب األطفــال مرتبــط بعمليــة التثقيــف و بــرز إىل الوجــود 

العــر  ىف  الرســيخ  بنيانــه  أُســس  و  القديــم  العــر  ىف 

أوربــا  الســبعينات ىف  بالتكنيــك ىف  بــدأ  لكــن  اإلســالمى 

األمــم  الغربيــة حينــام غفلــت  الــدول  مــن  وفرنســا وغريهــا 

العربيــة عــن أهميــة أدب األطفــال طويــاًل ثــم توجهــت إليــه مــع 

إرسال أول بعثة عربية مرية إىل أوربا ىف زمن محمد عىل 

واهتمــت بتنميتــه اهتامًمــا بالًغــا بســبب التغــريات الريعــة 

التــى شــهدتها املجتمعــات املعــارصة و بــدأت متيــل األمــم 

املريــة إىل أدب األطفــال حينــام أدركــت مقاصــد أدب 

األطفــال عــن طريــق طلبــة البعثــة العربيــة املريــة، وذلــك 

الختــالط األدبــاء والشــعراء العــرب بأدبــاء وشــعراء الغــرب.

و عــىل الرغــم مــن أن الحكايــات الخرافيــة قــد امتــدت 

مــن  قبــل املســيح ىف كل  الســادس  القــرن  جذورهــا ىف 

نــرى ىف حكايــات البانجاتــرتا أو  بــالد اإلغريــق والهنــد كــام 

ولكــن  دمنــة وغريهــا  و  كليلــة  أو حكايــات  الحكمــة  خزائــن 
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هــذه الحكايــات كانــت البدايــات األوىل لنشــأة هــذا الفــن 

الغمــوض. لــون  ىف 

أمــا نشــأته بصــورة بدائيــة ىف مــر فريجــع رأى جيمــس 

الفــن ىف  قــد عرفــوا هــذا  أدبــاء املريــني  بيكــس إىل أن 

التاســع عــرش، ويقــول:” أن املنقبــني ىف  القــرن  منتصــف 

مــر قــد عــروا ىف منتصــف القــرن التاســع عــرش عــىل أول 

و مراحــل منوهــا  الطفولــة  لحيــاة  و  الحيــاة  تســجيل ألدب 

فيمــر القدميــة، و يرجــع تاريــخ ذلــك إىل ثالثــة آالف ســنة 

عــىل  مكتوبــة  املوضوعــات  هــذه  وجــدت  امليــالد  قبــل 

أوراق مــن الــردى فيهــا، قصــة جزيــرة الثعبــان و قصــة امللــك 
الهــرم األكــر”.2 خوخوبــاىن 

فكانــت هــذه البدايــات ىف صــورة مبعــرة، أمــا ظهــوره 

ىف صورة مبلورة فجاء بجهود رفاعة الطهطاوى الذى اهتم 

برتجمــة القصــص عــن اللغــة اإلنجليزيــة ىف بعثــة مريــة ىف 

قــراءة القصــص ىف مناهــج  فرنســا و توجــه إىل أن يدخــل 

املــدارس املريــة و ركــز نظــره عــىل أن يدخــل هــذا األدب 

القــرآن والســنة و فلســفة  إطــار إســالمى وفًقــا لرســالة  ىف 

الشــعب العــرىب الحديــث.

و ســار عــىل هذاالــدرب بعــد عودتــه إىل مــر و حــاول 

إىل أن يجذب أنظار األطفال املريني إىل قراءة القصص 

ولــو كانــوا يعانــون مــن جــدب و فقــر و حرمــان و قحــط بســبب 

الحروب الصليبية، ومن أجل ذلك اســتفاد بكتب األطفال 

األجنبيــة وأمــر برتجمتهــا أيًضــا.

و ىف ذلــك الحــني بــدا أدب األطفــال بنشــأة الصحافــة 

املوجهــة للطفــل ىف الــدول العربيــة، وخاصــة ىف مــر كــام 

نــرى مجــالت عديــدة ىف هــذا الضمــن مثــل مجلــة ســمري 

الصغري، ومجلة املساعد والكوثر وغريها و لعبت صحيفة 

روضة املدارس دورًا بالغاً برئاسة رفاعة الطهطاوى إىل مدة 

مثــاىن أعــوام، وكذلــك مجلــة باباشــارو برئاســة قاســم أمــني، 

ازدهــار  بــارزًا ىف  قــد أدت دوًرا  فهــذه الصحــف املريــة 
أدب األطفــال.3

و ســار أدب األطفــال عــىل هــذا الســري، لكــن تضعضــع 

التعليــم ىف  الطهطــاوى، مبــا أن خيــوط  بعــد وفــاة رفاعــة 

مر قد ضعفت، و مبا أن أدب األطفال اصعب لون من 

األلــوان األدبيــة، تحتــاج إىل عنــارص أساســية و أمــور شــتى، 

فقــد غفــل عنــه معظــم األدبــاء، ولكــن مل ينعــدم متاًمــا؛ فقــد 

أىت الكاتــب محمــد عثــامن جــالل بحكاياتــه تحــت عنــوان “ 

العيــون اليواقــظ ىف األمثــال واملواعــظ “ لكنهــا مل تحصــل 

عىل الشهرة من ركاكة أسلوبها أو من أخطاء لغوية و مادية 

وغريهــا و كذلــك جهــود الكاتــب عبــد اللــه فريــح تــأىت ىف 
هذا املضامر ىف كتابه “ نظم الجامن من أمثال لقامن “.4

الشــاعر  يــدى  عــىل  فبــدأ  بالضبــط  الطفولــة  أمــا أدب 

ثقافتــني  تثقــف  الــذى  أحمــد شــوقى  املــرى املعــروف 

عربية إســالمية قبل ســفره إىل فرنســا و أوربية وفرنســية بعد 

ســفره لدراســة الحقــوق كــام ذكــر طــه حســني عــن شــوقى: “ 

فحينــام “ ذهــب إىل فرنســا ىف آخــر القــرن املــاىض إذا ذكــر 

الشــاعر، ذكــر ملارتــني و بحريتــه التــى ترجمهــا إىل العربيــة أو 

ذكــر الفونتــني و أســاطريه؛ و إذا ذكــر الفلســفة، ذكــر جــون 

ســيمون، ومــن املحقــق أن آثــار المارتــني والفونتــني آيــات مــن 
األدب الفرنــس”5

و دخــل أحمــد شــوقى مامرســة الكتابــة لألطفــال حينــام 

احتياجــات  مــن  الزمــى  احتيــاج  الطفولــة  أدب  بــأن  شــعر 

وثقافيــة وعداهــا  و علميــة  مــن فكريــة  الحيــاة  ىف رضوب 

بأســلوب غــذاىئ  إيصــال املعرفــة  الحكمــة و  و رغــب ىف 

باســمها حســب  الحيوانــات والحديــث  جميــل واســتخدم 

فهــم نفســية الطفــل ألن الحيوانــات تســتأوى ناطًقــا ىف نقــل 

الطبيعــة  مــن صــور  العديــدة  الجوانــب  توضــح  و  املعرفــة 

وتقلباتها. ومن هنا أخذت دروس العظة واألخالق الفاضلة 

أناشــيد شــوقى و  النفــس مكانًــا واضًحــا ىف  والتهذيــب 

الواضحــة  الفلســفة  اســتخدم  حكاياتــه. و كذلــك شــوقى 

لألطفــال اســتجابة لنفســية الطفــل و موهبتــه و ذهنيتــه، و 

ركز نظره عىل الصور املختلفة و نقيضها ىف صورة معجبة 

مــن حيــث يعرفهــم الخــري والــرش مســريًا عــىل أســلوب الغــرب 

و نهــج العــرب.

ثــم تطــور أدب األطفــال تدريًجــا و جــاء كثــري مــن األدبــاء 

الذين اهتموا بأدب األطفال ىف مر و عىل رأســهم كامل 

الــذى أىت بجهــود مديــدة ىف مجــاالت مختلفــة  الكيــالىن 

واألســاطري  والفكاهــة  واألناشــيد  والحكايــات  كالقصــص 

واألدب املرتجــم واألدب الدينــى اهتامًمــا بنفســية الشــبان 

كــام يكتــب الدكتــور حمــدى الســكوت ىف “ قامــوس األدب 
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العــرىب الحديــث “: “ كان كامــل كيــالىن مــن أوائــل الذيــن 

و  الحديــث،  العــرىب  األدب  األطفــال ىف  قصــص  كتبــوا 

إنتــاج غزيــر و متميــز ىف هــذا املجــال و كتاباتــه تحفــل  لــه 

جــودة  عــن  والصياغــة فضــاًل  القــص  رفيعــة ىف  مبهــارات 
6.“ املوضوعــات 

و كذلك نرى إسم محمد الهراوى ىف هذا املجال و له 

“ســمري األطفال للبنني” و “ســمري األطفال للبنات” و “جحا 

واألطفال” و “بائع الفطري”. و نجد حامد القى الذى دخل 

هــذا امليــدان و ترجــم كثــريًا مــن الكتــب اإلنجليزيــة ولــو كان 

مهندُســا، و يعــرتف بنفســه اهتاممــه بهــذا النــوع كــام يقــول: 

“مل أتــردد أن أنــرش بــني النــاس كتــاىب هــذا عندمــا تبينــت 

أن الحاجــة ماســة إليــه، و ذلــك ألىن ىف مطالعــاىت لكتــب 

اإلنجليزيــة عــرت عــىل عــدد كبــري مــن القصــص التهذيبيــة 

التى تتضمن الحكمة واملوعظة الحسنة ىف أسلوب شائق 

و عبارات خالبة، يقصد بها إىل تربية للناشئني تربية خلقية 
قوميــة، فعولــت عــىل ترجمتها.....الــخ”.7

عطيــة  ومحمــد  الكيــالىن  نجيــب  اســم  أيًضــا  نجــد  و 

األبراىش و عىل فكرى و إبراهيم العرب وغريهم الذين برزوا 

ىف هــذا املجــال وجعلــوا ملــر الســبق ىف أدب األطفــال.

األهمية االجتامعية ألدب األطيال

إن أدب األطفــال يعــرض صــوًرا مختلفــة مــن عنــارص أدبيــة 

مــن مثــل قصــص و حكايــات و أغــاىن و أناشــيد و ســواها 

أداة  كــام هــى  تــأىت القصــص والحكايــات ىف املقدمــة  و 

التعبــري عــام تختلــج ىف النفــوس فــأدب األطفــال و قصصهــم 

تلبَــى حاجــات األطفــال و تقــدم لهــم خــرات وتجــارب حياتيــة 

حيــث تــؤدى إىل املعــارف القيمــة والتجــارب واملامرســات 

اإليجابيــة للتقــدم ىف الحيــاة اليوميــة.

عــىل ضبــط  الطفــل  يقــدر  األطفــال  أدب  بوســاطة  و 

انفعاالتــه و مشــاعره و توجيههــا مــن خــالل تقديــم الصــورة 

اإليجابيــة واملثاليــة التــى يتأثــر بهــا الطفــل، فهــو يطــل عــىل 

شخصيات المعة من قادة و علامء و مفكرين و أبطال حيث 

يرســخ عنده حَب الوطن من خالل اســتحضار صور جاذبية 

مــن تراثنــا اإلســالمى األصيــل وكذلــك يقــدم بــه إىل املعرفــة 

مــن منــاذج إنســانية و حضاريــة التــى مــا قدمتهــا الحضــارة 

العربيــة واإلســالمية.

أما األهمية االجتامعية ألدب األطفال فهى أرسخ منهام 

بــأن الطفــل هــو كــون بالــغ مــن كيــان املجتمــع وال ميكــن لــه أن 

يتقدم بدون العالقات االجتامعية، واملجتمع ينقل للطفل 

صــوًرا مختلفــة مــن بيئتــه أو مــن بيئــات أخــرى و يبعــده عــن 

الفردية واألنانية وحَب الذات واإلنطواء ويهدى إىل ترسيخ 

العالقات السليمة ىف األرسة واملدرسة واملجتمع و يؤهله 

للتكيــف اإليجــاىب مــع املجتمــع والتفاعــل االجتامعــى معــه 

النظــام  عــىل  القــدرة  يعطيــه  ألنــه  وذلــك  ىف املســتقبل، 

ويقــول  والحلــم وســواها.  والعقالنيــة  والصــر  واالنضبــاط 

الكاتــب ىف ضمــن أهــداف أدب األطفــال:” تعريــف الطفــل 

مبجتمعه و مقومات هذا املجتمع و أهدافه و مؤسساته، 

وما يجب أن يسود فيه من قيم و صفات اجتامعية. و هذا 

يكشــف للطفــل عــن جوانــب الحيــاة االجتامعيــة، فيســاعد 
عــىل االندمــاج ىف املجتمــع والتجــاوب مــع أفــراده”.8

و  ســلوكيات  نحــو  األطفــال  بــأدب  يتوجــه  فالطفــل 

منهجيات اجتامعية إيجابية حيث يرسخ ىف ذهنه العادات 

االجتامعيــة الســليمة واألخــالق الفاضلــة و يبعــد نفســه عــن 

الســلوكيات الســلبية التــى ينفــر منهــا النــاس و يعــرف عــىل 

أهميــة التواضــع والتســامح والجــود والكرامــة و يوثــق وثاقــة 

الجامعــة و هكــذا يقــوى ذاتــه ويقــوم كالبنيــان املرصــوص 

ألن قــوة املجتمــع ال تثبــت إال بوحــدة الجامعــة.

و بنــاًء عــىل ذلــك ميكــن أن نقــول أن العقــد الثــاىن مــن 

القرن العرشين هو بداية أدب الطفل مبر والعامل العرىب 

عــىل أســس إبداعيــة كــام ميكــن القــول أن أدب األطفــال هــو 

يحــرض  فهــو  الطفــل واملجتمــع،  بــني  االجتامعــى  الجــر 

األطفــال عــىل قواعــد ســلوكية إيجابيــة و تضبــط العالقــات 

التعامــل ىف  يعلمهــم  و  والكبــار  الصغــار  بــني  االجتامعيــة 

املجالــس والحــوار فيهــا ألن الطفــل يعــرف بــه عــىل الطاعــة 

واالحــرتام و يجمــع القــدرة عــىل مخالطــة الكبــار والتحــدث 

معهــم.
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ا. نور الرردان
كلية الفنون والتصميم/ جامعة العلوم التطبيقية، اململكة األردنية الهاشمية

امللخص

الرشدان، نور ياسني. )2016(. ورقة بعنوان: “األهمية االجتامعية لرسوم قصص األطفال”. مقدم للمؤمتر العريب 

األول، والــذي تنظمــه جامعــة كــرياال تحــت عنــوان: “نشــأة وتطــور أدب األطفــال يف اللغــة العربيــة”. واليــة كــرياال/ الهنــد 

)27-29 يناير/ كانون الثاين 2016م(.

تعتوورب رســوم قصــص األطفــال يف مرحلــة الطفولــة املبكــرة 
)5-8 ســنوات( جــزءاً ال يتجــزأ مــن األدب القصــي املوجــه 

قصــص  ولرســوم  وأسســه،  بتعريفــه  عــام  بشــكل  للطفــل 

األطفــال مبضمونهــا ورســومها القــدرة عــىل مخاطبــة طبيعــة 

واالجتامعــي  والنفــي  العقــيل  الطفــل وخصائــص منــوه 

الطفــل  مبــارشاً يف ســلوك  تأثــرياً  لهــا  أن  إذ  والعاطفــي، 

وأفــكاره، ويف تنميــة الخيــال واإلبــداع لديــه، وإثــراء مشــاعره 

وعواطفه اإلنسانية النبيلة، ويف توسيع مدركاته وتصوراته، 

وإثارة رغبه الفضول واالستفســار والتذكر بعيداً عن الحشــو 

والتلقني، ويف تنمية الوعي البري والكتايب لديه، وتعزيز 

التنميــة املعرفيــة والقوميــة والرتبويــة فيــه.

وهنــا تكمــن املســؤولية الكــرى التــي تقــع عــىل عاتــق 

مــن يدعــم  والكتّــاب واملعلمــني واملربيــني وكل  الفنانــني 

ويالمــس تجربــة الرســم والكتابــة للطفــل. إذ يجــب أن تكــون 

خراتهم قريبة من فهم طبيعة الطفل وخصائص منوه، ومبا 

يحقــق انســجامه وتوجيهــه ايجابيــاً نحــو بيئتــه االجتامعيــة يف 

ظل تزاحم وسائط االتصال التكنولوجية الحديثة والتقنيات 

الريعــة واملتالحقــة يف مختلــف  والتغــريات  املتطــورة، 

مجــاالت الحيــاة، ومواجــه تحديــات املجتمــع للوصــول إىل 

شــخص  ودعــم  املطلوبــة،  واالنســجام  التكيــف  أســاليب 

الالزمــة  الحياتيــة  والتجــارب  الخــرات  مبختلــف  الطفــل 

لذلــك.

مــا  اختيــار  بحســن  األخــذ  يجــب  ملــا ســبق،  وتحقيقــاً 

يُقــدم للطفــل مــن رســوم ألبطــال تجســد يف مالمحهــا القــوة 

وتكــون  وفنيــة،  أســس علميــة  والصالبــة، وضمــن  والــذكاء 

مرتبطــة مبواضيــع معرفيــة أو ثقافيــة أو علميــة أو تربويــة؛ ولهــا 

بالخــري  ورائــدة  أجيــاٍل صالحــه  والتأثــري يف صقــل  القــدرة 

واألمــن  والعــدل  والتضحيــة  والوفــاء  والصــدق واإلخــالص 

واملثــل العليــا، ومتســلحة بأنبــل األفــكار وأســاليب الثقافــة 

والقيــم األخالقيــة والروحيــة املختلفــة. كــام أن حســن رســم 

وتصميم الشخصيات القصصية ومبا يناسب ويرتبط برياً 

باملضمــون األديب ويجســد املفاهيــم البطوليــة والتاريخيــة 

والدينيــة يف قصــص األطفــال يســاهم يف تعريــف الطفــل 

التاريخيــة والثقافيــة. بحضارتــه 

ومــن جهــة أخــرى، يجــب أن تكــون الرســوم معــززة بأمنــاط 

املجتمعيــة  والعــادات  والتقاليــد  واألعــراف  الســلوك 

تطلعــات  مــع  ويتــامىش  الحــارض  يواكــب  املتوارثــة، ومبــا 

أداء مهمتــه يف  عــىل  الطفــل  تســاعد  والتــي  املســتقبل، 

ايجــايب وحســن. مــا هــو  بــكل  النهــوض مبجتمعــه ودعمــه 
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مقدمة
تعتر مرحلة الطفولة مرحلة مهمة يف حياة اإلنسان بشكل 

عام، وحياة الطفل بشكل خاص، إذ أن اغلب املكتسبات 

الخارجيــة تكــون هدفــاً مبــارشاً يف تكويــن الخصائــص األوليــة 

تلــك  متابعــة  أهميــة  وتكمــن  الطفــل وســامتها،  لشــخصية 

بجوانبهــا  نطــاق األرسة واملجتمــع لإلملــام  عــىل  املرحلــة 

اإلمنائيــة واالجتامعيــة والســلوكية، متهيــدا لخلــق شــخصية 

ايجابيــة متكاملــة ضمــن منظومــة القيــم األخالقيــة والروحيــة 

والجامليــة والتــي تتوافــق مــع تكويــن املجتمــع وثقافتــه.

