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مجلّة حول أدب األطفال والفتيان

كلمة  د. علي وتد - مدير المعهد

انطالقـًـا مــن أهدافنــا التربويـّـة وإيماننــا بأهميــة أدب األطفــال وضرورتــه فــي التنمية 
الثقافيّــة المنشــودة، وفــي التكويــن المعرفــّي والتربــوّي لإلنســان، فإننــا نســعى  إلــى 

تطويــر هــذا األدب والنهــوض بــه باالعتمــاد علــى األبحــاث والدراســات العلميـّـة.

يُعتبــر أدب األطفــال دعامــة مركزيّــة  فــي تكويــن وصقــل شــخصيّة الناشــئين عــن 
ــوّي  ــّي واللغ ــّي والعاطف ــّي واالجتماع ــّي والنفس ــم العقل ــي نمّوه ــهامه ف ــق إس طري
ــي ظــّل  ــة هــذا األدب ف ــزداد أهميّ ــة. وت ــم بالثقاف ــاء حياته ــم وإغن ــر مداركه وتطوي
التحــّوالت الخطيــرة التــي تشــهدها المنطقــة العربيّــة مؤّخــًرا فــي كافــة المجــاالت؛ 

مــا يدفعنــا إلــى تكثيــف الجهــود وزيــادة األبحــاث فــي هــذا الميــدان. 

ــة  ــك العــدد األّول مــن مجلّ ــن يدي ــم أن نضــع بي ــارئ الكري ــا الق ــه، يســّرنا أيّه وعلي
ــال  ــال، والصــادرة عــن مركــز أدب األطف ــة بشــؤون أدب األطف ــا« المهتّم »المراي
ــة  ــة األكاديميّ ــي الكليّ ــال ف ــز أدب األطف ــا – مرك ــت يميم ــن بي ــق ع ــّي المنبث العرب

ــرل.  ــت بي ــة، بي للتربي

يُقســم هــذا العــدد إلــى أربعــة أقســام. يضــّم القســم األول أبحاثًــا ودراســات متنوعــة 
لباحثيــن محلّيّيــن مختلفيــن. ويضــم القســم الثانــي مقــاالت ووجهــات نظــر فــي 
موضــوع المطالعــة وتشــجيع القــراءة لــدى األطفــال. والقســم الثالــث يتطــّرق إلــى 
ــاء  ــض األدب ــتعرض آراء بع ــال ويس ــذا المج ــي ه ــة ف ــة والمهنيّ ــارب الميدانيّ التج
واألديبــات مــن خــالل محاورتهــم بخصــوص كتابتهــم لألطفــال. أّمــا القســم األخيــر 

ــا. ــال صــدرت حديثً ــى قصــص أطف ــة عل ــات مقتضب فيحــوي تعليق

ــكّل مــن ســاهم فــي  ــل ل ــّدم بالشــكر الجزي وفــي هــذه المناســبة ال يســعني إاّل أن أتق
إنجــاز هــذا المشــروع الجلــل، وبخاصــة كل مــن الُمحّرريــن المعطاءيــن: د. محمــود 
أبــو فنـّـه واألســتاذ أحمــد عــازم علــى مــا بــذاله مــن ُجهــد إلخــراج هــذه المجلـّـة إلــى 

النــور. 

ــدة المرجــّوة، وأن نُتبعــه بأعــداد أخــرى  ــق هــذا العــدد الفائ ــًرا، نأمــل أن يحقّ وأخي
ــا لمــا يليــق بمكانتهــم.   ــأدب أطفالن ــاء ب تُســهم فــي االرتق
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مجلّة حول أدب األطفال والفتيان

افتتاحيّة العدد األّول

أخيًرا تحقّق الحلُم!

ــة تُعنــى بــأدب األطفــال والفتيــان أســوةً بمــا نجــده  كــم راودتنــا فكــرة إصــدار مجلّ
ــد زاد  ــا  ق ــم، خاّصــة وأّن الوعــي عندن ــي العال ــدة ف ــدى مجتمعــات وشــعوب عدي ل
بأهميـّـة أدب األطفــال ودوره فــي تنشــئة الصغــار، وصقــل شــخصيّاتهم، أضــف إلــى 
ذلــك مــا نشــهده مــن ازديــاد مطـّـرد فــي عــدد الكتـّـاب الذيــن أخــذوا يتوّجهــون للكتابــة 
لألطفــال، فقــد تجــاوز عددهــم عندنــا – بحســب إحصائنــا المتواضــع – المائــة، وتبــع 

ذلــك »تضّخــم« ملحــوظ فــي عــدد الكتــب الصــادرة لألطفــال.
ــّي  ــاج األدب ــد االنت ــاّدة ترص ــة ج ــة نقديّ ــرة  حرك ــذه الطف ــب ه ــم تواك ــل، ل بالمقاب

ــم. ــل والتقيي ــث والتحلي ــه بالبح لألطفــال وتتابع
لــم تكــن عمليـّـة إعــداد مــواّد هــذه المجلـّـة ســهلة، لكــن بالمثابــرة واالتصــاالت المكثّفة 
ــر لألعــداد  ــة التحضي ــى المــواّد، ونرجــو أن تكــون عملي ــا فــي الحصــول عل نجحن

القادمــة مــن المجلـّـة أيســر وأســرع!

تتوّزع  مواّد هذا العدد من المجلّة على أربعة أقسام:
القســم األّول ويحتــوي علــى دراســات وبحــوث حــول أبعــاد وقضايــا فــي أدب 
األطفــال مثــل: القّصــة لألطفــال وعناصرهــا، العنونــة فــي هــذه القصــص، الرســوم 
ــر  ــئة، وتأثي ــال والناش ــي لألطف ــاب إلكترون ــراج، الكت ــكل واإلخ ــة والش التوضيحيّ

ــّي. ــال العرب ــى أدب األطف ــة عل ــة وليل ــف ليل أل
ــال، ويتطــّرق للميــول  ــى القــراءة والمطالعــة ألدب األطف ــز عل القســم الثانــي ويرّك
ــادرات لغــرس عــادة  ــة، ويعــرض مشــاريع ومب ــة بحســب المراحــل العمريّ القرائيّ

ــك. ــال، ودور المكتبــات فــي تحيقــق ذل ــدى األطف القــراءة وتحبيبهــا ل
ــوا  ــن كتب ــن الذي ــاء المحلّيي ــض األدب ــارب لبع ــهادات وتج ــورد ش ــث ي ــم الثال القس

لألطفــال.
القسم الرابع يقّدم عرًضا موجًزا لعدد من كتب األطفال الصادرة في البالد.

ــا للمربّيــن وطــالب الكلّيــات والدارســين وأمنــاء  نأمــل أن تكــون مــواّد المجلّــة عونً
المكتبــات واألهالــي فــي تعاملهــم مــع أدب األطفــال، ويســّرنا تقبـّـل مالحظــات القّراء 

لنسترشــد بهــا فــي إعــداد وإصــدار أعــداد أخــرى فــي المســتقبل.  

المحّرران: 

د. محمود أبو فنه، األستاذ أحمد عازم    
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القّصة لألطفال وعناصرها
د. محمود أبو فنّه

تمهيد
األدب الجيّــد بفنونــه وألوانــه المختلفــة مــن قصــة وروايــة ومســرحية وشــعر 
وغيرهــا، هــو األدب الــذي تتوفـّـر فيــه المعاييــر الفنيــة الجماليـّـة، ســواء أكان موّجهـًـا 
ــاك اختالفــات وإمــالءات يفرضهــا  ــال الصغــار. لكــن هن ــار أو لألطف للبالغيــن الكب
ــه  ــا فــي مضمون ــال مالئًم ــال، فيجــب أن يكــون أدب األطف ــن األطف جمهــور المتلقّي
وأســلوبه لمداركهــم وقدراتهــم العقليّــة والعاطفيّــة واللغويّــة والخياليّــة. بكلمــات 
ــة  ــة بســبب االزدواجيّ ــال يشــّكل ظاهــرة مركب ــول إن أدب األطف ــن الق أخــرى يمك
ــة مــن جهــة، وبالرؤيــة  ــة األدبيّ الكامنــة فيــه، فهــو مطالــب بااللتــزام بالرؤيــة الفنيّ
ــد  ــا. وق ــوازن بينهم ــق الت ــي تحقي ــة ف ــة، والصعوب ــة النفســيّة مــن جهــة ثاني التربويّ
عبـّـر عــن هــذه الصعوبــة أحــد كتـّـاب القّصــة لألطفــال فــي ســوريا فكتــب يقــول عــن 
تجربتــه: »حاولــت إقامــة التــوازن بيــن العمليـّـة اإلبداعيـّـة والعمليـّـة التربويـّـة، فهمــا 
ــاح عــن آخــر«  ــي جن ــال يُغن ــّي، ف ــوى األدب الطفل ــا ه ــا أحدهم ــان إذا افتقدن جناح

)نصــار، 1988: 192(.

تنــدرج القّصــة لألطفــال فــي هــذه االزدواجيـّـة، فهــي مــن جهــة حريصــة علــى توفير 
المقّومــات الفنيـّـة األدبيـّـة فيهــا، ومــن جهــة ثانيــة يجــب أن تراعي خصائــص جمهور 

األطفــال وحاجاتهــم وقدراتهــم، وهــذا مــا ســنحاول الوقوف عليــه وتوضيحه.

القّصة سواء كانت للكبار أو للصغار تشتمل على العناصر األساسيّة التّالية:
الفكرة / الموضوع.	 
الحبكة واألحداث.	 
الشخصيّات.	 
الخلفية أو البيئة الزمانيّة والمكانيّة.	 
اللغة واألسلوب.	 

ــة  ــياق القص ــي س ــا ف ــع إبرازه ــر م ــذه العناص ــل ه ــنتناول بالتفصي ــي س ــا يل وفيم
لألطفــال.

الفكرة / الموضوع
ــي أدب  ــة ف ــة التربويّ ــًدا للرؤي ــا تأكي ــا هاّمً ــال مكانً ــة األطف ــي قّص ــرة ف ــل الفك تحت
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األطفــال، وهنــاك مــن يغالــي فيعتبــر القّصــة: »نبتــة كاملــة وجنينهــا هــو الفكــرة أو 
ــي، 1977: 136(. ــوع« )الهيت الموض

فكمــا أن النبتــة أو الكائــن الحــّي ال يســتطيع النّمــّو والتكامــل بــدون البــذرة أو الجنين، 
كذلــك القّصــة ال تتطــّور وال تكتمــل بــدون الفكــرة. ويؤّكــد الفيصــل )1987 :138( 
هــذا التصــّور فيقــول: »وظيفــة القصــة ال تتحقــق بــدون الفكــرة«. والفكــرة وحدهــا ال 
تكفــي فــي القّصــة، فهنــاك العناصــر األخــرى مــن حبكــة وشــخصيّات وبيئــة ومبنــى 
ــق  ــّي لتشــّكل مــع الموضــوع كالًّ ال يتجــّزأ لتحقي ــيج الفنّ ــي النّس ــف ف ــا: »تأتل وكلّه

األثــر المقصــود لــدى القــارئ« )أحمــد، 1989: 75(.

أمــا أفــكار وموضوعــات قّصــة األطفــال فتتنــّوع تنوًعــا كبيــًرا فــي المــكان والزمــان 
ــكار مســتمّدة  ــد تكــون الموضوعــات واألف ــكاد يصعــب حصرهــا، فق ــى درجــة ي إل
ــدور  ــد تكــون مــن الحاضــر أو المســتقبل، وت ــب، وق ــد أو القري مــن الماضــي البعي
حــول الطبيعــة بمظاهرهــا المختلفــة، والحيــاة علــى وجــه هــذه البســيطة أو خارجهــا، 

وفــي مركــز ذلــك كلّــه يقــف اإلنســان بتجاربــه وآمالــه وآالمــه.

ــا  ــن أن تتناوله ــي يمك ــكار الت ــات أو األف ــد وحصــر للموضوع ــد تحدي إذن، ال يوج
ــة  ــول القرائيّ ــة والمي ــا تأخــذ فــي الحســبان المراحــل العمريّ ــال، ولكنّه قصــة األطف
لألطفــال المســتهَدفين، ويجــب أن تالئــم هــذه الموضوعــات واألفــكار الخصائــص 

ــة. ــي كّل مرحل ــال ف ــة لألطف ــة والنفســيّة واللغويّ ــدرات العقليّ والق

ففــي المرحلــة األولــى والمبّكــرة يجــب أن ترتبــط األفــكار والموضوعــات بخبــرات 
ــم  ــه، وأن تكــون مناســبة لهــا، وهــذا يســتدعي االبتعــاد عــن المفاهي الطفــل وتجارب
واألفــكار المجــّردة. فــي البدايــة تعالــج القّصــة فكــرة واحــدة ثــم تتّســع الدائــرة لتتناول 
أكثــر مــن فكــرة مــع الربــط بينهــا )أبــو الرضــا، 1993: 31(. كذلــك يجــدر بالقّصــة 
ــب الموضوعــات القاســية المؤلمــة المتشــائمة،  لألطفــال فــي المراحــل األولــى تجنّ
فتبتعــد عــن موضوعــات العنــف والتعذيــب والتعاســة والجنــس، ومــع اشــتداد عــود 
الطفــل تتنــاول القّصــة جوانــب الحيــاة المختلفــة بخيرهــا وشــّرها وبحلوهــا ومرهــا.

ومهمــا يكــن موضــوع أو فكــرة القصــة لألطفــال، فإنـّـه ينبغــي أن ال تكــون »ُمقحمة« 
أو »ُمفتعلــة« وأن تســهم فــي إشــباع الحاجــات النفســية للطفــل وأن تعمــل علــى بنــاء 

شــخصيّته الّسويّة.

الحبكة واألحداث
ــذا  ــون ه ــا يك ــا م ــة، وغالبً ــي القّص ــع ف ــوادث والوقائ ــب الح ــي ترتي ــة تعن الحبك
الترتيــب بحســب تسلســلها الزمنــّي المتتالــي فــي قّصــة األطفــال مــع مراعــاة الســببيّة 

)الفيصــل، 1987: 137(.

تراعــي الحبكــة فــي قّصــة األطفــال مراحــل النمــّو، فتتــدّرج حســب ســّن األطفــال. 
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ففــي البدايــة تكــون قّصــة األطفــال عبــارة عــن وصــف أو حــدث بســيط بــدون عقــدة، 
ثــم يتلــوه حــدث بســيط مــع عقــدة بســيطة، ويلــي ذلــك قّصــة تتعــّدد فيهــا األحــداث 
لتشــّكل حبكــة متماســكة متصاعــدة تصــل إلــى العقــدة فاالنفــراج )شــحاته، 1994: 
ــر،  ــة ســاّرة مفرحــة وبانتصــار الخي ــال بنهاي ــا تنتهــي قصــة األطف ــا م 28(. وغالبً
ــر  ــل ليفّك ــرك الطف ــل يت ــًزا ب ــالًّ جاه ــّدم ح ــة دون أن تق ــرك القص ــا تت ــن أحيانً ولك

ويســتنتج بنفســه )شــحاته، 1994: 28(.

ويُفّضــل فــي قصــة األطفــال أن تكــون الحبكــة متماســكة العضويّــة ال مفّككــة )أبــو 
الرضــا، 1993: 120(. مــن شــروط الحبكــة الجيــدة فــي قّصــة األطفــال الوضــوح 
والتمّســك بترتيــب الحــوادث ترتيبـًـا زمنيـًّـا وســببيًّا، معتمــدة على الحركــة والتقدم إلى 
األمــام، وأن تكــون حبكــة فنيّــة شــائقة بعيــدة عــن األحــداث المفتعلــة والمصادفــات. 
ــذ األطفــال الحــوادث التــي تشــّدهم لمتابعتهــا »وينفــرون مــن  وبصــورة عامــة يَُحبّ
ــا يدعــو  ــدي، 1982: 127(. كم ــيّة« )الحدي ــالت النفس ــّي والتأّم ــتبطان الداخل االس
الهيتــي إلــى عــدم اإلكثــار مــن الحــوادث فــي قصــة األطفــال »لكــي ال يقــع الطفــل 
فــي االرتبــاك وبالتالــي تضيــع عليــه فرصــة التقــاط الحــدث الرئيســّي وتبيـّـن معنــى 

القّصــة« )الهيتــي، 1977: 141(.

الشخصيّات
يؤّكــد الباحثــون والنقّــاد علــى أهّميّــة الشــخصيّات فــي قّصــة األطفــال نظــًرا للــدور 
الــذي تؤّديــه فــي التأثيــر فــي هُويـّـة األطفــال. والشــخصيّات تلعــب هــذا الــّدور المهّم: 
ــه فــي  ــا نتيجــة ميل ــل ســلبًا أو إِيجابً ــة فــي ســلوك الطف ــار مهّم »لمــا تتركــه مــن آث
ــد  ــد أو التقّمــص، فيتوّح ــق التقلي ــم عــن طري ــى التعلّ بعــض المراحــل مــن النمــّو إل
ــى  ــي تســتهويه، فينظــر إليهــا عل ــة الت أو يندمــج مــع بعــض الشــخصيّات القصصيّ
أنهــا تجّســد أبطــاال يجــدر أن يكونــوا موضــع احترامــه، فاالحتــذاء بهــم وتقليدهــم« 

ــد، 1989: 261(. )أحم

ــا أو طيــًرا  والشــخصيّات فــي قّصــة األطفــال متنّوعــة، فقــد تكــون إنســانًا أو حيوانً
ــا مجــّرًدا كالصــدق واألمانــة وغيرهــا مــن القيــم.  ــا معنويًّ ــا أو جمــاًدا أو لفظً أو نباتً
وعندمــا تكــون هــذه الشــخصيات مــن الحيــوان أو الطيــر، فيجــب أن يكــون الرمــز 
الــذي ترمــي إليــه هــذه الشــخصيات واضًحــا مفهوًمــا )أبــو الرضــا، 1993: 123(.

ــل عرضهــا وتقديمهــا  والشــخصيّات فــي قّصــة األطفــال، غالبـًـا، عددهــا قليــل، ويفضَّ
مــن خــالل المواقــف والســلوك ال بالوصــف، كمــا يُحبـّـذ أن تكــون تلــك الشــخصيات 
ــر  واضحــة محــّددة فــي صفاتهــا وأفعالهــا مــع التأكيــد علــى دورهــا االيجابــّي الخيّ

)الفيصــل، : 140(.

ـق الشــخصيات فــي قصــة األطفــال األثــر المطلــوب يجــب أن تتّســم  لكــي تحقِـّ
ــون  ــذ أن يك ــكل شــخصيّة يُحبّ ــات، فل ــح والســلوك والتصرف ــي المالم بالوضــوح ف
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اســم محــّدد وصفــات جســديّة وخلقيّــة محــّددة )الفيصــل، 1987: 140(. كذلــك 
يجــدر أن تكــون الشــخصيات ُمقنعــة فــي أفعالهــا وتّصرفاتهــا وأقوالهــا، وأن يتناســب 

ــة. ــا الثقافيّة-االجتماعيّ ــع خلفيّته ــا م ــا يصــدر عنه م

ــع  ــو وتتطــّور م ــي تنم ــرة والت ــة المثاب ــل الشــخصيّات المكافح ــل الطّف ــك يفّض كذل
تتابــع أحــداث القصــة. أحيانـًـا تــرد فــي قصــة األطفــال شــخصيّات »مســطّحة« ثابتــة 
ــر  ــذكاء وغي ــاء أو الشــجاعة أو ال ــدق أو الوف ــا كالّص ــات وقيًم ــل صف ــر تمثّ ال تتغيّ
ذلــك، وتظــّل تلــك الصفــات تتحلّــى بهــا الشــخصيّات رغــم تغيّــر الحــوادث وتقلّــب 

األحــوال.

يُحبّــذ فــي قصــة األطفــال التركيــز علــى شــخصيّة رئيســيّة واحــدة يتمركــز حولهــا 
ــي  ــهم ف ــة تس ــخصيّات ثانويّ ــخصيات كش ــة الش ــي بقيّ ــا، وتأت ــد معه ــل ويتوحَّ الطف

ــة. ــراز الشــخصية المركزيّ إب

ــي المراحــل  ــال حســب مراحــل العمــر، فف ــّوع الشــخصيّات فــي قصــص األطف تتن
األولــى والمبكــرة يكــون الطفــل نفســه محــور القّصــة، ثــم تتّســع دائــرة الشــخصيات 
لتشــمل شــخصيات مــن المحيــط القريــب فالبعيــد... ثــم شــخصيات مــن عالــم الحيوان 
ــة أســطوريّة، وشــخصيات مــن الواقــع...  والجمــاد مــع األنســنة، فشــخصيات خياليّ
تليهــا شــخصيات ُمغامــرة ... وشــخصيات المشــاهير واألبطــال مــن التاريــخ... 
ــرط  ــل المف ــد أو التغلغ ــق الزائ ــا، دون التعمُّ ــا وصفاته ــة بأبعاده فشــخصيات ُمرّكب
ــل قصــة الحــوادث علــى االســتبطان  فــي أعمــاق هــذه الشــخصيات، ألن الطفــل يُفضِّ

ــّي والتأّمــالت النفســيّة للشــخصيات )الفيصــل، 1987: 140(. الداخل

الخلفيّة أو البيئة الزمانيّة والمكانيّة
ــا  ــي تجــري فيه ــة الت ــة والروحيّ ــة الماديّ ــة »الخلفيّ ــة والمكانيّ ــة الزمانيّ ــي بالبيئ نعن
أحــداث القصــة«. المــكان والزمــان يؤثّــران فــي موضــوع القّصــة وأحداثهــا 
وشــخصياتها وأســلوبها )أبــو الرضــا، 1993: 122؛ الحديــدي، 1982: 123(، 
ويجــب أن توحــي القصــة بأجــواء المــكان والزمــان اللذيــن تــدور فيهمــا األحــداث. 
وال شــّك أن المــكان والظـّـروف النفســيّة واالجتماعيـّـة واألخالقيـّـة والدينيـّـة المحيطــة 

ــي ســلوك هــذه الشــخصيات. ــر ف بشــخصيات القصــة تؤثّ

ــا يأتيــان غيــر محدَّديــن.  قــد يكــون المــكان والزمــان محدَّديــن فــي القصــة، وأحيانً
فالمــكان قــد يكــون محــّدًدا فــي المدينــة أو القريــة أو الغابــة أو مــكان خــاص، وأحيانـًـا 
ــا، ونقصــد بــه المــكان المطلــق غيــر المحــدود بمالمــح  يكــون هــذا المــكان مكانـًـا عاّمً
ــب  ــد يوظــف األدي ــا ق ــة... وأحيانً ــث عــن: الفضــاء، البحــر، اليابس ــزة كالحدي ُمميّ

المــكان لغايــة تعميــق انتمــاء الطفــل لهــذا المــكان )أحمــد، 1989: 292(.

ــاول  ــر محــدَّد، فتتن ــي غي ــا يأت ــّدًدا وأحيانً ــي القصــة مح ــان ف ــي الزم ــد يأت ــك ق كذل
ــا مــن الزمــان البعيــد أو الحاضــر أو المســتقبل. وفــي القصــص التــي  القصــة أحداثً
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س القيــم اإليجابيـّـة أو تحــارب القيــم الســلبيّة قــد ال يبــرز الزمــان، ألن مثــل تلــك  تكــرِّ
ــة تكتســب أهميّتهــا مــن طبيعتهــا التــي ال ترتبــط بزمــان محــدَّد )أحمــد،  ــم عاّم القي

.)211  :1989

اللغة واألسلوب
تلتقــي قصــة األطفــال مــع قصــة الكبــار فــي الكثيــر مــن المقّومــات والمعاييــر الفنيـّـة 
ــن  ــة، ولكــن هنــاك اختالفــات وإمــالءات يفرضهــا جمهــور األطفــال المتلقّي الجماليّ

حســب مراحــل النمــّو المختلفــة.

لقــد عرفنــا أن خصائــص األطفــال وقدراتهــم وميولهــم تتغيّــر تبًعــا ألطــوار 
ــة  ــة الطفول ــي مرحل ــك. ف ــال لذل ــاة قصــة األطف ــا ضــرورة مراع ــن هن ــم، م حياته
األولــى والمبّكــرة وبســبب قــدرة الطّفــل المحــدودة علــى التركيــز، وبســبب تجاربــه 
المحــدودة، ورصيــده اللغــوي المحــدود، وبتأثيــر اعتمــاده علــى حواّســه فــي إدراك 
ــل  ــم للطف ــذات، كان المالئ ــز حــول ال ــة والتمركُّ األشــياء واألمــور، وبســبب األنويّ
فــي هــذه المرحلــة أن تكــون القصــص المقّدمــة لــه قصيــرة، وألفاظهــا ســهلة بســيطة 
ــة، وهنــا يُنصــح األديــب باســتخدام  مســتمّدة مــن ُمعجــم الطفــل ومــن ثروتــه اللغويّ
ــة والفصحــى.  ــن العاميّ ــوس المشــترك« بي ــي »القام ــواردة ف ــات ال ــاظ والكلم األلف
كذلــك ينصــح باســتخدام األلفــاظ والكلمــات المحسوســة ال المجــّردة )عبــد المجيــد، 

.)1956:27

ــم  ــة تقدي ــال فــي هــذه المرحل مــن ظواهــر اللغــة واألســلوب المالئمــة لقصــة األطف
االســم )المســند إليــه( علــى الفعل )المســند(، واللجــوء إلى تكــرار األلفــاظ والعبارات 
حتّــى المعانــي، ألن أســلوب التكــرار يســهم فــي تبســيط النــص وتقريبــه مــن إدراك 

األطفــال وينســجم مــع منطقهــم وطريقتهــم فــي التعبيــر )أحمــد، 1989: 324(.

مــن خصائــص اللغــة واألســلوب التــي تزيــد مــن مقروئيـّـة )أو انقرائيـّـة( القصــة لدى 
األطفــال اســتخدام الجمــل البســيطة القصيــرة فــي البدايــة، ثــم تطــول الجمــل لتصبــح 
مركبَّــة أكثــر. ومــن عوامــل االنقرائيـّـة المســاعدة فــي قصــة األطفــال عــدم المباعــدة 
بيــن ركنـَـي الجملــة، وقلــة االســتطراد فــي عــرض األحــداث، وقلـّـة اســتعمال الجمــل 
االعتراضيّــة )شــحاته، 1994: 125(. كذلــك ينصــح أديــب األطفــال - خاّصــة فــي 
مراحــل الطفولــة المبّكــرة - تجنـّـب أســلوب التلميــح والكنايــات والمجــازات الغريبــة.

ــوار  ــة الح ــال خاّص ــة األطف ــي قص ــوار ف ــتخدام الح ــاعدة اس ــل المس ــن العوام وم
ــر عــن معــان توّضــح أفــكار المتحاوريــن وطبائعهــم ويدفــع  الوظيفــّي الــذي: »يعبِّ
الحــدث إلــى النمــو... وإال كان حشــًوا« )الفيصــل، 1987: 143(. وبصــورة عاّمــة 
يقــوم الحــوار فــي القصــة بأكثــر مــن وظيفــة، فهو يخفـّـف من رتابة الّســرد، ويســاعد 
ــف  ــا وكش ــح صفاته ــي توضي ــهم ف ــة، ويس ــة متحّرك ــخصيات حيّ ــل الش ــى جع عل
ــه يســهّل توصيــل األفــكار والقيــم إلــى األطفــال )أحمــد، 1989:  مالمحهــا، كمــا أنّ
ــا  ــون قريبً ــب أن يك ــة يج ــة المطلوب ــف الفنيّ ــوار الوظائ ــؤّدي الح ــي ي 326(. ولك
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مــن واقــع الشــخصيات المتحــاورة ويعكــس ثقافتهــا ومكانتهــا وعمرهــا والمواقــف 
ــي  ــمات والخصائــص الت ــدور فيهــا. كمــا يجــب أن يتّصــف بالّس ــي ي والحــاالت الت
يتّصــف بهــا أســلوب الحــوار عــادة، كاســتخدام الجمــل االســتفهاميّة، والجمــل 
ــب  ــرّدد والتعّج ــب والت ــر والطل ــغ األم ــتخدام صي ــة، واس ــر المكتمل ــة غي المقطوع

واالنفعــال... )ســوميخ، 1984: 39(.

ــره  ــن يعتب ــاك م ــل هن ــي، ب ــذ اســتخدام الحــوار الداخل ــال ال يَُحبّ ــي قصــة األطف وف
ــه: »يعبّــر عــن حركــة ذهنيّــة، ويبتعــد ابتعــاًدا واضًحــا عــن الحركــة  مرفوًضــا ألنّ

ــل، 1987: 142(. ــة« )الفيص ــة الملموس الخارجي

ومــن األســاليب المتبعــة فــي قصــة األطفــال إتبــاع الكاتــب أســلوب الراوي المشــرف 
ــا - عــن األحــداث والشــخصيات.  ــذي يعــرف كل شــيء – تقريبً ــر المحــدود ال غي
ــا  ــم - ويعــرض لن ــر المتكلّ ــا بضمي ــا أحــداث القصــة وتسلســلها - وغالبً ــروي لن في
ــا،  ــا أدّق خلجاته ــن، عارفً ــع اآلخري ــا م ــا وعالقاته الشــخصيات بســماتها وحركاته
أحاسيســها وأفكارهــا، بينمــا فــي قصــة الكبــار يمكــن أن يكــون الــراوي محــدوًدا ال 
يعــرف كّل شــيء، بــل أحيانــا قــد ينعــدم الــراوي ويتــرك الكاتــب للقــارئ فجــوات 
ــه  ــه وخبرات ــى تجارب ــًدا عل ــا معتم ــا وإغالقه ــي ملئه ــارك ف ــة يش ــا مفتوح وأطرافً

ــر للقــارئ الصغيــر. الواســعة العريضــة التــي ال تتوفّ

ــون  ــم - أن يك ــّن منه ــار الس ــة صغ ــال – خاّص ــي قصــص األطف ــب ف ــًرا يغل وأخي
العنــوان لهــذه القصــص حســيًّا ال تجريــد فيــه بعيــًدا عــن اإلبهــام )شــحاته، 1994: 

.)28
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العنونة في قصص األطفال - العنوان االستفهامّي أنموذًجا  
د. محّمد حمد

تنظــر الّدراســات الحديثــة بجّديـّـة إلــى موضــوع العنونــة، باعتبارهــا مفهوًمــا يحــاور 
ــه. وباعتبارهــا نّصــا مســتقاّلً  ــام بتأويل ــه أو ق ــه، ســواء أحــال إلي ــذي يمثّل العمــل ال
ــات  ــة مــن عتب ــى العنــوان كعتب ــذي تســّميه. وفــي الحالتيــن يُنظــر إل عــن النــّص ال
ــف  ــّدد وظائ ــا. تتع ــراءة دون تجاوزه ــل الق ــوم بفع ــارئ أن يق ــن للق ــّص، ال يمك الن
العنــوان وتتنــّوع العناويــن، وتســهم هــذه التعّدديّــة فــي إثــراء اإلمكانيّــات المختلفــة 
ــا  ــا أنّه ــه. كم ــذي يمثّل ــّص ال ــع الن ــة م ــه الحواريّ ــت عالقت ــوان، وتثبي ــل العن لتأوي
تعطــي مجــاالً للقــارئ لكــي يقــوم بمحاولــة ضبــط قواعــد بنيــة النــّص ولعبــة الكتابــة، 
ــي  ــة1 الت ــة التفجي ــّص ومنظوم ــاب الن ــات انكت ــه أن يستكشــف تقنيّ ــن ل ــث يمك بحي
قــد يعتمدهــا المؤلّــف. هــذه المنظومــة التــي يمكنهــا أن تبــدأ مــن العنــوان، بوصفــه 
ــا موازيـًـا للنــّص األّم. وبصفتــه آخــر مــا يكتبــه المؤلـّـف، وفــي هــذه الحالــة، يتــّم  نّصً
تبنـّـي العنــوان كدراســة نقديـّـة »مجهريـّـة« يقــوم بهــا المؤلـّـف لعملــه. يكــون العنــوان 
فــي هــذه الحالــة أشــّد مــا يكــون عليــه االختــزال، ولعــّل هــذه الصيغــة المكثّفــة لــه، 
تعطــي القــارئ إمكانيـّـة فحــص عالقــة التمثيــل بيــن النّصيــن، واالســتعانة بمثــل هــذه 

العنونــة »التأويليّــة« للوصــول إلــى المعنــى العــاّم للنــّص األّم.

ــواٍع  ــى أن ــى التعــّرف عل ــن، وإل ــى رصــد وظائــف العناوي تســعى هــذه الدراســة إل
ــال. ــي قصــص األطف ــق ف ــا للتطبي ــوان االســتفهامّي أنموذًج ــا. وســتتّخذ العن منه

ــول  ــام بأص ــة واإللم ــة الصنع ــن حذاق ــر م ــى الكثي ــاج إل ــال تحت ــة لألطف  إّن الكتاب
ــر أدب  ــي تطوي ا ف ــّدً ــّص ضــرورّي ج ــات الق ــف بتقنيّ ــي المؤلّ ــّل وع ــة. ولع الكتاب
ــًدا عــن الوعــظ  ــة، بعي ــة الراقي ــة الفنّيّ ــى مســتوى الكتاب ــه إل ــال، والنهــوض ب األطف

والمباشــرة والتقريريّــة.

تعريف العنوان
ــزار، 1998:  ــه« )الج ــذي يعنون ــل ال ــل العم ــا مث ــتقلّة مثله ــلة ُمس ــوان ُمرس »العن
 )Subtext( ــّي ــّص تحت ــة ن ــوان بمثاب ــذه االســتقالليّة، أّن العن 31(. والمقصــود به
ــة ســياقيّة. فالعنــوان ســياق مســتقّل  مــواٍز للنــّص األّم، وال يرتبــط بــه بعالقــة لغويّ

ــه. ــذي يمثّل عــن ســياق النــّص ال

ــة بيــن العنــوان والعمــل األدبــّي، بحيــث إّن األّول يحيــل  لكــن هنــاك عالقــة حواريّ
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إلــى الثانــي، كمــا أّن الثانــي يحيــل إلــى األّول ويؤثـّـر فــي صياغتــه. وعــادة مــا يكتــب 
العنــوان بعــد كتابــة العمــل، فيكتســب بذلــك وظيفــة نقديـّـة مهّمــة. لكــن ال يمنــع ذلــك 
ــده وال  وجــود بعــض العناويــن »الشــاعريّة« التــي توضــع قبــل كتابــة العمــل، فتقيّ

تقــّدم للقــارئ فائــدة نقديّــة.

وظائف العنوان
تتعــّدد وظائــف العنونــة، لكــّن األســاس فيهــا هــو النظــر إليهــا علــى أنّهــا » ليســت 
ــذه  ــل ه ــد« )Fisher, 1984: 289(. تدخ ــمية بقص ــي تس ــا ه ــط، وإنّم ــمية فق تس
ــة )Intentionality( ضمــن موقــف المؤلّــف2. وكمــا يقــول أمبرتــو إيكــو  القصديّ
)U. Eco( : » العنــوان لألســف منــذ اللحظــة األولــى التــي نضعــه فيهــا، هــو مفتــاح 
تأويلــّي« )اُنظــر: نــور الديــن، 1994: 70(. وهــذا يشــير بالضــرورة إلــى التســمية 
علــى أنهــا مــن مقاصــد المؤلّفيــن، بحيــث يحاولــون مــن خاللهــا توجيــه القــّراء إلــى 

قــراءة تأويليّــة بعينهــا.

ــاء، اإلغــراء،  ــي : اإليح ــف ه ــع وظائ ــوان أرب ــت )Genette( أّن للعن ــرى جيني ي
اإليحائيّــة  بالوظيفــة  ويقصــد   .)Genette, 1988: 719( والتعييــن  الوصــف، 
اإلحالــة إلــى داللــة العمــل بشــكل تلميحــّي. أّمــا الوظيفــة اإلغرائيـّـة فتختــّص بجــذب 
ــات  ــم بعــض المعطي ــي تقدي ــل. والوصــف يعن ــراءة العم ــى ق ــارئ، وتشــويقه إل الق
حــول العمــل بشــكل تصريحــّي، كاإلشــارة إلــى الحــدث المركــزّي أو الشــخصيّات. 
أّمــا التعييــن فهــو تســمية العمــل، كمــا هــو الحــال فــي أســماء العلــم. ويــرى إبراهيــم 
ــّص: »  ــة للن ــة العاّم ــط بالدالل ــوان كطــوق يحي ــا العن طــه وظائــف أخــرى يصّممه
كاإلضافــة والتلخيــص والتبئيــر والتمثيــل والمفارقــة والمحــاكاة الســاخرة والتضــاد 

.)Taha, 2000: 68( »ــف ــن الوظائ ــا م ــتعارة وغيره ــل واالس والتأوي

ــات  ــى عالق ــا إل ــة، وأيًض ــات توافقيّ ــى عالق ــير إل ــة تش ــف المختلف ــذه الوظائ إّن ه
تضــاّد، بيــن العنــوان والعمــل الــذي يمثّلــه. كمــا أنّهــا ال يمكــن أن تتوفـّـر جميًعــا فــي 

عنــوان واحــد.

نشــير هنــا إلــى أّن العنــوان بصفتــه عتبــة مــن عتبــات النــّص، لــه قــدرة كبيــرة علــى 
Lexi	( خلــق انطبــاع أّولــّي عنــد القــارئ، وقــد يشــير إلــى الحقــل الداللــّي للمعنــى
cal Field(. ويؤثـّـر تشــّكل هــذا االنطبــاع علــى ســيرورة عمليـّـة التلقـّـي. »فالقــارئ 
ــارئ  ــزّود الق ــوص ت ــم أن النص ــّص، فرغ ــم الن ــي يفه ــة لك ــى النهاي ــر حت ال ينتظ
ــات  ــذه المعلوم ــع ه ــه م ــدأ تفاعل ــى أن يب ــارئ عل ــا تشــّجع الق ــدّرج، فإنهّ بشــكل مت
ــف  ــات والمواق ــن أّن المعلوم ــا » يتبيّ ــراءة« )פרי, 1979: 12(. كم ــة الق ــذ بداي من
المعروضــة فــي موضــع متقــّدم  فــي النــّص، تميــل إلــى تشــجيع القــارئ بموجبهــا 
علــى تفســير النــّص ككّل، وتجعــل القــارئ يلتصــق بهــذه الــدالالت والمواقــف لفتــرة 
طويلــة« )רימון-קינן, 1984: 114(. بهــذا تكــون للعنــوان وظيفــة جديــدة تضــاف 
إلــى الوظائــف التــي ذكرهــا جينيــت وطــه، أال وهــي تأثيــر االنطبــاع األّولــّي علــى 
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القــارئ. ففــي هــذه الوظيفــة يُملــي العنــوان علــى القــارئ فكــرة أّوليـّـة حــول العمــل، 
ــح  ــّص لصال ــي الن ــات ف ــد معطي ــوم بتحيي ــه يق ــارئ، وتجعل ــى الق ــكاد تســيطر عل ت
قــّوة الســحر فــي العنــوان، وال يتخلّــص منهــا إاّل بعــد أن يقــوم بقــراءة كّل العمــل، 
ــارق  ــّص األّم. الف ــة مــع الن ــوان« كُمرســلة ُمتعالق ــّص »العن ــد ن ويفحــص مــن جدي
بيــن هــذه الوظيفــة والوظيفــة التأويليـّـة أو اإليحائيـّـة أنّهــا ال تُملــي المعنــى فقــط، وإنما 
ــر  ــا ضمــن معايي ــة، وتقولبه ــة ذهنيّ ــراءة كعمليّ ــي نمــط ســيرورة الق تتجــاوزه لتمل

تخضــع ألســس انفعاليّــة.  

أنواع العناوين
ــوان موضــوع واســع  ــد. فالعن ــدأ واحــد ووحي ــق مب ــن وف ــم العناوي ال يمكــن أن نقّس
ومتشــّعب، ويمكــن التعامــل مــع أنواعــه مــن منطلقــات مختلفــة: كالمضمــون، 

ــة. ــكل/ اللغ الش

ففــي المضمــون يمكــن أن نــرى العناويــن التأويليـّـة، التبئيريـّـة، اإلشــاريّة، المضافــة، 
زة3 )حمــد، 2002: 40	41(. المحايــدة، التلميحيـّـة، الُمعزِّ

وفي الشكل يمكن أن نرى العناوين كجملة فعليّة، اسميّة، شبه جملة، كلمة، ...
والعناوين الطويلة، العناوين القصيرة.

