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À�»Ç¸¡S æ�eCG .O

 ;Â¡�¯f �bÄdG È`a � vjÄÇMh � kµF�¡T �vÇYG~HEG kî²M º�¯WCîd �H��µdG h~�J
 �Ç»gC�H ÈYÄdG ¿e mº�Y Q~b ÛEG l���Þ ÂÇ¸Y ½ p~ r² oj É�dG �J�µdG ÀCG ¶dP
 �ÇHOCG  :IO~©�e  �Õ�Ý  òH  ¹²×G  G�g  ��� q©¡��Hh  ,¹¯£¸d  �H��µdG
 ~²YCGh  �©¡UCG  º�¯WCîd  �H��µdG  ÀCG  È`a  ¶¡T  Õh  .�ÇY�»�LGh  �jÄH�Jh
 �W�¡�H ¿e �g�g�X È`a iAGëj ~b �à ¼Z�dGÅ¸Y ,Q��µ¸d �H��µdG ¿e
 �ÁJ�Á qLÄJh  Â�H��c  �Ä¸¡SCG  È`a  G v�M  zQ��µdG  �J�c{  À�c  GPE�a  ;�YO�N
 Ü�©¯fÕG Ã qÄäh ¹¯£dG ��L��H ½ÄµÞ zº�¯WCÕG �J�c{ ÀE�a ,�Á¸F�¡SQh
 �Çf�¡�fEÕG ¼Ç²dG �YÄ»�Ì ½Ä»Áe Äg �»¸�e ,�a~Á�¡�ÙG �j�»©dG �¸M�ÙGh
 ½�»�gÕG �f�L ÛEG ,ò¡�¡���ÙGh òjÄHëdG òH �ÁÇ¸Y ³¯s�ÙGh �HÄZ�ÙG
 �¦�¾j ,¶dP ´Äah .�»Fîe �²j�£H �ÁJ�YG�eh ¹¯£¸d �jÄ¬¸dG �¸Ç¡�×�H
 Äg �e ÛEG ¹Çç ¹¯£d�a ,I~F�¯dGh �©�ÙG òH ª»�j �Ä¸¡SC�H ��µj ÀCG Â¾e
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 hCG qO�ÖG �Ä¸¡SCÕ�H Â��W�ß ¿µç Õh ,�©¸dG ÛEG ��bCG Äg �eh ,ª�à
 .Q�¬¡�dG ÀhO Q��µdG Â¸�²j ~b É�dG ¼ qÁ��ÙG

 IO�jR  ªe  ,º�¯WCÕG  �a�²K  ¹²M  �Ç»gCG  OGO�J  ,¿gG�dG  �bÄdG  È`ah
 È¯µjh ,�ÇH�©dG ��¡�¾�dGh �ÇHëdG ��N�¾Ì �£Ç�ÙG �¾gG�dG ��j~��dG
 ��L��fh  ,�ÇfhëµdEÕG  ��©dCÕGh  �Ç¾²�dG  ¹F�¡SÄdG  �¡�a�¾e  � qc��f  ÀCG
 Å¸Y Õh ÂL��fEG Å¸Y �£Ç¡�f Õ ~aGh �gícCGh ,�fëfEÕGh º�¡�JÕG �a�²K
 ,�f�ÖG G�g ÛEG ��©dG ÀÄ¡�¡���ÙG �¯�¸j ÀCG ª qbÄ�ÙG ¿eh ,ÂJ�ÁLÄJ
 º�¡�JÕGh ¹¡UGÄ�dG �Õ�Ý Ô �¡�a�¾»¸d ¼ÁYG~HEG  ¹F�¡Sh GhQ qÄ£j ÀCGh

.�K~��¡�ÙG
 ,º�¯WCîd �H��µdG ¹²M ÛEG À�eÄ¡T ~Ç»×G ~�Y �¡�¡SDÄe �Áq�¾J ~bh
 ¼Á��ÇÁJh ¼Á�ÇH�Jh �¾d�¯WCG ��¡�¾J È`a ÈY�»�LÕGh ÉÄHëdG ÃQhO ÛEGh
 �OCG  I�F�L ºîN ¿e ,I~Ç©H �GÄ¾¡S �¾e �Ág���fG  Åq̧ Îh ,¹�²�¡�»¸d
 G�g  È`a  I�»�¡�ÙG  I� qµ�ÙG  �ÇH�©dG  �GQO��ÙG  ¿e  ~©J  È�dG  ,º�¯WCÕG
 ±~ÁJ  ,IO~©�e  �YÄ¾�e  ��Çd�©ah  ��¡TQhh  �Gh~f  �f�L  ÛEG  ,º��ÙG

 .�µH�¡��ÙG Â�¸�¡SCG �¡�b�¾e �¸¡UGÄeh ¹²×G G�g �jÄ£J ÛEG
 �¡�¡SDÄÙG  �Á�»¦f  �¡�¡���e  �¡TQh  ,IñNCÕG  ��Çd�©¯dG  òH  ¿eh
 Ië¯dG  È`a  �~²Yh  ,(¹¯£¸d  �Ç¡�¡�²dG  �H��µdG  ��Ç¾²J)  ÀGÄ¾©H
 òjÄHëdGh  ���µdG  ¿e  O~Y  �ÁÇa  ·Q�¡Th  ,(١٥-٢٠١٨/٤/١٨)  ¿e
 �¡�f  �¡�¡SDÄÙG  �C�JQG  ~bh  ,º�¯WCÕG  �a�²K  È`a  ò¡�¡���ÙG  ò¯ q²�ÙGh
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 I~F�¯dG ¼Ç»©J ¹Ç�¡S È`a ,�¡TQÄdG È`a �e~b È�dG �îNG~ÙGh ´GQhCÕG
 ÉÄ£¾J  ¿j�dG  AGéØG  ¿e  � k²j�a  �©»L  �ÁfCG  ¶dP  ,�Á¾e  I qÄL�ÙG
 È`a  I~j~¡�dGh  I~Ç¯ÙG  ��¦MîÙG  ¿e  ñ�c  Å¸Y  ¼ÁJGéNh  ¼ÁHQ�Î

.¼ÁHOCGh º�¯WCÕG �a�²K ¹²M
 È`a �¡�¡���e/� k¡�¡���e �¡�Y �KîK �Q�Î ���µdG G�g ¼¡Êjh
 ícCG �Á¸»Ý È`a ¼ÁJ�»g�¡�e �d�©J O�µJ ,¼ÁHOCGh º�¯WCÕG �a�²K ¹²M
 , qÈ¸Ç¡�¯J mÄ�f Å¸Y ,ÉÄÇ×G ¹²×G G�ÁH �²¸©�ÙG �Õ�µ¡TEÕGh �j�¡Ê²dG
 ,ÈYG~HEÕG/ÈHOCÕG  QÄ¦¾ÙG  ¿e  AGÄ¡S  ,�¡SQ�»ÙGh  IéØG  ÛEG  ~¾�¡�j
 ��¯dG  ~j~Ð  ¿e  ¹²×G  G�g  ÂÇ¡Ê�²j  �e  ªe  ,ÈY�»�LÕG/ÉÄHëdG  hCG
 �ÇHOCGh �jÄ¬dh �jÄH�Jh �Ça�²K ���ÇJ�J ¿e ¶dP Â©���¡�j �eh ,�j�»©dG

  .�Ç¾ah
 ±Q�Y  ~j�¬J  ,�d�¡U  �Çg  :¼Áa  ´GQhCÕG  Ã�g  È`a  ÀÄ»g�¡�ÙG  �eCGh
 ,ò¡ÊÇ�e �fÕ.O ,�g�¦dG ~»Þ ,~©¡S ½�¡Sh ,Å¡�ÇY ~¡TGQ.O ,Q��¾dG
 i~g  ,Éh�Z  ÀGRÄ¡S  ,�¡TQÄb  �¡Sñ¡S  ,�g�£dG  ñ�Y  ,¿jOhO  �»¡S

.¢�jÄ¡U À�¾¡S ,È�L�dG Ih�a ÄHCG OÄ»Þ ,�Y�¡�dG
 ¿»a  ,ò¡�¡���ÙG  AÕDÄg  òH  ¹e�µ�dG  �¡TQÄdG  Ä»¦¾e  ÅYGQ  ~bh
 Gh�KCGh  ,¹¯£¸d  �Ç¡�¡�²dG  �H��µdG  È`a  GÄ»Á¡SCG  ���J�ch  ��q�c  ¼Á¾ÇH
 �f�L  ÛEG  ,¹¯£¸d  �Á qLÄÙG  �Ç¡�¡�²dG  ¼ÁJ�H��µH  �ÇH�©dG  ���µÙG
 ��µd  òe�¡S�dG  �Q�Îh  ,ÉÄHëdG  O�¡TQEÕGh  �dÄ¯£dG  È`a  ò¡��ß
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 «G~HEÕ�H È¾�©J ��¡�¡SDÄe È`a ò¸e�©dG AGéØG ¢Ê©H ¶d�ch ,º�¯WCÕG
 È`a  «Ä¾�dG  G�g  �j~²J  �¾cQ�¡�j  �Q�²dG  ¹©dh  .�Ç»¾�dGh  Q�µ�HÕGh
 º�»YCG  Å¸Y  �Á¡�µ©j  È�dG  �a�¡ÊÙG  �»Ç²dG  È`ah  ,òcQ�¡�ÙG  ��e�»�gG
 Èg �äEGh ,I�M hCG �jO�Y �H��c �¡�Çd º�¯WCîd �H��µdG ÀCG ¶dP ,�¡TQÄdG

.IO~©�e �jÄ»¾Jh �ÇY�»�LGh �jÄH�J ¹eGÄ©H IO~Þ
 �Z�j ¿Ù�vÇ¸»Y kîÇdOh G k~¡T�e q~©j ÀCG ªe�ÖG ���µdG G�Ád ¿µçh
 ¿e  �YÄ»Ý  Â�¾ç  �ÇM  ,kG~²fh  � kYG~HEG  ,¹¯£¸d  �H��µdG  �HQ�²Ì
 �b�H ¿Y kî¡Êa ,Q���YÕG ò©H �g�NC�j ÀCG ��j È�dG �Ç¡S�¡SCÕG ��Ç¾²�dG
 ¢Vë©J  È�dG  ��HÄ©¡�dG  ¹Çd��d  ;�ÁH  ò©�¡�j  È�dG  iéµdG  �WCÕG  ¿e
 �Ç¡�¯¾dG  ÂJ�L�Mh  �j�»©dG  Â¸MG�e  ªe  �¡S�¾�j  ÈYÄH  ,¹¯£¸d  �H��µdG

.�ÇY�»�LÕGh �ÇcGQOEÕGh �ÇcÄ¸¡�dGh �Ça�©ÙGh
 :ÀGÄ¾©H  ÛhCÕG  �A�L  :�d�¡U  �Çg  ��J�µ¸d  ò�bQh  ���µdG  ¼¡Êj
 (٤-٧)  ¿e  �j�»©dG  ��¯¸d  �ÁLÄÙGh,(º�¯WCîd  IQÄ¡�ÙG  �¡�²dG)
 ,¢UÄ¡�ØG ÂLh Å¸Y ,��¯dG Ã�Ád ÂLÄÙG O�¡�dG ÀCG �ÁÇa �CGQ ,�GÄ¾¡S
 ���¸£�Ù  I�YG�e  ¿e �Ád  �H��µdG  Â�q̧ £�J  �Ù  ;�J�µdG  ½�eCG  � kj~Ð ¹�ç
 È`a  IQÄ¡�ÙG  �¡�²dG  Qh~dh  ,ÀRGÄ�ÙG  Ä»¾dGh  ·GQOEÕG  �GQ�Áe  �jÄ£J
 ��cQ~ÙG �Ç»¾Jh ,��Ç�¾dGh ��¡�dG òH ¤H�dG Å¸Y ¹¯£dG IQ~b �Ç»¾J
 G�g �KCGh ,¢�»ØG ¢SGÄ×�H �Á¾e ¹¡��j �e � k¡UÄ¡�N ,¹¯£¸d �Ç¡�×G
 ,�¾ÇfC�»Wh  Ah~ÁH  ½Ä¾dG  Å¸Y  ¹¯£dG  I~Y�¡�e  È`a  ¢�¡�²dG  ¿e  «Ä¾dG
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 ÛEG �a�¡VEG ,�jÄHëdG �»Ç²dG QGÄL ��ÙGh IO�©¡�dG ¿e �Y��H Ã~jh�Jh
 È`a  �d�¡U  �Çg  �dh�¾Jh  .½�¡S�dGh  �J�µdG  òH  QGhOCÕG  ¹e�µJ  �Ç»gCG
 ,�¾¡S (٨-١١) ¿e �j�»©dG ��¯¸d ¹¯£¸d �ÁLÄÙG �H��µdG �Çf��dG �Á�bQh
 Å¸Y AÄ¡ÊdG ¢Ê©H �ÁÇa �²dCG ,(Âd ��cCG ...È¸¯W ¿e ¼q̧ ©JCG) `H �Á�fÄ¾Yh
 �ÁLÄÙG  �¡�²dG  �Ç»gCGh  ,�j�»©dG  ��¯dG  Ã�Ád  �ÁLÄÙG  �¡�²dG  ��»¡S

.¶d�H �¡U�ØG ��Më²ÙG ¢Ê©Hh ,�Á�H��c �Ç¯Çch �g�¡U�¾Yh ,¹¯£¸d

 ,Q��¾dG  ±Q�Y  ~j�¬J  ��J�µ¸d  ò�bQh  Å¸Y  ¶d�c  ���µdG  ¹»�¡TGh
 �¯bÄH  �ÁJCG~�HG  ,(�©�eh  x~Ð :ò©a�Ç¸d  �H��µdG)  :ÀGÄ¾©H  ÛhCÕG  �A�L
 ��»¡�dGh ,� ke�Y ١٨ Å�M ١٢ �»Y ¿e �ÁJO~M È�dG �²gG�ÙG �¸M�e ~¾Y
 ¼K  ,ÂÇ¸Y  �gQ�KBGh  ³gG�ÙG�ÁH  ¼¡��j  È�dG  �Ç¸²©dGh  �Ç¡�¯¾dGh  �j~¡�ÖG
 Èg  �eh  ,���c  È`a  �j�»©dG  ��¯dG  Ã�g  ��W�ß  �Ç»gCG  ~¾Y  �¯bÄJ
 ~¾Y  �¯bÄJ  �»c  ,¼Á»ÁJ  È�dG  ªÇ¡VGÄÙGh  À�Ç�¯dG  ��jGhQ  ¢�F�¡�N
 È�dG  ��j~��dGh  ,ò©a�ÇdG  ��jGhQ  È`a  �e~��¡�ÙG  �¬¸dG  �Ç¡UÄ¡�N
 �Á�bQh �eCG.�H��µdG ~¾Y �»ÁÙG �F�¡�¾dG ¢Ê©Hh ,��¯dG Ã�g ��q�c ÂLGÄJ
 ,(�¾¡S ٨-١١ ¿e ¹¯£¸d �¡�²dG �H��c ��Ç¾²J) :�ÁfGÄ¾Y A��a �Çf��dG
 �a�©e  �H���dG  Ã�g  ¢VÄN  ~j�j  ¿e  ¹c  Å¸Y  È¬�¾j  ÂfCG  i�J  �ÇM
 ,ò©¡SGh º�ÇNh ��gÄÌ ª�»�j ÀCGh,�ÁÇdEG ÂLÄ�j È�dG �¸M�ÙG ¢�F�¡�N
 �OCG �£N ,òÇ¡V�ÙG ¿j~²©dG È`a ÂfCG ÛEG Iñ¡�e,¹¯£dG Ú�©H �a�©eh
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 �c�×G  �¾¡�²¾J  ºG�J  �e  ÂfCG  ÕEG,��¡VGh  �GÄ£N Ú�©dG  È`a  º�¯WCÕG
.Iñ¡�ÙG �Ç�¡��d �²Çb~dG �j~²¾dG

 (¹¯£dG  �¡�b È`a  �g�µ¯dGh  �jG~�dGh  ÀGÄ¾©dG)  :ÀGÄ¾©H  �bQh  È`ah
 ��µf GP�e Õ ,º�¯WCîd ��µf °Çc :ºGDÄ¡S ¿e Å¡�ÇY ~¡TGQ .O ³¸£fG
 ºhDÄ¡�ÙG  Ägh  �¡�²dG  ¢V�Y  È`a  �J�µdG  �Ä¸¡SCG  È¾©j  ÂfCÕ  ?º�¯WCîd
 È¡S�¡SCÕG  ±~ÁdG  �»gh  ,�Ç¸¡��dGh  �©�ÙG  ³²�j  PEG  ;�ÁM�â  ¿Y  ºhCÕG
 �Ça�©ÙGh  �jÄHëdG  ¼Ç²dG  �YÄ»�Ù  �H���¡SÕG  ³²�j  �»c  ,�H��µdG  ¿e
 �¡�²dG �e~²eh ÀGÄ¾©dG ~¾Y °bÄJh .�J�µdG �ÁM�£j È�dG �ÇcÄ¸¡�dGh
 ,�¡�²dG �Ç¾�d �Ç¸µdG �Ç�ÇJGë¡SÕG ¿e G kA�L �Á¯¡UÄH ,�g�µ¯dG �¡�¾Yh
 ½RC��dG �¦×h �G~MCÕGh ¢UÄ�¡�dGh º�ÇØGh º�©¯fÕGh �¬¸dG QGÄL ÛEG

.¢�¡�²dG È`a I~F�¡�dG �Ç�¸¡�dG �gGÄ¦dG ¢Ê©H ÛEG Q�¡TCGh.QGÄ×Gh

 :ÀGÄ¾©H  ,~©¡S  ½�¡Sh  �e� q¡S�dGh  ��J�µ¸d  �bQh  � k¡ÊjCG  ���µdG  q¼¡V
 ¹µ¡�j ¿ ne :�»ÁdhCG  òj�c�e òdGDÄ¡S  ~¾Y �ÁÇa �¯bh ,(¹¯£dG  �a�²K)
 ,Â�a�²K  ¹¯£dG  �Á¾e  ~»�¡�j  È�dG  ªH�¾ÙG  �¡V�©�¡�e  ?¹¯£dG  �a�²K
 ¿e  �`````Ç¬�ÙG  Ú�©dG  ¤ÇÞ  È`a  hCG  ñ¬¡�dG  ÂJ�¡SCG  ¤ÇÞ  È`a  AGÄ¡S
 ªe ¹````e�©�dG IQh�¡V ÛEG Iñ¡�e ?º�¯WCîd ��µj ¿ ne :�»ÁÇf�Kh ,ÂdÄM
 Â¸²©H ½�»�gGh ÈYh ÛEG �```J�µdG ¿e ��```��j �vÇcP � kFQ�b Â¯¡UÄH ,¹¯£dG

.ÂJ�L�Mh
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 :º�¯WCÕG  ¿Y  �H��µdGh  º�¯WCîd  �H��µdG)  :`H  �fÄ¾©ÙG  Â�bQh  È`a
 ~»Þ  �J�µdGiCGQ  ,(«G~HEÕG  �Áf  È`a  q�¡�J  IO~©�e  ��gÄjQ�¾Ç¡S
 ,º�¯WCîd �H��µdGh º�¯WCÕG ¿Y �H��µdG ¿Y �j~×G ~¾Y ÂfCG ,�g�¦dG
 �ÁÇa ¹¸N ÉCGh ,�¸NG~�eh IO~©�e ��gÄjQ�¾Ç¡S ½�eCG Â¡�¯f �J�µdG~�j
 Å¸Y G kQO�b �J�µdG ¿µj Ú ÀEG ,Iñ�c ��g��e ÛEG �H��µdG OÄ²j ÀCG ¿µç
 �H��µd�a .«G~HEÕG ¿e òYÄ¾dG ¿j�g òH �¸¡U�¯dG Oh~×G Å¸Y ±ÄbÄdG
 È�dG �GQ~²d�H q½�J  ÈYh Å¸Y ÀÄµj ÀCG  �J�µdG Å¸Y ¼q�Ð º�¯WCÕG ¿Y
 ,º�¯WCîd �H��µdG �eCG,�Á²M �Á¡���j Õ ÀCG ÂÇ¸Y ��jh ,¹¯£dG �ÁH ª�»�j
 ½ s~²ÙG ¹»©¸d �Çd�»ÖGh �ÇYG~HEÕG ¼Ç²d�H ÈYh Å¸Y ÀÄµj ÀCG ÂÇ¸Y ¼q���a
 Å¸Y QO�bh ,¼ÁfG~Lh ��W�ß Å¸Y QO�b ¹»Y è~²J ¹LCG ¿e ,º�¯WCîd
 �ÇdBG  Å¸Y �g�¦dG °bhh .ÈYG~HEÕG  Â¸»Y ÛEG  ¼g~¡�J È�dG �©�ÙG ª¾¡U
 ò¯¸��ÙG  òd��ÙG  ¿j�g È`a  �Á©��j  ÀCG  �J�µdG  Å¸Y  ��j È�dG  ¹»©dG

.� ke�Ò

 �ÁLGÄe  Å¸Y  QO�b  �µ��e  ¹ÇL  Ä�f)  :ÀGÄ¾©H  �bQh  ���µdG  ¼¡Vh
 kÕGDÄ¡S  ,ò¡ÊÇ�ÙG  �fÕ  .O  �ÁÇa  �¡�b�f  ,(A�c�H  ٢١  À�²dG  ��j~Ð
 ÉO�×G À�²dG ��j~Ð �ÁLGÄÙ �¾d�¯WCG �ÇÁf ÀCG ¿µç °Çc :Äg G kO~Þ
 ÈYG~HEÕG ñµ¯�dG �GQ�Áe ¼Ç¸©J �Ç»gCG  ¿e �²¸£¾e ?����H ¿j�¡�©dGh
 ,¿µà ~M Å¡�bCG ÛEG ÂJGQ~b �Ç»¾�d �¡U�¯dG O�¯dG �¾e È`a Q�µ�HÕGh
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 È`a  ºÄ�j  �e  ¹c  ¿Y  ñ�©�dGh  ,¹¡UGÄ�dGh  ñµ¯�dG  Å¸Y  ÂJQ~b  ���KEGh
 �Gñ¬�¸d  ��L�Ç�MÕG  �Ç�¸Jh  ��j~��dG  �ÁLGÄe  ÛEG  �a�¡VEG  ,Ã�W�N

.Ú�©dG È`a �©j�¡�dG

 ¹¯£dG  �OCG)  :ÀGÄ¾©H  �A�L È�dG  �Á�bQh  È`a  ,¿jOhO �»¡S  �Áq�fh
 ,¿j�¡T��ÙG O�¡TQEÕGh §YÄdG �£N ÛEG,(O�¡TQEÕGh §YÄdGh «G~HEÕG òH
 �d�¡S�dG º�¡�jEG ¹Ç�¡S È`a I�¡T��e ñZ �ÇYG~HEG ´�W «��JG IQh�¡V ÛEGh
 È»Ç²dGh É�µ¯dG Ã�ÎÕG È`a �ÇYG~HEÕG �H��µdG ñKC��HQG�bEÕG ªe ,�jÄHëdG
 ,¹¯£dG ¹²Y ½ëÐ �ÇYG~HEG ¹�¡S �GëbG ÛEG ò»�ÁÙG ªa~j �à ,¹¯£¸d

.�ÇYG~HEGh �Ç»¸Y ��ÁLÄJ ³ah ÂdÄÇÌ C��¾�Jh

 ñ�Y  ��J�µ¸d  (º�¯WCîd  ��µf  °Çc)  :ÀGÄ¾©H  �bQh  ���µdG  ¼¡Vh
 ¹MG�eh  ,Q�»YCÕG  �¡�M  ¢�¡�²dG  «GÄfCG  ~¾Y  �ÁÇa  �¯bh  ,�g�£dG
 ,�ÁÇa  �H��µdG  ¹¡Ê¯j  È�dG  �Çd�¡SCÕGh  Q�µaCÕG  ¢Ê©�d  �¡V�Yh  ,�H��µdG
 �»ÁÙGh �e�©dG ��ÁÇLÄ�dGh �F�¡�¾dG ¢Ê©H �Á�H�Î ªbGh ¿e �M�Wh

.¹¯£dG �H��µd

 È`a  �¡TQÄb  �¡Sñ¡S  ÉÄHëdG  O�¡TQEÕGh  �dÄ¯£dG  �ÇF�¡�NCG  �¯bÄJh
 ¢�¡�²dG  O�¡�d  º� q©¯dG  �KCÕG  ~¾Y  ,(º�¯WCÕG  �OCG)  :ÀGÄ¾©H  �bQh
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 ��¡�dG  Å¸Y  �¦a��ÙG  È`a  Â�Ç»gCGh  ,º�¯WCÕG  ªe  ¹¡UGÄ�dG  �ÇdBG  Å¸Y
 òH  �ÇH��jEÕG  ¤HGh�dG  IO�jRh  ,�Ça�©ÙG  �GQ�ÁÙG  �jÄ£Jh  ,�Ç¯W�©dG
 ÉÄHëdGh  È¡�¯¾dG  �KCÕGh  «G~HEÕG  òH  �Á�bQh  ¤H�Jh  .Â�¸F�Yh  ¹¯£dG
 ~j~¡T º�Ý Ägh ,º�¯WCÕG ¢�¯f ¼¸Yh ÉÄHëdG ¢�¯¾dG ¼¸Y QÄ¦¾e ¿e

.�Ç¡�¯¾dGh �jÄHëdG �ÁLÄdG ¿e º�¯WCÕG �OC�H ¥��JQÕG

 È`a  �Ç¡�ÇF�dG  �Ç¡��¡�dG)  :ÀGÄ¾©H  �bQh  Å¸Y  ���µdG  ¹»�¡TG  �»c
 �Ç¡�ÇF�dG  �Ç¡��¡�dG  ~¾Y �¯bÄJ  ~bh  ,Éh�Z ÀGRÄ¡S  ��J�µ¸d  (�¡�²dG
 �¡�¾©dG  �Á¯¡UÄH  ,�gQGhOCGh  �ÁW�äCGh  �ÁYGÄfCGh  ,º�¯WCÕG  ¢�¡�b È`a
 O�¡�dG ÀCG ½Ä¸©eh .�Á©Ç»L �G~MCÕG ÂdÄM QÄ�»�J É�dGh ,�ÁÇa É�c�ÙG
 ¿µdh  ,z�Ç¡��¡�dG{  �¡�¾Y  ºÄM  QÄ�»�j  Q�¬¡�dGh  Q��µ¸d  È¡�¡�²dG
 ,º�¯WCÕG  �OCG  �d�M È`a �¯¸�ß �Ç¾a  �G~j~Ð �¡��µj  �¡�¾©dG  G�g

.�GO~�ÙGh ¥h�¡�dG ¶¸J I�YG�e È¡Ê�²j �à

 :``H  �fÄ¾©ÙG  �Á�bQh  È`a  �Y�¡�dG  i~g  �e�¡S�dGh  ��J�µdG  �¯bh
 Ü~L  ºGDÄ¡S  ~¾Y  (º�¯WCÕG  ��c  È`a  IQÄ¡�dGh  ¢�¾dG  òH  �bî©dG)
 ½CG  ¢�¾dG  :º�¯WCÕG  ��c  È`a  ¼gCG  �»ÁjCG  :IQÄ¡�dGh  ¢�¾dG  òH  ¹H�²j
 ���c  AG�KEG  È`a  ½�¡S�dGh  �J�µdG  ¿e  ¹c  QhO  ÂÇa  �¡�b�fh  ?IQÄ¡�dG
 ¢�¾dG È²¸J qÀCG  ¶dP ;¹¯£dG  ���c È`a IQÄ¡�dG �Ç»gCG  I~cDÄe ,¹¯£dG
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 �Ç¸»©dG ÀÄµJ ÀCG ÛEG �Á�fGh ,�gñKC�Jh �ÁJOÄ�H �KC��e º�¯WCîd �Ä�µÙG
 È`a �»Á¾e ¹c «~�j ÀCGh ,�J�µdGh ½�¡S�dG òH �Ç¸e�µJ �ÇcQ�¡�J �ÇHOCÕG

.ÂL��fEG ¿e iéµdG �j�¬dG ³Ç²��d;ÂH ¥Ä¾ÙG ÃQhO

 ÀGÄ¾©dG)  :`H  �fÄ¾©ÙG  Â�bQh  È`a  È�L�dG  Ih�a  ÄHCG  OÄ»Þ  ¢�b�fh
 �YÄ»Ý ,(�Ç¸»©dG �GAG�LEÕG ,�¡�²dG �H��c ~©H �e :�g�µ¯dGh �jG~�dGh
 I nQ pO� nb �HP�L �¡�b ÛEG ¹¡�Çd � s¡�²dG p�J� nc ÂLGÄJ È�dG ��j q~��dG ¿e
 È�dG  �GAG�LEÕG  ¢Ê©H  ~¾Y  °bÄJh  ,Â²jÄ¡�Jh  ¹¯£dG  Ã���fG  �¯d  Å¸ nY
 ò¡�Ð Å¸Y ¹»©d�c ,Â�H��c ¿e A�Á�fÕG ~©H �ÁH È¾�©j ÀCG �J�µdG Å¸Y
 È`a  ���¾¸d  È©¡�dG  ¶d�ch  ,� r¡� n¾¸d  �gñ¡ÊÐh  ,�g~jÄÎh  �¡�²dG

.Ã�¡�f ¹�¡S Èp`a �Ádh~�jh �Á¸�²j�¡T�f ÛEG � s¡�²dG º�¡�jEG

 �H��µdG �H�Î Ã�Î ¼gQ�µaCG ��£H �ÁÇa �ÁH��¡UCG ~Á�LG ´GQhCG Ã�g
 ,�¯¸��ÙG  ¼ÁJ�f�µeEGh  ¼Áah�Xh  ¼ÁJGéN  ¼Á�¯©¡SCG  �e  Q~²H  ¹¯£¸d
 �H��µdG  È`a  iDhQ  ¹Çµ¡��d  �Ç�¡�dG  Ã�ÎÕG  È`a  ÛhCG  �GÄ£N  �Á¸©dh
 Â¯¡UÄH �e�©dGh �¡U�ØG ÂJ�L�M Q s~²oJ  ÀCG  ªq̧ £�f É�dG ,ÈH�©dG ¹¯£¸d

.��¾eh «~�e ½O�b ¹ÇL ~ÇÇ¡��d �Ç¡S�¡SCÕG �¾�¸dG

 ¼Ç»©J È`a �Ça�¡VEG IÄ£N �Q���dGh ´GQhCÕG Ã�g �¡�f ÀÄµj ÀCG ¹eC�fh
 º�¯WCîd �H��µd�H ò»�ÁÙG òµÒh ,�¸Y�¯dGh �»ÁÙG �¡TQÄdG Ã�g ��L��f
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 È`a  º�¯WCîd  GÄ��c  ¿ qà  �Ç©bGhh  �Ç²Ç²M  �Q�Î  Å¸Y  «îWÕG  ¿e
 ,�Ç�¸¡�dGh �ÇH��jEÕG �Á�fGÄL È`a �Á¾e IO�aEÕGh ,�¯¸��ÙG �j�»©dG ¼ÁJ��a
 ÛEG ÂH ~©¡�Jh ÃQ uÄ£oJh ¹¯£dG ���c I�µa ½~�J �ÇYG~HEG iDh�H �h�ØGh
 �Ç�H  ,�vÇYG~HEGh  �vÇa�²Kh  � vjÄH�J  ,º�¯WCîd  �»FîÙG  ��H��µdG  ±�¡� ne
 �jÄH�J ¹F�¡Sh OÄLh ÛEG �¡SCÕGh ª»��ÙG ��©¸£Jh ¹¯£dG ��L�M È�¸J

.�ÇH�©dGh �ÇfOQCÕG I�¡SCÕG ½~�J ,�¡ShQ~e �ÇbGQ
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القصة املصــورة لألطـــفال
(٤-٧ سنوات)

هيا صاحل *

من  العمرية  للفئة  للطفل،  املوجهة  رة  املصوَّ القصة  يف  الرسد  يعّد 
٤-٧ سنوات، من أصعب أشكال الرسد، ويمثل حتدًيا لكاتب الطفل، 
ذلك أن بناء القصة ال بد أن يلبي جمموعة من املتطلبات ذات العالقة 
النمو  حاجات  وتلبية  اإلدراك  مهارات  بتطوير  واملبارشة  الوثيقة 
هيتدي  أن  يمكن  أفكارًا  الصفحات  هذه  وتتضمن  للطفل.  املتوازن 
ذات  العمرية  الفئة  هلذه  للطفل  الكتابة  جتربة  غامر  خيوض  من  هبا 

اخلصوصية الشديدة.