وجــه  عــىل  األطفــال  أدب  املكتســبات  تلــك  ومــن 

الخصــوص، وكل مــا يشــمل مــن نشــاطات ذهنيــة وحركيــة 

كالقصــة والشــعر واملــرح والروايــة واملقالــة واملوســيقى، 

وهي ذاتها املعروفة يف أدب الكبار بأسسها ومضامينها، إال 

أنها مخصصة لفئة األطفال ومبا يتناسب مع فئتهم العمرية.

أدب  يف  الرتتيــب  صــدارة  املصــورة  القصــة  وتحتــل 

الطفل، وذلك إلنفرادها مبخاطبة مشاعر الطفل ووجدانه، 

وتوظيفهــا إليصــال األهــداف الرتبويــة والســلوكية لــه، ومبــا 

طبيعتــه  يف  فالطفــل  والنفســية.  الفكريــة  حاجاتــه  يوائــم 

الفطرية مييل إىل كل ما هو مشوق وجديد، وكل ما يحمله 

إىل عامل الخيال واإلبداع القصي، ليوصل إليه املضمون 

ممتــع  بأســلوب  بالصــورة  الكلمــة  ربــط  طريــق  عــن  األديب 

وبســيط. فرســوم القصــص تتطلــب موهبــة حقيقيــة، مثــل 

أي إبــداع أصيــل، إذ أنهــا تشــمل جميــع الجوانــب امللموســة 

واملحسوســة املتعلقــة بالطفــل.

الطفــل،  ســلوك  يف  املصــورة  القصــة  لتأثــري  ونظــرا 

عــىل  للوقــوف  مبحتوياتهــا  الدراســة  هــذه  جــاءت  فقــد 

األهميــة االجتامعيــة لرســوم قصــص األطفــال يف املرحلــة 

العمريــة )5-8( ســنوات، وهــي املرحلــة املتوســطة مــا بــني 

الطفولــة املبكــرة والطفولــة املتأخــرة، إذ يتضــح أن العالقــة 

بــني رســوم قصــص األطفــال والتأثــري يف ســلوكيات الطفــل 

ال  التــي  فالقصــص  ومؤكــده،  وطيــدة  االجتامعيــة عالقــة 

تعــزز مــن الســلوك االجتامعــي اإليجــايب لــدى الطفــل تعتــر 

قصصــاً بــال هــدف وال رســالة تربويــة بنــاءه، وهنــا يكمــن دور 

املؤسســات املســئولة يف إيقافها تفاديا ملا قد تزرعه من 

ســلبيات يف ســلوك الطفــل.

فــام هــي األهميــة االجتامعيــة لرســوم قصــص األطفــال؟ 

رســوم  ســتضيفها  التــي  الســلوكية  اإلضافــات  هــي  ومــا 

ايجابيــا  فــردا  لتجعلــه  الطفــل  لشــخصية  األطفــال  قصــص 

املجتمــع؟ يف 

األهمية االجتامعية لرسوم لاص األطيال

تتأثــر  ســنوات(   8-5( عمــر  مــن  الطفــل  ثقافــة  أن  الشــك 

بــاألرسة واملدرســة واملجتمــع املحيــط،  يف بدايــة منوهــا 

وعقليــاً  ثقافيــاً  الطفــل  ســلوك  يف  الحقــاً  ســتؤثر  والتــي 

ووجدانياً وجسدياً، وتنمي لديه القيم واملدركات املعرفية 

واالجتامعية واألخالقية والجاملية، متهيدا لتكوين شخصية 

قــادرة عــىل التعلــم واالكتشــاف والبحــث والتطويــر.

القيــم هــي معيــار  ويــرى كنعــان )1995، ص136( أن 

املجتمعــات  مــن  مجتمــع  بــه  يؤمــن  مــا  كل  عــىل  للحكــم 

البرشيــة، ويؤثــر يف ســلوك أفــراده، حيــث يتــم مــن خاللـــه 

انتامئــه نحــو  الفــرد، ومــدى صــدق  الحكـــم علـــى شــخصية 

املجتمع بكل أفكـــاره ومعتقداتـــه وأهدافـــه وطموحاته، وقد 

تكــون هــذه القيــم إيجابيــة أو ســلبية لــكل مــا هــو مرغــوب أو 

غــري مرغــوب فيــه، بتمثلهــا الفــرد بصــورة رصيحــة واضحــة أو 

ضمنيــة خفيــة تنعكــس آثارهــا عــىل ســلوكه فتحــدد مجــرى 

حياتــه التــي تتجــىل مــن خاللهــا مالمــح شــخصيته.

ويضيــف )يوســف، 2001( وملــا كانــت القيــم الســائدة 

يف مجتمع من املجتمعـات هـي معيار تحركه نحو أهدافه، 

وهي املقياس الذي يزن له بكل قوة أموره واتجاهاته، فـإن 

مجتمعنا يحتاج إىل القيم العربية التي تأخذ بيده من أجل 

العـــر، وتخلــق منــه املواطــن الصالــح  تحـــديات  مواجهــة 

نفـــسه  الــذي يتمســك برتاثــه ويحميــه، ويعايـــشه، ويعـــرف 

وقدراتــه ومكانــه مــن أمتــه، وأن يؤمــن بالقيــم التــي تربطــه إىل 

أمتــه، وتحــدد أهدافــه وســلوكه االجتامعــي، ولذلــك فإننــا 

نتطلع إىل زرع هذه القيم يف الطفل العريب نفسه، كام وال 

بـــد مــن إشــباع حاجاتــه األساســية يك يشــب مواطنــاً صالحــاً 

البدنيـــة والنفـــسية واالجتامعيــة وحاجتــه إىل  الناحيـــة  مــن 

إثبــات ذاتــه، وهــذه االحتياجــات ال تقــل أهميــة عــن حاجتــه 

للتعلــم والســيطرة عــىل منابــع املعرفــة )ص173(.

التــي تجســد  القيــم  ويعتــر أدب األطفــال أحــد روافــد 
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فلســفة املجتمــع الــذي ينتمــي إليــه الطفــل، ليجســد يف 

العــادات والتقاليــد والقيــم والســلوكيات  مضمونــه جميــع 

املجتمعيــة، والتــي يتــم تقدميهــا بشــكل مبســط وممتــع ومبــا 

يتــامىش مــع مســتوى تفكــري الطفــل ومدركاتــه، وبخصوصيــة 

تختلف عن أدب الكبار، والتبسيط هنا ال يعني االستخفاف 

مبكنونــات الطفــل الخاصــة، بــل إعطــاء أدب الطفــل صفــة 

التفــرد والخصوصيــة كأدب متكامــل قائــم بذاتــه، يخاطــب 

عامل الطفولة عىل وجه الخصوص، من خالل جعل الرسوم 

واملضمــون مرتبطــاً بحيــاة الطفــل ومحيطــه االجتامعــي عــىل 

اعتبــاره جــزءا مــن املجتمــع، وقــادراً عــىل التفاعــل يف إطــاره، 

ومبــا يؤثــر ايجابيــاً يف تفكــريه وســلوكه ووجدانــه.

الطفــل  أدب  الشــامس«  »عيــس  الكاتــب  ويعــرِّف 

م إىل األطفــال مــن نصــوص أدبيــة،  يُقــدَّ مــا  ـه: كّل  أنَـّ عــىل 

كتبــت خصيصــاً لهــم، وفــق أســٍس نفســية وتربويــة ولغويــة، 

تتناسب مع ميزات كل مرحلة من مراحل الطفولة، وتعالج 

املوضوعــات التــي تهــمُّ األطفــال، واملواقــف واملشــكالت 

تلبــي حاجاتهــم للمعرفــة واالطّــالع واالكتشــاف، عــر  التــي 

والنشــيد  والحكايــة  القصــة  املتمثِّلــة يف  األدبيــة  الفنــون 

مــع  تتَّفــق  ــطة،  مبسَّ بأســاليب  م  تقــدَّ والتــي  والتمثيليــة، 

مســتوى تطــّور األطفــال ومنّوهــم املعــريف، وقدرتهــم عــىل 

الفهــم واالســتيعاب )ص.33(.

يالمــس  مــا  بــكل  ويتأثــر  يتفاعــل  بطبيعتــه  الطفــل  إن 

حاســة الســمع والبــر لديــه، فالطفــل عندمــا ينجــذب اىل 

الشــكل أو الصــورة يراهــام هدفــا يفــران معلومــة أو ســلوكاً 

معينــاً، فيتحــول الشــكل أو الصــورة إىل مــدركات داخليــة 

التفاعــل  أســاليب  ومــن  يرفضهــام،  او  يتقبلهــام  تجعلــه 

البري املحبب لدى الطفل هو استخدام اسلوب األدب 

القصــي املصــور، والــذي يعتمــد عــىل إيصــال املضمــون 

بواسطة ربط الكلمة بالصورة والرسوم، ومبا ينمي القدرات 

التعليميــة والثقافيــة لــدى الطفــل. إذ تعتــر القصــة مــن أكــر 

املجاالت تأثرياً يف تعزيز السلوك االيجايب والقيم الرتبوية، 

ذلك انها متفقه مع رغبات الطفل طوعاً، ومبا يوافق ميوله 

وحاجاتــه الفكريــة والوجدانيــة دون فــرض أو إكــراه.

ومــن خــالل الصــور املعــرة يســتوحي الطفــل خيــاالت 

تزيــد يف آفاقــه، حيــث تفتــح لــه الســبيل لتخيــل صــور تفــوق 

تلك التي يراها، ومبرور الوقت يبدأ يف توقع نتائج معينة، 

ويصــدر أحكامــاً، ويكتســب قــدرة عــىل فهــم العالقــات بــني 

األسباب والنتائج إىل حد ما، وفوق هذا وذاك فهي تنمي 

الذوق الفني لدى األطفال من خالل صورها الجميلة التي 

التشــكيلية )املــرشيف، 2005،  الفنــون  مــن  ألوانــاً  تشــكل 

ص121(.

البســيطة  الطفــل هــي القصــة  لــدى  والقصــة املحببــة 

الغــري معقــدة بأســلوبها وفكرتهــا ورســومها، والتــي تغــذي 

الطفــل باملعرفــة والفائــدة والخيــال والتســلية، وتثــري لديــة 

رغبــة االكتشــاف والفضــول وحــب االســتطالع، وتغــرس فيــه 

حــب التعلــم والقــراءة بأســلوبها املشــوق والجميــل، وتطغــى 

عليها الرسوم الجميلة للشخصيات واملناظر وبألوان جذابة 

نابضة بالحياة، والتي تشــغل مســاحات واســعة يف صفحة 

القصــة، وتكــون قــادرة عــىل نقــل الطفــل اىل عــامل تعبــريي 

مختلــف ولكــن مرتبــط بواقعــه وبيئتــه، اذ تــأيت الرســوم كرمــوز 

تعــر عــن النــص املرافــق لهــا، وترتجمــه اىل الــوان وخطــوط 

وعواطــف ذات دالالت تعبرييــة، ورغــم انهــا تكــون مــن خيــال 

الفنان اال انها مرتبطة بخصائص الطفل وطبيعته املتعطشة 

لــكل مــا هــو خيــايل وغــري مألــوف، فالرســوم الرمزيــة تســاعد 

التخيــل االنهــايئ يف للرســوم والشــخصيات  الطفــل عــىل 

القصــص املرســومة  الشــجرة يف  ألوانهــا، فمثــالً  واختيــار 

ليســت كالشــجرة يف الواقــع، لكــن الطفــل يحبهــا ويتقبلهــا، 

وتثــري لــه الخيــال والتفكــري وامكانيــة االبتــكار والتحويــر، والتــي 

قــد تؤثــر فيــه وتهيمــن عــىل ادراكــه ولفــت انتباهــه اكــر مــن 

النص فيتجسد لديه املضمون يف قصة مرسومة ملفوظة.

وتظهــر براعــة الفنــان برســمه وتجســيده ألبطــال القصــة 

ومبــا يتوافــق مــع رســالة النــص األديب، فقــد يكــون أبطالهــا 

مــن الحيوانــات أو مــن الجــامدات أو عــىل شــكل مخلوقــات 

خرافيــة، فالرســوم ركيــزة أساســية يف نجــاح القصــة، وذلــك 

األحــداث  األفــكار وتسلســل  إيصــال  عــىل  أبطالهــا  لقــدرة 

بــكل بســاطة ومبــارشة، فالطفــل ينجــذب إىل  إىل الطفــل 

عنــد مشــاهدة  بهــا وجدانيــاً  الشــخصية ويتقمصهــا ويتأثــر 

تعبــريات وجههــا املرســومة، فيفــرح لفرحهــا ويحــزن لحزنهــا، 

ويــرى فيهــا القــدرة عــىل متثيــل الســلوك االيجــايب فيقلدهــا 

بشكلها وحركاتها وتحدياتها، ومبا يتوافق مع ميوله وأفكاره.
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الشــخصيات  أكــر  ان  الهاشــمي«  الديــن  »نــور  ويــرى 

التــي تلفــت انتبــاه الطفــل دون غريهــا: هــي الشــخصيات 

بالــذكاء  التــي تتحــّدى األخطــار، وتتَّســم  املغامــرة الجريئــة 

واالنطــالق.  الحريــة  والطمــوح، وحــبِّ  واملــرح  والشــجاعة 

أمــا أهــم خصائــص الشــخصية يف قصــة األطفــال: أن تكــون 

مألوفــة للطفــل، قريبــة إىل نفســه، مالمئــة لثقافتــه. وتكــون 

بالقيــم  مشــبعة  تكــون  وأن  والتأثــري،  اإلقنــاع  عــىل  قــادرة 

قيــم أخالقيــة واضحــة. وأن  العليــا، ودالّــة عــىل  اإلنســانية 

تتصــف بالشــجاعة واإلقــدام وحــبِّ الخــري واإليثــار، وبعيــدة 

عــن املثاليــة املطلقــة، وغــري مبالــغ يف قدراتهــا وإمكاناتهــا 

)2004، ص51(.

الســلوك  ذوو  القصــة  ألبطــال  الطفــل  تقبــل  ويزيــد 

والصــورة  بالصــوت  تجســيدهم  تــم  إذا  خاصــة  االيجــايب 

بواســطة االســطوانات أو األقــراص املدمجــة، أو عــن طريــق 

إدخالهــم  أو  لألطفــال،  مناســبة  وأزيــاء  كدمــى  تشــكيلهم 

كملصقــات يف القرطاســية وأدوات الطفــل الخاصــة، والتــي 

تزيــد مــن عمــق إحســاس الطفــل وتوســع خيالــه ليستشــعر 

القصــة ويتقمــص معهــم املغامــرات واالنفعــاالت  بأبطــال 

بهــم. ويتأثــر  فيتقبلهــم 

وتجســيدا لــكل شــخصية ايجابيــة مرســومه يف القصــة 

ال رضر يف أن يقــوم الطفــل بلعــب دور بطــل القصــة بشــكله 

التصميمي املرسوم وذلك لتطوير قدرات املعرفة والتعلم 

االنفــرادي وتقويــة التعبــري الشــفوي والحــريك لديــه، ومتنيــة 

واملوســيقية  والفنيــة  الرياضيــة  والنشــاطات  الجوانــب 

والصحيــة واملهــارات الحياتيــة والنواحــي الجامليــة.

إضافــة إىل أن القصــة أداة مــن أدوات التثقيــف فهــي 

أداة ترفيهيــة ميكـــن أن تنمـــي عقـــل الطفــل وميولــه القرائيــة، 

القـــصة  التــي يجــب مراعاتهــا يف  ولذلــك مــن أهــم األمــور 

الطفــل األساســية ومنــوه يف مختلــف  تحقــق حاجــات  أن 

جوانبه، وتتوافـق مـع ميولـه ومستوى تطوره العقيل واللغوي 

بعــض  فتعمــد  1990، ص113(.  )الحســن  واالجتامعــي 

مــن  تزيــد  بتقنيــات فنيــة  القصــة  إخــراج  املنشــورات عــىل 

التثقيــف والتســلية للطفــل، كأن تحتــاج بعــض الرســوم إىل 

تلوين أو قص أو إلصاق ملصقات خارجية، أو يكون الشكل 

الخارجي للقصة عىل شكل معني ليس كالشكل املربع أو 

املســتطيل املألوف. وهذا النوع من التغري يزيد من متعة 

القصــة وتفاعــل الطفــل معهــا، مــام يزيــد مــن ســهوله تقبلــه 

ألفكارهــا ومضمونهــا.

الفنــان مراعــاة عــدم  ومــن جهــة أخــرى، يتوجــب عــىل 

رســم شــخصياته بطريقــه مثاليــه مبالــغ فيهــا، ســواء كان يف 

الشــكل النهــايئ أو بقدرتهــا عــىل متثيــل القيــم والســلوك 

االيجــايب، الن ذلــك ال ينطبــق عــىل الواقــع الــذي يعيــش فيــه 

الطفــل، والــذي ســيؤثر ســلبيا يف شــخصيته، وســيصدمه 

بواقع يحوي مختلف الشخصيات واألمناط السلوكية التي 

التجــاوب والتعامــل معهــا، فعــىل  قــد ال يســتطيع الطفــل 

الفنــان أن يرســم شــخصية بطــل  يريــد  ســبيل املثــال حــني 

القصــة عــىل انــه شــخص قــوي وشــجاع، يجــب أن يجســد 

يف مالمــح الشــخصية الحكمــة والــذكاء أيضــا، وبهــذا يــرتك 

انطباعا ايجابياً لدى الطفل بان أصعب املشاكل يتم حلها 

بعقالنيــة وتــروي بعيــدا عــن العنــف والتــرع، إذ أن إيصــال 

فكرة أن القوة تعني العنف ستنمي يف داخل الطفل امليل 

إىل الســلوك العــدواين واألذى لحــل مشــاكله، وســتجعله 

شــخصا ســلبياً يف مجتمعــه.

كام يجب أن يبتعد الفنان عن رســم تصاميم ومشــاهد 

وشــخصيات مخيفــة وحزينــة ومفزعــه ومرعبــة، تهــدف يف 

شــكلها وألوانهــا إىل املبالغــة يف تصويــر مواضيــع املــوت 

والقبور والدماء والضحايا، واألشباح والعفاريت والوحوش 

ــحرة، وكل مــا يــزرع شــعور الخــوف والحــزن لــدى الطفــل  والسَّ

بأســلوب يفــوق مــا تتحملــه طفولتــه النقيــة، أو تكــون الرســوم 

مقتبسة من حضارات وتقاليد ال تتوافق مع تقاليد مجتمعه 

وقيمه، ومام قد يؤثر ســلبياً يف ســلوكه ويعكر صفو براءته، 

كرســوم لقصــص غراميــة تظهــر املفاتــن الجســدية وتقــود إىل 

والتقاليــد  والعــادات  للديــن  منافيــة  ترفــات الاخالقيــة 

املجتمعية، أو رســوم لقصص بوليســية تنمي داخل الطفل 

دوافــع الجرميــة واالجــرام.