العناوين الساخرة، االستفهاميّة، الطلبيّة، الشرطيّة، المنفيّة، ...
العناوين التقريريّة، العاطفيّة، العقليّة، النفسيّة، ...

إّن هــذه التصنيفــات المتعــّددة تعكــس اآلفــاق الواســعة لمفهــوم العنونــة، وتشــير إلــى 
ــة.  ــل شــمولّي لألعمــال األدبيّ ــى تمثي ــة، وقدرتهــا عل ــا التعبيريّ ــي إمكانيّاته ــراء ف ث
وفــي الوقــت نفســه تشــير إلــى صعوبــة اعتمــاد منهجيّــة محــّددة وثابتــة فــي تناولنــا 

النظــرّي والتطبيقــّي لهــا كظاهــرة أدبيّــة.

ونظــًرا للهــدف المحــّدد فــي هــذه الدراســة، ســيكون التركيــز علــى العنــوان 
االســتفهامّي وأشــكاله وخصائصــه. وســيكون أدب األطفــال أنموذًجــا للتطبيــق.

)Interrogative Title( العنوان االستفهامّي
ــّض  ــاؤليّة، بغ ــة تس ــوغ صياغ ــوان المص ــك العن ــتفهامّي ذل ــوان االس ــد بالعن يُقَص
النظــر إذا كان الســؤال عاديًّــا أو بالغيًّــا. ولعــّل الوظيفــة اإلغرائيّــة ذات داللــة 
كبيــرة فــي هــذا العنــوان. فالقــارئ عنــد التقائــه بــه سيســتعّد ذهنيًّــا وانفعاليًّــا لقــراءة 

ــة عــن الســؤال المطــروح. ــّص إجاب ــي الن ــار أّن ف ــى اعتب ــّص، عل الن

ــات  ــى تقنيّ ــى عل ــال، أن تُبن ــوب لألطف ــي القصــص المكت ــة القصــوى ف ــّل الغاي ولع
التفجيــة، بحيــث إّن العنــوان االســتفهامّي يشــّكل فجــوة مــن فجــوات النــّص4. 
والمتوقـّـع مــن النــّص أن يقــوم بمــلء هــذه الفجــوة. فــإذا انتهــى النــّص ولــم يتــّم مــلء 
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ــق  ــب بتحقي ــة هــو المطال ــذه الحال ــي ه ــارئ ف ــارئ5. والق الفجــوة، فتكــون فجــوة ق
ذلــك، وفــق مــا تقتضيــه عمليّــة التأويــل. فجــوات النــّص هــي فجــوات مؤقّتــة، ألّن 
النــّص ســرعان مــا يقــوم بملئهــا. لكــن فجــوات القــارئ هــي فجــوات ثابتــة، ألّن فعــل 
ــة  القــراءة ينتهــي، وتبقــى هــذه الفجــوات ناقصــة. »القــارئ ال يســتطيع أثنــاء عمليّ
القــراءة معرفــة مــا إذا كانــت الفجــوة مؤقّتــة أو ثابتــة. هــذه الحالــة مــن عــدم اليقيــن 

ــراءة« )רימון-קינן, 1984: 122(. ــة الق ــن أســس ديناميّ هــي م

مــن المفــروض فــي قصــص األطفــال أن يكــون العنــوان االســتفهامّي فجــوة نــّص. 
ألّن الطفــل فــي مراحــل العمــر األولــى يحتــاج إلــى إجابــات محــّددة وواضحــة. فــإن 
لــم يجــد جوابًــا للســؤال فقــد يصــاب باإلحبــاط. ولذلــك هنــاك ضــرورة عنــد كتّــاب 
ــوات  ــن أن فج ــم م ــى الرغ ــر. فعل ــبة للُعم ــة المناس ــزوا التقنيّ ــال أن يميّ أدب األطف
القــارئ تتطلّــب مهــارات عقليّــة عاليــة، وتقــوم بتطويــر مثــل هــذه المهــارات. لكــن 
ينبغــي فــي المرحلــة األولــى مــن الطفولــة، أن يتــّم التركيــز علــى فجــوات النــّص. 
وال مانــع مــن تأجيــل فجــوات القــارئ لمراحــل يكــون الطفــل فيهــا فتـًـى يافًعــا قــادًرا 

علــى تقّمــص دور القــارئ المبــدع.

صيغ العنوان االستفهامّي  
ــاذا،  ــن، م ــى، أي ــل: مت ــة للتســاؤل، مث ــغ المألوف ــتفهامّي بالصي ــوان االس ــي العن يأت
ــى  ــّرف عل ــا التع ــرة ترّدده ــالل وتي ــن خ ــن م ــل...، ويمك ــَف، ه ــْن، كي ــاذا، َم لم
ــاؤل،  ــا موضــع التس ــون جعله ــاول المؤلّف ــي يح ــات الت ــا والموضوع ــر القضاي أكث
أو التركيــز عليهــا وجعلهــا عناصــر جــذب فــي النــّص. لكــن لــكّل صيغــة قدراتهــا 
ــة مغلقــة ومحــّددة بنعــم أو  ــة فــي الســؤال. فصيغــة »هــل« تســتوجب إجاب التعبيريّ
ــة. وصيغــة  ــّص بالزمكانيّ ــة محــّددة تخت ــن« تســتوجب إجاب ــى/ أي ال. وصيغــة »مت
»َمــن« تســتدعي إجابــة حــول الشــخصيّات. لكــّن صيًغــا مثــل »مــاذا، لمــاذا وكيــف« 
تتطلـّـب انفتاًحــا فــي اإلجابــة، ورصــد كّميـّـة أكبــر مــن األحــداث، كمــا أنّهــا تتطــّرق 

إلــى الســؤال عــن الحبكــة ومنطــق التتابــع فــي النــّص.

إن العناويــن ذات الصيــغ االســتفهاميّة التــي تســتدعي إجابــات محــّددة، يمكنهــا 
التأثيــر علــى حجــم النصــوص، فنتوقـّـع أن نــرى نصوًصــا قصيــرة نســبيًّا للنصــوص 

التــي تمثّلهــا عناويــن اســتفهاميّة ذات صيــغ بإجابــات مفتوحــة أو غيــر محــّددة.

ومــن جهــة أخــرى، قــد نقــع تحــت تأثيــر كســر التوقّعــات. فمــا نــراه ســؤااًل ذا إجابــة 
ــر مــن  ــاج الكثي ــف يحت ــه يحمــل اســتفهاًما حــول موق ــي باطن ــد يكــون ف محــّددة، ق

التوضيــح والتفصيــل.

إّن لعبــة كســر التوقّعــات تنطلــق مــن منطــق التفجيــة المســتدِرج للقــارئ، بحيــث يقــع 
ضحيّــة لتضليــل )Misleading( العنــوان الــذي يســأل عــن شــيء ظاهــرّي، لكنّــه 

يقصــد بُعــًدا خفيـًّـا ال يظهــر علــى الســطح.
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ــة  ــون الصيغ ــتفهامّي، ك ــوان االس ــا العن ــل إليه ــد يُحي ــي ق ــة الت ــاد الخفيّ ــن األبع م
ــة  ــوان بهــذه الحال ــا. العن ــة ال تســأل إطالقً ــا فــي الحقيق تســاؤليّة فــي الظاهــر، لكنّه
ــا لفكــرة مــا أو تســمية عاديّــة قــد تكــون لــكّل شــيء مــا عــدا  يمكــن أن يكــون تناّصً
ــّص،  ــي الن ــة ف ــه إجاب ــن يجــد ل ــة ســؤال ل ــع ضحيّ ــارئ يق ــى أّن الق الســؤال. بمعن
ــا  بســبب أنّــه فــي الحقيقــة ليــَس ســؤااًل بقصــد االســتفهام. هــذا يشــبه أّن نعنــون نّصً
بالعنــوان »البــدُر طالــٌع«، ويقصــد بــه اســم فتــاة جــاء علــى صيغــة جملــة اســميّة6، 
ــا هــو تســمية وبغــرض  ــدر. وإنم ــى الب ــاة وال إل ــال الفت ــى جم ــا إل ــل إطالقً وال يحي

التســمية فقــط.

ــا.  ــي تمثّله ــي النصــوص الت ــا ف ــات له ــد ال نجــد إجاب ــن اســتفهاميّة ق ــك عناوي هنال
وهــي فــي الحقيقــة ليســت فجــوات قــارئ كمــا قــد نظــّن للوهلــة األولــى، وإنّمــا يكــون 
لطبيعــة اللــون األدبــّي تأثيــر علــى هــذه التفجيــة. ففــي األعمــال الروائيّــة المكتوبــة 
لألطفــال، قــد نجــد الروايــة علــى عــّدة فصــول، بحيــث يظهــر كّل فصــل فــي كتــاب 
مســتقّل. وقــد يكــون أحــد هــذه الفصــول معنونـًـا بعنــوان اســتفهامّي، وال نجــد اإلجابــة 
ــه. فهــي إذن  ــذي يلي ــا نجدهــا فــي الفصــل ال عــن الســؤال فــي الفصــل نفســه. وإنّم
ــّي متجــّزئ. لكــن يمكــن اعتبارهــا فجــوة  ــا جــزء مــن عمــل أدب ــّص؛ ألنّه فجــوة ن
ــه.  ــذي يتناول ــّي ال ــل األدب ــة العم ــى طبيع ــه إل ــم ينتب ــارئ ل ــذا الق ــارئ، إذا كان ه ق
ــه  ــّي ومواضعات ــون األدب ــارئ ضــرورة الوعــي بالل ــام الق ــاس أم يضــع هــذا االلتب
ــى مســتوى  ــة النــّص وعل ــى مســتوى كتاب ــة عرضــه وتقديمــه عل ــة، وكيفيّ التعبيريّ
ــّص  ــوان االســتفهامّي بالن ــة العن ــذا الوعــي تكــون عالق ــدون ه ــّي. وب إخراجــه الفنّ

الــذي يمثّلــه عالقــة إشــكاليّة. 

نأخــذ بعيــن االعتبــار أّن العناويــن االســتفهاميّة قــد تنــزاح عــن صيغتهــا. فمــا نقــرأه 
فــي العنــوان قــد يظهــر بشــكل ُمحــّرف فــي النــص. إّن هــذا االنزيــاح يضــع القــارئ 
Intratextu	( ــّي ــاّص الّداخل ــل. فمــن خــالل هــذا التن ــة التأوي ــات عملي أمــام تحدي
ــل  ــى تمثي ــة عل ــدرة اللغ ــم ق ــي إشــكاليّة فه ــارئ ف ــع الق ــن،  يق ــن العنواني ality( بي
ــة اللغــة فــي تمثيــل المدلــول. هــذه الخلخلــة  المعنــى، ويصبــح الــداّل خــارج معياريّ
ألفقيـّـة مســار القــراءة جــزء ضــرورّي مــن ديناميـّـة القــراءة، بقــدر ما هــي ضروريّة 

كمعيــار أســلوبّي للكتابــة الراقيــة. 

ــام  ــا أم ــال، يضعن ــة لألطف ــص مكتوب ــل قص ــتفهاميّة لتمثي ــن اس ــار عناوي إّن اختي
مســاءلة تختــّص بالوعــي المســبق عنــد المؤلّفيــن مــن هــذه التقنيّــة. هــل يعــي 
ــوه؟ ــّي كتب ــل أدب ــتفهاميًّا لعم ــا اس ــارون عنوانً ــا يخت ــه عندم ــا يفعلون ــون م المؤلّف

ــي  ــه، ف ــف بعين ــد مؤلّ ــال عن ــّدة أعم ــن خــالل رصــد ع ــك م ــن ذل ــن م ــن التيقّ يمك
المجــال نفســه، وفحــص وتيــرة التــرّدد. وفــي هــذا اســتقراء لقصديـّـة المؤلـّـف ووعيه 

بالعنونــة7.
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العنوان االستفهامّي في قصص األطفال - مقاربة تطبيقيّة
تســتمّد هــذه الدراســة مصادرهــا مــن )46( قّصــة كتبــت لألطفــال باللغــة العربيّــة، 
ــار هــذه القصــص مــن مجمــوع مــا  ــّم اختي ــد ت ــة. وق أو مــن األدب المترجــم للعربيّ
يقــارب ألــف قّصــة لألطفــال1. مصــادر الدراســة هــي كّل مــا تحويــه مكتبــة الكلّيـّـة1 
مــن قصــص ذات عناويــن اســتفهاميّة. وهــي تشــّكل مــا نســبته %4.6 مــن قصــص 

األطفــال فــي المكتبــة.

الصيغ األكثر ترّدًدا في العناوين االستفهاميّة 
يالحظ من القوائم المرفقة )1	7( أّن الصيغ األكثر ترّدًدا هي على الترتيب:

 صيغــة َمــْن )11 قّصــة(، صيغــة أين )11 قّصة(، صيغة مــاذا )10 قصص(، صيغة 
 هــل )5 قصــص(، صيغــة كيــف )5 قصص(، صيغة لماذا )3 قصــص( وصيغة متى 

)قّصة واحدة(. 

تطــرح هــذه المعطيــات تســاؤالت مهّمــة، لمــاذا يتــّم التركيــز علــى هُويّة الشــخصيّة، 
المــكان والحــدث، فــي حيــن يتــّم تهميــش الزمــان، ومنطــق التتابــع أو الســببيّة التــي 
ــن  ــي العناوي ــائعة ف ــر ش ــل غي ــة ه ــاذا صيغ ــاذا؟ ولم ــف ولم ــيرها بكي ــن تفس يمك

االســتفهاميّة؟

ــة.  ــة الذاتيّ ــا عــن الهُويّ ــا عــن الفاعــل، وإّم ــن« فهــي تســأل إّم بالنســبة لصيغــة »َم
فالســؤال عــن الفاعــل مــن تقنيـّـات القّصــة البوليســيّة، والعناويــن في معظمها تســتفهم 
عّمــن ســرَق، كســر، خبـّـأ، قتــَل، يخــاُف )انظــر القائمــة 1(، وهــي تصــّب فــي حقــل 
ــر األســاليب تشــويقًا  ــّي. ولعــّل هــذا األســلوب مــن أكث ــّي واحــد: الفعــل الجنائ دالل

لألطفــال. وفــي هــذا مــا يبــّرر توظيفــه.

أّمــا الســؤال عــن الهُويّــة الذاتيّــة فيبــرز مــن خــالل األســئلة مــن أنــا، مــاذا أصبــُح، 
مــن األجمــل، مــن فــاَز؟ )انظــر القائمــة 1(، ولعــّل مرحلــة العمــر تتطلـّـب هــذا النمط 
مــن األســئلة، وتنســجم مــع ميــول األطفــال فــي محاوالتهــم اكتشــاف هويّتهــم الذاتيـّـة 

وموقعهــم مــن العالــم المحيــط بهــم.

أصيل/المؤلّفصيغة “َمْن”
مترجم

مكان 
الصدور

عدد 
الصفحات

من سرق بساط 1.
12القاهرةأصيلسوزان قازانالريح؟

27إسرائيلأصيلنبيهة جبارينمن كسر البيضة؟2.

1. مكتبة كلّيّة سخنين إلعداد المعلّمين.
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فالديمير من أُصبُح؟3.
ماياكوفسكي

مترجم عن 
33موسكوالروسيّة

من خبّأ خروف 4.
العيد؟

تغريد عارف 
24عّمانأصيلالنّجار

12عّمانأصيلدعد الناصرمن فاز بالجائزة؟5.

محّمد جمال من األجمل؟6.
15عّمانأصيلعمرو

من سيغنّي 7.
لياسمين

سامح 
19فلسطينأصيلالعبّوشي

عمر من قتل الببغاء؟!8.
20الرياضأصيلالصاوي

)ليدي برد من أنا؟9.
بوك ليمتّد(

مترجم عن 
26بيروتاإلنكليزيّة

جونيال من ينجد برهان؟10.
بيرجسترم

مترجم عن 
24ستوكهولمالسويديّة

من يخاُف 11.
عصاًما؟

قسم التأليف 
42بيروتأصيلالتربوّي

قائمة رقم )1( – صيغة َمْن

أّمــا بالنســبة لصيغــة »أيــن«، فهــي تتقاطــع مــع األســلوب البوليســّي. فالمــكان الــذي 
ــئ أو  ــت الداف ــي البي ــل ف ــادّي المتمثّ ــكان الع ــس الم ــذه القصــص، لي ــه ه ــأل عن تس
القريــب، وإنّمــا مــكان بعيــد ومحفــوف بالمخاطــر، انتقلــت إليــه الشــخصيّة بأجــواء 
مــن القلــق والمغامــرة والترقّــب. معظــم األفعــال التــي تأتــي بعــد صيغــة أيــن هــي 
أفعــال تعبّــر عــن االختفــاء أو الذهــاب: ذهــب، ذهبــت، اختفــى، تختفــي، يختبــئ...

)انظــر القائمــة 2(.

ــه  ــذي ذهبــت إلي ويأتــي العنــوان االســتفهامّي ليســأل عــن هــذا المــكان الغامــض ال
ــات الســرد البوليســّي.  ــه. وهــذا بــال شــّك مــن تقنيّ الشــخصيّة أو اختفــت في

مكان أصيل/مترجمالمؤلّفصيغة “أيَن”
الصدور

عدد 
الصفحات

مترجم عن نيرا هارئيلأين الصبر1.
22إسرائيلالعبريّة

مترجم عن وولت ديزنيأين ذهَب بلوتو؟2.
24بيروتاإلنكليزيّة
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حنة أين بلوط3.
جولدبيرج

مترجم عن 
22إسرائيلالعبريّة

أين اختفى 4.
مترجم عن عدنة كريمرالحذاء؟

34إسرائيلالعبريّة

روز شوملي أين اختفت فلة5.
33القدسأصيلمصلح

اوتفريد أين تختبئ تيال؟6.
برويسلر

مترجم عن 
20بيروتاأللمانيّة

16بيروتأصيلعبير طاهرأين ياسمين؟7.

أين ذهبت 8.
عصافير شرفتي؟

فيروز قاردن 
16لبنانأصيلالبعلبكي

أين اختبأ 9.
الطفالن؟

فيروز قاردن 
24بيروتأصيلالبعلبكي

محمد جمال أين أنت؟10.
20عمانأصيلعمرو

أين أنت يا 11.
ُصغيّر؟

دورلنغ 
كندرسلي

مترجم عن 
29بيروتاإلنكليزيّة

قائمة رقم )2( – صيغة أيَن

ــع  ــا متوقّ ــواء كان حدثً ــدث، س ــن الح ــن ع ــاءل العناوي ــاذا« تتس ــة »م ــي الصيغ ف
ــي  ــي الماضــي أو يحــدث ف ــا حــدث ف ــا واقعيًّ ــي المســتقبل، أو كان حدثً الحــدوث ف
ــذه  ــن قصــص ه ــارز م ــم ب ــون قس ــي أن يك ــب ف ــة نصي ــا للمصادف الحاضــر. ربّم
المجموعــة يُحيــل إلــى الحــدث المســتقبلّي. وهــو حــدث يعتمــد توظيــف الحلــم. هــذه 
الصيغــة »الحالمــة« تدفــع بالقــارئ إلــى التحليــق فــي رومانســيّة الحــدث وامتــداده، 
ــة  ــذه المجموع ــص ه ــن قص ــة م ــي كّل قّص ــتفهامّي ف ــوان االس ــن العن ــل م وتجع
قصيــدة. ولهــذا ربّمــا فــي هــذه العناويــن صيغــة ال تســتفهم بقــدر مــا تحلّــق وتهيّــئ 
ــص  ــي القص ــتفهام ف ــة االس ــور عالم ــدم ظه ــّل ع ــة. ولع ــة الحلميّ ــارئ للمرحل الق

ــل.   ــى )انظــر القائمــة 3( مــا يدعــم هــذا التأوي الســّت األول

تســتفهم عناويــن هــذه الصيغــة عــن الماضــي )مــاذا قالــت الطيــور؟/ مــاذا وجــدت 
الدجاجــة؟(، وعــن الحاضــر )مــاذا نلعــب اآلن؟/ مــاذا فــي الخزانــة؟(. ولعلّهــا صيغة 
تســّد مــكان »متــى« ألّن فــي أحداثهــا داللــة الزمــن. وربمــا نفّســر بهــا قلـّـة العناويــن 

التــي تســتفهم عــن الزمــن.
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أصيل/المؤلّفصيغة “ماذا”
مترجم

مكان 
الصدور

عدد 
الصفحات

عبد التواّب ماذا لو أنّني كتاب؟1.
16القاهرةأصيليوسف

عبد التّواب ماذا لو أنّني بحر2.
16القاهرةأصيليوسف

عبد التّواب ماذا لو أنّني شجرة3.
16القاهرةأصيليوسف

عبد التّواب ماذا لو أنّني جرو4.
14القاهرةأصيليوسف

عبد التّواب ماذا لو أنّني فراشة5.
16القاهرةأصيليوسف

عبد التّواب ماذا لو أنّني حلم6.
16القاهرةأصيليوسف

تغريد عارف ماذا نلعب اآلن؟7.
30عّمانأصيلالنجار

محمد علي ماذا قالت الطيور؟8.
21إسرائيلأصيلطه

مصطفى ماذا في الخزانة؟9.
21إسرائيلأصيلمرار

ماذا وجدت 10.
مترجم عن دالية كوراحالدجاجة؟

20إسرائيلالعبريّة

قائمة رقم )3( – صيغة ماذا

أّمــا الصيــغ األخــرى وهــي »كيــف ولمــاذا وهــل«، فحّصتهــا مــن العناويــن 
ــر  ــع الســببّي يعتب االســتفهاميّة محــدودة. ولعــّل ســؤالها عــن الحبكــة ومنطــق التتاب
مــن مســتويات الفهــم الصعبــة، والتــي يســتصعبها األطفــال. فعــادة تعتبــر األســئلة 
ــة ومنطــق وتبريــر، وفــي  التــي تبــدأ بكيــف ولمــاذا أســئلة تحتــاج إلــى تركيــز ودقّ
هــذا إعمــال وجهــد للمســار الذهنــّي. واألطفــال يميلــون بطبعهــم إلــى مــا يتــالءم مــع 
مراحــل أعمارهــم مــن التعبيــر بالمحســوس واالبتعــاد عــن التجريــد. وهنــا يظهــر 

ــة هــذه األســئلة. ــه صعوب ــة وإدراك ــات المرحل ــب بمتطلّب وعــي الكات

ــع الكاتــب أنهــا صيغــة تحتــاج إلــى جــواب محــدد يكــون  أّمــا صيغــة »هــل« فيتوقّ
ــد نّصــه مــن حيــث الكــّم. علــى الرغــم  بالنفــي أو اإليجــاب، فيظــّن أنّهــا صيغــة تقيّ
ــة –  ــا للمفارق ــًدا – وي ــة تحدي ــذه الصيغ ــن ه ــا عناوي ــي تمثّله ــن أّن القصــص الت م
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ــدد  ــث ع ــن حي ــا م ــا كّمً ــذه الدراســة، أطــول القصــص وأكثره ــي ه ــر ف ــا يظه كم
الصفحــات )انظــر القائمــة 8(. ويبــدو أّن الوعــي باإلمكانيّــة الضيّقــة المحتملــة مــن 
توظيــف هــذه الصيغــة فــي العنــوان، جعــل المؤلّفيــن يطيلــون نصوصهــم، ويبنونهــا 
بشــكل يتغلـّـب علــى العائــق المحتمــل. يشــبه األمــر إلــى حــّد مــا وعــي الرجــل الــذي 
يعمــل فــي مــكان بعيــد عــن ســكناه، فيبقــى موعــد وصولــه بالوقــت هاجســه الدائــم. 
ــم أوقاتــه، فيكــون هــو أّول مــن يصــل إلــى مــكان العمــل،  وتكــون النتيجــة أنّــه ينظّ

ــا منــه ويصلــون بعــده. ــا علــى الذيــن يســكنون قريبً متفّوقً

تظهــر معــّدالت الصيــغ الثــالث األكثــر تــرّدًدا، توافقـًـا مــع الجانــب الكّمــّي، وكذلــك 
الحــال مــع صيغــة »متــى« وهــي األقــّل تــرّدًدا، إذ تظهــر بالتمثيــل الكّمــّي األدنــى 

)انظــر القائمــة 8(.  

أصيل/المؤلفصيغة “هل”
مترجم

مكان 
الصدور

عدد 
الصفحات

هل أنَت جبان يا 1.
برهان؟

جونيال 
بيرجسترم

مترجم عن 
30ستوكهولمالسويديّة

هل تريد أن تكون 2.
مترجم عن إرك كارلصديقي؟

28إسرائيلالعبريّة

هل أفتح الباب يا 3.
أّمي؟

فيروز قاردن 
48بيروتأصيلالبعلبكي

دورلنغ هل أنَت الربيع؟4.
كندرسلي

مترجم عن 
29بيروتاإلنكليزيّة

هل تستطيعين 5.
مترجم عن أولف ستاركالصفير يا جوانا؟

46ستوكهولمالسويديّة

قائمة رقم )4( – صيغة هل

وعي المؤلّف بالعنونة االستفهاميّة
ــك.  ــن ذل ــّل م ــن أق ــدد المؤلّفي ــّن ع ــتفهاميّة، لك ــن اس ــل عناوي ــة تحم ــا 46 قّص لدين
ولكــي يتــّم فحــص قضيـّـة وعــي الكاتــب بالعنــوان االســتفهامّي، ال بــّد أن ننتبــه إلــى 
أمريــن متعالقيــن: األول تأليــف أكثــر مــن قّصــة عنوانهــا اســتفهامّي للمؤلــف نفســه. 

والثانــي وجــود عالمــة االســتفهام مقترنــة بنهايــة الســؤال.

بالنســبة لألمــر الثانــي، وهــو األكثــر ســهولة للمالحظــة، نجــد أن هنالــك 15 قّصــة 
ال تحمــل عالمــة اســتفهام وراء العنــوان االســتفهامّي. ونجــد أّن معظــم مؤلّفــي 
ــي نعتمدهــا فــي الدراســة، قّصــة واحــدة  ــة الت هــذه القصــص لديهــم فــي هــذه العيّن
باســتثناء عبــد التــّواب يوســف الــذي كتــب ســّت قصــص عناوينهــا اســتفهاميّة، ولكــن 
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بــدون عالمــة اســتفهام. فهــل يظــّن القــارئ أّن قضيّــة وعــي هــذا الكاتــب بالعنــوان 
ــة؟ االســتفهامّي مغيّب

بالتأكيــد ال، وإالّ لمــا أصــدر سلســلة كاملــة مــن ســّت قصــص تبــدأ جميعهــا بالصيغــة 
نفســها » مــاذا لــو أنّنــي...« )انظــر القائمــة 3(. ولكــن يبــدو أنـّـه يقصــد عــدم وضــع 
ــة  ــذه الصيغ ــاء به ــا ج ــؤال، وإنّم ــد الس ــه ال يقص ــى أنّ ــارة إل ــؤال لإلش ــة س عالم
الحلميّــة، كمــا أشــرنا فــي موضــع ســابق، للتدليــل علــى التحليــق فــي الحــدث 

ــوان. ــذي يستشــرفه العن المســتقبلّي ال

أصيل/المؤلّفصيغة “كيَف”
مترجم

مكان 
الصدور

عدد 
الصفحات

دالية كوراح كيف نحترم؟1.
ويونة زلبرمان

مترجم عن 
2إسرائيلالعبريّة

كيف نُعطي 2.
االحترام

دالية كوراح 
ويونة زلبرمان

مترجم عن 
4إسرائيلالعبريّة

كيف ركب الجاهل 3.
السيارة الغازيّة

نيقوالي 
نوسوف

مترجم عن 
42موسكوالروسيّة

كيف ابتكر العالِم 4.
الكرة

نيقوالي 
نوسوف

مترجم عن 
15موسكوالروسيّة

27إسرائيلأصيلزهير دعيمكيف نجا صوصو5.

قائمة رقم )5( – صيغة كيَف

ــا  ــدة عنوانه ــة واح ــوا قّص ــن كتب ــن الذي ــة المؤلّفي ــول إّن بقيّ ــن أن نق ــا يمك ــن هن م
اســتفهامّي، ولــم يضعــوا عالمــة االســتفهام، وهــم يقصــدون االســتفهام؛ لديهــم درجــة 
ــم،  ــة وراء عناوينه ــوا العالم ــن ثبّت ــن الذي ــن المؤلّفي ــرة م ــي بالظاه ــن الوع ــّل م أق

وكــّرروا ذلــك فــي أكثــر مــن قّصــة.

ــّي  ــراج الفنّ ــات اإلخ ــول إّن مواضع ــؤالء ونق ــذًرا له ــس ع ــا أن نلتم ــع يمكنن بالطب
ــل  ــذا تنتق ــم أو ســقوطها ســهًوا، وبه ــات الترقي ــي وجــود عالم ــاًل ف ــون عام ــد تك ق

ــر. ــد الناش ــرة لي ــدود بالظاه ــذا الوعــي المح ــؤوليّة ه مس

ــة  ــن قّص ــر م ــوا أكث ــن كتب ــن الذي ــدد المؤلّفي ــد أن ع ــى، نج ــة األول ــبة للنقط بالنس
عنوانهــا اســتفهامّي هــو ثمانيــة. ومجمــوع مــا كتبــوه 24 قّصــة مــن أصــل 46 أي 

ــبته 52%. ــا نس م

هــؤالء المؤلّفــون الذيــن كتبــوا أكثــر مــن قّصــة عنوانهــا اســتفهامّي. قســم منهــم كتــب 
ســّت قصــص )عبــد التــّواب يوســف(، وقســم كتــَب أربــع قصــص )فيــروز قــاردن 

البعلبكــي(، وقســم كتــَب ثالثـًـا واثنتيــن )انظــر القائمــة 9(.
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أصيل/المؤلّفصيغة “لماذا”
مترجم

مكان 
الصدور

عدد 
الصفحات

لماذا تختلف 1.
16إسرائيلأصيلمفيد صيداويألوان البشر

لماذا تغيّر 2.
برهان؟

جونيال 
بيرجسترم

مترجم عن 
31ستوكهولمالسويديّة

مترجم عن أورنة شاؤوللماذا تبكي هناء؟3.
18إسرائيلالعبريّة

قائمة رقم )6( – صيغة لماذا

هــؤالء المؤلّفــون يؤّكــدون الوعــي الكامــل بالظاهــرة، واتّخاذهــا منهًجــا فــي العنونــة 
لعــدد مــن مؤلّفاتهــم المكتوبــة لألطفــال. وهــذا يعكــس منهجيـّـة مدروســة فــي التعامــل 
ــا  ــرة، ويجعله ــّذر الظاه ــط يج ــس النم ــة بنف ــرار العنون ــع األدب. وأّن تك ــدّي م النق

قويّــة الحضــور.

يقودنــا هــذا االتّجــاه فــي الوعــي بالظاهــرة إلــى معرفــة أكثــر تحديــًدا بالمؤلـّـف. هــل 
هــو العربــّي أم األجنبــّي؟

هل هو الفلسطينّي المحلّّي أم المؤلّف العربّي ومن قطر عربّي معيّن؟

إّن نظــرة متأنّيــة للقائمتيــن رقــم )9( ورقــم )10( تضعنــا أمــام مجموعــة مــن النتائــج 
المثيــرة. وتقــّدم لنــا صــورة عــن التشــكيلة المتنّوعــة لمحتويــات مكتبــة فــي مجــال 

معيـّـن، هــو أدب األطفــال فــي هــذه الحالــة.

ــه  ــون أعمال ــذي يعن ــم، وال ــال المترج ــارًزا ألدب األطف ــا ب ــوًرا كميًّ ــظ حض نالح
ــبته 43%.  ــا نس ــة، أي م ــة 46/20 قّص ــذه المجموع ــّكل ه ــتفهاميّة. تش ــة اس بعنون
التتابــع  علــى  وتليهــا   ،)20/8( منهــا  األســد  العبريّــة حّصــة  القصــص  تأخــذ 
ــّرره  ــة يب ــب العبريّ ــّن أّن نصي ــة. ونظ ــيّة واأللمانيّ ــويديّة والروس ــة والس اإلنكليزيّ
ــا  ــة فيبّررهــا انتشــار بعضهــا عالميً ــا اللغــات األوربيّ ــم، أّم الظــرف السياســّي القائ
كاإلنكليزيّــة، ووجــود دور نشــر عربيّــة فــي بعضهــا اعتنــت بهــذه الترجمــات8. إّن 
كّميـّـة القصــص المترجمــة كبيــرة بالمقارنــة مــع تلــك األصيلــة التــي كتبهــا مبدعــون 
عــرب. يعكــس هــذا األمــر وعيـًـا ظاهــًرا عنــد هــذه الفئــة مــن الكتـّـاب، فــي توظيــف 

ــن.  ــن أو عبريّي ــوا أوربيّي ــتفهاميّة، ســواء كان ــة االس العنون
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مكان أصيل/مترجمالمؤلّفصيغة “متى”
الصدور

عدد 
الصفحات

متى ستعود 1.
العصافير؟

فيروز قاردن 
16بيروتأصيلالبعلبكّي

قائمة رقم )7( – صيغة متى

متىهللماذاكيفماذاأينَمنالصيغة
معدل الصفحات في كل 

23241918223616مجموعة

قائمة رقم )8(- معّدل صفحات كّل صيغة

ولعــّل القائمــة رقــم )9( تظهــر هــذا الوعــي بشــكل آخــر، مــن خــالل عنونــة أكثــر 
مــن عمــل أدبــّي عنــد مؤلّــف بعينــه. فيظهــر أربعــة مؤلّفيــن أجانــب، وقــد تكــّررت 
العنونــة االســتفهاميّة فــي عشــرة مــن أعمالهــم األدبيـّـة، أي مــا نســبته %42، مقابــل 
14 عنــد المؤلّفيــن العــرب، فــي مــا نســبته %58. وهــي نســبة تقــارب التقســيم الكّمّي 

لعــدد الكتــب المترجمــة، مقابــل العربيـّـة األصيلــة )%43 مقابــل 57%(.

ــرب  ــن الع ــة حاجــة المبدعي ــي القصــص المترجم ــة ف ــذه النســب المرتفع ــر ه تُظه
إلــى زيــادة الوعــي بهــذه العنونــة، وتوظيفهــا بشــكل أكثــر تكثيفـًـا، خاّصــة فــي أدبنــا 

ــّي. الفلســطينّي المحلّ

المؤلّف
تغريد 
عارف 
النجار

محمد 
جمال 
عمرو

جونيال 
بيرج-
سترم

فيروز 
قاردن 
البعلبكي

دورلنغ 
كندرسلي

عبد 
التواب 
يوسف

دالية 
كوراح

نيقوالي 
نوسوف

عدد 
أعماله 

المعنونة 
بعنوان 
استفهامّي

22342632

قائمة رقم )9( - عدد القصص لكّل مؤلف

تظهــر القائمــة رقــم )10( أّن األدب الفلســطينّي مســاهم جيـّـد فــي العنونة االســتفهامية 
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ــارق  ــان واألردن بف ــدان، كلبن ــى بل ــّوق عل ــر، ويتف ــع مص ــاوى م ــه، ويتس ألعمال
بســيط. وقــد يظــّن القــارئ أّن المعادلــة تحســم النتيجــة لصالــح األدب المحلّــّي، 
ــت  ــل كان ــا للتمثي ــي اعتمدناه ــة الت ــة، فالقصــص المحلّيّ ــّن الصــورة ليســت دقيق لك
محــاوالت فرديـّـة، ولمــّرة واحــدة عنــد المؤلـّـف نفســه. وقــد تكــون محــض مصادفــة 
ــر  ــكل غي ــاءت بش ــرّي، ج ــال العب ــن أدب األطف ــرات م ــة تأثي ــّرر، أو نتيج ــم تتك ل
ــة نفســه مــع قصــص  ــّي أن يكــّرر نمــط العنون ــم يحــاول أّي كاتــب محلّ منهجــّي. ل
أخــرى قــام بكتابتهــا )علــى األقــّل فــي العيّنــة التــي نعتمدهــا(. فالقصــص الســبع هــي 
لســبعة مؤلّفيــن مختلفيــن. فــي حيــن أّن ســتّة مــن الكتــب المصريـّـة مــن أصــل ســبعة 
ــة مــن  ــب اللبناني ــّواب يوســف. وأربعــة مــن الكت ــد الت ــف واحــد هــو عب ــا مؤلّ كتبه
أصــل ســتّة كتبتهــا مؤلّفــة واحــدة هــي فيــروز قــاردن البعلبكــّي. وأربعــة مــن الكتــب 
ــد  ــد عــارف النجــار ومحم ــا: تغري ــان هم ــا مؤلّف ــن أصــل خمســة كتبه ــة م األردنيّ

ــن 9، 10(. جمــال عمــرو )انظــر القائمتي

ــة  ــرة العنون ــل لظاه ــي الكام ــور الوع ــى حض ــر إل ــي النظ ــى ف ــذا المنح ــد ه يؤّك
ــة مقصــودة فــي  ــا، وحضــور منهجيّ ــة التــي تحّدن االســتفهاميّة فــي األقطــار العربيّ
ــا فــي الداخــل مــا زلنــا نحتــاج إلــى مــن ينبّهنــا حــول  التعامــل معهــا، فــي حيــن أنّن
حقيقــة التفاعــالت النقديـّـة األدبيـّـة، وضــرورة االلتفــات إلــى النقــد مــن أجــل النهوض 

ــة.  ــات التعبيــر وأســاليب الكتاب ــع تقنيّ ــاألدب، وتنوي ب

إّن الوعــي الغربــّي بالظاهــرة مقارنــة مــع الوعــي العربــّي بهــا، يمكــن النظــر إليــه 
مــن وجهــة نظــر أخــرى، تتعلّــق بأكثــر صيــغ االســتفهام تــرّدًدا عنــد كّل طــرف.

ــي  ــة ف ــوازن المعادل ــّي )11/8(. وتت ــألدب العرب ــا ل ــرى تفّوقً ــن( ن ــة )َم ــي صيغ ف
صيغــة )أيــن( حيــث نــرى )11/6(. وفــي صيغــة )مــاذا( تفــّوق عربــّي كبيــر 
)10/9(. أّمــا فــي الصيــغ التــي لــم تكــن األكثــر تــرّدًدا علــى المســتوى العــاّم، وأقصد 
هنــا صيــغ )لمــاذا، كيــف وهــل(، فنتفاجــأ أن األدب المترجــم هــو الســائد فيهــا جميًعا. 
ــبته )5/4(.  ــا نس ــل( م ــة )ه ــي صيغ ــبة )3/2(. وف ــد النس ــاذا( نج ــة )لم ــي صيغ فف

ــح األدب المترجــم. وفــي صيغــة )كيــف( نجــد نســبة )5/4(، وجميعهــا لصال

فالكتّــاب الغربيّــون، والعبريّــون مــن ضمنهــم، يميلــون إلــى الســؤال بصيــغ أخــرى 
ــاط  ــة وأنم ــات الحضاريّ ــى الفروق ــال واضــح عل ــا مث ــا. إنّه ــي نألفه ــك الت ــر تل غي
التفكيــر المتباينــة بيــن األمــم. وقــد جــاءت هنــا عفويـّـة واضحــة تكشــف خصوصيّاتها 

وتمايزاتهــا دون أن تقصــد ذلــك )انظــر القوائــم 1	7(.