* كاتبة متخصصة يف أدب األطفال وحائزة عىل جوائز عديدة.
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ما أمهية القصص املوجهة هلذه الفئة؟ 
السبب  بني  الربط  عىل  الطفل  قدرة  رة  املصوَّ القصة  تنمي  أوًال: 
والرسم  النص  الكتابة/  فيه  تتضافر  أن  بد  ال  الربط  وهذا  والنتيجة، 

مًعا. ومن األمثلة عىل القصص التي حتّقق هذا الربط: 

عندما يستمع الطفل إىل هذا النمط، فيام ُيظهر الرسم طرًفا أو لوًنا 
يفكر بالنمط  أن  احلديث عنه، سيحاول  الذي جيري  للطائر  أو شكًال 
موجودة  الطيور  هذه  أن  الرسومات  سُتظهر  كام  مرتابط.  نحٍو  عىل 

داخل الكتاب الذي تقرؤه األم للطفل.
إذا  بخاصة  للطفل،  احلسية  املدركات  رة  املصوَّ القصة  تنمي  ثانًيا: 
والتذوق  والشم  والسمع  (البرص  اخلمس  احلواس  عىل  ترّكز  كانت 
باألشياء  شغوًفا  يكون  املبّكرة  العمرية  املرحلة  يف  فالطفل  واللمس)، 
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تتضمن  التي  القصص  مع  يتفاعل  وهلذا  حواسه،  عرب  يكتشفها  التي 
فيها  الصفحة  من  تقفز  التي  تلك  أو  نافرة،  بأحرف  مطبوعة  عبارات 
كام  مثًال،  امليالد  عيد  كعكة  أو  البيت  متثل  غة  مفرَّ أشكال  أو  جمّسامت 
ينجذب إىل الرسوم البارزة التي يشعر عند ملسها بأهنا ذات تضاريس 

متعّرجة.
وطمأنينة،  هبدوء  النوم  عىل  الطفل  رة  املصوَّ القصة  تساعد  ثالًثا: 
هلذا من املفيد أن تتضمن قصص األطفال ما يشبه الرتم املوسيقي أو 
الكلامت التي حتقق اإليقاع والسجع، مثال ذلك: «تاهت البطة، داخل 
عة، فهذا  املحطة»، رشط أن ال تكون هناك مبالغة يف إيراد اجلمل املوقَّ

مما يقّيد الكاتب وحيد الفضاء واخليال يف القصة.
رة الطفل بجرعة من السعادة واملرح، من  رابًعا: تزود القصة املصوَّ
من  تقرتب  التي  القصص  ومن  والرتبية.  التعّلم  قيمة  تغفل  أن  دون 
 kitten’s first full) والبدر»  الصغري  «القط  قصة  والتشويق  املغامرة 
صغري  قط  عن  تتحدث  وهي  اجلوائز.  من  العديد  نالت  التي   (moon

السامء،  يف  ق  املعلَّ احلليب  صحن  إىل  للوصول  كثرية  حماوالت  يبذل 
وُتظهر الرسوم هنا أن هذا الصحن هو القمر املكتمل (البدر). حياول 
يصل  وعندما  إىل مبتغاه،  الوصول  من  يتمكن  ال  لكنه  وحياول،  القط 

هيا صاحل
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إىل حدود التعب يقرر العودة إىل البيت ليجد املفاجأة الساّرة بانتظاره؛ 
صحًنا من احلليب، فيتناوله وينام هبدوء.

الكاتب والرسام.. أدوار متباَدلة ومتكاملة
رة، بشكل أسايس، عىل الرشاكة بني الكاتب  تعتمد القصص املصوَّ
كانت  وإذا  برسمه.  الرسام  سيقوم  ما  سيتّمم  تكتبه  فام  والرسام، 
 ٤-٧) العمرية  للفئة  ه  املوجَّ الكتاب  صناعة  يف  الكبرية  املسؤولية 
الكاتب  دور  من  يقلل  ال  ذلك  فإن  الرسام،  عاتق  عىل  تقع  سنوات) 
وأمهية كلامته. والكاتب ال يزود الرسام بالكلامت فقط، بل يمّده أيضًا 
ذلك؛  مثال  لرؤيته.  وفقًا  تنفيذها  عىل  الرسام  يعمل  التي  باألفكار 
أن  بالرضورة  فليس  املدرّيس،  الزّي  ترتدي  فتاة  عن  تتحدث  عندما 

تذكر لون الزّي أو شكله بالكلامت؛ ألن الرسم يتكّفل بذلك. 
ويف العامل الغريب، أصبحت القصص املوّجهة لفئة الطفولة املبكرة 
الكاتب  يقوم  حيث  الرسم،  عىل  االعتامد  وبقّلة  النص  بطول  تتسم 
القصة  يف  الكلامت  عدد  ويصل  فقرات،  أو  أجزاء  إىل  قصته  بتقسيم 
بأسلوب  معينًا  موضوعًا  القصة  وتتناول  كلمة،   ٦٠٠ إىل  الواحدة 
ط جدًا يتيح للطفل أن يتفاعل معه. ومن األمثلة عىل ذلك سلسلة  مبسَّ

.(Amelia Bedelia’s)
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كام أصبح هناك نوع جديد من الكتب التي تعتمد عىل الرسم فقط، 
وتسمى (wordless)، بحيث تكون األفكار وخمطط سيناريو األحداث 

للكاتب، والرسومات التي تعّرب عن األفكار للرسام.

خمطط الكتابة
قبل أن تبدأ الكتابة، ال بد أن تضع مساًرا ألحداث القصة، ويتضمن 

هذا جمموعة من العنارص:
ـ أوًال: الزمن

أم  هل هو املايض  القصة،  حّدد الزمن الذي تريد أن تستخدمه يف 
ثم  ما،  زمٍن  من  الكتابة  تبدأ  أن  سيجّنبك  الواضح  القرار  املضارع. 
املايض،  الزمن  يفّضلون  الكّتاب  ومعظم  آخر.  زمن  إىل  فجأة  تنتقل 

بخاصة للصغار. 
ـ ثانًيا: ضمري الرسد

العلم  كّيلَّ  الغائَب  الراوَي  يكون  أن  مثًال  تريد  هل  الراوي؛  د  حدِّ
كّيل  الراوي  أم  األنا)،  (بضمري  املتكلِّم  الراوَي  أم  هو)،  الـ  (بضمري 

العلم والذي خياطب القارَئ... إلخ؟
العلم:  كّيلَّ  الغائَب  الراوي  يعتمد  الذي  الرسد  عىل  األمثلة  ومن 

هيا صاحل
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ا، ارتدت مالبسها  «يف يوم النشاط املدريس، استيقظْت آمال مبكًرا جد�
هديًة  حّرضت  فقد  بحامسة،  الروضة  باص  إىل  وصعدت  برسعة، 
تفتح  عندما  (املِْس)  ستفعل  ماذا  ترى  أن  وأرادت  سعاد)  لـ(ِمْس 

غالَف اهلدية الالمع».
املدريس  النشاط  يوم  «يف  األنا:  بضمري  الرسد  عىل  األمثلة  ومن 
ا، والسبب أنه ال توجد حصص مدرسية  استيقظُت يف وقت مبكر جد�
الشهية..  والبيتزا  واحللوى  األلعاب  من  الكثري  بل  اليوم،  هذا  يف 
ارتديت مالبيس من غري أن تساعدين ماما، ثم أرسعُت إىل الباص وأنا 
هذا  بنفيس ووضعْت ماما عليها  سعاد)، صنعُتها  هدية لـ(املِْس  أمحل 

الغالف الالمع».
ومن األمثلة عىل الرسد القائم عىل الراوي كّيلِّ العلم والذي خياطب 
أال  وقت مبكر،  يف  آمال  استيقظت  املدريس  النشاط  يوم  القارئ: «يف 
م  ا، فيوم النشاط ال تقدَّ تفعلون أنتم هذا أيًضا، لقد كانت متحمسة جد�
محلت  واملعجنات..  احللوى  من  اللذيذة  األطباق  بل  احلصص  فيه 
عىل  أمها  وساعدهتا  سعاد) صنعتها بنفسها،  هدية لـ(املِْس  آمال معها 
اهلدايا  تغليف  يف  أيًضا  أمهاتكم  تساعدكم  أال  المع،  بغالف  تغليفها 

املميزة التي تصنعوهنا؟!».
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وإذا وقع الكاتب يف حرية، أّي الضامئر يستخدم يف الرسد، يمكنه 
أن يكتب الفقرة األوىل بأكثر من ضمري، ثم التأمل يف ما كتبه، وصوًال 

إىل اخليار األنسب. كام يمكنه استشارة األطفال يف ذلك.
ـ ثالًثا: موضوع القصة

د املوضوع الذي تريد تناوله، وينبغي أن يتنامى هذا املوضوع  حدِّ
وكمثال  األحداث،  تعددت  مهام  وواضح  واحد  درامي  خّط  ضمن 
عىل ذلك إْن أردت أن تتحدث عن طفل كثري التذمر، فينبغي الرتكيز 
من  مثًال،  تنوعت.  مهام  فيه،  اجلانب  هذا  ُتظهر  التي  األحداث  عىل 
املمكن أن يتذمر من أخته الصغرية ألهنا تعبث بأغراضه، ومن طعام 
اإلفطار الذي ال حيبه، ومن باص املدرسة الذي يسري ببطء، ومن ماء 
كلام  ماء  كأس  إحضار  منه  تطلب  التي  جارهتم  ومن  الساخن،  احلّامم 
ر  زارهتم... مع تعدد هذه األحداث يبقى اخلط الدرامي هو إظهار تذمُّ
هذا الطفل. ومع نمو األحداث حتى تصل ذروهتا، وقَت املساء مثًال،  
واالحتجاج،  الرصاخ  من  اليوم  طوال  تعَب  الطفل  هذا  يكون  حيث 
للنوم،  خيلد  أن  قبل  تقّبله  ثم  ر،  التذمُّ عيوب  ُتظهر  قصًة  أمه  له  حتكي 
وختربه أهنا حتبه. عندها قد يعتذر الطفل ألمه عن سلوكه، ويعدها بأنه 

سيحاول عدم تكرار ذلك يف اليوم التايل. وهو ما حيدث بالفعل!

هيا صاحل
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أتعّلم من طفلي.. أكتب له!
(كتابة القصة للفئة العمرية مــن ٨-١١ سنة)

هيا صاحل *

تلقي هذه الورقة بعض الضوء عىل سامت القصة املوجهة للطفل، 
عبارة  عىل  هنا  الرتكيز  وأود  سنة.   ٨-١١ من  العمرية  للفئة  وبخاصة 
(إلقاء بعض الضوء)؛ ألننا، مهام حاولنا اإلملام يف هذا املجال، سنظل 

نشعر أن هناك املزيد. 
ا  ذهني� الطفل  لنمو  املهمة  العنارص  أحد  القصة  أن  البداية  يف  لنتفق 
عىل  سيظهر  الذي  والتأثر  والتفاعــل  االنتباه  ذلك  ودليل  ا..  ونفسي�
سيطرحها  التي  باألسئلة  وسيفاجئك  قصة..  له  تقرأ  وأنت  الطفل 

وردود الفعل التي يبدهيا.

* كاتبة متخصصة يف أدب األطفال وحائزة عىل جوائز عديدة.
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ما أمهية القصة املوجهة للطفل؟
ا يف نموه وتطوره، بحيث  تؤدي القصة املوجهة للطفل دورًا حيوي�
من  جزًءا  بنفسه،  يقرأها  أو  له  ُتقرأ  التي  القصص  تصبح  أن  يمكن 
له،  أصدقاء  إىل  القصة  يف  اإلجيابية  الشخصيات  تتحول  مثلام  حياته، 
احتفاظه  أو  سواه،  دون  معني  بكتاب  الطفل  تعّلق  يفرس  ما  وهذا 
جليٍس  «وخُري  املتنبي  قول  هنا  ولنتذكر  طويلة.  زمنية  ملدة  ما  بكتاٍب 

يف الزمان كتاب».
وتعد القصة مصدًرا مهام� للتعلم، فهي تضيف الكثري إىل القاموس 
حلّل  وخالقة  مبدعة  بطرق  التفكري  يف  وتساعده  للطفل،  اللغوي 
(مثل  املفاهيم  عىل  التعرف  له  تتيح  كام  تواجهه.  التي  التحديات 
الشكل واحلجم واملساحة واللون)، واالجتاهات (يمني وشامل وأعىل 
يمكنها  كام  الكائنات..  وأسامء  واألرقام،  وخارج)،  وداخل  وأسفل، 
كيفية  مثل  هبا،  القيام  عليه  التي  اليومية  املهام  عن  بمعرفة  تزوده  أن 
وتنظيم  الطعام،  طاولة  وترتيب  احليوانات،  ورعاية  أسنانه،  تنظيف 
غرفته.. والقصص مفيدة أيًضا لتعليم الطفل أفكاًرا أكثر تعقيًدا، مثل 
ويمكن  اآلخرين.  مع  والتعاطف  الوقت،  واستثامر  املشاركة،  أمهية 
أن تكون مفيدة عند حماولة رشح األحداث الصادمة يف حياة الطفل، 
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بني منه.. ومن مزايا  مثل انفصال والَديه (الطالق)، أو موت أحد املقرَّ
التلقني،  عن  بمنأى  يتحقق  أن  يمكن  أنه  القصة،  خالل  من  التعلم 

فالطفل يتعلم بمجرد أن يقرأ القصة ويستمتع هبا.
الواقعية،  احلياة  إىل  املستند  فاخليال  الطفل،  خيال  القصة  وتنمي 
هنا  والقصة  اخلاصة.  حياته  عىل  التعرف  يف  الطفل  يساعد  أن  يمكن 
األشخاص  بعض  حياة  وأن  العامل،  تنوع  مدى  له  توّضح  بأن  كفيلة 
جديدة  أفكاًرا  عامله  إىل  تضيف  كام  حياته..  عن  كبري  حد  إىل  خمتلفة 
حول عوامل خيالية، فيها كواكب غري األرض، وشخصيات أسطورية 
بال  يريده،  يشء  أّي  ل  ختيُّ بإمكانه  أن  يدرك  سيجعله  وهذا  وُخمرتعة.. 
أو  واقعية  تكون  أن  يمكن  أهنا  القصة  سامت  ومن  قيود.  أو  ضوابط 
أن  يمكن  مثلام  عاديني،  أشخاًصا  أبطاهلا  يكون  أن  يمكن  كام  خيالية، 

يكونوا مرّخييني يقضون عطالهتم عىل كوكب املشرتي، مثًال.
ومتّكن القصة الطفل من فهم مشاعره وقبوهلا، بخاصة تلك املشاعر 
عىل  يساعده  وهذا  والوحدة..  واحلزن  كاخلوف  البرش،  بني  املشرتكة 
إدراك أن هناك أطفاًال آخرين يشعرون بالطريقة نفسها التي يشعر هبا، 
أن مشاعره طبيعية  أن يفهم الطفل  بمعنى  وحيًدا يف ذلك؛  ليس  وأنه 

ويمكنه، بل وجيب عليه التعبري عنها.

هيا صاحل
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ثقته  وتعزز  الطفل،  لدى  اجليدة  القراءة  مهارات  القصة  وتنمي 
بنفسه، فالطفل القادر عىل القراءة بشكل جيد، يتمتع بثقة أكرب بالنفس، 

وبقدر أكرب يف املشاركة باألنشطة بخاصة داخل املدرسة.
قبل  القصص  فقراءة  االسرتخاء،  عىل  الطفل  القصة  تساعد  كام 
النوم ختّلص الطفل من الضغوطات والتوترات التي يعيشها يف النهار، 
ومتنحه جرعًة من اخليال.. ويشار هنا إىل أن تأثري هذه القراءة ال يقترص 
هلم..  االسرتخاء  حمقًقا  اجلميع،  ليشمل  يمتّد  بل  وحده،  الطفل  عىل 

وتذّكر كم مرًة غفوت هبدوء إىل جانب طفلك وأنت تقرأ له!

ما هي عنارص القصة املوجهة للطفل؟
قبل أن تبدأ كتابة قصتك، ضع يف اعتبارك أن لديك ما يقرب من 
يستمر  أن  أردته  إذا  الطفل،  اهتامم  جلذب  فقط  الثانية  ونصف  ثانيتني 
عىل  تنطوي  مهمة  وهذه  الالحقة.  العرش  للدقائق  قصتك  قراءة  يف 

التحدي، فكيف يمكن القيام هبا؟
رسيًعا،  الطفل  انتباه  جيذب  (خّطاف)  إنشاء  عليك  البداية،  يف 
تفلت  أن  يرغب  لن  ألنه  النهاية؛  حتى  القراءة  مواصلة  عىل  وحيفزه 
خيوط القصة من بني يديه. ومن األساليب التي يمكن أن تثري اهتامم 
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خارج  بحدث  أو  سلمى؟)،  قطة  اختفت  بسؤال: (أين  البدء  الطفل، 
إن  الدرج)..  حتت  كعادته  نائًام  حسن  كلب  يكن  (مل  املألوف:  عن 
ح ليكون من بني الكتب  النجاح يف ذلك يعني، حكًام، أن كتابك مرشَّ
الرسير ويقرؤه مرة تلو  إىل جانب  الطفل، بحيث يضعه  التي يفّضلها 

األخرى بال ملل.

أبرز عنارص القصة املوجهة للطفل
أوًال: الشخصيات

قد يكون أبطال القصة أشخاًصا عاديني، أو حيوانات أو خملوقات. 
باختصار قد يكونون أّي يشء! يف بداية قصتك تذّكر أن تقّدم معلومات 
الشخصية/  عىل  الرتكيز  مع  هي،  وما  هي  َمن  الشخصيات،  حول 
الثالثة  «اخلنازير  قصة  ففي  سواها.  من  أكثر  الرئيسية  الشخصيات 
الصغرية»، هناك مخس شخصيات: األم، واخلنازير الثالثة، والذئب.. 
(اخلنازير)،  الفاعلة  الشخصيات  إبراز  عىل  حرص  الكاتب  لكن 
دوًرا  والذئب  البداية،  يف  ظهورها  يناسب  دوًرا  األم  بإعطاء  واكتفى 

موازًيا عند ظهوره يف هناية القصة.

هيا صاحل
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ثانًيا: اللغة
اْخَرت لغة تناسب الفئة العمرية التي تتوّجه هلا، سواء من حيث عدد 
بمفردات  قصتك  يف  واستِعن  طوهلا،  أو  اجلمل  تركيب  أو  الكلامت 
قريبة من عامل الطفل، مع االعتامد عىل اجلمل الفعلية؛ ألّن الفعل حيقق 

احلركة واحليوية التي تستهوي الطفل وجتذبه.

ثالًثا: املكان والزمان
ا،  املكان هو احلّيز الذي جتري فيه أحداث القصة، وقد يكون حقيقي�
كاحلديقة وامللعب والبيت واملدرسة والشارع، أو متخيًال يف الفضاء أو 
بناء  التعبري عنه  فيمكنك  أما الزمان  كوكب بعيد..  عىل  أو  فوق غيمة 
أو  وبالتفصيل،  حمّدًدا  بذْكره  وذلك  واحلدث،  احلكاية  متطّلبات  عىل 

بذكر الفرتة الزمنية مثل: يف الصباح، يف املساء، وقت الغروب. 

رابًعا: الرصاع
كل طفل يواجه قدًرا من التحديات، وحياول أن حيّل املشاكل، إما 
لديه  تكون  الذي  الوقت  ويف  سواه،  بمن  أو باالقتداء  احللول  بابتكار 
القرارات  واختاذ  احلواجز  إلغاء  يف  يرتدد  ال  فإنه  من املخاوف،  الكثري 
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الصعبة، لذا ال بد أن تكون الشخصيات يف القصص املوجهة له قريبة 
يواجهها،  التي  التحديات  وتواجه  يفعله،  ما  تفعل  أن  يمكنها  منه، 

وتفكر مثلام يفكر، وهلا مستوى الوعي نفسه الذي لديه.
باحلل،  والبدء  ذروته  إىل  ليصل  الرصاع  تأجيج  بني  املسافة  ويف 
يتعّلق الطفل بالشخصيات القصصية، ويتفاعل مع من جيده شبيًها به 
مساعدته  وحياول  قضيته،  مع  ويتعاطف  وحيّذره،  معه،  يرصخ  منها، 
من خالل التفكري يف احللول املمكنة، ويف النهاية ال بد من التغلب عىل 

املشكلة لتنترص اخلامتة للسعادة.

خامًسا: الرسالة
تشتمل القصص اخلالدة عىل رسائل قوية من شأهنا أن تلهم الطفل 
وتنّمي خياله وتسعده. وقد تقترص رسالة الكاتب عىل تعريف الطفل 
موت  أو  والديه  طالق  مثل  حياته،  يف  تواجهه  التي  املشكلة  بطبيعة 
األمر  ل  تقبُّ من  الطفل  ستمّكن  املعرفة  هذه  ألن  منه..  قريب  شخص 

وفهمه.
لكن علينا أن نتجنب القصة التي تقوم عىل تقديم درس أخالقي أو 
وعظي أو تلقيني بشكل مبارش، فهذه ليس مكاهنا هنا؛ يف عامل األدب.. 

هيا صاحل
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ما  عىل  للطفل  املوجهة  القصة  تشتمل  أن  بد  ال  الرسالة،  ولتمرير 
االختيار  خالل  من  وذلك  االستمتاع،  وحيقق  واملرح  التسلية  يصنع 
معامر  تقيم  التي  واألحداث  والرصاعات  للشخصيات  املدروس 

القصة.
و«ال  «افعل»  خياَري  حول  تدور  نكتبها  التي  الكتب  كانت  فإذا 
بحسن  االلتزام  عىل  وحّثه  التهذيب  أمهية  الطفل  وتعليم  تفعل»، 
السلوك، وما جيب فعله وما ال جيب، وكأننا نخاطبه من َعٍل، فلامذا قد 

يرغب الطفل يف القراءة؟!