وعليه، وحتى تكتمل مقومات إيصال املعلومة بشكلها 

الهــادف، يجــب االرتقــاء بالتســهيالت الثقافيــة والتعبرييــة 

لــدى الطفــل، ودمجــه ببيئتــه املحيطــة، وتقديــم الرعايــة لــه، 

وزيــادة النشــاطات والــدورات التدريبيــة املعنيــة بالطفولــة، 

تنســجم يف  مجــالت وقصــص  مــن  األديب  اإلنتــاج  ودعــم 
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مضمونهــا ورســومها وتصميمهــا مــع حاجــات الطفــل، وتعــزز 

مــن حــب املطالعــة واإلبــداع والثقافــة لديــه، وتنســجم مــع 

طبيعته املبنية عىل كل ما يجلب لنفسه املتعة والرور، 

وحــب االكتشــاف واملغامــرة أثنــاء متابعتهــم ألبطــال القصــة 

وهــم يواجهــون الصعوبــات والتحديــات، ومــا يتعرضــون لــه 

مــن اآلالم واآلمــال، فينشــا لديــه رغبــه تحويــل الخيــال إىل 

واقع بعد النقد والتحليل، ويظهر لديه حب تجســيد ادوار 

البطولــة والشــجاعة لتتحــول إىل ســلوك ايجــايب، وبــكل مــا 

يتحــدى اإلبــداع والفكــر لديــه، وينمــي املعرفــة يف اإلجابــة 

التعليــم والثقافــة  لربــط  عــن أســئلته واستفســاراته، ســعيا 

بالرتفيــه، إليصــال الطفــل إىل تربيــة حديثــة متكاملــة ومتوازنــة 

مــن جميــع جوانــب شــخصيته، فتســاعده عــىل مواجهــة مــا 

يف الحيــاة مــن صعوبــات وتقلبــات يف الظــروف. فتصقــل 

مــا  الشــخصيات  تلــك  أن  لتــدرك  اللينــة  بذلــك طبيعتــه 

كانــت لتمثــل ادوار البطولــة وتحقــق النــر إال بعــد اجتيازهــا 

لسلســلة مــن التحديــات والقســوة، عندهــا ينتقــل الطفــل 

مــن التقليــد واملحــاكاة إىل مرحلــة الســلوك الواعــي، وقــد 

تحقــق يف ذاتــه الثقــة بالنفــس، وروح املغامــرة املدروســة 

يف البحــث واالكتشــاف واالســتطالع، وصــوال لتخفيــف أي 

صدمــه قــد يواجههــا الطفــل يف حياتــه الحقيقيــة. فتقــوي 

تجاربــه الذاتيــة، وتنمــي لديــه اتجاهــات ومواقــف بنــاءه متثــل 

القيــم واألمنــاط الســلوكية االيجابيــة يف مجتمعــه.

وختامــا، يتوجــب عــىل املؤسســات املعنيــة بالطفولــة 

إنشــاء دوائــر عامــة تعمــل عــىل تطويــر الوعــي لــدى األرسة 

مؤسســات  ولــدى  مســئول،  وتربــوي  اجتامعــي  كرشيــك 

التــي  املجتمــع الرتبويــة والتعليميــة لتوجيههــم إىل الطــرق 

تســاعد يف توظيــف القصــة مضمونــا ورســوما، ودورهــا يف 

تعزيــز الســلوك االيجــايب لــدى أطفالهــم، ومبــا يســاهم يف 

الفحــص والبحــث واالكتشــاف والتجريــب  تنميــة مهــارات 

عــن  واالبتعــاد  الطفــل واألرسة واملجتمــع.  بــني  والتفاعــل 

كل مــا قــد يؤثــر ســلبيا يف ســلوك األطفــال، كأن تــزرع رســوم 

أبطال القصص فيهم التميز الجني أو العرقي أو الطبقي 

أو الديني أو أي متيز بني أطفال املجتمع الواحد، فالطفل 

يرى يف أبطال القصص مثال عليا وقدوة ألي سلوك يتقبله 

عقلهــم ســواء كان ايجابيــاً أم ســلبياً.

 الخامتة

ال شــك أن مرحلــة الطفولــة مرحلــة دقيقــة ومؤثــرة يف حيــاة 

األطفال، اذ يتوجب مخاطبة األطفال كجيل واع لكل ما هو 

جديد ومستقل، وذلك عن طريق استخدام أدوات تواصل 

ثقافيــة وأدبيــة كالقصــص املصــورة مبضمونهــا ورســومها، 

الرتبويــة  القيــم  تنميــة  والتعامــل معهــا كوســيلة مهمــة يف 

لــدى الطفــل، ومبــا يتناســب مــع خصائــص منــوه الفكــري 

والوجــداين، فينمــي لديــه االطــالع والتعبــري واإلبــداع، ومبــا 

يعزز لديه القيم االيجابية املرتبطة بالثقافة والرتبية، واملؤثرة 

واإلخــالص،  واألمانــة،  كالصــدق،  املجتمــع،  ايجابيــا يف 

والوفــاء، والتضحيــة، والــروح اإلنســانية. بحيــث يكــون الطفــل 

يف شخصيته فرداً ايجابياً يتامىش مع تحديات املستقبل.

كــام يتوجــب عــىل املؤسســات املعنيــة االنتبــاه ملرحلــة 

الطفولــة، ودعــم كل مــا يعــزز مــن تأثــري القيــم واملكتســبات 

االيجابية يف ســلوك الطفل، ويحقق لديه التوازن النفي 

والعاطفــي، وعمــل قاعــدة معلوماتيــة تهتــم بتطويــر املــوارد 

الطفولــة،  بقضايــا  املتخصصــة  الفنيــة  للفئــات  البرشيــة 

واالهتــامم  واملصممــني،  والفنانــني  والشــعراء  كالّكتــاب 

والتدريــب  والتخطيــط  بــاإلرشاف  املختصــة  بالدراســات 

والتطويــر الخاصــة لهــم، وتدريبهــم عــىل برامــج مختصــة ذات 

معايــر وطنيــة يف فهــم مرحلــة الطفولــة الجســمية والعاطفيــة 

الدعــم  وتقديــم  بشــكل متكامــل،  والعقليــة،  واالجتامعيــة 

هــذه  بااللتحــاق يف  يرغــب  مــن  لــكل  واإلمنــايئ  املــايل 

املجــاالت.
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162  أدب األطيال   الوطن العريب بني األصالة الرتجمة  أحمد رولي لوذجاً

 اأدب الأطفال يف ال�طن العربي بني الأ�ضالة الرتجمة 
اأحمد �ض�قي من�ذجًا

خالد الحان عيل نور الدين
جامعة امللك فيصل

ال روول أن أدب األطفــال جــزء مــن األدب بعمومــه، إال أنــه 
يتميز ببعض الخصائص والصفات حتى يتناســب ومتلقي 

هــذا األدب مــن فئــة األطفــال، وهــذا ال يعنــي بالطبــع افرتاقــه 

الشاســع عن أدب الكبار فكالهام ينهالن من املنبع نفســه 

مع اختالف اآلليات والوسائل، وتعتر الكتابة لألطفال أكر 

صعوبــة مــن الكتابــة للكبــار، فالتأليــف لألطفــال مغامــرة، قــد 

تُفِقــد النــص يف بعــض األحيــان شــيئاً مــن فنيتــه املعهــودة. 

فللطفل قاموسه اللغوي الخاص به، ويتحتم عىل األديب 

مــن مرحلــة  الطفــل  بانتقــال  القامــوس  تغيــري هــذا  مجــاراة 

للطفــل مغامــرة  الكتابــة  تكــون  أخــرى. وبذلــك  عمريــة إىل 

صعبــة، ال يرتادهــا إال القليــل مــن األدبــاء املبدعــني. ولعــل 

هــذا واحــداً مــن األســباب التــي أدت إىل تأخــر ظهــور أدب 

األطفــال يف أدبنــا العــريب.

وأدب األطفــال يعتــر حديثــاً بالنظــر إىل تاريــخ األدب، 

فقــد اشــتد عــوده يف القــرن التاســع عــرش وأصبــح لــه رواد 

وجمهــور وتناولتــه الدراســات األدبيــة والنقديــة كواحــد مــن 

ألــوان األدب لــه خصوصيــة ال تخــرج بــه عــن املســار العــام 

لــألدب. أمــا يف أدبنــا العــريب فقــد ارتبــط ظهــور هــذا النــوع 

مــن األدب بالرحــالت العلميــة والبعثــات التعليميــة لبعــض 

الطــالب العــرب الذيــن درســوا يف أوربــا، فعملــوا عــىل نقلــه 

إىل البلدان العربية. وهذا ال يعني انعدام إشــارات قدمية 

يف تراثنا العريب ملثل هذا النوع من األدب لكنها إشــارات 

خجولــة ومحــدودة وال ميكــن اعتبارهــا األســاس الــذي أنبنــى 

عليــه أدب األطفــال الحديــث يف الوطــن العــريب.

الحديــث دخــل إىل  ومبــا أن أدب األطفــال مبفهومــه 

األدب العــريب مــن األدب الغــريب فــإن الرتجمــة كانــت هــي 

الوســيلة األويل التــي نقــل عرهــا هــذا األدب إىل الطفــل 

العريب. ولذلك ستحاول هذه الورقة تناول موضوع ترجمة 

أدب األطفــال ومشــكلة الرتجمــة وآثارهــا اإليجابيــة والســلبية 

عــيل الطفــل العــريب وعــىل هويتــه وعقيدتــه وثقافتــه.

لقد مرَّ أدب األطفال عر تاريخه بأطوار مختلفة ومراحل 

دة قبل أن يتبلور، ويبدو بالصورة التي نعهدها اليوم،  متعدِّ

حيــث تعــود جــذوره األوىل إىل الخرافــات واألســاطري مثــل 

اسطورة إيزيس والتي تعتر من أول القصص املكتوبة التي 

عرفتها البرشية، وهى القصة املكتوبة عىل ورق الردى1.

األدب  ســوى  بهــم  خــاص  أدب  لألطفــال  يكــن  ومل 

األبطــال  أســاطري  يــردون  الــرواة  كان  حيــث  الشــفاهي، 

وحكايــات وأقاصيــص عــن عــوامل مدهشــة، تناقلتهــا األجيال 

متثــل خالصــة تجــارب اإلنســان يف الحيــاة رغبــة مــن اآلبــاء 

يف إيجــاد أبنــاء يشــبهونهم، ولكنهــم مل يراعــوا يف صياغتهــا 

طابــع  فســاد  ومميزاتهــا،  الطفولــة  لخصائــص  مالءمتهــا 

اإلرشــاد، وتغلَـّـب مبــدأ الوعــظ والوصايــا، فــكان أقــرب إىل 

اإلنشاء واالرتجال. كام تركزت أهداف أدب األطفال آنذاك 

عــىل تغذيــة الجانــب املعــريف عنــد الطفــل عــىل حســاب 

جوانب الشخصية األخرى، وانحرت يف دعوته إىل القيم 

واألخــالق الحميــدة دون مراعــاة مليــول األطفــال وحاجاتهــم 

واســتعداداتهم، إال أن تلــك البدايــات باختــالف مراحلهــا؛ 

شــكَّلت الجــذور التاريخيــة لهــذا اللــون مــن األدب2.

أدب  نشــأة  حــول  التــي متــت  الدراســات  دلَـّـت  لقــد 

األطفــال، وتاريــخ والدتــه الحقيقيــة، عــىل أن هــذا األدب مل 

يظهر إال يف أواخر القرن السابع عرش، وبداية القرن الثامن 

التــي أحدثتهــا  الثــورة الرتبويــة  بعــد  عــرش، وبشــكل خــاص 
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أفــكار »جــان جــاك روســو« عــن الطفــل ومفهــوم الطفولــة، 

حيــث رافقتهــا ثــورة أدبيــة يف مجــال الكتابــة لألطفــال عــىل 
الصعيــد العاملــي.3

ولقــد ظهــر أدب األطفــال حديثــاً مبعنــاه الفنــي” بعــد 

العمليــة  محــور  واعتبــاره  الطفــل  إىل  النظــرة  تغــريت  أن 

التعليميــة، وظهــور الفلســفة التقدميــة التــي تعنــى بالطفــل 

املتعلــم مشــاعره وأحاسيســه وقدراتــه وحاجاتــه ومهاراتــه، 

وإمكاناتــه الجســمية والعقليــة والوجدانيــة وأصبحــت قضيــة 

“ املستوى قبل املحتوى “ هي الشغل الشاغل للرتبويني 
املحدثــني”4.

ويبــدو أن الفرنســيني أول مــن كتــب لألطفــال يف القــرن 

الســابع عــرش، حيــث دخلــت أمثــوالت الفونتــني )1621 – 

1695( أدب األطفــال فصــدرت )320( خرافــة موزعــة عــىل 

كتبوا خصيصــاً  الذيــن  أوائــل  مــن  وكان  كتابــا.  عــرش  اثنــي 

لألطفال )تشارلز بريو( الشاعر الفرني )1628 – 1703( 

وكانــت أولهــا حكايــات )أمــي األوزة( حيــث وضــع اســم ابنــه 

كمؤلف لها مخافة أن تؤثر يف اإلقالل من شــأنه األديب ألنه 

كان ينظــر إىل الكتابــة لألطفــال وكأنهــا ليســت إبداعــا فنيــا، 

ولكــن بعــد ذلــك أصــدر مجموعــة قصصيــة أخــرى لألطفــال 

عــام 1697،  القدميــة  مــن األزمنــة  هــي قصــص وخرافــات 

وثبت اسمه عليها، ومنها قصة سندريال والقط ذو الحذاء 

الطويــل، واللحيــة الزرقــاء، والجــامل الناعــس.

اللغــات  إىل  وليلــة  ليلــة  ألــف  ترجمــة  وكان إلصــدار   

القصــص  الكبــري يف ذيــوع  األثــر  عــام 1717  بعــد  األوربيــة 

يف  ظهــر  ثــم  منهــا،  املســتمدة  والخرافــات  والحكايــات 

أملانيــا »األخويــن غريــم« اللذيــن أصــدرا »حكايــات األطفــال 

والبيوت« 1814، والدامناريك »هانز كريستيان أندرسون« 

رائــد أدب األطفــال يف أوروبــا، ومؤلِّــف »فــرخ البــط القبيــح« 

عام 1846، واالنجليزي »لويس كارول« الذي كتب »أليس 

يف بالد العجائب« عام 1865، واألمريي »جول هاريس« 

مؤلِّف »مغامرات العم رميوس”. والجدير بالذكر أن العديد 

كتاباتهــم  مــن  جــزءاً  صــوا  العامليــني خصَّ األدبــاء  كبــار  مــن 

»تولســتوي«،  أمثــال  لهــم،  قصصــاً  ووضعــوا  لألطفــال، 

تويــن«، و»تشــارلز  و»بوشــكني«، و»تشــيخوف«، و»مــارك 
ديكنــز«، و»فيكتــور هوغــو«، و»أوســكار وايلــد«، وآخريــن.5

وبالحديــث عــن مســرية أدب األطفــال، وإلقــاء الضــوء 

عــىل أهــم رّواده عربيــاً، ميكــن القــول: إن مــر قــد تبــوأت 

هوا لألطفال  يادة يف هذا املجال، فظهر فيها كتّاب توجَّ الرِّ

بكتاباتهم؛ كان من أبرزهم: »محمد عثامن جالل« صاحب 

ديــوان »العيــون اليواقــظ يف األمثــال واملواعــظ«، و»أحمــد 

شــوقي« الــذي اشــتهر بقصصــه الشــعرية التــي كتبهــا عــىل 

ألســنة الطــري والحيــوان للصغــار، و»محمــد الهــراوي« الــذي 

يعدُّ من أوائل من انرفوا بجّد نحو كتابة الشعر لألطفال، 

لألطفــال،  الكتابــة  مجــال  الرائــد يف  الكيــالين«  و»كامــل 

وصاحــب املجموعــة الكبــرية مــن كتبهــم، والتــي قاربــت الـــ 

)150( كتاباً، وغريهم كثري من األدباء العرب الذين أسهموا 
يف مجــال أدب األطفــال تأليفــاً أو ترجمــة.6

عطفاً عىل ما ســبق فقد نشــأ أدب األطفال يف الوطن 

العــريب متأثــراً بــاألدب الغــريب، فأخــذ األدبــاء العــرب يقلدون 

األدب الغــريب لألطفــال، ويرتجمــون بعــض األعــامل األدبيــة 

عن الغرب ثم اتجهوا إىل التأليف متأثرين بحكايات األطفال 

الغربيــة محــاكاة وتقليــداً، وتطــور أدب األطفــال بعــد ذلــك 

الخــاص لألطفــال. وقــد  التأليــف  حتــى وصــل إىل مرحلــة 

كانــت مــن قبــل األعــامل األدبيــة التــي تعــد مــن كالســيكيات 

أدب األطفــال كتبهــا مبدعوهــا للكبــار، ولكــن وجــد األطفــال 

فيهــا مــا يلبــى ميولهــم ورغباتهــم فاتجهــوا إليهــا وأعجبــوا بهــا.

ارتبــط ظهــور أدب األطفــال الحديــث يف  وعليــه فقــد 

مــر بالرتجمــة نتيجــة لالختــالط، وكان أول مــن قــدم كتابــاً 

مرتجــامً عــن اللغــة اإلنجليزيــة إىل األطفــال رفاعــة الطهطــاوي 

ومــن قصصــه املرتجمــة “ حكايــات األطفــال وعقلــة الصبــاع “ 

ومحمــد عثــامن جــالل ثــم جــاء الشــاعر الكبــري أحمــد شــوقي 

الذى عرف أدب األطفال يف أثناء وجوده يف فرنسا فكتب 

والطيــور ومنهــا  الحيوانــات  ألســنة  عــىل  لألطفــال  قصصــاً 

حكايات الصياد والعصفور، وذلك عىل غرار ما اطلع عليه 
يف األدب الفرنــي.7

مــن كل مــا ســبق يتأكــد لنــا أن أدب األطفــال الحديــث 

أصولــه وجــذوره غربيــة، انتقــل إىل األدب العــريب عــن طريــق 

التقليــد واملحــاكاة  ولعــل  والتقليــد واملحــاكاة،  الرتجمــة 

كانــت أكــر فائــدة مــن الرتجمــة؛ ألنهــا أتاحــت لألدبــاء العــرب 

إضفــاء نكهــة خاصــة بهــم يف هــذا النتــاج املقلــد، وأضافــوا 
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بعض القيم الرتبوية االسالمية، وتغاضوا عن بعض املعاين 

التي ال تتواءم وتنشئة الطفل املسلم. فلو ألقينا نظرة عىل 

النتــاج األديب املرتجــم للطفــل العــريب، لوجدناهــا معظمهــا 

القيــم  مــع  يتنــاىَف  أكرهــا  أن  إذ  يحــوي ســموًما متعــددة؛ 

والسلوكيات واآلداب االسالمية السمحة، وليس هذا رفض 

للتواصــل وتالقــح الثقافــات ولكــن هــذا التواصــل يجــب أن 

يكــون وفــق أســس ســليمة وأن “يقــوم عــىل االختيــار الحســن؛ 

ــح مــا انحــرف فيهــا مــن ُخلــق أو ســلوك، ونحوِّلهــا  وأن نصحِّ

فيــام يتناســب مــع ُمثُلنــا وأفكارنــا اإلســالمية.8”

فليســت املشــكلة يف الرتجمــة إذن، بــل يف الشــخص 

الــذي تقــع عــىل كاهلــه تلــك املهمــة فــان املرتجــم ألدب 

يرتجمهــا  التــي  النصــوص  أوالً  يتخــري  أن  يجــب  األطفــال 

الدينيــة  األبعــاد  مراعيــاً  خاصــة،  بعنايــة  العــريب  للطفــل 

يتجنــب  أن  وعليــه  الطفــل،  لهــذا  والســلوكية  والنفســية 

الطفــل  تنشــئة  عــىل  ســلباً  تؤثــر  التــي  واملواضــع  املزالــق 

املســلم. العــريب 

ومن أكر النامذج السيئة التي تقابلنا يف هذه األعامل 

القــوة  مــن  وتجعــل  العنــف،  التــي متجــد  تلــك  املرتجمــة 

واألزمــات  لحســم املشــكالت  الوحيــدة  الوســيلة  البدنيــة 

التي تعرتض أبطال هذه القصص، كام يف قصص طرزان، 

وســوبرمان، وقصــص الجاسوســية، التــي ال تحتــوي عــىل أي 

قيــم إنســانية أو أخالقيــة، ويف الوقــت نفســه تصــور العنــف 

تصويــرًا باهــرًا أمــام أعــني األطفــال، فعندمــا نرتجــم ألطفالنــا 

قصًصــا مثــل طــرزان “الــذي تــرىب بــني الحيوانــات، والــذي 

ال يعــرف وســيلة لحــل مــا يواجهــه مــن مشــكالت إال بالقــوة 

مــا  كلَّ  مــن ســلوكهم  األطفــال سيســقطون  فــإن  البدنيــة، 

قدمــه لنــا تاريــخ الحضــارة مــن وجــوب اســتخدام العقــل يف 

حــل املشــكالت بــدالً مــن القــوة، وهــو أمــر يتنــاىف مــع أهــم 

التــي  الرتبيــة  تلــك  الســلوكية لألطفــال”9.  الرتبيــة  أهــداف 

تنمــي يف الطفــل روح التفكــري وإعــالء قيمــة العقــل يف حــل 

يولــد شــخصية  الــذي  العنــف  عــن  املشــكالت، واالبتعــاد 

عنيفــة ميكــن جرهــا إىل أتــون االرهــاب بســهولة ويــر، فهــي 

شــخصية مســتعدة لــكل األعــامل القاســية وتســتخدم قوتهــا 

وليــس عقلهــا يف حــل مشــكالتها.