ــن  ــة للزمــن. فمــن بي ــزداد كدالّ ــة االســتفهاميّة ي ــن بظاهــرة العنون إّن وعــي المؤلّفي
الســتّة واألربعيــن عمــاًل التــي نعتمدهــا فــي هــذه الدراســة، نجــد أّن ثالثــة منهــا فقــط 
كتبــت فــي ســنوات الثمانيــن، وهــي جميًعــا مترجمــة عــن األدب الروســّي. فالوعــي 
ــد 15  ــعين نج ــنوات التس ــي س ــب. وف ــة مغيّ ــذه المرحل ــي ه ــرة ف ــّي بالظاه العرب
عمــاًل، وهــذه زيــادة مضاعفــة بقــدر خمســة أضعــاف المرحلــة الســابقة. منهــا تســعة  
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ــال  ــح أدب األطف ــة لصال ــذه المرحل ــة. وه ــال مترجم ــتّة أعم ــرب، وس ــن ع لمؤلّفي
العربــّي األصيــل مقابــل المترجــم. وفــي ســنوات األلفيــن فصاعــًدا نجــد 28 عمــاًل، 
منهــا 17 عمــاًل أصيــاًل مقابــل 11 عمــاًل مترجًمــا. يمكــن أن نقــول إّن نســبة 11:17 
تقــارب نســبة 6:9 التــي كانــت فــي ســنوات التســعين. بمعنــى أّن هنالــك خطـًّـا بيانيـًّـا 
يحافــظ علــى مبــدأ التــوازي بيــن فترتيــن، ولكنّــه يتضّمــن مضاعفــة األعمــال التــي 
تعنــون عنونــة اســتفهاميّة، مــن 15 إلــى 28، وهــذا إنجــاز مبــارك فــي حــّد ذاتــه.  

)انظــر قائمــة المصــادر(.   

المجموعالقصص المترجمةالقصص األصيلةالمصدر
7الفلسطينيّة المحلّيّة

6اللبنانيّة
7المصريّة
5األردنيّة 
1السعوديّة
4السويديّة
3الروسيّة
4اإلنكليزيّة
1األلمانيّة
8العبريّة

262046المجموع

قائمة رقم )10( - القصص األصيلة والمترجمة

العالقة بين العنوان االستفهامّي والنّص
ــذي  ــة االســتفهاميّة فــي مجملهــا فجــوة مــن الفجــوات. هــذا العنــوان ال ــل العنون تمثّ
ــد  ــا تعتم ــة ديناميّته ــة قرائيّ ــى فّعاليّ ــارئ عل ــتحّث الق ــراء، يس ــة اإلغ ــل وظيف يحم
محــاورة النــّص، والتجــّول فــي ســطوره مــن أجــل الوصــول إلــى إجابــات للعنــوان. 
يُملــي العنــوان االســتفهامّي الهــدف مــن القــراءة، فيجعلهــا محاولــة بحــث مســتمّرة، 
ويدعمهــا المزيــد مــن األســئلة التــي يطرحهــا النــّص، بهــدف التأكيــد علــى ديناميّــة 
ــة  ــّرر الصيغ ــة مــن االســتفهامات، أو تتك ــغ مختلف ــي صي االســتفهام والجــواب. تأت
ــة وااللتــزام بالبحــث  الموجــودة فــي العنــوان، لتعطــي القــارئ شــحنات مــن الدافعيّ

عــن اإلجابــة.

ــن  ــًرا م ــّص عــدًدا كبي ــداد الن ــى امت ــى الحــذاء؟«، نجــد عل ــن اختف ــة »أي ــي قّص فف
االســتفهامات المشــتقّة مــن صيغــة العنــوان: »أميــر. أيــن حــذاؤك الجديــد؟ ... أيــن 
تركــَت حــذاءك؟ ...كيــف يســتطيع التذكــر؟ ..أيــن الحــذاء؟ .. أيــن اختفــى؟  .. عــّم 
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ــاِن؟ .. ضــاَع الحــذاء؟ » )انظــر: القّصــة(. تتحدث

ــّص، تُعطــي  ــى طــول الن ــّد عل ــدة تمت ــى اســتفهامات عدي هــذه الحبكــة المعتمــدة عل
العنــوان االســتفهامّي تأثيــًرا كبيــًرا وقــّوة. كمــا تجعــل القــارئ فــي يقظــة تاّمــة وهــو 
ــى الراحــة النفســيّة  ــارئ إل ــّص. وال يصــل الق ــي الن ــة ف ــوم بالبحــث عــن اإلجاب يق

ــكّل األســئلة التــي مــّرت ســابقًا. ــات المفروضــة ل حتــى يجــد اإلجاب

ولعبــة التأجيــل والمراوغــة هــي أســاس منظومــة التفجيــة النّصيـّـة. فكلّمــا تــّم تأجيــل 
اإلجابــة حتـّـى لحظــة النهايــة، كانــت لحظــة الكشــف ممتعــة وقويـّـة. فــي النصــوص 
ــى ال يشــعر  ــات تشــويق أخــرى حت ــف تقنيّ ــة، ينبغــي توظي ــل هــذه اللعب ــي تطي الت

القــارئ بالملــل.

فــي قّصــة »لمــاذا تبكــي هنــاء« يتــم تأجيــل اإلجابــة حتــى الصفحــة الثامنــة عشــرة 
ــزات واســتفهامات  ــة فــي الطريــق محفّ ــك تطــرح المؤلّف ــرة. لكــن خــالل ذل واألخي
بصيــغ أخــرى تختلــف عــن صيغــة العنــوان: » مــاذا أســتطيع أن أقــّدم ألختــي كــي 
تهــدأ وال تبكــي« )لمــاذا تبكــي هنــاء: 8(. وفــي موضــع آخــر تســأل: »هــل ينقصهــا 
أشــياء« )م. ن: 11(. لكــن فعــل البــكاء المســتمّر عنــد الطفلــة هــو جــواب للســؤال 
الســابق وليــس للعنــوان. ولهــذا يتــّم طــرح أســئلة أخــرى فــي الصفحــات الالحقــة: 
»هــل أضعهــا فــي قفــص األطفــال؟ ... هــل أعطيهــا غطــاء؟ ... هــل أعطيهــا 

مّصاصــة؟« )م. ن: 12	16(.

ــذه  ــكاء« )م.ن: 18(. ه ــاء عــن الب ــت هن ــي الجــواب: »نجحــت نجحــت. توقّف ويأت
اإلجابــة مزدوجــة الوظيفــة، فهــي إجابــة عــن الســؤال الســابق )هــل أُعطيهــا 
ــي  ــك إاّل ف ــدث ذل ــتفهامي.ّ وال يح ــوان االس ــة للعن ــه إجاب ــّكل مع ــة(، وتش مّصاص

ــتفهاميّة. ــن االس ــي العناوي ــّوة ف ــر الق ــن عناص ــذه م ــرة. وه ــة األخي الصفح

إّن تكــرار العنــوان داخــل النــّص بنفــس الشــكل والصيغــة، قــد يعنــي إجابــات مختلفــة 
للســؤال نفســه، وليــس إجابــة واحــدة. فالعنــوان »مــاذا نلعــب اآلن؟« يســتدعي إجابــة 
ــة  ــع الطفل ــال م ــو الح ــا ه ــرعة كم ــوة بس ــذه الفج ــلء ه ــّص بم ــوم الن ــّددة. ويق مح
ــا  ــا. فكلّم ــع صديقته ــاش خضــراء وأخــذت تلعــب م ــة قم ــا قطع ــا أّمه ــي أعطته الت
انتهتــا مــن تنفيــذ لعبــة مــا بقطعــة القمــاش، كانتــا تســأالن الســؤال نفســه: مــاذا نلعــب 
ــة،  ــا مختلف ــة ألعابً ــهد القّص ــذا تش ــدة. وهك ــة جدي ــدآن بلعب ــا تب ــرعان م اآلن؟، وس
فمــّرة تلعبــان أميــرة وأســيرة، ومــّرة جنديّــة تحمــل الرمــح وتصــرع األســد، ومــّرة 
مهراجــا يحمــل الصولجــان )مــاذا نلعــب اآلن؟: 17	30(. العنــوان االســتفهامّي فــي 
ــكّل  ــل ل ــة تمثي ــه فــي عالق ــى شــكل سلســلة منتظمــة، تجعل ــة يتناســخ عل هــذه الحال

مقطــع مــن مقاطــع النــّص، باإلضافــة إلــى تمثيــل النــّص كوحــدة كلّيّــة.

وفــي قّصــة »مــاذا تقــول الطيــور؟« نــرى ظاهــرة عكســيّة. فالقّصــة تــدور حبكتهــا 
حــول يزيــد الــذي يقــوم بتلويــث البيئــة والطبيعــة الجميلــة، فيعاتبــه العندليب: »شــجر 
الغابــة زعــالن، وأنــا غضبــان. لــن أغنـّـي فــي الصبــاح، ولــن أغــّرد فــي األفــراح« 
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ــول أشــياء مشــابهة  ــور: 7(. ويتكــّرر الحــدث مــع الشــحرور ليق ــت الطي )مــاذا قال
ــر: م. ن: 17(.  ــالً )انظ ــواًل ُمماث ــول ق ــون ليق ــي الحّس ــّم يأت ــر: م. ن: 13(، ث )انظ
ــا  ــوم بتمثيله ــة، ويق ــداث الجزئيّ ــة كّل األح ــو محّصل ــا ه ــتفهامّي هن ــوان االس فالعن

مجتمعــة. مــاذا قالــت الطيــور مســاٍو لمــا قالــه العندليــب والشــحرور والحّســون.

هــذه العالقــات التوافقيّــة بيــن العنــوان االســتفهامّي والنــّص ليســت كّل أشــكال 
التعالــق. فهنــاك انزياحــات مقصــودة عــن العنــوان تقتضيهــا الضــرورة الفنّيّــة 
ــّم  ــا تت ــرعان م ــح؟« س ــاط الري ــرق بس ــن س ــوان » م ــة. فالعن ــات الكتاب ومواضع
مناقضتــه: »لكــّن أحــًدا لــم يســرق بســاط الريــح مــن قصــر الباشــا، كّل مــا فــي األمــر 
أّن أحــد الخــدم كان قــد نســي إحــدى نوافــذ الغرفــة العاليــة مفتوحــة، فطــار البســاط 
وحملتــه الريــح، حتـّـى حــطّ أمــام محــّل صانــع أحذيــة شــاّب اســمه »الشــاطر كــرم« 
)مــن ســرق بســاط الريــح؟: 3(. والســؤال الــذي قــد يتبــادر للذهــن: لمــاذا لــم تضــع 
ــدة  ــة القّصــة؟ ومــا فائ ــذ بداي ــه من ــا آخــر، مــا دامــت تقصــد مناقضت ــة عنوانً المؤلّف
هــذا االنزيــاح؟. ولعــّل اإلجابــة تكمــن فــي أن هــذه المناقضــة موّجهــة إلــى القــارئ، 
ــرق،  ــاط ُس ــرة أّن البس ــة فك ــو ضحيّ ــا. فه ــاط ال يعرفه ــب البس ــا صاح ــّن الباش لك
وكّل مجــرى األحــداث وحبكتهــا تنطلــق مــن هــذا المنطــق. فهــو ضحيّــة ســوء فهــم 

مقصــود.

ــى »  ــة إل ــف الصيغ ــن بتحري ــة جباري ــوم نبيه ــن كســر البيضــة« تق ــة »م ــي قّص ف
مــن الــذي عــرف مــكان البيــض فجــاء وكّســرهُ«. التغييــر مــن صيغــة المفــردة إلــى 
الجمــع، جــاء بعــد أن باضــت الدجاجــة عــدًدا مــن البيضــات، ورقــدت عليهــا واحــًدا 
وعشــرين يوًمــا. والصيغــة » كّســر« تختلــف عــن »كســَر« بداللتهــا المعبــرة عــن 
القصــد والتعّمــد فــي الفعــل، وفــي المبالغــة بــه. وعندمــا تتــّم اإلجابــة عــن الســؤال، 
تتبنّــى المؤلّفــة تقنيّــة التدريــج: »بعــد قليــل ُكســرت البيضــة أكثــر فصاحــت ليلــى:

ما هذا؟ منقاٌر يخرج من البيضة؟	 
بل رأٌس يخرج من البيضة..!

ال إنه صوٌص يخرج من البيضة..!

اآلن عرفــت مــن الــذي كّســر البيــض« )مــن كســر البيضــة: 20(. ولعــل اإلجابــة 
واضحــة فــي كونهــا تجيــب عــن الصيغــة المعّدلــة، وليــس علــى صيغــة العنــوان.

فــي قّصــة »مــن قتــل الببغــاء؟« انزيــاح مشــابه. فمــا أن تبــدأ القّصــة بعــرض الببغــاء 
ــاول  ــذي ح ــن ال ــؤال »م ــّول الس ــة، فيتح ــا مصاب ــح أنّه ــى يتّض ــة حتّ ــا ميّت وكأنه
ــي  ــة لتصــل عشــرين صفحــة، وتنته ــّد القّص ــاء:7(. وتمت ــل الببغ ــن قت ــا؟« )م قتله
وال تتــّم اإلجابــة عــن الســؤال. وهنــا نالحــظ حالــة اســتثنائيّة غيــر مألوفــة فــي كّل 
ــك  ــون هنال ــب أن تك ــق يتطلّ ــة. فالمنط ــذه الدراس ــي ه ــدت ف ــي اعتُِم ــص الت القص
إجابــة عــن االســتفهام المتمثّــل فــي العنــوان، حتــى لــو كان فــي الصفحــة األخيــرة. 
ــون  ــك ك ــى ذل ــبب إل ــود الس ــاء«. ويع ــل الببغ ــن قت ــة »م ــي قّص ــك ف ــرى ذل وال ن
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ــى 12 فصــالً.  ــّد عل ــات« تمت ــوان »محكمــة الحيوان ــة بعن القّصــة فصــالً مــن رواي
ــه مــن  ــن الفصــول، وهــذا مــا نعرف ــة بي ــل مقصــود ليطــال التفجي ــى أن التأجي بمعن
خــالل قراءتنــا للفصــل الــذي يليــه »الغابــة بــال أنيــاب«، حيــث يظهــر أّن النمــر هــو 

ــاب: 13(. ــال أني ــة ب الفاعــل )الغاب

وقــد تكــون الفجــوة بيــن العنــوان والنــّص فجــوة قارئ. فــي هــذه الحالة يكــون القارئ 
ــة  ــذه التفجي ــن ه ــذر م ــا نح ــؤال. وإن كنّ ــة عــن الس ــوة واإلجاب ــلء الفج ــا بم مطالبً
ــال، لكــن يمكــن قبولهــا بضمــان محــدود. ولعــّل قّصــة »كيــف  فــي قصــص األطف
نجــا صوصــو« للكاتــب المحلّــّي زهيــر دعيــم مثــال موفّــق علــى ذلــك. فالصــوص 
الــذي حّذرتــه أّمــه مــن الثعلــب، وطلبــت منــه عــدم مغــادرة المنــزل ريثمــا تحضــر 
ــذي حــاول افتراســه. وعندمــا  ــب ال ــي بالثعل ــه الشــقيّة ويلتق ــوم بمغامرت الطعــام، يق
تعــود األّم وال تجــد صوصــو تخــرج لتبحــث عنــه، فتــراه عائــًدا مــع الكلــب، فيقــول 
لهــا: »مامــا ســامحيني. جارنــا ركــس أنقذنــي مــن الثعلــب عوعــو. تطلعــت كوكــو 
ــف نجــا صوصــو: 22(.  ــا حــدث )كي ــل. فهمــت م ــدون ذي فوجــدت أن صوصــو ب
ــة التــي نجــا بهــا صوصــو. والجــواب ليــس  العنــوان االســتفهامّي يســأل عــن الكيفيّ
ببســاطة إنـّـه الكلــب. وإنمــا تفصيــل الهجــوم الــذي قــام بــه الثعلــب علــى الصــوص، 
ففقــد ذيلــه. ثــّم دفــاع الكلــب عــن الصــوص وإجبــار الثعلــب علــى االنســحاب. هــذه 
اإلجابــة غيــر موجــودة فــي النــّص. األّم مــن خــالل رؤيــة ذيــل صوصــو عرفــت مــا 
ــه. النــّص يكتفــي  حــدث، وكذلــك القــارئ عــرف مــا جــرى باالعتمــاد علــى مخيّلت
بالقليــل ويعطــي لخيــال القــارئ مجــال مــلء الفجــوة بشــكل ال يُعتبــر تحّديـًـا للقــارئ 

الطفــل. وهــذا بالطبــع أفضــل مــن مــلء الفجــوة بواســطة النــّص.

هنالــك عناويــن ال يــراد منهــا الســؤال بقــدر مــا يــراد منهــا تمثيــل غايــات بالغيّــة. 
فالســؤال »هــل أنــَت جبــان يــا برهــان؟« ال يقصــد منــه اإلجابــة بنعــم أو ال. فبرهــان 
ال يحــّب العنــف، لذلــك ال يتشــاجر مــع زمالئــه. موقــف والــده مخالــف لذلــك، فقــد 
علّمــه المالكمــة وشــّجعه فــي الدفــاع عــن نفســه. يبــدو أن صيغــة الســؤال تعبـّـر عــن 
ــة غايتهــا  ــة بالغيّ ــوان االســتفهامّي يحمــل دالل ــن. فالعن ــب لالب موقــف األب المعات

العتــاب والحــّث علــى تغييــر الســلوك.

األمــر مشــابه فــي العنــوان »هــل أفتــح البــاب يــا أّمــي«. فــاألّم التــي علّمــت ابنتهــا 
نــور عــدم فتــح البــاب قبــل التيقّــن مــن هُويّــة الطــارق، فــي فتــرة الحــرب األهليّــة 
اللبنانيـّـة؛ تتفاجــأ بابنتهــا تســمح بدخــول شــخص غريــب يّدعــي أنـّـه يعــرف والدهــا، 
ــت  ــي الوق ــدار وحضــور الشــرطة ف ــل األق ــوال تدّخ ــّص. ول ــه مجــرم ول ــن أنّ ليتبيّ
المناســب؛ لحدثــت كارثــة. الســؤال ال يظهــر فــي النــّص، لكــّن اإلجابــة عنــه هــي 
ــة  ــد نهاي ــه بع ــا قالت ــرض أنّه ــور، يُفت ــة ن ــى لســان الطفل ــه ســؤال عل ــا يظهــر. إنّ م
القّصــة. يهــدف الســؤال إلــى توجيــه ســلوك األطفــال فــي مثــل هــذه الحــاالت وربــط 
ــوّي  ــة الترب ــف الكاتب ــل موق ــوان االســتفهامّي يمثّ ــن. العن ــة البالغي ــم بموافق تصّرفه
ــر عــن صيغــة  ــه يعبّ ــر عــن صيغــة اســتئذان أكثــر مــن كون مــن الموضــوع. ويعبّ

������� 111.indd   36 11/12/2015   9:13:27 AM



العنونة في قصص األطفال - العنوان االستفهامّي أنموذًجا

37

اســتفهام.

ــبة أو  ــى مناس ــارة إل ــدث أو إش ــمية لح ــّرد تس ــتفهامّي مج ــوان االس ــون العن ــد يك ق
ذكــرى، أو تســمية ألغنيــة أو لحــن كمــا هــو الحــال فــي العنــوان »هــل تســتطيعين 
الصفيــر يــا جوانــا«. فالقّصــة ليــس فيهــا شــخصيّة اســمها جوانــا، ولــم يطلــب منهــا 
أحــد الصفيــر. وإنمــا تتحــّدث القّصــة عــن صبــّي قــام هــو وصديقــه بزيــارة جــّده. 
وكان مــن جملــة األشــياء التــي علّمهــا جــّده لــه الصفيــر. واعتــاد الجــّد ترديــد هــذا 
اللحــن المســّمى »هــل تســتطيعين الصفيــر يــا جوانــا«. وعندمــا مــات الجــّد كان هــذا 

اللحــن مــن أســباب التداعيــات التــي تجعــل الصبــّي يتذّكــر جــّده.

العنــوان االســتفهامّي هنــا ال يُقصــد منــه االســتفهام إطالقًــا. إنّــه أشــبه بكلمــة ســّريّة 
ــّريّة  ــة الس ــذه الكلم ــى ه ــر. وتبق ــا باآلخ ــّرف أحدهم ــان ليتع ــالن يلتقي ــا عمي يقوله
ــط الشــخصيّات  ــة ترب ــات مختلف ــى تداعي ــاح إل ــون المفت ــرة، لتك ــي الذاك ــًزا ف ترمي

ــاعر. ــف والمش بالمواق

إجمال واستنتاج
ــاء  ــهرها اإليح ــّص. أش ــع الن ــا م ــي عالقاته ــة ف ــد مختلف ــف ومقاص ــة وظائ للعنون
واإلغــراء والوصــف والتســمية. هنالــك أنــواع مختلفــة مــن العناويــن، ولعــل العنــوان 
ــع  ــة م ــة العالق ــص جدليّ ــى فح ــدرة عل ــا ق ــن أكثره ــا وم ــن أبرزه ــتفهامّي م االس
النــّص الــذي يمثّلــه، مــن منظــور منظومــة التفجيــة وتقنيـّـات القــّص. مــن خــالل هــذه 
الدراســة ظهــرت لنــا صيــغ مختلفــة للعنــوان االســتفهامّي كان أكثرهــا تــرّدًدا صيغــة 
مــن، أيــن، ومــاذا. ولعــّل هــذه الصيــغ تنســجم مــع أســاليب الكتابــة اإلغرائيّــة التــي 

ــة القــراءة. تســتهدف القــارئ وتشــّوقه لمتابعــة عمليّ

ــب  ــا الكت ــّل، وتعتمده ــرّدد أق ــاذا« بت ــف، هــل، ولم ــل »كي ــغ أخــرى مث تظهــر صي
ــر. ــاط التفكي ــي أنم ــة ف ــوارق الحضاريّ ــر الف ــا يظه ــة، مم المترجم

تُظهــر الدراســة قضيـّـة الوعــي بالظاهــرة عنــد المؤلّفيــن العــرب والغربيّيــن، وتطور 
هــذا الوعــي عبــر الزمــن. كمــا ترصــد الدراســة أشــكاال مختلفــة مــن عالقــة العنــوان 
االســتفهامّي مــع النصــوص التــي يمثّلهــا، مــن خــالل عالقــات توافقيّــة، وعالقــات 

انزيــاح مقصــود، أو عالقــات تخــدم غايــات بالغيـّـة أو ترميزيـّـة.

تأمــل هــذه الدراســة أن تكــون بريادتهــا لهــذا البحــث، فاتحــة لمزيــد مــن الدراســات 
ــن  ــّي م ــا المحلّ ــع أدبن ــد موق ــّي، وتحدي ــال العرب ــأدب األطف ــى ب ــي تُعن ــة الت الجّديّ

ــي تســعى الســتقرائه. ــة الت ــة األدبيّ ــات النقديّ ــة العالق منظوم
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ــف  ــات أو صح ــي دوري ــرها ف ــم نش ــوص، ت ــة أو نص ــال أدبيّ ــن أعم عناوي
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أو طبعــات قديمــة تحــت عناويــن مّعينــة. ثــم أعيــد نشــرها فيمــا بعــد تحــت 
ــدة. عناويــن جدي

صــدرت الكتــب الروســيّة بالترجمــة العربيـّـة عــن دار رادوغــا فــي موســكو. . 8
انظــر قصــص مــن أصبــُح؟ وكيــف ابتكــر العالــم الكــرة وكيــف ركــب الجاهل 
الســيارة الغازيــة فــي قائمــة المصــادر. وصــدرت الكتــب الســويدية بالترجمــة 
العربيــة عــن دار المنــى فــي ســتوكهولم. انظــر القصــص: مــن ينجــد برهــان؟ 

لمــاذا تغيـّـر برهــان؟ وهــل أنــت جبــان يــا برهــان؟ فــي قائمــة المصــادر.
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الّرسوم التّوضيحيّة والّشكل واإلخراج 
بقلم: األستاذ أحمد عازم

تقديم 
ــال قصيــر، فهــو  ــة فــي كتــب األطف إّن عمــر ظاهــرة اســتعمال الرســوم التوضيحيّ
ال يتعــّدى ثالثــة قــرون فــي العالــم الغربــّي، وتحديــًدا فــي أوروبــا، حيــث اســتعملوا 
الرســوم باألســود واألبيــض حتـّـى العقــود األخيــرة مــن القــرن العشــرين، وفــي تلــك 
ــي  ــدودة ف ــوًدا مح ــّدى عق ــا ال يتع ــوان، بينم ــتعمال األل ــدأوا باس ــرة ب ــود األخي العق
العالــم العربــّي، إذ بــدأ االهتمــام بهــذه الظاهــرة عنــد الباحثيــن العــرب متأّخــًرا، كمــا 

ســنرى الحقًــا. 

وفــي جميــع األحــوال، فالرســوم التوضيحيـّـة مــع القديــم النســبّي، مــن ناحيــة زمنيـّـة،  
ــه خاّصــة فــي  ــه أهميّت ــر أمــًرا ل ومــع الحديــث منهــا، وعنــد شــعوب مختلفــة، تُعتبَ
إعــداد وتصميــم وتحريــر ونشــر وتســويق ُكتُــب األطفــال، رغــم قَِصــر ُعْمــر 

ــد العــرب.  ــك الرســوم، وبخاّصــة عن اســتعمال تل

ــل  ــز »كام ــي إدارة مرك ــا ف ــالل عملن ــن خ ــوع م ــذا الموض ــا به ــد زاد اهتمامن ولق
كيالنــي« ألدب األطفــال التابــع للمعهــد األكاديمــّي العربــّي فــي بيــت بيــرل، والــذي 
مــن خاللــه واجهنــا متاهــات وإشــكاالت عديــدة فــي إدراج الرســوم التوضيحيـّـة فــي 
ُكتُــب األطفــال، كمــا ســعدنا بوجــود نجاحــات جّمــة، فقــد ســاعد المركــُز المذكــور 
ــر ال تُعطــي  ــظ أّن بعــض دور النش ــص األطفــال فــي نشــرها. ولوح ُكتّــاَب قص
ــب االســتخفاف  ــي بعــض الُكتُ ــرى ف ــا ن ــذا الموضــوع، وأحيانً ــي له ــام الكاف االهتم
باســتعمال الرســوم التوضيحيـّـة، األمــر الــذي يجلــب الضــرر لألطفــال، بــدل الفائــدة  
المرجــّوة مــن اســتعمالها للتشــويق والفهــم والتوضيــح . هــذا، علًمــا بــأّن نفــس دور 

النشــر كانــت لهــا نجاحــات فــي هــذا المجــال.   

ــر  ــن معايي ــاًرا م ــرون معي ــون كثي ــا باحث ــة، يَعتبره ــوم التوضيحيّ ــة الرس وألهميّ
ــى  ــر، عل ــذه المعايي ــن ه ــم، وم ــم وآبائه ــطة أّمهاته ــال بواس ــب لألطف ــار الُكتُ اختي
ســبيل المثــال: اللغــة والشــخصيّات والقِيَــم والرســوم التوضيحيّــة والحبكــة وغيرهــا 

 .)2014 ווייס,  עאזם   ;45  :2010 ווייס,  )עאזם 
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لهــذا، فســتقوم هــذه المقالــة المتواضعــة بشــرح موضــوع الرســوم التوضيحيّــة مــن 
كّل جوانــه الممكنــة: التاريخيّــة والفنيّة-الجماليّــة والفلســفيّة والقيميّــة والمعرفيّــة 
والتربويّــة وحتّــى العالجيّــة، وكل مــا يتعلّــق بشــكل وإخــراج ُكتـُـب األطفــال، لعلّنــا 
ــب  ــال للُكتُ ــى فهــم األطف ــة هــذه األمــور وانعكاســاتها عل ــح أهميّ ــاهم فــي توضي نُس
والقصــص التــي يكتبهــا الكتّــاب وتنشــرها دور النشــر مــن أجلهــم. ولربّمــا نســاعد 
ــن  ــا يُمك ــم، كم ــق القوي ــى الطري ــم إل ــم وبتوجيهه ــن بتنويره ــذا بعــض الُمقَّصري به
أن نُعــّزز التوّجــه الصحيــح عنــد الذيــن اســتعملوا هــذه الرســوم بالشــكل المناســب. 

ولعــّل الدارســين والباحثيــن أيًضــا يســتفيدون منهــا.

الرسوم التوضيحيّة في ُكتُب األطفال
ف اإلنتــاج البصــرّي المعــروض بخــطّ اليــد أو بالطباعــة بأنـّـه رســم توضيحــّي  يُعــرَّ
)וקסמן ודוידי-בראלי, 2000: 57(. أّمــا ظاهــرة دمــج الُصــَور بالنَّــّص فهــي قديمة 

منــذ ســادت الحضــارة المصريـّـة الفرعونيـّـة )نفــس المصــدر; الحديــدي، 1996(. 

ــه  ــتمل علي ــا تش ــي م ــال ه ــب األطف ــي ُكتُ ــة أو التوضيحــات ف ــوم التوضيحيّ فالرس
الُكتُــب مــن ُصــَور ورســومات وأشــكال فنيّــة مختلفــة، والتوضيحــات التــي تجــذب 
الطفــل هــي التــي تعتمــد علــى الرســم بالخطــوط، واألفضــل أن يكــون هــذا الرســم 

ــة،1998: 132(.  ــا )طعيم ملّونً

ــري  ــي تُث ــور الت ــن األم ــة م ــوم التوضيحيّ ــأنَّ الرس ــد )2009: 65( ب ــد أحم ويعتق
ُكتـُـب األطفــال والتــي تُســاعد علــى الوصــول إلــى أهدافهــا التربويـّـة، ويُضيــف أنـّـه 
ال يبالــغ إن قــال بــأنَّ للرســوم التوضيحيـّـة  وللُصــَور تأثيــًرا أكبــر مــن تأثيــر الكلمات 
ل ُكتُــب األطفــال إلــى إنتــاج فنّــّي بفضــل تلــك الرســوم، التــي  والُجمــل، ألنّهــا تَُحــوِّ
ر  تدفــع األطفــال إلــى اســتعمال أعينهــم، األمــر الــذي يجعــل القــراءة بســيطة، وتُطــوِّ
ذوقهــم الفنـّـّي وتســاعدهم علــى بنــاء ُصــَور ذهنيـّـة، تُســهِّل علــى الولــد عمليّة الجســر 
ــور والمضاميــن بــدون مواجهــة صعوبــات أو َملَــل،  بيــن الكلمــات واأللــوان والصُّ
ــب  ــي كت ــإّن الرســوم ف ــك، ف ــرح. كذل ــى المضمــون الُمقتَ ــه مــن الوصــول إل ن وتُمكِّ
ــة أخــرى تُضفــي علــى  األطفــال ليســت وســائل إيضــاح بقــدر مــا هــي لمســات فنيّ

النــصِّ األدبــّي قــّوة تعبيــر وجاذبيّــة. )إســماعيل،2004: 85( 

ومــع ذلــك، فقســم مــن الباحثيــن ينظــر إلــى الرســوم التوضيحيّــة علــى أنّهــا ثانويّــة 
بالمقارنــة مــع النــص المكتــوب )וקסמן ודוידי-בראלי, 2000: 57(.  بينمــا يُشــيد 
آخــرون بتلــك الرســوم وبأهميّتهــا )עמ' 58( كمــا ســنرى الحقـًـا عنــد الكثيريــن مــن 

المهتّميــن بالموضــوع. 
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لمحة تاريخيّة:
1. استعمال الرسوم التوضيحيّة  في أوروبا:

ــر  ــّور المباش ــة بالتط ــوم التوضيحيّ ــة للرس ــب المطبوع ــتعمال الكت ــط اس ــن رب يمك
للخــطّ اليــدوّي الُمزخــَرف فــي وســائل اإلعــالم التــي اعتمــدت علــى عناصــر كالميّة 
وعناصــر بصريـّـة. إّن الرســم التوضيحــّي الحالــّي الــذي مــّر بعمليــات الطباعــة هــو 

نتيجــة اســتعمال الرســم التوضيحــّي المرســوم والملــّون يدويًّــا. 

الدينيّــة والتاريخيّــة  النصــوص  الرســم مــن  أُِخــَذت مواضيــع  الماضــي  وفــي 
والشــعريّة، وتُرِجمــت لعناصــر بصريـّـة فــي المخطوطــات اليدويـّـة المزخرفــة وتلــك 

ــس.  ــى جــدران الكنائ ــم عل ــت تُرَس ــي كان الت

إّن تاريــخ أدب األطفــال فــي اســتعمال الرســوم التوضيحيّــة، كجــزء مــن هــذه 
ر هــذا  الظاهــرة العاّمــة، قصيــر، إذ بــدأ منــذ ثالثمئــة ســنة تقريبًــا، اّمــا تطــوُّ

االســتعمال فيتركَّــز فــي فترتيــن مركزيّتيــن وهمــا:

 فتــرة طباعــة الكتــب بوســائل بســيطة علــى ورق رخيــص الســعر، حيــن اســتعمل 
ــى  ــوش عل ــة النق ــّم طباع ــن ث ــب، وم ــى الخش ــش عل ــن النق ــر معروفي ــون غي فنّان
ــا ظهــرت الرســوم األنيقــة والكاملــة علــى »كتــب الهدايــا« التــي  الــورق. وتدريجيًّ
ُرِســَمت رســومها بواســطة فنّانيــن معروفيــن فــي نهايــة القــرن التاســع عشــر وبدايــة 

القــرن العشــرين. 

أّمــا الفتــرة الثانيــة فقــد بــدأت مــع الحــرب العالميّــة األولــى، وقــد تميّــزت بالتطــّور 
التقنــّي الســريع، الــذي شــمل تحســين طُــرق الطباعــة، والمهــارة فــي اختيــار 

المضاميــن واألشــكال وحريّــة اإلبــداع )גונן, 1996, 109	 110(.

ــر  ــي العص ــرب ف ــد الع ــال عن ــب األطف ــي كت ــة ف ــوم التوضيحيّ ــتعمال الرس 2. اس
ــث: الحدي

بالرغــم مــن وجــود قصــص  »كليلــة ودمنــة« وحكايات  »ألــف ليلة وليلــة« و»نوادر 
جحــا« وغيــره عنــد العــرب منــذ قــرون كثيــرة، إاّل أن تطــّور أدب األطفــال العربــّي 
ــتعمال  ــك اس ــا، وكذل ــبة ألوروب ا بالنس ــّدً ــًرا  ج ــدأ ُمتأّخ ــة، ب ــور الحديث ــي العص ف

الرســوم التوضيحيـّـة فــي كتــب األطفــال. 

ومــن أوائــل مــن ســعوا لنقــل هــذا األدب عــن األدب الغربــّي كان رفاعــة الطهطــاوي 
ــي عهــده، فســعى  ــي مصــر ف ــم ف ــذي كان مســؤوال عــن التعلي )1801	1873(، ال
إلــى ســّد النقــص الــذي كان يُعانــي منــه األطفــال العــرب فــي هــذا المجــال، فترجــم 
ــة اإلصبــع«، وأدخــل قــراءات القصــص فــي المنهــج  »حكايــات األطفــال« و»عقل
ــة  ــه للكتاب ــوقي )1868	1932(، فتوّج ــد ش ــعراء أحم ــر الش ــه أمي ــّي. وتبع الدراس
ــة  ــال باللغ ــا لألطف ــب أدبً ــن كت ــوقي أّول م ــد ش ــر أحم ــن يعتب ــاك م ــال، وهن لألطف

������� 111.indd   47 11/12/2015   9:13:29 AM



المرايا - العدد األّول 2015

48

العربيّــة، فنظــم الحكايــات والقصــص علــى ألســنة الطيــر والحيــوان، وكذلــك نظــم 
ــه، 2001: 29	30( ــو فنّ ــي لألطفال.)أب األناشــيد واألغان

 وإضافــة إلــى ذلــك، تحــّدث أبــو معــال )2005: 96	 99( عــن تطــّور أدب األطفــال 
فــي مصــر ولبنــان وســوريا فــي مطلــع القــرن العشــرين قائــال: فــي مطلــع القــرن 
العشــرين ظهــرت بعــض المؤلّفــات الموّجهــة لألطفــال، وكانــت  ذات طابــع تعليمــّي 
تهذيبــّي واضــح، ومنهــا: »ُمســامرات البنــات« لعلــي فكــري )1903( وكتــاب 
»النصــح المبيــن فــي محفوظــات البنيــن« لنفــس المؤلّــف )1916(. وفــي عــام 
1922 كتــب محمــد الهــراوي )1885	 1939( »ســمير األطفــال للبنيــن« ثــّم أعقبــه 

بكتــاب »ســمير األطفــال للبنــات«.   

وتحّدثــت العنانــي  )1996: 12	17( عــن تاريــخ تطــّور أدب األطفــال فــي البلــدان 
المذكــورة وأضافــت إليهــاـ العــراق والكويــت والجزائــر وتونــس وليبيــا والبحريــن  

واألردن وفلســطين. كمــا تحــّدث عــن ذلــك أحمــد )2004( وغيرهــم.

ــّي بــدأ متأّخــًرا فــي العصــر  مــن كّل مــا تقــّدم نــرى أن تطــّور أدب األطفــال العرب
الحديــث بالمقارنــة مــع أدب األطفــال األوروبــّي، ولنــا أن نســتنتج بــاّن هــذا التأّخــر 
ــن  ــك م ــق ذل ــا راف ــع  كّل م ــة م ــة اســتعمال الرســوم التوضيحيّ ــا بداي أصــاب أيًض

ــرات.  تغيّ

حجم ُكتُب األطفال والرسوم التوضيحيّة 
ــع  ــة م ــون مســاحتها متكافئ ــة، فيجــب أن تك وبالنســبة لمســاحة الرســوم التوضيحيّ
ــال  ــة لألطف ــب المؤلّف ــل، فالكت ــة للطف ــة العمريّ ــوب، أو حســب المرحل النــص المكت
ــل أن تكــون مســاحة التوضيحــات فيهــا أكبــر مــن النــّص، وبالعكــس  الصغــار يُفضَّ
ــل  ــوب، فالطف ــّص المكت ــّل مــن الن كلمــا زاد العمــر تكــون مســاحة التوضيحــات أق
ه الصــورة إلــى الكتــاب أكثــر مّمــا تشــّده الكلمــة )طعيمــة،1998: 133;  تشــدُّ

كركبــي- جرايســي والســيد، 2002: 13(. 

ــا  ــاب، فكلّم ــل وحجــم الكت ــر الطف ــن ُعْم ــاك تناســبًا عكســيًّا بي ــول إّن هن ويمكــن الق
ــَور والرســوم  َصُغــر عمــر الطفــل جــاء مقيــاس الكتــاب كبيــًرا ليســمح بعــرض الصُّ
وباســتخدام خــطّ كتابــة أكبــر. وبشــكل عــام يُفّضــل الحجم المتوّســط، واســتخدام ورق 
طباعــة جيِّــد، ونــوع مــن الخــطّ مناســب وســهل مــع تجنُّــب الســطور المتقاربــة، كمــا 
يجــب أن تكــون الهوامــش واســعة واإليضاحــات حســنة الرســم )العنانــي، 1999: 

 .)70

ضرورة استعمال الرسوم التوضيحيّة 
فــي أجيــال مــا قبــل القــراءة، وعــادة تكــون مــن ســنة إلــى ســت ســنوات، »يقــرأ« 
ــَور. فرؤيــة النــّص  ــة أو التوضيحيّــة أو الصُّ الولــد الكتــاب بواســطة الرســوم العاديّ
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ــّص بواســطة  ــدرك الن ــى أن يُ ــد عل ــاعد الول ــوب، مــع الرســوم بأنواعهــا، تُس المكت
حاّســة النظــر. 

ــدة، مضــى  ــاب بصــورة جيّ ــتجيب للكت ــة يس ــل المدرس ــا قب ــل م ــل طف ــي نجع ولك
ــل  ــن جه ــة، ُمراعي ــذه المرحل ــي ه ــال ف ــب األطف ــا تناس ــون كتبً ــون يضع المختّص
ــة  ــرة الجميل ــى الرســوم المعبّ ــة، فاعتمــدوا فيهــا عل ــادئ القــراءة  والكتاب الطفــل مب
التــي يســهل علــى الطفــل إدراك مرماهــا، فــإذا مــا نظــر طفــل فــي مجموعــة مــن 
ــرة، أراد  ــيطة، أو فك ــة بس ــه حكاي ــل لدي ــا تتمثَّ ــاب فإنه ــي كت ــة ف ــوم المتوالي الرس

ــل.  ــى الطف ــا إل ــف إيصاله المؤلِّ

ــم  ــى فه ــن عل ــى الصــور تُعي ــة إل ــات قليل ــة كلم ــى إضاف ــن إل ويلجــأ بعــض المؤلفي
ــر واضــح.  ــات بخــطّ كبي ــك الكلم ــب تل ــا، وتُكت محتواه

فعندمــا تكــون صفحــات الكتــاب مليئــة بالصــور والرســوم التــي تلفــت نظــر الطفــل، 
ــكِّل  ــك يُش ــإنَّ ذل ــا، ف ــق له ــكالم المراف ــراءة الكلمــة أو ال ــا بق ــل، وربم ــه بالتأمُّ تغري
ــون الرســوم  ــى أن تك ــاب ويُراَع ــل للكت ــن أســباب جــذب الطف ــا م ــببًا آخــر ُمهّمً س
نــة، فالطفــل يميــل إلــى األلــوان الزاهيــة، وينفــر مــن األلــوان القاتمــة  والصــَور ملوَّ

)اللبــدي،2001: 68	70(. 