ما الذي يمكنك فعله قبل أن تبدأ الكتابة؟
من  االقرتاب  عىل  وقدرة  خصًبا  خياًال  للطفل  الكتابة  تتطلب 
األفكار  تبادل  يمكنك  ذلك  سبيل  ويف  ذهنه،  واخرتاق  الطفل  عامل 
قراءة  أو  اهتاممهم،  جتذب  التي  املواضيع  حول  أنفسهم  األطفال  مع 
املرجعية  أو  الشهرية  القصص  من  والعرشات  والعرشات  العرشات 

التي ُكتبت للطفل يف الفئة العمرية التي ختاطبها بقصتك..
وتالًيا عدد من اخلطوات التي يمكنك اتباعها قبل أن تبدأ الكتابة:

١. حدد الفئة العمرية التي تريد الكتابة هلا، هل ستخاطب الطفل 
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ا؟  سن� األكرب  للفئة  تتوجه  أن  تريد  أم  مثًال؟  الروضة  مرحلة  يف 
إذا كنت تكتب ألطفال بني ٢-٤ سنوات أو بني ٤-٧ سنوات 
وأسلوب  ونغمتها  الكتابة  لغة  ستتغري  سنة،   ١١-  ٨ بني  أو 
القصة يف كل مرة. عىل سبيل املثال، إذا كنت تكتب للفئة ٢-٤ 
ا، أما إذا  سنوات، عليك استخدام لغة بسيطة ومجل قصرية جد�
كنت تكتب للفئة العمرية ٨-١١ سنة، فيمكنك استخدام لغة 
أكثر تعقيًدا، ومجٍل أطول، وقد تتكون اجلملة الواحدة من أربع 

أو مخس كلامت.
ذكريات  استحرض  إهلام..  كمصدِر  طفولتِك  ذاكرة  استخدم   .٢
أحياًنا  عجيبة  أو  غريبة،  أو  مثرية،  كانت  التي  طفولتك 
ما  وستدرك  طفل  وأنت  صورك  بألبوم  تستعني  أن  (أنصحك 
أقصده). عىل سبيل املثال، ربام مررَت بيوم ال ُينسى يف الصف 
الثالث األسايس، يمكن أن تتحول أحداثه إىل قصة مسلية، أو 
ربام زرت دولة بعيدة عندما كنت صغًريا وَتشّكلت لديك قصة 

لطيفة توّد رسدها عن هذه الزيارة.
يمكنك  ا،  خيالي� واجعله  األطفال  مجيع  بني  مشرتًكا  شيًئا  خذ   .٣
ودهشة،  غرابة  لتمنحه  عادي،  يومي  حدث  أو  نشاط  اختيار 

هيا صاحل
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الطفل.  ختّص  نظر  زاوية  من  األمور  لتشاهد  بخيالك  استِعن 
طبيب  زيارة  مثل  األطفال،  لدى  شائًعا  حدًثا  تأخذ  قد  مثًال 
التي  اآلالت  جعل  خالل  من  ا  خيالي� جتعله  ثم  األسنان، 

يستخدمها الطبيب تتحدث.
يمكن  لقصتك.  حمّددة  فكرة  أو  موضوًعا  ختتار  أن  املفيد  من   .٤
األفكار.  توليد  يف  للقصة  أسايس  موضوع  وجود  يساعدك  أن 
والصداقة،  واهلوية  واخلسارة  احلب  مثل  عىل موضوعات  رّكز 
الطفل  رؤية  كيفية  يف  فّكر  الطفل..  نظر  وجهة  من  وعاجلها 
عن  التعبري  يمكنك  املثال،  سبيل  عىل  واستكشافه.  للموضوع 
موضوع الصداقة من خالل الرتكيز عىل عالقة بني فتاة صغرية  

وسلحفاة.
يف  كثًريا  تناوهلا  يتم  ومل  نوعها،  من  فريدة  تكون  بشخصية  فكر   .٥
قصص األطفال. مثال ذلك أن تكون شخصيتك طفًال ملوًنا، 

أو طفًال من ذوي االحتياجات اخلاصة.
امنح شخصيتك الرئيسية سامٍت مادية مميزة، مثًال نوًعا أو لوًنا   .٦
امنحها  كذلك  اللباس..  من  حمدًدا  نمًطا  أو  الشعر،  من  معيًنا 
يف  للوقوع  وامليل  املغامرة،  وحب  القلب،  طيبة  ـ  نفسية  سامت 
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املشاكل..إلخ). عىل سبيل املثال، قد تكون للشخصية الرئيسية 
قد  أو  للزواحف،  ا  جد� حمبة  تكون  قد  أو  طويلة،  َشعر  ضفائر 
فوق  من  سقوطها  بسبب  وجهها،  عىل  مميزة  ندبة  لدهيا  تكون 

شجرة وهي حتاول اإلمساك بسحلية.
حاول حتديد مالمح القصة من خالل تقسيمها إىل ثالثة أجزاء:   .٧
الشخصية  تقديم  يمكنك  البداية  يف  وخامتة.  ووسط  بداية 
األحداث،  فيه  جتري  الذي  واملكان  اسمها،  ذكر  عرب  الرئيسية 
التي  العقبات  وما  فعله،  يف  الشخصية  هذه  ترغب  الذي  وما 
أن  يمكنك  املثال  سبيل  عىل  احلل.  نحو  تسري  وهي  ستواجهها 
وبخاصة  األليفة  احليوانات  حتب  صغرية  فتاة  «سجى  تقول: 
مسبح  داخل  كبرية  سلحفاة  تريب  أن  قررت  لذا  الزواحف، 

منزهلا».
فّكر بحدث حترييض تبني عليه قصتك، وقد يكون مصدر هذا   .٨
إهنا  والدة سجى  شخًصا معيًنا، كاألم مثًال: «قالت  التحريض 
لن تقبل أن تريب السلحفاة يف بيتها؛ ألن احليوانات األليفة حتتاج 
احلدث  يكون  وقد  لذلك».  لدهيا  وقت  ال  وهي  الرعاية،  إىل 

التحرييض أمًرا حصل يف املدرسة أو البيت أو احلّي.
فّكر بنمو القصة، وقد يعتمد هذا النمو عىل حركة الشخصيات   .٩

هيا صاحل
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األخرى  الشخصيات  مع  عالقاهتا  خالل  من  وتطورها، 
احلدث  تصاعد  خالل  من  النمو  يكون  وقد  القصة،  يف 
التحرييض الذي سيقود إىل سلسلة من املفاجآت، سبُبها حماولة 
الشخصيات التكيُّف مع هذا احلدث والتعامل معه. عىل سبيل 
وحتملها  يف حقيبتها،  وختفيها  السالحف  سجى  املثال: «تلتقط 

يف كل مكان معها من دون أن خترب والدهتا بذلك».
اخَرت ذروة دراماتيكية للقصة، فهذه الذروة هي النقطة األبرز   .١٠
القرار  اختاذ  الرئيسية  الشخصية  عىل  جيب  حيث  القصة،  يف 
مليئة  تكون  أن  ينبغي  والذروة  ممكن،  حّل  إىل  االهتداء  أو 
بالدراما واإلثارة والتشويق، وتنطوي عىل يشء من الصدمة أو 
املفاجأة. عىل سبيل املثال، قد تكون الذروة أن تكتشف والدة 
سجى السلحفاة يف حقيبة ابنتها وختربها أن السالحف ليست 

حيوانات أليفة.
اخلامتة  نحو  األحداث  يقود  الذي  املناسب  السيناريو  اقرتح   .١١
التي ختطط هلا، وبام جيعل الشخصية الرئيسية تتعامل مع النتائج 
التي اختارهتا. عىل سبيل املثال: «هربت السلحفاة من احلقيبة، 
اختفت  السلحفاة  لكن  عنها،  البحث  وأمها  سجى  بدأت  ثم 

متاًما».
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الشخصية  اختذته  ما  مع  منسجمة  تكون  للقصة  خامتة  ضع   .١٢
الرئيسية من قرارات. ويف اخلامتة سنعرف إْن نجحت الشخصية 
الرئيسة أم ال، وإن كانت حققت هدفها وحصلت عىل ما تريد 
أم ال. عىل سبيل املثال قد تكون اخلامتة: «اكتشفت سجى وأمها 

أن السلحفاة يف البحرية، وشاهدتاها تسبح بعيدًا».

كيف تبني مسوّدة لقصتك؟
١. ابدأ بجملة تشّد القارئ.

تنبض  شخصياتك  واجعل  قصتك،  يف  احلسية  اللغة  اعتمد   .٢
تتذوقه  أو  تشّمه  أو  تشاهده  ما  عىل  الرتكيز  خالل  من  باحلياة، 
عىل  الطعام  وصف  يمكنك  املثال،  سبيل  عىل  تلمسه..  أو 
يمكنك  كام  «لزج»،   أنه  عىل  احللوى  وقالب  «ساخن»،  أنه 
والريح  السيارات  لألشياء كأبواق  سواء  األصوات،  استخدام 
واملاء أو احليوانات. وملزيد من حتقيق اإلمتاع للقارئ الصغري، 
تستخدم  أن  عىل  وإيقاًعا،  قافيًة  قصتك  لغة  تضمني  يمكنك 
ذلك:  مثال  أيًضا،  مناسب  وبقدر  املناسب  املوضع  يف  ذلك 

«تناول الطعام وصار عىل ما ُيرام».

هيا صاحل
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أو  اجلملة  وأحياًنا  الكلمة،  مستوى  عىل  التكرار  استخدم   .٣
ويبقي  الرئيسية،  الشخصية  سامت  يعزز  فالتكرار  العبارة، 
«أين  سؤال:  تكرار  ذلك  مثال  جيري.  بام  صلة  عىل  القارئ 
اختفى الضفدع؟»، أو قد تكرر عبارة مثل: «أوه ال!»، أو «هذا 

اليوم ليس يومي!»، أو كلمة نحو: «ال ال ال».
٤. استخدم صوًرا حيوية وخفيفة ظّل وقريبة من عامل الطفل، عىل 
كرة  مثل  وصار  ر  تكوَّ أن  بعد  املاء  يف  خالد  املثال: «قفز  سبيل 

املدفع».
كأن  للقراء،  وواضًحا  ملموًسا  واحًدا  رصاًعا  قصتك  يف  َحّدد   .٥
جتعل الشخصية الرئيسية تناضل من أجل قبول اآلخرين هلا، أو 
تعّرب عن قضايا تتعلق بالنمو البدين هلذه الشخصية، والتحدي 
خوف  عن  التعبري  ختتار  قد  أو  ذلك،  بسبب  يواجهها  الذي 
الطفل من املجهول عند تعلم مهارات جديدة عليه، كالسباحة 
تكون  قد  املثال،  سبيل  عىل  األوىل.  للمرة  ما  مكاٍن  زيارة  أو 
شخصيتك الرئيسية ختاف من قبو املنزل ويتعني عليها التغلب 

عىل هذا اخلوف.
وحاول  املعّلبة،  األخالقية  والرسائل  املبارش  النصح  عن  ابتعد   .٦
شخصياتك.  ترصفات  خالل  من  للطفل  رسالتك  توصل  أن 
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عىل سبيل املثال يف قصة «سجى والسلحفاة»، قد تظهر النهاية 
هذا  ويف  البحرية،  باجتاه  وتنظران  ابنتها  يد  متسك  وهي  األم 
دون  من  للطفل،  العائلة  دعم  أمهية  القارئ  يستكشف  املشهد 

أن تقول ذلك داخل القصة بشكل مبارش.

كيف تبّيض قصتك؟
أوًال: العمل عىل النّص

١. بعد االنتهاء من املسّودة، اقرأ القصة لنفسك وبصوت مرتفع، 
تلك  أو  البسيطة  اجلمل  عىل  تتعرف  أن  يمكنك  ذلك  عند 
التي تكتب  كانت مناسبة للفئة العمرية  إذا  وحتديد ما  املعّقدة، 

هلا أم ال، وإذا وجدت خلًال قم بتعديله.
٢. اقرأ القصة بعد ذلك أمام أطفال من الفئة العمرية التي تتوجه 
أو  بأبنائك  استِعن  كبري.  بشكل  مالحظاهتم  ستفيدك  إليها. 

أشقائك أو أفراد عائلتك أو بأطفال يف املدرسة.
من  بد  ال  وهنا  مناسًبا،  القصة  طول  يكون  أن  عىل  احرص   .٣
العمرية  للفئة  املوجهة  الكتب  من  نوعني  هناك  أن  التوضيح 
التي   (picture book) املصورة  الكتب  وهي  سنة،   ٨-١١

هيا صاحل
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أجزاء  عىل  تقوم  التي  والقصص  سنوات،   ٩ أو   ٨ لعمر  ه  توجَّ
بينام  الغريب،  األدب  يف  ا  جد� معروفة  وهي   ،(chapter Book)

ا. نذكر مثًال «حممد العقاد» لعبري  ما تزال حمدودة االنتشار عربي�
الطاهر، و«تيم وسامي» ملاريا دعدوش.

ثانًيا: اختيار العنوان
عّام  يكشف  وال  مبارش،  غري  قصتك  عنوان  يكون  أن  حاول 
بذكائه  ينترص  فأر  عن  حتكي  قصتك  كانت  فلو  القصة،  يف  سيحدث 
عىل األسد، فال يمكنك وضع عنوان نحو «الفأر يتغلب عىل األسد»، 
فالعنوان الكاشف ُيضعف القصة وُيبهت حبكتها، ويقيض عىل عنرص 

التشويق فيها.
وللوصول إىل عنوان الفت لقصتك يمكنك: 

١. استخدام اجلناس، أو العبارات التي حتقق إيقاًعا منتظًام وقافية 
يف  (قطة  أو  كبرية)،  ورطة  يف  الصغرية  (شامة  مثًال  واحدة، 
املحطة).. فهذا اإليقاع يصبغ العنوان بروح الدعابة والطرافة، 

وجيعل الطفل يتذكره بسهولة.
والتشويق.  احلامسة  لتحقيق  مبهم،  عنوان  استخدام  يمكنك   .٢
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أن  قبل  لطيًفا  شيًئا  يل  (قل  أو  الرسية)،  (احلديقة  ذلك  مثال 
أذهب للنوم).

أصبح  (كيف  ذلك  مثال  تساؤل.  به  عنوان  استخدام  يمكن   .٣
صديقي قرصاًنا؟).

متارين مقرتحة
بطاقة ١

أشيائي املفّضلة
يفّضل الطفل دائًام أشياء عىل أخرى، سواء أكانت ألواًنا 
الطفل  لدى  يكون  فقد  أغاين..  أم  ألعابًا  أم  أطعمة  أم 
األحذية  من  زوًجا  أو  لديه،  املفّضلة  هي  قديمة  سرتة 
اجلديدة الالمعة. ويمكنك أن تربز أيًضا أماكن مفّضلة 
لدى الطفل، كحديقة احليوانات والسريك.. واآلن؛ هل 
كان لديك مكان رسي لالختباء فيه وأنت طفل؟ استفد 

منه إن كانت اإلجابة (نعم).

حاول إكامل العبارة التالية:
أشيائي  من  كان  عمري.............سنة،  كان  عندما 

هيا صاحل
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أقضيه  كنت  الذي  الوقت  أتذكر  املفّضلة............ 
وأنا..............

بطاقة ٢
فقدت ووجدت

الغداء  وصندوق  كالسرتة  أشياءه؛  دائًام  الطفل  ُيضّيع 
واملجرفة البالستيكية عىل الشاطئ.. ويف املقابل، حيتفظ 
بام يعثر عليه، كاحلجارة امللساء أو ذات األشكال الغريبة، 
واملفاتيح الصدئة، واحلرشات.. واآلن، هل تتذكر شيًئا 
ن  فقدته عندما كنت طفًال؟ وهل تتذكر شيًئا وجدته؟ َدوِّ

ذلك، فقد يفيدك يف قصتك.
حاول إكامل اجلملة التالية:

عندما كان عمري........ فقدت......... وكان شعوري 
وجدت.............  أخرى  مرة  ويف  وقتها......... 

فقمت بـ............
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بطاقة ٣
خلط وتنسيق

قوائم  استخدام  هو  للكتابة  املفّضلة  التامرين  أحد 
يف  القوائم  هذه  أمهية  يوضح  التايل  التمرين  الكلامت.. 

ب عىل الكتابة. التدرُّ
حتتوي القائمة عىل أربعة أقسام، يف كل قسم ٤ ألوان، و٤ 
أصوات، و٤ روائح، و٤ هيئات. اخرت كلمة واحدة من 
كل قسم لتكّون قصة باستخدامها. يمكنك إنشاء قوائم 
مماثلة، باستخدام أقسام أخرى تقرتحها، ويمكنك أيًضا 

ا. اختيار الكلامت عشوائي�

بطاقة ٤
صندوق كنز

صغرية..  حقيبة  أو  صندوق  يف  األشياء  بعض  امجع 
قطعة  جتد  قد  أطفال..  بمشاركة  بذلك  القيام  يمكنك 
زجاج لوهنا غريب، أو أحجاًرا عليها تشكيالت عجيبة، 
حديدية،  علب  أغطية  بتجميع  احلظ  حيالفك  وربام 

وستخربنا قصتك يف ما بعد بام عثرَت عليه.

هيا صاحل
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بطاقة ٥
اإلنصات

من امللهم لك أن تقيم حواًرا مع األطفال من الفئة التي 
تتوجه بالكتابة إليها، قد متّثل مجلة يف احلوار بداية رائعة 
ن بعض األشياء التي تستمع إليها لتستخدم  لقصتك، َدوِّ
لدهيم  األطفال  أن  وتذّكر  منها،  قصتك  يناسب  ما 
قصتك  من  ستجعل  التي  اخلاصة،  ورموزهم  تعابريهم 
أثرية لدهيم وقريبة من عاملهم. ومثال ما يقوله األطفال: 
«امللح هو امللح، ولكن الفلفل قصة أخرى»، أو قد يقول 
احلذاء نفسه مرات  لبس  أحدهم للتعبري عن مَلِلهم من 

عديدة: «لبست حذائي مائة مليون ترليون مرة»..

هيا صاحل
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مراجع:
www.writersbureau.com

www.thinkwritten.com

www.wikihow.com

www.writingpicturebooksforchildren.com
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تقنيات كتابة القصة للطفل
(٨- ١١ سنة)

تغريد عارف النجار *

تعّد الكتابة لألطفال من نمط السهل املمتنع، وينبغي عىل كل من 
يريد خوض هذه التجربة معرفة خصائص املرحلة التي  يتوجه إليها، 

وأن يتمتع بموهبة وخيال واسعني، ومعرفة بعامل الطفل.
يف العقدين املاضيني، خطا أدب األطفال يف العامل العريب خطوات 
إنتاج  يف  طفرة  لدينا  أصبحت  ولقد  والنوع،  الكم  ناحية  من  كبرية 
األدب املوّجه لألطفال، بحيث كثرت دور النرش املتخصصة، وازداد 
عدد املؤلفني والرسامني املتخصصني يف هذا املجال. ولكّننا ما زلنا يف 
املسرية،  لتصحيح  الدقيقة  النقدية  احلركة  تنقصنا  حيث  الطريق،  أول 

* من رواد أدب األطفال احلديث يف األردن.
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تساعدنا  أن  شأهنا  من  التي  الشاملة،  الدورية  الدراسات  تنقصنا  كام 
كتب  من  نرشه  يتم  ما  وتقّيم  تدرس  كوهنا  املستقبيل،  التخطيط  يف 
لألطفال، وحتّدد ما نحن بحاجة له من مواضيع مل تعالج بشكل كاٍف 
عمرية  مراحل  عىل  بالرتكيز  وتنصح  املعارص،  العريب  الطفل  أدب  يف 

تعاين من شّح اإلصدارات املوجهة إليها.
ويتوّفر اآلن يف عاملنا العريب الكثري من الكتب املصورة لألعامر من 
٣-٧ سنوات، لكن ما تزال تنقصنا أنواع أدبية أخرى ألعامر وقدرات 
خمتلفة. ومن يّطلع عىل األدب األجنبي، جيد أن أدب األطفال مصّنف 
حسب مراحل حمددة، معّرفة بمصطلحات يتفق عليها معظم نارشي 
األطفال، وحيرص الكّتاب قبل التقّدم لدور النرش عىل معرفة خصائص 

كل مرحلة، واختيار املرحلة التي تناسب كتاباهتم.
أما املراحل املذكورة هي:

Board Books املدّببة  الكرتونية  • الكتب 
Picture Books املصورة  • الكتب 

Picture Story Books املطّولة  املصورة  • الكتب 
 Early Reader امليرسة  القراءة  • كتب 

Chapter Books فصول  من  املكّونة  • الكتب 
Middle School books األوىل)  اليافعني (املرحلة  • روايات 

Young Adult Books الثانية)  اليافعني (املرحلة  • روايات 
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أما يف العامل العريب، فام نزال بحاجة إىل مزيٍد من الكتب املتخصصة 
لكل املراحل القرائية.

لكتب  املراحل  حتديد  عىل  العربية  باللغة  كنارشين  نتّفق  لو  وحّبذا 
مصطلحات  نتبّنى  وأن  العريب،  العامل  يف  حاجاتنا  وفق  األطفال، 

مشرتكة لكل مرحلة.

الكتب املناسبة للمرحلة العمرية من ٨-١١سنة:
للقراءة  «املتدّرجة  الكتب  أو  املبّسطة»  «الروايات  عن  هنا  نتكّلم 
امليرسة»، أو عن «قصص مكونة من فصول»، ولكل من هذه القصص 
مميزاهتا التي تناسب املرحلة العمرية من ٨-١١ سنة، وقد اضطررت 
بعض  مع  العربية  إىل  اإلنكليزية  اللغة  من  التسمّيات  هذه  أترجم  أن 
مصطلحات  اآلن  حتى  لدينا  ليس  سابًقا،  ذكرت  وكام  ألنه  التعديل؛ 
واسع  مصطلح  لدينا  بل  العريب،  العامل  يف  النارشين  مجيع  عليها  يتفق 

فضفاض وهو «قصص الفتيان».

روايات مصورة مبّسطة:
وهي قصص مصّورة طويلة هلا خصائص القصص املصورة ذاهتا، 
فصول  إىل  مقّسمة  أحياًنا  وتكون  النص،  ترافق  ملونة  رسومات  من 

تغريد النجار
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اجلمل  عدد  ويكون  صفحات،  وثالث  صفحتني  بني  ترتاوح  قصرية 
قليًال يف كل صفحة.

سلًسا،  الكتابة  أسلوب  ويكون  بسيطة،  فتكون  للغة  بالنسبة  أما 
الكلامت  عدد  أّما  الوصف.  من  أكثر  والرسد  األحداث  عىل  ويعتمد 

فيرتاوح بني ١٠٠٠ و٢٠٠٠ كلمة.

الروايات املتدّرجة للقراءة امليرسة/
كتب ملبتدئي القراءة من ٦-٨ سنوات:

تتكّون القصص من فصول قصرية طوهلا من صفحة إىل صفحتني. 
واملفردات  وسليمة  سلسلة  اللغة  وواضحة.  بسيطة  القصة  حبكة 
الرسيعة،  واألحداث  احلوار  عىل  القصص  هذه  وتعتمد  واضحة. 

وتبتعد عن الوصف املطّول للشخصيات أو املكان.
القصص  مواضيع  عن  كثًريا  ختتلف  ال  فهي  للمواضيع  بالنسبة 
واملدرسة،  واألصدقاء،  العائلة،  عن  مواضيع  مثًال  املصورة، 

واملشكالت املدرسية والعائلية... إلخ.
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روايات الفصول املبسطة:
ختتلف عن كتب مبتدئي القراءة من حيث تكّوهنا من فصول حيتوي 
كل فصل عىل ٢-٣ صفحات. واحلبكة متعددة التعقيدات، ويرتاوح 
عدد الكلامت من ٤٠٠٠ إىل ٦٠٠٠ كلمة، حسب طلب النارش. ومثل 
تكون فيها  أن  أو من املمكن  رسومات  حتتوي عىل  قد ال  هذه الكتب 

رسومات غري ملونة.

املواضيع املناسبة هلذه املرحلة العمرية:
أن  ويمكن  منّوعة،  واسعة  اهتاممات   ٨-١١ عمر  يف  لألطفال 
نتوّجه بالكتابة إليهم يف أي موضوع ولكن باألسلوب الذي يناسبهم. 

ومن أكثر القصص املحّببة هلم:
القصص الفكاهية، العائلية، التارخيية، اخليالية، الواقعية، الرتاثية، 

الفانتازيا، املغامرات، االستكشاف، الصداقة، األساطري... إلخ.

العنارص األساسية لبناء القصة:
١. الفكرة:

يقال إنه ال توجد هناك أفكار جديدة، ولكن ثمة دائًام منظور جديد 
النمطية عند تطوير منظوره  أن يبتعد الكاتب عن  للفكرة. ومن املهم 

تغريد النجار
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الثعلب  يكون  أن  الرضوري  من  فليس  قصة.  إىل  الفكرة  عن  اخلاص 
تلتف  هّزاز  كريس  عىل  جتلس  عجوًزا  اجلدة  أو  قصة،  كل  يف  غّداًرا 
حولنا،  من  األفكار  عىل  لنحصل  ألحفادها.  القصص  وتقرأ  بشال 
فكل ما علينا أن نفعله هو أن نشّغل الرادار داخل كل واحد منا لنلتقط 

األفكار ونحتفظ هبا، متاًما مثلام نلتقط الصور هبواتفنا النّقالة. 
يف  وتطويعها  األفكار  استنباط  يف  اخلاصة  طريقته  كاتب  ولكل 
كل  يف  الناس  يراقب  فالبعض  آخر.  عن  كاتًبا  يمّيز  ما  وهذا  قصصه، 
بدافع  ليس  يتّرصفون،  وكيف  وأشكاهلم  حركاهتم  إىل  ينتبه  مكان... 
التي سيكتب عنها: شكلها،  أفكاًرا لشخصياته  ليلتقط  الفضول لكن 

وطريقة كالمها، وحركاهتا، وحوارها... إلخ.
األفكار حولنا يف كل مكان، فمثًال قد يلفت نظرك مذياع قديم يف 
غرفة اجللوس، وقد تبدأ التساؤل عنه: من أين أتى؟ وقد حتصل بسببه 

عىل فكرة لقصة ممتعة.

٢. الشخصيات:
يف قصص هذه املرحلة، تكون هناك دائًام شخصية أساسية واحدة 
بعمر الفئة التي يتوجه إليها الكاتب، ثم هناك شخصية أخرى ثانوية 
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أو أكثر. ومن املهم أن يتعّرف الكاتب عىل مواصفات الشخصيات:
ـ من الناحية اجلسمية؛ فيحّدد شكل الشخصية، فقد يؤثر الشكل 
وحتريكها  الشخصية  ختّيل  يف  الكاتب  يساعد  أو  القصة  أحداث  عىل 

بشكل أفضل.
شخص  هي  هو/  هل  فمثًال:  للشخصية  النفسية  الناحية  من  ـ 

انطوائي أم عصبي؟
ـ من الناحية االجتامعية: عىل سبيل املثال: هل الشخصية تعيش مع 

عائلة سعيدة وعندها أقارب كثر؟
ذهن  يف  حّية  الشخصية  جيعل  الشخصية  مواصفات  حتديد  إن 

الكاتب، ويساعده يف عكسها بصدق للقارئ يف كتاباته.

٣. احلبكة:
أم  للصغار  رواية  أكانت  سواء  القصة،  عنارص  أن  معظمنا  يعرف 
عنارصها  وتتألف  الكاتب،  عند  فكرة  تطوير  حول  مبنية  أهنا  للكبار، 

كالتايل:
الشخصيات، والزمان، واملكان، واألحداث

قصة  خللق  مًعا  العنارص  هذه  يشّد  الذي  النسيج  هي  احلبكة: 

تغريد النجار
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األحداث  وترتيب  وذلك عن طريق بداية تشد اهتامم القارئ،  ممتعة، 
بطريقة مشّوقة مرتابطة، وتفاعل الشخصيات يف إطار الزمان واملكان 
واألحداث، وصوًال إىل العقدة، ومن ثّم البدء بحل املشكلة أو الرصاع 
التي  هي  القوية  واحلبكة  مقنعة.  هناية  إىل  القارئ  يوصل  حتى  القائم 

تظهر مهارة الكاتب ومتّيز أسلوبه عن غريه.

٤. اللغة
يف هذا العامل املتسارع، حيث يتنافس كتاب األطفال واليافعني مع 
األجهزة اإللكرتونية، عىل اختالف أنواعها، من الرضوري أن نكتب 
للطفل بلغته احلديثة التي يستسيغها. علينا طبًعا أن هنتم بسالسة اللغة، 

ونبتعد عن الوصف املطّول واجلمل الطويلة املبهمة.
اليوم حيّبون احلصول عىل املعلومة املبارشة واملخترصة،  إن أطفال 
فال يوجد عندهم الوقت أو الصرب لقراءة صفحات من التعبري املنّمق 
ال  التعبري  بساطة  أن  علًام  عرضها.  ُيراد  التي  النقطة  إىل  الوصول  قبل 
مجيلة  بسيطة  بلغة  الرسد  يكون  أن  فيمكن  ركاكته،  بالرضورة  تعني 

تشعر اليافع وكأنك تكتب له بلغته العامية التي يستخدمها يومًيا.
تكثر  أن  للكتاب، عليك  ومتابعته  اليافع  عىل اهتامم  حتصل  وحتى 
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إطراء  أكرب  أن  ريب  وال  ومسلية.  مثرية  احلبكة  وجتعل  األحداث  من 
من املمكن أن حيصل عليه الكاتب هو أن يقول له قارئ: «استمتعت 

بقراءة القصة ومل أتركها قبل أن أنتهي من قراءهتا».

٥. اخلامتة
القارئ  اهتامم  عىل  لالستحواذ  مهمة  القصة  الرواية/  بداية  أّن  كام 
نفسه،  يف  أثًرا  اخلامتة  ترتك  أن  املهم  كذلك من  القراءة،  يف  واستمراره 
يقرأ  وهو  ذهنه  إىل  تتبادر  قد  التي  األسئلة  كل  عن  باإلجابة  وترضيه 
الرواية. ومن املمكن أن تكون اخلامتة مفتوحة ليتخّيل القارئ هنايات 

أخرى حمتملة.
عىل حل  الواقعية  القصص  يف  ال يعتمد الكاتب  أن  اخلرباء  ينصح 
الصدفة  أو  اخلارقة  القوى  أو  السحر  طريق  عن  اخلامتة،  يف  املشكلة 
نفسية  عىل  سلًبا  ويؤثر  القصة،  حبكة  من  يضعف  مما  فهذا  الطارئة، 
الشخصية  جهد  من  احلل  يأيت  أن  األفضل  ومن  القارئ.  الطفل 

وذكائها، أو تعاطفها أو أّي أسباب أخرى.
ومن املستحسن أيًضا هلذه املرحلة العمرية، أن تكون النهاية مرحية 

وتّتسم بالوضوح واألمل.

تغريد النجار
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العنـوان والبدايـة والفكاهة
فــي قصـة الطفـل

د.  راشد عيسى *

أدب الكبار، يقوم عىل مدى نجاح الكاتب يف  أدب األطفال مثل 
اإلجابة عن سؤال: كيف نكتب لألطفال، وليس ماذا نكتب لألطفال؟ 
وموضوعها،  القصة  بفكرة  خاص  سؤال  لألطفال  نكتب  ماذا  ألن 
ا ومتشاهبة يف عامل الطفل. أما سؤال  واألفكار واملوضوعات كثرية جد�
كيف نكتب لألطفال، فيعني أسلوب الكاتب يف عرض القصة، وهو 
املسؤول األول عن نجاح القصة؛ ألن األسلوب املناسب حيقق اهلدف 
األول من الكتابة وهو التسلية واملتعة. ثم اهلدف الثاين وهو االستجابة 
للقيم الرتبوية واملعرفية والسلوكية التي يريد الكاتب طرحها. وسؤال 

* شاعر وله إسهامات عديدة يف حقل الكتابة للطفل.
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كيف نكتب القصة متعلق أيًضا بسؤال ضمني هو ملاذا نكتب القصة؟ 
الطفل  شعور  حتقق  فإذا  الكاتب؟  إليها  يرمي  التي  األهداف  ما  أي 

باملتعة، وإذا أحب القصة، اقرتبت األهداف من التحقق.
واملعروف أن الكتابة لألطفال مغامرة؛ ألن احلكم األول واألخري 
للطفل وليس للراشدين. ال توجد مواصفات جاهزة لكتابة القصة مهام 
بلغت خربة الكاتب منتهى اإلتقان.. يوجد مقرتح خاضع للتجريب 
واالحتامل. فكم خابت آمال كتاب يف نتائج قصص ظنوا أهنم أحسنوا 
كتابتها بتفوق !! وكم اكتشف كاتب أن هناك عوامل وأقداًرا مل ينتبه 
الكاتب إال أن جيتهد  القصة !! لذلك ما عىل  سبًبا يف نجاح  كانت  هلا 

ويقدم أفضل ما لديه من أساليب كتابية.
فرعية  عنارص  ثالثة  الفكاهة،  وعنرص  القصة  ومقدمة  العنوان 
العنارص  أما  القصة.  عليها  تتأسس  التي  الفنية  العنارص  جمموعة  من 
األساسية فهي اللغة، واالنفعال، واخليال، والشخوص، واألحداث، 
وحلظة التأزم، وأحياًنا احلوار بالطبع. فالعنوان ومقدمة القصة وعنرص 

الفكاهة إنام هي أجزاء من االسرتاتيجية الكلية لبنية القصة.
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العنوان:
عنوان القصة هو الباب الذي ندخل منه إىل بيت القصة، ويسمى يف 
أدب الكبار العتبة النصية. فبمقدار ما ينجح العنوان يف جذب الطفل 
للقصة، تكون نتائج القراءة والتفاعل أكرب. وهذه هي أهم مواصفات 

العنوان الناجح لقصة الطفل:
١. أن تكون له عالقة ببيئة الطفل وثقافته ومستوى لغته وإدراكه.