ومــن القيــم الســيئة أيًضــا، والتــي يتــم تقدميهــا ألطفالنــا 

عــر هــذه األعــامل املرتجمــة، تلــك التــي تشــجع التفرقــة، 

يلجــأ  والتــي  طــرزان،  مــن قصــص  واحــدة  نجــد يف  مثلــام 

فيهــا العمــالق األبيــض إىل اســتعداء الحيوانــات عــىل أهــل 

الطفــل -ودون  إن  مــا تشــاء،  تقتــل منهــم  الســود،  إفريقيــا 

وعــي منــه - يُقِبــل عــىل مثــل هــذه القصــص ويتحمــس لهــا 

كثــريًا، فتؤثــر عــىل ســلوكه وتنمــي فيــه نزعــة عنريــة قــد تكــر 

وتــزداد مــع األيــام.

وأكــر وأعظــم مشــكالت األدب املرتجــم للطفــل تتعلَّــق 

التــي  األمــور  مــن  العديــد  إذ تضمنــت  الدينــي؛  بالجانــب 

لهــا أثــر ســلبي عــىل التشــكيل الدينــيِّ للطفــل، مثــل اللجــوء 

إىل الســحر والشــعوذة، نحــو قصــة “بيــاض الثلــج واألقــزام 

الســبعة”؛ حيــث تتحــوَّل زوجــة األب التــي متتلــك قــدرات 

عجيبــة إىل ســاحرة مشــعوذة، ومــن الصــور املنافيــة لقيــم 

ديننــا الحنيــف، تلــك التــي تدعــو بالســجود لغــري الله: “خــر 

أمــام امللــك ســاجًدا”، “انحنــى أمــام النــار تحيــة واحرتاًمــا، 

األجنبيــة  املــرأة  لقــاء  يســبح بحمدهــا، كذلــك  كأنــه  وبــدا 

الحفــالت كــام يف قصــة “ســندريال”،  والرقــص معهــا يف 

وتنــاول حــوادث القتــل والرقــة والنصــب واالحتيــال؛ كــام 

يف قصــص “ســوبرمان”، و”بامتــان” وغريهــا.

ويف حقيقــة األمــر، فــإن األعــامل األدبيــة املرتجمــة إىل 

العربيــة مل يقــف أثرهــا الســلبي عــىل هــدم القيــم االســالمية 

إىل  تجاوزهــا  بــل  فحســب،  الطفــل  نفــس  يف  الســمحة 

مــا ســلبت  فكثــرياً  األصــيل،  النــص  الفنيــة يف  الجوانــب 

الرتجمة من النص روعته ورونقه وأحياناً روحه، خصوصاً إن 

مل يكــن مــن يقــوم بالرتجمــة يتمتــع بالحــس األديب.

 عطفاً عىل ما سبق نخلص إىل أنَّ النصوص املرتجمة 

إىل العربيــة، بعضهــا كان مناســباً للطفــل العــريب املســلم 

ألنــه تُرجــم بواســطة أديــب متخصــص، اهتــم مبضمــون النــص 

والقيــم التــي يحملهــا، فأخــذ منهــا مــا يناســب أطفالنــا دون 

إخــالل بقيمــة النــص األدبيــة والجامليــة، وهــذا ال بــأس مــن 

التعامــل معــه، ألنــه ميكــن الطفــل مــن االطــالع عــىل ثقافــة 

اآلخــر وفهــم أدبــه، والكثــري منهــا جــاء نقــالً حرفيــاً دون تدخــل 

مــن املرتجــم الــذي مل يضــع مــن يرتجــم لــه نصــب عينيــه ومل 

يتضمنهــا  التــي  اإليجابيــة  القيــم  و  باملضمــون  كثــرياً  يهتــم 

النــص، وهــذا النــوع يجــب الحــذر منــه ألنــه يــؤدي إىل مــا ال 
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يحمــد عقبــاه.

ومبا أن هذه الدراسة تدور حول أشعار شوقي لألطفال 

التــي أقــر بأنــه أخذهــا عــن الفونتــني فســنعرض بحــول اللــه 

تلــك األعــامل ومــدى  لنقــف عــىل طبيعــة  لبعــض أعاملــه 

مســاهمتها يف افــادة الطفــل العــريب، والكيفيــة التــي تعامــل 

بهــا شــوقي يف نقــل هــذه النصــوص للعربيــة.

جــارى  مــن  أول  يكــن  مل  أن شــوقياً  ســبق وأرشنــا إىل 

حكايات الفونتني إال أنه أرتقى بهذا الفن حينام واىل الجهد 

يف هــذا امليــدان حتــى كان خــري مــن حــاىك الفونتــني يف 

العربيــة بجميــع خصائصــه الفنيــة10.

 وتتميــز حكايــات شــوقي بأنهــا نظمــت يف ســنة واحــدة 

بني عامي 1892م-1893م أثناء إقامته يف باريس لدراســة 

حكايــة   55 الشــوقيات  ضمــت  وقــد  واآلداب،  الحقــوق 

أكرهــا مــن األراجيــز وأغلبهــا متنوعــة القــوايف، والبقيــة عادية 

ويغلب عىل بحورها مجزوء الكامل ومجزوء الرمل والريع 

واملجتــث ومتيــزت هــذه الحكايــات بخصائــص تتمثــل يف: 

قــر النفــس مــن حيــث قــر املــدى، والخفــة والحيويــة من 

حيث تنوع القوايف، وســهولة اإلنشــاد والحفظ مام يؤهلها 
للقيــام مبهمــة التعليــم.11

والواقــع يؤكــد أن شــوقياً مل ينقــل حكايــات الفونتــني إىل 

العربيــة عــن طريــق التقليــد واملحــاكاة الكاملــة؛ بــل تدخــل 

فيهــا حذفــاً وإضافــة وتعديــالً وتهذيبــاً مبــا يتــامىش وطبيعــة 

العــريب  الطفــل  وهــو  الحكايــات  لهــذه  الجديــد  املتلقــي 

املسلم، ومل يكن ذلك التعديل يف التفاصيل والحوايش 

فقط؛ بل امتد ليشمل املتون واملضامني حتى أنه غريِّ يف 

بعضهــا معــاين الفونتــني متامــاً، ولذلــك فهــو ال يعــدُّ مرتجــم 

ـد لالفونتــني بــل مبــدع اســتفاد مــن نتــاج أديــب آخــر  أو مقلِـّ

وقــام بنقلــه إىل مجتمــع مختلــف عــن مجتمــع مؤلــف النــص 

يف الكثــري جــداً مــن األمــور، وقــد حافــظ يف كل ذلــك عــىل 

فنيــة النــص وقيمتــه األدبيــة.

سنعرض منوذجني لشوقي نقلهام عن الفونتني لنتبني 

والنــص  األصــيل  النــص  بــني  واالختــالف  االلتقــاء  حقيقــة 

املنقــول، لنتعــرف عــىل حجــم ونــوع االضافــة التــي أضافهــا 

أحمــد شــوقي عــىل النــص األصــيل.

 Le rat de Ville et le( النص األول عنونه الفونتني

rat des champs( ويعنــي )فــأر املدينــة وفــأر الحقــول( 

وعنونــه أحمــد شــوقي )فــأر الغيــط وفــأر البيــت(
نص الفونتني:12

Autrefois le Rat de ville

Invita le Rat des champs,

D‘une façon fort civile,

A des reliefs d‘Ortolans.

ونــص الفونتــني يــدور حــول الحكمــة والوعــظ واإلرشــاد، 

ويحمــل معــاين الــرىض بالقليــل والعيــش يف ســالم، وذلــك 

مــن خــالل الرســائل التــي حملهــا فــأر الريــف الــذي كان يف 

امللــذات،  عــن كل  اســتغني  ولكنــه  املدينــة  فــأر  ضيافــة 

وفضل طعام الحقول عىل األكل الشهي بعد مروره بتجربة 

حيــاة املدينــة واســتفادته مــن تلــك التجربــة.

أما شوقي فقد دار يف فلك القصة يف إطارها العام، 

من خالل تقدميه لفأر الغيط وفأر البيت13:

لِفــرياِن!يُقــاُل: كانــْت فــأْرَُة الِغيطــاِن ا عــىل  بابَنيْهــا  تَِتيــُه 

ِت األَكــَرَ نـُـوَر الَغيْــِط فــوَق الخيْــِطقــد َســمَّ وَعلََّمتْــه املــْيَ 

واملُُروجــا الِغيــاَض  لُخروجــافَعــَرف  وا خــوَل  لدُّ ا تَقــَن  وأَ

كاآلبــاِء الِحْرفَــِة  يف  َهنــاِءوصــاَر  يف  كالفــالَِّح  وعــاَش 

األُمِّ قلــَب  غــرُي  الصَّ يوأَتَعــَب  تَُســمِّ بالِكــْرِ، فاحتــارَْت مبــا 

الَقــْرِ بنــوِر  يني  الَعــْرِفقــال ســمِّ فــأُْر  أُمُّ –  يــا  ألَننــي – 

ــقيُق الشَّ يــَر  مــا مل  أَرى  يــُقإِين  طَر ولَــُه   ، يــٌق طَر فَــيِل 

الــداِر بعــَد  الــداَر  اِرألَدُخلَــنَّ  لَكــرَّ ا إىل  لــرَّفِّ  ا مــَن  َوثْبًــا 

ِمــي أَقدا ثَبَتَــْت  إِن   َ ونِلُت – يا كُلَّ املنى – َمراميلعــيلِّ

البَيــِت أَرى يف  مــن َعَســٍل، أَو ُجبَْنــٍة، أَو َزيــِتآتيُكــام مبــا 

ــْه غــريِ أُمُّ ــْهفَعطََفــْت عــىل الصَّ تُضمُّ َوْجِدهــا  ِمــن  وأَقبَلَــْت 

أَخــَى َعليــَك ظُلَمــَة البُيــوِتتقوُل: إيِن – يا قَتيَل الُقوِت 

فاَلَّحــاكان أَبــوَك قــد رَأى الَفالحــا ِمثلَــُه  تكــوَن  أَن  يف 

الرحمــِنفاعَمْل مِبا أَوىص تُرِْح َجنايِن ــِة  ِذمَّ فَــِرْ يف  أَوال، 

وقــال: َمــن قــاَل ِبــذا قــد َخرِفــافاستضَحك الفأُْر، وهزَّ الكِتَفا

ــام لِــام عليــه َصمَّ َمــى  تكتُــامثــم  أَن  عــىل  األُمَّ  وعاهــَد 

ُجْمَعــْه يــوِم  يــأيْت كلَّ  َشــمَعْهفــكان  أَو  فَِمــه،  يف  وُجبْنــٌة 

األَمــُرحتى َمى الشهُر، وجاَء الشهُر وشــاَع   ، اللِـّـصُّ وُعــِرف 
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بًــا ُمْضطَِر ــه  أُمَّ يوًمــا  َء  نَبــا؟فجــا الذَّ خــىلَّ  أَيــَن  فســأَلَته: 

هِد َذَهْبفقال: ليَس بالَفقيِد من َعَجْب هِد قد غاَص، ويف الشَّ يف الشَّ

َخَجــِل يف  نيــًة  ثا منها يُداري فَْقَد إِحدى األَرُجِلوجاَءهــا 

عــايل أُِصبْــُه  رَفٌّ مل  املعــايلفقــال:  يف  أَعــُرُج  َيِن  صــريَّ

ابــُن الفــارَْه يــارَْهوكاَن يف الثالثــِة  قــد أَْخلــَف العــادَة يف الزِّ

َعَجــْلفاشتَغَل القلُب عليِه، واشتََعْل عــىل  لــُه  األُمُّ  وســاَرِت 

قد ُسِحَقت ِمنُه الِعظاُم َسْحقافصاَدفَتُه يف الطَّريِق ُملَْقى 

، وصاَحْت: واَها! فَتاهــا!فناحِت األُمُّ قَتلَــت  املعــايل  إِنَّ 

حكايــة شــوقي تــدور يف فلــك حكايــة الفونتــني مــن حيــث 

تقــوم عليهــام الحكايــة )  اللتــان  الشــخصيتان االساســيتان 

فأر املدينة وفأر الحقول( والتباين بينهام يف منط الحياة، 

واتفــق شــوقي مــع الفونتــني يف القيــم التــي يرزهــا النــص، 

واكتــس النصــان بالحكمــة واالرشــاد والوعــظ، إال أن شــوقياً 

أضــاف عــيل مضمــون حكايــة الفونتــني أبعــاداً جعلتهــا تــكاد 

تكــون مختلفــة عنهــا يف املضمــون، فقــد صــوَّرت لنــا عاقبــة 

عــدم االنصيــاع لــكالم الوالديــن مــن قبــل األطفــال وعواقبــه 

الوخيمــة التــي كلفــت فــأر البيــت ذيلــه أوالً ثــم رجلــه وأخــرياً 

القصتــني يف  اتفــاق  رغــم  أنــه  أفقدتــه حياتــه، فاملالحــظ 

املغــزى األخالقــي والرتبــوي التعليمــي، إال أن أحمــد شــوقي 

أبعــاداً  خــرج مــن عبــاءة الفونتــني وأضــاف لنســيج الحكايــة 

أخــرى أعطــت الحكايــة كثــرياً مــن التشــويق وحملتهــا معــاين 

ومرامــي إضافيــة أكــر مــن حكايــة الفونتــني.

الغيــط  لكلمــة  أحمــد شــوقي  اختيــار  أن  أيضــاً  نالحــظ 

بــدالً عــن كلمــة الحقــول فيــه خصوصيــة راعــى فيهــا الطفــل 

املتلقي وبالتأكيد كلمة الغيط أكر وقعاً يف نفسه وأقرب 

فهــامً مــن الحقــل.

 LE COQ ET( الفونتــني  فعنونــه  الثــاين  النــص  أمــا 

وعنونــه  لثعلــب(  وا )الديــك  ويعنــي   )LE RENARD

لديــك(. وا لثعلب  ا شــوقي)
نص الفونتني:14

Sur la branche d‘un arbre était en sentinelle

 Un vieux Coq adroit et matois.

 Frère, dit un Renard adoucissant sa voix,

: Nous ne sommes plus en querelle

 Paix générale cette fois.

 Je viens te l‘annoncer ; descends que je t‘em-

brasse

 Ne me retarde point, de grâce:

وفكــرة النــص تــدور حــول كشــف مكــر وخــداع الثعلــب 

الــذي يفكــر يف حيلــة يقــيض بهــا عــىل الديــك، ولذلــك جــاء 

الثعلــب للديــك عارضــاً عليــه الصلــح وتــرك العــداوة، طالبــاً 

مــن الديــك النــزول مــن الشــجرة ليتصالحــا، إال أن الديــك 

الثعلــب  حيلــة  إىل  وفطــن  الحنكــة  مــن  كبــري  بقــدر  متتــع 

فطلــب مــن الثعلــب االنتظــار لحــني وصــول الــكالب التــي 

شــاهدها من أعىل الشــجرة ليحرضوا الصلح، وكان الديك 

يعلم خوف الثعلب من الكالب ويعرف أنه سينرف ولن 

ينتظــر مجيئهــا.

ونص شوقي يقول:15

بَرَز الثعلُب يوماً

يف ِشعار الواعظينا

فمى يف األرِض يَهدي

ويَُسبُّ املاكرينا

ويقوُل: الحمُد للّـه

إلِه العالَمينا

يا عباَد اللِه تُوبُوا

فَْهَو كَهُف التائبينا

وازهـُدوا يف الطَّريِ إّن الــَعيَش

عيُش الزاهدينا

يَك يؤذِّْن وآطلُبوا الدِّ

لصالِة الصبِح فينا

فأىت الديَك رسوٌل

ِمن إماِم الناسكينا

عرَض األمَر عليِه

وْهو يَرجو أْن يَلينا

فأجاَب الديُك: ُعذراً

يا أَضلَّ املُهتدينا!

بَلِّغِ الثعلَب عنّي

عن ُجدوِدي الصالحينا

عن ذوي التِّيجاِن ِمّمْن
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َدَخَل البطَن اللَّعينا

أَنّهم قالوا وَخرُي الــَقوِل

قَوُل العارفينا

ُمخِطٌئ َمن ظَنَّ يَوماً

أّن لِلثَّعلِب ِدينا

نالحــظ بدايــة أن شــوقي عــّدل يف عنــوان الفونتــني فجعــل 

الديــك، وليــس ذلــك اعتباطــاً، إمنــا جعــل  الثعلــب قبــل 

شــوقي الثعلــب أوالً ألن الحكايــة عنــده تقــوم عليــه بخــالف 

الديــك وحرصــه  تقــوم حكايتــه عــىل ذكاء  الــذي  الفونتــني 

فديــك  الثعلــب،  إخافــة  مرحلــة  وصــل  الــذي  الشــديد 

الفونتــني مل يكــن مدافعــاً عــن نفســه فقــط، بــل كان مهاجــامً 

مســتخدماً لدهائــه مــام مكنــه مــن إخافــة الثعلــب وازاحتــه 

الــذي يتمتــع بالبصــرية  تــرز روح القائــد  عــن طريقــه، وفيــه 

والحكمــة، فهــو املحــرك للحكايــة عنــد الفونتــني،، أمــا ديــك 

الثعلــب وعمــل عــىل  مــن  أحمــد شــوقي فقــد كان خائفــاً 

الثعلــب،  مــع  بنفســه دون أن يدخــل يف مواجهــة  النجــاة 

حتــى أن الحــوار بــني الثعلــب والديــك عنــد شــوقي مل يكــن 

مبــارشاً، بــل عــر وسيط)رســول(، فشــوقي عمــل مــن خــالل 

يرتــدي  الــذي  املنافــق  رســم صــورة  عــىل  الثعلــب  صــورة 

ثيابــا ال تشــبهه ويحــاول مــن خــالل هــذا الشــكل التأثــري عــىل 

النــاس لتحقيــق بعــض املكاســب، وقــد تكــون نظرتــه هــذه 

سياسية، لذلك كان املحرك لألحداث يف حكاية شوقي 

هــو الثعلــب وعليــه قدمــه يف العنــوان.

