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   إيمان بقاعي. د

 
 

  

  

   في لبنانالناشئةقصة األطفال و 
  ) والموضوعالّشكلجدلية (
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 إهداء  

وإىل  ، على حبثي لسنوات وجيه فانوس الذي أشرف أستاذي الدكتورإىل
:  جلوقة لتزيينها غالف كتايب بإحدى لوحااآمال: ديقةسامة الصّ الرّ 
  .ليةفو اكرة الطّ املستقاة من الذ ) بيت جدي(
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  مقدمة
، يف عصرنا هذا، مكانة بارزة تساهم الناشئةحتتل ِقصة األطفال و 

ورغم إصرار بعض .  ثقافيا وتربويا وفنياالّنشءمسامهة فّعالة يف تنمية 
 الباحثني على اعتبارها حديثة الن تمعات تدلشأة، فإن العودة إىل تاريخ ا

كال متعددة شكل األدب احملكي فيها حالة على أا عرفت القصة يف أش
وكان للقصة وظائفها املهمة على . ثابتة متثلت بوجود الِقصة على أنواعها

الصعيد العام، فقد هدفت إىل البحِث عن التقاء اجلماعات وتفاعلها 
وتوحدها، واهلروب من معاناة احلاضر وأزماته أو البحث عن حلول هلذه 

كما هدفت إىل . الّرتاثمات، وتعزيز ذاكرة اجلماعة، ونقل املعاناة واألز 
 تفسري بعض أْلغاز الكون مبا يساعد يف تغذية العقول وزيادة املعرفة، ويليب

لذا، فقد سامهت شعوب احلضارات .  واملتعةالّرتقي إىل الّنفوسحاجة 
  القصصي، فكانت حكايات األطفال جزءًاالّرتاثالقدمية مجيعها يف إغناء 

 ُتستَمد مادته من اخلياِل الذي القصصي الطويل الّرتاثال يتجزأ من مسار 
  . واألسطورِة وعجائِب أو غرائِب الكوِن املدهشة كما تستمد من الواقع
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  وتأديتها وظائف مهمة _ على أنواعها _على أن وجود الِقصة 
العالقة منذ القدمي مل يعِن تبلورها على ما هي عليه اليوم، وذلك ألن 

  وبني تصورات _  ومنه الِقصة _الوثيقة بني األدب املقدم إىل األطفال 
 مل يكن واضًحا الّتصور، يدل على أن هذا الطفولة و الطّفلاتمعات عن 

 وأدبه مع تطور الطّفلفقد تطور االهتمام ب. يف اتمعات ما قبل الصناعية
بويةات يالّنظر  قافية الّساحةأعطاه دورًا يف ية، مما الّنفس و الرتعليم و الثية الت

  . واألدبية مل ُيستثَن منه أطفال الوطن العريب وحتديًدا أطفاُل لبنان

من هنا، ونظرًا إىل أمهية أدب األطفال عامة والِقصة خاصة، ونظرًا 
إىل أمهية القصة مبا تؤديه من وظائف، فقد رأيت أن أقوم ذا البحث 

 ومضموا الّلبنانية الناشئةاذج من أصيل قصص األطفال و لدراسة شكل من
بويبغية الوقوف على واقِعها الفين و  ي  باإلضافة إىل الوقوف الّنفس و الرت

 كما تصوره، يف حماولة رسم إطار عام ميكن أن يشكل الّلبناينعلى الواقع 
ا كليات  سبقت إليهاّليت األكادميية األدبية الّدراساتمسامهة بسيطة يف 

 وسبق إليها املربون رغم ارتباطها الوثيق بالفن واألدب، راجية أن الّرتبية
هل :   يطرحه البحث كفرضية هيالذي السؤالأحصل على جواب عن 

 يف لبنان شروط الِقصة الفنية باعتبار بنيتها الناشئةحتقُق ِقصة األطفال و 
بويةكالعوامل وموضوعاا وكذلك العوامل املتعلقة ا   يكولوجية و الرتالس ،