٢. أن يتوفر فيه عنرص اجلاذبية واإلحياء والتوقع.
٣.  أن يكون حمفًزا لتفكري وإثارة رغبته يف معرفة املجهول.

٤. أن يكون قصًريا سهل احلفظ.

وللعنوان أشكال خمتلفة أيًضا، منها:
كيف  الوردة؟  من  النحلة  غضبت  ملاذا  مثل:  السؤال:  العنوان   .١

نجا أرنوب من ثعلوب؟
٢. العنوان الوصفي االنفعايل: البطيخة احلزينة. الثلج األسود.

٣. العنوان الذي حيمل اسم بطل القصة: عندما نامت غزولة.
٤. العنوان الغرائبي: السمكة التي تتسلق األشجار، اجلمل الذي 

أكل الغيمة.
٥. العنوان املسجوع: حلزونة املجنونة، النجوم تنام يف الغيوم.

د. راشد عيسى
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مقدمة القصة:
العتبة  هي  القصة  فبداية  األوىل،  العتبة  هو  القصة  عنوان  كان  إذا 
مشوق  ترحيب  أسلوب  عن  عبارة  هي  القصة  بداية  للقصة.  الثانية 
وذكي إلغراء الطفل بالقراءة، وهو يعتمد عىل اجلمل القصرية اخلالية 
من املفردات الصعبة أو الرتاكيب املبهمة، وال بد أن ينجح يف اإلحياء 
القصة طويلة تبعث  أن ال تكون مقدمة  وحيسن  إىل األحداث التالية، 
عىل امللل؛ ألن الطفل يترسع يف معرفة األحداث القادمة، ولديه فضول 

كبري يف املتابعة.
ومع كل ذلك، هناك قصص ناجحة ختلو من املقدمات والتوصيف 
القبيل؛ إذ يمكن للكاتب أن جيذب الطفل ملواصلة القراءة منذ الكلامت 
صار  ثم  الكبري،  فمه  فتح  عاليا،  يديه  دبدوب  رفع  مثل:  من  األوىل، 
األشجار  صارت  ساك..  راك  باك  يرصخ:  وهو  نفسه  حول  يدور 

ترقص أيًضا.. شاهد دبدوب الربق يف السامء فصار ينادي..
يدان  لدبدوب  مثل:  السابق  للمقطع  مقدمة  نضع  أن  يمكن 
وحيًدا  أن يعيش  ضخمتان وفم يتسع خلروف صغري.. دبدوب حيب 

يف الغابة...
فاألمر  أوًال..  لقصته  مقدمة  وضع  يقرر  من  هو  وحده  فالكاتب 



٦١

يعود إىل فنيات األسلوب ومجاليات القص. الكاتب املتميز بناء ماهر 
يعرف كيف جيذب الطفل من السطور األوىل للقصة.

عنرص الفكاهة: 
إجيايب  انفعايل  تأثري  ذات  فهي  األطفال،  عند  حمببة  ظاهرة  الفكاهة 
وتقوم  التفكري.  عىل  وتشجعه  املتابعة  عىل  حتثه  الطفل،  نفسية  عىل 
الفكاهة يف أدب األطفال عىل جمموعة من األساليب التعبريية اجلذابة 
مثل: املفارقة يف وصف األحجام واملساحات واأللوان. ومثل املفاجأة 
وكالسخرية  الطفل.  إضحاك  حتتمل  التي  املواقف  يف  والسيام  الشيقة 
بعض  ألسنة  عىل  الطرائف  وكذلك  اآلخرين،  ملشاعر  املؤذية  غري 
الشخوص. كام يمكن أن تكون القصة كلها قائمة عىل الفكاهة، حينام 
يمكن  املثال:  سبيل  عىل  حمببة.  ساخرة  شخصية  القصة  بطل  يكون 
لشخصية طفل اسمه سلفوع أن يقدم يف قصة جمموعة من املقالب مع 
زمالئه أو أرسته، رشيطة أن تكون املقالب إجيابية ومقبولة ومضحكة 
األطفال  حيبهام  وجريي  فتوم  مثًال،  السلوك  لتعديل  هدف  ذات 
الغريبة  للترصفات  ويمكن  ليضحكوا.  بشغف  الكبار  ويتابعهام 

العجيبة أن تبعث يف نفس الطفل رسوًرا.

د. راشد عيسى
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وعليه، فإذا كان اهلدف األول للقصة املوجهة للطفل تسلية الطفل 
ملضاعفة  مًعا؛  هدف  وخري  وسيلة  خري  الفكاهة  عنرص  فإن  وإمتاعه 

استجابة الطفل للقراءة والفهم واكتساب املعارف والقيم.

نصائح خمتلفة ينبغي لكاتب قصص األطفال مراعاهتا:
١. توجيه اللغة حسب املستوى العمري للطفل.

٢. اختيار األفكار واملوضوعات املناسبة لبيئة الطفل.
٣. مراعاة حجم القصة حسب الفئة العمرية.

قصص  يف  والسيام  والغموض،  الرتميز  يف  املغاالة  عن  البعد   .٤
اخليال العلمي.

٥. احلرص عىل توظيف اخليال والصورة املمتعة.
٦.البعد عن األساليب التقريرية يف الصياغة، وال بد من استخدام 

أسلوب اإلحياء والقدوة.

ظواهر سلبية سائدة يف القصص املوّجهة للطفل:
الكتاب،  غالف  عىل  املستهدفة  العمرية  الفئة  حتديد  عدم   .١
لطفلهم  مناسب  الكتاب  أن  الطفل  أهل  معه  يظن  الذي  األمر 
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دون  املادة  أكانت  سواء  تشويش،  يف  الطفل  فيقع  فيشرتونه، 
مستواه االستيعايب أم فوقه.

املالمح  إبراز  يف  الدقة  عدم  أو  الشخصيات  رسوم  يف  املبالغة   .٢
اجلسمية املوافقة للشخصية.

٣.  ال يكون حجم اخلط يف الكتاب مناسًبا لبرص الطفل. فضًال عن 
يف املرحلة ما  بالشكل  ضبط الكلامت  عن  الكتاب  بعض  سهو 

بني ست سنوات وعرش.
والنحوية  الطباعية  باألخطاء  غنية  القصص  بعض  أن  لوحظ    .٤
فيكرب  الطفل،  ذهن  يف  اخلطأ  يرّسخ  الذي  األمر  واإلمالئية، 

واخلطأ معه.
٥. ال حيرص العديد من الكتاب عىل قياس نسبة املفردات اجلديدة 
يف القصة، وعىل توجيه املعاجلة لتعرف معانيها. فإما أن تكون 
حمدودة فقرية، وإما أن تكون وفرية اليستطيع الطفل استيعاهبا 

كاملة.
والشياطني،  واجلن  العفاريت  قصص  من  الكتاب  بعض  يكثر   .٦

بحيث يتكدر خيال الطفل ويشعر باخلوف والكوابيس.
٧. ال ُبّد من وجود عبارة أو اثنتني جتّمالن اإليقاع املوسيقي ليظل 

د. راشد عيسى
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جتلب  األحداث  سوق  يف  فالرّتابة  باستمتاع.  يرددها  الطفل 
امللل للطفل.

٨.  ال ينتبه خمرج الكتاب إىل نسب األلوان وأحجام الفراغ، فالقصة 
حتتاج إىل إخراج فني جذاب ممتع.

حتتاج  سنوات  الست  دون  لألطفال  املوّجهة  القصص  بعض   .٩
للطفل  أحدهم  يقرأ  بحيث  أخت،  أو  أم  أو  أب  أو  معلم  إىل 
القصة بطريقة تعبريية ممتعة، ولكني الحظت أن قراء القصص 
التعبريي  الصويت  اجلانب  قراءهتم  يف  يراعون  ال  لألطفال 
واإليامئي املرافق للرسد، فتقل دافعية الطفل ويصاب بالتشوش 

والنفور.
الطفل،  بيئة  من  مستمدة  املوضوعات  تكون  أن  اجلميل  من    .١٠

ا من الواقعي إىل اخليايل. ومتنامية تدرجيي�
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ثقافــة الطــفـــــل

وسام سعد *

ال  النَّامي  فعقُله  األبعاِد،  حمدودُة  لكنها  بيضاُء،  صفحٌة  فُل  الطِّ
مرحلِة  يف  الطفِل  فعقُل  الناضجُة،  العقوُل  تستوعُبه  ما  يستوعُب 
الطفولِة املبكرِة يكاد يكون خالًيا، ويمكُن تشكيُله بالصورِة التي نريُد، 
يسمع،  ما  كل  ويصدق  جواب،  بكل  يقنع  األوىل  مراحِله  يف  والطفُل 

كام أنه يقلد ما يراه من حركات وترصفات من الكبار.
األمِم  اتفاقيِة  مرشوِع  من  األوىل  للامدِة  وفقًا  الطفُل،  ُف  ويعرَّ

املتحدِة، بأنه:
شِد قبل ذلك،  كلُّ إنساٍن مل يتجاوْز الثامنَة عرشَة، ما مل يبلْغ سنَّ الرُّ

بموجِب القانوِن املنطبِق عليه.
* كاتبة ورسامة لألطفال.
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اإلنساُن  فيها  يتحمُل  ال  مرحلٌة  أهنا  عىل  ُف  فُتعرَّ الطفولُة  وأما 
إشباِع  يف  القربى  وذوي  األبوين  عىل  يعتمُد  فهو  احلياِة،  مسؤولياِت 
من  زمنيًا  ومتتد  للحياِة،  الرعايِة  يف  املدرسِة  وعىل  العضويِة،  حاجاتِه 
األوىل  املرحلُة  وهي  العمِر،  من  الثاين  العقِد  هنايِة  قرِب  وحتى  امليالِد 
والسيطرِة  للضبِط  املناسبَة  الفرتَة  وتعدُّ  الشخصيِة،  ونمِو  لتكويِن 

. والتوجيِه الرتبويِّ
أن  كام  الفرِد،  حياِة  يف  األسايس  دوُرها  هلا  الطفولِة  مرحلَة  إن 
للطفولِة املبكرِة أثرها اخلطري يف تشكيِل شخصيته، ويف متهيِد الطريِق 

لسالمتِِه وسويتِِه، أو ملرِضِه واضطرابِِه يف ما بعد.
ولكي نغرَس يف الطفِل العاداِت الصحيحِة، واالجتاهاِت السليمِة، 
ما  ومعرفُة  األساسيِة،  وحاجاتِِه  دواِفِعِه  بفهِم  أوًال  فهُمه  علينا  جيُب 

جيوُل يف ذهنِِه من معاٍن عن العامل الذي حييط به.

َمْن يشكُل ثقافَة الطفِل؟
متعددٌة،  جهاٌت  فيها  وتؤثُر  فشيًئا،  شيًئا  الطفِل  ثقافُة  تتشكُل 
هبا،  وإمتاِعُهُم  األطفاِل،  يف  الثقافِة  بذوَر  يزرُع  َمْن  أوُل  هي  فاألرسُة 
فاألبواِن مها اللذاِن يقوماِن بالرتبيِة، وال ننكُر دوَر األجداِد واجلداِت 
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يستمعوَن  الشتاِء  أياَم  حوَهلَُم  يتحلقوَن  واألحفاُد  األبناُء  كاَن  عندما 
واملدرسِة  بالروضِة  مروًرا  ثم  لتوصياِهتِم،  ويستمعوَن  حلكاياِهتِم، 
الطفل،  ثقافة  اعتمدت  التي  واخلاصِة  الرسميِة  اجلهاِت  من  وغِريِمها 
إىل  وصوًال  املؤثرِة،  الرتبويِة  الوسائِل  من  وسيلٌة  األطفاِل  وأدُب 
لتحويِلها  لألطفاِل،  املشوقِة  النصوِص  عن  تبحُث  التي  النِرش  دوِر 
عن  فضًال  هادفٍة،  وإذاعيٍة  تلفزيونيٍة  وبرامَج  جذابٍة،  مطبوعاٍت  إىل 
ُمثريٍة  ألعاٍب  إنتاج  يف  تتنافُس  التي  اإللكرتونيِة،  األلعاِب  رشكاِت 
األهِل  وعىل  األوَل،  ألعاَهبا خياَرُهُم  وجتعُل  األطفاِل،  ماليَني  جتتذُب 
ُم؛ ألن  أن يوجهوا أبناَءُهُم للمنشوراِت واملسلسالِت التي تفيُد أطفاَهلُ
عن  بعيًدا  الطائلِة،  األمواِل  جني  إىل  هتدُف  املؤسساِت  بعَض  هنالَك 

اهلدِف األسمى.
والشعراِء  اِب  بالكتَّ باألطفاِل  املهتمِة  اجلهاِت  معظُم  ويستعُني 

والنقاِد واخلرباِء الرتبويني والنفسيني، للوصول إىل املنتج األفضل.
األكاديميَني  وغِري  األكاديميَني،  من  الباحثَني  بعِض  جهوُد  وتربُز 
يبتكُرها  التي  النصوَص  ُموَن  وُيَقوِّ  ، األديبَّ امليداَن  هذا  يذرعوَن  الذين 
ودوُر  واملؤسساُت  الرشكاُت  تصدُرها  التي  واملنتجاِت  املبدعوَن، 

النِرش املستثمرة يف عاَملِ الطفولِة.

وسام سعد
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األحواَل  واستحرضوا  األصيــل،  التـــراث  املبدعوَن  واستلهَم 
أبدعوها  أشعارًا  شعراُء  وكتَب  القصصيِة،  ُم  مادِهتُ لنسِج  االجتامعيَة 
لألطفاِل، فظهرْت َدواويُن مستقلٌة فيها أشعاٌر وأناشيُد، مثلام صدرْت 
فكريًة عديدًة  جوانَب  للطفِل  ومرسحياٍت حتمُل  قصصًا  كتٌب حتتوي 
وهو  احليواناِت،  ألسنِة  عىل  جاءْت  التي  بأحداثِها  اهتامَمُهُم  تثُري 
أسلوٌب حمبٌب لدى األطفاِل، ُيعزُز القيَم الوطنية واألخالقية والدينية 

واالجتامعية يف نفوِسُهُم.
قنواٍت  خالِل  من  تلفزيونيٍة،  برامَج  من  ثقافَتُه  الطفُل  يستمُد  كام 
من  وتقفُز  األسواق،  متأل  إلكرتونيٍة  وألعاٍب  باألطفال،  ُمتخصصٍة 

فوِق األسواِق عَرب شبكِة «اإلنرتنْت» ومتاجِرَها اهلائلِة.
إن أطفاَل اليوِم ُهُم مستقبُل الغِد، ورجاُل األمِة، وُبناُة حضارِهتا، 
لنا  بدَّ  ال  لذلك  اليانَعَة،  الثامَر  منهم  نجني  تنشئَتُهُم  ُنحسُن  ما  فبقدِر 
املتكررِة،  التحذيراِت  من  جمتمعاتَِنا  ومستقبِل  ناشئتَِنا،  عىل  كَغيوريَن 
من  مادَهتا  َتستمدُّ  التي  الوسائِل  أخطاِر  من  املتواصلِة  والتنبيهاِت 
الوطنيِة  وَثوابتِنا  واألخالقيِة،  الدينيِة  قيِمَنا  َمَع  تتعارُض  ثقافاٍت 
 ُ واحلضاريِة، وختالُف هنَج شخصيتنا اإلنسانيِة العربيِة، وبقدِر ما نقرصِّ

بتنشئِة أطفالِنا فستكون النتائُج مؤملًة.
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َمْن يكتُب لألطفاِل؟
اهلوايِة، وكثٌري منُهُم  عىل الكتابِة لألطفاِل من باِب  الكثريوَن  ُيقِدُم 
دوِر  بعُض  ُتصِدُر  كام   ، ذكيٌّ قارٌئ  الطفَل  أن  يدركوَن  ال  ـ  لألسِف  ـ 
ٍة، هدُفها الربُح املاديُّ  النِرش كتًبا عديدًة لألطفاِل يف َتبويباٍت وأقساٍم ُممِلَّ
فحسُب، وعىل اجلانِب اآلخِر فإن نسبَة الكتِب الصادرِة يف العاملِ العريبِّ 

لألطفاِل تكاُد تكوُن قليلًة إذا ما ِقيسْت بالدوِل املتقدمِة.
إن تأسيَس أوِل داٍر للنِرش خمتصٍة بثقافِة األطفاِل يف الوطِن العريبِّ 
جاَء متأخًرا، ففي أوائِل السبعينياِت من القرِن املايض، أنشئْت أوُل داٍر 
اُملنتجاِت  تلك  بعِض  رسُّ  هي  التجربِة  حداثَة  ولعَل  لألطفاِل،  للنِرش 
عىل  تركُز  التي  أو  األعامِر،  بَني  متيُز  ال  التي  املدروسِة،  غِري  الثقافيِة 

اإلرشاِد والوعِظ بأسلوٍب ثقيٍل.
غَري أنه ـ واحلقُّ يقاُل ـ يف اآلونة األخرية، اجتهت األنظار إىل األطفال 
اِب القصِة، والروائيَني، بأدب األطفال،  معقِد اآلماِل، فاهتمَّ كثٌري من ُكتَّ
توالْت  ثم  لألطفاِل،  املكتوبة  املجموعاُت والدواوين الشعريُة  وظهرت 
ولقد  عموًما.  األطفاِل  بأدِب  املتعلقُة  املطبوعُة  الدراساُت  ذلك  بعَد 
أن  بعَد  املبدعِة،  األقالِم  من  بالكثِري  األردنِّ  يف  األدبيُة  احلركُة  َحِفلْت 

وسام سعد
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تنشئًة  وتنشئتُِهم  تربيتُِهم،  يف  فعاٍل  أثٍر  من  األطفال  ألدِب  ما  أدركْت 
صحيحًة سليمًة.

إن املوضوعاِت التي تثُري اهتامَم الطفِل ختتلُف بالتأكيِد عن موضوعاِت 
مثال  األطفاِل  فشعُر  احلياتيِة،  التجربِة  وحداثِة  السنَّ  لصغِر  الكباِر، 
جيُب أن يأَيت يف إطاٍر فنيٍّ لغويٍّ موسيقيٍّ يناسُب سنَّ الطفِل، فالشعُر 
املوجُه، أو املكتوُب لألطفاِل، تتصُف موسيقاُه بنربٍة أعىل جتذُب انتباَه 

الطفِل، وتستميُل مسامَعُه، وحترُضُه عىل احلركِة واالستمتاِع مًعا.
مواصفاٌت  فيها  تتوافَر  أن  جيُب  لألطفاِل،  تؤلُف  التي  واألنشودُة 
وتستوعُبَها  نفوُسُهُم،  وتستطيُبَها  أسامُعُهُم،  تستسيُغها  حتى  عدٌة، 
املوضوَع  اختياُر  الصغاِر:  أناشيد  مواصفاِت  أهم  ومن  ُم،  عقوُهلُ
واختياُر  الرشيق،  النغم  واختياُر  املالئم،  اللفظ  واختياُر  املناسب، 
اجلاذبِة،  واألخيلِة  الصوِر  ببعِض  األنشودَة  وتزيُني  السهلة،  القافيَة 

فهي ذاُت أمهيٍة يف تربيتُِهم وتعليِمُهم.
واملعياُر   ، الفنيُّ املعياُر  منها:  لألنشودِة  ضابطٌة  معايُري  وهناك 

. ، واملعياُر اإلسالميُّ ، واملعياُر العلميُّ ، واملعياُر الرتبويُّ القيميُّ
إن االلتزاَم هبذه املواصفاِت واملعايِري، يثري مكتبَة النشِء من أبنائنا 
باجليِد والنافع واملفيد من األناشيد، بام يقوي املََلكَة عنَد الطفِل، ليتمكَن 
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من تنميتَِها وهتذيبَِها وتقويتَِها َمَع اُملواَظَبِة، وتلك الطاقُة الكامنُة يمكُن 
قتلها باإلمهاِل.  

إىل  الطفِل  حاجِة  مدى  ندرُك  فإننا  األطفاِل،  قصَص  تناولنا  وإذا 
القصِة، كحاجتِِه إىل اللهِو واللعِب، فيجُد فيها متنفًسا لطاقتِِه اُملخَتِزَنِة 
ويفتُح  مدارَكُه،  ويزيُد  خياَلَه،  ُع  ُيوسِّ مما  أعامِقِه  يف  والراسَخِة  بداخِلِه، 
عىل  القصِص  تأثِري  عـدا  هذا  أفضَل،  مستقبٍل  نحَو  أماَمُه  األبواَب 
التنشئَة  وتنشئتِِه  السليمَة،  الرتبيَة  تربيتِِه  يف  ودوِرَها  الطفِل،  سلوِك 

الصحيحَة.
الرتبويِة  األطفاِل  قصِص  مضامِني  عىل  الرتكيُز  جيُب  لذا؛ 
اخلياِل  وعىل  والعلميِة،  والتارخييِة  والرمزيِة  والوطنيِة  واالجتامعيِة 

العلميِّ واملغامراِت.
حيُث  من  وبنائها،  للقصِة  الفنيِة  النواحَي  عىل  الرتكيُز  جيُب  كام 
احلبكِة والبيئِة والزماِن واملكاِن واملوضوِع، والشخصياِت واألسلوِب 

والشكِل واحلجِم.
مفيًدا،  سالًحا  يكوَن  حتى  اخلياِل  تبسيِط  مسؤوليُة  املؤلِف  وعىل 
الطفِل،  لدى  إضايفٍّ  تعويٍض  حالَة  يمثُل  اخلياَل  إن  إذ  إجيابيًة،  وأداًة 
التي  الفكرِة  عىل  يضيُفُه  بام  املكتوبَة،  األديبِّ  النصِّ  حمتويات  يتجاوُز 

وسام سعد
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حاجًزا  يشكُل  الذي  هو  الناجُح  األديبُّ  والنصُّ  يسمُعُها،  أو  يقرُأها 
وما  احتامالٍت،  من  النص  جوِّ  يف  ُيِشيُعُه  بام  الطفِل،  خياِل  النطالِق 

تثُريُه العباراُت من دالالٍت.
ا فحسُب، بل هو عمٌل فنيٌّ  كذلك فإن أدَب الطفِل ليَس عمًال تربوي�
األعامِل  من  القليَل  إال  جيدوَن  ألُهنُم ال  أطفالِنا  عىل  ُنشِفُق  وكْم  أوًال، 

الرتبويِة، وال يكادوَن جيدوَن شيًئا عىل اإلطالق من األعامِل الفنيِة. 
وباجلملِة، فإن الكتابَة لألطفاِل، يف احلقوِل األدبيِة من شعٍر وقصٍة 
مياديِن  أصعِب  من  هي  بْل  السهِل،  باليشِء  ليست  وغِريها،  ومرسٍح 
يتمكَن  حتى  العلميِة؛  واملعرفِة  اخلربِة  من  الكثَري  تتطلُب  إذ  األدِب؛ 
الكاتَب من الدخوِل إىل عاملِ الطفولِة، واستشفاِف ما يف احلياِة اليوميِة 
للطفِل الذي حييا يف جمتمٍع كبٍري؛ يف احليِّ والبيِت واملدرسِة. والكتابُة 
يف أدِب الطفِل ال تستنُد إىل املوهبِة فقط. ..وهي ليست علًام يكتسُب 
فحسُب، بْل مها مًعا، فضًال عن اخلرباِت امليدانيِة، واملامرسِة الدائمِة... 

باإلضافِة إىل االستفادِة من خرباِت أهِل االختصاِص.
الكسِب  عن  بعيدٌة  تربويٌة  تثقيفيٌة  أدبيٌة  رسالٌة  للطفِل  الكتابَة  إن 
واألديبُة  الكاتبُة  ُسئلِت  فلام  آخَر.  غرٍض  أيِّ  عن  ومنزهٌة   ، املاديِّ
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َحَرٍج،  بال  أجابْت  للطفِل؟  تكتبَني  ال  ملاذا  السامُن:  غادُة  السوريُة 
وبرصاحٍة: ليسْت َلديَّ تلك املوهبُة.

جوركي»،  «مكسيم  الشهِري  الرويسِّ  األديِب  برأِي  قويل  وأختُم 
رغبتُِهُم،  عىل  بناًء  تكوَن  أن  ينبغي  لألطفاِل  الكتابَة  أن  يرى  الذي 
حيُث سأَل أطفاَل بلِدِه عام حيبوَن أن يقرأوا، وجاَءُه الردُّ من األطفاِل: 
من  ونزَل  الكباِر،  ُعـقِد  من  ختلَص  الرويسُّ  فالكاتُب  «كــلشـي». 
عليائِه إىل عاملِ الصغاِر، متبنًيا فكرَة كي تكوَن أديَب األطفاِل وكاتبُهُم، 
عاملَُهُم،  وتعيَش  دهشَتُهُم،  متَتلَك  أن  صادقًة،عليَك  كتاباُتَك  وتكوَن 

وتنظَر بمنظاِرُهُم، وحتَس إحساَسُهُم  ِجتاَه احلياِة.

وسام سعد
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الكتابة لألطفال والكتابة عــن األطفــــال
سيناريوهات متعددة تصب فـي هنر اإلبداع

د. حممد الظاهر *

جيد  لألطفال،  والكتابة  األطفال  عن  الكتابة  عن  احلديث  عند 
فيها  خلل  وأي  ومتداخلة،  متعددة  سيناريوهات  أمام  نفسه  الكاتب 
يمكن أن يقود الكتابة إىل متاهات كثرية، إن مل يكن الكاتب قادًرا عىل 

الوقوف عىل احلدود الفاصلة بني هذين النوعني من اإلبداع.
تام  وعي  عىل  يكون  أن  الكاتب  عىل  حتتم  األطفال  عن  فالكتابة 
حقها،  يبخسها  ال  أن  عليه  وجيب  الطفل،  هبا  يتمع  التي  بالقدرات 
اإلبداعية  وعي بالقيم  عىل  أن يكون  أما الكتابة لألطفال فتحتم عليه 
عىل  قادر  عمل  تقديم  أجل  من  لألطفال،  املقدم  للعمل  واجلاملية 

* شاعر وكاتب بارز يف حقل الطفولة.
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خماطبة وجدان األطفال، وقادر عىل صنع املتعة التي تشدهم إىل عمله 
اإلبداعي.

ويف هذه العجالة التي ال تتعدى دقائق معدودة، سنحاول الوقوف، 
يف  يتبعها  أن  عىل الكاتب  التي جيب  العمل  آلية  عىل  شديد،  باختصار 

هذين املجالني املختلفني متاًما.

الكتابة عن األطفال
ال  أن  علينا  جيب  بالطفل،  اخلاصة  الشخصية  عن  نتحدث  حني 
ننسى هذا املزيج املذهل يف شخصية الطفل، والذي جيمع بني الرباءة 
الكاتب  أمام  يضع  املزيج  هذا  واملثالية،  واألنانية  واحلذر  والتأهب 
والرمزية  املفارقة  عىل  والقائمة  لالهتامم،  املثرية  الفرص  من  العديد 
الشخصية  كتابة  كيفية  معرفة  لكن  والفكاهة.  الشخصية،  وحتديد 

الطفولية، تظل حمفوفة باملخاطر املحتملة.
لذلك؛ جيب عىل الكاتب أن يضع يف اعتباره أربعة أشياء مهمة عليه 
أن يتجنبها، وأربعة أشياء جيب أن يراعيها، وهو حياول إبداع شخصيته 

الطفولية.
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األشياء األربعة التي جيب أن يتجنبها:
إذ  العاطفية؛  يف  مغرقة  الطفولية  شخصيته  جيعل  ال  أن  جيب    .١
قوة  خالل  من  وطريفة  لطيفة،  الشخصية  تكون  أن  ينبغي 
شخصيتها، وليس ألن الغرض من وجودها كله هو أن تكون 
ترض  ما  غالًبا  القرسية  والسخرية  املرسفة  فالعاطفية  رائعة. 