ومــن ناحيــة أخــرى، فكلمــات النــّص ُمجــّردة، بينمــا تكــون الرســوم عادة محسوســة، 
وهكــذا فــإّن الرســوم تســاعده علــى تذّكــر النــّص، ألّن الولــد يقــرأه بواســطة الرســوم 

)ברוך, 2002: 215(.                        

ــرة،  ــة الُمبّك ــي الطفول ــرة ف ــة بكث ــوم التوضيحيّ ــتعمال الرس ــرورة الس ــاك ض وهن
ــة ويجــب وضعهــا فــي  ــال الالحق ولكــن يجــب التخفيــف مــن اســتعمالها فــي األجي
النــّص بعنايــة تاّمــة بالنســبة للنــّص المكتــوب كــي تُكمــل النــّص بــذكاء )البقاعــي، 

                                     .)14 	13  :2006

ــى،  ــّو األول ــل النم ــي مراح ــال ف ــص األطف ــاح ُكتُب/قص ــل نج ــّم عوام ــن أه إّن م
ــام  ــي جــذب اهتم ــدور أساســّي ف ــوم ب ــة، فهــي تق ــة بالرســوم البســيطة الملّون العناي
ــن  ــم م نه ــى ال تُمكِّ ــي المراحــل األول ــة ف ــال اللغويّ ــة األطف ــك أّن حصيل ــل وذل الطف
ــدَّم إليهــم بالكلمــات، وهنــا يُســتعان بالرســم، والرســم  قــراءة الموضوعــات التــي تُق

ــار.  ــي كّل األعم ــى بالصــورة ف ــل المعن ينق

والرســوم مفيــدة للطفــل ألنّهــا تنّمــي ذوقــه الفنــّي وتشــرح لــه مــا غمــض عليــه مــن 
ــي،  ــد الكاف ــرة )عب ــة الكبي ــة والثقافيّ ــا الجماليّ ــا قيمته ــة له ــاّدة حيّ ــي م ــات فه الكلم

 .)131:2004

ــة  ــة المرافِق ــأّن الرســوم التوضيحيّ ــال ب ــي )2012: 380	381( قائ ــف الكعب ويُضي
ــد لــدى الطفــل الُمتلقّــي المتعــة والخيــال واإلثــارة، وذلــك َعْبــر مــا فيهــا  للنــّص تُولِّ
ــاهم  ــة، تُس ــة ولونيّ ــة واجتماعيّ ــة وخياليّ ــة ومعرفيّ ــة وصوريّ ــم موضوعيّ مــن عوال
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ُمســاهمة فاعلــة باســتثارة القــدرات الوجدانيّــة والروحيّــة والحســيّة والبصريّــة 
للطفــل. بــل إّن الرســوم التوضيحيّــة تأتــي فــي أحيــان كثيــرة لتفتــح مغاليــق الخيــال 
والمعنــى فــي عوالــم النــّص، فــي بعــض الحــاالت،  فتســاهم برفع الغموض، أو ســوء 
الفهــم، وســوء المعنــى وااللتبــاس الــذي قــد يحصــل للنــّص فــي بعــض الجوانــب، 
وتجعلــه أكثــر طواعيّــة وقابليّــة وقبــوالً لمجّســات الطفــل القرائيّــة، فتنتهــي النتيجــة 
هنــا، بالطفــل القــارئ، إلــى فهــم النــّص فهًمــا لغويًّــا وموضوعيًّــا وتشــكيليًّا كامــال، 
ــح لنــا أهميـّـة الُصــَور والرســوم لقــراءة النــّص،  بمســاعدة الرســوم. ومــن هنــا تتوضَّ
وقــد ال يـُـدرك البعــض معنــى قــراءة الصــورة، العتقــاده أّن القــراءة ال تتعــّدى ُحــدود 

الكلمــة، وال يضــع فــي بالــه، أّن الصــورة تُقــَرأ مثلمــا تُقــَرأ الكلمــة.

أنواع تصميم الرسوم التوضيحيّة
هناك عّدة أنواع من تصميمات الرسوم التوضيحيَّة في ُكتُب األطفال ومنها: 

ُصَور، رسوم توضيحيّة ورسوم عاديّة	 
ا ورسومات صغيرة	  رسومات كبيرة جّدً
رسم شيء واحد أو أشياء كثيرة	 
رسومات مجّردة مقابل رسومات محسوسة	 

                     )ברוך, 2002: 215(.                

الشكل واإلخراج
علــى الكاتــب أن يكــون لديــه االســتعداد الــالزم إلخــراج الكتــاب إخراًجــا فنيـًّـا بشــكل 
ــد، مثــل تحديــد حجــم الكتــاب واختيــار مقــاس صفحاتــه وحجــم الخــطّ وطريقــة  جيّ
عــرض الموضــوع داخلــه، وطريقــة تنســيق الصفحــات األولــى، وتنظيــم العناويــن 
ــار  ــوم، واختي ــَور والرس ــع الصُّ ــن، وتوزي ــق معيّ ــى نس ــل عل ــي الداخ ــة ف الفرعيّ
مقاســاتها وأماكــن وضعهــا فــي أركان الصفحــات، أو فــي أعالهــا أو أســفلها، علــى 
ــة  ــون مصاِحب ــاة أن تك ــة، ومراع ــات كامل ــي صفح ــار، أو ف ــى اليس ــن أو عل اليمي
ــة  ــا، وطريق ــوم أيًض ــَور والرس ــات الّص ــار موضوع ــا، واختي ــل به ــكالم المتّص لل
ــّدس  ــى ال تتك ــاب حتّ ــن الكت ــا م ــتعَمل، وأماكنه ــم الُمس ــلوب الرس ــمها، أي أس رس
ــا  ــاة تغطيته ــرى، ومراع ــات أخ ــا صفح ــر إليه ــا تفتق ــات، بينم ــض الصفح ــي بع ف
ــي  ف ف ــرُّ ــع التص ــب م ــّي مناس ــٍم توضيح ــاج لرس ــي تحت ــزاء الت ــمولها لألج أو ش
اســتعمال البراويــز والخطــوط، وتغييــر مقاســات الحــروف، ونــوع الخــطّ. وكذلــك 
االهتمــام بتصميــم الغــالف، وتوزيــع الرســوم والكتابــة عليــه واختيــار األلــوان فــي 

ــب،2000: 160	161(.  ــل )نجي ــارج والداخ الخ

ــد هــو التعبيــر  ــًدا، ألّن اإلخــراج الجيّ ويجــب أن يكــون اإلخــراج الفنــّي للكتــاب جيّ
الشــكلّي الصــادق الجميــل عــن المضمــون، وهــذا يعنــي أّن اإلخــراج الجيّــد يهــدف 
إلــى أغــراض جماليـّـة كجاذبيـّـة الكتــاب، لهــذا فمــن المناســب أن يكــون شــكل الغالف 
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ــه متناســقة،  ــى حــدٍّ مــا عــن المضمــون، وأن تكــون ألوان ــًرا إل ــا ُمعبّ ــالً وجّذابً جمي
ـن صفحــات الكتــاب بالرســوم التــي تزيــد مــن وقــع الكلمــة المكتوبــة  وأن تَُزيَـّ
ــبة  ــة المناس ــا الخاّص ــي أماكنه ــوم ف ــدة، ويجــب وضــع الرس ــاًدا جدي ــا أبع وتمنحه

علــى الصفحــات بحيــث تتَّفــق فــي تفاصيلهــا إلــى حــدٍّ مــا مــع النــصِّ المكتــوب. 

ــه فــي رســوم  ــدَّ مــن مراعات وينبغــي أن تظهــر فيهــا روح المــرح، وهــو أمــر ال ب
ــال بشــرط أن تجــيء الفكاهــة نابعــة مــن نفــس الموضــوع.  األطف

ــى  ــة إل ــال، إضاف ــّو األطف ــل نم ــع مراح ــبة م ــون متناس ــب أن تك ــوان فيج ــا األل أّم
تناســق األلــوان فــي الرســم الواحــد )العنانــي،1999: 54	56( .

ــاب  ــون الكت ــال يحبّ ــكل، فاألطف ــو الش ــال ه ــد لألطف ــاب الجيّ ــروط الكت ــن ش إن م
ــة  ــا مــن جاذبيّ ــا هاّمً ــل ذا المظهــر الجــّذاب، فالرســوم والّصــَور تشــكَّل جانبً الجمي
الكتــاب، لذلــك يجــب أن تكــون الصــورة معبِّــرة وواضحــة، فشــكل الكتــاب جــزء من 
ــكالم  قة وال ــرة والمشــوِّ موضوعــه، فالصــور والرســوم ووضوحهــا وألوانهــا المعبِّ
المكتــوب يُعتبــر جــزًءا مــن مــادة الكتــاب العلميـّـة )أبــو معــال،2001: 104	 105(. 

ــور  ــم الص م له ــدِّ ــل، فنق ــة للطف ــد الكتاب ــّي عن ــب الجمال ــة بالجان ــب العناي إذن، يج
ــة،  ــنات البديعيّ ــرة والمحسِّ ــة الميسَّ ــاليب البالغيّ ــة واألس ــة واألخيل ــيّة واألدبيّ الحس
ــو  ــة، وتنم ــم ومتع ــرأ بفه ــل، فيق ــدى الطف ــّي ل ق األدب ــذوُّ ــارات الت ــو مه ــى تنم حتّ

مشــاعره ويُصقــل وجدانــه، ويحــسُّ بالجمــال )إســماعيل، 2000: 75(. 

َدْور الرسوم التوضيحيّة
ــا فــي كتــب األطفــال، وتتزايــد هــذه  وتلعــب الصــور والرســوم التوضيحيـّـة دوًرا هاّمً
ــَور والرســوم  األهميـّـة كلّمــا كان األطفــال أصغــر ســنًّا وأقــّل معرفــة بالقــراءة. فالصُّ
ليســت مجــّرد عنصــر مــن عناصــر إخــراج الكتــاب فحســب، بــل هــي مــاّدة حيـّـة لهــا 

قيمتهــا الجماليـّـة والثقافيـّـة الكبيــرة. 

أّما دور الرسوم والصور في كتاب األطفال فهي: 

* االحتفــاظ بالمعلومــات، أي اإلبقــاء عليهــا فــي الذاكــرة علــى المــدى القصيــر أو 
الطويــل. 

* إثراء معرفة الطفل وقدراته على التخيّل واإلبداع. 

* هي عنصر متعة ودهشة وفرح بما قرأ، وإفادة مّما يقرأ. 

*المشاركة الوجدانيّة بين ما في الصورة أو الرسم وبين األطفال. 

ــّي والقــراءة  ــام بأنــواع مــن األنشــطة كالبحــث واإلنتــاج الفن * اســتثارة الطفــل للقي
والمناقشــة.      
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                                                                 )شفيق، 2003: 113	114(

استعمال األلوان في كثُب األطفال
ــر الرســوم عامــل جــذب مهــّم لألطفــال إذا مــا أُْحِســن اســتخدامه ســواء داخــل  تُعتَبَ

صفحــات الكتــاب أم علــى الغــالف.

ــك  ــة بتل ــوان الخاّص ــار األل ــن اختي ــو حس ا وه ــّدً ــمٌّ ج ــار مه ــم معي ــق بالرس ويتعلّ
ــوان الزاهيــة الصريحــة. ويجــب أن يكــون الرســم  ــون األل الرســوم، فاألطفــال يحبّ
المقــّدم للطفــل بســيطًا وأيًضــا خاليًــا مــن التعقيــد والتفاصيــل الُمربكــة، وذلــك حتّــى 
يتناســب مــع خبــرات الطفــل ومعلوماتــه وقدراتــه، ألّن فهــم الرســوم يرتبــط بســّن 
وخبــرة الطفــل نفســه شــأنه فــي ذلــك شــأن اللغــة اللفظيـّـة، وتعتمــد علــى نمــو حاّســة 

ــا. ــة عموًم البصــر، كمــا تعتمــد علــى نمــّو قــدرات الطفــل العقليّ

أهداف تربويّة للرسوم التوضيحيّة 
ــاعد  ــل، وتس ــاب الطف ــري ِكت ــي تُث ــياء الت ــّم األش ــن أه ــَور م ــوم والّص ــّد الرس وتُع
ــَور فــي بعــض كتــب األطفــال  كثيــًرا فــي تحقيــق أهدافــه التربويّــة، فللرســوم والصُّ
تأثيــر يفــوق تأثيــر الكلمــات والجمــل، إذ تتحــّول ُكتــب األطفــال بفضــل مــا تحويــه 
مــن ُصــَور ورســوم مناســبة إلــى مــاّدة مطبوعــة نابضــة بالحيــاة والجاذبيـّـة، فيتحــّول 
ــدرات  ــب ق ــى يناس ــال ومعن ــة ذات جم ــات فنيّ ــى لوح ــه إل ــل أو قّصت ــاب الطف كت
ق  ــي قابليتهــم علــى التــذوُّ ــر لهــم القــراءة، وينمِّ األطفــال علــى اســتخدام أعينهــم، وييسِّ
الفنــّي، ويســاعدهم علــى تكويــن صــورة ذهنيّــة إيجابيّــة، وفــي هــذه الكتــب أو 
ــر للطفــل الجمــع بيــن  القصــص المصــّورة نــرى وحــدة فنيـّـة متكاملــة، متوازنــة تيسِّ
ــل، وتوصــل  ــر أو َمل ــن دون تعثُّ ــَور والعناوي ــة والُص ــاحات اللونيّ ــات والمس الكلم

ــا.                       ــا، متجانًس ــه المضمــون المطــروح متناغًم إلي

َرة أمــر أساســّي ال يؤلـّـف عنصــًرا  إّن اعتمــاد الرســم فــي الكتــب والقصــص المصــوَّ
إخراجيـًّـا فحســب، بــل هــو مــاّدة أدبيـّـة وفنيـّـة، لهــا قيمــة جماليـّـة وثقافيـّـة، فقــد يؤثِّــر 

، وقــد يحقِّــق الغــرض المرجــو منــه.  الرســم ســلبًا علــى النــصِّ

ــد التصويــر  أّمــا مــن حيــث العالقــة بيــن الكتابــة والرســم، فإنّهــا واحــدة، حيــث يجسِّ
والرســم، مــا يقولــه النــّص، والنــّص بــدوره يشــرح الصــورة ويكملهــا. 

ولرسوم األطفال أهداف تربويّة، منها ما يلي: 
* تنمية المدركات العقليّة للطفل. 

* غرس االتجاهات اإليجابيّة نحو البيئة، وما تحويه من جماد ونبات وأشجار  
 وحيــوان وإنســان، وذلــك للتعــّرف عليهــا، وبيــان فوائدهــا، وطرائــق اســتثمارنا   

لهــا. 
* تنمية الميول والمواهب.
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* إثارة الخيال عند الطفل، وتشجيعه على اإلبداع واالبتكار. 
ق الفنّي، وتربية الحسِّ الجمالّي لدى الطفل.  * تنمية مهارات التذوُّ

)أحمد،2006: 265	266(

    

وظائف الرسوم التوضيحية
ــب  ــون مــن جوان ــه الباحث ــد تناول ــر، وق ــة كثي إّن الحديــث  عــن الرســوم التوضيحيّ
ــدة. ومــن أحســن مــن كتــب عــن هــذا الموضــوع غونيــن )גונן,2004 :	111 عدي

 .)140

ــة وهــي: كونــه  فالرســم التوضيحــّي، حســب أقوالهــا، يقــوم بأربــع وظائــف مركزيّ
وســيلة تزييــن تُثــري مظهــر الورقــة ومكانهــا حــول النّــص أو فــي األشــكال 
ــز األبطــال  التــي تُعطــي الرســم التوضيحــّي، ووســيلة إيضــاح للنَّــص تُحيــي وتُميّ
المذكوريــن فــي النــّص والزمــن والمناظــر التــي تكــون أحيانًــا غيــر موصوفــة فــي 
ــا أو  ــّص وتُؤّكدهــا وتكمله ــي الن ــي ف ــع األوضــاع الت ــّص، ووســيلة تفســير توسِّ الن
ا مضحــًكا  تُضيــف عليهــا تبًعــا للعالــم الثقافــّي الخــاّص بالرّســام، ووســيلة تخلــق جــّوً

ــا....  ــا أو حالًم أو حزينً

وتتحّدث غونين عن الوظائف األربع اآلتية:

1. الوظيفة التعليميّة المعرفيّة: 

لقــد كانــت بدايــة الرســم التوضيحــّي فــي كتــاب األطفــال تهــدف إلــى المســاعدة فــي 
نقــل مضاميــن تعليميّــة ُمجــّردة واســتيعاب المعلومــات اللغويّــة. أّمــا الوظيفــة التــي 
قــام بهــا الرســم التوضيحــّي فهــي توضيــح  المصطلحــات النصيـّـة الُمجــّردة وإعطــاء 
أمثلــة علــى ظواهــر بعيــدة عــن عالــم الولــد، وبعدهــا توفيــر تســليات بصريـّـة لعمليـّـة 
التعلـّـم. وقــد توّســعت هــذه الوظيفــة مــع مــرور الوقــت، وفــي أدب األطفــال الحالــي 

الــذي يســتعمل الرســوم التوضيحيـّـة بطريقتيــن مركزيّتيــن: 

األولــى، اســتمّر الرســم التوضيحــّي بتســهيل التعلّــم وبالمســاعدة علــى تذويــت 
ــال بواســطة إيضــاح  ــب األطف ــي ُكتُ ــة المجــّردة الموجــودة ف المصطلحــات النظريّ
ــة  ــالل محاول ــن خ ــّص م ــل الن ــر تواص ــة تكس ــاف بصريّ ــرض أوص ــّص وع الن
ــوم  ــيعه برس ــّص وتوس ــاح الن ــة بإيض ــة متعلّق ــذه الطريق ــاه. وه ــذب االنتب ــّد وج ش

ــانيّة.  ــة اإلنس ــة والثقاف ــر الطبيع ــة لظواه ــة واقعيّ توضيحيّ

ــم.  ــي تســهيل التعلّ ــزت ف ــي ترّك ــة الت ــة المعرفيّ ــر وتوســيع الوظيف ــة، تطوي والثاني
وقــد اتّجهــت هــذه الوظيفــة إلــى اتّجــاه أعمــق فــي تطويــر اإلبــداع  وتوســيع القــدرة 
العقليـّـة فــي التفكيــر  والتركيــز والتذّكــر، وذلــك مــع إكســاب مهــارات  تدقيــق النظــر 
والتفكيــر البصــرّي - الرمــزّي ، التــي فــي إطارهــا يلتقــي الولــد ألّول مــّرة مع أســس 
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ــم األشــياء الموجــودة  ــة  ُمجــّردة مــع عال ــط أشــياء بصريّ ــم أن يرب ــد، ويتعلّ التجري
حولــه، وأن يُميـّـز الشــيء الكامــل حســب أجزائــه، باإلضافــة إلــى التســلية والضحــك 
ًدا عليهــا  وُمِهّمــة فــي الرســم التوضيحــّي وفــي كتــاب  والّلعــب التــي أصبحــت ُمشــّدً

األطفــال الحالــّي. 

إّن الوظيفــة التعليميـّـة  هــي األولــى للرســم التوضيحــّي، ألنـّـه فــي بدايــة تاريــخ ُكتــب 
ــة  ــم يكــن اعتــراف بخاصيّ األطفــال  فــي القرنيــن الســابع عشــر والثامــن عشــر، ل
ُكتــب األطفــال الفنيّــة  للرســم التوضيحــّي كــذي قيمــة بحــّد ذاتهــا، ألن الرســم 
ــا  ــي ألماني ــال كان ف ــر لألطف ــاب نُش ــم، وأّول كت التوضيحــّي اســتُعمل لتســهيل التعلّ
ســنة 1685 وقــد دمــج النصــوص التعليميّــة مــع الرســوم التوضيحيّــة وكان لرجــل 
ديــن وُمــرٍب باســم كرويتســبرغ وكان ُمتأثّــًرا بــآراء كومنيــوص فــي التربيــة الــذي 

نــادى بذلــك. 

وهكــذا، فقــد ظهــرت تدريجيـًّـا ُكتــب أطفــال فيهــا رســوم توضيحيـّـة إلكســاب حروف 
الهجــاء بواســطة ِحيـَـل لهــا عالقــة باســتعمال اللغــة بســرعة أو بواســطة اللعب. 

ــّم تلوينهــا  ــة باألســود واألبيــض، وبعدهــا ت ــة كانــت الرســوم التوضيحيّ وفــي البداي
ــة  ــة بالوظيف ــة الخاّص ــر الفنيّ ــرق التعبي ــت ط ــرين تحّول ــرن العش ــي الق ــد، وف بالي

ــة.  ــة الثقافيّ ــة بالمعرف ــة ومتعلّق ــر حنك ــى أكث ــة إل التعليميّ

2. الوظيفة القيميّة- الُمَجْتِمعة:

ــج  ــه كُمنت ــذ والدت ــة من ــذي يســتعمل الرســوم التوضيحيّ ــال ال ــد أدِرَك أدب األطف لق
اســتهالك ثقافــّي، أنّــه يعكــس مجمــوع الفلســفات التربويّــة والجوانــب الثقافيّــة 

ــج.  ــه اُنتِ ــذي في ــع ال ــة بالمجتم ــة الخاّص والقيميّ

ــة التــي يُؤّديهــا الرســم التوضيحــّي بعــد الوظيفيــة التعليميّــة-  وتأتــي الوظيفــة القيميّ
ــور  ــّي بالظه ــم التوضيح ــدأ الرس ــة ب ــة التاريخيّ ــن الناحي ــه م ــث أنّ ــة، حي المعرفيّ

ــة.  ــب التعليميّ ــي الُكت ــوره ف ــد ظه ــط بع ــة فق ــة قيميّ كإســتراتيجيّة تربويّ

ومــن الفــروض أّن األشــكال والمضاميــن البصريـّـة والتصميمــات تحمــل فــي طيّاتها 
رســائل قيميـّـة، وكذلــك الرســم التوضيحــّي يـُـدَرك علــى أنـّـه مجموعــة مــن الرمــوز 
تُخفــي فــي داخلهــا معانــَي  قيميـّـة ُمعلنــة أو مخفيـّـة، لنقــل رســائل قيميـّـة معيّنــة )انظر 
أيًضــا גונן,2000: 41(. فكمــا يُْعتَبـَـر الموضــوع والحبكــة والجنــس األدبــّي وطـُـُرق 
تصميــم الكتــاب وشــخصيّة البطــل وغيرهــا معاييــر للرســائل القيميـّـة المخفيـّـة فيــه، 
بــات المضمونيـّـة والشــكليّة للرســم التوضيحــّي ولتصميــم الكتاب  فهكــذا تُعـــتَبر الُمَركِّ
عالمــات تحمــل معانــَي قيميـّـة. وهــذه اإلشــارات قابلــة للتَّشــخيص والترجمــة، ألنّهــا 
تمــّر، بالطبــع، َعْبــر مصفــاة تفســيرات جمهــور المســتهلكين فــي األجيــال المختلفــة، 
ومــن  خــالل إشــكاليّة التعريــف الخاّصــة  بالرمــز، الــذي يمكــن تأويلــه بأكثــر مــن 

 . معنى
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ــوم  ــي الرس ــوص وف ــي النص ــودة ف ــة الموج ــة القيميّ ــأّن الوظيف ــرى ب ــن أن ن يمك
التوضيحيّــة فــي كتــب األطفــال الغربيّــة فــي القــرون الســابقة، التــي ترّكــزت علنًــا 
وبقصــد فــي إكســاب قيــم أخالقيّــة وقوالــب ســلوك مقبولــة ومالئمــة فــي المجتمــع، 
مــا زالــت تُميـّـز أدب األطفــال الحالــّي، أّمــا اليــوم فهــذه الرمــوز ليســت حصريـّـة، إذ 
أُضيفــت إليهــا رســائل قيميـّـة ُمختلفــة، تُنقـَـل بشــكل مخفــّي وأكثــر حذاقة. فحتــى ُكتب 
األلــف - بــاء التــي تُعتبـَـر حياديـّـة مــن حيــث إمكانيـّـة نقــل رســائل قيميـّـة،  يمكــن أن 
تُســتَغّل لعــرض ســياقات ثقافيـّـة ُمختلفــة. فالرســم التوضيحــّي يُمكنه تضخيم الرســالة 
النصيـّـة، ويُمكنــه تمريــر قيــم بشــكل »صامــت« والتــي لــم يُرمــز إليهــا فــي النــّص، 
ــا  ــض قيًم ــا أو يُناق ــن وطأته ــف م ــن أن يُخفّ ــع، ويُمك ــي المجتم ــة ف ــا مقبول ولكنّه
موجــودة فــي النــّص. فالرســائل القيميـّـة المجــّردة تُنقــل بواســطة الرســم التوضيحــّي 
وبواســطة العناصــر التــي تُميـّـز لغتــه البصريـّـة، وأيًضــا بواســطة عناصــر حركيـّـة 
وتصميميـّـة، مثــل حجــم الكتــاب وشــكله، وأنــواع الــورق وجــودة الــورق، والتصميــم  
ــات  ــّي، واقتباس ــم التوضيح ــع الرس ــا، والتسلســل ومواضي ــّي والطوبوغرافي الغراف
ــة،  ــا التعبيريّ ــامها، وصفاته ــة أجس ــخصيّات، ولغ ــواع الش ــة، وأن ــم الثقاف ــن عال م

والجــّو الطبيعــّي والعالــم القائــم وعالــم األغــراض.

ومــن الجديــر بالذكــر أنّنــا نــرى فــي أدب األطفــال الحالــّي مؤلّفيــن  يتعّمــدون 
التركيــز علــى رســالة قيميّــة مركزيّــة مكشــوفة وســهلة التشــخيص.

3. الوظيفة الفنيّة - الجماليّة  

إّن الرســوم التوضيحيـّـة إنتــاج فنــّي ومصــدر للمتعــة الجماليـّـة مــن عــّدة نــواٍح ومنهــا 
اللغــة وشــكل الجمــل  التــي تُماثــل الفــّن التشــكيلّي. 

ــذي يحــوي  ــاب ال ــّي وبالكت ــاج فن ــة كإنت ــة الرســوم التوضيحيّ ــا االعتــراف بأهميّ أّم
رســوًما مــن هــذا النــوع كقطعــة فنيّــة، فقــد جــاء ُمتأّخــًرا نســبيًّا مــن الناحيــة 
ــان  ــّذرت الوظيفت ــا تج ــة بعدم ــة ثقافيّ ــن ناحي ــراف م ــذا االعت ــاء ه ــة، وج التاريخيّ

ــن.  ــد الُمحّرري ــابقتان عن الس

ــب  ــاال، بجان ــي مث ــح ويُعط ــم يوّض ــو رس ــّي، ه ــاج فنّ ــّي ، كإنت ــم التوضيح والرس
النــّص الُمعطــى، أو الفكــرة أو اإلحســاس أو القيمــة أو مضمــون حياتــّي آخــر الــذي 
ــّي  ــم التوضيح ــن الرس ــز بي ــهل التميّي ــن الس ــس م ــام. ولي ــاء للرس ــة إيح كان بمثاب

والرســم. 

لقــد كثُــر الحديــث عــن العالقــة بيــن الفــن التشــكيلّي مــن ناحيــة، وعــن التوّجهــات  
ــكاس  ــة كانع ــذه العالق ــدأت ه ــد ب ــرى، وق ــة أخ ــن ناحي ــات  م ــكيل المنتج ــي تش ف

ــرن الســابع عشــر.  ــذ الق ــّن الخــزف من مباشــر الســتعمال ف

إّن مكانــة الرســم التوضيحــّي كجــزء ال  يتجــزأ مــن عالــم الفن التشــكيلّي  التــي تجلّت 
فــي الرســوم الفاخــرة التــي أُدخلــت علــى الكتــب المقّدســة منــذ القــرن الخامــس عشــر 
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إلــى القــرن الثامــن عشــر. كمــا أّن الرســوم ظهــرت فــي ُكتـُـب الكبــار واألطفــال منــذ 
القــرن الثامــن عشــر، ولكــن باألســاس منــذ نهايــة القــرن التاســع عشــر وبدايــة القــرن 

العشــرين، وذلــك بعــد ظهورهــا فــي الُكتــب التعليميـّـة. 

ــت بجــودة  ــن عشــر والتاســع عشــر طُبع ــن الثام ــي القرني ــال ف ــب األطف معظــم ُكت
لت الرســوم التوضيحيـّـة وُحفرت  ُمنخفضــة وبحــروف صغيــرة ومتالصقة، وقد ُســجِّ
ــدأوا  ــن ب ــن وُمحّرري ــن، رغــم وجــود فناني ــر معروفي ــن غي ــن قرويي بواســطة فناني
ــدأوا يجمعــون  ــة، فب ــة الموجــودة فــي الرســوم التوضيحيّ ــُوة التجاريّ ــر الق ــون أث يَع
ــروها  ــا ونش ــا قصًص ــوا حوله ــن، وبن ــن مغموري ــات فناني ــر منحوت ــي دور النش ف

ــاع.  مــراًرا، وهكــذا حفظوهــا مــن الضي

إّن المقارنــة بيــن هــذه الكتــب رخيصــة الثمــن باألســود واألبيــض مــن القــرن الثامــن 
عشــر والتاســع عشــر، التــي فيهــا مصــدر إيحــاء للرســامين الحديثيــن، مــع »ُكتــب 
ــة   ــة بــكّل مــا فيهــا، تُــري حجــم الثــورة الفنيّ ــع فنيّ الهدايــا« الفاخــرة، التــي هــي قِطَ
والفلســفيّة والتكنولوجيّــة واالجتماعيّــة واالقتصاديّــة التــي حدثــت والتــي كان علــى 
الِكتــاب ذي الرســوم التوضيحيـّـة أن يمــّر بهــا حتـّـى تحــّول إلــى قطعــة فنيـّـة، بفضــل 
ــب  ــدأت الكت ــث ب ــة، حي ــات فنيّ دة وتوّجه ــدِّ ــفات ُمج ــامين ذوي فلس ــن ورس ُمحّرري

بالظهــور مــع ألــوان. 

4. الوظيفة النفسيّة العالجيّة  

إّن هــذه الوظيفــة هــي ثمــرة االعتــراف المتزايــد فــي الحاجــة للتفهّــم والتطلّــع 
ــة   ــات االجتماعيّ ــن العمليّ ــزء م ــال كج ــى أدب األطف ــل إل ــدأ يدخ ــذي ب ــّي، ال الذات
والتــي بــدأت فــي الســتينات مــن القــرن الماضــي فــي الغــرب بالتزامــن مــع عمليــات 
االحتجــاج وعمليــات أخــرى منهــا الشــرعيّة التــي حظــي بهــا العــالج النفســّي فــي 
الحيــاة اليوميّــة فــي الغــرب. وفــي أدب األطفــال الحالــّي الــذي ال يصــف، كمــا فــي 
الماضــي، واقًعــا »مثاليًّــا« فقــط، فبــدأ يكشــف منــذ الســبعينات واقًعــا أليًمــا وعالًمــا 
داخليـّـا مــن المعانــاة، التــي تنبــع مــن أســباب مختلفــة، لذلــك فعلــى الرســم التوضيحّي 
ــة  ــن الوظيف ــرب بي ــي الق ــو الســبب ف ــذا ه ــبًا. وه ــا ومناس ــًرا صادقً أن يُعطــي تعبي
النفســيّة والوظيفــة الفنيـّـة، ألّن الرســم التوضيحــّي الجيـّـد يمكنــه أن يوقــظ فــي الناظر 

ــم والنشــوة.  تجــارب شــعوريّة مــن التضامــن والتّفهّ

ــع   ــدأت تظهــر مواضي ــرة ب ــة األخي ــود الثالث ــي العق ــال ف ــب األطف ــي ُكت ــه، فف وعلي
مؤلمــة والتــي لــم يتعــّود الكتـّـاب أن يُعبـّـروا عنهــا فــي أدب األطفــال فــي الماضــي- 
مثــل الطــالق والمــوت والمــرض وأوضــاع الضائقــة مثــل االختــالف عــن اآلخريــن 
ــى  ــّي- فعل ــان العرق ــر والحرم ــع الحــروب والفق ــر وواق والوحــدة والخــوف والتوتّ
ــوالً  ــرح حل ــات ســايكوديناميّة  وأن يقت ــر بواســطة عملي الرســم التوضيحــّي أن يُعبّ

للصمــود أمــام ُمختلــف أوضــاع المعانــاة. 

لقــد ظهــرت الحاجــة بالوظيفــة النفســيّة مــن خــالل الرســم التوضيحــّي فــي العقــود 
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الثالثــة األخيــرة، مــع صحــوة المجــال البيبليوترابــي )العــالج بالكتاب/العــالج 
العــالج  فــي مجالــّي  القرائــّي( عنــد اختصاصيّيــن  مختلفيــن  بالقراءة/العــالج 

والتربيــة.  

البيبليوترابيــا هــي طريقــة غيــر مباشــرة فــي العــالج، تُمّكــن مــن مواجهــة مشــاكل 
ــي  ــواع الضائقــات  الت ــة أن ــة، ومواجه ــعوريّة واالجتماعيّ ــخصيّة، الش ــّو الش النم
ــن  ــي هــو التمّك ــاء البيبليوتراب ــة. وهــدف اللق ــة اليوميّ تظهــر فــي األوضــاع الحياتيّ
مــن الفهــم الذاتــّي وتحريــر الفــرد مــن التوتـّـرات  العقليـّـة والنمــّو الســليم، حيــث أنـّـه 
ــك  ــن تل ــر م ــرة أكث ــون ُمثم ــن أن تك ــي يمك ــة، الت ــة للمواجه ــات بديل ــرح إمكانيّ يقت

ــد.  ــة الول الموجــودة فــي جعب

إن التعلـّـق الحالــّي باإلنتــاج األدبــّي الــذي يحــوي رســوًما توضيحيـّـة فيهــا إمكانيـّـات 
عالجيـّـة، َخلــق وضًعــا شــّجع طوفانـًـا مــن »ُكتــب البيبليوترابيــا« التــي تُكتــب حســب 
الطلــب، ومــن خــالل قصــد ُمعلــن ضيـّـق ومحــدود. ويُكتــب هــذا »اإلنتــاج« وتُرســم 
ــالل  ــن خ ــّو م ــاكل النم ــن مش ــلفًا ع ــة س ــدف اإلجاب ــة به ــوم التوضيحيّ ــه الرس في
ــة، وليــس مــن خــالل القــدرة  اعتبــارات الموضــة أو مــن خــالل حســابات اقتصاديّ
الفنيـّـة أو مــن خــالل تجربــة حياتيـّـة مــن الحــزن، أو مــن خــالل حاجــة للتعبيــر عــن 

ضائقــة أو مجابهــة التجــارب لفهــم الوجــود الخــاّص أو الشــاّذ.

خاتمة
مــن كّل مــا تقــّدم نــرى أّن ُعْمــر اســتعمال الرســوم التوضيحيّــة فــي ُكتُــب األطفــال 
ــا  ــة، والســتعمال هــذه الرســوم أصــول يجــب مراعاته ــة الزمنيّ ــن الناحي ــر م قصي
والتدقيــق فيهــا عنــد اختيــار ألــوان وأحجــام وأمكنــة وضعهــا فــي كتــاب األطفــال، 
مــع مراعــاة  قواعــد الشــكل واإلخــراج المناســبة، كــي نجــذب انتبــاه جمهــور 

ــن:  ــن جوهريي ــى هدفي ــك نحصــل عل ــال(. وبذل ــن )األطف المتلقّي

ــه مراعــاة قواعــد الرســم  ــت في ــذي تّم ــال ال ــاب األطف األول- التســويق الناجــح لكت
ــال بواســطة األمهــات  ــب األطف ــار ُكتُ ــار مهــّم مــن معاييــر اختي التوضيحــّي، كمعي
واآلبــاء ألطفالهــم )עאזם ווייס,2010(، وكمصــدر مــن مصــادر التربيــة علــى 

ــازم،2007(.   ــم )ع القي

والثانــي- الوصــول إلــى أهــداف اســتعمال الرســوم التوضيحيّــة واالنتبــاه إليهــا 
كــي نتمّكــن مــن أن نُثــري معانــي النــّص اللغــوّي، وأن نَُمّكــن المتلقّــي مــن إعطــاء 
ــة،  ــى دمــج العناصــر البصريّ ــاه إل ــّص. فاالنتب ــة لهــذا الن تفســيرات واســعة ومرّكب
ــي  ــه أن يُغن ــات، يُْمكن ــوب بالكلم ــّص المكت ــع الن ــة، م أال وهــي الرســوم التوضيحيّ
ــع مــدى التفســيرات  ــة بالكلمــات، ويُوّس ــة المكتوب ــم النصــوص األدبيّ ــات فه إمكانيّ
ــن  ــاّص، وم ــّي بشــكل خ ــّص األدب ــاّم، وللن ــكل ع ــوب بش ــّص مكت ــكّل ن ــة ل الممكن

ــّي )וקסמן ודוידי- בראלי, 2000(. ــّص أدب ــال، كن ــاب األطف ــك كت ــة ذل جمل
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نحو كتاب إلكترونّي لألطفال والناشئة
د. روزالند دعيم

ــال والناشــئة، رغــم  ــة المعــّدة لألطف ــى الكتــب اإللكترونيّ ــة إل ــة العربيّ ــر المكتب تفتق
ــاة المعاصــرة مــن غــزو تكنولوجــّي، إذ بــات مــن الصعوبــة  ــه الحي مــا تتعــّرض ل
عزلهــم عــن الثــورة التكنولوجيـّـة بأشــكالها التقليديـّـة والحديثــة منهــا، بــدًءا باألجهــزة 
الســمعيّة – البصريّــة ووصــواًل إلــى التواصــل التكنولوجــّي بواســطة األجهــزة 
الذكيــة المنتشــرة بأيــدي األطفــال والناشــئة. ومــع انتشــار الكتــب اإللكترونيّــة 
باللغــات المختلفــة أضحــى مــن الضــرورّي إنتــاج مثــل هــذه الكتــب باللغــة العربيّــة 
لألطفــال والناشــئة، كــون أجهــزة التواصــل اإللكترونــّي متاحــة علــى أنواعهــا فــي 

ــي كّل زمــان ومــكان.  ــاًرا وصغــاًرا – وف ــع – كب ــدي الجمي أي

ال تهــدف هــذه الورقــة إلــى حصر إيجابيّات وســلبيّات وســائل االتّصــال التكنولوجّي، 
ــا التواصــل التكنولوجــّي ســريع  ــي يفرضه ــات الت ــى مواجهــة التحّدي ــل تهــدف إل ب

ر علــى الُكتـّـاب والمنتِجيــن والقــّراء مــن األطفــال والناشــئة.2 التطــوُّ

ــى  ــه وال مجــال إل ــّر من ــا ال مف ــح واقًع ــذي أصب يتقاطــع التواصــل التكنولوجــّي، ال
ــة  يــات اإلنتــاج األدبــّي والكتابــة لألطفــال والناشــئة باللغــة العربيّ تجاهلــه، مــع تحدِّ
فــي إســرائيل، والتــي تُعتبـَـر انعكاًســا لســيرورة أدبيـّـة مــّرت وتمــّر بتغيُّــرات دائمــة 
فــي عــّدة مجــاالت: اللغــة العربيــة واللغــة األدبيّــة؛ المضاميــن والمواضيــع؛ إنتــاج 

ــة القــراءة.3 الكتــب وإخراجهــا الفنــّي؛ وعمليّ

الكتابــة األدبيـّـة هــي عمليـّـة فنيـّـة يســتعمل بهــا الكاتــب األديــب اللغــة علــى أشــكالها، 
ــدى  ــر ل ــة والمصــّورة، ليثي ــة، والمكتوب ــة واللغــة الفصيحــة القوميّ لغــة األم المحكي
القــارئ )أو الســامع( اللــذة الفنيـّـة والمتعــة الجماليــة. ويُعتبـَـر أدب األطفــال والناشــئة 
ــال  ــم األطف ــه، أســلوبه وشــكله الخارجــّي لعال ــه، لغت ــا بمضمون ــًدا إذا كان مالئًم جيّ

وقدراتهــم العقليّــة واللغويّــة وتجاربهــم الحياتيّــة.
2. يُنظر: مصالحة، ط. )2005(. ”أدب األطفال المحوسب“، في دراسات في أدب األطفال. تحرير نعيم عرايدي. 