 واألشكال واأللوان أو الّرسوموط الفنية املتعلقة بإخراجها كالّشر وكذلك 
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 حصرًا الّدراسة مت اختياره هلذه الذياخلطوط وغريها مما يتصف به الوسيط 
  بالكتاِب املطبوع؟      

  : أما حدود البحث فهي

ِلمـا ُكتـب ) أ: (ةالتاليـ لألسـباِب ئةالناش  إطار ِقصة األطفال و _ 1
 الناشـئة يـدور يف فلـك أدب األطفـال و _  يف معظمـه _عنها بالعربية كـان 

اعتمــاد معظــم الدارســني ) ب( الــوايف حالــّشر عامــة، بعيــًدا عمــا يلزمهــا مــن 
ني حتديًدا، يف دراسام لقصة األطفـال، علـى إبـراز اجلوانـب الّلبنانيالعرب و 
بويـــة عليمال و الرتلـــذلك .  إىل اجلوانـــب املوضـــوعاتية والفنيـــةالّتطـــرقيـــة، دون ت

 لتحقيـــق الّدراســـةوجـــدُت هـــذا احليـــز يـــشكل فراًغـــا قـــد ميـــأله مـــسعى هـــذه 
الفــين واملوضــوعايت ملــا يــشكالنه مــن أمهيــة أساســية يف تكــوين : اجلــانبني منــه

ـــــصة األطفـــــال و  دفها  مـــــن النـــــاحيتني اإلبداعيـــــة واجلماليـــــة إىل هـــــالناشـــــئةِق
  . املنشود

ُد ميـــدان هـــذا البحـــث يف إطـــار منـــاذج قِـــصة األطفـــال _  2  يتحـــد 
ة ونـشروا   كتبها لبنـانيون ولـدوا يف لبنـان أو أقـاموا بـه مـدة طويلـاّليت الناشئةو 

 الناشـئةدون إمهال ذكر بـدايات أدب األطفـال و  من كتابام أثناء إقامتهم
  . وقصتهالّلبناين

:  ِقصة تتناول األعمار كافة275: دروسة عدُد القصص امل_ 3
من أسبوعني [املهد :  تشمل مراحلاّليت و )سنة11(قصص األطفال حىت 
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، 6[، والوسطى]سنوات5، 4 ، 3[ املبكرةالطفولة، و ]ة من العمرالثانيحىت 

 21 _11 (الناشئة، وقصص ]سنة11، 10، 9[، واملتأخرة ]سنوات8، 7
، 16، 15[، والوسطى]سنة14 ،13، 12[ املبكرة تشمل املراهقةاّليت)سنة

وقد قصدُت أن يكون معظُم ]. 21 ،20، 19، 18[، واملتأخرة]17
 _ اللّبنانيةن رافقوا نشأة ِقصة األطفال الذيمناذجها من قصص الكتاب 

  وحىت اليوم، _ من القرن العشرين الثاين الّنصف عمليا يف _منذ بدايتها 
بريًا يف هذا الفن، وُنشرت قصصهم يف دور نشر ختصصت وتركوا أثرًا ك

، الشباببنشر هذا األدب، دون إغفال تقدمي مناذج من قصص الكتاب 
 ُوجهت اّليتموضوعات القصص أوالً، واألعمار : وذلك اعتماًدا على

، وبعيًدا عن القصص الّزمينإليها ثانًيا، بعيًدا عن التزام تسلسل نشرها 
 وقصص اخليال العلمي نظرًا إىل تبسيط كلمات _ى أمهيتها  عل_ الّدينية

، وغياب قصص اخليال العلمي الّدييناألوىل املأخوذة عن قصص الكبار 
 ُوزعت على معظم فصول اّليتوقد أنشأت العديد من اجلداول . لبنانيا

البحث لتساعد على دقة تصنيف املعلومات للوصول إىل نتائج واضحة 
اءات تعتمد قصص العينة املختارة وترفد نتائج البحث مبنية على إحص