بالشخصية.
 ٢. جيب أن ال يبالغ يف يف إضفاء احلكمة عىل شخصيته التي يقوم 
برسمها، فمن أفواه األطفال يمكنه العثور عىل شذرات احلقيقة. 
لذلك جيب عليه أن ال حيول مسار شخصيته إىل خطوط صغرية 
أكثر  بطريقة  املواقف  رؤية  يمكنهم  فاألطفال  احلكمة.  من 
موضوعية من البالغني، وحني يبدأون باستنباط األجوبة، تبدو 

النتائج أكثر تشويًقا ومالءمة، ومثرية لإلعجاب.
٣.  أن ال جيعل الشخصية الطفولية غبية، أي ال خيلط بني عدم خربة 
األشياء  يف  حتدق  الشخصية  جيعل  وال  الذكاء.  ونقص  الطفل 
يف فمها غري  إصبعها  األشياء وهي تضع  أمام  أو تقف  ببالهة، 
ملا حيدث،  مدركة  تكون غري  أن  بأس  ال  يشء.  فعل  عىل  قادرة 
ولكن جيب عليه أن ال ينسى أن أدمغة األطفال تندفع دائًام وراء 

الكواليس، يف حماولة منها الكتشاف كل يشء.

د. حممد الظاهر
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٤.  أن ال جيعل شخصيته الطفولية تستخدم الكالم الطفويل. فعند 
القواعد  عىل  ا  مبني� حوارها  جعل  عليه  جيب  للشخصية،  كتابته 
ال  أن  عليه  لكن  بينهم،  ما  يف  احلوار  فيها  يديرون   التي  ذاهتا 
يدنس براءة الكلامت باللثغ الطفويل، وجتنب كل املفردات التي 

يمكن أن تشوه لغتهم.

 األشياء األربعة التي جيب أن تراعيها:
بعني  يأخذ  أن  الطفولية،  شخصيته  يبدع  وهو  الكاتب  عىل   .١
تكون  أن  جيب  النمطية.  الشخصية  عن  االبتعاد  االعتبار 
إكسسوار.  جمرد  وليست  وجودها،  لسبب  مدركة  الشخصية 
واحدة:  فئة  ضمن  األطفال  وضع  إىل  البالغون  يميل  ما  غالًبا 
هادئ، صغري، صاخب، ومزعج أحياًنا. لذلك عىل الكاتب أن 
يتذكر  أن  عليه  النمطية.  الصورة  هذه  من  أبعد  هو  ما  إىل  ينظر 
يتذكر  أن  عليه  نفسه.  الطفولية  شخصيتة  عمر  يف  وهو  نفسه 
ا. عليه أن يوظف هذه  ا وفردي� ا وحازًما وفضولي� كيف كان ذكي�
السامت إلعادة تشكيل هذه الشخصية ضمن الفئة العمرية التي 

يريدها.
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اليشء  هو  اهلدف  اخلاصة.  أهدافها  الطفولية  الشخصية  إعطاء   .٢
الوحيد الذي حيول الشخصية من شخصية جامدة إىل شخصية 
أدمغتنا  متيل  ال  أن  جيب  باألهداف  نفكر  وحني  ديناميكية. 
إنقاذ  أو  املاليني  ككسب  الكبار،  بأهداف  التفكري  يف  البالغة 
أكثر  األطفال  أن  وهي  مهمة  حقيقة  نعرف  أن  جيب  الكوكب. 
كل  شيًئا  يريدون  فاألطفال  البالغني.  من  ألهدافهم  حتديًدا 
حتديد  ويف  األشياء،  يف  الرغبة  يف  مرتبط  وجودهم  كل  دقيقة، 

كيفية احلصول عليها.
٣.  أن جيعل شخصيته الطفولية ذكية، عليه أن ينظر إىل الشخصية 
الصغرية،  العيون  تلك  إىل  ينظر  وأن  ا،  ذكي� دماًغا  يرى  وكأنه 
ولكن  هو،  يدركه  ما  تدرك  ال  ربام  الشخصية  تلك  أن  ويتذكر 
هذا ال يعني أهنا ليست ذكية، ربام ال متتلك هذه الشخصية ذكاء 
أينشتاين، ولكن عليه أن ال يقلل من قيمة ذكائها، إن أساليب 
تعطيه اإلمكانية خللق  التعليم املختلفة،  األطفال، وطرق  حياة 

العديد من السيناريوهات املثرية لالهتامم.
أطفال. معظم  هي شخصيات  ٤. عليه أن ال ينسى أن شخصياته 
املزالق التي يقع فيها الكتاب، هو جعل الشخصيات مفرطة يف 

د. حممد الظاهر
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التبسيط وصبيانية. ولكن يف املقابل عليه أن يتالىف، وهو يبدع 
شخصيته، أن يقع يف فخ صنع شخصيات طفولية من البالغني 

يف جسد أطفال صغار.

الكتابة لألطفال
نموذج تطبيقي

السمكة التي فقدت تاجها

د. حممد الظاهر
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نفسك  وضع  عىل  وقدرة  ا  حي� خياًال  األطفال  قصة  كتابة  تتطلب 
قصة  لكتابة  حتتاج  ربام  نفسها.  عقليته  إىل  تصل  وأن  الطفل،  مكان 
لصفك املدريس، أو ربام تقرر كتابة قصة كمرشوع شخيص لك، ومن 
املواضيع  األفكار حول  بتبادل  القصة، عليك أن تبدأ  كتابة هذه  أجل 
أنك  من  وتأكد  قوية.  بافتتاحية  القصة  تبدأ  ثم  األطفال،  جتذب  التي 
سيجعلها  وهذا  كتابتها،  من  تنتهي  عندما  القصة  بتهذيب  ستقوم 

ناجحة ومقبولة من قرائك الصغار.

أوًال: البداية
كتابة  تتم  فغالًبا ما  هلا،  تكتب  أن  التي تريد  الفئة العمرية  ١. حدد 
القصص لألطفال بوضع فئة عمرية معينة يف االعتبار. هل تريد 
ا؟ حدد ما  كتابة قصة لألطفال الصغار؟ أم لألطفال األكرب سن�
إذا كنت ستكتب ألطفال ترتاوح أعامرهم بني ٢- ٤، أو ٤ – 
ونغمة  لغة  ستتغري  مرحلة  كل  ففي  سنوات.   ١٠  –  ٨ أو   ،٧

وأسلوب القصة بناء عىل الفئة العمرية التي تكتب هلا.
 ٧-  ٤ أو   ٤  –  ٢ من  العمرية  للفئة  تكتب  أن  تريد  كنت  إذا 
ا.  جد� قصرية  ومجل  بسيطة  لغة  استخدام  جيب عليك  سنوات، 

د. حممد الظاهر
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سنوات،   ١٠ –  ٨ بني  ترتاوح  عمرية  لفئة  تكتب  كنت  إذا  أما 
فيمكنك استخدام لغة أكثر تعقيًدا، ومجل أطول يرتاوح طوهلا 

من أربع إىل مخس كلامت.
مجل  احلديقة».  مقعد  حتت  الشجرة.  خلف  الشارع.  مثًال: «يف 

قصرية وواضحة ومفهومة، وبعيدة عن التعقيد.
ذكريات  يف  فكر  لإلهلام،  مصدًرا  طفولتك  ذاكرة  استخدم   .٢
استخدم  اليشء،  بعض  العجيبة  أو  الغريبة  أو  املثرية  طفولتك 
كان  ربام  املثال،  سبيل  عىل  األطفال.  لقصة  كأساس  الذاكرة 
لديك يوم غريب يف طفولتك، يمكنك أن حتوله إىل قصة ممتعة، 
لديك  أو  كنت صغًريا،  يف بلد ما عندما  لك خربة  كانت  وربام 

حكاية عن رحلة ربام جيد فيها األطفال املتعة.
يف  أطرافه  يمد  فهو  مساعدهتا،  عىل  قادر  أنه  تعلم  مثًال: «فهي 
كل مكان، وبذلك يستطيع الوصول إىل التاج، حتى لو كان يف 

أضيق األماكن».
ا  يومي� أو حدًثا  نشاًطا  اخرت  باخليال.  واصبغه  مألوًفا  موقًفا  ٣. خذ 
خياًال  الواقع  من  جتعل  أن  بإمكانك  النزوات،  ببعض  وطّعمه 
بإضافة عنرص غريب أو ال معقول عليه، واستخدم خيالك كي 

تشاهده من وجهة نظر الطفل.
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مثًال: «إعطاء صفات برشية ملخلوقات البحر، مثل األخطبوط 
وفرس البحر والسلطعون».

القصة  أو  املوضوع  فاختيار  للقصة،  فكرة  أو  موضوًعا  اخرت   .٤
مثل  موضوع  عىل  ركز  األفكار.  توليد  يف  يساعدك  أن  يمكن 
الطفل.  نظر  وجهة  من  وعاجله  الصداقة،  أو  الوطن  أو  املحبة، 

فكر يف كيفية رؤية الطفل للموضوع، وكيفية استكشافه له.
مشكلة  حل  أجل  من  التعاون،  موضوع  تأكيد  مثًال: «يمكنك 
ما، كام حدث مع السمكة ذهب، التي وجدت كل املساعدة من 
أصدقائها الذين مل يتخلوا عنها، وقاموا بمساعدهتا كي ال تفقد 

األمل يف العثور عىل تاجها».
األحيان  بعض  يف  نوعها.  من  فريدة  رئيسية  شخصية  اخلق   .٥
فكر  فريدة.  تكون  رئيسية  شخصية  عىل  األطفال  قصة  تتوقف 
يف أنواع الشخصيات التي مل تطرق يف قصص األطفال، واجعل 
احلقيقية؛ ألهنا  احلياة  االتصاف بصفات  عىل  قادرة  شخصيتك 

ستحقق املتعة لألطفال والبالغني عىل حد سواء.
ليست  فهي  نوعها  من  فريدة  سمكة  ذهب،  «السمكة  مثًال: 
عىل  تاًجا  التي تلبس  عداد امللكات  هي يف  وإنام  عادية،  سمكة 

رأسها».

د. حممد الظاهر
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٦. امنح شخصيتك الرئيسية سمة أو سمتني مميزتني، هذا التميز يف 
السامت يمكن أن يكون من خالل نمط شعر معني، أو من خالل 
طراز معني من اللباس، أو من خالل نزهة مميزة. ويمكنك أيًضا 
إعطاء سامت شخصية للشخصية الرئيسية، كالقلب الطيب أو 

حب املغامرة أو الوقوع يف املشاكل.
مثًال: «السمكة ذهب تتمتع بصفات شخصية مميزة، فهي تقوم 
وهناك  األسامك،  من  غريها  عن  يميزها  الذي  التاج  بارتداء 

صفات أخالقية أهنا ال حتب أن تغضب أمها».
من  يمكنك  الذي  بالعرض  ابدأ  القصة.  لتطور  خمطط  إعداد   .٧
والرصاع  الشخصية،  ووصف  االنطالق،  نقطة  حتديد  خالله 
ذلك  بعد  ويمكنك  معيًنا،  مكاًنا  صف  ثم  القصة.  يف  القائم 
أو  عقبة  وجود  إىل  باإلضافة  هدفه،  أو  الشخص  رغبة  حتديد 

مشكلة يمكن التعامل معها.
مثًال: «الحظ تطور األحداث يف قصة السمكة ذهب».

٨.  جيب أن يكون هناك حادث حمرض أو حمفز، وهذا احلدث أو 
القرار جيب أن يتحدى الشخصية الرئيسية، ويمكن أن يأيت هذا 
احلدث املحرض من خالل شخص آخر، أو من خالل مؤسسة 

ما، أو يمكن أن يأيت من الطبيعة كعاصفة أو إعصار.
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مثًال : «فقدان تاج ذهب، وهو حدث حمرض يتحدى الشخصية 
الرئيسية، ويمكنها من خلق تطور تصاعدي لألحداث».

الشخصية  تطوير  يف  تصاعد  هناك  يكون  أن  جيب  التطور.   .٩
خالل  من  يتم  أن  يمكن  التطور  أو  التصاعد  وهذا  الرئيسية، 
استكشاف عالقتها مع الشخصيات األخرى يف القصة، وجيب 
أن  وعليك  التحرييض،  احلادث  خضم  يف  اجلميع  يعيش  أن 

تصف كيفية تكيف هذه الشخصيات مع احلادث املحرض.
يف  بالشخصيات  ذهب  وعالقة  األحداث  تطور  مثًال: «الحظ 

قصة ذهب».
حيث  القصة،  يف  املهمة  النقطة  وهي  الدراماتيكية،  الذروة   .١٠
جيب عىل الشخصية الرئيسية اختاذ قرار أو اختيار رئييس، جيب 
أن تكون هذه الذروة مليئة بالدراما، وأن تكون أكثر اللحظات 

إثارة يف القصة.
العبارة  منذ  ذهب  قصة  يف  الدراماتيكية  الذروة  «تبدأ  مثًال: 

األوىل، حني تكتشف ضياع تاجها».
فيها  جيب  التي  النقطة  إىل  الوصول  أي  العمل،  خيوط  مللمة   .١١
إىل  تضطر  وقد  النتائج،  مع  التعامل  الرئيسية  الشخصية  عىل 

د. حممد الظاهر
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اختاذ قرار أو إجراء  تعديالت عىل العقدة، وقد تضم شخصية 
إىل أخرى يف هذه العقدة.

حاجز  كرس  التاج،  عىل  العثور  يف  األمل  فقدان  «بعد  مثًال: 
تغضب  لن  أهنا  اجلميع  يعتقد  التي  األم  إىل  والذهاب  اخلوف، 

من ذهب ألهنا فقدت تاجها».
١٢. النهاية واختاذ القرار: احلل هو الذي ختتتم به القصة. فهو خيرب 
الشخصية الرئيسية سوف تنجو أو تفشل  القارئ ما إذا كانت 
يف حتقيق هدفها. فربام حتصل شخصيتك الرئيسية عىل ما تريد، 

أو ربام تقوم بتقديم بعض التنازالت.
مثًال: «مفاجأة األم للجميع بأن التاج مل يفقد، وإنام احتفظت به 

لتقوم بتنظيفه».
تكون  أن  رشط  األطفال،  قصص  من  قصصية  أمثلة  قراءة   .١٣
هذه القصص ممثلة للفئة العمرية التي تريد أن تكتب قصة عىل 

شاكلتها؟

ثانًيا: إنشاء مسودة
١. البدء بافتتاحية جذابة. ابدأ بجملة يتعلق هبا القارئ يف احلال. 
إظهار  كافتتاحية.  الرئيسية  للشخصية  غريبة  صورة  استخدم 
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سياق  االفتتاحية  حتدد  أن  جيب  العمل.  يف  الرئيسية  الشخصية 
بقية القصة، وتسمح للقارئ بمعرفة ما يمكن توقعه.

عىل  أعثر  أن  سوف تغضب أمي مني، جيب  مثًال: «ال، ال، ال، 
تاجي».

٢. استخدم اللغة احلسية امللموسة والتفاصيل. اجعل شخصيتك 
وتشمه  تشاهده  ما  عىل  الرتكيز  خالل  من  باحلياة،  تنبض 
وتتذوقه وتلمسه وتشعر به وتستمتع به. قم بتضمني تلك اللغة 

التي تصف احلواس كي يستمر مجهورك يف كتابة قصتك.
ويف  الرياضية،  األلعاب  صالة  ويف  الصف،  «داخل  مثًال: 

املكتبة».
هذه  مثل  ألن  السجع؛  أو  اإليقاع  بعض  قصتك  بتضمني  قم   .٣
الكلامت اإليقاعية جيذب القارئ لقصتك. جرب كتابة مقاطع 

بحيث تضع يف هناية كل مقطع قافية.
مثًال: «كانت قد وصلت إىل بيتها، لكنها عادت إىل مدرستها، 

كي تبحث عن التاج، الذهبي الوهاج».
من  نابضة،  تكون  أن  القصة  لغة  ساعد  التكرار.  استخدم   .٤
مثل  ألن  الرئيسية؛  والعبارات  الكلامت  بعض  تكرار  خالل 
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هذا التكرار يساعد عىل إبقاء القارئ ملتزًما، ويزيد من رسوخ 
القصة يف ذهنه.

مثًال: «يا إهلي.. يا إهلي.. يا إهلي، إهنا أخبار سيئة»، أو «ال تقلقي 
يا ذهب سوف أساعدك يف العثور عىل تاجك».

واالستعارة  والطباق  كاجلناس  اللغوية،  املحسنات  استخدم   .٥
وغريها، وهي طريقة ممتعة إلضافة اإليقاع إىل كتابتك وجعلها 

قصة مسلسة لألطفال.
مثل: «ذهبت ذهب»، أو «لكن التاج، الذهبي الوهاج».

٦. اجعل شخصيتك الرئيسية تتعامل مع الرصاع. فالرصاع عنرص 
الرئيسية  الشخصية  عىل  جيب  إذ  جيدة؛  قصة  كل  يف  رئييس 
وجه  النجاح.  أجل  من  قضية  أو  مشكلة  أو  عقبة  عىل  التغلب 
لديك  تكون  قد  للقراء.  وملموس  واضح  رصاع  إىل  قصتك 
أجل  أو من  اآلخرين،  قبول  أجل  من  تناضل  رئيسية  شخصية 

قضية عائلية، أو من أجل نموهم البدين.
من  اخلوف  وهو  األطفال  قصص  يف  آخر  شائع  رصاع  هناك 
املجهول، أو تعلم مهارة جديدة، أو الذهاب إىل مكان جديد، 

أو التخبط.
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مثًال: «خوف ذهب من غضب أمها منها ألهنا فقدت تاجها».
ليس  ولكن  بقصتك،  تنهض  واملعنوية  األخالقية  القيم  اجعل   .٧
من خالل الوعظ. هناك الكثري من قصص األطفال التي تنتهي 
اجلانب  جتعل  أن  جتنب  ومذهلة.  سعيدة  أخالقية  بنهايات 
تكون  أن  جيب  األخالقية  فالقيم  قرائك،  عىل  ثقيًال  األخالقي 
أكثر فعالية وأقل وضوًحا للقراء. حاول إظهار القيم األخالقية 

من خالل ترصفات شخصياتك.
مثًال: «القيم األخالقية كاحرتام ذهب ملشاعر أمها، أو املساعدة 

التي يبدهيا اجلميع كي تتمكن من العثور عىل تاجها».
كتب  معظم  مصورة.  قصة  اجعلها  بالرسوم،  قصتك  ارفق   .٨
مرئية  القصة  جتعل  توضيحية،  برسوم  مصحوبة  األطفال 
بتكليف  أو  بنفسك،  ذلك  تصنع  أن  حاول  باحلياة،  ونابضة 

رسام لرسم لوحاهتا.
نصف  التوضيحية  الرسوم  تقدم  األطفال  كتب  من  العديد  يف 
تفاصيل  تضمني  يمكنك  الرسومات  هذه  خالل  فمن  القصة، 
وتعبريات  الشعر،  وتصفيفة  املالبس،  مثل  الشخصيات، 

الوجه، واللون.
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يف معظم احلاالت يتم عمل الرسوم التوضيحية لكتب األطفال 
بعد كتابة القصة. وهذا يسمح للرسام باالعتامد عىل املحتوى يف 

كل مشهد أو سطر يف القصة.

ثالًثا: حترير القصة وتنقيحها وهتذيبها
١.  اقرأ القصة بصوت عال بعد االنتهاء من مسودة قصة األطفال. 
عىل  تبدو  كيف  إليها  استمع  لنفسك.  عال  بصوت  اقرأها 
الصفحات. الحظ ما إذا كانت هناك لغة معقدة للغاية أو عالية 
املستوى بالنسبة للفئة العمرية املستهدفة. جيب مراجعة القصة 

بحيث تسهل قراءهتا ومتابعتها.
تعليقات  عىل  واحصل  األطفال،  علـى  القصـــة  اعرض   .٢
أشقائك،  من  اطلب  املستهدفة.  العمرية  الفئة  ومالحظات 
القصة  قراءة  مدرستك،  طالب  أو  الصغار،  عائلتك  أفراد  أو 
وإعطاءك التعليقات واملالحظات عليها. اضبط القصة بحيث 

تكون أكثر جاذبية ونسًقا لألطفال.
٣. راجع القصة من حيث طوهلا ووضوحها. راجع املسودة وتأكد 
ا. يف كثري من األحيان تكون قصص  من أهنا ليست طويلة جد�
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فمعظم  القصرية.  القصص  هي  ومتعة،  فعالية  األكثر  األطفال 
قصص األطفال تشتمل عىل نص قصري. 

التي  أحببت القصة  إذا  قصتك.  اعتبارك موضوع نرش  ٤. ضع يف 
يقومون  الذين  للنارشين  إرساهلا  فيمكنك  لألطفال،  كتبتها 
النرش  دور  إىل  خطابات  إرسال  يمكنك  األطفال.  كتب  بنرش 
القصة  نرش  أيًضا  ويمكنك  نرشها.  يف  يرغبون  كانوا  إن  ملعرفة 
عدد  لتمكني  اإلنرتنت  عىل  وضعها  أو  اخلاص،  حسابك  عىل 

كبري من القراء من قراءهتا.

د. حممد الظاهر
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حنــو جيــل مبتكـر .... قـادر على
مواجهــة حتديات القرن ٢١ بذكاء

د . النا املبيضني *

يشهدها  التي  والتناقضات  التحديات  عرص  يف  نحيا  أننا  بام 
الثقافية  والتحوالت  واالجتامعية،  السياسية  األحداث  جراء  أبناؤنا، 
واالقتصادية والتكنولوجية وحتى الديموغرافية، وبام أننا نشهد عًرصا 
باتت فيه السيارات ذاتية القيادة self drive واألجهزة اخللوية، تضع 
أن  املقبول  من  يعد  مل  لذا  يدينا؛  بني  كله  والعامل  واملكتبات  اجلامعات 
تبقى املناهج وأساليب التدريس والتعليم القديمة هي ذاهتا، واملستندة 
إىل معارف تعود إىل ١٠٠ عام، بل نحن أمام جيل خمتلف، وعليه ال بد 

من اعتامد تعليم خمتلف، ومتكينه بمهارات مغايرة عن املعهود. 

* املدير العام ملؤسسة اإلبداع واالبتكار ـ األردن.
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وهتيئتهم  األطفال،  هؤالء  إعداد  بآليات  مرهوًنا  بات  مستقبلنا  إن 
النسخ  من  مزيد  إىل  بحاجة  عدنا  ما  إذ  والريادة؛  واالبتكار  للمنافسة 

املتشاهبة.
 غري أن السؤال املطروح هنا: كيف يمكن أن هنيء أطفالنا ملواجهة 

حتديات القرن احلادي والعرشين بثبات؟
تربز أمهية تعليم مهارات التفكري اإلبداعي واالبتكار يف منح الفرد 
الفرصة لـتنمية قدراته إىل أقىص حد ممكن، وإثبات قدرته عىل التفكري 
مواجهة  إىل  إضافة  خاطره،  يف  جيول  ما  كل  عن  والتعبري  والتواصل، 
يتميز  كام  العامل،  يف  الرسيعة  للتغريات  االحتياجات  وتلبية  التحديات 
ا بأنه يتعامل مع األشياء غري املتوقعة، ويطبق  الفرد الذي يفكر إبداعي�
يكتشف  كام  املشكالت،  وحل  اجلديد  املوقف  يف  يتقنها  التي  املعرفة 
فيستخدم  املختلفة،  واملعلومات  األشياء  بني  تربط  التي  العالقات 

املعرفة بطريقة جديدة. 
كتجربة  املجال،  هذا  يف  نجاعة  العاملية  التجارب  أثبتت  وقد 
وروح  االبتكار  تنمية  عىل  اعتمدت  التي  اجلنوبية،  وكوريا  سنغافورة 
جيل  وإنتاج  العام،  االزدهار  ولتحقيق  الوطنية،  القوة  إلحياء  الريادة 

مفكر قادر عىل النهوض بجميع مناحي احلياة.
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كام أن العديد من الدراسات أثبتت األثر اإلجيايب يف تعليم مهارات 
يف  أعددهتا  دراسات  ومنها  الطفولة،  منذ  والريادة  واإلبداع  التفكري 
األردن وشملت بعض املدارس احلكومية واخلاصة، وأثبتت أثر تنمية 
مهارات التفكري اإلبداعي عىل أطفالنا، وإمكانية تدريب األطفال عىل 
املهارات من عمر ٤ سنوات، وبرهنت عىل األثر اإلجيايب عىل أساليب 
حل املشكالت احلياتية، وكذلك يف االبتكار وتقديم األفكار املتنوعة 
ومعاجلتها  املعلومات  مع  تعاطيهم  عىل  قدرهتا  عن  فضًال  اجلديدة، 

بمرونة، وهو ما كان له أثر إجيايب يف حتصيلهم املدريس.
وُحيسب ملهارات التفكري اإلبداعي، إضافة إىل دورها يف تنمية روح 
بالغة  أمهية  ذات  أهنا  املحسوبة،  واملغامرة  االستطالع  وحب  الشغف 
يف تأهيل الطالب لوظيفة املستقبل، وللتعايش بحب وإجيابية وسالم 

وذكاء، وهذا ما أثبتته العديد من الدراسات العاملية والعربية.  
وإطالق  التفكري،  تعليم  منهجية  تبني  علينا  لزاًما  كان  هنا،  من 
املستقبلية   املشكالت  وحل  والناقد،  اإلبداعي  التفكري  برامج 
وإعداد  العمرية،  الفئات  خمتلف  يف  األطفال  جلميع   Rethinkers

والريادة  االبتكار  ثقافة  نرش  برسالة  إيامًنا  املبدعني،  واملربني  املعلمني 

د. النا املبيضني
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وتنمية التفكري اإلبداعي، وتطوير املواهب يف املجتمعات، فهي نافذتنا 
ا،  ا، وعلمي� ملستقبل أفضل، وأملنا يف زيادة إنتاجية املجتمع برمته، ثقافي�

ا.  واقتصادي�
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أدب الطفل بني اإلبداع
والوعظ واإلرشاد

مسر دودين *

مقدمة 
الكتابة  أنواع  كل  يضم  وأصبح  حديًثا،  مفهوًما  الطفل  أدب  يعّد 
يف  تكتب،  التي  وكذلك  األطفال،  يقرؤها  والتي  لألطفال،  املوجهة 
يقوم  الذي  األدب  طياته  بني  ويضم  األطفال.  عن  األحيان،  بعض 
يف  وسأركز  الواقعي.  واألدب  األديب،  واخليال  العلمي،  اخليال  عىل 
هذه الورقة عىل تناول كيفية تأثري الكتابة اإلبداعية يف االجتاه الفكري 
خطاب  توظيف  إشكالية  عىل  الضوء  سألقي  كام  للطفل،  والقيمي 

الوعظ واإلرشاد يف أدب الطفل. 