وتتفق الحكايتان يف استخدام الثعلب للدين كوسيلة 

لإليقــاع بالديــك، إال أن أحمــد شــوقي يــرع يف تصويــر هــذه 

الجزئية حيث طلب الثعلب أن ينادى عىل الديك ليؤذن 

يف النــاس لصــالة الصبــح واملعــروف أن الديــك عــادة يف 

هــذا الوقــت املبكــر يصيــح كأنــه يــؤذن للصــالة.

أخــرى  أهــداف  لــه  شــوقي  عنــد  النــص  أن  وأحســب 

للعامــة بجانــب األهــداف التعليميــة لألطفــال، فكأنــه يحاول 

التنبيــه لبعــض املتســلقني املدعــني الذيــن يجيــدون خــداع 

النــاس والضحــك عليهــم مــن خــالل تغيــري مظاهرهــم. ولهــذا 

املعنــي وألمثالــه اتُِّهــم شــوقي بــأن كتاباتــه املوجهــة لألطفــال 

ال تتناســب معهــم16، وإن كنــت اتحفــظ عــىل اتهــام كامــل 

كتاباتــه بابتعادهــا عــن األطفــال، فلــه العديــد مــن النصــوص 

لغتهــم  بنــاء  متنــاول األطفــال وتســهم يف  مــن  قريبــة جــداً 

ومعارفهــم.

وختامــاً ميكننــا القــول باطمئنــان: أن أحمــد شــوقي قلــد 

الفونتــني يف مقطوعاتــه بالتأكيــد إال أن تقليــده كان إيجابيــاً، 

فقــد أضــاف مــن شــاعريته وأحاسيســه عــىل النصــوص التــي 

بــل  يكــن مرتجــامً ملقطوعــات الفونتــني،  بنقلهــا، ومل  قــام 

جــاءت إضافاتــه معطيــة هــذه املقطوعــات شــكالً جديــداً 

النــص األصــيل، فقــد راعــى  وتشــويقاً ال تجــده أحيانــاً يف 

الصالحــة،  وتنشــئته  يتــالءم  ومــا  املســلم  العــريب  الطفــل 

فجــاءت مقطوعاتــه ذات طابــع عــريب إســالمي أصيــل قــدم 

اللغويــة واملعرفيــة،  الفوائــد  مــن  العديــد  العــريب  للطفــل 

بخــالف غــريه مــن األدبــاء الذيــن اكتفــوا بالرتجمــة اىل العربيــة 

الفائــدة  مــن  القليــل  أو تعديــل، فنقلــوا  تنقيــح  فقــط دون 

للطفــل العــريب والكثــري مــن املضــار.

املاادر واملراجع

الثقافــة ( 1 وزارة  خليــل”  فتحــي  إعــداد  لألطفــال”  شــوقي  أحمــد 

1981م،  االطفــال،  ثقافــة  دار  العراقيــة،  الجمهوريــة  واالعــالم، 

.9-7 ص 

“الهيئــة ( 2 الواقــع واملأمــول  بــني  األطفــال  “ شــعر  حســن شــحاته 

.198 القاهــرة،  للكتــاب،  العامــة  املريــة 

حسن شحاتة” أدب الطفل العريب” ط2.( 3

حنــان عبــد الحميــد العنــاين “ أدب األطفــال” ط2، عــامن األردن، ( 4

دار الفكــر، 1992.

وفنونــه ( 5 وتطــوره  األطفــال – أسســه  أدب  الشــنطي “يف  صالــح 

2007م. األندلــس حائــل  دار  الثالثــة،  الطبعــة  وقضايــاه” 

الطرابلي، محمد الهادي” خصائص األسلوب يف الشوقيات” ( 6

منشورات الجامعة التونسية. 1981م.

عيس الشامس “أدب األطفال بني الثقافة والرتبية” منشورات ( 7

وزارة الثقافة، دمشق 2004.

األنجلــو ( 8 مكتبــة  ط6،  األطفــال”  أدب  يف  الحديــدي”  عــىل   -

القاهــرة،1982. املريــة، 
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محمــد ســعيد املولــوي، الكتابــة لألطفــال ملــاذا؟ كتيــب املجلــة ( 9

العربيــة، ع 17.

للطباعــة ( 10 مــر  نهضــة  محمــد غنيمــي هــالل “األدب املقــارن” 

القاهــرة،2001م. والنــرش، 

هادى نعامن الهيتى” أ دب األطفال فلســفته , فنون, وســائطه” ( 11

الهيئــة املريــة العامــة للكتــاب، د.ت.

 هــادى نعــامن الهيتــي “ثقافــة الطفــل العــريب” عــامل املعرفــة، ( 12

مــارس 1988. الكويــت، 

هيفاء خليل رشايحة “أدب األطفال ومكتباتهم الوطنية” املطبعة ( 13

الوطنية، 1983م.

يعقــوب الشــاروين، تنميــة عــادة القــراءة عنــد األطفــال، سلســلة ( 14

اقــرأ، دار املعــارف، مــر، ع 483.

املراجع األجنبية
15.	 Fable	de	JEAN	DE	LA	FONTAINE:	Le	Rat	de	ville	et	

le	Rat	des	champs	Livre	I,9

الهوامش

حنان عبد الحميد العناين “أدب األطفال” ط2، دار الفكر عامن،   1

األردن، 1992، ص 12.

هــادى نعــامن الهيتــي” أدب األطفــال فلســفته، فنونــه، وســائطه”   2

للكتــاب، د.ت، ص73. العامــة  الهيئــة املريــة 

عيــس الشــامس “أدب األطفــال بــني الثقافــة والرتبيــة” منشــورات   3

الثقافــة، دمشــق 2004، ص 34. وزارة 

الهيئــة  واملأمــول”  الواقــع  بــني  األطفــال  “ شــعر  حســن شــحاته   4

.130 1989،ص القاهــرة،  للكتــاب،  العامــة  املريــة 

انظر: هادي نعامن الهيتي “ ثقافة الطفل العريب” عامل املعرفة،   5

الكويــت، مــارس 1988.

صالح الشنطي “يف أدب األطفال أسسه وتطوره وفنونه وقضاياه”   6

الطبعــة الثالثــة، دار األندلــس حائــل 2007م، ص181 ومــا بعدهــا.

عىل الحديدي “ يف أدب األطفال” ط6، مكتبة األنجلو املرية،   7

القاهــرة،1982، ص345.

محمــد ســعيد املولــوي “الكتابــة لألطفــال ملــاذا؟” كتيــب املجلــة   8

العربيــة، ع 17، ص 28.

يعقــوب الشــاروين “تنميــة عــادة القــراءة عنــد األطفــال” سلســلة   9

.32  ،31 483، ص  العــدد  مــر،  املعــارف،  دار  اقــرأ، 

للطباعــة  مــر  نهضــة  املقــارن”  “األدب  هــالل  محمــد غنيمــي   10

.158 صـــ القاهــرة،2001م،  والنــرش، 

محمــد الهــادي الطرابلــي “خصائــص األســلوب يف الشــوقيات”   11

التونســية،1981م، صـــ262. منشــورات الجامعــة 

12	 Fable	de	JEAN	DE	LA	FONTAINE:	Le	Rat	de	ville	et	
le	Rat	des	champs	Livre	I,9

املختار من ديوان شوقي لألطفال، ط2002م، ص74-73.  13

14	 Fable,	JEAN	DE	LA	FONTAINE,	Le	coq	et	le	renard	
Livre	II,	 fable	15

الثقافــة  وزارة  فتحــي خليــل،  إعــداد  “أحمــد شــوقي لألطفــال”   15

واالعــالم، الجمهوريــة العراقيــة، دار ثقافــة االطفــال، 1981م، ص 

.9-7

راجــع: هيفــاء خليــل رشايحــة “أدب األطفــال ومكتباتهــم الوطنيــة”   16

صالــح  محمــد  وكذلــك  ص28.  1983م،  الوطنيــة،  املطبعــة 

.185-183 مرجــع ســابق، ص  األطفــال”  أدب  الشــنطي “يف 
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GREEN COVER

 جه�د الأديب حممد الأخ�ضر عبد القادر ال�ضائحي 
يف خدمة اأدب الطفل يف اجلزائر 

)كتاب » تاريخ اأدب الطفل يف اجلزائر اأفكار ... تراجم ... ن�ض��ص » من�ذجا(

سليامن لوراري
أستاذ محارض، جامعة أحمد دراية أدرار، الجزائر

slimane.gourari@yahoo.fr

امللخص

تتناول هذه الورقة البحثية جهود األديب محمد األخرض عبد القادر السائحي يف خدمة أدب الطفل يف الجزائر، 

والبحث يف تاريخه، وتنبع إشــكالية البحث من قلة الدراســات التي تســلّط األضواء الكاشــفة عىل واقع هذا النوع 

مــن األدب يف الجزائــر، والســيام عنــد هــذا األديــب، الــذي قــدم الكثــري يف ســبيل خدمــة قضايــا الطفــل، وتقديــم مــا 

ينمــي ثروتــه اللغويــة، ويعرفــه بقيمــه العربيــة واإلســالمية، ويربطــه بأمجــاد أمتــه، وبطــوالت أجــداده الجزائريــني الذيــن 

كانــوا حــامة لإلســالم، وجنــودا أوفيــاء للغــة الضــاد، منــذ أن أرشقــت أنــوار اإلســالم عــىل ربــوع بــالد املغــرب الكبــري.

يتوزع البحث إىل املحاور األساسية التالية

أوال: لوحة عامة عن واقع أدب الطفل يف الجزائر

وحول هذه اللوحة العامة ستستعرض الورقة، عن أهم الجهود التي كرّست أدب األطفال يف الجزائر، كواقع فرض 

نفســه يف عــّدة مســتويات مهمــة، وقــد أشــار الباحــث عميــش عبــد القــادر يف عمليــة التأريــخ للكتابــة لعــامل األطفــال 

يف الجزائر، إىل جهود ومحاوالت جهات معينة جديرة بالذكر والتنويه، من باب إرجاع الفضل ألهله ويخص بالذكر 

:أفــراد جمعيــة العلــامء املســلمني الجزائريــني الذيــن اهتمــوا بتعليــم الصبيــان والفتيــان. وجهــود صفــوة أعــالم األدب 

الجزائري أمثال : محمد األخرض السائحي، والطاهر وطار، وسليامن جوادي، وعبد العزيز بوشفريات، وبوزيد حرز 

اللــه، ومصطفــى محمــد الغــامري، ومــوىس األحمــدي نويــوات، ومحمــد نــارص، ومحمــد دحــو، ومحمــد مفــالح .... 

مــع جهــود املؤسســة الوطنيــة للنــرش والتوزيــع،) قســم منشــورات األطفــال( . وجهــود دار الهــدى للطباعــة والنــرش، 

دار الشــهاب ومراعاتهــا ملســتويات الطفولــة، مــع تفصيــالت أخــرى ذكرهــا يف مؤلفــه قصــة الطفــل يف الجزائــر دراســة 

يف املضامــني والخصائــص .

ثانيا: ترجمة األديب محمد األخرض عبد القادر الســائحي، حيث تســتعرض الورقة مالمح من شــخصيته املتعددة 
املواهب، وأهم مؤلفاته . وسنعتمد ههنا عىل مجموعة من كتب الرتاجم، من أبرزها عىل سبيل املثال موسوعة 

العلــامء واألدبــاء الجزائريــني، التــي ركــزت عــىل نشــاطه الثــوري والثقــايف إبــان ثــورة التحريــر الجزائريــة ضــد االســتعامر 

الفرني، وجهوده يف خدمة الثقافة الجزائرية بعد االستقالل، وأنشطته املتنوعة يف خدمة بلده ورشائح املجتمع 

الســيام فئة الطفولة أمل املســتقبل الزاهر .

ثالثووا: جهــود األديــب محمــد األخــرض عبــد القــادر الســائحي يف خدمــة أدب الطفــل يف الجزائــر والتأريــخ له.حيــث 
يتــم اســتعراض دوره يف خدمــة أدب الطفــل الســيام عــىل املســتوى املحــيل . وأهــم اآلثــار املرتتبــة عــىل ذلــك . 
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وتســتعني الورقــة مبجموعــة مــن الدراســات التــي تدعــم مــن مصداقيــة وأهميــة البحــث، يــأيت عــىل رأســها كتــاب » 

تاريــخ أدب الطفــل يف الجزائــر أفــكار ... تراجــم .... نصــوص » باإلضافــة إىل مجموعــة مــن املراجــع الكثــرية مــن بينهــا 

عــىل ســبيل املثــال ال الحــر : “ مــن أدب األطفــال يف الجزائــر والعــامل العــريب “ ) صــدر هــذا الكتــاب بدعــم مــن 

وزارة الثقافــة الجزائريــة يف إطــار الصنــدوق الوطنــي لرتقيــة الفنــون واآلداب وتطويرهــا (. للباحــث الربعــي بــن ســالمة 

. أدب األطفــال : هــادي نعــامن الهيتــي، أدب الطفــل العــريب دراســات وبحــوث )الكتــاب الحائــز عــىل جائــزة الدولــة 

التشــجيعية( : حســن شــحاتة .. يف أدب األطفــال : عــيل الحديــدي .

أمــا الخامتــة فيتــم فيهــا اســتعراض أهــم النتائــج التــي توصلنــا إليهــا مــن خــالل هــذه الدراســة، واملســاهمة مــن ثــم يف 

التعريــف بجهــود أديــب جزائــري مــن الناحيــة الغربيــة للعــامل اإلســالمي، عــس أن تشــكل لبنــة، تتــآزر مــع غريهــا مــن 

اللبنــات يف تقديــم رؤيــة متكاملــة لواقــع أدب األطفــال يف ربــوع العــامل اإلســالمي، وســبل تطويــره مبــا يحقــق أمــاين 

ورجــاء أمــة اإلســالم .

لوحة عامة عن والع أدب التيل   الجزائر

نظرات عامة حول أدب األطيال
من حيث تعرييه:

تعــددت تعريفــات أدب األطفــال تبعــا لرؤيــة كل دارس 

لخصوصيات هذا األدب، فهو يعني عند بعض الدارسني 

“ خــرة لغويــة يف شــكل فنــي، يبدعــه الفنــان لألطفــال بــني 

الثانيــة والثانيــة عــرشة أو أكــر قليــالً، يعيشــونه ويتفاعلــون 

معــه، فيمنحهــم املتعــة والتســلية، ويدخــل عــىل قلوبهــم 

البهجة، وينّمي فيهم اإلحساس بالجامل، ويقّوي تقديرهم 

العنــان لخياالتهــم وطاقاتهــم  لــه، ويطلــق  للخــري ومحبتهــم 

اإلبداعيــة، ويبنــي فيهــم اإلنســان .”1 وأدب األطفــال شــديد 

االرتباط بعامل األم، مبا يشتمل عليه من رصيد وكنز تخيييل 

املعــارف  خــزّان  مبثابــة  هــو  والــذي  وعاطفــي،  وتعبــريي 

الساحرة األّخاذة . وقد حاولت املوسوعة العربية العاملية 

أن تضبــط تعريفــا جامعــا ملصطلــح أدب األطفــال فقالــت “ 

أدب األطفــال هــو األدب الــذي يخصــص للصغــار يف ســن 

مــا قبــل املدرســة إىل ســن املراهقــة والبلــوغ، فيفيدهــم 

مبــا يتيحــه لهــم مــن عــامل ســاحر يقــدم املعلومــة يف قالــب 

مــن اإلمتــاع.2.

وبعد استعراض مجموعة من التعاريف يقدم الباحث 

د/ سمري عبد الوهاب أحمد هذا التعريف “ أدب األطفال 

هو كل ما يقدم للطفل من نصوص أدبية ســواء أكان ذلك 

يف صــورة قصــة أم قصيــدة أم مرحيــة، بحيــث تشــتمل 

عــىل أفــكار وأخيلــة، وتعــر عــن أحاســيس ومشــاعر تتناســب 

وتبعــث يف  ولغويا،ووجدانيــا،  الطفــل، عقليــا  ومســتوى 

نفســه الثقــة والــرور “ 3 ولكــن عــىل العمــوم تتفــق معظــم 

التعريفــات عــىل نقــاط مشــرتكة تجمــع عــىل رضورة أن يلبــي 

هــذا األدب حاجيــات الطفــل النفســية والرتبويــة والرتفيهيــة 

وفــق رؤيــة علميــة متكاملــة، تأخــذ يف الحســبان عــامل الطفــل 

الحّســاس والبالــغ األهميــة .

ونظرا ألهمية هذا األدب صار بعض الدارسني يعترونه 

“ وسيطا تربويا يتيح الفرص أمام األطفال كمعرفة اإلجابات 

االستكشــاف،  ومحــاوالت  واستفســاراتهم،  أســئلتهم  عــن 

واســتخدام الخيــال، وتقبــل الخــرات الجديــدة التــي يرفدهــا 

أدب األطفال، إنه يتيح الفرصة أمام األطفال لتحقيق الثقة 

والكشــف  البحــث  بالنفــس وروح املخاطــرة يف مواصلــة 

إىل  يدفــع  الــذي  لالنجــاز  والدافــع  االســتطالع،  وحــب 

املخاطرة العلمية املحسوبة من أجل االستكشاف والتحرر 

مــن األســاليب املعتــادة للتفكــري، واالستكشــاف مــن أجــل 

مزيــد مــن املعرفــة لنفســه وبيئتــه، إنــه ينمــي ســامت اإلبــداع 

مــن خــالل عمليــة التفاعــل والتمثــل واالمتصــاص، واســتثارة 

املواهــب “4.مــن هنــا فــإن معرفــة نــوع األدب الــذي يقــدم 

الرابعــة أو  الثالثــة، أو  لطفــل الســنتني، يختلــف عــن طفــل 

أن يجعلــه املشــتغل يف  يجــب  مــا  .... وهــذا  الخامســة 

أكلهــا ومثراتهــا  تــؤيت أعاملــه  الطفــال، حتــى  ميــدان أدب 

الطيبــة .
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أهمية التيولة

تعتر الطفولة مرحلة أساسية يف عمر اإلنسان حيث تشغل 

مــا يقــرب ربــع حياتــه وألحداثهــا آثــار واضحــة يف بقيــة عمــره 

ســواء أكان ذلك يف الســلوك أو الصفات الشــخصية.  رأت 

بعض الدراسات الرائدة يف ميدان الطفولة أن أهمية هذه 

األخرية تكمن يف األســباب التالية :

متثــل الطفولــة مرحلــة ضعــف بالنســبة لإلنســان يحتــاج 

شــؤونه  كافــة  يف  وعنايــة  رعايــة  إىل  دائــم  وبشــكل  فيهــا 

ســواء البدنيــة أو النفســية أو االجتامعيــة فضــال عــن الطعــام 

والــرشاب.