حيفا: مركز أدب األطفال، الكلية األكاديمية العربية للتربية في إسرائيل؛ منصور، أ.ح. )2001(. اإلنترنت 
واستخداماته التربوية. مصر: جامعة المنصورة.

3. يُنظر:

Da’eem, R. (2015). “:Children’s literature and reading in an era of developing technology”, in The 
Proceedings of the International Conference on Information Communication Technologies in Education 
2015 . Ed. Linda Morris & Costas Tsolakidis. Southampton Solent University, United Kingdom.
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ــعوب،  ــارات والش ــات والحض ــن الثقاف ــل بي ــيلة تواص ــّي وس ــاج األدب ــر اإلنت يُعتبَ
ــر  ــر قــدرة التعبي ــا، وتطوي ــة وصقله ــة واكتســاب اللغ ــاب المعرف ــيلة الكتس ووس
ــة والَجْمِعيّــة  ــهم فــي صقــل الهُويّــة الذاتيّ ــل الناشــئ، ويُس ــدى الطف والتواصــل ل
وترســيخ القيــم واألعــراف، ويجيــب عــن الحاجــات النفســية، ويكشــف الطفــل 
ق  ــذوُّ ــى الت ــدرة عل ــة والق ــدرة النقديّ ــه الق ر لدي ــدة، ويطــوِّ ــم جدي ــى عوال الناشــئ عل

ــز. ــداع والتميُّ ــو اإلب ــه نح ــق أمام ــد الطري ــي، ويمهِّ الفن

يــات اإلنتــاج األدبــّي والكتابــة لألطفــال مــع وســائل التواصــل   تقاطــع والتقــاء تحدِّ
التكنولوجــي

1. اللغة األدبية
نظــًرا لكــون اللغــة وســيلة لالتصــال والتعبيــر والتفكيــر وحفــظ المــوروث الثقافــي، 
فإنّهــا تســهم فــي صقــل هُويــة الفــرد الشــخصيّة والَجْمِعيّــة. وبمــا أن عالقــة التأثيــر 
المتبــاَدل بيــن اللغــة واألدب واضحــة، فــإن معرفــة اللغــة لفهــم اإلنتاج األدبــي مهمة، 
ومســاهمة األدب فــي تطويــر اللغــة خصوًصــا فــي ســنٍّ مبّكــرة، عندمــا يكــون الطفل 
ــؤّدي  ــا ي ــر، واضحــة هــي أيًضــا، مّم ــى التفكي ــه عل ــه وقدرت ــورة لغت ــي طــور بل ف
بــأدب األطفــال والناشــئة إلــى نقطــة مفصليـّـة دقيقــة بيــن المتعــة والمعرفــة والفهــم.

وقــد أشــار الناقــد عبــد القاهــر الجرجانــي )1009	1078م( فــي كتابــه »نهــج 
ــذي تخدمــه  ــى ال ــّي والمعن ــاج األدب ــي اإلنت ــار الكلمــة ف ــة اختي ــى أهميّ البالغــة« إل
ــور  ــل تيل ــّي صموئي ف الشــاعر والفيلســوف البريطان فــي ســياقها البالغــّي.4 وعــرَّ
كولــردج )1772	1834( األدب علــى أنــه »أحســن الكلمــات فــي أحســن نظــام«.5  

ــة  ــة العربيّ ــي اللغ ــاّدة ف ــكاليّات الح ــن اإلش ــدة م ــة6 واح ــة اللغوي ــر االزدواجي تُعتب
عاّمــة، حيــث توجــد فجــوة بيــن اللغــة المكتوبــة )لغة القــراءة( واللغــة المحكيـّـة )اللغة 
ــع الفجــوة بيــن القــدرة االســتيعابيّة الثريـّـة  اليوميـّـة(، األمــر الــذي مــن شــأنه أن يوسِّ
عــة للطفــل العربــي فــي عصــر غنــّي بالتواصــل التكنولوجــّي، وبيــن قدرتــه  والمتنوِّ
اللغويـّـة والقرائيـّـة الفعليـّـة، مّمــا يعيــق إمكانيـّـة إبحــاره الحــّر فــي عالــم القــراءة، حين 
يحــاول جاهــًدا اســتغالل قدرتــه ومعرفتــه اللغويـّـة، خصوًصــا إذا كان الحديــث عــن 

الطفــل فــي ســنواته األولــى.

ــي  ــي إســرائيل – ف ــّي ف ــل العرب ــش الطف ــة، يعي ــة اللغويّ ــى االزدواجيّ ــة إل باإلضاف
ــة  ــة العبريّ ــى اللغ ــث يتعــّرض إل ــة،7 حي ــة اللغويّ ــدة – ظاهــرة الثنائيّ حــاالت عدي

4  الجرجاني، ع. )1991(. أسرار البالغة. ّجدة، العربيّة السعوديّة: دار المدنّي. 
5  يُنظر:

Coleridge, S. T. (1984). Biographia Literia – Biographical Sketches of my Literary Life and Opin-
ions. Edited with an introduction, by George Watson. London: Dent.
6  دعيــم، ر؛ يونــس، ن. )2007(. اللغــة والــذات – اللغــة الســليمة تبــدأ فــي الروضــة. عــكا: جمعيــة النســاء 

العكيّــات، دار الطفــل العربــي.
7 نبــون، ط؛ يونــس، ن. )2007(. ثنائيـّـة اللّغــة فــي الطّفولــة المبّكــرة. يــًدا بيــد – مركــز التّربيــة العربــّي اليهــودّي فــي إســرائيل، 
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فــي المرافــق العاّمــة ووســائل االتّصــال التكنولوجــّي المختلفــة وفــي مــكان الســكن 
فــي المــدن المختلطــة. وتؤثـّـر هــذه التركيبــة اللغويــة المعقــدة )االزدواجيـّـة والثنائيـّـة 
مًعــا( فــي صعوبــة فهــم الطفــل العربــّي لــألدب المكتــوب بلغــة بعيــدة عــن اســتعماله 

اليومــّي، ولــو بشــكل جزئــّي.

ــه  ــى وج ــكان عل ــذا الم ــي ه ــّي ف ــل التكنولوج ــع التواص ــع م ــر التقاط ــر أث  ويظه
الخصــوص. فــإذا كانــت القّصــة فــي الماضــي وســيلة أساســيّة لكشــف الطفــل الناشــئ 
علــى عوالــم جديــدة، فــإن دورهــا قــد تقلـّـص، لتصبــح واحــدة مــن الوســائل اإلضافيـّـة 
لمعرفــة العالــم. مــن هنــا يجــب رعايتهــا وتطويرهــا، لتحافــظ علــى قيمتهــا الفنيّــة، 

ســواء وصلــت إلــى الطفــل الناشــئ بوســيلة إلكترونيــة أو بــورق مطبــوع. 

وفــي هــذا المــكان يخــدم التواصــل التكنولوجــّي أدب األطفال والناشــئة، حتـّـى لو كان 
األمــر علــى حســاب العمليـّـة القرائيـّـة والمطالعــة. حيــث ينكشــف األطفــال والناشــئة 
رة واأللعــاب واإلبحــار فــي الشــبكة العنكبوتيـّـة  علــى المسلســالت والقصــص المصــوَّ
ال نهائيــة القنــوات، ويتواصلــون مــع عالــم واســع غنــي بالتجــارب. وتكمــن القيمــة 
ــى  ــه عل ــر قدرت ــل وتطوي ــة الطف ــى لغ ــره عل ــّي بأث ــل التكنولوج ــة للتواص المضاف
اســتعمالها بشــكل فعلــّي وبمســتويات مختلفــة، ســواء كان ذلــك مــن خــالل اســتماعه 
للمذيــاع مــن قبيــل المصادفــة أو مــن خــالل تواصلــه الذاتــّي مــع العالــم التكنولوجــّي 
ــى اللغــة  بواســطة جهــازه الذكــّي. النتيجــة واحــدة وهــي االنكشــاف المتواصــل عل
ــة  ــر لغ ــل وتطوي ــى صق ــر عل ــاف المباش ــك االنكش ــر ذل ــة وأث ــتوياتها المختلف بمس
الطفــل الناشــئ وجســر الفجــوة بيــن اللغــة المحكيّــة واللغــة الفصيحــة )لغــة القــراءة 

والكتابــة( التــي تُعيــق فــي كثيــر مــن األحيــان انطالقــة الطفــل اللغويــة. 

ــل  ــة الطف ــل لغ ــر وصق ــي تطوي ــّي ف ــل التكنولوج ــة التواص ــإن أهميّ ــا، ف ــن هن م
الناشــئ غيــر قابلــة للجــدل. وهــذا يضــع القائميــن علــى اختيــار اللغــة فــي الوســائل 
التكنولوجيــة تحــت طائلــة المســؤوليّة الختيــار وبــّث اللغــة الصحيحــة الخاليّــة مــن 
األخطــاء واللغــة الغنيــة التــي تفتــح اآلفــاق، ألن اســتماع الطفــل الناشــئ للُغــة غيــر 
ــه  ــى وج ــا – عل ــه وصقله ــكيل لغت ــل تش ــي مراح ــاره وف ــة أظف ــذ نعوم ــليمة من س
الخصــوص – مــن شــأنه أن يؤثِّــر ســلبًا علــى لغته. وهنــا أيًضا يبرز دور ومســؤوليّة 

ــال والناشــئة لمتابعــة البرامــج المالئمــة.  ــه األطف ــن لتوجي الوســطاء التربويّي

تُســهم وســائل التواصــل التكنولوجــّي فــي إحــداث المتعــة واالســترخاء لــدى الطفــل 
ــح مشــاهًدا  ــة، فيصب ــالم والمسلســالت واألعمــال األدبيّ ــن مشــاهدة األف الناشــئ حي
ــا  ســلبيًّا فــي بعــض األحيــان، إاّل إذا كانــت هــذه البرامــج ذات جــودة، تحمــل أهدافً
واضحــة لتطويــر التفكيــر والخيــال واإلبــداع لــدى الطفــل الناشــئ. باإلضافــة إلــى 
ذلــك، فــإن ســهولة الوصــول إليهــا وانتشــارها تجعــل إمكانيّــة اســتغاللها فــي نشــر 
الثقافــة األدبيـّـة واردة، شــريطة أن يفــي اإلنتــاج األدبــّي نفســه بالمواصفــات المطلوبة 
ليكــون أدبًــا جيِّــًدا ومناســبًا. وتــزداد قيمــة العمــل األدبــّي بالوســائل التكنولوجيــة إذا 

القدس.
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ر يحــّث الطالــب علــى القــراءة ويدربــه  ــت مرافقتــه بكتــاب مطبــوع ومصــوَّ مــا تمَّ
علــى المطالعــة، كمــا هــو الوضــع مــع قصــص األطفــال والناشــئة التــي صــدرت 
مرفقــة بشــرائط تســجيل أو بأقــراص مدمجــة )ســي. دي( )cd(، حيــث تســهم فــي 
فتــح قنــوات االتّصــال العديــدة لــدى القــارئ الناشــئ وتســهم فــي اســتغالل حواّســه 

ر. بشــكل متطــوِّ

تُنَشــر قصــص األطفــال والناشــئة المحوســبة علــى الشــبكة العنكبوتيــة بأشــكال 
ــتغالل  ــم واس ــع العال ــل م ــئ بالتواص ــل الناش ــام الطف ــال أم ــح المج ــة، وتفس مختلف
الوقــت الــذي يقضيــه أمــام الحاســوب أو »مــع« الجهــاز الذكــّي اســتغالاًل إيجابيًّــا،8 
ــا، بحيــث يقــرأ الطفــل  فــي هــذه الحالــة يتــّم اســتغالل التواصــل التكنولوجــّي إيجابيًّ
ــاح  ــع إفس ــم، م ــث دائ ــى تحدي ــل عل ــتمتع ويحص ــل ويس ــتفيد ويتواص ــم ويس ويتعلَّ

ــار. ــر واالختي ــه للتفكي ــال أمام المج

ــاب واألدبــاء للكتابــة فــي المواقــع المختلفــة  ــّي أمــام الُكتّ وهنــا يكمــن التحــّدي الفعل
علــى الشــبكة العنكبوتيــة أو إعــداد الكتــب والقصــص اإللكترونيّة لألطفال والناشــئة، 

شــريطة أن تكــون لغتهــا ســليمة وسلســة وفنيـّـة وغنيـّـة ومفهومــة.

2. المضامين والمواضيع
مضاميــن األدب الجيـّـد لألطفــال والناشــئة تالئــم عالــم الطفــل الناشــئ ومقدرتــه علــى 
ر  الفهــم، وتســهم فــي تطويــر خيالــه وتعزيــز انتمائــه وصقــل هُويتــه. وقــد تأثَّــر تطــوُّ
ــرائيلي  ــيّة والصــراع اإلس ــرائيل بالظــروف السياس ــي إس ــي ف ــال العرب أدب األطف
ر أدب األطفــال فــي الــدول العربيـّـة وبمعــزل  العربــّي،9 فنمــا فــي انقطــاع عــن تطــوُّ
ــي  ــرن الماض ــات الق ــى ثمانين ــّي،10 حت ــارّي الطبيع ــّي الحض ــداد الثقاف ــن االمت ع
حيــث بــدأت العالقــات التجاريــة مــن خــالل معــرض الكتــاب الدولــّي فــي القاهــرة، 
وأصبحــت عمليــة التبــادل الثقافــّي ممكنــة مــن خــالل اســتيراد الكتــب العربيـّـة أو مــن 

8  يفتقر األطفال والناشئة في إسرائيل لموقع خاص يُعنى بأدب األطفال باللغة العربية. وكان الباحث رافع يحيى قد 
أسس موقًعا وأشرف عليه لعدة سنوات، إال أن الموقع غير فّعال اليوم.

9  אבו בקר, ח'. )1990(. הסוציאליזציה הפוליטית של הילד הפלסטינאי באמצעות ספרות הילדים הפי
לסטינאית. חיפה: אוניברסיטת חיפה. 

10   حول تطور أدب األطفال في إسرائيل منذ عام 1948 يُنظر: 
أبو فنّه، م. )1993(. »أدب األطفال باللغة العربيّة في إسرائيل«، في مواقف 1	2. الناصرة: مجلّة مؤسَّسة 

المواكب، ص 63	73؛ أسعد، د. )2006(. »أدب األطفال الفلسطينّي بين الماضي والحاضر: األيديولوجيّة 
في أدب األطفال«، مؤتمر أدب األطفال لفلسطينيي الداخل، عكا، مركز ثقافة الطفل ودار األسوار؛ دعيم، ر. 
)2015(. »عبد اللطيف ناصر – كاتب طالئعي لألطفال«، في دارنا 44	45. حيفا: الكلية األكاديميّة العربيّة 

للتربية في إسرائيل )تحت النشر(؛ موريه، ش؛ عباسي، م. )1987(. تراجم وآثار في األدب العربي في إسرائيل 
1948-1986. دار المشرق شفاعمرو؛ عباسي، م، )1977(، »فهرست أدب األطفال في األدب العربي في 

إسرائيل«، في مطالعات في أدب األطفال 1. حيفا، جامعة حيفا؛ דעים, ר. )תשע"ו(. "ספרות הילדים הערבית 
בישראל, היבט דסקריפטיבי )2015	1948(", בתוך דפים למחקר בספרות 20. חיפה: אוניברסיטת 

חיפה,  החוג לספרות עברית והשוואתית )טרם פורסם(; יחיא, ר, )2004(, "התפתחות ספרות הילדים 
הערבית בישראל ומגמותיה", בתוך דארנא 37. חיפה: המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל, עמ' 
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خــالل مشــاركة األدبــاء الُكتـّـاب فــي فعاليــات معــرض الكتــاب الدولــي فــي القاهــرة.  

تُعتبَــر بلــورة هُويّــة الفــرد الشــخصيّة واالجتماعيــة والقوميــة قضيــة جوهريــة فــي 
األدب والحضــارة، خاصــة عندمــا يعيــش الطفــل الناشــئ فــي تقاطــع هُويـّـات قوميـّـة 
ــة تنســجم أو تتضــارب مصالحهــا وفــق  ــة ودينيّ ــة واجتماعيّ ــة وجنســيّة ولغويّ وإثنيّ

الظــروف الراهنــة وأحــداث الســاعة.11 

مــن الجديــر ذكــره أن مضاميــن قصــص األطفــال فــي الســنوات األخيــرة متنوعــة 
الخيــر،  وعمــل  والتعــاون  واالســتقاللية،  واإلبــداع،  الخيــال  بتطويــر  وتُعنــى 
والتضحيــة واالنتمــاء، وقيمــة العمــل، والديــن، والبيئــة، ومحاربــة التعصــب، ونقــل 
التــراث والعلــوم وغيرهــا. ولعــل انتشــار القصــص العلميــة والقصــص التــي تُعنــى 
ل نحــو المضاميــن العالميــة.12 وممــا ال شــك فيــه أن  بالبيئــة يشــير إلــى بــوادر تحــوُّ
ر تفكيــر الطفــل الناشــئ يتأثَّــر مــن طريقــة عــرض المضاميــن الجيــدة والراقيــة  تطــوُّ
ــي تجيــب عــن  ــدة الت ــة وإصــدار القصــص الجي ــة كتاب ــا أهمي والمتماســكة. مــن هن
ــخ القيــم الكونيــة وتســهم فــي صقــل شــخصية  مــات العمــل األدبــّي الفنيـّـة، وترسِّ مقوِّ

ــة. ــة واإلبداعيّ الطفــل الناشــئ وقدرتــه النقديّ

أمــا التواصــل التكنولوجــّي فقــد كان لــه األثــر اإليجابــّي فــي إبحــار الطفــل الناشــئ 
ــدر  ــا يص ــى م ــالع عل ــالت واالطّ ــالم والمسلس ــاهدة األف ــدة ومش ــم جدي ــي عوال ف
فــي الــدول العربيّــة المجــاورة وفــي العالــم عاّمــة. وهــذا وحــده كاٍف لحــّث الكتّــاب 
واألدبــاء علــى نشــر أدبهــم وقصصهــم بواســطة الكتــاب اإللكترونــّي، شــريطة أن 

ــد.  يفــي، كمــا هــو األمــر مــع اللغــة، بشــروط األدب الجيّ

3. إنتاج الكتب وإخراجها الفنّّي
يرتبــط إخــراج كتــب األطفــال الفنــّيّ كالّشــكل الخارجّي والرســوم واأللــوان والغالف 
والطباعــة ارتباطـًـا وثيقـًـا باللغــة والمضمــون. تجمــع رســوم قصــص األطفــال بشــكل 
ــر  ــر جــزًءا ال يتجــزأ مــن العمــل األدبــّي، ويُعتبَ عــام بيــن الفــن واالحتــراف وتُعتبَ
العمــل األدبــّي جيِّــًدا حيــن يتــم التناغــم واالنســجام بيــن اللغــة والمضمــون والرســوم، 

باإلضافــة إلــى أهميـّـة كل جانــب علــى ِحــدة. 

ــال والناشــئة،  ــول ونفــوس األطف ــاب ومالمحــه فــي عق ــة الكت تعكــس الرســوم هُويّ
وتســهم فــي تربيتهــم اللغويــة – خاصــة لــدى القــراء المبتدئيــن فــي ســنوات الدراســة 
11   حــول دور أدب األطفــال المحلــي فــي صقــل هويــة الطفــل يُنظــر: دعيــم، ر. )2010(. "أدب األطفــال كعامــل 
مســاهم فــي بلــورة شــخصية الطفــل الفلســطيني فــي إســرائيل"، فــي تعلَّمــوا العربيــة وعلِّموهــا النــاس )حقيبــة تدريــب 

صــوت 	 مرئيـّـة(. الناصــرة: جمعيــة الثقافــة العربيــة.
12   في دراسة حول كتب األطفال الصادرة باللغة العربية في إسرائيل )2007	1990( تّم مسح 324 كتابا، أْي 

ما يعادل حوالي 90 % من كتب األطفال التي صدرت في تلك الفترة، حيث تم فحص ثالثة مركبات أساسية: اللغة 
والمضمون واإلخراج الفني. يُنظر: دعيم، ر؛ سالمة، ز؛ يونس، ن. )2009(. قراءة في قصص األطفال الصادرة 

باللغة العربية في البالد )2007-1990(. الناصرة: جمعية الثقافة العربية.
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ــث  ــن الحدي ــة، أو حي ــراءة القّص ــل ق ــن أج ــوم م ــتعينون بالرس ــث يس ــى حي األول
ــالة  ــل الرس ــث تنتق رة )picture book( حي ــب المصــوَّ ــّي - الكت ــوع األدب عــن الن
باألســاس بواســطة الرســوم والصــور وليــس بواســطة الكلمــات.13 وتســهم الرســوم 
ــر  ــي تطوي ــا تســهم ف ــة، كم ــه النقديّ ــّي وقدرت ــل الناشــئ الفن ــر ذوق الطف ــي تطوي ف
خيالــه مــن خــالل كشــفه بشــكل محســوس علــى عوالــم مصــّورة تغــّذي خيالــه وتفتــح 

آفاقــه نحــو العالــم الواســع. 

ويخــدم التواصــل التكنولوجــّي عمليــة إنتــاج الكتــب بشــكل كبيــر، إذا تمــت بالشــكل 
الصحيــح، كمــا هــو الحــال مــع اللغــة والمضمــون، حيــث يمكــن اســتعمال برامــج 
ل فــي معــارض  التصميــم المختلفــة لتحســين مســتوى الرســوم، كمــا ويمكــن التجــوُّ
ــم واالســتفادة  ــة أو التعلُّ رة العالميّ ــالع علــى الكتــب المصــوَّ ــة واالطّ الرســوم الدوليّ
مــن أفــالم اإلنتــاج القصيــرة مــن خــالل اإلبحــار فــي الشــبكة العنكبوتيــة. مــن هنــا، 
ــودة  ــى ج ــاظ عل ــع الحف ــّي م ــكل إيجاب ــي بش ــل التكنولوج ــتخدام التواص ــن اس يمك
الرســوم كأداة لغويّــة وفكريّــة وفنيّــة ينتجهــا رّســامون محترفــون لتجيــب عــن 

ــه. احتياجــات الطفــل الناشــئ وتنســجم مــع قدرات

4. القراءة والمطالعة
يُعتبَــر تحقيــق القــدرة علــى القــراءة مــن أهــّم أهــداف التعليــم لــدى الشــعوب 
ــرة، وقــد اكتســبت القــراءة علــى مــّر العصــور مفاهيــم عديــدة اختلفــت بيــن  المتحضِّ
ــدرة  ــي الق ــن ف ــا الكام ــى مفهومه ــا عل ــت جميعه الشــعوب والحضــارات، وإن اتّفق

ــة. ــة واضح ــان ضمني ــى مع ــا إل ــات وترجمته ــوز الكلم ــّك رم ــى ف عل

وأدب األطفــال الجيِّــد هــو الــذي يشــكِّل مــاّدة جيـّـدة للقــراءة، تُكِســب القــارئ الناشــئ 
اللغــة والتفكيــر والفــّن واإلبــداع، فيُســهم بذلــك فــي خلــق جيــل مــن المثقَّفيــن. 
والقــراءة األدبيــة عبــارة عــن ســيرورة اســتيعاب القــارئ لرســالة ومعنــى اإلنتــاج 

ــه.  ــه واحتياجات ــّي بشــكل ينســجم  مــع قدرات األدب

لذلــك تحتــاج عمليّــة المطالعــة إلــى تدريــب وتوجيــه نحــو االختيــار الصحيــح 
ق الكتــب الجميلــة، إذ أّن األطفــال والناشــئة يقــرأون اللغــة التــي تحيــط  للكتــاب وتــذوُّ
بهــم بكثافــة بأشــكال مختلفــة، وبفــرص مختلفــة وخاّصــة مــا يظهــر علــى اليافطــات 
واإلعالنــات وأســماء المنتَجــات االســتهالكية ومواقــع التواصــل االجتماعــي وغيــر 
ذلــك، إال أنهــم ال يقــرأون الكتــب األدبيــة ويفتقــدون للعالقــة الحميمــة مــع الِكتــاب، 

ــبة بالتدريــب والتقليــد.14  ــم تدريبهــم علــى عــادات المطالعــة المكتََس وهــذا يُحتِّ

ــة  ــي تعلَّمــوا العربي ــداع"، ف ــراءة واإلب ــن الق ــال والقصــص المصــّورة بي 13 ســالمة، ز. )2010(. "قصــص األطف
ــة. ــة العربي ــة الثقاف ــة(. الناصــرة: جمعي ــة تدريــب صــوت 	 مرئيّ وعلِّموهــا النــاس )حقيب

14   حول تطوير عادة المطالعة لدى األطفال والناشئة يُنظر: دعيم، ر. )2004(. القراءة في عالم متطّور. الشرق 
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وممــا ال شــك فيــه أن قســًما كبيًرا مــن اإلشــكاليات المرافِقة لعملية القــراءة ومصيرها 
ر  لــدى القــارئ العربــي فــي إســرائيل عالميــة، إذ أنهــا نتيجــة حتميــة للَعْولَمــة والتطــوُّ
ــي  ــي ف ــع العرب ــة المجتم ــك أن خصوصي ــن ال ش ــال، ولك ــهل المن ــي س التكنولوج
د الحضــارات، ومتعــدد اللغــات - إضافــة  إســرائيل، كأقلِّيــة قوميــة فــي مجتمــع متعــدِّ

إلــى ازدواجيــة اللغــة العربيــة- توجــه مســار القــراءة وتؤثِّــر علــى المنتــوج.

ــي  ر التكنولوج ــوُّ ــة التط ــوق نتيج ــي الس ــرة ف ــب المتوفِّ ــة الكت ي ــد أن كمِّ ــن المؤكَّ م
أكثــر ممــا كانــت فــي الماضــي، وعــدد األشــخاص الذيــن يجيــدون القــراءة أكبــر، 
ولكــن مســألة الجــودة والمســتوى تحتــاج إلــى نظــرة خاصــة، فليســت جميــع الكتــب 
بمســتوى جيـّـد وليــس كل ذوي القــدرة علــى القــراءة قــّراء، إضافــة إلــى أن إمكانيــات 

القــراءة ال حــدَّ لهــا وال تقتصــر علــى قــراءة األعمــال األدبيــة.

ــي  ــي ف ــع العرب ــدى المجتم ــراءة ل ــدَّل الق ــي مع ــاض ف ــى انخف ــاث إل ــير األبح تش
إســرائيل مــن البالغيــن والناشــئة مقابــل ارتفــاع فــي معــدَّل اســتخدام أدوات التواصــل 
ــي الماضــي  ــن الوضــع ف ــة بي ــة دقيق التكنولوجــي،15 ولكــن ال يمكــن إجــراء مقارن
واليــوم نظــًرا النعــدام الّدراســات اإلحصائيـّـة حــول نســبة المطالعــة فــي الماضي من 
ر التكنولوجــي، كســهولة الحصــول  جهــة، وبســبب اختــالف المتغيــرات مــع التطــوُّ
علــى الكتــب وازديــاد إمكانّيــات التّواصــل التكنولوجــّي، مّمــا يجعــل عمليـّـة المقارنــة 

غيــر واردة وغيــر دقيقــة مــن جهــة أخــرى. 

يــات المطالعــة فــي العالــم المعاصــر بشــكل إجرائي  تقــع المســؤولية فــي مواَجهــة تحدِّ
ــن،  ــاء، الباحثي ــم، األدب ــة والتعلي ــتثناء؛ وزارة التربي ــئة دون اس ــى وكالء التنش عل
دور النشــر، المربّيــن، أوليــاء األمــور، أمنــاء المكتبــات، وغيرهــم، مــن أجــل إنتــاج 
ــّي  ــة وأســلوب قصصــّي فنّه ــى لغــة غني ــوي عل ــي تحت ــدة، الت ــة والجي القّصــة الفنيّ
ــة، وتصــدر بشــكل جميــل وخــاّلق،  ــة جماليّ وتحتــوي علــى معلومــة مميــزة وتربيّ
ــادات  ــاب ع ــى إكس ــة إل ــة. باإلضاف ــة والمتع ــة الوجدانيّ ــن التجرب ــازل ع دون التن
القــراءة وتجذيــر ُحــّب المطالعــة لــدى األطفــال والفتيــان وتحويــل القــراءة إلــى عــادة 
ــا  ثابتــة والحفــاظ علــى العالقــة الدافئــة بيــن الطفــل والكتــاب، ســواء كان ذلــك كتابً

15   تشــير معطيــات بنــك المعلومــات – ركاز )2004؛ 2007؛ 2010؛ 2014( إلــى ازديــاد ملحــوظ فــي اســتعمال 
وســائل االتّصــال التكنولوجيــا لــدى المجتمــع العربــي بجميــع شــرائحه، وتشــير إلــى انخفــاض طفيــف فــي معــّدالت 
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ــا. ــا أو إلكترونيًّ ورقيًّ

يؤكــد مــا ورد أعــاله أهميـّـة إنتــاج الكتــب اإللكترونيـّـة لألطفــال والناشــئة وتدريبهــم 
علــى اســتعمالها، حيــث يمكــن قراءتهــا فــي كّل زمــان ومــكان كالكتــاب الورقــّي، 
ــل الناشــئ  ــر، خاّصــة وان الجي إال أن ســهولة نقلهــا وســهولة الحصــول عليهــا أكب
يتواصــل تكنولوجيـًّـا ويســتعمل األجهــزة الذكيـّـة المتنقّلــة والقــراءة بها فــي كل مكان.

ــر  ــي تطوي ــهم ف ــه أن يّس ــة بإمكان ــب اإللكترونيّ ــاج الكت التواّصــل التكنولوجــّي وإنت
وتيســير عمليــة القــراءة، ســواء كان األمــر إلــى جانــب الكتــاب الورقــّي أو كبديــل 

ــة لــدى القــارئ لذلــك. ــرت القــدرة والّرغبــة واإلمكانيّ ــه، إذا توفّ ل

ومــن الجديــر بالذكــر أن اســتعمال وســائل التواصــل التكنولوجــي يحــل أزمــة 
كبيــرة لــدى األطفــال والطلبــة الذيــن يعانــون مــن عســر القــراءة، فــال يقــف الكتــاب 
الورقــي حائــاًل أمــام عمليــة القــراءة؛ إذ أّن الطّلبــة الذيــن يعانــون مــن عســر القــراءة 
يســتفيدون مــن االســتماع إلــى اللغــة أو مشــاهدة األحــداث ويســتوعبون المضمــون 
تونــه، مــا يســهم فــي تعلــم اللغــة. ويُضطــر هــؤالء الطلبــة - بشــكل غيــر مباشــر  ويذوِّ
- إلــى قــراءة بعــض الكلمــات وحفظهــا بشــكل اختيــارّي، دون ضغــط ورقابــة المعلــم 

أو الزمــالء فــي الّصــف.16   

ــب  ــّي، يج ــاب التكنولوج ــع الكت ــك م ــوع كذل ــاب المطب ــع الكت ــر م ــو األم ــا ه وكم
االنتبــاه إلــى نشــر اإلنتــاج الجيِّــد مــن ناحيــة اللغــة والمضمــون والرســوم والمســتوى 
بــات القّصــة حتّــى يكــون للتواصــل  الفنّــّي، وعــدم التنــازل عــن االنســجام بيــن مركِّ
التكنولوجــي أثــر إيجابــي وقيمــة مضافــة. وكل قصــة تصــدر بمســتوى غيــر الئــق 
ــة والشــعوريّة  ــل العقليّ ــدرة الطف ــّل - ق ــى األق ــّس - عل ــي، تم ــة أذى ثقاف هــي بمثاب

ــة. ــة أو إلكترونيّ ســواء كانــت قّصــة ورقيّ

  ال وجود لقارئ بدون أدب وال وجود ألدب بدون قارئ
تُعنــى نظريـّـة االســتقبالreception theory( 17(18 فــي األدب بــردود فعــل القــارئ 
ــة القــراءة، بيــن  ــّي، بحيــث يجــري حــوار، خــالل عملي ــاج األدب ــه مــع اإلنت وتفاعل
ــل  ــّي. فيحص ــّص األدب ــن الن ــن ع ــن خارجيي ــا عاملي ــارئ باعتبارهم ــب والق الكات
النــّص األدبــّي علــى حيويّتــه وشــرعيّة وجــوده واســتمراريته خــالل ســيرورة 
ــة  القــراءة، حيــن يقــوم القــارئ بتعبئــة الفجــوات التــي نســجها الكاتــب خــالل عمليّ

16    ال تنطبق هذه المالحظة على تعلّم الطلبة الكتابة، ألّن عمليّة الكتابة تحتاج إلى مهارات أخرى ال مجال 
لشرحها هنا، خاّصة أّن معظم الناشئة يكتبون بلغة محكيّة ويستعملون حروفًا التينية وأرقاًما وتعّج كتابتهم باألخطاء 

اإلمالئيّة.  
17   وفي ترجمات أخرى »التقبّل«.

18   صاحب النظريّة )2007	Wolfgang Iser, 1926( يُنظر: 

Iser, W. )1978(. The Act of Reading:  A Theory of Aesthetic Response. Baltimore: 
John Hopkins University Press.
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الكتابــة ليكملهــا القــارئ مــن خيالــه وتجاربــه واحتياجاتــه، فتنتــج القّصــة الخاّصــة 
بــه.

ــّون، وبالرغــم مــن اآلراء المتناقضــة  ــاب المطبــوع والمل ــة الكت بالّرغــم مــن جماليّ
حــول أثــر التواصــل التكنولوجــي علــى ســيرورة القــراءة وجودتهــا؛ يمكــن رؤيــة 
ـدة وجّذابــة وســهلة المنــال،  الكتــاب اإللكترونــّي لألطفــال والناشــئة وســيلة جيِـّ
ــازل  ــتثناء ودون تن ــة دون اس ــر الفنيّ ــزام بالمعايي ــع االلت ــّم إنتاجــه م شــريطة أن يت
أو تهــاون، وتــزداد قيمتــه فيمــا إذا صــدر إلــى جانبــه كتــاب مطبــوع يخــدم شــريحة 
المربِّيــات والمربِّيــن فــي تدريــب األطفــال والناشــئة علــى القــراءة الناقــدة والفّعالــة 

ــو لهــم.  ــار وســيلة القــراءة التــي تحل والصحيحــة وتتــرك المجــال أمامهــم الختي
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تأثير »ألف ليلة وليلة« على أدب األطفال العربّي
د. رافع يحيى

   مقدمة:

لطالما كانت حكايات ألف ليلة وليلة مدعاة الستحضار عوالم سحريّة خارقة، 
تتجاوز المكان والزمان، وتثير الخيال البصرّي والسمعّي والحركّي مًعا في قالٍب من 
المتعة اآلسرة. ولعّل موضوعاتها المتنوعة ومغامراتها المتجاوزة للعقل، ومضامينها 
اإلنسانيّة المتناغمة مع النفس بأطيافها، وأبنيتها السرديّة المنسابة وتنوع األصوات فيها، 
كل هذا وأكثر جعل من ألف ليلة وليلة مرجعيّة قصصيّة ينساق نحوها فضول القاصي 

والّداني1.

إّن االهتمام بموضوعات ألف ليلة وليلة انعكس على كثير من الفضاءات الفنيّة 
قديًما وحديثًا، من رواية شفهيّة تتناقلها األفئدة قبل األلِسنة، إلى خياِل ظلٍّ يعكس أحداثًا 
ال يبّررها العقل فيحتضنها الخيال، إلى قراءة وتأليف وبُنى هيكليّة تحفّز الكتّاب ليبنوا 
عليها بعًضا من خياالتهم لعلهم يضاهونها بما أوتوا من فرادة، وقد انطوت حكايات ألف 
ليلة وليلة على كثير من التصوير الثالثّي األبعاد، ولذلك كان تبنّيها في قوالب فنيّة متعّددة 
أمًرا متالئًما مع التّقنيات الحديثة التي وظّفت تلك الحكايات بما ينّم عن فضلها حتّى يومنا 

هذا فصارت تلك الحكايات عالميّة الهوى والتأثير.

تستعرض الدراسة اآلتية مواطن التأثير الذي أّسست له ألف ليلة وليلة في اآلدب، 
وارتباطاتها الروحيّة والعاطفيّة بمرجعيات دينيّة، وثقافيّة، تّم تحويرها لتناسب مختلف 
ا  األعمار واألفكار، ليستضيفها القارئ أينما كان باحتفاء واضح، ويحتضنها الخيال حّرً
الشرق وغموضه ظلّت  العابقة بسحر  الحكايات  تلك  فانتشار  من فرضيّات وبراهين، 
تنشر تأثيراتها المتناّصة على أكثر من صعيد، وفي أكثر من ميدان، وميداننا هنا هو أدب 

ينتمي إليه الطفل العربّي بعينه.

مصادر،  من  توافر  ما  على  مستندة  سبق  ما  حول  الدراسة  هذه  تضيء  لذا، 
ومراجع، وأبحاث ثريّة كانت خير رديف لتوّجهات كاتب هذه الدراسة بالتركيز على 

1. حول تأثير ألف ليلة وليلة على اآلداب األجنبيّة، انظر على سبيل المثال: 
Fahd Mohammed Taleb Saeed Al-Olaqi (2012). "The Influence of the Arabian Nights on English 
Literature: A Selective Study" European Journal of Social Sciences,Vol.31, No.3, pp. 384-396.
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تراثه  باستحضار  المعنّي  العربّي  الطفل  أدب  في  وليلة  ليلة  المنظور أللف  التأثير 
األدبّي والتفّكر فيه، والتبّصر في دالالته وعالقته بحاضره وآنِه.

 ألف ليلة وليلة:

»هي مجموعة قصص لم تؤلَّف لتُقرأ وتُـحفظ في دور الكتب، وإنّـما هي مجموعة 
من القصص المتفّرقة كان القصد من كتابتها تسلية العاّمة شفاهًا وتسميًعا، ظَّل القاّص 
قرونًا يَحمل نُسخته الخاّصة من هذا الكتاب يُحّور فيه ويحذف، ويضيف كيفما شاء 
حتّى جاء العصر الذي نُِظر فيه إلى هذه القصص بعين التقدير، فقُيّدت إّما بالمطبعة، 
وإّما بحفظ هذه النسخ في دور الكتب«2. وأّول إشارة موثّقة حول هذا الكتاب، وردت 
عند المسعودي في كتابه مرّوج الّذهب في النصف األّول من القرن الّرابع الهجرّي، 
وقد أورد عن ألف ليلة وليلة ما يلي: »أّن هذه أخبار موضوعة من خرافات مصنوعة، 
نظّمها من تقّرب للملوك بروايتها، وصال على أهل عصره بحفظها والمذاكرة بها، 
وأّن سبيلها سبيل الكتب المنقولة إلينا والمترجمة لنا من الفارسيّة والهنديّة، وسبيل 
تأليفها مـّما ذكرنا مثل كتاب هَزار أفسان. وتفسير ذلك من الفارسيّة إلى العربيّة ألف 
خرافة، والناس يسّمون هذا الكتاب ألف ليلة وليلة. وهو خبر الملك والوزير وابنته 
وجاريتيها، وهما شيرزاد ودينازاد ومثل كتاب فرزة وسيماس، وما فيه من أخبار 

ملوك الهند والوزراء، ومثل كتاب السندباد وغيرها من الكتب في هذا المعنى«3.