* مديرة إقليمية ومديرة برامج مؤسسة رواد التنمية ـ (األردن).
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اإلبداع والوعظ واإلرشاد 
يعرف توين بوزان Tony Buzan، الباحث واملؤلف يف علم اإلبداع 
 The Power of) وخمرتع مفهوم وتطبيقات اخلرائط العقلية، يف كتابه
عملية    (Creative Intelligence 2001 Thorson’s Publishers

اإلبداع، بأهنا عملية ننمي من خالهلا  قدرات تساعدنا يف توليد أفكار 
متقد  بخيال  والتمتع  تقليدية،  غري  بطرق  مشكالت  وحل  جديدة، 
من  وتتطور  تنمو  القدرات  هذه  أن  إىل  ويشري  عالية،  وطاقة  وفعال 
وأمهها  الدماغ،  من  األيمن  باجلانب  مرتبطة  مهارات  توظيف  خالل 
أو  الورق،  عىل  وضعها  طريق  عن  األفكار  عن  التعبري  عىل  القدرة 
يف  والتوسع  واستكشافها،   تطويرها  أجل  من  تكوينها  أو  جتسيدها 
أساسية  عمليات  بأربع  مرتبطة   عملية  اإلبداع  إن  ما.  لغاية  بلورهتا 
والتجديد  واألصالة   ،Flexibility واملرونة   ،Fluency الطالقة  هي: 

.Elaboration والتوسع يف تطوير األفكار ،Originality

وتعد  وغزارة،  بكثافة  جديدة  أفكار  إنتاج  حول  الطالقة  تتمحور 
عمليات العصف الذهني أساسية للتمكن من هذه العملية، أما املرونة 
فهي تساعدنا عىل إنتاج أفكار خمتلفة عن النمط السائد، وعىل االنتقال 
من أسلوب إىل آخر، إهنا القدرة عىل رؤية الزوايا املتعددة ألي فكرة، 
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وعىل إعطاء األمهية لوجهات النظر املختلفة، وهي القدرة عىل خض 
نمطي،  غري  منظور  من  ومراجعتها  إنتاجها  وإعادة  القديمة  املفاهيم 
أما  خمتلف.  بشكل  خلقها  وإعادة  بشطبها  فكره  أي  مراجعة  وعىل 
ومتفردة،  خاصة  أفكار  تكوين  عىل  القدرة  فهام  والتجديد  األصالة 
املجتمعي  التفكري  نمط  عن  بعيدة  وحرة،  وبرية،  اعتيادية،  وغري 
أو  فكرة  تطوير  يف  التوسع  عملية  فإن  وأخًريا  والشائع.  الوسطي 
منتج تأيت بعد رحلة من البحث والتقيص املعريف والتجريبي، وبعدها 
وتبني  تطور  جوهرية  فكرة  الفنان،  املخرتع/املبتكر/  الباحث/  حيدد 
وتتسع، من خالل استكشافها يف االجتاهات كافة، ومن ثم تعميقها، ما 
يعزز تطوير املنتج النهائي الكتايب أو املجسم أو الفني عىل نحو خالق. 
السالفة  بالعمليات  تتميز  أن  اإلبداعية  الكتابة  رشط  فإن  هنا،  من 
الذكر؛ لكي حترر الطاقة التفكريية يف نبضات وصلة وعالقة جتعل من 

املعرفة الكامنة مورًدا ال ينضب، واألسئلة املتولدة كنًزا ال يفنى.
موقع  عىل  له  لقاء  يف  العريفي  حممد  الواعظ  يعرف  املقابل،  يف 
اجلزيرة نت، أن عملية الوعظ مرتبطة بحالة جتديد اإليامن، من خالله 
إرسال رسائل إيامنية إىل قلوب الناس؛ لرتق قلوهبم ويزداد إيامهنم. أما 
اإلرشاد فهو خطاب دعوي وتعليمي يصب يف عالقة اإلنسان بدينه، 

ا.  ويؤسس ملسار األعراف والسلوك املطلوب ديني�
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دائرة  أن  يرى  األردنية،  األوقاف  وزارة  صفحة  إىل  املتطلع  إن 
الدعوة،  وشؤون  املساجد،  خطباء  عن  مسؤولة  واإلرشاد  الوعظ 
ودعم النشاط اإلسالمي اخلريي، من مراكز ومجعيات وإعداد مناهج 
فئات  كل  إىل  لتصل  املؤهلني  الوعاظ  عىل  وتعميمها  وإرشاد،  وعظ 

املجتمع. 
الوعظ  وثقافة  الدعوي  األدب  نرش  يف  التوسع  أن  ريب  وال 
الربامج  إىل  واألرس  األطفال  وصول  متكني  حساب  عىل  واإلرشاد 
نمط  عىل  كبري،  بشكل  أثر،  قد  اإلبداعية،  والتفاعلية  الفنية  الثقافية 
الكتابة للطفل، وهذا ما نراه يف املناهج، ويف الكتب املنشورة التي تركز 
عىل تعديل السلوك أو التوجيه السلوكي املبني عىل األعراف الدعوية.
وتقودنا املراجعة العامة لتعريف عملية التفكري اإلبداعي وعمليات 
الوعظ واإلرشاد، إىل اكتشاف أهنام مساران خمتلفان للمعرفة؛ أحدمها 
الرتهيب  تعتمد  التي  املبارشة،  والتلقينية  اإليامنية  املعرفة  عىل  يقوم 
التقويم  عملية  يتبنى  الذي  املسار  عىل  تعتمد  أهنا  أي  والرتغيب، 
مرتكًزا  تصبح  ثابتة  ومعتقدات  حمددة  أعراف  خالل  من  السلوكي، 
التحرر  عىل  فيقوم  اإلبداعي  املسار  أما  الدينية،  واملامرسة  لاللتزام 
ويسائل  الكاتب/ة يف اهلدم والبناء، وأن يسأل  الذي يساعد  الفكري 
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ويعرب  ويشعر  ويستكشف،  وجيرب  املألوف،  ويتحدى  خوف،  بال 
بحرية، ويفكر بحرية لغايات التكوين أو االبتكار أو خلق اجلديد يف 

أي اجتاه، وألية غاية. 
الفن  وحتديًدا  الفنون،  جمال  عىل  يرتكز  املهني  مساري  وألن 
املرسحي، وألين عرب سنوات عديدة من العمل أنتجت أعامًال معتمدة 
شغوفة  وألنني  والشباب،  األطفال  مع  املشرتك  التأليف  هنج  عىل 
باملرسح واملوسيقى والفنون البرصية، والغناء واألدب املشاكس املوجه 
يف  اإلبداعية  العملية  مسار  توضيح  عىل  ييل،  ما  يف  فسأركز  لألطفال، 
احلياة  متطلبات  أهم  من  اليوم  تعد  ألهنا  لألطفال؛  املوجهة  الكتابة 
من  جتعل  تكنولوجية  ثورة  نعيش  وأننا   خصوًصا  والشفاء،  والعمل 

ا يف شكل ونمط الكتابة املوجهة لألطفال. اإلبداع عنًرصا أساسي�

الكتابة اإلبداعية:
هي  بل  وحسب،  التخيل  عىل  القدرة  اإلبداعية ال تتضمن  الكتابة 
 Divergent التبايني  التباعدي  التفكري  نمط  عىل  تعتمد  بنائية  عمليه 
بوفرة  اإلنتاج  إىل  تؤدي  متتابعة  خطوات  عىل  وترتكز   ،Thinking

واحلامسة  املران  إن  وخمتلًفا.  مغايًرا  مبدًعا  منتًجا  حيرر  ما  وغزارة، 
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وقراءاته  الفرد  ثقافة  اتسعت  فكلام  اإلبداع،  يف  جوهريان  الدائمني 
معرفة  بمصادر  اتصاله  ازداد  والنقدية،  التحليلية  التفكريية  وقدراته 
التفكري  ويتجاوز  واإلبداع.  اخللق  عىل  قدرة  أكثر  وكان  متعددة، 
واملنطق  باللغة  املتعلق  الدماغ  من  األيرس  اجلانب  عمليات  اإلبداعي 
والطالقة الرقمية، والتتابع والتفكري األحادي، والتحليل والتصنيف، 
إىل اجلانب األيمن املعني باإليقاع والوعي املساحايت، واخليال واألحالم 
بطاقة  املبدعون  األشخاص  ويتميز  الضمريي.  والوعي  واأللوان، 
عالية وإنتاجية متقدة، وقدرة عىل العمل من أجل حتقيق أهداف بعيدة 
األمد، ولدهيم التزام عميق بعملية التقيص والتساؤل، ويستطيعون أن 
التعبري،  يف  التكثيف  من  متمكنون  وهم  والعواطف،  املشاعر  يديروا 

ولدهيم قدرة عالية يف التعامل مع الغموض. 
يتميزون بأصالة  إبداعية  الذين ينجزون كتًبا  الكتاب  وال شك أن 
مع  والعالقة  الذات  باستكشاف  مرتبطة  الكتابة  هذه  ألن  شديدة؛ 
التعاطف،  عىل  عالية  قدرة  الكتابات  هذه  يف  الطفل  وخيترب  الكون، 
الوعي  يف  عميقة  مساحات  حترر  التي  والرموز  بالصور  عميقة  وصلة 
للترصف  حمرًرا  أو  أحياًنا،  ا  شفائي� مساًرا  الكتاب  ليصبح  والالوعي؛ 
 Understanding Children’s Literature, Peter) أخرى  أحياًنا 

(Hunt 2006 published by Routledge
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ويشري بحث جوردن وبرش يف جمال التواصل والتفاعل االجتامعي 
اإلبداع  تقتل  تواصلية  لغة  هناك  أن  إىل   (Gordon & Burch 2003)

هنج  مع  كبري  بشكل  متداخلة  أهنا  نجد  استعرضناها  وإذا  منه،  وحتد 
يف:  وتتمثل  لألطفال،  املوجهة  الكتب  بعض  يف  واإلرشاد  الوعظ 
واإلرشاد،  والوعظ  والتوبيخ،  والتحذير،  والتهديد،  األوامر،  إعطاء 
واحلكمية،  والتالعب،  املبارش،  التلقيني  والتعليم  نصائح،  وإعطاء 
والتعبري عن عدم الرىض، والتنميط، واالنسحاب، والسخرية. وهذه 
اللغة املحددة للتفكري اإلبداعي رسعان ما ختتفي عندما تكون الكتابة 
اإلبداعية املوجهة لألطفال فضاء يسمح باالستامع الفعال، واإلصغاء 

املتعاطف.
األطفال،  يدعامن  املتعاطف،  واإلصغاء  الفعال  االستامع  إن 
كل  ويعلقان  اخلوف،  وحيرران  للمشاعر،  آمنة  مساحة  يفردان  ألهنام 
أشكال احلكم، وييرسان قدرة للطفل عىل فهم أي مشكلة، عىل نحو 
اإلبداعي،  واملنتج  الطفل  بني  واملحبة  الصلة  يبنيان  ألهنام  عمًقا؛  أكثر 

وييرسان التعلم. 
تكوين  أي  تأجيل،  عملية  اإلبداعية  الكتابة  جوهر  يف  وتكمن 
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األفكار،  من  أكرب عدد ممكن  توليد  إىل حني  احلكم  أشكال  من  شكل 
أن  ولنا  خالق.  بشكل  وإنتاجها  وبلورهتا  وتقنينها  تنظيمها  إعادة  ثم 
يف  نفكر  فعندما  دماغية،  بشبكة  معلقة  الذرة  مثل  األفكار  أن  نتخيل 
يف  وتفكًريا  بحًثا  ازددنا  وكلام  الالوعي،  يف  احلركة  عملية  تبدأ  الفكرة 
الفكرة، بعثنا للذاكرة بعيدة األمد نبضات لتحرير أفكار أعمق وأكثر 
من الذاكرة، بل ومن الواقع القريب من اخليال، ومن السياق املعيش.
فقط عندما نتوقف عن البحث يف فكرة ما هيجرها الالوعي أيًضا، غري 
أهنا تبقى معلقة يف مكان ما، تتكون وتتفكك وهكذا... وهذه العملية 
ال تنتج بالرضورة فكرة خالقة إال أن هناك فكرة متفردة خمتلفة تظهر 
 Osborne) من بني ماليني األفكار التي يبثها الالوعي فتظهر وتسطع

.(Creative Problem Solving 1953

إن الالحكمية تنمي الثقة، والثقة حترر اإلبداع، أما الدافعية فتعتمد 
اخلوف  من  حرية  اىل  حتتاج  القدرة  وهذه  الترصف،  عىل  القدرة  عىل 
والسلطة، وتعزز املعرفة والثقافة من القدرة عىل ربط األفكار وتكوين 
عالقات وصلة متجددة، وهذه القدرة حتتاج إىل تغذية معرفية وحركية 

تفاعلية.
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 مهمة األدب أن يلهم وحيفز العقلية النامية وليس الثابتة. إن املنظور 
(الذي من خالله نرى العامل )، هو كل يشء، خاصة عندما يتعلق األمر 
العاملة  تشري  الصدد،  هذا  ويف  وتصوراتنا،  اعتقاداتنا  من  بالتحقق 
 Carole Dwek Mindset the New Psychology) دويك  كارول 
of Success 2007)  إىل أن العامل بحاجة إىل أصحاب العقلية النامية، 

جيل  إنتاج  إىل  يؤديان  اللذين  والتعلم  التعليم  من  نحد  أن  علينا  وأن 
ذي عقلية ثابتة. 

قدراهتم  أن  يؤمنون  الثابتة  العقلية  أصحاب  إن  دويك  وتضيف 
ثابتة، وأن أي جهد يبذلونه لن يغري يف يشء، كام أهنم خيافون من الفشل 
ويبحثون عن القبول من اآلخرين، بدًال من أن يبنوا ثقتهم بقدراهتم. 
ينموان  وذكاءهم  قدراهتم  أن  فيؤمنون  النامية  العقلية  أصحاب  أما 
بجهدهم الشخيص، وأن أي فشل أو خطأ ينبغي أن يتم التعامل معهام 
مندفعون  ألهنم  كلل؛  بال  والطاقة  اجلهد  ويبذلون  للتغيري،  كفرصة 
فهم  استشكافية،  عملية  إهنا  وإنتاجهم.  عملهم  ومن  داخلهم،  من 
والتقيص  للبحث  ويندفعون  بالفشل،  ويقبلون  التحديات  حيتضنون 

بشكل دائم. 
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ويشعرون  فضوليون،  أهنم  النامية  العقلية  أصحاب  سامت  ومن 
بالسعادة عندما يتعلمون شيًئا جديًدا، كام يشعرون باالفتنان والدهشة 
أيًضا،  وهم،  منفتحة،  بنظرة  األشياء  ويرون  التحديات،  مواجهة  يف 
ا؛ أي لدهيم قيم خمتلفة: فهم يميلون إىل القول إنه من  منفتحون فكري�
القوة أن ختترب معتقداتك اخلاصة، وإنه ليس بالضعيف من يغري رأيه، 
كام أهنم متزنون؛ أي أن قيمتهم اإلنسانية غري مرتبطة بمدى صحتهم 

أو خطئهم حول موضوع معني. 
عموًما، إن أدب الطفل الذي يغذي العقلية النامية، مرتبط ارتباًطا 
براون  برنيه  الباحثة  وفق  والتعيري،  العـار  ضد  املرونة  بنظرية  وثيًقا 
تؤكد  التي   ،( Shame Resilience Theory Brene Brown 2006)

أمهية تأسيس ثقافة إحياء الضمري بدًال من ثقافة العار والتعيري، حيث 
نمًكن األطفال من أن يميزوا بني السلوك وقيمتهم اإلنسانية الكاملة. 
التعاطف،  ثقافة  بث  خالل  من  يقل  بالعار  «الشعور  براون:  تقول 
إن  والتسكيت».  والصمت  والرسية  احلكمية  تتواجد  عندما  ويزداد 
وجتعلهم  والعار،  اخلوف  من  حتررهم  لألطفال  اإلبداعية  الكتابة 
خيتربون معنى أن نفشل، وأن نعيد الكرة من جديد، وجتعلهم خيتربون 
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بل  العمر،  مدى  بالعار  موصومون  أننا  يعني  ال  اخلاطئ  الترصف  أن 
يمكن تغيريه وجتاوزه. إن معتقداتنا اخلاطئة يمكن أن تتغري، وإن آراءنا 

تنمو وتتوسع كلام اختربنا جتارب متنوعة، وتأملنا وتعاطفنا.

من أمجل كتب األطفال التي حترر اإلبداع وفق رأيي: 
أورد يف ما ييل، بعض الكتب التي أثرت يب وتأثرت هبا إبان عميل 
يعلم  الذي  الطفل  ألدب  كنموذج  أحدها  وسأتناول  األطفال،  مع 

اإلبداع ويعززه، وحيرر القدرة عليه.
من الكتب التي تركت أثًرا يف نفوس األطفال الذين عملت معهم، 
العمل  وورش  املرسحي  واإلخراج  التعليم  من  عديدة  سنوات  عرب 
الفنية، كتاب «اخلربشة» الصادر عن دار قنبز، فهو حيكي قصة خربشة 
تتطور لتصبح خمطوطة متكاملة. وقد أهلمني الكتاب يف تصميم األندية 
الذي  عثامن  هبجت  كتاب  وأيًضا   التنمية.  رواد  مؤسسة  يف  الصيفية 
حيمل عنوان «صداقة بال حدود»، والذي يصف ريش الرسم واألقالم 
والورق ضمن جمموعة كبرية من األصدقاء غري املألوفني واملختلفني، 
ومنها صداقة البرش واحلجر والشجر. كام أهلمني يف عميل عىل الدراما 
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للكاتبة  املخميل»  كتاب «األرنب  حياتنا،  يف  وماهيته  واحلب  الشفائية 
ماجوري ويليامز، الذي حيكي قصة أرنب مصنوع من قامش يريد أن 
أهلمتني  وكذلك  يملكه،  الذي  الطفل  حب  خالل  من  ا  حقيقي� يصبح 
تناول  يف  نجحت  التي  النجار،  تغريد  للكاتبة  احلنة»  «عصفور  قصة 
الكتب  ومن  بينهام.  كمسار  واحلرية  واملدنية،  البداوة  بني  الصلة 
املعطاءة»؛  وحتديًدا «الشجرة  سيلفرستني،  شيل  أعامل  أيًضا،  امللهمة، 
إذ ساعدتني يف تصميم جلسات الدراما اخلالقة مع األطفال، إضافة 
التي  قسوس،  وفاء  للكاتبة  حكايات»،  ـ  التاتا  «صندوق  قصة  إىل 
كانت رفيقة نوم بنايت، وأهلمتني أن أستكشف املوروث بشكل جديد، 
وكذلك قصة زكريا تامر «النهر الذي يفقد الكالم عندما يعم العنف»، 
كتايب  أما  كارل.  إلريك  أغنية»  وأرى  نجمة  يل  قصة «ارسم  وأعشق  
مراًرا  أقرؤه  الذي  الصغري»  «األمري  فهو  لألطفال  املفضل  الفلسفي 

ويعطيني مساحة الستكشاف احلكمة والبداهة والفكاهة من جديد.
قصة  اإلبداعية  للكتابة  فهمي  عىل  أثرت  التي  الكتب  أكثر  ومن 
رينولدز،  لبيرت  «النقطة»  اسمها  املبكرة  الطفولة  مرحلة  يف  لألطفال 
وتتمحور  حول طفلة تعتقد أهنا ال ترسم، فرتسم نقطة لتكتشف أهنا 
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تستطيع. والقائمة تطول، لكني أختم مداخلتي بقراءة قصة «النقطة»، 
والرسم  الكتابة  ونموذج  والعمق  البساطة  يف  تتأملوا  أن  ولكم 

كرسيها اإلبداعيني.  يف  ضلت  فاشتي  لكن  خلصت  حصتنا 
أرسم. بعرف  ما  قالت  فاشتي  يش،  فيها  ما  وورقتها 

معلمتها قالت خدي قلم وشويف شو بيعمل؟ 
فاشتي  وقعيها!  قالت  واملعلمة  نقطة،  حطت  فاشتي 
فكرت يمكن ما بعرف أرسم بس بعرف أعمل نقطة 

وأوقع اسمي 
شافت  الصف،   عىل  فاشتي  ورجعت  مر  األسبوع 
نقطة  أعمل  بقدر  وقالت  احليط  عىل  معّلقة  النقطة 

أحسن من هيك....وبدأت......
من كتاب النقطة لـ بيرت رينولدس
 Peter H Reynolds  
 e Dot

مسر دودين
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الكتابة لليافعني حتد ومتعة

تغريد عارف النجار *

مدخل إىل املراهقة
ويتفاوت  سنة،   ١٨ حتى  سنة   ١٢ عمر  من  املراهقة  مرحلة  تبدأ 
وعقلية  ونفسية  جسدية  وتتسم بتغّريات  آخر،  إىل  جمتمع  حتديدها من 
وشخصية يف حياة املراهق، وتتشابك هذه التغريات وتؤثر يف املراهق 
بتغّري  جسده  ويتغّري  املراهق  ينمو  جسدية  ناحية  فمن  خمتلفة؛  بطرق 
املراهقة  وعىل  الرجولة  مظاهر  املراهق  عىل  وتظهر  اجلسم،  هرمونات 
نفسية  تبعات  الفسيولوجي  التغّري  هذا  عىل  وترتتب  األنوثة،  مظاهر 
املشاعـر  يف  واضح  تقلب  بشكل  وتظهر  اليافعني،  يف  تؤثر  واجتامعية 

* من رواد أدب األطفال احلديث يف األردن.
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التحّكم  عدم  يف  أحياًنا  تظهر  وقد  احلساسية،  وشدة  والعواطـف 
باملشاعر، ويف االنفعال الرسيع أو الغضب الرسيع، إضافة إىل االهتامم 
املراهقة  ملرحلة  املهمة  اخلصائص  بعض  هنا  وأورد  اآلخر.  باجلنس 

ومشكالهتا:
«وجودهم  األصدقاء  املرحلة:  هذه  يف  املراهق  حياة  يف  ما  أهّم  ـ 
األصدقاء  يكون  فيام  املجتمع،  مع  يتأقلم  أن  حياول  فهو  ورضاهم»، 
وبعدم  بالغربة  يشعر  األحيان  من  كثري  يف  لكّنه  املجتمع،  عىل  نافذته 

االنتامء إليه أو إىل عائلته.
ـ جتتاحه رغبة يف إثبات ذاته، وحياول أن يثبت لنفسه وملن حوله أنه 
أحياًنا.  كطفل  يتّرصف  قد  أنه  مع  ناضج  شخص  هو  بل  طفًال،  ليس 
وتكوين  الذات  إثبات  من  كجزء  وأناقته  بشكله  هيتم  جتده  وهلذا 
وأثناء حماوالته إلثبات ذاته قد يتمّرد بالتفّرد بشكله، كأن  شخصيته. 
أو قد يتمّرد بطريقة لبسه التي ختتلف عن ما هو مقبول  يطيل شعره، 

يف املجتمع.
ـ حيب املغامرة حتى لو كان فيها بعض اخلطورة، ويميل إىل العزلة 

واالبتعاد عن الروتني التقليدي.
ـ يشعر أن عامل الكبار ال يفهمه، وقد يرى نفسه يف حركات شبابية 
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وامليديا، فيتفاعل معها بطرق  عاملية تعّرف عليها من خالل اإلنرتنت 
خمتلفة.

ـ يعيش يف أحالم اليقظة، فهي بالنسبة له ما جيعل املستحيل ممكًنا، 
والصعب سهًال، واملؤمل أقل أملًا.

أما من الناحية النفسية فإن مرحلة املراهقة هي من أصعب املراحل؛ 
ألن اليافع يكون يف طور حتديد هويته وموقعه يف هذا العامل، ويمر يف 
رصاعات داخلية صعبة، فهو يسعى نحو االستقالل الذايت واالبتعاد 
عن سيطرة األهل، ويف الوقت ذاته جيد نفسه يف اعتامد تام عىل عائلته 

بالنسبة ملسكنه وطعامه وتعليمه، وحتى محايته.
ويف هذه املرحلة حيّلق املراهق بخياله ويبني قصوًرا يف السامء، لكن 
القيام  ا يف  يكون مقّرصً فهو غالًبا ما  عىل الرغم من طموحاته الكبرية 

بواجباته عىل أتّم وجه.
ومع نموه اجلسدي، عىل اليافع أن يوازن بني غرائزه اجلسدية وبني 

التقاليد االجتامعية واملعتقدات الدينية يف عائلته وجمتمعه.
عامله  يف  والعيش  نفسه  عىل  واالنطواء  االنسحاب  إىل  ويعمد 
اخلاص، بسبب حدة الرصاع داخله، والذي يسببه شعوره بأنه خمتلف 
عن كل من حوله، وأن ال أحد يفهمه. ويرتتب عىل ذلك، التمّرد عىل 

سلطة األهل واملدرسة، والتّرصف املؤذي بالكالم أو الفعل.

تغريد النجار
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كيف نخاطب هذه الفئة العمرية الصعبة بكتاب؟
تشّتت  التي  امللهيات  من  الكثري  احلديثة  التكنولوجيا  لنا  وّفرت 
فقد  لذلك  خاص،  بشكل  واملراهقني  عام،  بشكل  الناس  أذهان 
أصبحت الكتابة لليافعني من أكرب التحديات. فمعظمهم يميض معظم 
أو  االجتامعي؛  التواصل  شبكات  عىل  أصدقائه  مع  بالتواصل  وقته 
فيكون  العنكبوتية وغريها،  عىل الشبكة  باللعب بألعاب رسيعة مثرية 
ا أو معدوًما متاًما. وهنا تكمن املعضلة  الوقت املحّدد للقراءة قليًال جد�
والتحدي األكرب؛ إذ علينا ككّتاب أن نكتب روايات تنافس كل هذه 

امللهيات وجتذب اليافعني إىل القراءة.

ما هي خصائص روايات الفتيان؟
روايات الفتيان هي الروايات التي تتوجه لليافعني، وأهم ما يمّيزها 

عن الروايات األخرى ما ييل:
هذه  وجتارب  عمر  مع  متطابق  الروايات  معظم  يف  الرواية  بطل  ـ 

الفئة العمرية.
ال  فهي  اليافعني،  أدب  يف  املطروحة  واملواضيع  للثيامت  بالنسبة  ـ 
ختتلف عن أدب الكبار. فهناك روايات تارخيية، ورومانسية، وفانتازيا، 
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إىل  واستكشاف،  ومغامرات  ذاتية،  وسرية  وألغاز،  علمي،  وخيال 
غريها من املواضيع.

قد  التي  التحديات  عىل  كبري  بشكل  املطروحة  املواضيع  ترّكز  ـ 
يواجهها الشباب.

ـ كثرة عرض الرصاعات متيز أدب اليافعني عن غريه، فهي تساعد 
يف حتديد الشخصية وتزيد اإلثارة يف الرواية، وتعزز التعاطف والتامهي 
مع شخصيات الرواية. وقد يكون الرصاع بني الشخصية وذاهتا أو بني 

الشخصيات املختلفة يف الرواية.

ما هي املواضيع التي هتم الشخص اليافع؟
يكتب  ومن  ومتنوعة،  خمتلفة  اهتاممات  هلم  الكبار  مثل  اليافعون 
لليافعني عليه أن ينطلق من معرفة عميقة بكيفية تفكريهم واهتامماهتم 
واإلرشاد،  للوعظ  أبًدا  الرواية  منرب  يتخذ  فال  وآماهلم،  وهواجسهم 
وخياطب قارئيه بود واحرتام. وبالرغم من أمهية أن يبقى الكاتب عىل 
يأخذها  ال  أن  جيب  أنه  إال  حياته،  يف  الفرتة  هذه  ذكريات  مع  تواصل 
ومشكالت  اهتاممات  لديه  وأصبحت  تطّور  الذي  اليوم  جليل  معياًرا 

خمتلفة.

تغريد النجار
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ومن أهم املواضيع التي هتم اليافعني:
ـ الصداقة، والتواصل مع اآلخرين.

ـ البحث عن الذات، والقبول من اآلخر.
ـ استلطاف اجلنس اآلخر، ومفهوم احلب.

ـ احلياة، الدين، املوت، العائلة.
ـ احللم باملستقبل.

ـ اهلوايات: املوسيقى، الفن، السينام، االهتامم بالفنانني واملشاهري، 
الرياضة.

ـ السياسة، فرص العمل، السفر.
ـ البيئة، اجلندر، املساواة.

ـ أحالم اليقظة.
ـ االستقاللية.

ما هي خصوصية اللغة املستخدمة يف روايات اليافعني؟
ال بد من إجياد توازن بني اللغة العربية الفصيحة، واملفردات التي 
اليافع يف حياته اليومية، فمثل هذه املفردات هي جزء من  يستخدمها 



١٢١

وخياطبهم  منهم  قريب  الكاتب  أن  وتشعرهم  اليافعني،  حياة  حيثيات 
مبارشة. قد خيتلف معي البعض لكني ال أجد مانًعا من استخدام بعض 
العبارات باللغة العامية، فإن ذلك يعطي نكهة خاصة للحوار، ويقدم 
العبارات  تطغى  ال  بأن  التأكيد  مع  الشخصية،  عن  إضافية  معلومات 

بالعامية عىل اللغة الفصحى األساسية املستخدمة يف الكتاب.
لليافع  الكاتب  فهم  تعكس  نفسية  لغة  أيًضا  هناك  احلقيقة،  ويف 
الذي يمر بمرحلة انتقالية ومتقّلبة. فال بد للكاتب من فهم واستيعاب 

هذه املرحلة ليتمكن من التواصل معه.

اختيار وجهة النظر املناسبة للرواية:
يستحسن هنا طرح هذين السؤالني هبدف التوضيح:

ـ هل الراوي أحد شخوص الرواية أم الشخصية األساسية، أم هو 
راٍو من خارج الرواية مثل الكاتب؟

مع  الرواية  يف  اليافعة  للشخصية  الداخيل  احلوار  يتامشى  هل  ـ 
مواصفات هذه الفرتة العمرية؟

األحداث،  عرض  يف  تؤثر  الكاتب  خيتارها  التي  النظر  وجهة  إن 
وينجح الكاتب عندما جيعل القارئ يتعاطف مع الشخصية وجيد فيها 

ما يشبهه.

تغريد النجار
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ما التحديات التي تواجه كّتاب روايات اليافعني؟
ـ املنافسة مع األدوات اإللكرتونية بأنواعها.

والنفسية  اجلسمية  التغيريات  نتيجة  املرحلة،  هذه  مزاجية  ـ 
والعاطفية واالجتامعية.

ـ كون هذه املرحلة غري مستقرة تقع بني مرحلتّي الطفولة والبلوغ.
هتم  التي  املواضيع  بعض  طرح  من  واملعّلمني  األهل  حتسس  ـ 

اليافعني، مثل اإلعجاب باجلنس اآلخر.
هلذه  الكتابة  بخصائص  واملدّرسني  األهايل  بعض  معرفة  عدم  ـ 

املرحلة العمرية.