التوجيــه الــذي يتلقــاه يف هــذا العمــر يــرتك أثــرا بالغــا 

عليه والطفل الذي يعيش أجواء مضطربة غالبا ما تؤثر يف 

شــخصيته عندمــا يبلــغ واألمــر يتعــدى أحيانــا إىل الجوانــب 

الالإراديــة كطريقــة الــكالم واملــي ونغمــة الصــوت حيــث 

يتأثــر فيهــا الطفــل بوالديــه واملجتمــع بشــكل كبــري.

العنايــة واالهتــامم بالجوانــب العقليــة للطفــل يســاعد 

عىل نجاحه فاألذكياء عادة ما تتوفر لهم ظروف بيئية وعناية 

يف صغرهــم تســاعدهم عــىل اإلبــداع عنــد الكــر.

يترشب الطفل وبســهولة املبادئ واألخالق مام يجعل 

لديــه مــن املســلامت مــا يســاعد يف إعطائــه حصانــة قويــة 

ضد املؤثرات الخارجية وتتحول لديه عند الكر إىل أصول 

وقواعــد مــررة.

إهــامل الجوانــب البدنيــة يف التغذيــة املتوازنــة والعناية 

بالصحــة يؤثــر بشــكل بالــغ عــىل شــخصية الطفــل ويــرتك آثــارا 

ال متحــى عنــد الكــر خصوصــا إذا كان النقــص يف املــواد 

الحيويــة الرضوريــة

لبنيته الجسمية

األطفــال يشــغلون نســبة عاليــة مــن املجتمــع تزيــد أحيانــا 

عىل النصف خصوصا يف دول العامل الثالث ومن ضمنها 
جميع دول العامل اإلسالمي.5

يف  األطفــال  أدب  لقضيــة  الدارســني  بعــض  تعــرض 

الجزائــر، ومــن بينهــم الكاتــب : عميــش عبــد القــادر 6 وخــرج 

مبالحظة مفادها أن هذا الفريق من الذين كتبوا للكبار إذا 

حاولوا الكتابة لالطفال اجتهدوا يف تكييف أدوات كتاباتهم 

األوىل بالنحت، والتصغري، والتبســيط لي يصلوا بها إىل 

سذاجة الطفل، وقد بدا فيها مظاهر التكلف ومثل لذلك 

بقصتــي )بحبــاح املرتــاح( البعيــدة عــن وعــي الطفــل وقصــة 

)معطف القط مينوش( “ 7 .وبني الكاتب أن هذا النوع من 

القصــص الجزائريــة التــي خصصــت لألطفــال ظلــت عاجــزة 

عن االقرتاب الفعيل من عامل الطفل املنبني عىل جزئيات 

تســتدعي  الدقــة، ألن مقاربتهــا  غايــة  ماديــة يف  ســلوكية 

العالقــات  بــإدراك  القــاص،  نفســية  يف  عميقــا  تكييفــا 

الوظيفية بني الطفل وعامله الداخيل والخارجي ثم تحويل 

هــذا الحــس إىل قيــم جامليــة تنعكــس عــىل بنائيــة النــص 

القصــي يف لغتــه، وغيقــاع أفــكاره، وصــوره األدبيــة “ 8 .

وحتــى يتجــذر الباحــث عميــش عبــد القــادر يف عمليــة 

التأريــخ للكتابــة لعــامل األطفــال يف الجزائــر، فإنــه يــرى أنــه مــن 

الحــرى اإلشــارة إىل جهــود ومحــاوالت جهــات معينــة جديــرة 

ويخــص  الفضــل ألهلــه  إرجــاع  بــاب  مــن  والتنويــه،  بالذكــر 

بالذكــر :

الذيــن ( 1 الجزائريــني  العلــامء املســلمني  أفــراد جمعيــة 

الــذي  الــيء  والفتيــان،  الصبيــان  بتعليــم  اهتمــوا 

انجــر عنــه آليــا أخــذ هــذا املســتوى مــن األدب بالرعايــة 

والتأليــف، يف حــدود تثقيــف الطفــل عــىل فهــم األدب 

بتجلياتــه الرتاثيــة .

صفــوة أعــالم األدب الجزائــري أمثــال : محمــد األخــرض ( 2

الســائحي، والطاهــر وطــار، وســليامن جــوادي، وعبــد 

العزيز برشفريات، وبوزيد حرز الله، ومصطفى محمد 

الغــامري، ومــوىس األحمــدي نويــوات، ومحمــد نــارص، 

ومحمــد دحــو، ومحمــد مفــالح ....

حيــث ( 3 والتوزيــع،  للنــرش  الوطنيــة  املؤسســة  جهــود 

أفــردت فرعــا إداريــا مســتقال وهــو : قســم منشــورات 

التــي  املــري  الكتــاب  دار  مــع  واشــرتاكها  األطفــال 

الســرية  مثــل  الدينيــة  السلســالت  ببعــض  اهتمــت 

بــدأت تعــرف  النبويــة البــن هشــام ومنــذ ســنة 1981 

تطورا ملحوظا تجىل يف ارتفاع وترية إصداراتها شــكال 

. ومضمونــا 

جهــود دار الهــدى للطباعــة والنــرش، حيــث أصــدرت ( 4

ملــاذا؟(،  )أجبنــي  التعليميــة  األســئلة   : موســوعة 
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أصــدرت  كــام  الحيــوان(  و)عــامل  اإلنســان(  و)جســم 

خمســني قصــة مــن سلســلة األبطــال، وسلســلة أبطــال 

الرحمــن .

جهــود دار الشــهاب ومراعاتهــا ملســتويات الطفولــة، ( 5

والخصوصيــات النفســية الدينيــة التــي متثــل العامــل 
الحاســم يف منــو شــخصية الطفــل .9

ورجوعا إىل أبحاث يوســف وغليي ينقل محمد عبد 

الهــادي عنــه إرجــاع “ بدايــات أدب األطفــال يف الجزائــر إىل 

التــي عــر عليهــا يف ديــوان  تلــك املقطوعــات واألناشــيد 

ورصخــات  همســات  وديــوان  خليفــة،  ىــل  العيــد  محمــد 

للشــاعر محمــد األخــرض الســائحي، بيــد أنهــا منــاذج قليلــة 

ومتفرقــة ال تنهــض دليــال عــىل وجــود متقــدم ألدب أطفــال 

جزائري آنذاك، أما البداية التقنية الحقيقية فيمكن أن نؤرخ 

لهــا بســنة 1982م تاريــخ تأســيس قســم منشــورات األطفــال 
عىل مستوى مديرية النرش باملؤسسة الوطنية للكتاب “10

أســتاذ  العيــد جلــويل  الباحــث  ألقاهــا  ويف محــارضة 

األدب العــريب بجامعــة قاصــدي مربــاح بورقلــة يف الجزائــر، 

عنــارص  ملخصــا  خــرض  جميــل  محمــد  ذلــك  ينقــل  كــام 

املحــارضة التــي ألقاهــا الباحــث العيــد جلــويل يف رابطــة 

أحمــد  د.  والناقــد  القــاص  وأدارهــا  األردنيــني  الكتــاب 

النعيمــي، ومــام جــاء فيهــا قولــه : إن »أدب الطفــل حقــق 

املــايض،  القــرن  ومثانينيــات  ســبعينيات  الفتــة  قفــزات 

املختلفــة  كبــار يف حقولــه  كتّــاب  انخــراط  مــع  خصوصــاً 

وتجلياتــه العديــدة«. وهــم كتّــاب أثبتــوا، بحســب جلــويل، 

التوجــه للطفــل بعــد أن أصابــوا نجاحــاً  مقــدرة »كبــرية يف 

بــن هدوقــة  الحميــد  أمثــال عبــد  للكبــار  الكتابــة  كبــرياً يف 

والطاهر وطار وواسيني األعرج ومصطفى محمد الغامري” 

11 ويحــاول الكاتــب يف اســتعراضه الصحفــي أن يــرز مكانــة 

العيــد جلــويل وباعــه الطويــل يف ميــدان أدب األطفــال قائــال 

: “جلــويل الحائــز عــىل جائــزة عبــد الحميــد شــومان ألدب 

األطفال دورة 2010، ورئيس تحرير مجلة »مقاليد« العلمية 

املحكمــة، تنــاول يف محارضتــه التــي حملــت عنــوان »أدب 

الطفــل الجزائــري: نشــأته وتطــوره« نشــأة هــذا األدب، وقــدم 

تعريفــاً أكادمييــاً لــه، وقــرأ يف املحــارضة التــي تابعهــا عــدد 

مــن املعنيــني، ومرتــادو الرابطــة، مســار تطــوره وأهــم فنونــه 

ورّواده وأعالمــه. كــام تنــاول يف ســياق متصــل، مصــادر هــذا 

األدب موضحاً أن أدب الطفل الجزائري ظهر يف فرتة مبكرة 

حيــث ارتبــط باملــدارس »العربيــة الحــرة« التــي كانت تديرها 

جمعيــة العلــامء املســلمني الجزائريــني، وقــد بــنيَّ املحــارض 

أن هذا األدب َمرَّ مبرحلتني هام: مرحلة ما قبل االستقالل 

حيــث ارتبــط هــذا األدب بالحركــة الوطنيــة ومــا كانــت تنــرشه 

مــن  ثانيــة متتــد  ثقافــة وطنيــة ووعــي قومــي، ومرحلــة  مــن 
االســتقالل وحتــى اآلن.” 12

مــن الدراســات الجامعيــة التــي اهتمــت بــأدب الطفــل 

والعــامل  الجزائــر  األطفــال يف  أدب  مــن   “ بعنــوان  دراســة 

الثقافــة  وزارة  مــن  بدعــم  الكتــاب  هــذا  “ ) صــدر  العــريب 

الجزائرية يف إطار الصندوق الوطني لرتقية الفنون واالداب 

وتطويرها (. د/ الربعي بن سالمة . دار مداد يونيفا رسيتي 

براس، عني الباي، قسنطينة، الجزائر، ط1، 2009م، وقال 

الباحث يف هذا الصدد : كلفت من قبل املدرسة العليا 

بتدريــس مقيــاس ) أدب األطفــال(  لألســاتذة بقســنطينة 

لطلبة الســنة الرابعة ليســانس، مع بداية املوســم الجامعي 

2004/2003م، ..... حتى يقول : ولكنني مل أعر إال عىل 

كتابــني جزائريــني يف املوضــوع هــام : )املوضوعاتيــة يف 

شــعر اتلطفولة الجزائري ( للدكتور محمد مرتاض، و)تاريخ 

للشــاعر محمــد األخــرض عبــد   ) الجزائــر  الطفــل يف  أدب 

القــادر الســائحي ....ورأى الكاتــب أن هــذا الكتــاب الــذي 

ال يزال يحتاج إىل التنقيح واإلصالح سيسد ثغرة يف مكتبة 
ادب الطفــل الجزائــري 13

الجزائــر  الطفــل يف  إثــراء أدب  ومــن املســاهمني يف 

سلسســلة  عــىل  املــرشف  خــدويس(  بــح  )را الكاتــب 

السلســلة  ففــي  مــن املؤلفــني  بقلــم مجموعــة  )األمجــاد( 

رابــح  يقــول   14 )العلــامء(  عنــوان  تحمــل  والتــي   )2( رقــم 

خــدويس يف املقدمــة “ عزيــزي القــارئ : بــني يديــك كتــاب 

سلســلة األمجــاد يضــم يف طيــات صفحاتــه أمجــادا تتكلــم 

... يف صمــت 

أمجاد عاشت هنا عىل أرض الجزائر الحبيبة ....

شخصيات صنعت األحداث بعلمها ونضالها فخلّدها 

التاريخ ...
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هــل  والثقافــة،  الفكــر  ســامء  يف  المعــة  أســامء  إنهــا 

؟ تعرفهــا

عزيــزي القــارئ : تعــال معــي نفتــح الصفحــة األوىل مــن 

لنعــرف رس خلودهــا، ولنتعلــم  الذهبــي ألمجادنــا  الدفــرت 

منهــا فــن الحيــاة وأســلوب النضــال ومحبــة اللــه والوطــن ...! 

ونجــد يف محتويــات هــذا العــدد مــن السلســلة : أبوليــوس 

لوكيــوس مــن إعــداد ) أحســن تليــالين(، أبــوراس النــارصي 

بقلــم  حســني  الخــرض  املعمــورة(،  بنــت  عائشــة   ( بقلــم 

لخــرض   ( بقلــم  بــن أيب شــنب  خــدويس(، محمــد  )رابــح 

بقلــم  نبــي  بــن  مالــك  باديــس،  بــن  الحميــد  عبــد  ســفري(، 

)رابــح خــدويس(.

للنــرش  األصالــة  دار  أصدرتهــا  التــي  السالســل  ومــن 

والتوزيع الخرايســية ــ الجزائر ــ وهي سلســلة علمية بأســلوب 

15 وجــاء يف مقدمــة   « الهــواء  وتلــوث  قصــي » ســامي 

الوعــي  نــرش  نســاهم يف  أن  لزامــا علينــا  ...فــكان  النــارش 

بــني قرائنــا الصغــار لــي ينشــأوا عــىل حــب الطبيعــة وعــىل 

املحافظــة عــىل نظافــة البيئــة يف البيــت والشــارع والحــي 

القــدوة واملثــل لألجيــال  يُصبحــوا  والقريــة واملدينــة، وأن 

القادمة يف الترف السليم نحو الطبيعة واإلنسان، لذلك 

بعنــوان »  عملنــا عــىل إصــدار هــذه السلســلة القصصيــة 

أصدقــاء البيئــة« فعــس أن نكــون قــد وفقنــا إىل مــا فيــه خــري 

الّنــشء16 والجميــل يف هــذه السلســلة تذييلهــا مبجموعــة 

من التمرينات والنشاطات الذهنية، التي تساهم يف إثراء 

الرصيــد اللغــوي واملعــريف للطفــل .

ثانيا: ترجمة األديب محمد األخرض عبد القادر السائحي

خصصــت موســوعة العلــامء واألدبــاء الجزائريــني أزيــد 

مــن صفحتــني حــول ترجمــة األديــب محمــد األخــرض عبــد 

القــادر الســائحي، نظــرا ملكانتــه وإنتاجــه الغزيــر، فجــاء فيهــا 

مــا نصــه » األخــرض عبــد القــادر الســائحي، يعــرف بالســائحي 

الصغــري، مــن مواليــد ســنة 1933م مــن قبيلــة أوالد الســائح 

بتقــرت، تعلــم الحــروف األوىل عــىل يــد ابــن عمــه الســائحي 

الكبري معلم القرآن مبدرسة تقرت، كانت دراسته االبتدائية 

والثانويــة يف تونــس بجامــع الزيتونــة حتــى حصولــه شــهادة 

التحصيــل ســنة 1956م، بعــد قيــام الثــورة التحــق بصفوفهــا، 

وبعد إصابته واصل النضال يف إطار اإلتحاد العام للعامل 

الجزائريني واإلتحاد العام للطلبة املسلمني الجزائريني يف 

تونــس ويف تنظيــامت جبهــة التحريــر الوطنــي بليبيــا وتونــس، 

بــدأ يف نــرش محاوالتــه األدبيــة يف تونــس ويف صحفهــا منــذ 

ســنة 1953م، عضو نشــيط يف الحركة الثقافية والطالبية : 

ارسة القلــم الواعــي، رابطــة القلــم الجديــد، صــوت الطالــب، 

جمعيــة الطلبــة الجزائريــني . انتســب إىل العمــل اإلذاعــي 

بعــد  الجزائــر  بنغــازي ويف  تونــس ويف  1959م يف  مــن 

تكويــن  مدرســة  يف  أســتاذا  اشــتغل  حيــث  االســتقالل، 

االداب  بكليــة  العاليــة  دراســته  واتــم  الشــباب،  اإلطــارات 

والعلــوم اإلنســانية بجامعــة الجزائــر يف الوقــت نفســه، عمــل 

1979م  ســنة  انتقــل  ومنهــا  والرياضــة  الشــباب  وزارة  يف 

الثقافــة  وزارة  ثــم واصــل يف  والثقافــة،  اإلعــالم  وزارة  إىل 

والسياحة، ارشف خالل سنوات 1970 حتى 1978م عىل 

نــدوة املوقــار الســبوعية بقاعــة املوقــار، بعاصمــة الجزائــر، 

التابعــة ملركــز الثقافــة واإلعــالم )أمســيات شــعرية وقصصيــة 

الطريــق  التمهيــد لفتــح  ومحــارضات ونــدوات( ســاهم يف 

أمــام كثــري مــن اصحــاب األقــالم الجــادة الذيــن دعمــوا الحركــة 

الدبيــة والثقافيــة يف الجزائــر بإبداعــات أصليــة وجيــدة، كــام 

ســاهم يف إعــادة تأســيس اتحــاد الكتــاب الجزائريــني ســنة 

1974م وشــارك يف أغلــب الســابيع الثقافيــة التــي نظمتهــا 

مقاالتــه وقصائــده يف  نــرشت  الوطــن،  داخــل  البلديــات 

بعــض  ترجمــت  وبلــدان عربيــة،  الوطنيــة  الصحــف  أغلــب 

أشــعاره إىل الفرنســية وإىل اليوغســالفية والروســية، أمــني 

وطنــي يف اتحــاد الكتــاب الجزائريــني يف عهدتــه األوىل، ثــم 

عضــو مجلســه الوطنــي بعــد املؤمتــر الثامــن، نــايئ رئيــس 

جمعية الكتاب األفارقة للشــامل اإلفريقي، وعضو مؤســس 

لهــذه الجمعيــة، منــدوب مؤسســة جائــزة عبــد العزيــز ســعود 

الشــعري، عضــو املجلــس االستشــاري  البابطــني لإلبــداع 

ملؤسســة مفــدي زكريــا، وعضــو مؤســس لهــا » 17 لألديــب 

محمــد األخــرض عبــد القــادر الســائحي عديــد املؤلفــات ذكر 

بعضــا منهــا معجــم األدبــاء والعلــامء املعارصيــن » األعــامل 

الكاملــة / ألــوان / ألحــان مــن قلبــي / الكهــوف املضيئــة/ 

واحــة الهــوى/ أغنيــات أوراســية / بــكاء بــال دمــوع/ مــن عمــق 

نوفمــر  العــريب/  أيهــا  كتابــك  اقــرأ  فلســطني/  يــا  الجــرح 
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الصوت والصدى/ نحن األطفال/ تأمني العمودي/ روحي 

لكم ...« 18 وقد تناول ترجمته والتعليق عىل بعض أشعاره 

الباحــث الجزائــري عبــد امللــك مرتــاض، ووصفــه بأنــه مــن 
الشــعراء املكريــن 19

ثالثا: جهود األديب محمد األخرض عبد القادر السائحي   
خدمة أدب التيل   الجزائر والتأريخ له.

1 - من حيث األفكار والتاريخ

سنتناول هذه الناحية يف النواحي التالية : 1 ــ الكتاب 

املــدريس . 2ـــــ أدب األطفــال يف الصحــف واملجــالت . 3 

4ــــ كتــب أدب   . الحــوارات واملقــاالت  أدب األطفــال يف 

األطفــال وسالســلها .