     من تعريف المسعودي نَستنتج أّن قّصة اإلطار في ألف ليلة وليلة كانت ضمن 
صفحات الكتاب قبل النصف األّول من القرن الّرابع الهجرّي. وإّن ألف ليلة وليلة 
على نهج هزار أفسانه، واألصل الفارسّي أللف ليلة وليلة كما جاء عند المسعودي 
لم يعثر عليه أحد، ويرى »لين« أّن ألف ليلة وليلة التي بين أيدينا غير ألف ليلة وليلة 
الفهرست  في  وليلة  ليلة  ألف  كتاب  فيذكر  النديم  ابن  أّما   .4 المسعودي  التي ذكرها 
فيقول: »أّول من صنّف الخرافات وجعل لها كتابًا وأودعها الخزائن وجعل بعض 
ملوك  أيام  في  واتّسع  ذلك  زاد  ثم   ]...[ األّول  الفهرس  الحيوان،  ألسنة  على  ذلك 
الساسانيّة ونقلته العرب إلى اللغة العربية وتناوله الفصحاء والبلغاء، فهّذبوه ونـّمقوه 
أفسان،  كتاب هزار  المعنى  هذا  في  كتاب عمل  فأّول  يشبهه  ما  معناه  في  وصنّفوا 
ومعناه ألف خرافة (...)،  ويحتوي على ألف ليلة وليلة وعلى دون مائتي سمر، ألّن 
السمر ربّـما ُحدِّث به في عّدة ليال، ولقد رأيته بتمامه دفعات، وهو بالحقيقة كتاب 
غث بارد الحديث«5، ويرى عبد هللا إبراهيم أن ابن النديم في هذا النّص لم يورد أيّة 
إشارة إلى كتاب ألف ليلة وليلة، لكنه تحّدث عن كتاب هزار أفسان وعرض محتواه6. 

2. سهير، القلماوي (1966). ألف ليلة وليلة. القاهرة: دار المعارف بمصر، ص 24.
3. المسعودي، أبو الحسن بن علي (1973). مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج 2، بيروت: دار األندلس، ص 251.

4.. فاروق، خورشيد ( 1994) . "الليالي والحضارة االسالمية". فصول 1 (ربيع 1994)، ص 13.
5. ابن النديم، اسحق بن محمد ( 1971). الفهرست، طبعة طهران، ص 363-374.

6. عبد هللا، إبراهيم (1992) . السردية العربية. بيروت: المركز الثقافي العربي، ص 86.
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والحكاية في ألف ليلة وليلة لم تكن في االصل مقّسمة إلى ألف ليلة وليلة، وإنّـما وضع 
هذا التقسيم في العصور المتأّخرة. وكانت الّرغبة في إكمال عدد الليالي هي الباعث 
إلى زيادات كثيرة أُدخلت على كتاب ألف ليلة وليلة، وشهرة الكتاب دفعت النّساخ إلى 
أن يضيفوا عليه المخطوطات الغريبة والعجيبة7.                                                              

إلى  والغربّي  العربّي  العالم  في  المنتشرة  المخطوطات   pinault »بينو«  قّسم  وقد 
اإلطار  قّصة  داخل  في  المنتظمة  وليلة  ليلة  ألف  قسمين: مجموعات تضّم حكايات 
موجودة  حكايات  تشمل  ولكنّها  وليلة،  ليلة  ألف  عن  مستقلّة  ومجموعة  المعروفة، 
في طبعات ألف ليلة وليلة، مثل: حكاية مدينة النحاس والصيّاد والجنّّي، وقد أطلق 
»بينو« pinault على هذه المجموعات اصطالح  »نظائر ألف ليلة وليلة« 8.          

إّن أصول الكتاب ومصدره، ومؤلّفه وزمن تأليفه وجمعه، تُشّكل إشكااًل وجداًل بين 
الباحثين. وقد أورد عبد هللا إبراهيم مسرًدا يوّضح فيه هذا اإلشكال في كتابه السردية 
والعربيّة. رّد الباحثون أصول الكتاب إلى مصادر هنديّة، وفارسيّة، وعربيّة، وتعّددت 
اآلراء حول هُويّة مؤلّف الكتاب فنسبوه إلى مؤلّف عربّي أو مؤلّف شعبّي مجهول، 
أو أّن الكتاب جماعّي التأليف. كما تعّددت اآلراء حول سنوات تأليف الكتاب فنسبه 
الباحثون إلى أزمنة غير محدودة مثل: العصر العباسّي، العصر الفاطمّي، القرن 6 
هجرّي، القرن 9 هجرّي، القرن 10هجرّي. أّما تاريخ جمع الكتاب فأيًضا أثار الجدل 
بين الباحثين، فعلى سبيل المثال مكدونالد يرى أن جمعه تـّم في القرن الثامن عشر 
والسادس  الثالث عشر  القرنين  بين  تـّم  أّن جمعه  بعلبكي يرى  منير  بينما  ميالدّي، 

عشر9.

وهناك عّدة طبعات عربيّة أللف ليلة وليلة من أهّمها: كالكتا األولى (1818-1814) 
الثانية (1839-1842)، بوالق األولى(1835) وبرسالو(1825-1843). ويتحفّظ 
الباحثون من طبعة برسالو ويعتبرونها غير دقيقة مقارنة مع باقي الطبعات 10. ومن 
الذي حقّقه من جديد محسن مهدّي.  القديم  السورّي  النّص  الهاّمة  المعاصرة  النسخ 
وقد أشار جابر عصفور في مقدمته لطبعة برسالو المصّورة الثانية التي صدرت في 
مصر عام 1998 بأّن هذه الطبعة لها ميزات ثالث، أّولها أنّـها الطبعة االولى الكاملة 
لليالي، وثانيها أنّـها حافظت على األصل في أوضاعه اللغويّة التي كان عليها، وثالثها 
أّن هذه الطبعة تذّكر في النهاية كيف أّن شهريار أحضر المؤّرخين والنّساخ، وأمرهم 
أن يكتبوا ما جرى له مع زوجته من أوله إلى آخره، وكيف قّسم الكتاب، وبأيّة طريقة 

7 . موجز دائرة المعارف اإلسالمية: ج 3، ص 789.
8. إبراهيم، جريس  (1992). "مراجعة في كتاب: 

David, Pinault (1991). “Story Telling Techniqnes in the Arabian Nights”. Leiden E.J 
Brill.12ص169، الكرمل. " 

9 عبد هللا، إبراهيم. مرجع سابق، ص 91
10.  Littmann. E. (1960).”Alf  Layla-Wa Layla”, The Encyclopaedia Of  Islam, New 
Edition, London (1960). p. 360.
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نشر11.

التي طبعت في  الكتاب هي طبعة بوالق  لهذا  أهّم طبعة  أن  القلماوي  وترى سهير 
مصر، والتي اعتمدت على نسخة هنديّة أصلها مصرّي طُبعت في كلكتا سنة 1833، 

ومن هذه الطبعة خرجت معظم الطّبعات المتعدّدة 12. 

ولكن أّول من لفت نظر الغربيين إلى ألف ليلة وليلة هي الترجمة التي قام بها »أنطوان 
منهج  اتبع جاالن  وقد  فرنسا،  من   (1713-1704) (Antoine Galan) جاالن« 
عصره في نقل أّمهات الكتب القديمة، وهو منهج يعمد إلى إلباس األبطال والنصوص 
األجنبية ثوبًا فرنسيًّا، ويخضع النص لتعاليم المدرسة الكالسيكية. لذا حرص جاالن 
التي يسيطر عليها السحر والجان  التعليمّي وتلك  الطابع  انتقاء القصص ذات  على 
والخيال الجامح، وقد دفعت ترجمة جاالن أللف ليلة وليلة الكثيرين إلى البحث عن 
 (Galan) »الترجمة ذكر »جاالن مخطوطات لها في الشرق13. وفي مقدمته لهذه 
أنه حذف بعض المشاهد بدافع الحياء واالحتشام كمشهد الحّمام في »الحّمال والثالث 

بنات«، كما وأهمل كّل ما رآه منافيًا للذوق األدبّي الجيّد 14.

ونماذج ألف ليلة وليلة نماذج إنسانيّة فّذة، وهذه اإلنسانية هي التي جعلت منها استيحاء 
الفنانين أكثر من المقّومات اإليحائية األخرى في ألف ليلة وليلة15 ، فشهرزاد تمثّل 
معه  يتعاطف  قد  الذي  الضحيّة  المجرم  أنموذج  يمثّل  وشهريار  واألمل،  التّضحية 
من  طويلة  أعواما  قضى  والمثابرة،  المغامرات  رمز  هو  والسندباد  القّراء.  بعض 
برزقه،  القانع  اإلنسان  يمثّل  وأبو صير  الصعوبات.  ويواجه  ويكافح  يناضل  حياته 
الراضي بما كتبه له هللا ويخلص ألصدقائه، بينما رفيقه أبو قير يمثّل نقيضه، فدائًما 
يقابل معروف أبو صير بالنكران ويحاول أن يحقّق أهدافه بالكذب والخداع. وعبد هللا 
البري عندما يرزقه هللا بكنوز يهبه لها عبد هللا البحري، ال ينسى صاحب الدكان الذي 
عطف عليه عندما كان فقيًرا فيساعده. وفي حكاية »الّصيّاد العفريت« نواجه نموذج 
الصياد الذي ينقذ حياته بالحيلة ويعيد العفريت القوي إلى قمقمه. وحتى تداعب القيم 
واألفكار مشاعر الطفل وتَدخل إلى شغاف قلبه يجب أن تقّدم له من خالل شخصيّات 
مقنعه يحبّها، تجذب قلبه وفكره مًعا، والنّماذج اإلنسانيّة في اللّيالي أصابت هذا الهدف 
بدقّة حيث تقدم الّشخصيّات القيم للطفل من خالل المتعة وهذا شعار العلم الحديث »أن 
يَتعلم الطّفل من خالل المتعة« كما أن شخصيّات الليالي ال يتحّكم فيها البعد الجغرافي 

11. ألف ليلة وليلة. 1998. طبعة برسالو. ط 2. القاهرة: دار الكتب والوثائق القومية. ج 1، ص-و-ل (األحرف 
موجودة باألصل بدل األرقام).

12.. سهير، القلماوي. مرجع سابق، ص 14-15.  
13. هيام، أبو الحسين (1986) . "ألف ليلة وليلة في ضوء النقد الفرنسي المعاصر". فصول 4 (أيلول 1986)، ص 

  .212
14. محسن، الموسوي (1987). الوقوع في دائرة السحر-ألف ليلة وليلة في النقد األدبي اإلنجليزي. القاهرة: 

الهيئة المصرية العامة للكتاب، ص 32. 
15 . سعد، فاروق( 1962). من وحي ألف ليلة وليلة. ط1، بيروت: منشورات المكتبة األهلية، ص61.
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والمكانّي والزمانّي الذي نعرفه، فهي تشترك مع الطفل في تحليقها في عالم الغرائب 
والعجائب والخيال مما يجعلها قريبة على عالم الطفل، محبّبة إلى قلبه، ألنها تستجيب 

ألفكاره وعالمه المتخيّل الذي يبنيه في ممالك خياله.

حكاية الحيوان في ألف ليلة وليلة:

على  الحكاية  لألطفال،  القيم  لتقديم  الليالي  وظفتها  التي  الفنية  التكتيكات  من       
لسان الحيوان خاّصة أّن الحكايات على لسان الحيوان، تُعتبر من الحكايات الُمحببة 
عليهم. فنجد في الليالي حكاية رئيسيّة تدور أحداثها على لسان الحيوان وهي »حكاية 
الحمار والثور«16، وترد في حكاية اإلطار الرئيسيّة لليالي، ومن خالل هذه الحكاية 
من  يتعلم  الحيوان  صاحب  والتاجر  التخلّص،  وحسن  الحيلة  الطفل  يتعلم  الرمزيّة 

الديك والحمار سلوكيات تنّجيه في حياته.

إن التمظهر الفنّّي للحيوان في الليالي ينحصر في عّدة أشكال، وهي: 

1 . يوظّف الحيوان في الحكايات كوسيلة فنّية إلطار القّصة. ففي حكاية جانشاه يكون 
أبيه، وكل حبكة الحكاية تعتمد في تطّورها على هذا  الغزال سببًا لفَصله عن ملك 
الحدث من الحكاية. وهذا التوظيف الفني للحيوان ال يسعى لتقديم مواعظ وقيم تربوية 

للقارئ بقدر ما يسعى إلى إحداث تغيير في التكنيك الفنّّي للحكاية.

2 . يظهر الحيوان وهو في صورته الحياتيّة المألوفة دون أن يكون له أيُّ دور عدا 
كونه مشهًدا من مشاهد الحكاية، أو وسيلة نقل. 

3 . يكون الحيوان شخًصا من شخصيات الحكاية، ويتمثّل هذا النوع من الحكايات 
عن  متتالية  بصورة  الواردة  الحكايات  مجموعة  أو  والثور«،  »الحمار  حكاية  في 
الحيوانات في طبعات الليالي17 وهذا النوع من الحكايات تكون معظم شخصياته من 
الحيوانات يهدف إلى تقديم عبرة أخالقيّة من خالل حوادث الحكاية التي تشارك في 

صياغتها حيوانات الحكاية، وأحيانًا يشاركها اإلنسان في ذلك.

اآلخرة،  غموض  من  لكثير  تفسير  وسيلة  الحيوان  يكون  الحكايات  بعض  في   .  4
وأسرار الدنيا، وهذا التوظيف للحيوان يَبرز في حكاية حاسب كريم الدين أو حكاية 
بلوقيا المتداخلة فيها، فالحيّة في جوفها جهنّم، والحوت يحمل األرضين السبع طباقًا، 

واألسد والثور يحرسان مجمع البحرين18.

16. ألف ليلة وليلة، طبعة كلكتا، ج 1، ص7-10.  
17..سهير، القلماوي. مرجع سابق، ص 207.  

18. أنظر: ألف ليلة وليلة، طبعة كلكتا الثانية، ص 759-715 حيث ترد حكايات الحيوان متتالية وتبدأ بحكاية 
الوحوش والطيور من ابن آدم وتنتهي بحكاية العصفور والطاؤوس. وترد هذه الحكايات في طبعة بوالق ج 1 في 

الصفحات 301-320. 
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5 . بما أّن فضاء الليالي هو فضاء الال معقول تدور أحداثه في الال مكان والال زمان 
لتقدم لنا العجائبّي والغريب، كان ال بد أن يكون للحيوان حضور خيالّي يختلف عن 
حضوره المألوف اليومّي في حياتنا، فنجد اإلنسان يتحّول إلى حيوان، أو جّن يتحّول 
فالقرد في »حكاية الصعلوك  تماًما،  البشر  الحيوان مثل  الى حيوان، كما يتصّرف 

الثاني«  ضمن  »حكاية الحّمال والثالث بنات« يضاجع فتاة من اإلنس.

في  الجنس  يداعب   عندما  الالشعور  يخاطب  الحيوانّي  الحضور  من  النوع  وهذا 
عقلنا الباطنّي ويخاطبه، ويطلق علماء النفس على ظهور الشريك الجنسّي بمظهر 
ومثل  كحيوان.  يظهر  الذي  الجنسّي  الشريك  هو  الذكر  يكون  ما  وعادة  حيوانّي، 
نتيجة سحر ساحرة،  إلى حيوان  تحّول  الزوج  أو  الخطيب  يكون  قد  الحكايات  هذه 
والبطل ال يتخلّص من سحره إال بحّب امرأة وهذه الحكايات ترتكز إلى أن العيش 
طبيعة  هي  الجنسيّة  الحياة  أن  فكرة  من  شيئًا  يغيّر  ال  الطبيعة  مع  حميم  تماّس  في 
حيوانيّة. وتخلص نظريات علم النفس الحديثة إلى أن ظهور الحيوان بأشكال مختلفة 
في الحكايات وتحّوالته المتعددة تعبير عن الّرغبات المكبوتة عند اإلنسان وتعكس 

الرغبات الفرويديّة وعقدة أوديب19.

كامل كيالنّي وألف ليلة وليلة

     يبرز اسم كامل الكيالنّي في األدب العربّي كرائد ألدب األطفال، ورغم أن عدًدا 
من المراجع تشير إلى كامل كيالنّي ومحاوالته لتبسيط ألف ليلة وليلة لألطفال، إال 
التأثير  أشكال هذا  إشارات عابرة، ولم تقف عند  تعدو كونها  أن هذه اإلشارات ال 
كامل  بعنوان »  التّواب  لعبد  مقال  المجال  هذا  في  المحاوالت  أبرز  وتحليله، ومن 
كيالني وألف ليلة وليلة » 20 وهو المقال الوحيد عن ألف ليلة وليلة وأدب األطفال 
بين عشرات األبحاث عن ألف ليلة وليلة والتي أصدرتها مجلة فصول في ثالثة أعداد 
متتالية21. كما قام فاروق سعد في العام 1962 بإصدار كتاب حول تأثير ألف ليلة 
وليلة على األجناس األدبية والفنون العربيّة والعالميّة، وتَطّرق في كتابه إلى تأثير 
التأثير22.  لهذا  الكيالنّي كنموذج  ليلة وليلة على أدب األطفال واختار مؤلّفات  ألف 
وقد أشارت سهير القلماوي في دراستها الرائدة عن ألف ليلة وليلة إلى تأثير ألف ليلة 
وليلة على قصص الحيوان في األدب23. وقامت سهير محفوظ في كتابها تبسيط أدب 
الكبار لألطفال باستعراض جهود الكيالنّي لتبسيط ألف ليلة وليلة. وضّمنت كتابها 

19. أنظر: برونو، بتلهايم. ترجمة طالل حرب. 1985. التّحليل النفسّي للحكايات الشعبيّة. بيروت: دار المروج، 
ص 319-351.  

20. عبد التواب، يوسف. 1994. "كامل الكيالني وألف ليلة". فصول 2 (صيف 1994)، ص 186-193.  
21. لقد خصصت مجلة فصول عددين خاصين عن ألف ليلة وليلة وقد تضمن هذان العددان مقاالت متنّوعة تناولت 

الليالي بالنقد والتحليل. انظر: مجلة فصول، العدد األول، ربيع 1994، والعدد الثاني، صيف 1994. 
22. فاروق، سعد. مرجع سابق، ص 288-307.  

23. سهير، القلماوّي. مرجع سابق، ص 75.  
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دراسة تحليليّة لقّصة السندباد البحرّي للكيالنّي24. 

لكنّها  للكبار،  ُكتبت في األصل  التي  المؤلّفات  ليلة وليلة من أشهر  ألف  وإن كانت 
كانت مصدًرا لكثير من قصص األطفال المشهورة في العالم. وقد نَشر كامل الكيالنّي 
ما بين 1927-1934 أربع مجموعات لألطفال، وهو في هذه البدايات كان يَتّصور 
أّن كّل مجموعة من هذه المجموعات تالئم طوًرا من أطوار الطفولة. وتَتَضّمن كل 
وليلة، وقد سّمى  ليلة  ألف  الكيالنّي من  استقاه  ما  والرابعة  الثّالثة  المجموعتين  من 
الثّالثة يومئذ »قصص جديدة لألطفال«25، وتحتوي المجموعة  الكيالني المجموعة 
على القصص التالية: بابا عبد هللا والدراويش، أبو صير وأبو قير، علي بابا، عبد هللا 
البري وعبد هللا البحري، الملك عجيب، خسرو شاه. أما المجموعة الرابعة فقد أطلق 
عليها الكيالني اسم »قصص لألطفال« 26 وتضم هذه المجموعة أربع قصص، هي:

أن  هنا  ونالحظ  كروزو،  روبنسون  بغداد،  تاجر  الدين،  عالء  البحري،  السندباد 
روبنسون كروزو ليس من تراث ألف ليلة وليلة، وقد أطلق الكيالني فيما بعد على 
هذه المجموعة »قصص الف ليلة وليلة«. ووضع روبنسون كروزو في سلسلة أشهر 
القصص مع جليفر في كتبه األربعة واستبدلها بقصة مدينة النحاس فتصبح مجموعة 

قصص ألف ليلة وليلة عشر قصص27. 

ُكتّاب أدب  ليلة وليلة فيه ريادة وقد أعطى  الكيالني لحكايات ألف  إّن تبسيط كامل 
األطفال شرعيّة تبسيط قصص ألف ليلة وليلة وتقديمها لألطفال، بعد أن حرم األطفال 
مكتبة  في  كبيًرا  فراًغا  وليلة  ليلة  ألف  حكايات  سّدت  لقد  طويلة.  مّدة  منها  العرب 
األطفال العربيّة، وهذه الشرعيّة وجهت الكتّاب إلى البحث في التراث العربّي عن 
نصوص تناسب األطفال وتبسيطها لهم. خاصة أّن قصص ألف ليلة وليلة نصوص 
العربّي،  األطفال  أدب  على  أثره  ترك  وهذا  والّسحر،  واالمتاع  بالتّشويق  زاخرة 
وشهدنا  ساحرة  بأجواء  الليالي  فزّودته  التعليميّة،  الفضاءات  في  غارقًا  كان  الذي 
اليه  ما يصبو  المشفّرة وهذا  التربويّة  المبدع والمضامين  الفني  الشكل  بين  موازنة 

أدب األطفال الحديث.

24. سهير، محفوظ. (1991). تبسيط أدب الكبار لألطفال. القاهرة: الهيئة المصريّة العاّمة للكتاب، ص 14-15، 
ص 38-9.  

25. عبد التواب، يوسف. مرجع سابق، ص 188.  
26.  ن. م.، ص 189.  

27.  لقد أصدرت دار المعارف بمصر أعمال كيالني القصصية وعلى الغالف االخير من كل قصة نالحظ تقسيم 
القصص إلى قصص فكاهية، قصص هندية، قصص علمية الخ... وقد وردت تحت مجموعة " قصص من ألف ليلة 
وليلة " عشر قصص من بينها "مدينة النحاس". والصحيح أن كامل الكيالني بسط أكثر من عشر قصص من كتاب 
ألف ليلة وليلة، فقد عثرنا على قصتين أخريين للكيالني وهما شيخ العفاريت، وحكاية إطار ألف ليلة وليلة وكلتاهما 
صدرتا ضمن سلسلة "قالت شهرزاد" وقد قامت دار النشر اورنيت في تل أبيب بطباعة هذه السلسلة وتوزيعها في 

اسرائيل، ولم يسجل على الكتب تاريخ اإلصدار. 
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ألف ليلة وليلة ومحاوالت التبسيط بعد الكيالني

مختلفة  طبعات  في  الكيالنّي  بعد  وليلة  ليلة  ألف  تبسيط  محاوالت  توالت  لقد       
مزيّنة برسومات جميلة ونصوص تالئم جميع المراحل العمرية لجيل الطفولة، وهذه 
لها جميًعا في هذا  التّطّرق  نماذج منها لصعوبة  اخترنا  ا وقد  المحاوالت كثيرة جّدً
البحث. على سبيل المثال: سلسلة »اقرأ ولّون«: وتضم السلسلة قصًصا مبّسطة من 
ألف ليلة وليلة وهي سندباد28 ، لّص بغداد 29 شهرزاد30  عالء الدين31  علي بابا32 ، 

وتميزت السلسلة بالصور ذات األلوان الجميلة وحجم الكتاب الكبير.

ألف ليلة وليلة وأدب الفتيان

     منذ أن قام الكيالنّي في عام 1927 بتقديم السندباد البحرّي وغيرها من حكايات 
بالتزايد،  والفتيات  والفتيان  لألطفال  وتقديمها  بالليالي  االهتمام  بدأ  لألطفال  الليالي 
التي  ليلة وليلة  ألف  لمجموعات  النماذج  استعراض بعض  الباب  وسنختار في هذا 

قّدمت للفتيان في العالم العربّي لنقف على منهجية تقديم الليالي للفتيان العرب.

1 . عناوين المجموعات: حرصت بعض المجموعات على ذكر ألف ليلة وليلة إلى 
الليالي،  من  مأخوذة  الحكايات  أّن  على  للتأكيد  الغالف  على  الكتاب  عنوان  جانب 
وذلك يعود لسببين: كي ال يُتّهم المؤلّف بالّسرقة األدبيّة، واستثمار اسم الليالي لجذب 
القارئ للكتاب، خاصة أّن لليالي مكانة خاصة لدى القّراء، كما واهتمت دور النشر 
باختيار أسماء بارزة من الليالي لكتب مجموعات ألف ليلة وليلة مثل شهرزاد ابنة 
القمر33، هارون الرشيد والنائم المستيقظ 34 ومن أجل حّب أميرة35 وحسناوات بغداد 
الثالث36. إضافة لألسماء الجّذابة، فقد حرص الناشرون أيًضا بأن يكون غالف هذه 
الكتب جّذابًا ملّونًا، ومستوحى من أجواء الليالي. وهناك مجموعات لم تهتّم بالعناوين 
الجّذابة والبارزة أو بالغالف الملّون، بل اكتفت بالكتابة على الغالف ألف ليلة وليلة 
واإلشارة برقم إلى ترتيب الكتاب في المجموعات الكاملة37. وهناك إصدارات لم يرد 
على غالفها أّي ذكر لليالي38،  بينما اكتفى البعض باإلشارة إلى أن القّصة مأخوذة 

28. حمدي، السعداوّي (اعداد). (د.ت). السندباد. اإلسكندرية: مكتبة معروف.  
29. حمدي، السعداوّي (اعداد). (د.ت). لص بغداد. اإلسكندرية: مكتبة معروف.  

30 .حمدي، السعداوّي (اعداد). (د.ت). شهرزاد. اإلسكندرية: مكتبة معروف.  
31. حمدي، السعداوّي (اعداد). (د.ت). عالء الدين. اإلسكندرية: مكتبة معروف. 

32. حمدي، السعداوّي (اعداد). (د.ت).علي بابا. اإلسكندرية: مكتبة معروف. 
33. أ.ر، مشاطي (1997). شهرزاد ابنة القمر. القاهرة: مكتبة سمير. 

34. ن.م. (1997). هارون الرشيد والنائم المستيقظ. القاهرة: مكتبة سمير. 
35. ن.م. (1997). من أجل حب أميرة. القاهرة: مكتبة سمير.  

36. ن. م. ( 1997). حسناوات بغداد الثالث. القاهرة: مكتبة سمير.  
37. حسن، جوهر، وآخرون (1991). ألف ليلة وليلة. القاهرة: دار المعارف، ج1. جاء هذا اإلصدار ضمن 

مجموعة قصصيّة صدر منها حتّى اآلن 13 كتابًا وتقدم الليالي للشباب والناشئة كما جاء على غالف الكتاب األخير. 
38. أصدرت دار المعارف للطباعة والنشر في تونس سلسلة أجمل القصص للناشئين وتضّمنت 23 إصداًرا ومن 
ضمنها حكايات مأخوذة من الليالي مثل "أبو قير وأبو صير" و "عبد هللا البّري وعبد هللا البحري". وقد ذكرت في 
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ذكر  في  اإلهمال  إلى  يعود  قد  الليالي  لذكر  التجاهل  وهذا  الشعبّي39.  القصص  من 
أهمية المصدر الذي أُخذت منه الحكاية، أو لشهرة الحكاية في الليالي مّما ال يستدعي 
اإلشارة إلى مصدرها، ولكن الّسبب الثاني ال يعفي الناشرين من ذكر مصدر القّصة 
للكتاب  الخارجّي  أو  الداخلّي  الغالف  الليالي على  ذكر  أن  يُستبعد  الحكاية، وال  أو 
تعاد طباعتها  الليالي  أّن كّل مجموعات  للكتاب، خاّصة  الطباعة  إعادة  أثناء  يسقط 

كثيًرا، بسبب ديمومة الليالي لدى األجيال المتعاقبة.

إّن محاوالت تقديم ألف ليلة وليلة للفتيان، هدفت إلى تربية وجدانهم وفكرهم،   
خاصة أن الليالي تزخر بالمواضيع التي تستجيب لرغباتهم العاطفيّة وتثير خيالهم 
بالمغامرات. نحن نعلم أّن هذا الجيل يعيش مرحلة انتقاليّة حّساسة يلزمها الخوض 
في كثير من القضايا الوجوديّة والفلسفيّة والنفسيّة التي يعيشها هؤالء. تأتي ألف ليلة 
وليلة بنشاطها اإلنسانّي الممتع الذي يدور حول ماهية العالقات اإلنسانيّة والعناصر 
األساسيّة المحّركة لها. لم تغيّب حكايات الليالي المقّدمة للفتيان قضايا الحياة والموت، 
االنجاز والفشل، الحّب والكراهية، وهي قضايا يواجهها هذا الجيل في خضّم صهر 

شخصيّته االنسانيّة.

الطيران بين ألف ليلة وليلة وقصص األطفال

مّما ال شّك فيه أّن حكايات ألف وليلة وليلة أشبعت قصص األطفال ببعض 
الموتيفات التي غابت عنها من قبل، مثل المارد الذي يخرج من القمقم40، الحصان 
الطائر، البساط الّسحرّي. تعتبر هذه الموتيفات من أبرز ما تكرر في قصص األطفال 
كتأثير مباشر من ألف ليلة وليلة. سنرّكز في هذا المقام على البساط الطائر والحصان 
الطيران في قصص األطفال وما يترتّب عليها من  ثقافة  الطائر لدورهما في نشر 

تداعيات نفسيّة وغيرها.

الحصان الطائر:

     الطيران بمساعدة قوى خارقة تكّرر في حكايات ألف ليلة وليلة. والملك عجيب في 
حكاية الصعلوك الثاني- وهي حكاية فرعية في حكاية الحّمال والثالث بنات- يطير 
بمساعدة حصان طائر له جناحان41 ، وقد قام الُكتّاب بتوظيف الحصان في قصصهم، 
والحصان  الّدين  عالء  قّصة  ففي  ألخرى  قّصة  من  يختلف  كان  التوظيف  ولكن 

الغالف الداخلي لبعضها بأنها من وحي الليالي مثل: علي بابا واللصوص. ط8، 1994. بينما أغفلت عن ذكر ذلك 
في كتاب رحالت السندباد البحري، ط9، 1995. 

39. انظر: أ. ر.، مشاطي (1997). شهرزاد ابنة القمر. مصدر سابق، ص7-5.  
40. للتوّسع في هذا الموتيف، انظر: رافع، يحيى (2001 ). تأثير ألف ليلة وليلة على أدب األطفال. حيفا: الكلية 

العربية للتربية، ص 120-121 .  
41. ألف ليلة وليلة. طبعة بوالق، ج1، ص43.   

������� 222.indd   81 11/12/2015   9:14:36 AM



82

المرايا - العدد األّول 2015

الطيّار42  يجري الملك مسابقة ألغرب اختراع، ويقوم عالء الدين باختراع حصان 
يطير في الهواء، وقد أشار الكاتب في صفحة سابقة بأن عالء الدين خبير بالميكانيكا 
ليمهّد الختراع الحصان، ويفاجئ عالء الدين الجميع وهو يركب الحصان الطائر، 
في  الملك  يدفع  مما  للسرقة  ويستغلّه  يسرقه  اللصوص  أحد  ولكن  الجائزة،  ويربح 

النهاية لتحطيمه.

البساط الّسحرّي:

ومن  وليلة  ليلة  ألف  في  الطيران  وسائل  أهّم  أحد  السحرّي  البساط  يعتبر   
خوارقها ففي الليالي نجد أن النبّي سليمان يطير في البساط43، وسرير حسن مريم 
بالنبّي  البساط  ارتباط  إلى  التاريخيّة  المصادر  بعض  أشارت  الريح44.  على  يسير 

سليمان45، كما ورد في عدة آيات في القرآن حول تسخير الريح للنبّي سليمان 46. 

في  الوارد  الريح  بساط  بتأثير  األطفال  في قصص  الطيران  موتيف  تكّرر   
ألف ليلة وليلة، على سبيل المثال ال الحصر قصص مثل:  الحقيبة الطائرة47، مملكة 
الّسحر48، جبل الّسحاب49، إذ يلعب الطيران فيهما دوًرا مركزيًّا. واضح أّن استلهام 
كتّاب األطفال أساليب الطيران في الليالي جاء لتعزيز الخيال لدى األطفال، خاّصة 

أّن حلم الطيران يراود األطفال عادةً ويمتّعهم ويثير حّس المغامرة في نفوسهم.

ألف ليلة وليلة وأدب الرحالت في أدب األطفال

      إن موضوع الرحالت من الموضوعات العاّمة التي نشرتها ألف ليلة وليلة، 
ومّكنت لها في عالم األدب، ولقد أوحت قصص السندباد إلى كثير من كتّاب الرحالت 
في الغرب أن يؤلّفوا عن رحالتهم، أو عّما يتخيّلون من رحالت، وهذا التوّجه برز 
الكتّاب  أيًضا  شمل  التأثير  وهذا   ،50 جلفر  ورحالت  كروزو  روبنسون  كتابي  في 

العرب.

في  الحديث  العربي  األدب  في  البحرية  الرحالت  أدب  رائد  فوزي،  حسين  ويقول 
42. مجدي، صابر (1993). عالء الدين والحصان الطّيار. بيروت: دار الجبل.  

43. انظر:  حكاية مدينة النّحاس في ألف ليلة وليلة. طبعة بوالق، مج 2، ص 37-52. 
44. انظر: حكاية عالء الدين أبو الّشامات في ألف ليلة وليلة، طبعة برسالو، مج 7، ص 143.  

45. انظر على سبيل المثال: القرماني، أحمد بن يوسف ( د.ت). أخبار الدول وآثار األول في التّاريخ. بيروت: 
د.ن.، ص 61.   

46. انظر: القرآن الكريم، سورة سبأ، آية 22. 
47. د. م.( د.ت.). الحقيبة الطائرة. حلب: المؤسسة العلمية للوسائل التعليمية.  

48. عفاف، عبد الباري ( د.ت). مملكة الّسحر. بيروت: الّشركة الّشرقية للمطبوعات. 
49. مجدي، صابر( 1993). جبل الّسحاب. بيروت، دار الجبل، ص 30. 

50. سهير، قلماوي. مرجع سابق، ص 75-74.  
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مقّدمة كتابه حديث السندباد القديم: »السندباد هو معلّمي البحرّي األول فأنا إذ أرجع 
حينما عرفت  طفولتي،  إلى  أيًضا  بها  أعود  الوسطى  القرون  إلى  الخيالية  برحلتي 

البحر، أّول ما عرفت في قصة الّسندباد البحرّي51«.

لقد نّمت المغامرات والرحالت في ألف ليلة وليلة، وخاّصة رحالت سندباد52 (9) 
االهتمام بهذا التوّجه األدبّي وتقديمه لألطفال لما يتضمنه من تشويق وفوائد علميّة في 
معرفة البالد والشعوب وعاداتها. وقد كان تبسيط رحالت سندباد وتقديمها لألطفال 
العربّي، فلم يعرف أدب  تقديم أدب الرحالت في أدب األطفال  الخطوة األولى في 
األطفال قبل السندباد البحري كتبًا عن الرحالت والمغامرات، بل اعتمد في معظمه 
على كتب األطفال التي حملت الطابع التعليمّي، وما يؤكد رأينا هذا أّن ألف ليلة وليلة 

دخلت أدب األطفال العربّي من خالل جهود الكيالني لتبسيطها منذ عام 1927. 

كما نعلم فإّن حكايات ألف ليلة وليلة تزخر بقصص الرحالت والمغامرات، ونكاد 
ال نقرأ قصة ال يسافر أبطالها ويخوضون المغامرات، وخاّصة أّن الكثير من أبطال 
القصص يعملون بالتجارة، وهذا االختيار لمهنة التجارة بمثابة حيلة فنيّّة للتسهيل على 
الكاتب في نقل البطل من مكان ألخر ليعرض المغامرات في إطار مهنة التجارة. 
ورحالت السندباد هي أكثر من مجرد قصص عاديّة بل هي سبع سفرات يقوم بها 
قام  وقد  شائق.  بأسلوب  مختلفة  من خاللها على عوالم وشعوب  ويعّرفنا  السندباد، 
الكتّاب بتقديم رحالت السندباد البحري إلى األطفال مبّسطة وأحيانًا ترافقها رسومات 
جميلة مستوحاة من أجواء الرحالت، وسوف نعرض نماذج من هذا التوّجه. ولكّن 
وليلة  ليلة  ألف  في  األصلّي  النّص  تبسيط  يتجاوز  ورحالته،  السندباد  مع  التعامل 
لرحلة  مشابهة  سندباديّة  رحالت  الستلهام  كمصدر  أو  »موتيفًا«  الّسندباد  ليصبح 
الّسندباد في ألف ليلة وليلة، يكون السندباد هو الشخصيّة الرئيسيّة فيها. إضافة إلى 
الرّحالة  ليصدروا قصًصا عن  الكتّاب  لبعض  محفًزا  السندباد  كانت رحالت  ذلك، 
من  دخل  التي  المسارات  خاللها  من  نبين  نماذج  يلي  فيما  وسنعرض  المكتشفين، 

خاللها أدب الرحالت إلى أدب األطفال.

51. حسين، فوزي( 1943). حديث الّسندباد القديم. القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، ص-و-ي. وقد 
قّسم الكتاب الى كتابين: األّول وصف البحر الشرقي القديم من عدن إلى الصين كما ورد في كتب التراث الغربّي وقد 
أورد قائمة بأسمائها في نهاية الكتاب، وفي الكتاب الثاني رّكز على حكايات الّسندباد وبعض حكايات ألف ليلة وليلة 

البحرية. 
52. انظر على سبيل المثال وصف الكاتب عبد الرحمن فهمي عن استلهامه للّسندباد الذي يقول فيه: "لقد استلهمت 

ثالثة أعمال من ألف ليلة وليلة هي 1- سلّم العبيد 2- تاريخ حياة صنم 3- رحالت السندباد السبع: وكّل رحلة من 
رحالته أعطيتها مضامين مدينة تصّور أطوار الحضارة اإلنسانيّة عبر التاريخ واختياري شخصية السندباد دون 

أية شخصية أخرى من شخصيات ألف ليلة وليلة يرجع إلى أنّه أكثرها مالءمة للفكرة، فالرحالت متعّددة ومنفصلة، 
وهو الذي يحكي، مما يتيح لي –باعتباري كاتبًا- أن أتوقف للشرح والتعليق، ثّم إنّه أكثر هذه الشخصيّات شهرة في 
الشرق والغرب على السواء، ]...[ وكان من الطبيعّي أن استغاللي شخصيّة سندباد كي أحّمله هذا التفسير للتاريخ، 

قد اقتضى منّي أن أركن حكايات رحالته األصلية جانبًّا، وأن أؤلف له رحالت جديدة تماًما..." أنظر: عبد الرحمن، 
فهمي ( 1994) " شهادة بخصوص عالقتي بألف ليلة وليلة" فصول 2(صيف،1994)، ص437-434. 
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رحالت سندباديّة على نمط رحالت الّسندباد األصليّة

      قام الكاتب المصرّي محمد يوسف حسن بإصدار كتاب بعنوان مغامرات السندباد 
الحّمال في مصر أرض الجمال53، وقد اختار شخصيّة السندباد الحّمال محور قّصته، 
وكما جاء في مقدمة الكتاب فإن هذا السندباد الحّمال قد اشتاق ألن ينفض عنه الكسل 
والخمول وذّم األقدار وإلقاء العيب على الدنيا وجنايتها عليه، واعتزم على التّرحال 
أّن  يستشّف  ذكر  مّما  البحرّي.  الّسندباد  يفعل  كان  كما  ويتعلّم  ليعمل  هللا  بالد  في 
القّصة تهدف إلى تقديم أنموذج جديد للّسندباد الحّمال يالئم المعطيات التربويّة للقرن 

العشرين التي تدعو لالجتهاد واإلنجاز.