وعند كتابة رواية لليافعني، يستحسن اآليت:
اليافعني  تفكري  بكيفية  عميقة  معرفة  من  ينطلق  أن  الكاتب  عىل  ـ 

واهتامماهتم وهواجسهم وآماهلم.
ويتفاعل  هيّمه  موضوع  عن  يكتب  أن  عليه  الكاتب  ينجح  حتى  ـ 

معه حتى تصل مشاعره الصادقة إىل القارئ.
ا أن يكون الكاتب صادًقا يف العرض، ويف معاجلة  - من املهم جد�
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الروايات  خالل  فمن  اليافع،  ذهن  يف  تدور  التي  احلّساسة  املواضيع 
يبحث اليافع عن أجوبة لتساؤالت تؤّرقه، ومشاعر متضاربة تزعجه، 

حماوًال أن يفهم نفسه واملجتمع من حوله.
جيب  بل  الروايات،  يف  املثايل»  «املحيط  عن  االبتعاد  املهم  من  ـ 

احلديث برصاحة عن أي موضوع، بسلبياته وإجيابياته.
ـ من املهم، أيًضا، يف األدب املوَجه لليافعني، أن تنتهي الرواية هناية 

فيها بصيص أمل؛ لتخّطي الصعاب التي تّم عرضها يف الرواية.

نصائح مهمة عند كتابة رواية لليافعني:
ـ اإلكثار من األحداث املثرية واملتتابعة.

ـ اإلقالل من الفقرات الطويلة الوصفية.
ـ أن تكون بدايات الرواية رسيعة ومشّوقة.
ـ أن تكون ذات حبكة واضحة ومتسلسلة.

تغريد النجار
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كيف نكتب قصص األطفال

عبري الطاهر *

أعتقد أن هناك نسبة كبرية من األشخاص يرغبون يف كتابة قصص 
ثم  الكاتب  هبا  يمر  التي  املراحل  ملعرفة  فضول  ولدهيم  األطفال، 

الكتاب إىل حني وصوله إىل يد الطفل.
كتابة  تريدون  ملاذا  ذلك:  قبل  هلؤالء  املوجه  املهم  السؤال  أن  غري 

قصص لألطفال؟
كتابة  أن  القصة  بكتابة  الراغب  اعتقد  إذا  ألنه  السؤال  هذا  أطرح 

قصص األطفال طريق للشهرة أو الكسب املادي، فهذا لن يتحقق.
كي  «جي  نموذج  الراغبني  هؤالء  بعض  يطرح  أن  املمكن  من 

* متخصصة يف كتابة قصص األطفال.
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ألن  التعميم،  جيوز  ال  لكن  بوتر،  هاري  روايات  صاحبة  رولينج» 
للكتابة  حبهم  من  انطالًقا  ذلك  يفعلون  األطفال  كتاب  من  الغالبية 

وليس للكسب! وهذا سبب رئييس يف نجاح الكاتب.
وعليه ينبغي عىل الراغب بالكتابة، قبل أن يبدأ، أن يطرح عىل نفسه 
هذا السؤال املهم: ملاذا أريد كتابة قصص لألطفال؟ هل هناك رسالة 

أو حكمة أريد إيصاهلا للطفل؟
ثم عليه أن يسأل نفسه: هل أنا قارئ قصص أطفال أصًال؟ ما هي 
ُنرشت  التي  الكتب  إصدارات  آخر  وما  قرأهتا،  التي  القصص  آخر 

حديًثا؟
املطلوب ممن يريد الكتابة أن يكون ُمِلام� هبذه األمور.

أنواع القصص بحسب العمر
عدة  إىل  مقسم  الطفل  أدب  أن  أيًضا،  يتذكر،  أن  الكاتب  عىل 
جيب  القصة،  كتابة  يف  البدء  فقبل  الطفل،  عمر  حسب  مستويات 
قراءة  عليه  ولذا  له،  الكتاب  بتوجيه  يرغب  الذي  الطفل  عمر  معرفة 
ستنجذب  التي  العمر  فئة  بعدها  ليعرف  خمتلفة،  ألعامر  قصص  عدة 

ألسلوب الكتابة اخلاص به.
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وتنقسم األعامر املشار إليها وفق التايل: 
١. كتب األطفال الصغار (baby books): ومتتد من عمر شهر إىل 
أغاين  يشمل  وقد  املقوى،  الورق  من  الكتاب  ويكون  سنتني، 

وأهازيج، أو صوًرا فقط من دون كتابة.
 ٣ إىل  واحدة  سنة  عمر  من  باألطفال  وهتتم   (toddler books)  .٢
سنوات، وحتتوي عىل حوايل ٣٠٠ كلمة. وُيفّضل أن تتحدث 
القصة عن حياة الطفل اليومية، أو أن تكون تعليمية بسيطة عن 

األلوان واألرقام.
٣. كتب القصص املصورة، وتتألف، عادة، من ٣٢ صفحة، وهتتم 
-١٠٠٠ من  كلامهتا  وعدد  سنوات،   ٤-٨ عمر  من  باألطفال 

١٥٠٠ كلمة. 
٤. قصص القراءة امليرسة: تعنى باألطفال من عمر ٤ - ٨ سنوات، 

ويرتاوح عدد كلامهتا من ١٠٠٠ إىل ٢٠٠٠ كلمة.
 ٥. قصص املرحلة االنتقالية: تكتب لألطفال من عمر ٧ إىل ١٠ 

سنوات، وحتتوي عىل ٤٥ إىل ٦٠ صفحة.
سنة،   ١٢ إىل   ٨ من  لألطفال  قصص  هي  اليافعني:  قصص   .٦

وحتتوي عىل ٤٥ إىل ٦٠ صفحة.

عبري الطاهر
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مرحلة ما قبل الكتابة :
هلا  سيكتب  التي  العمرية  املرحلة  معرفة  عىل  املرحلة  هذه  تعتمد 

املؤلف، ولذا عليه أن يتبع اخلطوات التالية:
له.  متحمس  أنه  يشعر  الذي  املوضوع  عن  يكتب  • أن 

• أن يدرس القصة دراسة حتليلية، أي أن يعرف كيفية كتابة القصة، 
من حيث دراسة البداية والنهايــة واألسلوب والعقدة.

األفكار 
يدور  ما  كل  ومراقبة  األطفال،  مالحظة  طريق  عن  األفكار  تأيت 
مالحظة  من  أو  الطفولة،  ذكريات  من  أو  اليومية،  حياتنا  يف  حولنا 
اهتاممات أطفالنا، ولذا ينبغي عىل الكاتب أن يسجل مالحظات حتى 

يتذكر األحداث؛ لتكون ملهمة لقصصه. 
وقد تأتيه أفكار كثرية، لكن جيب أن خيتار منها، ومن غري الرضوري 

أن تكون الفكرة األوىل هي املناسبة.
بباله  ختطر  فكرة  أي  عند  لو»  عبارة «ماذا  يفرتض  أن  له  ينبغي  كام 

لتطويرها، وال بأس أن يتالعب بالفكرة: كأن يتساءل، مثًال: 
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غرار  عىل  املايض،  إىل  احلارض  الوقت  من  القصة  غريت  لو  • ماذا 
قصة أمحد العقاد عن قصة آلة الزمن؟ 

قصتي (خوويف)، حيث كان  عىل غرار  الواقع،  لو غريت  • ماذا 
الوحش هو «اخلوويف»؟

• ماذا لو كان الغول ال يأكل حلوًما، ويريد من صديقه أن يشتغل 
بدًال منه يف احلقل؟

أن  أي  خمتلفة،  بطريقة  التفكري  ينبغي  أنه  إليه  الوصول  أريد  ما 
جيري التفكري بطريقة جنونية وغري مألوفة؛ ألن األطفال، ببساطة، ال 

يعرتفون باملنطق، وهم غري مهتمني به أًصال.
منترشة  الكاتب  قصص  من  جيعل  قد  الذي  الوحيد  األمر  أن  كام 
غري  شيًئا  القصة  يف  يرى  أن  النارش  عىل  إن  أي  عادية،  غري  لكوهنا  هو 

مألوف.

مرحلة الكتابة: 
عند الرشوع بالكتابة، حيسن بالكاتب أن يقوم باخلطوات التالية:

يستطع  مل  وإن  ثالثة،  أو  سطرين  يف  للقصة،  ملخًصا  يكتب   •
من  أما املطلوب  تنجح.  ال  وربام  معقدة،  القصة  أن  يعني  فهذا 

التلخيص فهو: 

عبري الطاهر
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١. اكتب يف ٣ أسطر: هذه القصة عن..... ( الشخصية الرئيسية). 
ال  لكنه  (هدفه)،  يشء  أي  من  أكثر  يريد  ماذا  أن.....  يريد   .٢

يستطيع احلصول عليه. 
٣. يريد ذلك من أجل.. (هذه هي العقدة). 

األساليب
لو  فمثًال  لنا»،  تقل  وال  «أِرنا  مقولة  عىل  األهم  األسلوب  يعتمد 
بصفة  الطفل  نخرب  هنا  فنحن  شجاًعا)،  الكلب  القصة (كان  يف  كتبنا 
الطفلة  وأمسك  املتجمد،  النهر  يف  الكلب  كتبنا (قفز  لو  لكن  البطل، 
من رقبتها ثم جرها إىل الشاطئ وهو يرجتف)، فهنا نجعل الطفل يرى 

البطل يف صورة متثل الشجاعة. 
إىل  الطفل  فيها  مجلة  أول  تشد  أن  جيب  قصة،  كتابة  يف  البدء  وعند 

االستامع للقصة أو قراءهتا. 
فإن الطفل  وإال  القصة،  يف  التشويق  عنرص  هناك  يكون  أن  وجيب 

سيرتك القصة، وينبغي أن يتعذر عىل الطفل التنبؤ بنهاية القصة. 
وأسلوب  القصة  كتابة  طريقة  أن  أيًضا،  يتذكر،  أن  الكاتب  وعىل 

رسد أحداثها هو ما جيعل للقصة أمهية وقيمة. 
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ما  رواية  عىل  فقط  تعتمد،  أن  جيوز  فال  القصة  أحداث  كتابة  أما 
ما  مها  والتشويق،  الفكاهة  وعنرص  الكتابة  أسلوب  إن  بل  حيدث، 

يضيفان إليها املتعة لدى الطفل. 
أقل  واستعامل  القصة،  تفاصيل  اختصار  كذلك،  الكاتب،  عىل 
هو  الكتاب  فإن  ولذا  وتضيف،  تتكلم  الرسومات  وترك  الكلامت، 

عمل مشرتك بني الكاتب والرسام، مناصفة.

املسودة: 
عندما يكتب الكاتب، ستكون هنالك مسودة أوىل ثم مسودة ثانية 
وثالثة ورابعة، أما الرتكيز فينبغي أن ينحرص يف كتابة القصة ذاهتا، مع 

طرح التساؤالت التالية يف املسودة األوىل:
متصنعة؟ تبدو  أم  حقيقية  الشخصية  • هل 

وواقعية؟ مشوقة  العقدة  • هل 

تتحدثان؟ أو  تتحاوران  شخصيتني  بني  ا  طبيعي� احلوار  يبدو  • هل 

الوصف؟ يف  ثقيل  إغراق  هناك  • هل 

اإلمالء  ومن  الكلامت،  عدد  من  يقلق  ال  أن  الكاتب  عىل  عموًما 

عبري الطاهر
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بالتفاصيل  هيتم  ثم  ومن  برسعة،  يكتب  أن  ينبغي  بل  والتنقيط، 
األخرى.

املسودة الثانية: 
املثالب  يالحظ  وأن  عال،  بصوت  النص  يقرأ  أن  الكاتب  • عىل 

أو  الطويلة،  واجلمل  املفرط،  الوصف  مثل  املناسبة،  غري 
الشخصيات غري املهمة!

يستمع. وهو  له  القصة  يقرأ  أحدهم  يدع  • أن 
• أن يتساءل ما هي األمور التي حتتاج إىل تغيري بعد سامع القصة. 
التي حتتاج  األمور  يف  النظر  أيام ثم يعيد  القصة لبضعة  • أن يرتك 

إىل تغيري.
• أن حيذف أي مجلة ال تساهم يف احلبكة/ العقدة، أو تنمية إحدى 

الشخصيات.
عىل  يعثر  أن  املمكن  (من  اإلمكان  قدر  االختصار  حياول  أن   •

كلمة واحدة لتحل حمل كلمتني).
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نصائح عامة لكتابة القصص: 
ونقول  نضحك  أن  تعلمنا  وأن  مفاجئة،  تكون  أن  جيب  • النهاية: 

(آآه) عند هناية القصة. 
القصة.  بخامتة  التنبؤ  الطفل  عىل  يتعذر  • أن 

• االهتامم بالعنوان؛ ألنه جيعل الطفل متحمًسا لفتح الكتاب، مع 
خامتة  عن  يكشف  ال  أن  جيب  الكتاب  عنوان  أن  من  التأكد 
أو  قططها)،  جتد  سمر  (البنت  مثل  العقدة،  حل  أو  القصة 
عملية  يف  الدخول  من  بأس  وال  تشارك)،  كيف  تتعلم  (سمر 

عصف ذهني للحصول عىل عنوان يثري االهتامم.
عاطفية،  هشاشة  األطفال  لدى  ألن  املحزنة،  النهاية  جتنب   •

املوت  مثل  واحلزينة،  الصعبة  املوضوعات  فإن  وبالتايل 
واحلرب وغريمها، تؤثر عليهم سلًبا، وهم حيتاجون إىل القراءة 
واخلروج  الصعوبات،  عىل  التغلب  استطاعت  شخصيات  عن 

بيشء من األمل.
شخصية  يد  عىل  أو  الصدفة،  أو  باحلظ  حتل  أن  للنهاية  ينبغي  • ال 

أن  أو  املشكلة،  صاحبة  الرئيسة  الشخصيات  غري  من  أخرى 
تتدخل قوى خارجية أو حوادث مفاجئة أو قوى غيبية.

عبري الطاهر
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لكنه  متوقع  غري  كحدث  مفاجئة،  النهاية  تكون  أن  يستحسن   •
منظور  من  األحداث  الطفل  يرى  كي  متاًما،  القصة  يناسب 
إشارت  وجود  ويستنتج  القارئ  يفكر  أن  بأس  وال  جديد، 
أن  علًام  اخلامتة،  يف  سوى  تظهر  مل  والتي  املفاجئة،  للنهاية 
األطفال حيبون هذا النوع من القصص؛ ألهنا مرحة ومضحكة 

بالنسبة هلم، ويشهقون يف خامتتها. 
• يفضل أن حياول البطل أكثر من مرة حلل مشكلته، أي ٣ مرات 
وذلك  أخًريا،  ينجح  حتى  مرة  كل  يف  يفشل  فيام  بالتحديد، 
وأيضا  القصة،  قراءة  أثناء  توتره  درجة  ورفع  الطفل  لشد 

ليتعلم الطفل فضيلة الصرب.
وعظ. دون  من  املوعظة  • استكشاف 

• يمكن عمل احلوار عىل شكل حديث داخيل يف عقل الشخصية، 
ليتسنى  األخرى؛  الشخصيات  مع  آخر  حوار  أي  وكذلك 
جتاوز  يمكن  أنه  وليتعلم  احلل،  تطور  كيفية  فهم  للطفل 

أصعب األمور بوساطة التفكري والتحليل.
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البعد الرتبوي فـي أدب الطفل

سريسا قورشا *

األطفال،  مع  للتواصل  الفّعالة  األساليب  من  القصص  رسد  يعّد 
ولذا فأنا أجتمع عىل نحو يومي مع األطفال ليشاركوين قصًصا رائعة، 
من خالل جلسات العالج باللعب، وأعترب هذه القصص من اجلواهر، 
حيث إهنا بمثابة طريق تواصل إلثراء املحادثة وتّفهم الطفل للعامل من 

حوله.
وحتمل هذه القصص يف عنارصها مشاعر األمل والتعايف والصمود، 
املواقف  وتفسري  التعبري  يف  األطفال  قدرة  عىل  مهمة  دالالت  وهلا 

والتجارب احلياتية املختلفة.

*  أخصائية طفولة وإرشاد تربوي.
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أملس   حني  الرسد،  قوة  لتقدير  حس  اخلربة،  عرب  لدي،  تّطور  وقد 
أو  رئيسة،  شخصية  مع  أو  القصة،  حبكة  مع  األطفال  تعامل  كيفية 
مواضيع  لتبسيط  قوة  متتلك  والكتب  القصص  إن  إذ  بارز؛  حدث 
معقدة من خالل مشاهد وكلامت بسيطة، وقد ملست تأثري الكتب عىل 

األطفال ومساندهتم ملواجهة أي موقف صعب يعرتض حياهتم.
األطفال،  ونمو  تطور  يف  ا  إجيابي� تؤثر  الكتب  أن  عندي  شك  وال 
حيث برهنت األبحاث، مراًرا وتكراًرا، أن الكتب ذات فائدة قصوى 

يف:
١. تشجيعهم عىل التطور اللغوي

٢. إثراء مفرداهتم
٣. تطوير اخليال

املفردات  عىل  والتعرف  اإلصغاء  مثل  املهارات،  بعض  دعم   .٤
والفهم.

عىل  األطفال،  أدب  إن  إذ  احلدود؛  اإلجيابيات عند تلك  وال تقف 
حتىص  وال  تعد  ال  فوائد  عىل  ينطوي  األخرى،  اإلبداع  وسائل  غرار 
للمناحي العاطفية واالجتامعية والنفسية، كام أن أدب األطفال يتمتع 

بقوة إرسال الرسائل بطريقة معمقة، فضال عن أنه يعمل عىل اآليت:
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لألطفال احلياتية  املهارات  لتطوير  فرًصا  • يمنح 
املختلفة والتجارب  احلوادث  تفّهم  عليهم  • يّسهل 

واآلراء  واإلجيابية  السلبية  املشاعر  إلظهار  الفرص  هيييء   •

الشخصية، والتعبري عنها
احلياة يف  الصعبة  املواقف  مع  األطفال  تعامل  طرق  • ييّرس 

بأنواعها. الفنون  األطفال  تعليم  يف  مهم  دور  األدبية  • للنصوص 
وتالًيا، سأقدم رشًحا لألبعاد الرتبوية املختلفة يف أدب األطفال:

الصحة العاطفية
وتعزيز  سلوكهم  عىل  تأثريه  األطفال،  أدب  سامت  أهم  من  لعل 
تشكيل  يف  يساعد  األدب  أن  اآلن،  نعلم  ونحن  العاطفي.  تفهمهم 
التعاطف عند األطفال وتفهمهم لألشخاص واألحداث. فمن خالل 
هلم  ويتيح  املختلفة،  املشاعر  عن  األطفال  يتعلم  والقصص  الكتب 
إليهم تشعرهم بأهنم  رسالة  وإيصال  معينة،  التعاطف مع شخصيات 
أن  أيًضا،  الكتب،  تعلمهم  كام  العاطفية،  جتارهبم  يف  وحيدين  ليسوا 
العواطف طبيعية ومن املمكن التعامل معها، فيام تفيدنا كيفية تفاعلهم 
وتعليقهم عىل القصص، يف تفهم وإدراك ما أنواع املؤثرات عليهم يف 

مرحلة معينة من الطفولة.

سريسا قورشا
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أما القصص فإهنا متنح أمثلة لألطفال عن كيفية التعامل مع املواقف 
الصعبة، كام تقدم هلم احلكمة والعرب والدروس املختلفة إلدراك العامل 

من حوهلم.

املهارات املعرفية
والنقدي  التحلييل  التفكري  عىل  التعرف  يف  األطفال  أدب  يساهم 
واملّوسع، إضافة إىل وجهات النظر، وكذلك يف تبني املواقف املختلفة، 
ويساهم، عىل نحو جذري، يف تبني األطفال مواضيع معقدة وتفهمهم 
من  كثري  ويف  اجلندرية.  والسلوكيات  الثقايف  التنوع  غرار  عىل  هلا، 
األحيان تساهم الكتب يف إثراء خيال الطفل ـ وهذا عامل مهم لتطوير 
املهارات العقلية واملعرفية، فحني يستمع األطفال إىل القصص يبدؤون 

بتشكيل صورة ذهنية للمشهد أو الشخصية.

األدب وتأثريه عىل ترابط الطفل مع األهل
األهل  تساعد  ألهنا  ليس  لألهل،  املهمة  املصادر  من  الكتب  تعّد 
ألهنا  بل  وحسب،  الطالق  أو  الوفاة  مثل  الصعبة  املواضيع  طرح  يف 
متنح األهل فرصة لتمضية فرتة وقت نوعي مع أطفاهلم. وقد أظهرت 



١٣٩

بني  السليمة  العالقة  تعزز  القراءة،  يف  مًعا  الوقت  متضية  أن  األبحاث 
يكون  عندما  خصوًصا  للحوادث،  األطفال  فهم  وتوسع  الطرفني، 
هناك حوار خالل، وبعد قراءة القصص. وحني يسأل األهل أو رعاة 
األطفال عن احلوادث، أو عن الشخصية املفضلة لدهيم، أو عن  رأهيم 
أو ماذا يقرأون، فإن من شأن ذلك أن يسهل عىل األطفال التعرف عىل 

األنامط االجتامعية ويساهم يف تنمية مفهوم الفضول.

التأثري الفعال والقوي للصمت
ممارسة  عىل  األطفال  يشجعان  للقصص  واالستامع  القراءة  إن 
يمنح  بالتكنولوجيا،  واملثقل  الرسيع  العامل  هذا  ويف  أدمغتهم.  هتدئة 
األطفال، من خالل األدب، فرصة االنغامس يف نشاط هادئ وصامت 
وتقدير أفكارهم اخلاصة. وهذا الوقت مهم جدا وذو تأثريات عميقة 
لالسرتخاء  أيًضا،  الفرصة،  األطفال  يمنح  كام  العاطفية.  الصحة  عىل 
الكتاب  فحوى  الستيعاب  والوقت  املساحة  يمنحهم  نشاط  وممارسة 

أو القصة، إما وحدهم أو مع شخص ذي عالقة وثيقة هبم.

سريسا قورشا





١٤١

الكتابة لألطفال والكتابة عن األطفال
الشخصية الرئيسيـة  فـي القصة

سوزان غاوي *

التي  الشخصية  هي  القصة،  يف  املركزية  أو  الرئيسية  الشخصية  إن 
تتمركز حوهلا األحداث، فنجدها موجودة يف كل مراحل القصة. 

األبطال،  ألهنم  البناء؛  عنارص  أهم  من  فهم  القصة  أشخاص  أما 
وهم مصدر األعامل. فالشخصيات الثانوية تتواجد ملساعدة الشخصّية 
الرئيسية؛ إذ يشرتكون مع تلك الشخصية خالل أحداث القّصة لتعزيز 
أداة  يكونوا  أن  الكاتب  هبم  يقصد  وأحياًنا  بشكل عام،  األديب  العمل 
إليصال بعض املعلومات اخلفّية عن الشخصية الرئيسية، أو أن يكون 
هلا  يبوحون  كأهنم  باستمرار،  معهـا  فيتكّلمون  هلا،  ّرس  أمناء  بعضهم 

* معلمة لغة عربية وأماكنها وكاتبة لألطفال.
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باألرسار. وهكـذا؛ فالكاتـب، هبذه الطريقـة، ُيطِلع القــارئ عىل ما 
يدور يف ِفكِرِه من أفكار، وما يف قلبِه من مشاعر.

وختتلف الشخصّية الرئيسية باختالف املضمون والعمر املوجهة له 
هذه القصة، وعليه قد تكون الشخصّية من األشخاص العاديني أو من 
احلية  األشياء غري  أو حتى من  احليوانات،  أو من  نسج خيال الكاتب 

يف بعض األحيان.
وإىل  الكاتب،  إىل  يعود  الشخصّية  اختيار  أن  ذلك  من  ونستنتج   
استكشافه  خالل  من  وذلك  للقارئ،  إيصاهلا  ُيريد  التي  الرسالة 
من  الرئيسّية  الشخصّية  عن  احلديث  يمكننا  وال  الّشخصّية.  هذه 
القّصة،  عنارص  وسائر  اجلانبية  الشخصّيات  األقل  عىل  نذكر  أن  دون 
واحدة  فكُل  واحلل.  والعقدة  واحلوار  واملكان  والزمان  كاألحداث 

منها ُتكمل األخرى وتزيدها أمهّية ومجاًال. 
وباألخص  عامًة،  القّصة  يف  الشخصيات  الكاتب  يقدم  وعندما 
رسم  قد  يكون  أن  بعد  بعناية،  ذلك  يفعل  فهو  الرئيسية،  الشخصية 
الشكل  اختار  قد  فيكون  يريده،  الذي  بالشكل  وختيلها  بدقة،  معاملها 
اخلارجي للشخصية، ويوظف الكلامت التي تتناسب مع الشكل الذي 
أراده، كأن يصفُه بطويل القامة، جبهتُه عريضة، لديِه شامة عىل أنفِه.. 
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إلخ. وهو، أيًضا، ُيعرِّف القارئ عىل الصفات االجتامعية والسلوكية، 
وأطباع هذه الشخصية، فمثًال يصفُه بالبخيل أو املتسامح، أو املتعاون. 

ومن ثّم ُيكّون القارئ انطباعاتِه حول هذه الشخصية.
 وعندما تتكلم هذه الشخصية يف القصة، فالقارئ يرى الشخصية 
تمَّ  وإذا  وإخالٍص،  بصدٍق  تتكّلُم  ويسمعها  ُجمسمة،  حّية  أمامُه 
ل الطريق لتحقيق نوع من  التعرف عليها واالقتناِع هبا، كاَن هذا هو أوَّ
التعاطف بني القارئ والشخصّية، وهو ما خيلق جوًا من التفاعل بني 

الشخصيات، علًام أن القارئ عامل ُمهٌم من عوامل نجاح القّصة.

وهناك نوعان من الّشخصّيات:
النوع  وهذا  اجلاهزة،  أو  اُملسطحة  الشخصّية  يسمى  األول:  النوع 
يبقى عىل حالِه من أّول القّصة حتى خامتتها، أو ـ  بتعبري آخرـ  يستطيع 
يكون  وال  القصة،  بداية  من  الشخصّية  هذه  عىل  التعرف  القارئ 
وفكرها  سلوكها  فيبقى  عليها،  تأثري  أّي  القّصة  وتطور  لألحداث 
بجملة  عنها  ُنعّرب  أن  ويمكن  تغيري.  دون  من  حاهلا  عىل  وترصفاهتا 
يف  املواقف  سائر  يف  ترصفاهتا  عىل  وتؤّرش  ترصفاهتا  حتكم  واحدة 

القصة؛ ألّهنا ثابتة ال تتغري.

سوزان غاوي



١٤٤

النوع الثاين: يسمى الشخصّية املستديرة أو النامية، وهي شخصّية 
ذات أبعاد ُمتعددة، تنمو مع القصة، وُتظهر لنا املواقف املختلفة جوانب 
وهي  مرة.  ألول  عليها  تعرفنا  عندما  لنا  واضحة  تكن  مل  هلا  جديدة 
ا حسب األحداث.  شخصّية تنمو وتتغيري وتتطور إجياًبا وسلًبا تدرجيي�
هناية  من  نقرتب  عندما  إال  الشخصّية  من  النوع  هذا  تكوين  يتم  وال 
صفاته  لتعدد  وذلك  بسيطة،  بجملة  عنه  التعبري  يمكن  وال  القصة، 
باختالف مواقفه يف القصة، وهذه الشخصية متغرية األحوال، متبدلة 
الشخصيات  عىل  تؤّثر  ُشجاعة  ُمغامرة  شخصّية  وتكون  األطوار، 

األخرى، ويمكن أن حتب وتكره، وأن تفعل اخلري كام تفعل الرش.
املؤلف  عىل  سيكون  وأنواعها،  الشخصّيات  عىل  تعرفنا  أن  بعد 
الشخصّية  يرسم  فهو  وعناية،  بدقة  ُيريدها  التي  الشخصيات  اختيار 
الرئيسية وحيدد الصفات اجلسدية والنفسية واالجتامعية التي ُيريدها، 

ُثّم ُيوظف الشخصّيات الثانوية واألحداث التي تدور حوهلا.
وبام أّن الشخصّية الرئيسية، أو الشخصّية املركزية، هي التي تقوم 
تدور  القّصة  أحداث  أّن  وبام  وأحداثها،  القصة  يف  الرئييس  بالدور 
حول الشخصّية الرئيسية، فيام يدور حديث الشخصّيات الثانوية كافة 
حوهلا، لذا ال تكون هناك شخصّية تطغى عىل الشخصّية الرئيسية. وُهنا 
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تكمن رضورة اختيار الصفات املناسبة للّشخصّية الرئيسية وحتديدها 
منذ البداية، كأن تكون إما الشخصّية املسطحة أو النامية مثًال، وحتديد 

سائر املالمح اخلاصة هبا. 
بحيُث  ُمقنعة،  طبيعية  الشخصّية  تكون  أن  ُمراعاة  املؤلف  وعىل 
ثقافية  صفات  من  هلا  املؤلف  رسمه  ما  مع  وأفعاهلا  أقواهلا  تنطبق 

واجتامعية.   
وعندما يكتب املؤلف قّصة، فهو يكتب ما يدور يف عقلِه من أفكار، 
وأحياًنا يضع من جتاربه اخلاصة يف كتاباته، أو ينسج األفكار من ُخميلتِه، 
فهو  الشخصّية،  عىل  ينطبق  أيًضا،  وهذا،  اخليال.  مع  الواقع  يدمج  أو 
والتجارب  الشخصّية  هذه  خالل  من  ما،  رسالة  إيصال  ُيريد  أحياًنا 
التي متر هبا. فنجد يف بعض األحيان قّصة واقعية تتحدث عن شخصية 
قّصة  نجد  وأحياًنا  آخر،  شخص  أّي  حياة  تشبه  عادية  حياة  تعيش 

تتحدُث عن شخصّية خيالية أو لدهيا قدرات خارقة أشبه باخليال.
بأن  يتذّكر  أن  جيب  الرئيسية،  الشخصّية  املؤلف  اختيار  عند 
التي  واألهداف  القّصة،  هلا  هة  اُملَوجَّ العمرية  الفئة  عىل  يعتمد  ذلك، 
األطفال  بخصائص  ُيّلَم  أن  الكاتب  عىل  ولذا  للقارئ؛  إيصاهلا  يريد 
السيكولوجية والنامئية، وأن ُيراعي البيئة التي يعيشون فيها، إضافة إىل 

املستوى اللغوي لدهيم.