  . ةالّنهائي

 مت اختياره لدراسة هذه القصص، فهو الكتاب الذيأما الوسيط 
 الناشئةاملطبوع، وذلك ألنه يعطي فكرة واضحة عن ِقصة األطفال و 
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  من خللاللغوي الصوغ وفن الّضبط و مالّرتقي و اللوحة: وعالقتها بكل من
  . الناشئ أو الطّفل يتوجه ا إىل اّليتحتديد األعمار 

 منذ نشأة ِقصة األطفال يف الّتارخيي  حيدد البحث إطاره _ 4
لبنان ولتارخيه، إسهاًما يف حتديد هوية هذه القصة من َخَلل دراسة مناذج 

بويمتنوعة ميكن أن تصور واقعها الفين و  ي  باإلضافة إىل الّنفس و الرت
 قاعدة  منها _ يف معظم القصص _ تشكل اّليت الّلبنانيةصوير البيئة ت

  . تنطلق األحداث  وإليها تعود

)  املوضوعايتالّنقد( تعتمد تطبيق منهج الّدراسةإن هذه  _ 5
أن األدَب هو موضوع جتربة أكثر منه : كفرضية تركز على فكرة مفادها

. معًىن مبدًعا يؤثر يف احلياةمعرفة؛ ألن هذه التجربة ذات بُعد روحي يُنتج 
كما يدرس املنهج العمل الفين على أساس تفتح متزامن لبنية ما ولفكرة ما 
قد تكون مزًجيا من شكٍل وجتربة هلما تكوما ووالدما عند الكاتب 

 ال يقول ذاته فحسب، بل يساهُم يف ابتكاِر الكلمات املناسبة الذي
؛ إىل جانب التقنية والرؤية والعمل لوباُألسوطرق استخدامها لتكوَن 

 يتشكل منها اّليت يستوجب إدراًكا مميزًا لعامل يندمج باملادة الذياألديب 
  . هذا اإلدراك

 يف كونه يعتمد على جتميع املواد حسب الّنقدوتكمن أمهية هذا 
املوضوعات مما ميد املوضوع بعنصر مشرتك مدلويل أو إهلامي يسمح 
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 واحد وصوًال إىل Indexمؤلفني خمتلفني انطالقًا من فهرس مبقارنة أعمال 
 الّزمان املبدعة بالعامل اخلارجي من خلل الّذاتقيم عامٍة مشولية تصل 

 الرؤية الّنقدواملكان وتفاعل األسباب واإلدراك احلسي واخليال فُيِحل هذا 
 يف  الّنقدكما تبدو أمهية هذا .  يالّتقليد اهلرمي الّتصورالبانورامية حمل 

حبثًا عن " الّشعريةاجلاذبية "مع العمل األديب بنوع من " يتعاطف"كونه 
اِت الصارمة فيمنح احلياَة للنصوص بنظرته يالّنظر اإلبداع وبعيًدا عن قيود 

    .السمحِة إليها

 الّنقدوكخالصة واستنتاج ملا تقدم، تبدو أمهية املنهج يف 
األديب كوحدة كلية، بدءًا من نقطة املوضوعايت من َخَلل نظرته إىل العمل 

 يشكل قرينة الذي حددا الفرضية، إىل املوضوع اّليتاالرتكاز الضرورية 
متميزة الداللة يف العمل األديب عن الوجود يف العامل اخلاص بالكاتب، 

ية لإلنسان، الّنفس يضم مجيع الوظائف الذي الّتخيلمرورًا بأنطولوجيا 
من هنا، فإن اتباع هذا املنهج قد .  الرؤية_ اُألسلوب، فالّزمانفاملكان و 

 يف لبنان الناشئةيكون قادرًا على حتديد نقاط اإلبداع يف ِقصة األطفال و 
  .  ليساهم يف حتقيق هدف البحث

  مخطط البحث
 أذكـى ، وبالقـصة خاصـة عامـةالناشـئةإن اهتمامي بـأدب األطفـال و 

 وعلـم الّرتبية و الطفولة والقصة و مطالعات استبدت يب سنوات حول األدب



 9

، فمــا وجــدت إال علوًمــا اللوحــة و الّلــون و الّرســم و النمــو وعلــوم الطّفــلنفــس 
ن قبـل يف نظريـة شــاملة ميكـن االعتمــاد متفرقـًة مل جيمعهـا باحــث أو ناقـد ِمــ