1 ــــ الكتــاب املــدريس: ومــن خــالل الكتــاب املــدريس، 

ينقــل لنــا األديــب محمــد األخــرض عبــد القــادر الســائحي، 

املســاحة املخصصــة ألدب الطفــل فيــه إبـّـان فــرتة االحتــالل 

ران  الــذي  الحالــك  الظــالم  لنــا  فيبــنّي  للجزائــر،  الفرنــي 

عــىل القطــر الجزائــري، بســبب سياســة التجهيــل والتجويــع 

املمنهجــة مــن زبانيــة الفرنســيني، اللهــم إال تلــك األنــوار التــي 

كانــت تســطع مــن جمعيــة العلــامء املســلمني الجزائريــني 

التــي تأسســت بالتزامــن مــع احتفــال فرنســا مبئويــة احتاللهــا 

للجزائر، وقضائها عىل الشخصية العربية واإلسالمية فيها، 

لــكل  فجــاء ميــالد جمعيــة العلــامء مبثابــة الصفعــة القويــة 

الطغــاة والظاملــني، ومــن هنــا فقــد اهتــم رجــال الجمعيــة 

األطفــال  حاجيــات  تلبــي  التــي  النصــوص  بعــض  بوضــع 

الرتبويــة، ومــن بينهــا “ ـــــــــ األناشــيد املدرســية ألبنــاء وبنــات 

املــدارس الجزائريــة “ نظــم األســتاذ محمــد العابــد الجــاليل، 

املعلــم مبدرســة الرتبيــة والتعليــم بقســنطينة . ـــــــ “الناشــئة 

املهاجرة” رواية مدرســية تاريخية أدبية يف ســبعة مشــاهد، 

تأليــف مديــر مدرســة دار الحديــث بتلمســان الســتاذ محمــد 

الصالح رمضان .ـــ ألحان الفتوة” مجموعة أناشيد )كشفية، 

وطنية، تربوية ( نظم األستاذ محمد الصالح لرمضان مرشد 

“ فــوج الرجــاء” ومستشــار فريق)عقبــة( ســابقا بقســنطينة “ 

. 20

أمــا بعــد اســرتجاع الســيادة الوطنيــة، وطــرد آخــر جنــدي 

تربويــة  الشــهداء، فقــد رســمت سياســة  بلــد  مــن  فرنــي 

حكيمــة بغيــة الدفــع بالحركــة التعليميــة إىل أبعــد مداهــا، 

ونرش العلم يف صفوف الشعب الجزائري، وتوجيه العناية 

الريئــة،  الطفولــة  عــامل  وأمــل املســتقبل  الكبــرية، ألزهــار 

ومــا طبعــه  الوطنــي،  الرتبــوي  تظهــر جهــود املعهــد  وهنــا 

 “ كتــايب  طبــع   “ أبرزهــا  ومــن  ونافعــة،  مفيــدة  كتــب  مــن 

األناشيد “ و “ الرصيد اللغوي العريب”، ومن ذلك املعجم 

املتخصــص الــذي أنجــزه األســتاذ الطاهــر رشيــف بتشــجيع 

من أديبنا السائحي، حيث يهتم بتقريب املحسوسات من 
املعنويــات ويتتبــع مــا يجــري يف حيــاة األطفــال اليوميــة “ 21

2 - أدب األطفال يف الصحف واملجالت .

يوضح األديب محمد األخرض عبد القادر السائحي، أن 

املساحة املخصصة لألطفال يف الصحف بعد االستقالل 

كانــت عبــارة عــن حيّــز متواضــع لعــامل الطفولــة ضمــن ركــن 

متميّز يحاول أن يلبي بعض حاجيات واهتاممات األطفال، 

السياســية  واألحــداث  الطابــع  يغلــب عليهــا  أركان  ضمــن 

الجاريــة، مبعنــى أن الصحيفــة مشــرتكة بــني عاملــي الكبــار 

التــي خصصــت  الشــعب،  أوائلهــا جريــدة  مــن  والصغــار، 

صفحــة أســبوعية خاصــة باألطفــال والشــباب تحمــل عنــوان 

“ الجيــل الصاعــد “، ومــع بدايــة التســعينات، وبعــد اختفــاء 

ملــدة مــن الزمــن، عــادت تلــك الصفحــة مــن جديــد باســم 

التــي  املجــالت  ومــن   . حقــي(  )جــدو  بالطفولــة  خــاص 

اهتمت بعامل الطفل “ املجاهد األسبوعي “ و “ الجزائرية 

“ ... ثــم عرفــت الســاحة الثقافيــة مجموعــة مــن املجــالت 

التــي تكتــب خاصــة للطفــل، عــىل غــرار “ أمقيــدش “ نســبة 

لتلــك الشــخصية الشــعبية األســطورية املعروفــة يف بعــض 

املناطــق الجزائريــة، الشــبيهة بجحــا، وهــي موجهــة لألطفــال 

ما بني 6 و 12 سنة، ومن بني تلك املجالت مجلة “ طارق 

“ و” ابتســم “ و” الشــبل “ و “ جريــديت “ و ريــاض “ كــام 

يــرز الكاتــب أهميــة املجــالت املدرســية، وهــي مــن إبــداع 

التالميــذ، تحــت إرشاف مربيهــم ومعلميهــم، وهــي إحــدى 

الناجحــة ومنهــا عــىل ســبيل املثــال ال  الوســائب الرتبويــة 

الحــر كــام يقــول الكاتــب مجلــة )الطليعــة( ألكامليــة 17 

أكتوبــر بحــامم دبــاغ “ 22.
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3 - أدب األطفال يف الحوارات واملقاالت:

يشــري الكاتــب إىل أهميــة الحركــة النقديــة التــي باتــت 

مــن شــتى  لــه  األطفــال مقّومــة ومقيّمــة  تلتفــت إىل ادب 

بعــض  عــر  واملوضوعيــة،  واألســلوبية  اللغويــة  النواحــي 

الحــوارات والنــدوات واملؤمتــرات، وللوقــوف عــىل مــا كتــب 

لألطفــال “ فقــدم الشــاعر الســائحي أرقامــا وردت يف ثنايــا 

كــم كان نصيــب كتــب األطفــال ؟  كتــاب حمــل غشــكالية 

بــــ 4,7كتــاب يف الســنة، والواليــات  وأجابــت عنهــا روســيا 

انجلــرتا  وتأّســفت  الســنة  3,9 يف  بــــ  األمريكيــة  املتحــدة 

كلــه خــالل  العــريب  الوطــن  لينتــج  كتــاب   2,7 )إلصدارهــا 

50 ســنة مــا أنتجتــه روســيا يف ســنة واحــدة، ونســبة 10 % 

مــام أنتجــه بلــد كالهنــد وحدهــا التــي أصــدرت 1000 كتــاب 

ليصــدر الوطــن العــريب أقــل مــن 100 كتــاب ... » 23.

4 - كتب أدب األطفال وسالسلها:

يف هــذا املوضــوع يرفــع الباحــث عقريتــه عاليــا محــّذرا 

مــن أولئــك الذيــن يتطفلــون عــىل ميــدان الكتابــة لألطفــال، 

دون مراعــاة الــرشوط العلميــة والنفســية والرتبويــة الالزمــة، 

مام يجعلهم يرضون أكر مام ينفعون، ويرتكبون أخطاء جّمة 

وهــذا مــن خــالل وقوفــه عــىل عيّنــة مــن هــذه املطبوعــات، 

االســتقالل  فجــر  يف  ظهــر  كتيــب  لذلــك  مثــاال  ويــرضب 

يحمــل عنــوان )املنتقــى الرشــيد مــن جيــد النشــيد(، ومــن 

أخطائــه نســبة نشــيد )جزائرنــا يــا بــالد الجــدود( ملفــدي زكريــا 

واألصح أنه للشاعر محمد الشبويك ... وألجل إيقاف هذه 

املهــازل، نــراه ينــرش مقــاال بعنوان)هــل هــو ناقــوس الخطــر؟( 

ببعــض  يشــيد  املقابــل  ويف   . 1991/10/14م  بتاريــخ 

املجهــودات التــي قدمتهــا املؤسســة الوطنيــة للكتــاب عــر 

أحــي،  الهادفــة مثــل : سلســلة  مــن السالســل  مجموعــة 

سبسبة ألّون وأكتشف، سلسلة موسوعة الشباب ....” 24.

2 - مــن حيــث الرتاجــم : قــّدم األديــب محمــد األخــرض 

عبد القادر السائحي، ترجامت موجزة ومفيدة ألهم األعالم 

مــن وراء  الجزائــر، هادفــا  الطفــل يف  الذيــن خدمــوا أدب 

ذلــك غــىل إحيــاء ذكراهــم، وربــط طفولــة اليــوم بأهــم الرمــوز 

الجزائرية، التي ناضلت وكافحت إبان االحتالل، وواصلت 

الهويــة  عــىل  الحفــاظ  ألجــل  االســتقالل،  بعــد  املســرية 

األســامء  ومــن  اإلســالمية،  العربيــة  الجزائريــة  والشــخصية 

الشــعرية الالمعــة التــي ســلّط عليهــا أضــواءه الكاشــفة :

محمد العابد الجاليل الساميت.( 1

موىس األحمدي نويوات .( 2

أحمد البدوي جلويل )جلول البدوي( .( 3

أحمد سحنون .( 4

محمد الصالح رمضان .( 5

أحمد الشبويك .( 6

محمد الرض السائحي .( 7

عبد الكريم علجي املعروف بجامل الطاهري .( 8

ومن األسامء النرية الالمعة التي سلّط عليها أضواءه ( 9

الكاشفة :

عبد الوهاب حقي.( 1

عبد الله عثامنية .( 2

عالء الدين مي رقيق .( 3

محمد الصالح حرز الله .( 4

جياليل خالص .( 5

محمد مفالح .( 6

رابح خدويس . 25.( 7

ج( من حيث النصوص:

اختار املؤلف مجموعة من النصوص الشعرية والنرية، 

التــي تلبــي حاجيــات ونفســيات فئــة األطفــال، ومنهــا عــىل 

ســبيل املثــال

1 - املجال الشعري:

1( نشيد افتتاح املدرسة للبنات للمريب الكبري محمد 

بن العابد الجاليل الساميت ومنها :

ــــــنا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا عقولـــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ جاملنــــــــــــــــــــاأرواحنــ لنــــــــــــــــــــا  هــــــــــــــــــــي 

معــــــــــــــــــــامل الرشــــــــــــــــــــد لنــــــــــــــــــــاتفدي األوىل قد نصبوا

ــــــــــــــــــــدارسا جهلنــــــــــــــــــــافشــــــــــــــــــــيَّدوا مـــــــــــــــــــــــ يــــــــــــــــــــزول  بهــــــــــــــــــــا 

لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتي ا يزهــــــــــــــــــــى بهــــــــــــــــــــا لســــــــــــــــــــاننابالعربيــــــــــــــــــــة 

ــاآباؤنـــــــــــــــــــــــــا واألمــــــــهــــــــــــــــــــــــات ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاهى فخرن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــم تنـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بهــ

ــــــــــــــــــــنا ــــــــــــــــــــق لــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــا ابــــ ــــا26يــــــــــــــــــــا ربّن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا ربنـــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــياتهم يــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ حــــ
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ويف هــذه املقطوعــة غــرس لحــب املدرســة والقامئــني 

حراســة  يف  ودورهــا  واإلداريــة،  التعليميــة  شــؤونها  عــىل 

اللغــة العربيــة، وشــكر وعرفــان للوالديــن املتحملــني لواجــب 

الرتبية الصحيحة نظري عملهام وحرصهام الكبري يف تنشــئة 

األجيــال عــىل الطهــر والفضيلــة واألخــالق الجليلــة واألعــامل 

الســديدة .ومبالغة يف الحرص عىل مســتقبل األطفال يف 

شــتى أوجهــه يقــول )تشــاينغ بولــوك( “ يجــب أن تبــدأ تربيــُة، 

قبــل والدتــه بعرشيــن عاًمــا “ كــام تضافــرت كلــامت الحكــامء 

واملربــني عــىل أهميــة الرتبيــة، فدانتــون يقــول “ بعــد لقمــة 

العيش، أول حاجة للشعوب هي الرتبية “ وحسب دجون 

ديــوي فـــ” أفضــل طريقــٍة للتعليــم، هــي التــي بعــني االعتبــار 

الفــرَد املــراد تعليُمــه قبــل املــواد التــي يشــتمل عليهــا منهــاج 

التعليــم “ 27 .

2( أنشــودة “محفظتــي “ للشــاعر حســن دّواس ومنهــا 

هــذه املقطــع :

العلــوم مثمــرةمحفظتي حديقة معطرة مــن  وغابــة 

وغيمــة باألغنيــات ممطــرهوجنــة للمعجــزات كلهــا

جليلــة مثينــة كجــــــــــوهره28محفظتي يا حسنها جميلة

ويف هــذا النــص مجموعــة مــن القيــم النبيلــة التــي يحــاول 

الشــاعر غرســها يف قلــوب األطفــال والتــي تــدور حــول النظــرة 

التقديســية للمحفظــة، التــي متثــل رمــز التلميــذ، وصديقــه 

التعليميــة، ومــا متثلــه  أغراضــه  الــويف املخلــص، ومخــزن 

املــرشق،  الزاهــر  نحــو املســتقبل  وأمنيــات  تطلعــات  مــن 

وهــو مــن خاللهــا يغــرس يف قلــوب األطفــال رضورة وواجــب 

املحافظــة عــىل املحفظــة، والتعامــل معهــا بــأدب، وجعلهــا 

الرفيــق الدائــم، مبطالعــة مــا تحتويــه مــن كتــب، ومراجعــة مــا 

فيهــا مــن دروس، وإنجــاز مــا يقرتحــه املعلــم مــن مترينــات 

منزليــة ....الــخ .،

ويحــاول شــاعر آخــر وهــو األســتاذ صالــح رايض أن يربــط 

بني الجدة واملحفظة بعنونة أنشودته بهذا العنوان الشيّق: 

“هديــة جديت”

ــــــــــــــــــــتي ــــــــــــــــــــتي محفظــــــــــ ــــــــــــــــــــديتمحفظــــــــــ ــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن جـــــــــــــــــ هديـــــــــــــــــ

أرسيتيف عيــــــــــد ميــــــــــالدي الــــــــــذي بيــــــــــــــــــــت  ر  نــــــــــــــــــــوَّ

ــــــــــــــــــــتي ــــــــــــــــــــتي أنيــــســـــــ ــــــــــــــــــــدرسةمحفظــــــــــ ــــــــــــــــــــيت واملــــ يف البـــــــــــ

ــــزين ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرها مـــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــــيمظهـــــــــــــــــــــ ـــ ـــ ـــــــــن لغتــ ـــ ـــ ـــ ـــــــــرف مــ ـــ ـــ ـــ ــ بأحــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــتيورايـــــــــــــــــــــــــــــة مرفوعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ـــ ـــ ـــ ــ ــــــــــــني أمـــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــ ـــــــــوق جبــ ـــ ـــ ـــ فــ

ــــيمحفظــــــــــــــــــــــــــــــتي أحـــــــــــــــــــــــبها ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا مكـــــــــــــــــــــــتبتـــــــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ألنهــــــــ

لجــــــــــــــــــــديت ــــــــــــــــــــي، أيب وإخــــــــــــــــــــــــــــــــويت29تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحية  أمـــــــــــــــــــ

وهنــا ينبغــي التنبيــه عــىل أن “لــكل مرحلــة مــن املراحــل التــي 

يقطعها الطفل، لون أديب يستحق ويجدر أن يقدم للطفل، 

بحيــث يتناســب، وخصائصــه النفســية والشــعورية، ومــن ثــم 

فإنه من األهمية مبكان اإلحاطة بهذه املراحل علام وفهام، 

وتبــنّي مــا يناســبها مــن قصــص وحكايــات، وقــد بــنّي د/ عــيل 

الحديدي أن “الكتاب األول لألطفال يجب أن تكون أوراقه 

عــىل صــور  يحتــوي  وأن  األطفــال،  عبــث  تتحمــل  بحيــث 

األشــياء املألوفــة عندهــم كاللعــب واملالبــس والحيوانــات، 

وميكن أن يحتوي إىل جانب الصور مادة قصصية مكتوبة، 

القصــص،  تكــون هنــاك حبكــة ممتــدة يف هــذه  أال  عــىل 

والصور املوضحة التي يضمها الكتاب األول لألطفال تكون 

مبســطة غــري مشوشــة أو غامضــة، بــل ميكــن التعــرف عليهــا 

بسهولة وير، والصفحة الواحدة تشتمل عىل صورة يشء 
واحــد أو اثنــني أو ثالثــة أشــياء عــىل األكــر “ 30

2 - يف املجال النري:

خصــص الكاتــب محمــد األخــرض عبــد القــادر الســائحي 

مقاطــع نريــة مختلفــة ضمــن النصــوص املختــارة التــي 

أدرجهــا ضمــن البــاب الثالــث مــن كتابــه حــول تاريخ أدب 

الطفــل يف الجزائــر، ومــن أجمــل تلــك النصــوص والتــي 

عّرت حقيقة عن مضمون الكتاب ذلك النص الهادف 

املعنون بــ “ رسالة من أطفال رساجيفو “ وهو من كتابة 

املبــدع محمــد األخــرض عبــد القــادر الســائحي، ويــدور 

موضوعه حول رسالة خطية من أطفال مدينة رساجيفو 

التــي تعرضــت لشــتى أنــواع الدمــار والتخريــب والتقتيــل 

والترشيد ألبنائها، دون احرتام ملبادئ القانون الدويل 

اإلنســاين، وكانــت الطفولــة مــن األهــداف املســتهدفة 

الحاقــدة، وحــاول  الصليبيــة  العصابــات الربيــة  مــن 

الجزائــر مبــدى املعانــاة  أن يحســس طفولــة  املبــدع، 
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التي يتعرض لها إخوانهم يف منطقة البوسنة والهرسك 

عــبء  تحمــل  التــي  الرســالة  هــذه  طريــق  عــن  وذلــك 

إيصالهــا لهــم ذلــك الطائــر الــذي ميثــل رســول الحــب 

والتواصل بني أطفال العامل اإلسالمي، ورضورة تحقيق 

مبــدأ التضامــن اإلســالمي .ومــام ورد يف هــذه الرســالة 

الشــيّقة واملعــّرة “... إن دمنــا ســيظل شــاهدا عــىل 

اللعنــة التــي حلـّـت بيوغســالفيا مــدى الدهــر، أرصخــوا، 

أيهــا األطفــال يف وجــه صانعــي الحــرب عــر كل الــدول 

الغربيــة .. أيقظــوا الضامئــر قبــل أن يحــل الدمــار بــاألرض 
كلهــا .. إنهــا البدايــة .. والنهايــة البــد آتيــة .. آتيــة “ 31

لقد حاول الكاتب محمد األخرض عبد القادر السائحي 

بــذل الجهــد ألجــل تقديــم صــورة ولــو مختــرة عــن تاريــخ 

الفكــري  البعــد  خــالل  مــن  الجزائــر،  الطفــل يف  أدب 

والنــي ومــا يخــص ترجمــة بعــض األقطــاب والفاعلــني 

الطفولــة، مســلطا  بعــامل  الخــاص  األديب  الحقــل  يف 

األضــواء عــىل القامــات التــي طالهــا النســيان واإلهــامل، 

الوقــت نفســه بعــض الخطــط واملناهــج  ومنتقــدا يف 

املتبعة، يف تعليم الناشئة، يقول يف هذا الصدد وهو 

يشيد بجهود املريب الكبري محمد العابد الجاليل نقال 

عــن األســتاذ محمــد الصالــح رمضــان “ لــو اهتمــت وزارة 

الرتبيــة الوطنيــة يف بنــاء جزائرنــا الحــرة املســتقلة بإعــداد 

مربــني مــن هــذا الصنــف ال مجــرد معلمــني فحســب، 

الجزائــر واســتقرارها،  إذن لقدمــت ضامنــا الســتقالل 

بالحديــد  املطّعــم  الحقيقــي  اإلســمنت  ولوضعــت 

والحجــارة الصلبــة يف بنائهــا الفخــم العظيــم حتــى ال تؤثــر 
فيــه الهــزات والــزالزل التــي تهــدد كياننــا “32

استنتاجات:

مــن خــالل جولتنــا مــع هــذا التأليــف الهــام يف ميــدان 

لــه، نقــف عنــد جملــة  التأريخيــة  الناحيــة  أدب الطفــل مــن 

مــن الــدالالت البالغــة األهميــة، ولعــل مــن أبرزهــا :التأكيــد 

عــىل أهميــة أدب الطفــل مــن شــتى النواحــي ذلــك ألن “ 

األدب مصــدر مــن مصــادر املعرفــة، يف مرحلــة مــن مراحــل 

الخصوصيات املعرفية التي تصبح موضوع اهتامم املبدع 

مثــل القصــة أو املرحيــة أو قطعــة الشــعر، حينــام تكــون 

حاملــة للغــة الخطــاب املعــريف . 33 حســب تعبــري جميــل 

طــارق عبــد املجيــد .