سوزان غاوي
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  فإذا كان الكاتب يتوجه بكتاباتِه لفئة الطالب يف الصف الرابع، 
مثًال، عليه مراعاة سائر األمور التي تتعّلق هبذا العمر، فال يكتب مثًال، 
مفردات  يستعمل  وال  الُعمرية،  ومرحلتهم  يتناسب  ال  موضوع  يف 
ُمعقدة ال تتناسب مع ُمستواهم اللغوي، أو بسيطة جدًا كلغة األطفال 

يف الروضة.
يف  يضع  أن  الكاتب،  ُيراعيها  أن  جيب  التي  املهمة  األمور  ومن 
حسبانه أن القّصة، بشكل عام والشخصّية الرئيسية بشكل خاص، تؤثر 
عىل القارئ بشكل كبري، وتدخل يف بناء شخصيته؛ لذا عليه أن يكون 
عىل وعي كامل برسالة القصة يف عملية بناء الشخصية لدى الطفل أو 
القارئ، ومن ثّم عليه أن يتعّمد املسامهة يف هذا العمل اخلطري الدقيق 
الصفات  القصة  من  الطالب  ليكتسب  وُجمدية؛  مؤثرة  فّعالة  بصورة 
االجتامعية اجليدة، ومن الشخصية الرئيسية الصفات احلسنة، ما يعني 
أن يف وسع الكاتب أن جيعل بطل قصتِه مصدَر إهلاٍم لألطفال ُيعجبوَن 
بِه وُحيبونُه وُيقدرونُه، بالتايل يتعلموَن منه األشياء اجليدة، من دون أن 
يكوَن ذلك بطريقة الُنصح واإلرشاد، وإنام أن جيد القارئ بني ُسطور 
األشياء  له  وتتضح  ذهنِه،  يف  تدور  التي  األسئلة  عن  اإلجابة  القصة 

اخلرية، واألشياء الرشيرة، ويتعّلم االختيار األفضل.
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لبناء  جاهدين  نعمل  ونحن  املستقبل،  شباب  هم  اليوم  أطفال  إن 
للنهوض  لدهيم  الصاحلة  املواطنة  روح  وتنمية  ُمثقفة،  ُمتعّلمة  أجيال 
واحرتام  اآلخر  وُحب  التعاون  وتعليمهم  املراتب،  أعىل  إىل  بالوطن 
أن  نريد  التي  اجليدة  الصفات  من  وغريه  ذلك  كل  أجل  ومن  الغري. 
نزرعها يف عقول وقلوب األطفال ملصلحتهم اخلاصة أوًال وللمجتمع 
حيث  من  للُقراء،  الكتب  أفضل  تقديم  املؤلف  عىل  ينبغي  ثانية، 
كي ُحيب الطالب القراءة  أيًضا،  والشكل  والعرض،  واللغة  املضمون 

ويستمتع هبا، ويستفيد من الكتاب وال يعود يستغني عنُه.
تلك هي املسؤولية التي جيب عىل املؤلف أن حيملها بأمانة؛ لريتقي 
بأدب األطفال يف بالدنا، ويساهم يف إنشاء جيل مثقف واع ُيقدر ُلغته 

العربية وُيتقنها وُحيّبها. 

سوزان غاوي
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العالقة  بني النص والصـورة
فـي  كتب األطفال

هدى الشاعر *

مدخل:
ويشده  للطفل،  املتعة  يقدم  الذي  الكتاب  هو  الناجح  الكتاب  ـ  
كم  عن  النظر  برصف  قراءته..   ثم  ومن  فيه،  التمعن  ثم  تصفحه،  إىل 
وأخالقيات،  وإرشاد  توجيه  من  يقدمه  ما  أو  حيتويه،  التي  املعلومات 

أو حتى جمرد كونه كتاًبا للمتعة والتسلية.
ويف احلديث حول «العالقة بني النص والصورة» واملفاضلة بينهام، 
بدايـة  أن  ا،  تارخيي� املعروف،  فمن  العالقة،  هذه  تارخيية  إىل  نعــود 
ونقوش،  رسومات  شكل  عىل  بدأت  القديم  اإلنسان  عنـد  التعبيـر 

* كاتبة ورسامة لألطفال.
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والسقوف،  الكهوف  جدران  عىل  اكتشفت  التي  والصور  كالنقوش 
الظهور  يعود  حيث  التاريخ،  قبل  ما  إىل  تعود  التي  تلك  وخصوًصا 
قبل  احلجري،  العرص  إىل  الصخور  عىل  الرسومات  هذه  ملثل  األول 
ما يقارب ٤٠ ألف سنة، واكتشفت يف أسبانيا،  ثم تطورت إىل صور 
ق.م)،  سنة   ٢٥٠٠ كمثال،  (اهلريوغليفية  معني  بمعنى  توحي  رمزية 
ثم شكلت هذه الرموز خطوة أساسية يف نشوء األبجدية، ويف تطوير 
الذي  األساس  هي  الصورة  كانت  فقد  وبالتايل  بعد،  ما  يف  الكتابة 

نشأت منه اللغة املكتوبة.
يف  العاملني  من  الكثري  يشغل  سؤال  إىل  يقودنا  املدخل  هذا  ولعل 

هذا املجال: 
ـ أهيام أهم يف كتب األطفال: النص، أم الصورة؟ 

يف  والصورة  النص  بني  للمفاضلة  جمال  هناك  ليس  أنه  واحلقيقة 
كتاب الطفل؛ ألن اجلانبني يعمالن مًعا عىل خدمة مسألة واحدة هي 
«الفكرة» التي يقوم عليها الكتاب، فالنص والصور (الرسومات) مها 

أدوات لتوضيح وإيصال «الفكرة» للطفل..
واضًحا  تصوًرا  يشّكال  أن  والرسام  للكاتب  املهم  فمن  وبالتايل، 

حول الفكرة املراد طرحها يف الكتاب قبل البدء بالعمل عليه.
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عىل  تفوق  قد  النص  أن  الكتب  بعض  يف  نجد  أن  حيدث  وقد 
ورشيق،  قوي  نص  أمام  وهزيلة  ضعيفة  الرسومات  فتأيت  الصورة، 
الكتاب،  أجواء  عىل  االستحواذ  يف  الرسام  فيتفوق  العكس  حيدث  أو 
النص  وجود  ألغى  قد  وكأنه  فتشعر  والساحرة،  اجلميلة  برسوماته 

لصالح الصورة.
ومن هنا نعود ونذكر بأن الكتاب املصور الناجح هو الكتاب الذي 
النص،  عىل  الصورة  وال  الصورة،  عىل  النص  تفضيل  فيه  تستطيع  ال 

حيث يتناغم العنرصان معا ليقدما عمًال مبدًعا..
ا من الكتب، والتي يكون النص فيها  ونستثني من ذلك نوًعا خاص�
غري ظاهر، والكتاب حيتوي عىل الصور فقط، وهذا النوع من الكتب 
وإنام  الكتاب،  يف  إلظهارها  ليس  للرسام  الفكرة  املؤلف  فيه  يقدم 
لدينا  فتكون  للكتاب،  والبرصية  الفنية  املادة  إنتاج  يف  هبا  لالسرتشاد 
فكرة وصورة فقط، بال نص. وغالًبا، يف كثري من هذه الكتب، يكون 
والدقيق  الواضح  التصور  يمتلك  حيث  نفسه،  الرسام  هو  املؤلف 

ا.  لفكرته، ويقوم بتنفيذها برصي�

هدى الشاعر
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العالقة بني الكاتب والرسام:
عمل  أنه  عىل  إليه  النظر  جيب  مصور  كتاب  إنتاج  عىل  العمل  إن 
مشرتك، فالكاتب يعرض عمله من أجل التعاون، وعليه أن يتقبل أن 
إنتاج  إلعادة  سيخضع  الزمن،  من  لفرتة  بجد  عليه  عمل  الذي  كتابه 

برؤية شخص آخر. 
أن  يدرك  أن  «النص»،  يستلم  عندما  الرسام  عىل  يرتتب  وبالتايل، 
رؤيته  خالل  من  العمل،  هذا  برتمجة  ليقوم  الثقة  أعطاه  قد  املؤلف 
اخلاصة، إىل رسومات تعكس الفكرة والكالم، وتضيف للقصة ما ال 

يستطيع الكالم أن يقوم به. 
أن  نصه،  إبداع  عند  يراعي،  أن  الكاتب  من  مطلوًبا  يكون  وهنا 
ليعمل  للفنان  جيدة  مساحة  يرتك  وأن  للرسم،  قابًال  النص  يكون 
وبعد  أنه،  يدرك  أن  وربام عليه  وحيده.  يقيده  أن  دون  من  خالهلا،  من 
بأن  احتامل  فهناك  الفني،  العمل  داخل  يف  النص  وضع  من  االنتهاء 
تغريت،  قد  طرحها  أراد  التي  وفكرته  للقصة،  األصلية  رؤيتة  تكون 
وبالتايل  يريده،  أو  يقصده  يكن  آخر مل  اجتاه  إىل  أو  األفضل،  إىل  سواء 
لرتمجته  ا  مستعد� ويكون  النص بقلبه،  حيمل  أن  للفنان  املهم جدا  فمن 

وتوسيعه بطريقة مكملة ومثرية لرؤية املؤلف. 
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دور الرسام يف الكتاب املصور:
يقوم  الذي  الكتاب  خالل  من  للعامل  اخلاصة  رؤيته  الفنان  يشارك 
كان  سواء  وفلسفته،  وأفكاره  جتربته  من  الكثري  فيه  ويودع  برسمه، 
نص  ينتهي  ال  ا  وفعلي� ورمزي.  إحيائي  بشكل  أو  مبارش،  بشكل  ذلك 
عملية  أثناء  ففي  الكتاب،  من  الفني  اجلزء  بانتهاء  إال  املصور  الكتاب 
إنتاج الكتاب، هناك حلظات من الفعل والعاطفة سيتوقف فيها النص، 

وستكمل الصورة مع القارئ بقوة تفوق قوة الكلمة والوصف.
تلهم  والتي  النص،  يف  املوجودة  الكلامت  من  الكثري  يصبح  وربام 
وترشد الرسام، غري رضورية بمجرد استيعاب الفنان للنص وإخراجه 

عىل شكل رسومات، ومن ثم يمكن االستغناء عنها.
وبمكن اختصار تلخيص دور الفنان بالنقاط التالية:

ـ الفنان يقوم بإيصال «فكرة القصة» للطفل عن طريق الصورة.
ـ  جيعل القصة أكثر مرًحا ومتعة وتشويقا وتقبًال للطفل.

ورؤيته  وإبداعه  خياله  خالل  من  الكتاب  ويثري  للنص  يضيف  ـ 
اخلاصة.

هدى الشاعر



١٥٤

مراحل تفكيك النص وتشكيل الصورة:
منه،  واهلدف  فكرته  واستيعاب  النص  فهم  عىل  الرسام  يعمل 
اختاذ  يف  سيساعده  فذلك  القصة،  خالل  من  إيصاهلا  املراد  والرسالة 
إىل  الشخصيات  تطوير  من  بدًءا  الرسم،  بعملية  اخلاصة  القرارات 

أجواء القصة، واختيار األلوان املناسبة، وأسلوب الرسم.
القصة،  يف  املهمة  العنارص  كل  تعكس  أن  جيب  فالرسومات 
عن  تعرب  وأن  ومكان،  وزمان،  رئيسية،  وأحداث  شخصيات،  من 
واخللفيات  اللباس  خالل  من  القصة،  فيه  تدور  الذي  املجتمع  ثقافة 

واألدوات املستخدمة، واألجواء بشكل عام.
ويف ما ييل بعض األمثلة عىل ما يمكن أن يقوم به الرسام أو يضيفه 

للكتاب املصور:
تكون  أن  الفنان  يفضل  فقد  القصة،  يف  الشخصيات  تطوير    •

املحببة  احليوانات  من  شخصياته  جيعل  وقد  برشية،  شخصياته 
للطفل لتقريب الفكرة للطفل (حتى وإن مل يكن ذلك مذكوًرا 
عىل  موجودة  غري  خيالية  شخصيات  يبتكر  وقد  النص)،  يف 
الشخصيات  هذه  مثل  األطفال  حيب  ما  وغالًبا  الواقع،  أرض 

اخليالية وتصبح أبطاهلم اخلياليني. 
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التي  واملشاعر  العاطفة  عن  للتعبري  واسعة  مساحة  الصورة    •

تعجز  ربام  والتي  القصة،  أحداث  خالل  الشخصيات  تنتاب 
يتم  ما  وكثًريا  لألطفال)،  (خصوًصا  وصفها  عن  الكلمة 
االكتفاء بالصورة للتعبري عن هذا اجلانب مقابل وصف خمتزل 
يف النص، وربام االستغناء عن الكلامت متاًما يف وصف الشعور. 
للمشهد،  رؤيته  ليطرح  الفرصة  الفنان  يعطي  بالصورة  •  التعبري 
فمقابل  اخلاصة،  نظره  وجهة  من  احلياة  أسلوب  ويطرح 
مشهًدا  يرسم  أن  الفنان  يستطيع  النص  يف  خمتزلة  كلامت  بضع 
واسًعا، مليًئا بالتفاصيل التي مل يتطرق إليها الكاتب من خالل 
النص، ولكنها تقدم للطفل القارئ رؤية واسعة للحياة تساهم 

يف تطوير آفاقه وثقافته ومعرفته.
الفكاهة  خالل  من  الرسومات  يف  املتعة  الفنان  يقدم  ما  كثًريا    •

كردود  األشياء،  حجم  يف  باملبالغة  يقوم  فأحياًنا  البرصية، 
ذلك،  وغري   .. املتوقعة  غري  النتائج  أو   ، واملشاعر  الفعل، 
ا من املرح يف الكتاب، وهذا بالتأكيد عنرص جاذب  ليضفي جو�
الكتاب  قراءة  عىل  الطفل  ويشجع  الفنان،  شخصية  عن  يعرب 

والتفاعل معه.

هدى الشاعر
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لألطفال  ممتازة  برصية  ثقافة  لتقديم  فرصة  املصورة  الكتب   •
املمكن  فمن  والصور،  الرسوم  خالل  من  مبارش  غري  بشكل 
دون  من  الصورة،  عرب  الثقافية  املعلومات  من  الكثري  تقديم 
هنا  ونخترصه  واسع،  املجال  وهذا  الطفل،  عىل  ذلك  يثقل  أن 

ببعض النامذج: 
ـ طرح أنواع خمتلفة من املجتمعات والبيئة والرتاث.

أحداث  فيها  تدور  التي  املنطقة  يف  واللباس  األزياء  ثقافة  طرح  ـ 
القصة. 

ـ طرح نوع من الثقافة الفنية بشكل غري مبارش (كتقديم أو حماكاة 
أعامل فنية عاملية من خالل رسومات الكتاب املصور).

ـ الصورة بإمكاهنا لفت انتباه الطفل إىل فكرة التنوع البرشي وتقبل 
االختالف بني الناس.

وأمتع  وأقوى  أوضح،  بشكل  التعبري  يكون  الصورة  خالل  من  ـ 
الليل  واختالف  اجلوية،  واحلالة  والزمان،  املكان  فكرة  عن 

والنهار، وتعاقب الفصول.
قصة  املروية،  القصة  جانب  إىل  يقدم،  أن  للفنان  تتيح  الصور  ـ 
أخرى جتري من دون أن يتطرق إليها املؤلف، وهذا النوع من 
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الصور والقصص يضفي الكثري من املتعة واملرح عىل الكتاب، 
وُيشعر الطفل باملغامرة والتحدي، وكأن هذه القصة غري املروية 
مل يدركها الكاتب، وهو وحده من التقطها من خالل الصورة.

به  يثري  أن  ومتيزه،  بتفرده  للفنان،  يمكن  مما  أيًضا،  الكثري،  وثمة 
الكتاب، ويرفع من قيمته املعنوية.

هدى الشاعر
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ما بعد كَتابة القصة ــ اإلجراءات العملية 

د. محمود أبو َفروة الرجيب *

اإلبداعية  املََعاِرك  من  ُموَعة  َجمْ خيوض  أن  ة  القصَّ َكاتِب  َعىل  يتعّني 
َكْي يصل إَىل قصة جاذبة، َقاِدَرة َعىل أن تلفت االنتباه، واألهم أن جتد 
الباحثة  السابحة  القصص  بماليني  مزدحم  عامل  ِيف  النرش،  إَىل  طريقها 
كتابتها،  من  االنتهاء  بعد  للقصة  احلقيقية  تبدأ املعركة  فيام  فرصة،  َعْن 
ل مسار َيْعَمل َعىل حتسني وجتويد  ليسري كاتبها ِيف مسارين اثنني؛ األوَّ
ة إَىل نارش  ، والَثاِين ُهَو إيصال القصَّ ة، َوَما خيص حتضريها لِْلَنْرشِ القصَّ

يقبلها وجيدوهلا ِيف سجل نرشه. 
ة، جيب َعىل الَكاتِب أن يطرح َعىل نفسه  ِيف َما يتعلق بتجويد القصَّ

* كاتب لألطفال ومدير ومؤسس مرشوع الروائي العريب (راوينا). 
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ة وصلت  ُموَعة من األْسئَِلة، بَِحْيُث حتدد إجابتها إذا َما َكاَنْت القصَّ َجمْ
إَىل مرحلة النضج االبتكاري أم ال. 

أوًال: َهْل ُهناَك أخطاء نحوية، وإمالئية ِيف القصة؟ َوَهَذا يستدعي 
حتويل  أمهية  إَىل  االنتباه  ب  َوَجيِ للمخطوطة،  وحمرر  مدقق،  وجود 
َرتِف إذا توفر َذلَِك، بَِحْيُث يتعدى عمله تدقيق  املْخطوَطة إَىل حمرر ُحمْ
الَكِلَامت، واجلمل َنحوًيا، وإمالئًيا، إَىل تغيري َبْعض اجلمل، َوالَكِلَامت، 
ضمن  (لَِتُكوَن  اللغوية  الناحية  من  لِألْطَفاِل  ُمناِسَبة  ة  القصَّ وجعل 

قاموس األطفال حسب الفئة العمرية املستهدفة). 
ة  ا َعالَقة بالفئة العمرية َوَمَدى مالءمة القصَّ ُموَعة أسئلة َهلَ ثانًيا: َجمْ
األطفال  دخول  ظل  ِيف  ُصعوَبة  أكثر  أصبحت  القضية  َوَهِذِه  ا،  َهلَ
والوجداين،  العاطفي،  النمو  مراحل  تداخلت  بَِحْيُث  الدجيتال،  عامل 
من  وأقل  َجمال،  ِيف  ينبغي  ِممَّا  أكثر  يعرفون  األطفال  وأصبح  واملعريف، 
تغيري  َيْسَتِطيع  الغالب  ِيف  اليوم  فطفل  أخرى؛  جماالت  ِيف  املْطُلوب 
رباط  عقِد  َعىل  يقدر  وال  املعقدة،  اَحلِديَثة  االتََّصال  أجهزة  خيارات 
الدجيتال،  عرص  خلقها  عجيبة  مفارقة  ِيف  األحيان،  غالب  ِيف  حذائه 
َوَهَذا َلُه اْنِعَكاَسات َعىل خياراته ِيف الِقَراَءة، وقدراته ِيف َجمال املطالعة.

ة، َوَهْل تكررت الِفْكَرة  ا َعالَقة بِاالْبتِكاريِة ِيف القصَّ ثالًثا: أسئلة َهلَ
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والقاعدة  األُمور،  من  وغريها  الدرامية،  املَعاَجلة  َوَطِريَقة  املطروحة 
ام قرأت أكثر، تطورت أدواتك الكتابية، ومتكنت  اإلبداعية َتقول إنه ُكلَّ
وزادت  األدبية،  ذائقتك  وارتفعت  اإلبداعية،  قدراتك  تعميق  من 
القصصية،  املَعاَجلة  َوَطِريَقة  املطروحة،  للفكرة  االنتقائية  حساسيتك 
األديب،  اإلبداع  َعَمِليَّة  ِيف  توافرها  جيب  تِي  الَّ األُمور  من  وغريها 
َوُيْمِكُن ِيف َحالة عدم امتالك الَكاتِب اخلربة الكافية اللجوء إَىل خمتص 
ليقيم َوُيُقوم َلُه قصته، ويقرتح َعَلْيِه تعديالت لصقلها، وجعلها أكثر 

ابتكارية.
تنرشه،  ال  َوَما  تنرشه،  َوَما  النرش،  بدور  َعالَقة  ا  َهلَ أسئلة  رابًعا: 
ة  ُخطَّ نرش  دار  لُِكل  طويًال،  وقًتا  وتأخذ  سهلة،  َلْيَسْت  النرش  فعملية 
الَّتِي  القصص  من  اهلائل  اإلنتاج  حجم  َمع  تتناسب  ال  حمدودة،  نرش 
تِي َقْد حتتاج إَىل آالف دور النرش املحرتفة املليئة  يتم إنجازها يومًيا، َوالَّ
مالًيا َكْي حتوهلا إَىل كتب مطبوعة إلكرتونًيا أْو َوِرقًيا، وإذا َكاَنْت دور 
َوبَِشْكل  مواقعها اإللكرتونية،  تضع َعىل  ـ  غالبها  ِيف  ـ  األجنبية  النرش 
لدهيا،  ورشوطه  النرش  معايري  حتدد  تِي  الَّ العريضة  اُخلُطوط  واضح، 
َقْد  وإذا توفر  الَعَربِيَّة،  األمر َقْد ال يتوفر ِيف َبْعض دور النرش  فإنَّ َهذا 

د. محمود أبو َفروة الرجيب
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ال يطبق، َوُهناَك خشية أن َبْعض دور النرش ال تضع ِيف احلقيقة ِسَوى 
: وهَو قلة التكلفة، أو االنتشار.  معيار واحد لِْلَنْرشِ

َكبِري،  بَِشْكل  تطورت  َعَربِيَّة  نرش  دور  ُهناَك  أن  يعني  ال  َوَهَذا 
َوأْصَبَحت تقدم خيارات نرش جيدة، َوَهَذا حيتاج إَىل الَبْحث الطويل، 
َعىل  االطالع  ُهَو  قوهتا  َوَمَدى  النرش  دار  لتقييم  َطِريَقة  َوأفضل 
فإنَّ  ولألسف  قدراهتا،  َعْن  ُمَتكاِمَلة  ُصوَرة  تعطيك  َفهي  إصدارهتا، 
تنفق َعىل  ُكتًبا بَِطِريَقة ُمْدِهَشة،  تصدر  تِي  النرش املحرتفة الَّ َبْعض دور 

هاَية تأكل حق الَكاتِب.  الكتاب ِيف مراحله كلها، َوِيف النِّ

التعامل َمع دور النرش 
ة طرق لِْلَتعامِل َمع دور النرش، َوِيف غالب األحيان، َفهي  ُهناَك ِعدَّ
املؤلف  َعَىل  بعضها  ويفرض  النرش،  رشوط  الَكاتِب  َعىل  حتدد  تِي  الَّ
رشوًطا ال ُيْمِكُن تصنيفها إال ضمن عقد اإلذعان، ومن طرق التعامل 

بني النارش واملؤلف:
أوًال: رشاء احلقوق َكاِمَلة

ال يلتف َبْعض املؤلفني إَىل خطورة َهَذا األمر َعىل حقوقهم الفكرية، 
ْم مبلًغا َمْقطوًعا ـ ِيف غالب  َوِيف َهِذِه الَطريَقة من التعامل يدفع النارش َهلُ
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األحيان مبلًغا َبسيًطا- ُمَقابِل التنازل َعْن احلقوق كلها، بِام ِفيَها حقوق 
بلغة  أْو  أْو سينامئية،  أْو مرئية،  إَىل قصة مسموعة،  والتحويل  الرتمجة، 
بريل، أْو النرش اإللكرتوين، وغريها من احلقوق، َولِذلَِك جيب االنتباه 

ا ظاملة مهام كاَن املبلغ املدفوع. َ ِذِه الَطريَقة؛ ألهنَّ وعدم بيع احلقوق ِهبَ

َنة ُمَقابِل نسبة من بيع الغالف ثانًيا: رشاء حقوق حمددة لسنوات ُمَعيَّ
َنة ُيْعِطي خالهلا  َوِيف َهِذِه الَطريَقة يتم االتفاق َعىل عدد َسَنوات ُمَعيَّ
املؤلف دار النرش احلق ِيف طباعة الكتاب ونرشه، َوُيْمِكُن أن تكون َهِذِه 
ًسا ـ أْو أكثر أْو أقل حسب االتفاق ـ ، ومن الشائع  ا، أْو َمخْ السنني َعَرشً
ة باملائة أْو أقل، َوِيف أحياٍن قليلة ِجًدا أكثر،  أن تكون َهِذِه النسبة َعَرشَ
َوَيَقع َبْعض املؤلفني ِيف خداع ِحيَنام ال يتم حتديد شكل النسبة َهْل ِهَي 
وأعطيكم  اُجلْمَلة،  سعر  من  أم  الكيل،  الغالف  سعر  من  باملائة  ة  َعَرشَ
َسة دنانري،  ة َمخْ مثاًال َعىل َذلَِك، لنفرض أن سعر بيع النسخة من القصَّ
اللبس  َلِكن  تباع،  ُنْسَخة  كل  للمؤلف نِْصف دينار َعْن  أن  َفَهَذا يعني 
اُجلْمَلة،  سعر  َعىل  املؤلف  حتاسب  النرش  دور  َبْعض  أن  ُصل  َحيْ الَِّذي 
بمعنى أن الكتاب نفسه َقْد يباع لِْلَمْكتباِت بنسبة خصم مخسني باملائة، 

َوَهَكَذا تنـزل حصة املؤلف إَىل ربع دينار لُِكل ُنْسَخة، َوَهَكَذا. 

د. محمود أبو َفروة الرجيب
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ال  النرش  دور  أن  املؤلفني  َبْعض  ِمْنها  ُيَعاين  الَّتِي  اإلشكاليات  من 
آالف  بيع  يتم  الُكُتب  فبعض  املباعة،  للنسخ  احلقيقية  األرقام  ُتْعِطي 
النسخ ِمْنها، وال يتم االعرتاف ِسَوى ببيع بضع مئات ِمْنها، وال ُيوَجد 
العقد  ِيف  النظر  ُدوَن  الُكُتب  تطبع  الَّتِي  املطابع  َبْعض  ِيف  ضبط  ُهناَك 

املوقع َمع املؤلف. 
حتقيق  أجل  من  الدائم  َوالَعَمل  التفاؤل،  من  ُبدَّ  ال  َذلَِك  َوَمع 
املؤلف  يطرق  أن  اجلميل  ومن  والنرش،  اإلبداع،  عامل  ِيف  اإلنجازات 
بذل  ام  َوُكلَّ كتبه،  َلُه  ينرش  أن  يقبل  جيد  نارش  إَىل  ليصل  َكثَِرية  أبوابًا 
مهمة،  نتيجة  إَىل  يصل  َقْد  ُمَتعددة  أبوابًا  وطرق  أكرب،  ُجهودًا  املؤلف 
ومن املِفيد للمؤلف أن َيُقوم بنشاطات ُمَتعددة، ويزور مدارس ويلقي 
ِيف  ويشارك  قصصية،  وأمسيات  صباحيات  بعمل  َوَيُقوم  ُحمارضات، 
أي نشاط َلُه َعالَقة باألطفال، أْو تربيتهم، وأن يلمع اسمه وينرشه َفَهَذا 

َلْيَس َعيًبا، َبْل ُهَو االحرتاف بعينه. 
واملثابرة،  بعضه،  ليعطيك  كلك  منك  حيتاج  اإلبداع  هاَية  النِّ َوِيف 
َعىل  تساعدك  كتب  ملا  الواعية  َوالِقَراَءة  الدائمة،  والدراسة  والصرب، 
ام  الذهبية: ُكلَّ النَِّصيحة  جمتهد نصيب، ونكرر  َولُِكل  أن ختطو لألمام، 
طرقت أبوابًا أكثر ِيف عامل النرش، ستتوسع األبواب أمامك، وستصبح 

الطريق سالكة بَِشْكل أفضل. 
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