استلهام رحالت سندباد كمحفّز إلصدار أدب رحالت علمّي

     باإلضافة إلى التأثيرات التي ذكرناها، فإن رحالت السندباد كانت محفًّزا َشّجع 
هؤالء  ومن  ومغامراتهم،  والمكتشفين  الرّحالة  عن  قصص  إصدار  على  الكتّاب 
الكتّاب، الكاتب المصرّي أحمد نجيب حيث أصدر: سلسلة مغامرات حول العالم54  
وجزيرة  العواصف  شيطان  األشباح،  بحر  في  المجموعة،  هذه  قصص  بين  ومن 
القمر، بحر الظلمات األخضر، مغامرات ماركو بولو. تَتَميَّز القصص بأنها متنّوعة 
تَتَضمَّن رحالت عرب وأجانب ومصريّين قدماء. اعتمدت السلسلة على أسلوب ألف 
ليلة وليلة في سردها لبعض الرحالت إلى جانب األسلوب العلمّي. منهج أحمد نجيب 
في هذه السلسلة هو تقديم المعتقد القديم ونقيضه العلمّي الحديث، فهو يورد المعتقدات 
القديمة حول مناطق جغرافيّة معيّنة، ويورد أسماء الرحالت والمكتشفين ورحالتهم 

التي أثبتت عدم صّحة هذه االدعاءات.

دور ألف ليلة وليلة في تكوين أدب بحري لألطفال

يعّرف »أدب البحر« في مجال الدالالت االصطالحيّة أنه »ذلك األدب الذي يستهدف 
التعبير عن عالم البحر، والذي يكون البحر موضوعه الرئيسّي المؤثّر في األحداث 
والشخصيّات، وفي الّرؤية الكلية للعمل األدبّي55. وكلمة البحر في األصل يراد بها 
العرب كل متَوّسع في شيء: بحًرا56.  الكبير، ويسّمي  للماء  كل مكان واسع جامع 
بهذا  يتّصل  واسًعا  مائيًّا  مسطًّحا  يكون  محيط،  من  جزء  »هو  -جغرافيًّا-  والبحر 
المحيط، كالبحر المتوّسط، والبحر األحمر، والبحر األسود«57. وقد ورد البحر في 
حياة  في  البحر  وجود  أهميّة  إلى  تشير  وهي   .58 مواضع  عّدة  في  الكريم  القرآن 

53. محمد، حسن ( 1996). الّسندباد الحمال في مصر أرض الجمال. القاهرة: الهيئة المصريّة العاّمة للكتاب.  
54. انظر: أحمد، نجيب( 1987). سلسلة مغامرات حول العالم. القاهرة: مؤّسسة أخبار اليوم.

55. أحمد، عطية ( 1984). أدب البحر. القاهرة: دار المعارف، ص 7.  
56. أحمد، الشرباجي( 1972). "البحر في القرآن". الهالل8 (آب 1972)، ص 13.  

57. ن.م. ص 13.  
58. انظر على سبيل المثال: سورة البقرة (50)، (164). المائدة (96). يونس (32). الرحمن (24)، (35). 
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اإلنسان59.

دخلت  العربّي  األطفال  أدب  إلى  وليلة  ليلة  ألف  الكثير من حكايات  دخول  وخالل 
أيًضا إليه حكايات من الليالي يمكن أن نطلق عليها حكايات بحرية استناًدا لتعريف 
أحمد عطية ألدب البحر، الذي أوردناه في مستهّل هذا الباب، وتعريف حسين فوزي 
للحكايات البحرية السابق الذكر. وسوف نقوم في هذا الباب باختيار نماذج من قصص 

األطفال البحرية التي نجد فيها مالمح التأثّر بحكايات ألف ليلة وليلة البحريّة.

إن شخصيّة عروس البحر هي شخصيّة من شخصيات ألف ليلة وليلة والتي تعتبر من 
الخوارق، والحب بين حوريّة من حوريّات البحر ورجل من البشر نصادفه في ألف 
ليلة وليلة في عدة مواضع، من أهّمها قّصة ُحّب وزواج الملك »بدر باسم« واألميرة 
»جوهرة بنت السمندل«، فجلنار أم بدر من حوريات البحر وجوهرة بنت السمندل 
هي بنت ملك إحدى الممالك البحرية. أّي أّن األمير بدر باسم ووالده الملك تزّوجا من 
حوريّات البحر، وعلى منوال هذه الحكاية كتب الكتّاب العرب القصص التي تروي 
حكايات من هذا القبيل وعلى سبيل المثال: عروس البحر60، أميرة البحر الفضّي61، 

في جزيرة النور62 .

الخالصة:

تثبت الدراسة أعاله ضرورة تماهي موضوعات أدب األطفال مع حكايات 
ألف ليلة، فبقدر ما تبحث نصوص األطفال عن اإلمتاع والفانتازيا والخيال، تضّخ 
الليالي لهذه النصوص وببذخ راٍق، ضالّتها المنشودة. لقد أّسست الليالي لفضاءات 
جديدة لم تعرفها نصوص أدب األطفال من قبل بسبب طابعها التعليمّي، الذي وصل 

أقصى حدوده لحكايات الحيوان المنتقاة من كتاب كليلة ودمنة. 

يْنماز التأثّر بالليالي بتوظيف الوسائل الفنيّة غير التقليديّة التي تعتمد الّدهشة 
وتنحاز إلى المفاجأة واللّذة، وابتعاد النّص عن أنماط تقليديّة من أنماط الشخصيّات 
المألوفة في بيئة الطّفل، واالنتقال لشخصيات وحبكات قادرة على اختراق العقل الال 
واعي للطفل بجرأة وخفة ولّذة. هذه الشخصيّات التي تسلّلت إلى نصوص األطفال 
كالمارد والحوريّة والحصان الطّائر خضعت لزمكانية غير مألوفة، ناتجها كان إنارة 
خيال الطّفل وتزويده بعالم طريف جميل، بل وقد يتمثّل بدياًل حماه من وطأة النص 

59.  Muhammad ,Abdel Haleem (1999 ) Understanding the Quran: Themes and 
Style(London: Tauris Publishers, p.36. 

60. عادل، غضبان( 1997). عروس البحر. القاهرة: دار المعارف وقد صدرت هذه القّصة في دار نشر أخرى 
ضمن سلسلة الحكايات المحبوبة تحت عنوان عروس البحر الصغيرة. وقد زيّنت القّصة بالصور الجميلة الجذابة. 

أنظر: مطلق، البير (اعداد). (د.ت). عروس البحر الصغيرة. بيروت: مكتبة لبنان. 
61. صابر، مجدي( 1993). أميرة البحر الفضي. بيروت: دار الجليل. 

62. عادل، غضبان(1997 ). في جزيرة النور. القاهرة: دار المعارف.  
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التعليمّي ورتابته. 

يعدُّ أدب البحر وأدب الرحالت من الفنون الهاّمة التي دخلت إلى فضاءات 
أدب األطفال العربّي من نوافذ ألف ليلة، وأثّرته بثقافة بحريّة اعتمدت على الخيال 
في أحيان، واستندت على الواقع العلمّي في أحايين أخرى، وإن لم يكن ذلك مبتغى 
النص، فَُجلُّ التفاصيل المتعلقة بالبحر تصّب ضمن حقائق علميّة امتزجت مع الخيال 
بجاذبيّة متفّردة، وبما ال يوصد األبواب أمام استمتاع الطفل بأحداث فانتازيّة خارقة 

للعادة. 
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الميول القرائيّة لألطفال في المراحل العمريّة المختلفة
د. محمود أبو فنه

يتحدث الباحثون والنقاد عن ضرورة مراعاة أدب األطفال خصائص األطفال وحاجاتهم 
ومراحل تطّورهم وميولهم القرائيّة تبعا لذلك.

ورغم االختالف في تقسيم مراحل الطفولة إال أننا يمكننا التحدث عن المراحل األساسيّة 
التالية:

مرحلة الطفولة األولى )من الميالد إلى سن الثالثة(. 1

يمتاز الطفل في هذه المرحلة العمريّة باألنويّة والتمركز حول ذاته، وبقدرته المحدودة 
على اإلصغاء والتركيز، كذلك يمتاز بتجاربه المحدودة واعتماده على حواسه الختبار 

البيئة من حوله.

وعما  حاجاته  للتعبير عن  والّصراخ  البكاء  من  قدرته  فتتدرج  اللغوّي  المجال  في  أما 
اإليماءات  إلى  واللجوء  والمقاطع،  األصوات  باستخدام  تدريجيًّا  ويستعين  يضايقه، 
كصورة  المفردة  الكلمة  استخدام  إلى  قدرته  تتطّور  ثم  الوجه،  وتعبيرات  والحركات 
إلى  التاّمة حتى يصل  فالجملة  التاّمة،  الجملة شبه  استخدام  ويتبعها  نفسه،  للتعبير عن 

التعبير عن نفسه بإجراء الحديث - الكالم مع اآلخرين )الدويك، 1984(.

التأكيد  البسيطة مع  يالئم الطفَل في هذه المرحلة األغاني والتهاليُل والحكاياُت السهلة 
الكلمات، ويستحسن أن  القليلة  المصّورة  الكتب  تقديم  على اإليقاع والموسيقيّة، ويُحبَّذ 

تكون على شكل الدمى وتستعين بالصوت وأحيانًا بالحركة. 

أّما موضوعات الحكايات والقصص فهي تجارب الطفل من محيطه القريب في البيت 
ومع األسرة.

مرحلة الطفولة المبكرة )3-6 سنوات(. 2

الخيال  مرحلة  أو  بالبيئة  المحدود  والخيال  الواقعيّة  مرحلة  المرحلة  هذه  على  يُطلق 
اإليهامّي.
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 في هذه المرحلة يبدأ الطفل بالتحّرر تدريجيًّا من األنويّة المفرطة ومن التمركز حول 

قدرته على  تزداد  كما  االزدياد،  في  اللغويّة  ثروته  وتأخذ  تجاربه،  دائرة  وتتّسع  ذاته، 
المالحظة والتركيز وإدراك التفاصيل.

تدور  التي  القصيرة  البسيطة  والقصُص  الحكاياُت  المرحلة  هذه  بداية  في  الطفَل  يالئم 
حوله أو حول َمْن هم في سنّه ولهم تجاربه، ومعظم الشخصيّات من بيئته القريبة. ولكن 
مع التقدم في العمر تتعّدد الشخصيّاُت لتشمل شخصيّات من بيئة أوسع وأبعد كاألصدقاء 
التي  القصيرة  بالقصص  المرحلة بصورة خاّصة  الطفل في هذه  واألقارب... ويُعَجب 
تدور حول الحيوان والنبات والجماد بعد أنسنتها. كذلك تالئمه األغاني واألناشيد القصيرة 
والموسيقى  بالجرس  تمتاز  التي  النصوص  الطّفل  يهوى  األحوال  وفي جميع  الخفيفة. 
ا في تقريب النصوص وتحبيبها.   واإليقاع، وتلعب الرسوم والّصور الملّونة دوًرا هاّمً

مرحلة الطفولة المتوسطة )6-9 سنوات(. 3

يُطلق على هذه المرحلة مرحلة الخيال المنطلق الحّر، وفيها تتّسع دائرة اهتمامات الطفل 
لتتجاوز المحيط القريب ولتشمل البيئة القريبة والبعيدة، كذلك يتطلّع الطفل إلى معرفة 
ما وراء الظواهر الواقعيّة، وينشط خياله ليصبح إبداعيًّا تركيبيًّا موّجهًا إلى غاية عمليّة، 
ويهوى الطفل في هذه المرحلة البحَث عن الخوارق والال »مألوف« )حجازي وآخرون، 

.)198 :1990

كذلك  الشعبيّة  والحكايات  الخرافيّة  والقصص  األساطيُر  المرحلة  هذه  في  الطفَل  يالئم 
وقصص  البوليسيّة  بالقصص  اهتماًما  ويُظهر  المصّورة،  الفكاهيّة  بالقصص  يُعَجب 

اإلثارة والمغامرات.

مرحلة الطفولة المتأّخرة )9-12 سنة(. 4

تُعرف هذه المرحلة بمرحلة البطولة والمغامرة، وتبدأ بعض الفروق تظهر في الميول 
القرائيّة بين البنين والبنات وإن كان المشترك بين الطرفين هو الميل إلى قصص البطولة 
والمغامرات وِسيَر العظماء والناجحين وكتب الرحالت والمكتشفين والرواد في ميادين 
العلم والحياة المختلفة. كذلك تبرز في هذه المرحلة » االهتمامات القرائيّة المركزة حول 
التاريخ« )حجازي وآخرون: 199(. ويُبدي  البحث عن الهويّة الوطنيّة واالنتماء إلى 
األطفاُل في هذه المرحلة اهتماًما باألدب الذي ينّمي االستقالليّةَ واالعتماد على الذات 
واختيار القدوة والمثل األعلى تعويًضا عن ابتعادهم عن الوالدين واالعتماد على أنفسهم، 

وإثباتًا لشخصيّاتهم.

مرحلة المراهقة والبلوغ )12-18 سنة(. 5

تتميّز هذه المرحلة بالتغيّرات الجسميّة وظهور الغريزة الجنسيّة التي ترافقها اضطرابات 
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وانفعاالت نفسيّة لدى المراهقين.

الخاّصة.  واالتجاهات  الفرديّة  للعوامل  فتخضع  المرحلة  هذه  في  القرائيّة  الميول  أّما 
ومع ذلك يستمّر الميل لقصص المغامرات والقصص العاطفيّة والواقعيّة التي تصّور 

مشكالت الشبّان في المجتمع.

هذا، ومن الجدير بالذكر أنه يصعُب الفصُل القاطع بين مراحل النمّو والتطّور لألطفال، 
أنفسهم  األطفال  بين  فروق  هناك  كذلك  تدريجيّة،  وتتّم بصورة  متّصلة ومتداخلة  فهي 
في نفس الشريحة العمريّة بسبب تأثير العوامل الشخصيّة التكوينيّة أو بتأثير الظروف 
وليست  ثابتةً  ليست  القرائيّة  الميول  القوُل إن  لذلك يمكن  الثقافيّة واالقتصاديّة،  والبيئة 

موّحدة للجميع.

قائمة المراجع 

الدويك، محمد طالب )1984(. كتب األطفال وآدابهم قبل السادسة. كتب األطفال في 
الدول  العربيّة والنامية، القاهرة: الهيئة المصريّة العاّمة للكتاب.

حجازي، مصطفى وآخرون )1990(. ثقافة الطفل العربي بين التغريب واألصالة. 
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تشجيع القراءة وحّب الكتاب في جيل الطفولة المبكرة
د. منار سالمة

 قراءة القّصة تهدف  إلى إمتاع األطفال وإدخال السرور إلى أنفسهم. وبما أن الطفل في
 الجيل الغّض غير قارئ بعد، نرى أن المربية واألهل هم أّول وأهّم الوسطاء بينه وبين
 الكتاب. وّمما تشير اليه األبحاث في أدب األطفال أن تجارب الطفل اإليجابيّة مع القراءة

في صغره تُتيح له أن يكون بالًغا ُمحبًّا للمطالعة وقارئًا في مستقبله.

أهله. بينه وبين  تتولّد  التي  العاطفيّة  الفسحة  تلك  للطفل  تتيح  القصة مع األهل،   قراءة 
 فبمجرد أن يخّصص األهل من وقتهم فترة زمنيّة خاّصة يقومون من خاللها بالقراءة
 ألطفالهم، نجد أن الطفل يستمتع بذلك الوقت الذي يقضيه مع أهله، يصغي إلى القّصة،
 يتماهى ويتعاطف مع شخصيّاتها،  يبدي رأيه، يوافق، يعارض.. واألهم أنّه يعلم أّن أهله
 يحبّونه ويقّدرونه ويكنّون له االحترام والتقدير وفي هذا تلبية لحاجات الطفل العاطفيّة

إضافة الى تطوير لغة الطفل ومهارات التواصل االجتماعّي معه.

 أّما عن اإلقبال على الكتاب وقراءة القصة في المؤّسسة التربويّة الروضة أو البستان فهي
 ركن ومطلب أساسّي في عمل المربية والذي تقوم به بشكل دائم. كما وأّن اإلقبال على
 الكتاب هو أحد مرّكبات منهاج اللغة العربيّة لرياض األطفال، حيث أنّه تّم تخصيص
 جزء كامل في منهاج اللغة يتطّرق إلى أهّميّة اإلقبال على الكتاب والتطّرق إلى االستمتاع
 بالقراءة والتحفيز عليها، كما وشّدد المنهاج على ضرورة وأهمية فهم النّص ومواصفات
 الكتابة عند الطفل. فنرى أّن المربية تخطّط وتحّضر فعاليات يوميّة لتلبية حاجات الطفل

 ولتحقيق األهداف التي رصدتها لتطوير الطفل في هذا المجال.

كّل من يهتّم بجيل الطفولة ويبحر في أدب األطفال يعي أهمية القّصة في إثراء المعجِم 
اللُّغويِّ عند الطفل، إضافة الى إتاحة الفرصة أمام األطفال للتَّعبير عن أنفُِسهم، وزيادة 
ثَروة   تكوين  وأّن  كما  عنها،  والتَّحدُّث  بها،  واالستمتاع  القصص،  فهم  على  مقدرتهم 
لُّغويَّة غنيَّة منذ الصغر يُساعُد في تحسين فهم المقروء في المدرسة، وفي تحقيق النَّجاح 
في التّعلّم، عدا عن مساهمتها في تنمية خيال الطفل وإبداعه الذاتّي باإلضافة إلى تنمية 

حّب االستطالع لديه. 

اللغوّي وتعلّمه كيف يعبّر عن نفسه  القراءة تثري قاموس الطفل  أّن  ومما ال شّك فيه 
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بطالقة وكيف يفهم اآلخرين،  وتزّوده بمعرفة ما يجري في األماكن األخرى،  وتعّرفه 
على حضارات وثقافات أخرى، فمن خالل القصة ندخل مع الطفل إلی عوالم مختلفة،  
قراءة  أّن  كما  منها.  والعبرة  الفائدة  المتعة،  ونستقي  نحلّلها  بها،  نبحر  عنها،  نتحدث 
القصص تثري عالم األطفال الفكرّي وتساهم على نمّوهم العاطفّي واالجتماعّي والذهنّي. 
الروضة،  في  يومّي  بشكل  لألطفال  القصص  قراءة  على  المواظبة  ا  جّدً المهّم  من  لذا 

المدرسة والبيت.

من أهداف تشجيع القراءة عند الطفل : 

* تنمية حّب الكتب والمطالعة عند األطفال.

* غرس عادة المطالعة في الروضة، المدرسة والمجتمع.

* التعّرف على كتب متنّوعة من أدب األطفال )المحلّي، والعالمّي المترجم(.

* تنمية الميول والذوق الشخصّي للطفل في اختيار القّصة.

* إشراك األهالي والمجتمع في تجربة القراءة لألطفال.

* إثراء  الُمعجم اللُّغوّي عند األطفال.

مشاريع لتشجيع القراءة في المجتمع العربّي

يهتّم قسم  القراءة،  للطفل وألهمية تشجيعه على  الكتب والقصص  قراءة  نظًرا ألهّمية 
التعليم قبل االبتدائّي في وزارة التربية والتعليم على المبادرة في إقامة ودعم مشاريع 
لتشجيع القراءة عند األطفال في مجتمعنا العربّي، ويسعى لنشر التوعية لدى األهل ولدى 
مؤّسسات مجتمعيّة مختلفة ألهمية القراءة وألهمية توفير جوٍّ مناسب، ثرّي وممتع للطفل 

الغّض واالهتمام بقراءة القصص والكتب له والتحاور حول هذه الكتب. 

من ضمن المشاريع التي قامت بها الوزارة سابقًا مشروع »مكتبتي البيتيّة« حيث تّم 
توزيع تسع قصص ذات جودة عالية لكّل طفل في رياض األطفال الرسميّة. من خالل 
هذا المشروع تّم تشجيع األهل على تخصيص مكتبة بيتيّة خاّصة لطفلهم وتّم تشجيعهم 

على قراءة القصص لطفلهم في البيت. 

الكتاب«  »مسيرة  مشروع  أيًضا  التربية  وزارة  بها  تقوم  التي  المشاريع  ضمن  ومن 
للروضات والبساتين وأيًضا للمدارس االبتدائيّة واإلعداديّة والثانويّة. حيث تقوم الوزارة 
ا تُوَزع على الروضات  بتخصيص رزمة قصص ذات جودة عالية وبأسعار رمزيّة جّدً
والبساتين الستخدامها في الروضة ولتشّكل نموذًجا لقصص تختارها المربية وتقرأها 

للطفل. 
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في  القراءة  »تشجيع  لمشاريع  المبادرة  على  االبتدائّي  قبل  التعليم  قسم  ويعكف  كما 
من  القراءة  تشجيع  إطار  توسيع  الى  المشروع  هذا  يسعى  حيث  العربّي«  المجتمع 
الروضة، الى المنزل، الى الدوائر المجتمعيّة والمؤّسسات المختلفة كالمدارس، عيادات 
وغيرها،  العاّمة  المكتبات  الجماهيريّة،  المراكز  المسنين،  بيوت  المرضى،  صناديق 
المناسبة  المساعدة  وتقديم  المناسب  بدورها  المؤّسسات  هذه  من  واحدة  كّل  تقوم  حيث 
لنشر التوعية المجتمعيّة حول أهّمية القراءة لألطفال وأهمية القراءة في المجتمع بأكمله.

مشروع »مكتبة الفانوس«

 ومنذ عامين وأكثر، أي في عام 2013 يعكف قسم التعليم قبل االبتدائّي على تنفيذ مشروع 
»مكتبة الفانوس«، في رياض األطفال والبساتين في الوسطين العربّي والبدوّي، وهو 
برنامج قُطرّي يهدف إلى غرس ُحّب القراءة عند أطفال الّروضات، وتشجيع المربّيات 
فعاليّات  البنّاء، وتنفيذ  الحوار  المشتركة، وتطوير  القراءة  إلى  المبادرة  واألهالي على 
األجيال حول  بين  وتباُدل خبرات  وتنمية حوار  والبيوت،  الّروضات  في  الكتب  حول 
القيم اإلنسانيَّة واالجتماعيَّة. من خالل المشروع أيًضا نحّث األهل علی تحضير مكتبة 
بيتية خاصة ألطفالهم، ونحثّهم أن يكونوا نموذًجا وقدوة إيجابيّة لطفلهم بحيث يقومون 

هم أيًضا بقراءة واقتناء الكتب وتشجيع أطفالهم علی القراءة.

 يَُمّول المشروع من قبل قسم التعليم قبل االبتدائّي في وزارة  التربية والتعليم وصندوق 
غرنسبون إسرائيل، وصندوق برايس )مؤسس شبكة مراكز بدايات(. المشروع يهدف 
مجانيّة  قصص  توزيع  على  ويعكف  العربية.  لغته  وتنمية  بالكتاب  الطفل  تحبيب  إلى 
مجانيّة  قصص  ثماني  على  والبستان  الروضة  في  طفل  كّل  يحصل  حيث  لألطفال، 

ومختارة من قبل لجنة مختّصة في أدب األطفال.

مقترحات لإلعالن عن المشروع وتطويره في المدارس العربيّة

بمحادثات  والقيام  القصص  وقراءة  األطفال  مع  اليومّي  المربية  عمل  إلى  باإلضافة 
وفعاليّات حول القصة، فمن المفّضل:

* إشراك األهل في فعاليّات الروضة والبستان.

* إعطاء نموذج لألهل من قبل مربية الروضة حول كيفيّة تقديم القصة للطفل. )اختيار 
المكان والزمان المناسبين، كيفية سرد القصة..(

مختّصين  مع  لقاءات  ُكتّاب،  مع  لقاءات  ثقافيّة،  وندوات  لقاءات  في  األهل  إشراك   *
القراءة لألطفال  اللقاءات  إلى توعية األهل حول أهمية  في أدب األطفال. تهدف هذه 

ومساهمة القراءة وتأثيرها على شخصيّة الطفل.

* القيام بمبادرات عمل ومشاركة  ما بين رياض األطفال والمدارس االبتدائيّة تهدف إلى 
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تشجيع القراءة. )الكبار يقرأون للصغار(.

على صعيد المجتمع المحلّي:

* تنظيم مسيرات تضّم األطفال وذويهم تهدف إلى توعية المجتمع حول أهمية القراءة 
وذلك عن طريق عرض الفتات تبيّن أهّمية القراءة للطفل.

* توزيع منشورات تبيّن أهّمية القراءة لألطفال ومدى مساهمتها في تطوير شخصيّة 
الطفل. 

* عرض الفتات وإعالنات في البلدة أو القرية تحوي أقوااًل وأمثااًل عن أهّمية القراءة 
لألطفال وذلك للتذكير الدائم لألهل والمجتمع حول أهمية القراءة. 

د. منار سالمة - باحثة ومحاضرة في كليّة سخنين
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مشروع »مسيرة الكتاب«
د. ماجد أبو مخ

المكتبات  وأمناء  والمعلمون/ات  طاُلّبنا  يسلكه  نهًجا  القراءة  عادة  تصبح  أن  في  أمالً 
واألهل مًعا، ولتوعية الطالب بأهمية القراءة وضرورة المواظبة عليها كوسيلة تثقيف 
رئيسيّة في الحياة، يتم تفعيل مشروع »مسيرة الكتاب« في أكثر من 150 مدرسة عربية 
في  المدرسيّة  المكتبات  قسم  ا  مستمّرً نجاًحا  يالقي  والذي  المشروع  هذا  يُنظّم  سنويًّا. 
وزارة التربية والتعليم. يذكر أن د. محمود أبو فنّه المفتّش المركز الّسابق للّغة العربيّة 

بادر إلى تفعيل المشروع في المدارس العربيّة.

مراحل مشروع »مسيرة الكتاب«:

المرحلة األولى : قائمة الكتب الُموصى بقراءتها

مدارس،  ات  مديري/  مكتبات،  أمناء/أمينات  أديبات،  أدباء/  تضّم:  خاّصة  لجنة  تقوم 
ضمن  بقراءتها  الُموصى  الكتب  قائمة  بإعداد  وغيرهم،  ات  ومعلمين/  ات  مرشدين/ 
تُنشر  العمريّة وفق معايير تربوية ملزمة.  الفئات  الكتاب«، ولجميع  مشروع »مسيرة 
والتعليم.  التربية  لوزارة  التابع  المدرسيّة  المكتبات  قسم  موقع  في  إقرارها  بعد  القائمة 
بحسب  المشاركة  الكتب  قائمة  يقّرر  المدرسة  في  المشروع  ُملِزمة. طاقم  القائمة غير 

اإلمكانيّات والموارد المتوفّرة.

المرحلة الثانية: االستعدادات في المدارس لتنفيذ المشروع

التسجيل لمشروع »مسيرة الكتاب«.	 

البريد 	  بواسطة  المرشدين/ات،  أو  العربيّة  المدارس  في  المشروع  مرّكز/ة  إبالغ 
اإللكترونّي، عن انضمام المدرسة إلى المشروع. 

إعداد خطّة عمل مدرسيّة لتنفيذ المشروع، والشروع باستعراض الكتب المختلفة 	 
إلعداد القائمة المالئمة للمدرسة من خالل االستعانة بقائمة الكتب الُموصى بقراءتها. 

التعاون بين الهيئة التدريسيّة وأمين/ة المكتبة يزيد من نجاعة العمل.

من 	  وترويجه  الكتاب«،  »مسيرة  مشروع  إلى  المدرسة  بانضمام  الطالب  إعالم 
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خالل ملصق أو بيان أو أي طريقة تراها المدرسة مناسبة.

إعارتها 	  آليّة  على  واالتّفاق  الطالب،  أيدي  متناول  في  ووضعها  الكتب  تحضير 
بهدف قراءتها، وتوثيق عمليّة االستعارة. 

المرحلة الثالثة: انطالق المسيرة

في هذه المرحلة، تقوم المدرسة بافتتاح احتفالّي لمشروع »مسيرة الكتاب«، في موعد 
وطريقة تقّررهما.  

المرحلة الرابعة: تنفيذ المخطّط وتطبيقه

يقرأ الطالب الكتب من قائمة الكتب الُموصى بقراءتها، وكتبًا أخرى. ولتحقيق أهداف 
المطالعة، يتوّجب التنويع بالفّعاليّات واألنشطة الشائقة؛ قبل، خالل وبعد القراءة، بحسب 

خطّة العمل المدرسيّة. 

المرحلة الخامسة: يوم االنتخابات

تجرى االنتخابات في جميع المدارس المشاركة وفي نفس اليوم )نهاية شهر أيار عادة(. 
صندوق  مكان  عن  يُعلن  بنظرهم.  المفّضلة  الكتب  الختيار  بالتصويت  الطالب  يقوم 

االقتراع )يُفّضل في المكتبة(، ويحّق للطالب أن ينتخب كتابًا واحًدا فقط.

المرحلة السادسة: الكتب المفّضلة لدى الطالب للعام الدراسّي 

تُرّكز نتائج االنتخابات المدرسيّة في نموذج خاّص، ينشر في موعد الحق، ترسل النتائج 
مختلف  في  المفّضلة  الكتب  عن  اإلعالن  يتّم  النموذج،  في  المرفقة  التعليمات  بحسب 

المراحل التعليميّة بعد وصول جميع النتائج. 

تعليمات يجب التقيّد بها والعمل بموجبها:

االنضمام إلى المشروع  والتسجيل.	 

يُعّد / تُعّد مرّكز/ة مشروع »مسيرة الكتاب« في المدرسة أو أمين/ة المكتبة خطّة 	 
العمل، ويعلن/ وتعلن، ويرّوج / وترّوج، ويحّضر / وتحّضر الكتب بالشراكة مع 

أولياء األمور والهيئة التدريسيّة.

تقوم المدرسة بإبالغ مرّكز/ة مشروع مسيرة الكتاب بخصوص انضمام المدرسة 	 
للمشروع وتسجيلها بالبريد اإللكترونّي. 

تتّم عمليّة تحضير 	  القراءة وتحبيبها.  يشّجع على  والفّعاليّات  باألنشطة  التنويع  إّن 
الفّعاليّات بالتعاون بين الهيئة التدريسيّة وأمين/ة المكتبة.
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يختارها 	  التي  الكتب  قراءة  ويفّضل  ُملزمة.  غير  بقراءتها  الُموصى  الكتب  قائمة 
الطالب نفسه ويرغب في قراءتها.

تُرسل نتائج االنتخابات في المدرسة بنموذج خاّص.	 

لالستزادة في المعلومات، ولمتابعة المستجّدات الخاّصة بمشروع »مسيرة الكتاب«، 	 
בתי  )ספריות  والتعليم  التربية  لوزارة  التابع  المكتبات  قسم  موقع  زيارة  يمكنكم 
ספר(. وكذلك موقع »المنطار«. ويمكن االستفادة من قوائم القصص المقترحة في 

جميع السنوات الدراسية السابقة.

تحصل المدارس المشاركة في مشروع »مسيرة الكتاب« على قسائم شراء كتب، 	 
و/أو  كتابيًّا  العمليّة  وتوثيق  سابقًا،  وردت  التي  الخطوات  جميع  تنفّذ  أن  شريطة 

بالصور و/أو العارضات و/أو األفالم ... 

الُموصى  الكتب  أن تحصل على رزمة  مبّكًرا  تتسّجل  التي  للمدارس  يحّق   : مالحظة 
بقراءتها بمبلغ مخفّض، مقداره 400 ش. ج. وحتى نفاد الكميّة. )يتّم إرسال شيكات بعد 
وصول رسالة موافقة تُتيح للمدرسة باقتناء الكتب(. المشاركة بالمشروع غير مشروطة 

بشراء الكتب بالسعر المدعوم. 

فّعاليّات مقترحة لتفعيل مسيرة الكتاب

افتتاح مسيرة الكتاب من خالل تنظيم مسيرة تجوب أحياء القرى والمدن، تُرفع فيها 	 
شعارات تبيّن أهمية الكتاب والقراءة. وتنظّم في نفس اليوم أمسية أدبيّة يشارك فيها 

أولياء األمور محورها المطالعة.

االستفادة من اإلذاعة المدرسيّة في الفترة الصباحيّة لقراءة نماذج قصصيّة، توصية 	 
بقراءة قصة ...

تخصيص زاوية في المدرسة تتوفّر فيها قصص مالئمة للقراءة خالل االستراحات.	 

استضافة أدباء وخبراء في مجال أدب األطفال لتشجيع التالميذ واألهل على القراءة.	 

تحصل المدارس المشاركة في المشروع على شهادة اشتراك. وتقّدم لجنة خاّصة )تضّم 
للمدارس  امتياز  شهادات  أمور...(  وأولياء  أديبات  أدباء/  مرشدين/ات،  مفتشين/ات، 

المتميّزة في األلوية المختلفة.

أعّد التقرير: 
د. ماجد أبو مخ المرشد القطرّي للمشروع في وزارة التربيّة والتعليم.
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دور المكتبة العاّمة في تشجيع وتحبيب المطالعة لدى األطفال
كرام أبو عطا

تبدأ العناية بغرس حّب القراءة وعادة القراءة والميل لها في نفس الطفل والتعّرف على 
ما يدور من حوله منذ بداية معرفته للحروف والكلمات، ولذا فمسألة القراءة مسألة حيويّة 
بالغة األهميّة لتنمية ثقافة الطفل، فعندما نَُحبِّب األطفال بالقراءة،  نُشّجع في الوقت نفسه 
فإنّه يفتح األبواب أمامهم  القراءة يولّد للطفل أشياء كثيرة،  اإليجابيّة في الطفل، فحّب 
نحو الفضول واالستطالع، وينّمي رغبتهم لرؤية أماكن يتخيلونها، ويقلّل مشاعر الوحدة 
والملل، ويخلق أمامهم نماذج يتمثّلون أدوارها، وفي النهاية، تُغيّر القراءة أسلوب حياة 

األطفال.

الحقائق  يبحثون عن  مبتكرين  باحثين  مفّكرين  األطفال  نجعل  أن  القراءة  من  والهدف 
والمعرفة بأنفسهم، ومن أجل منفعتهم، مما يساعدهم في المستقبل على الدخول في العالم 
كمخترعين ومبدعين، ال كمحاكين أو مقلدين، فالقراءة أمر إلهّي متعّدد الفوائد من أجل 

حياتنا ومستقبلنا، وهي مفتاح باب الرشد العقلّي.

إيمانًا من منطلق »المكتبة العاّمة« أن القراءة هاّمة لحياة أطفالنا، فكّل طفل يكتسب عادة 
القراءة يعني أنّه سيحّب األدب واللعب، وسيدعم قدراته اإلبداعيّة واالبتكاريّة باستمرار، 
هي  بل  فحسب،  تخاطب  وسيلة  ليست  واللغة  اللغة،  حّب  كذلك  األطفال  تكسب  وهي 
أسلوب للتفكير، وعليه تسعى المكتبة العاّمة لتوفير شتّى الوسائل لتنمية حّب القراءة، من 

هذه الفعاليّات التي تقوم بها المكتبة :

مشاركة األّمهات مع أطفالهن في »يوم مفتوح« مخّصص لهّن وألطفالهّن ضمن - 
مشروع »نبع الحنان« حيث يستمعن لمحاضرة قيّمة عن أهّمية قراءة القصة للطفل 
لقسم  المعّدة  القاعة  المحاضرة في  أّمه، وتكون  حتى وهو ما زال جنينًا في بطن 
األطفال، بحيث نرّكز على دور األهل في غرس هذه المهارة في نفوس أطفالهم 
ا في تلك  منذ الصغر،  والواقع والدراسات يؤّكدان على أّن السّن ليست عاماًل مهّمً

النقطة، فيمكن لنا أن نحبّب الطفل في القراءة من سنوات عمره األولى.

مسرحيّة -  لحضور عروض  األطفال  رياض  من  الصفوف  جميع  ودعوة  مشاركة 
للطفل،  والمتعة  الفائدة  الى  باإلضافة  يؤّدي  مّما  العاّمة،  المكتبة  قاعة  في  هادفة 
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فإنّه يتعّرف على المكتبة ويصبح من روادها بمرافقة والديه وذويه، الذين بدورهم 
يقومون باستعارة القصص وسردها على أطفالهم.

عرض ساعة قصة من قبل مختّصين، ويكون العرض بشكل شائق ومثير وتجسيمها - 
وقراءة  المكتبة  رّواد  من  ليصبح  يتشّوق  الطفل  يجعل  مّما  والصورة،  بالصوت 

القصة التي عرضت أمامه.

في -  العامة  المكتبات  قسم  بتمويلها  ويقوم  والكتابة،  اإلبداع  لتنمية  دورات  إقامة 
إسرائيل.

العامة وغرس -  المكتبة  ارتياد  على  أطفالهم  لتشجيع  لألهالي  وندوات  محاضرات 
حّب المطالعة لديهم.

عرض قصص مختلفة وهادفة بواسطة »العارض« وسماعها صوتًا وصورة في - 
قاعة المكتبة العاّمة.

مشاركة صفوف رياض االطفال والمرحلة االبتدائيّة في إمكانيّة »إعارات صفيّة« - 
يتّم إعارة قصص مختلفة لكّل صّف وتبديلها كّل شهر  العامة، بحيث  المكتبة  من 
بالتعاون مع مرّكز/ة الفعاليّات التربويّة في كّل مدرسة، مما يضمن لنا أّن جميع 
الطالب قد تّم إضافتهم ألعضاء المكتبة، وهكذا يصبح اإلقبال على المكتبة العاّمة 
عادة ويختفي الخوف أو الخجل من الدخول للمكتبة ألّن -هناك بعض األطفال مّمن 

يهابون دخول المكتبة-.

كرام أبو عطا  - مديرة المكتبة العاّمة في كفر قرع 
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القسم الثالث

 شهادات وتجارب
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رحلة الشاعر فاضل جمال علّي مع الكتابة لألطفال
أعّد التقرير: د. محمود أبو فنّه

وّجهت لألديب الشاعر فاضل علي عّدة أسئلة، وفيما يلي إجاباته عنها مع نبذة عن سيرته 
الذاتيّة:

إجابات الشاعر فاضل:

- رحلتي مع الكتابة لألطفال:
الطفل  تحترم  بحثت عن مضامين  أوان حيث  ابنتي  بعد والدة  لألطفال  كتابتي  بدأت   
والزمنيّة.  والماديّة،  والجسديّة،  العاطفيّة،  االصعدة:  جميع  على  بوجوده  وتعترف 

وتراعي وجوده واحترام حاجاته.
- الدوافع واألهداف لكتابتي لألطفال:

حثُّ الكبار على القيام بوظائف األبوة واألمومة من منطلق أنّه ال يوجد أطفال سيئون 
وإنّما أهٌل مقّصرون أو غير قادرين.

- بمن تأثّرُت:
تأثّرُت بأدب األطفال العالمّي والعربّي – كجبران، وبتوّجهات مهنيّة من عملي في قسم 

الرفاه االجتماعّي.
- ألّي شريحة عمريّة أكتب:

لمرحلة  بعدها  كتبت  ثم  سنوات،   6-3 لشريحة  كان  األّول،  كتابي  كالورد«،  »خدي 
الصفوف الدنيا كما جاء في كتابي: »لي الدنيا«.

- موضوعات وقيم في كتاباتي لألطفال:
االحترام أّوالً: احترام الكبير للصغير كما فعل األنبياء. والقوانين والقيم يجب أن تكون 

سارية المفعول على الكبار والصغار مًعا.
- أيّها أحّب: الشعر أم النثر؟:

الشعر أحبُّ إلى قلبي فهو قّمة التعبير االدبّي والكالم المختزل الذي يحمل جماليّات اللغة 
وبالغتها ويكون مكتنًزا بالمعاني.
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- كيف استقبل القّراء قّصة: األميرة ليماس:

لم يحظَ هذا الكتاب على رواج كاٍف، ولكن في المّدة األخيرة أاُلحظُ زيادةً في االنتشار 
واالهتمام.

- أيّهما تفّضل الشعر العمودّي أم شعر التفعيلة؟:

في كتاب: خّدي كالورد كتبت شعر التفعيلة فجاء الكتاب مجّدًدا من حيث المعنى والمبنى. 
الدنيا ألكتب شعًرا عموديًّا لهدفين: األول هو تعريف األطفال  ثم ُعدت في كتاب: لي 
بأنماط الشعر المختلفة )الموزونة(، والثاني نزوال عند حاجة الطفل لإليقاع والموسيقى.