يغــيل  أبــو  )ســميح  الباحــث  ذكــره  ملــا  تبعــا  أنــه  كــام 

وزميليه( فإنه “ ألدب األطفال دور كبري يف تشجيع اإلبداع 

وتدعيم تربية األطفال الرتبية الروحية الصحيحة، التي تدعم 

بدورها بناء شخصية الفرد السوي، الذي يتسم بالصفات 

األطفــال  أدب  واإلبــداع....  واالبتــكار  الفكــر  تدعــم  التــي 

يتيــح مواقــف  التلفزيونيــة واإلذاعيــة،  يف قصصــه وبرامجــه 

والربــط  والتأمــل،  دقــة املالحظــة  األطفــال  مــن  تســتدعي 

وتشــجيع  األمــور،  إدراك  واالســتنتاج، وحســن  والتعليــل، 

الرغبــة يف تفســري املســائل وحــل املشــاكل ...34 .

لــه بصــامت يف  لــكل مــن كانــت  مل يتعــرض الباحــث 

عمــل  إىل  يحتــاج  األمــر  هــذا  ألن  الطفــل،  أدب  ميــدان 

موســوعي جامعــي مفصــل، وألجــل ذلــك نجــد بــني الفينــة 

واألخرى من يستنكر عدم ذكر اسمه يف ميدان الدراسات 

كــام وقفــت عــىل ذلــك  الطفولــة،  بعــامل  األدبيــة الخاصــة 

عــىل هامــش مقــال كتبــه الباحــث )جميــل حمداوي( يحمل 

عنــوان “ أدب األطفــال يف الجزائــر” وجــاء عــىل هامشــه هــذا 

التعليق إلحدى األديبات وتدعى بــ )سليمة مليزي( وقالت 

يف معــرض حديثهــا “ يؤســفني أننــي مــن بــني األوائــل الذيــن 

كتبوا أدب الطفل يف الجزائر وذالك يف بداية الثامنينيات 

القرن املايض وكنت أول امرأه صدرت لها قصص ألطفال 

يف الرشكــة الوطنيــة للنــرش واالشــهار منشــورات أألطفــال .. 

أتأسف كثريا الن اسمي .. األديبة ) سليمة مليزي (مل يذكر 

مــع أألدبــاء الذيــن كتبــوا لألطفــال مــن بعــدي ببضعة ســنوات 

. “ 35. ونحــن نقــول لهــذه الكاتبــة وغريهــا ممــن قّدمــوا أعــامال 

وإنجــازات لألطفــال، أن اللــه ال يضيــع اجــر مــن أحســن عمــال، 

هــذا أوال، وثانيــا : أن الوســائط اإللكرتونيــة اليــوم مــن الكــرة 

التــي  األعــامل  تلــك  بعــث  إعــادة  لــك  يتيــح  مــا  واالنتشــار 

لقيت رواجا يف زمانها، عس أن تجد دراسات نقدية تنجز 

عــىل ضوئهــا، الســيام وأن هنــاك توجهــات ملحوظــة لطلبــة 

أقســام اللغــة واألدب العــريب ســواء يف مرحلــة الليســانس 

أو املاســرت أو الدكتــوراه إلنجــاز أعــامل متــس بشــكل مبــارش 

عــامل الطفولــة مــن النواحــي اللغويــة واألدبيــة، هــذا باإلضافــة 

إىل رضورة التواجد يف الفضاءات الثقافية األكادميية عر 
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املؤمتــرات التــي تعقــد عــىل املســتوى املحــيل أو الوطنــي 

أو الــدويل، وهــذا كلــه ســيفيد ال محالــة الحركــة النقديــة يف 

الجزائــر، ويدفــع بهــا قدمــا نحــو التطــور والرقــي واالزدهــار . 

وحقيقــة ملــا رجعــت إىل بعــض املواقــع اإللكرتونيــة وجــدت 

هــذه النجمــة الثاقبــة التــي ســاهمت يف إنــارة ميــدان ـــدب 

األطفــال يف الجزائــر بعملهــا وإبداعهــا الــدؤوب

منــى  لتونســية  ا واإلعالميــة  الشــاعرة  أجرت  وقــد 

مليــزي وقدمتهــا  األديبــة ســليمة  مــع  بعزاوي حــوارا شــيّقا 

لعشاق اللغة واألدب عىل أنها “ شاعرة وكاتبة وأديبة جزائرية 

اشتهرت بكتاباتها للطفولة وعملت يف الصحافة أملكتوبة 

حصلــت عــىل جائــزة “الشــباب للقصــة ألقصــرية و”جائــزة 

الجمهوريــة”، أصــدرت لهــا مجموعــة مــن قصــص األطفــال.. 

)ريــاض(  عنوانهــا  لألطفــال  مجلــة  تحريــر  عــىل  وأرشفــت 

وكانت أول مجلة ألدب الطفل يف الجزائر... ساهمت يف 

برنامــج إذاعــي لألطفــال نــرشت مقــاالت يف بعــض الصحــف 

الوطنية عن املجتمع واألرسة.. وأيضا قراءات يف إصدارات 

ديــوان شــعري  وقــد أصــدرت مؤخــرا  ألكتــب  مــن  جديــدة 

بعنــوان  أبــو خليــل”  الســوري “معتــز  الشــاعر  مــع  مشــرتك 

)رمــاد الــروح( وهــي اآلن بصــدد إصــدار ديــوان ثــان ســيحمل 

عنــوان “صــدى الذكريــات” ومجموعــة مــن القصــص املوجــه 

لألطفــال تحــت الطبــع.”36 وحينــام توجهــت لهــا اإلعالميــة 

يحفــر يف ذاكــرة  الــذي  الســؤال  بهــذا  التونســية املحــاورة 

كتابــات ســليمة   * : النحــو  هــذا  عــىل  وعاطفــة املبدعــة 

تبحثــني عــن طفولتــك يف  بالطفولــة، فهــل  بــدأت  مليــزي 

وجــوه الطفــل العــريب؟ أجابتهــا املبدعــة )ســليمة مليــزي( 

وقــد حــرّك فيهــا هــذا الســؤال كوامــن الشــوق نحــو الطفولــة 

والعنــف  الالمبــاالة  مظاهــر  لشــتى  تتعــرّض  التــي  الريئــة 

والحرمــان مــن أقــدس الحقــوق : الحــق يف الحيــاة فقالــت 

الحلــم  الوجــع.. هــذا  أبحــر يف عمــق  : “ - فعــال  مــا نصــه 

الــذي غــاب عــن الطفــل العــريب.. الطفولــة تســكنني دامئــا.. 

وأحلــم بحيــاة ســعيدة للطفــل العــريب الــذي حــرم مــن فــرح 

الطفولــة.. وحقــه الرشعــي يف الحيــاة.” 37 وميكــن الرجــوع 

إىل بعــض النــامذج مــن أعاملهــا يف صحيفــة الفكــر الســابقة 

الذكر . ومنها تلك القصة التي عنونتها بــ “راحت بسالسل 

وجــاءت بشــعرة “ وهــي مــن الــرتاث الجزائــري 38 ومــن خــالل 

هذا العرض ميكن القول إن األدب املخصص لألطفال يف 

الجزائــر لــه عشــاقه وأنصــاره والذيــن يعملــون بجــد واجتهــاد . 

كــام أن الدراســات األكادمييــة التــي ينجزهــا بعــض الطلبــة 

بغيــة نيــل الدرجــات العلميــة املختلفــة، تشــكل لبنــة هامــة 

يف ســبيل تشــكيل الــرح املتامســك ألدب األطفــال يف 

الجزائر، ويستطيع املتصفح لشبكة األنرتنت أن يجد بعض 

دراســة  منهــا  الحيــوي  الجانــب  بهــذا  املتعلقــة  األبحــاث 

أدب   “ بــــ  املعنونــة  بوشــامل،  الطاهــر  : محمــد  الباحــث 

األطفــال يف الجزائــر. محمــد مصطفــى الغــامري منوذجــا “ 

وهــي رســالة تقــدم بهــا الباحــث لنيــل درجــة املاجســتري مــن 

جامعــة باتنــة، وكانــت تحــت إرشاف د/ محمــد منصــوري . 

ومن األسامء التي استفاد من مجهوداتها الكبرية يف إنجاز 

بحثــه، وهــي متثــل رصيــدا هامــا يضــاف للــدرس األكادميــي 

املتخصــص يف أدب األطفــال “دراســة الدكتــور » محمــد 

مــن قضايــا أدب األطفــال » و »املوضوعاتيــة  مرتــاض« » 

كتــاب: »النــص  الجزائــري«، و كذلــك  الطفولــة  يف شــعر 

و رســالته  للعيــد جلــويل،   « الجزائــر  األديب لألطفــال يف 

للدكتــوراه املعنونــة ب : »النــص الشــعري املوجــه لألطفــال 

يف الجزائر«، و كذلك رسالة دكتوراه للدكتور »عبد الرزاق 

بــن الســبع » املعنونــة ب:« قصــص األطفــال يف املغــرب 

نــارص  الجزائــر –  كتــاب » شــعر األطفــال يف  العــريب«، و 
لوحيــي منوذجــا »لألســتاذة :«عائــدة بــو منجــل«39

إن مــا ذكــره الباحــث وغــريه مــن الدارســني حــول أدب 

األطفــال إمنــا هــو جــزء مــن حقــوق الطفولــة العامليــة، والتــي 

تكرّســت يف اإلعــالن العاملــي لحقــوق الطفــل، حيــث جــاء 

يف ديباجتــه مــا نصــه :” 

امليثــاق،  يف  املتحــدة،  األمــم  شــعوب  كانــت  ملــا 

أكــدت مــرة أخــري إميانهــا بحقــوق اإلنســان األساســية  قــد 

وبكرامــة الشــخص اإلنســاين وقيمتــه، وعقــدت العــزم عــيل 

تعزيــز التقــدم االجتامعــي واالرتقــاء مبســتويات الحيــاة يف 

قــد  الحريــة أفســح، وملــا كانــت األمــم املتحــدة،  مــن  جــو 

لــكل  بــأن  العاملــي لحقــوق اإلنســان،  نــادت، يف اإلعــالن 

إنســان أن يتمتــع بجميــع الحقــوق والحريــات املقــررة فيــه، 

دون أي متييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو 

الدين، أو الرأي سياسيا أو غري سيايس، أو األصل القومي 
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أو االجتامعــي أو الــروة أو النســب أو أي وضــع آخــر، وملــا 

كان الطفــل يحتــاج، بســب عــدم نضجــه الجســمي والعقــيل 

إيل حاميــة وعنايــة خاصــة، وخصوصــا إيل حاميــة قانونيــة 

مناســبة ســواء قبــل مولــده أو بعــده، ومبــا أن رضورة هــذه 

الحاميــة الخاصــة قــد نــص عليهــا يف إعــالن حقــوق الطفــل 

بهــا يف اإلعــالن  عــام 1924 واعــرتف  الصــادر يف جنيــف 

العاملــي لحقــوق اإلنســان ويف النظــم األساســية للــوكاالت 

 املتخصصــة واملنظــامت الدوليــة املعنيــة برعايــة األطفــال،

ومبا أن للطفل عيل اإلنسانية أن متنحه خري ما لديها، فإن 

الجمعية العامة، تصدر رسميا “إعالن حقوق الطفل” هذا 

لتمكنيــه مــن التمتــع بطفولــة ســعيدة ينعــم فيهــا، لخــريه وخــري 

املجتمــع، بالحقــوق والحريــات املقــررة يف هــذا اإلعــالن، 

وتدعــو اآلبــاء واألمهــات، والرجــال والنســاء كال مبفــرده، كــام 

تدعو املنظامت الطوعية والسلطات املحلية والحكومات 

لضــامن  والســعي  الحقــوق  بهــذه  االعــرتاف  إيل  القوميــة 

مراعاتهــا بتدابــري ترشيعيــة وغــري ترشيعيــة تتخــذ تدريجيــا “ 

40 وهــذه التدابــري التــي ســوف تتخــذ يجــب أن تكــون وفــق 

مجموعة من املبادئ، من أبرزها وهو مام يتقاطع مع توجه 

بحثنا املتعلق بإشــباع البعد األديب واللغوي يف شــخصية 

الطفــل مــا جــاء يف املبــدأ الســابع “ للطفــل حــق يف تلقــي 

التعليــم، الــذي يجــب أن يكــون مجانيــا وإلزاميــا، يف مراحلــه 

الطفــل  ثقافــة  رفــع  األقــل، وأن يســتهدف  االبتدائيــة عــيل 

تنميــة  مــن  الفــرص،  تكافــؤ  العامــة ومتكينــه، عــيل أســاس 

ملكاته وحصافته وشعوره باملسؤولية األدبية واالجتامعية، 

أن  ويجــب  املجتمــع.  مفيــدا يف  يصبــح عضــوا  أن  ومــن 

تكــون مصلحــة الطفــل العليــا هــي املبــدأ الــذي يسرتشــد 

بــه املســؤولون عــن تعليمــه وتوجيهــه. وتقــع هــذه املســؤولية 

بالدرجــة األويل عــيل أبويــه. ويجــب أن تتــاح للطفــل فرصــة 

كاملــة للعــب واللهــو، اللذيــن يجــب أن يوجهــا نحــو أهــداف 

التعليــم ذاتهــا. وعــيل املجتمــع والســلطات العامــة الســعي 

العاملــي  41 وهــذا االهتــامم  الحــق.”  بهــذا  التمتــع  لتيســري 

يعكــس مــدى العنايــة التــي باتــت تحظــى بهــا فئــة الطفولــة، 

وهو ما انعكس جليا يف الترشيعات الوطنية، التي ينبغي 

أن تتكيــف مــع هــذا اإلعــالن العاملــي مبــا يضمــن ســعادتها 

وراحتهــا ومنوهــا العقــيل والعاطفــي عــىل أحســن وجــه .

الخامتة
حاول الباحث األديب محمد األخرض عبد القادر السائحي 

أن  محتوياتــه،  مــن  بعضــا  اســتعرضنا  الــذي  مؤلفــه  يف 

يــؤرخ ألدب األطفــال يف الجزائــر، يف الفــرتة التــي ســبقت 

املربــني  ســعي  بخصوصيــة  متيــزت  والتــي  االســتقالل، 

الشــخصية  عنــارص  غــرس  إىل  الجزائريــني،  واملعلمــني 

العربيــة واإلســالمية يف نفــوس الناشــئة، والذيــن هــم أمــل 

النهضــة  رائــد  ذلــك  عــن  عــر  كــام  الجزائريــة  األمــة  ورجــاء 

اإلصالحيــة يف الجزائــر الشــيخ عبــد الحميــد بــن باديــس يف 

العروبــة  وإىل  الجزائــر مســلم  الشــهرية )شــعب  قصيدتــه 

ينتســب(، الســيام وأن االحتــالل الفرنــي عــر مؤسســاته 

التعليميــة التغريبيــة، وعــر وســائله القمعيــة، وعــر أنشــطته 

التبشريية،أراد أن يسلخ هذا الشعب املسلم عن مقّومات 

وجــوده وعنــارص هويتــه األساســية، ألجــل هــذا كانــت مــواد 

العلميــة  أدب األطفــال يف املــدارس اإلصالحيــة والزوايــا 

العاجلــة  الجزائريــة  الطفولــة  احتياجــات  تغطــي  أن  تحــاول 

آتــت هــذه الجهــود  آنــذاك، بتحصينــه لغويــا ودينيــا، وقــد 

اللــه  ســبيل  املجاهــدون يف  كان  حيــث  الطيّــب،  أكلهــا 

إنتــاج هــؤالء املربــني  مــن  الفرنــي  املقاومــون لالحتــالل 

وهــذه املــدارس اإلصالحيــة الرائــدة، وأمــا بعــد االســتقالل 

فقــد حاولــت الدولــة الجزائريــة املســتقلة أن تغطــي النقــص 

التعليميــة،  الرامــج  عــر  األطفــال،  أدب  يف  املالحــظ 

والتلفزيونيــة، والنشــاطات الثقافيــة عــر الواليــات مبــا أنجزتــه 

مــن دور للثقافــة، ومــا هيأتــه مــن مكتبــات عموميــة، ولكــن 

يبقــى العنــر الفاعــل يف كل هــذا هــو العنــر البــرشي 

القائــم عــىل تفعيــل هــذا األدب يف وســط الطفولــة، وهنــا 

تباينت الجهود، وتفاوتت عزائم الرجال، ومع ذلك فإننا ال 

نعــدم مجهــودات جبــارة، قّدمهــا بعــض أبنــاء الجزائــر الــررة، 

الذيــن منهــم مــن قــى نحبــه ومنهــم مــن ينتظــر، ومــا بّدلــوا 

تبديــال، وقــد اســتعرض الباحــث محمــد الخــرض عبــد القــادر 

آثارهــم وأعاملهــم، والجميــل يف كل  الســائحي بعضــا مــن 

هــذا أن الباحــث األديــب هــو مــن الخــراء يف هــذا امليــدان 

تطفــل  ومــرارة  أســف  بــكل  عليــه  الحــظ  الــذي  الصعــب، 

املتطفلــني الذيــن يــرضون وال ينفعــون، ومــن ثــم فقــد كانــت 

صيحتــه التحذيريــة مــن االنعكاســات الخطــرية مــام يلفظــه 
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هــؤالء القــوم يف محلّهــا، وهــو بهــذا قــد أّدى واجــب النصــح 

املنــوط بــه، كــام ظهــرت شــخصية املبــدع املتواضعــة عــىل 

الرغم من عطائها الكبري، وهذا دأب السادة العلامء، فجزاه 

اللــه خــري الجــزاء . والطريــق مــا زال مفتوحــا أمــام الباحثــني 

لتغطيــة كل النقائــص يف ميــدان أدب األطفــال يف الجزائــر، 

والــذي يحتــاج إىل تضافــر الجميــع، ودعــم املســؤولني عــىل 

الشــأن الثقــايف يف البــالد املتواصــل والدائــم والفّعــال .
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