سيرة ذاتية )يقلم األديب فاضل علي نفسه(:

أنا من مواليد 3.11.1953 في قرية البقيعة في الجليل األعلى في شمال فلسطين . متزّوج 
من مها ولي ابنه اسمها أوان وابن اسمه إياب وهذه االسماء من اختيار زوجتي وهو 
أجمل اختيار. أعمل في مجال العمل االجتماعّي في عالج األحداث والبالغين في مدينه 
حيفا. أصدرت ديوان: عاشق األرض والمطر، وأغاني الشارع للكبار عام 1979. وبعد 
والدة »أوان« فتّشت عن كتب لألطفال تحترمهم وتحترم كيانهم بسبب عمق تجربتي مع 

أوان فكتبت أول كتاب لي لألطفال بعنوان: »خّدي كالورد« حيث كتبت: 

أكرهُ َمن يقرُصني في الخّد
 وأقول كفى

 خّدي كالورد
 ليس يطيق المزح 

 إلى هذا الحّد.
وبعد ذلك كتبت كتاب: لي الدنيا، وهو شعر لألطفال ثم كتاب: على طبيعتي أنا، وكتاب: 
شخصيّة، ثم كتاب: مشاعر طفل، وكتاب: كي تشعروا معي، وكتاب: إنسان.  مسألة 

وكلها مجموعات شعريه لألطفال.
وقد كتبت قّصتين هما: األميرة ليماس، وقصة: أّمي والعصفورة.

ترجمت بعض القصص للعربيّة وأهّمها: الّشجرة الكريمة.
قلبي جليل خزعل،  العزيز على  الشاعر  1995 في مهرجان جرش مع  شاركت عام 
أدب  اتّحاد  من  كالورد  خدي  كتاب:  لنّص  أندرسن  وسام  على  حصلت   1998 وعام 

األطفال العالمّي. 

في عام 2013 حصلت على تكريم لكتاب: إنسان من مؤسسة الفكر العربّي في بيروت، 
حيث أقيم التكريم في عّمان ضمن مؤتمر أكاديمّي حول وضع اللغة العربيّة اليوم في 

العالم العربّي.
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حوار مع األديبة ميسون أسدي
أدر الحوار: د. محمود أبو فنّه

هت لألديبة ميسون االسدي، ويسّرنا أن أنقل لكم إجاباتها  اعتمد الحوار على أسئلة ُوجِّ
عن تلك األسئلة.

كيف بدأِت رحلتك مع الكتابة لألطفال؟	 
كنت أحّب الكتابة منذ صغري، وكانت لي عّدة محاوالت، إلى أن عملت في مدينة 	 

يافا وهناك تعرفت على أهل هذه المدينة العربيّة وشاهدت بأم عينّي البؤس الثقافّي 
الذي يعيشه األطفال هناك، عندها قّررت أن أكتب أّول قصة لألطفال بعنوان »فايقة 
ونعسان« التي طبعتها على حسابي الخاّص ووّزعتُها على األطفال هناك، وكان 

ذلك عام 1987.

 ماذا كانت الّدوافع واألهداف؟	 
المجتمع وتُحدث ثورة 	  بأن قصصي ستغيّر  الخاطئ  اعتقادي  الدافع األساسّي هو 

في ذلك المكان، لكنّي لم أملك في ذلك الوقت وسيلة أخرى للتعبير عن َرغبتي في 
التّغيير، ومع مرور الوقت وعندما أصبح لدّي أطفال، تغيّرت الدوافع وأصبحت 
الكتابة بالنسبة لي شيئًا آخر.. فعندما أكتب لألطفال أكون كما أحبُّ أن أكون، أتخيّل 
نفسي طفلة وأكتب كما كنت أتمنّى أن يكتبوا لي في طفولتي، وعندما أقرأ ما أكتب، 
أشعر بسعادة األطفال. ال يوجد في الَكْون ما يضاهي سعادة الطفل، إن األمر يشبه 
تماًما منظر الوالد الذي يشارك طفله لعبته وكأنّه يسلّيه، ولكنّه في الحقيقة، يلعب 

بألعاب طفله ويشعر بنفس الّسعادة.  

بمن تأثّرت في توّجهك للكتابة لألطفال؟	 
تأثرت بالكاتبة السويدية آستريد ليندغرين، والتي تتميّز بمخيّلة إبداعيّة استثنائيّة، 	 

كما أنها تملك قدرة قويّة على تأثيث قصص األطفال بما يسحرهم من أشياء مختلفة، 
إن قارئ أعمالها يحّس ال محالة بروٍح طفوليّة نابضة وحيّة، وهذا يدلُّ على صدق 
تجربة استريد في طفولتها، وكونها بالفعل عاشت طفولة مليئة بالجمال واألحداث 
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الممتعة. وأنا نفسي عشت طفولة مميّزة وتنعكس دائًما في معظم كتاباتي.

هل ترّكزين على شريحة عمريّة معيّنة؟	 

عندما تأتي الفكرة، ال أهتمُّ ألّي شريحة هي، أكتب فقط، وتقوم دار النشر بتصنيفها، 	 
لذلك أصبح لي العديد من الكتب لجميع الشرائح العمريّة. 

ما هي أبرز الموضوعات والقيم التي تطرقِت إليها؟	 

ومختلفة 	  متعّددة  وبأشكال  قصة  من  أكثر  في  تكّررت  والتي  الموضوعات  أبرز 
بأسلوبها عن المتّبع في هذا المضمار، هو موضوع »حّق العودة«، وقد جاءت مّرة 
الشمس،  لنبتة عبّاد  ماء وأخرى  لسان قطرة  أخرى على  لسان كلب، ومّرة  على 
في  برز  آخر  موضوع  وهناك  وهكذا.  وصيصانها..  دجاجة  لسان  على  وأيًضا 
كتاباتي، وهو كسر النمطيّة واآلراء المسبقة التي يحملها الناس وينقلونها ألطفالهم. 
واهتممت كثيًرا باحترام اآلخر المختلف، اعتماًدا على أّن كلَّ شخص هو مختلف 

عن اآلخر.. كما تطّرقت لموضوع التحّرش الجنسّي باألطفال.

  
بعد قراءتي لحوالي عشرين كتابًا من تأليفك لألطفال وقصًصا أخرى للكبار- أّي 
أنواع القصص أحّب لديك: الواقعيّة، الخياليّة، قصص على لسان الحيوان.. وبماذا 
اللغة  والقيم،  الموضوعات  حيث  من  للكبار  كتابتك  عن  لألطفال  كتابتك  تختلف 
الجنسّي  كالتحّرش  حّساسة  لموضوعات  التطّرق  مثل:  أخرى  وأمور  واألسلوب، 

والعالقة الحميمة بين الزوج والزوجة ...؟ 

- أحبُّ الكتابة بلغة بسيطة يفهمها الجميع، وعند كتابتي لألطفال ال أتَعّمد استعمال 
تعابير منّمقة وال أرتاب من الطفل المتلقّي. هّمي الوحيد هو أن أكون مفهومة للغاية، 
وأبحث عن طرق إمتاع الطفل، فأنا لست معلّمة أو موّجهة، أنا مجّرد كاتبة تبحث 
عن التواصل مع قّرائها بطريقة مبتكرة وممتعة في نهاية األمر، بغّض النظر عن 
نوعيّة القّصة إن كانت خياليّة أو واقعيّة وغيرها.. أما بالنسبة للعبر واألهداف من 

كّل قصة والتي يتشّدق بها معظم الُكتّاب، فهي ليست في سلّم أولويّاتي..

سيرة ذاتية لميسون أسدي

مواليد 7/11/1963 قرية دير األسد- الجليل األعلى	 
متزّوجة وأّم لطفلين و تقيم في مدينة حيفا	 
1984- حصلت على اللقب األول )BA( في موضوع التاريخ والتربية من جامعة 	 

حيفا
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1992- حصلت على دبلوم في الصحافة المكتوبة من جامعة تل أبيب	 
1997- حصلت على اللقب األول )BA( في العمل االجتماعّي من جامعة حيفا	 
2006- حصلت على الماجستير )MA( في موضوع االتّصال من جامعة "كالرك" 	 

األمريكية
تعمل على رسالة الدكتوراة في جامعة "بورتسماويث" البريطانية

عملت في الصحافة والتوجيه واإلرشاد، ولكن عملها األساسّي هو: عاملة اجتماعيّة.
كتبت – وتكتب – للكبار ولألطفال والفتيان، وصدر لها حتّى اليوم 30 كتابًا لألطفال، 

وخمس مجموعات قصصيّة ورواية للكبار.

من كتبها للكبار نذكر:
كالم غير مباح.- 
عن بنات أفكاري- 
لملم حريم- 

تُرجمت بعض قصصها ألكثر من لغة أجنبيّة.

نالت العديد من الجوائز، منها  حائزة على قّصة »العودة« لقصص األطفال- 2008 
وجائزة اإلبداع عام 2008.

تُدّرس بعض  قصصها في المدارس والمعاهد العليا، وتّم ترجمة بعضها إلى أكثر من 
لغة. حازت على جوائز عديدة.

متناهية وتكشف في  ببساطة  الواقع  تعرية  قدرتها على  أسدي في  نجاح ميسون  يكمن 
القّراء  استفّزت  ولطالما  المغايرة  الفنيّة  وبصمتها  الشخصّي  أسلوبها  عن  قصصها  

بجرأتها  وصراحتها وكسرها للتابو المحّرم بأدبنا المحلي.

في  والمفاجئ  الُمميّز  أُسلوبها  من  نابعة  كبيرة  متعة  ميسون  في قصص  القارئ   يجد 
نهايات قصصها.
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حوار مع أديبة األطفال ميساء فقيه
أدار الحوار: د. محمود أبو فنّه

هت لألديبة ميساء فقيه، ويسّرنا أن ننقل لكم  اعتمد الحوار على األسئلة التالية التي ُوجِّ
إجاباتها عنها.

السؤال الرئيسّي: نرجو التحّدث عن تجربتك في الكتابة لألطفال:

كيف بدأت رحلتك مع الكتابة لألطفال؟	 

 ماذا كانت الدوافع واألهداف؟	 

بمن تأثّرِت في توّجهك للكتابة لألطفال؟	 

هل ترّكزين على شريحة عمريّة معيّنة؟	 

ما هي أبرز الموضوعات والقيم التي تطرقِت إليها؟	 

السؤال الثاني: بعد قراءة عدد من كتبك لألطفال مثل: إيمان وعيد األّم، قررت هديل أاّل 
تبكي في الروضة، نهيد وليلة العيد، رحلة الدودة الصغيرة .. ، وبعد إعدادك أسطوانة 

غنائيّة لقصص »مها والقمر«:

هل هناك فرق بين قصص تصلح إلصدارها في أسطوانة غنائيّة وأخرى ال تصلح 	 
لذلك من حيث اللغة واأللفاظ واألسلوب؟

ولماذا جاءت قّصة »نهيد وليلة العيد« بأسلوب مسجوع؟	 

ذات 	  والقصة  األم(  وعيد  إيمان  )مثل:  الواقعية  القصص  بين  عندك  الفرق  ما  ثّم 
الطابع التعليمّي )مثل: رحلة الدودة الصغيرة(؟

أخيًرا: نرجو تزويدنا بتفاصيل موجزة من سيرتك الذاتية. 
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سيرة حياة الكاتبة ميساء فقيه )بقلم الكاتبة نفسها!(

»ولدُت في مدينة عّكا القديمة. نشأت في أسرة فنيّة تتميّز باألصوات الجميلة، وقد ورثُت 
الصوت الجميل عن أسرتي،  ومارست هذه الموهبة في الكثير من المهرجانات الفنية 
الغنائيّة. اكتسبُت كذلك حّب األدب والكتابة من المرحوم والدي الذي كان مولًعا بكتابة 

الشعر. 

تلقيُت دراستي االبتدائيّة في مدرسة األمل في عكا، ثم انتقلُت للمرحلة االعداديّة، وقد 
أنهيُت دراستي الثانويّة في  مدرسة  تيراسنطه في عكا.  بعدها التحقُت بعّدة دورات.  

عّكا،  مدينة  في  العّكيّات  النساء  مؤّسسة  في  حاضنات  بدورة  التحقُت   1994 سنة  في 
وحينها بدأُت خطوتي األولى في مجال الكتابة ألدب األطفال.

 أصدرُت قّصتي األولى سنة 1996 بعنوان »إيمان وعيد األّم«، ومنها انطلقُت لكتابة 
قصص أخرى لألطفال.

التحقُت بدورة حول »أدب اطفال« بدار المعلّمين العرب في حيفا وفي تلك الفترة راودتني 
تخّصصت  حيث   1998 سنة  الغربّي  الجليل  بكلّية  فالتحقت  الجامعّي،  التعليم  فكرة 
ثم  بامتياز.  أول  جامعّي  لقب  شهادة  على  وحصلُت  والتربية  االجتماع  علم  بموضوع 
التحقُت  بكلية جوردون في حيفا وحصلت على شهادة التأهيل لموضوع التربية الخاّصة 

الذي ما زلت أعمل فيه حتّى اليوم.

انحصرت مؤلّفاتي في مجال أدب األطفال، وقد بلغ مجموعها حتّى اآلن 15 كتابًا تتمثّل 
بالعناوين التالية: 

1( إيمان وعيد األّم.
2( مرام والصيام.

3( قّررت هديل أاّل تبكي في الروضة.
4( عالء يحتفل بغرس األشجار.

5( كنت يوًما ما صغيًرا.
6( نهيد وليلة العيد.

7( مها والقمر.
8( مرح تريد كّل شيء.

9( الحاسوب مفيد يا لمى ولكن.. 
10( ريما والبحر

11( فرفوشة تحافظ على جسمها. 
12( سلسبيل تحلم.
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13( بعيًدا عن العنف.
14( رحلة الدودة الصغيرة.

15( مغامرة خضر في عيد الفطر.
وفي سنة 2010 أصدرُت قرًصا مدمًجا لقصص ُمغنّاة من تأليفي وألحان أخي مازن 
قُربي بعنوان: » مها والقمر« وقد القى نجاًحا كبيًرا. وفي سنة 2012 تّم إصدار قرص 

آخر لألطفال.

إجابات الكاتبة ميساء فقيه عن االسئلة:. 1

كيف بدأت رحلتك مع الكتابة لألطفال؟أ. 

رحلتي مع الكتابة بدأت في »دار الطفل« في عّكا عندما تعلّمت دورة حاضنات بهدف 
اكتساب أساليب التربية.

الباحثة »روزالند دعيم« وقد شّجعتني على  تعلّمت هناك موضوع أدب أطفال مع 
الكتابة وقالت إنني أمتاز بأسلوب قصصّي يتالءم مع ميول األطفال وحاجاتهم.

كذلك تعلمُت مدى تأثير القّصة على حياة الطفل من عّدة نواٍح: اجتماعيّة، سلوكيّة، 
وعاطفيّة ترتبطُ مشاعر الطفل، باإلضافة إلى إثراء الطفل بالمخزون اللغوّي والجمالّي. 

ب.  ماذا كانت الدوافع واألهداف؟
الكتابة باألساس هي عبارة عن حاجة لتفريغ طاقة داخليّة هدفها التعبير واالستمتاع    
باإلنتاج األدبّي. الكاتب يشعر بسعادة كبيرة بعد انتهائه من كتابة قّصة فيشعر كأنّه 

نجح في بناء بيت جميل. هذا هو شعوري عندما أنجز إنتاًجا أدبيًّا لألطفال.

ج.  بمن تأثّرِت في توّجهك للكتابة لألطفال؟
تأثرُت بالبيئة وبالظروف التي أعيُشها، فأنا اؤمن بأن للبيئة والظروف التي يعيشها   
الكاتب تأثيًرا كبيًرا على إنتاجه األدبّي بشكل مباشر وغير مباشر عن طريق العقل 

الواعي والعقل الالوعي.

فمثال: عندما ُدعيت للقاء مع طالبات كليّة سخنين لفتوا نظري بأّن أبطال القصص في   
إنتاجي األدبّي هم من اإلناث وقليل منهم من الذكور. والحقيقة أنّني تأثّرُت من كوني 

ا للبنات فقط.  أّمً

وشيء آخر اكتشفتُه وهو أّن إنتاجي األدبّي األول كان عن موضوع األّم في قّصة   
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»إيمان وعيد األم«، وهذا ليس صدفة بل ألّن موضوع األّم له أثر كبير في نفسي، فأنا 
في سّن العشرين فقدُت أّمي التي كانت بالنسبة لي كّل شيء، خاّصة أنّني كنُت أصغر 
أخوتي، وكنُت المدلّلة، وهذا الشيء ترك أثًرا كبيًرا في نفسي وانعكس على إنتاجي 

األدبّي.

د.  هل ترّكزين على شريحة عمريّة معيّنة؟

ال أقتصر في كتاباتي على شريحة عمريّة واحدة، بل أرّكز في كّل عمٍل أكتبه على   
موضوع يتالءم مع عمٍر معين. 

مثال قصة:  »قّررت هديل أاّل تبكي في الروضة«  الواضح أن الموضوع  فيها يتالءم   
مع أطفال بعمر الروضة، بينما قصة:  »مرام والصيام«  فالموضوع يتالءم مع أطفال 

بعمٍر أكبر حيُث يحاولون خوض تجربة الصيام.

وأسلوب  القّصة  ناحية موضوع  فمن  الفطر«  عيد  في  »مغامرة خضر  قصة:   أّما   
كتابتها وعدد كلماتها أرى أنّها تناسب أطفااًل أكبر سنًّا بمستوى صّف ثالث ورابع.

ما هي أبرز الموضوعات والقيم التي تطّرقِت اليها؟ ض. 

منها  أذكر  لألطفال،  قصصي  في  انعكست  مختلفة  وقيم  موضوعات  إلى  تطرقُت 
المواضيع والقيم التالية:

حّب الذات عند األطفال في قّصة: »إيمان وعيد األّم«.	 
العنف في قصة:  »بعيًدا عن العنف«. 	 
تأثير التطّور التكنولوجّي على األطفال في قّصة: »الحاسوب مفيد يا لمى ولكن..« 	 
خوف األطفال عند النوم في قّصة:  »سلسبيل تحلم«.	 
الغيرة من األخ األصغر في قّصة:  »كنت يوًما ما صغيًرا«.	 
القناعة في قّصة: »مرح تريد كّل شيء«.	 
المثابرة وعدم االستسالم والخضوع في قّصة:  »ريما والبحر«.	 
عدم التعّرض لألخطار وضرورة االنتباه والحذر في قّصة: »رحلة الّدودة الّصغيرة«.	 
الصيام وتجربة األطفال للصيام في قّصة: »مرام والصيام«.	 
التربية الجنسيّة؛ الحرص على الجلوس بشكل الئق عند ارتداء الفستان لعدم كشف 	 

العورات في قّصة:  »فرفوشة تحافظ على جسمها«.
االستماع لنصيحة الوالدين في قّصة: »مغامرة خضر في عيد الفطر«،  وأيًضا في 	 

قصة: »رحلة الدودة الصغيرة«.
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في 	  تبكي  أاّل  هديل  »قّررت  قّصة:  في  بالروضة  االلتحاق  من  الطالب  خوف 
الروضة«.

قصة:  	  في  الحيّة  الكائنات  من  كغيره  يتأثّر  حّي  كائن  ألنّه  النبات  على  المحافظة 
»عالء يحتفل بغرس األشجار«. 

أهميّة اإليمان واالتّكال على هللا في قّصة: »نهيد وليلة العيد«. 	 

ال غ.  وأخرى  غنائيّة   أسطوانة  في  إلصدارها  تصلح  قصص  بين  فرق  هناك  هل   
تصلح لذلك من حيث اللغة واأللفاظ واألسلوب؟

أن  يجب  غنائيّة  أسطوانة  في  إصدارها  نستطيع  التي  فالقصص  فرق؛  هنالك  طبًعا   
مسجوعة  كلماتها  تكون  ما  غالبًا  فهي  السجع،  أسلوب  مثل  معينة  أساليَب  تتضّمن 
لتتناسب مع اللحن. كذلك يجب أن تحوي كلمات سهلة وسلسة اللفظ، وتكتب بأسلوب 

سلس وموجز وبألفاظ وحروف ذات نغمة موسيقيّة جميلة. 

لماذا جاءت قصة: »نهيد وليلة العيد« بأسلوب مسجوع؟ ك. 

»ريما  والصيام«،  »مرام  مثل:  القصص  من  العديد  في  اعتمدته  السجع  أسلوب   
والبحر«، »مها والقمر«. أمثلة من الجمل المسجوعة:

على 	  الرقص  تحّب  الكالم،  تحّب  بنت  »مرام  نقرأ:  والصيام«  »مرام  قّصة:  في 
األنغام، لكن مرام ال تحّب كّل أنواع الطعام، ال تأكل السبانخ وال اللحم وال مرق 

العظام، إنّما تحّب الحلوى وبعض الفواكه وخصوًصا الشمام«. 

وفي قصة: »مها والقمر« نقرأ: »كانت مها تسير مع أّمها، وبين حين وآخر ترفع 	 
للسماء رأسها، تنظر للقمر وتحتار في أمرها«. 

وفي قصة »ريما والبحر« نقرأ: »مّرت من أمامهم صديقتُهم رهف، وكانت تحمل 	 
بيدها كومة َصدف، فطلبوا منها أْن تشاركهم في األمر، وأن تُعطيَهم صدفًا لتزيين 

القصر«. 

كونه  إلى  باإلضافة  للنّص،  ا  خاّصً وطابًعا  جمااًل  يُعطي  السجع  أسلوب  رأيي  وفي   
يساعد على الحفظ وسالسة اللفظ ، وبالذات عند األطفال.

 ما الفرق بين القصص الواقعيّة والقصص ذات الطابع التعليمّي؟و. 

القصص الواقعيّة باألساس تتحّدث عن واقع يعيشه تقريبًا كّل األطفال، ولكن كّل طفل   
يتأثّر ويتقبّل هذا الواقع بشكل مختلف كما الحظنا  في موضوع الخوف من الظالم، 
أو الخوف من الروضة، فالقصة الواقعيّة تعكس للطفل ما يمّر به أشخاص القصة من 
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مشاعر وأحاسيس، وهذا يساعد الطفل القارئ/السامع على تخطّي تلك المرحلة وفهم 
ما يدور من أمور، بينما القّصة ذات الطابع التعليمّي تزّود الطفل بمعلومات مختلفة 

وفي مجاالت متنّوعة. 
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تجربتي في الكتابة لألطفال
أديم أحمد مصاروة

بدأت رحلتي مع الكتابة لألطفال عندما بدأت العمل كأخصائيّة اجتماعيّة في مستشفى 
تأهيلّي لألطفال. في مجال تخّصصي كانت إحدى الوسائل المتبعة للتواصل مع األطفال 
ومع عالمهم الداخلّي هي القصة. قمت بالبحث عن قصص باللغة العربيّة تعالج قضايا 
األطفال ذوي االحتياجات الخاّصة الستخدامها في مجال عملي ولتسهيل عمليّة التواصل 
مع األطفال الذين اعمل معهم، ولكنني وجدت نقًصا بارًزا في هذا المجال، لذلك قررت 

البدء بتأليف قصص لألطفال ذوي االحتياجات الخاّصة تعالج قضاياهم المختلفة. 

  ،2009 نشرت عام  ياسمينة«،  بتأليفها هي قصة: »رحيق  قمت  التي  األولى  القصة   
وتتطرق هذه القّصة للطفل »المختلف« بطريقة رمزيّة من خالل سرد قصة زهرة باسم 

ياسمينة.

 عندما وجدت استحسانًا للقصة من قبل األطفال، وأيًضا من قبل بعض المختّصين في 
مجال أدب األطفال، قررت العمل على نشرها، وبفضل هللا تّم النشر. 

القصة الثانية التي قمُت بنشرها هي قصة: »أخي وكرسيّه المتحّرك« التي تعكس الواقع 
يستعملون  الذين  األطفال  وخصوًصا  الخاّصة،  االحتياجات  ذوو  األطفاُل  يعيشه  الذي 
كرسيّا متحّرًكا. القصة تسلّط الضوء على العالم الداخلّي لألطفال الذين لديهم أخوة ذوو 
احتياجات خاّصة، وتعكس المشاعر المختلطة التي يعيشونها، كالشعور بالخوف، القلق، 

الغيرة وغيرها... من خالل تواصلهم الدائم مع أخيهم/أختهم. 

كان من المهّم بالنسبة لي من خالل القصة أْن يعي الطفل القارئ أّن الطفل ذا االحتياجات 
الخاّصة، مهما بدا مختلفًا، هو طفل كباقي األطفال، يجب علينا احترامه وتقديره وعدم 

نبذه.  

الهدف األساسّي والرئيسّي الذي أطمح اليه من خالل الكتابة هو إثراء مكتبتنا العربيّة 
بقصص تهتّم وتعالج قضايا األطفال ذوي االحتياجات الخاصة، ورفع مستوى الوعي 

بخصوص جوانب حياتهم المختلفة وخصوًصا الجانب النفسّي وعالمهم الداخلّي.

 تعتبر القصة من أهّم الوسائل وأكثرها تأثيًرا في حياة الطفل، لذلك أجدها الوسيلة األنجع 
واألفضل لفهم عالم الطفل بشكل عام، والطفل ذي االحتياجات الخاّصة بشكل خاّص. 
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محبّب،  بشكل  الخاص  لوضعه  الطفل  تقبّل  في  نساهم  أن  نستطيع  القصة،  فمن خالل 
ولطيف وقريب لعالمه المميّز.

كتابتي، حتّى اآلن، موّجهة لألطفال في سّن الطفولة المبّكرة والمرحلة االبتدائية.

أبرز الموضوعات التي تطّرقت لها من خالل كتابتي لألطفال تتعلّق بحياة األطفال ذوي 
في  المطروحة  القيم  أهّم  واقعّي. من  بشكٍل  وأيًضا  بشكل رمزّي  الخاّصة  االحتياجات 

قصصي هي: احترام اآلخر المختلف وتقبّل الذات.

لكّل نوع من القصص رونقه وميزته الخاّصة، ولكنّني في الوقت الحالي أجدني أحبّذ 
وأفّضل القصص العالجيّة، وخصوًصا ألّن لها أثًرا كبيًرا في مجالي المهنّي كأخّصائيّة 
اجتماعيّة، حيث أجد لها األثر الكبير والهاّم في بناء صّحة نفسيّة سليمة للطفل، ويسّرني 
أن يرى األخصائيّون في المجاالت التربويّة واالجتماعيّة والنفسيّة هذه القصص مرجًعا 

في تعاملهم وتواصلهم مع األطفال.

في هذه األيّام أعمل على نشر قّصتين جديدتين لألطفال، إحداهما تتطّرق لألطفال الذين 
يعانون من مشاكل في السمع.

القصة، بحسب رأيي المتواضع، ليست مجّرد سرد أحداث وعرض شخصيّات، إنما هي 
البذرة التي تستقّر في نفس الطفل وعقله لتكون لبنة أساسيّة ومهّمة في بناء شخصيّته في 
المستقبل.  إيماني ال يتزعزع بأّن المجتمع الناجح السليم يبدأ من الطفل، لذلك كلّي أمل 
أن تصل الرسالة التي أعمل على نشرها  ألكبر شريحة ممكنة من األطفال لنصل إلى 

مجتمع أفضل وأكثر أمانًا!
 

تفاصيل موجزة من سيرتي الذاتيّة:

- سنة الوالدة: 1986 في كفر قرع.
- الدراسة: طالبة دكتوراة في مجال العمل االجتماعّي، الجامعة العبريّة، القدس.

- العمل: اخصائيّة اجتماعيّة.  
- أسماء كتب األطفال وسنوات إصدارها: 

  »رحيق ياسمينة« – 2009،  »أخي وكرسيّه المتحّرك« – 2013
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 من رفوف الكتب
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من أدب األطفال المحلّي
بقلم: محمد علي سعيد

uuيارا ترسم حلًما

المؤلف: سهيل عيساوي. )من قرية كفر مندا- منطقة الناصرة(

رسوم الفنان: محمود إبراهيم زيد.

اإلصدار والسنة: إصدار خاّص. ط2 عام 2014.

الفئة العمريّة: 8 سنوات فما فوق.

المعلّمة  بالفكرة المركزيّة في القصة، وتتحدث القصة عن  العنوان جملة اسميّة تتعلّق 
يارا التي تستحضر ما حدث لها وهي في الصف الثالث، حيث طلبت المعلّمة من الطالب 
أن يرسم كّل منهم حلمه، وفي حينه رسمت يارا حلمها بأن تصبح معلّمة، وتحقّق حلمها.. 
وقامت بالطلب نفسه من طالبها في الصف الثالث، فأغمض الطالب عيونهم وحلموا، 
ثم تناول كلٌّ منهم ألوانه ورسم حلمه )المهنة التي يحلم بأن يمارسها(، وأخذ كّل طالب 
يعّرف نفسه ومهنته في المستقبل، ويشرح كيف سيخدم بها مجتمعه، وهكذا تحّدث 26 
طالبًا وطالبة، وانتهت القصة بأن تحّدث البعض عّما يجب أن يفعله كي يحقّق حلمه، 

والمعلّمة يارا قدوتهم.

القصة عبارة عن ربط بين الماضي والحاضر وإغالق دائرة األحداث بصورة مبتكرة 
أي بدون تناسل األحداث التراكمّي من بعضها البعض، وبين الماضي والحاضر تكرار 
مهن  مرّكبة من مجموعة من  لنا صورة  قّدم  التكرار  وهذا  واحدة،  فكرة  لموتيف من 

الواقع الحياتّي متراكمة بالتوّسع األفقّي.

كما نجح الكاتب، رغم بساطة هيكل القصة عاّمة، بأن يستثير حّب االستطالع للقراءة 
بعنوان فيه غرابة: هل الحلم قابل للرسم؟ وكيف سترسمه يارا؟ ومن هي يارا هذه القادرة 

على القيام بهذا الفعل الغريب؟.
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uuنبات بالدي
المؤلف: نبيهة راشد جبارين. )من قرية زلفة في المثلث الشمالّي(

الرسوم: منار الهرم.
اإلصدار والتاريخ: دار الهدى والنشر كريم. 2014. 

الفئة العمريّة: 6 سنوات فما فوق.

الناقص.  ليعرف  باالهتمام  بالقارئ  يدفع  مّما  الخبر،  ناقصة  إسميّة  جملة  العنوان      
والكتاب عبارة عن أناشيد/ أشعار نظمتها المؤلّفة عن نبات بالدنا الذي يرسم الطبيعة 
رسمة  شجرة  لكل  أشجار،  عشر  ذكر  على  ويأتي  البديعة،  وألوانه  الجميلة  بأشكاله 
وقصيدة، واالشجار هي: الرمان، التين، الجوز، الزيتون، البرتقال، السنديان، التوت، 

العنب، الصبار، اللوز. 

مضمون هذا الكتاب مستمدٌّ من طبيعة بالدنا الجميلة بهدف تصوير وتوثيق ما فيها من 
أشجار، وذلك كي تحفظها األجيال وتتناقلها اعتزاًزا ورمًزا وبقاًء و... كلمات األشعار 
مألوفة وموسيقيّة وبسيطة الصورة، وعليه فهي سهلة الحفظ، وهذا من أهداف الكتاب 

األساسيّة. 

uuحصان نبيل
المؤلّف: نعمان إسماعيل عبد القادر. )من كفرقاسم في المثلث الجنوبّي(

الرسوم: الفنّان حسام هشام الدنَدش.
اإلصدار والتاريخ:  مركز حال ألدب األطفال، 2014.

 العنوان: »حصان نبيل«، يتعلّق بالشخصيّة الرئيسيّة، ويثير فضولنا كي نعرف إجابات 
مثل هذه األسئلة: َمن هو نبيل؟ ماذا حدث للحصان؟ وغيرها.

والقصة تتحّدث عن طالب مدرسّي يسمع صوت حصان جارهم نبيل الذي اختفى منذ 
أيام، فيسرع ويخبر جاره نبيل باألمر.. ويتمُّ إخبار الشرطة.. ويعود الحصان إلى صاحبه.

بالسعادة،  نبيل وشعور  الحصان في بيت صاحبه  )افتراًضا(  تبدأ  البناء  تقليديّة  القصة 
ويختفي الحصان وتتناسل األحداث من بعضها البعض، وتكون النهاية بعودة الحصان 
األحداث  لدائرة  إغالق  يكون  وهكذا  بالسعادة،  وشعورهما  صاحبه  بيت  في  ووجوده 

ببعديها المادّي والشعورّي.. 

ال شّك، بأّن هذا النوع من القصص المستمّد مغزى من جوهر القيمة االنسانيّة، وقيام 
المؤلف بصياغة قصة )أحداث من خياله أو واقعه( لتطبيق المغزى، تهدف إلى ترسيخ 
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يُقابَل  المعروف  القانون،  احترام  الجار،  قيمة  القصة:  هذه  قيم  فمن  التربويّة،  القيم 
بالمعروف، وغيرها. 

uuفراشة الشمس
المؤلف: جودت عيد. )من الناصرة(

الرسومات للفنانة: عال زيتون.
اإلصدار والتاريخ: بستان للثقافة والمجتمع، 2014.

الفئة العمريّة: 8 سنوات فما فوق.

التركيب  المركزيّة، وهو عنوان غرائبّي  بالشخصيّة  له عالقة  الشمس، عنوان  فراشة 
في اضافته؛ فالمتوقّع أن نقرأ بعد مفردة فراشة: السهل، البستان، النهر وما شابه ذلك، 
ولكن أن نقرأ: الشمس، فتفشل كلُّ توقّعاتنا، مما يثير فضولنا لنعرف المقصود من هذه 
اإلضافة، وما يميّز هذه الفراشة حتّى تتميّز بهذه اإلضافة المثيرة، وكّل هذا )ومن ناحية 
نفسيّة( لنرأب الصدع الذي حدث بين مألوف التوقّع وغرائبيّة الُمعطى، مما يريح تفكيرنا 

السوّي بهذا التوازن. وهذه من العناوين الناجحة.

زميالتها  مع  تعيش  الحّرية(  داللة  األزرق  )واللون  زرقاء  فراشة  القصة عن  تتحّدث 
الفراشات غير الملّونات، وتتحّدى الفراشة الجدار العالي وتصعده وتدخل بوابة الشمس 

لتستعيد ألوانها.. نجحت الفراشة، وللفراشة أثر وفشل سيزيف.

إنها قصة التحّدي وعدم اإلصغاء لصوت االحباط من الغير الكسول، إنّه اإلصرار حتّى 
النجاح... يستفيد القاّص من مبنى ومضمون األسطورة وتفسيرها لظواهر في الطبيعة 
بأحداث بسيطة وقريبة من استيعاب الصغار.. وتحضرني حكايات أسطوريّة قريبة مثل: 
لماذا يكره الكلب القطّ؟؟ كيف حصل الهدهد على ألوانه؟ متى تحدث الهّزة األرضيّة... 

وهنا: كيف استعاد الفراش ألوانه؟؟ 

uuجّدي والبحر
المؤلّف: يعقوب حجازي. )من عكا(

الرسومات: آنا فورالتي.
اإلصدار والتاريخ: مركز ثقافة الطفل، األسوار عكا، 2014. 

الفئة العمريّة: 12 سنة فما فوق.

الجّد وبالمكان وهو  المركزيّة وهو  بالشخصيّة  له عالقة  العنوان: جّدي والبحر،       
البحر، وعليه فالتوقّع أن نقرأ قصة تربط بين البحر والجّد، والعنوان ثنائّي التركيب من 

كلمتين يجمعهما حرف العطف الواو. 

������� 333.indd   127 11/12/2015   9:15:16 AM



المرايا - العدد األّول 2015

128129

تتحّدث القّصة عن جدٍّ من قرية مهّجرة يروي ما حدث له وصديقه الصياد مع حيوان 
بحرّي مفترس، نهش يد الصياد، وطالت معركتهما مع الحيوان الى أن أنقذهما الصيادون. 

ترد في القصة أسماء عينيّة مثل: عكا، مينا عيسى العوام، البروة، الزيتونة التي غرسها 
إلى يومنا هذا مع بعض األغاني من تراثنا.  الجّد وما زالت عصافير الروح تزورها 
وهذه تقنيّات اعتمدها القاّص ليتخلّص من االقتصار على السرد المباشر للحدث الذي 
الدواّل.    الرموز  هذه  من خالل  وطنيًّا  بُعًدا  يمنحه  بأن  وذلك  أدبيًّا،  ويوثّقه  يستحضره 

يعتمد القاّص لغة فصيحة مطّعمة بالتشابيه الشاعريّة والمحّسنات البالغيّة. 

نجح القاّص أن يرتفع بالقصة من سرد واقعّي لحدث عينّي وجدانّي خاّص إلى حدث 
وطنّي إنسانّي عاّم. 

uuِهاللي والعيد
المؤلّفة: نادية صالح. )من قرية دالية الكرمل(.

الرسومات: منار نعيرات.
اإلصدار والتاريخ: دار الهدى للطباعة والنشر، 2014

الفئة العمريّة: 7 سنوات فما فوق.

بالشخصية  عالقة  وله  والعطف،  باإلضافة  مرتبطة  كلمات  ثالث  من  ُمعطى  العنوان 
المركزيّة وبالزمن، وسيميائيّته تشير إلى أننا سنقرأ قصة عن هالل يرتبط بشخصيتين: 

براوي القصة وبالعيد، وستكون األحداث فيها متعة وفرح وعطاء.

وبعد قراءة القصة  تتحقّق لنا بعض دالالت العنوان كالجّو السائد، ولكن الكاتبة تفاجئنا 
فيتحّول  يتجّسد حقيقة واقعيّة كّل ما ترسمه،  الفانتازيا، كأن  لدرجة  الخياليّة  باألحداث 
الهالل الى هالل طائر، وألنها تريد عيًدا يختلف عن اآلخرين،  تمتطيه بطلة القصة  
فتساعده  ضائًعا  دلفينا  ترى  عليها،  وما  األرض  الى  تنظر  السماء،  في  عاليًا  وتطير 
ليلتحق بسرب الدالفين،  وترسم اللحم وتقّدمه لحًما حقيقيًّا لمجموعة شباب نسوا إحضار 

اللحمة في نزهتهم.

 لقد نجحت القاّصة في تقديم قصة مبتكرة وخاّصة في موتيف فكرة التحّول الخياليّة من 
الرسم المرئّي إلى الواقع الملموس، وهو ما يمارسه الطفل عندما يمتطي عصا ويتخيّلها 

حصانًا. 

ومبنى القصة تقليدّي، من حيث ارتباط البداية بالنهاية وانغالق الدائرة، وبين الحدثين 
تتراكم فيه األحداث بدون سببيّة، )بمعنى أنها ال تتناسل دراميًّا من بعضها البعض، وقد 
كان بإمكان القاّصة أن تضيف أحداثًا أخرى إلى ما ال نهاية (، حبّذا لو لم تحّدد اسم العيد 
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ألنّه لم يخدم القّصة، واختارت عنوانًا آخر فيه إثارة أكثر.

uu بمبومة والحذاء
المؤلّفة: حنان جبيلي عابد. )الناصرة( 

اإلصدار والتاريخ: دار الفتى، كفرقرع، 2014.
الفئة العمريّة: 4 سنوات فما فوق.

     يتكّون العنوان من كلمتين  مرتبطتين بالعطف، وله عالقة بالّشخصيّات المركزيّة، 
ويثير لدينا حّب الفضول: لماذا بمبومة أي تصغير للبومة؟ وهل هو من باب التحبّب أو 
التّحقير وما عالقة الحذاء بالبمبومة؟ وال حذاء للطير.. وسيميائيّة العنوان تشير إلى أنّنا 

سنقرأ قصة فيها أنسنة وخيال ومفاهيم غير مألوفة للطفل. 

ونقرأ القصة وإذا بمبومة تنتعل حذاء أّمها وتطير إلى المدرسة، ويقع الحذاء على القنفوذ 
)تصغير محكي للقنفذ( وتهبط بمبومة لتساعده فتخزها األشواك، وتستمّر األحداث. 

القصة،  المفهوم اختلف في  البوم، ولكن  لنتّقي شّر  الحذاء مقلوبًا  من عاداتنا أن نضع 
وكذلك نذهب الى المدرسة صباًحا والبومة تناولت فطورها وذهبت إلى المدرسة مساء. 

فهي والقنفذ ينشطان في الليل. 
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