عليهـا كأسـاس يـسهل اخلـوض يف هـذا املوضـوع املركـِب العلـوِم إال مـا ميكـن 
 أمــام حمــاوالت الطّريــقبدائيــة حتتــاج إىل جهــٍد كبــري يفــتح اعتبــاره خطــوات 

وهذا ما دفعـين إىل االعتمـاد علـى مـا  . أخرى وصوًال إىل رؤية أكثر وضوًحا
ـــادة االعتبـــارات  بويـــةكتـــب عـــن فـــن القـــصة عامـــة وزي ية والفنيـــة الّنفـــس و الرت

للوصـــول إىل نتـــائج ميكـــن أن تـــساعدين وتـــساعد املهتمـــني بقـــصة األطفـــال 
 الّتقاليــــد العربيــــة نظــــرًا إىل ارتبــــاط هــــذه القــــصة بالبيئــــة والعــــادات و اشــــئةالن و 
  . اللغةو 

وألن منهجيــة البحــث العلمــي تقتــضي ربــط املراحــل املختلفــة حرًصــا 
علــى جعــل البحــث عمــًال علميــا متماســًكا، انــصرفت إىل اختــاذ اخلطــوات 

  : اآلتية

ابـــــة ن وضــــع إطــــار نظـــــري للبحــــث يكــــون مبث مل يكــــن بــــد ِمـــــ_ 1
 تــــستقى منــــه مبــــادئ فــــن قــــصة الــــذي يقــــوم عليــــه، واملــــورد الــــذياألســــاس 
 الـدرس ميد هذا البحث مبا حيتاج إليه مـن أدوات الذي، و الناشئةاألطفال و 

 اخلاصـة بالبحـث الّنقـاطلذا كان ال بد من شرح بعض . الّتطبيق و التحليلو 
صاره مـن دون جتــاوز  حاولـت قـدر اإلمكـان اختـالـذييف مقدمتـه واملـدخل 



 10

 إىل عـــامل القـــصة الـــّدخول قبـــل الناشـــئة إىل أدب األطفـــال و الّتطـــرقمرحلـــة 
  . نظرًا إىل جدة املوضوع وإىل ترابطهما مًعا

وهو فـصل ) الناشئةأنواع قصص األطفال و (تضمن الفصل األول 
 واالجتمــــاعي والــــوطين الــــّشعيبيبحــــث يف أنــــواع القــــصة باعتبــــار مــــضموا 

ــــارخييو  والعلمــــي ــــوان، أو قــــصص الّت ــــدور يف فــــضاء قــــصص احلي ، وكوــــا ت
 الّنقـد يهـدف الّـيتالبطولة واملغامرة، أو القصص املرحة ممـا يـصب يف الغايـة 

املوضوعايت مـن خللهـا إىل إجـراء مقارنـاٍت تبـني تـشابه أو اخـتالَف معاجلـة 
ـــا مـــن فهـــرس واحـــد ووصـــوًال إىل العـــام إذ  الفكـــرة مـــن قبـــل الكتـــاب انطالًق

ـشار إليهـا، و 
ُ
 جـاءت الّـيتتشكل القصص املدروسة يف هذا الفصل العينة امل
وقــد ورد يف هــامش كــل . الركيــزة األســاس هلــذا البحــث مبوضــوعاته وعناوينــه

منها معلومات وافية عنها مشلـت املعلومـات اخلاصـة بطباعـة القـصة وكاتبهـا 
فة إىل اهلدف باإلضا) قصة أطفال أو ناشئة( إىل األعمارالّتوجهورسامها وب

بوي منها وشكلها الفينالرت .  

 الثــاينوبعــد عــرض القــصص، درســت يف القــسم األول مــن الفــصل 
القــــيم ) الناشــــئةوســــيكولوجية فــــي ِقــــصة األطفــــال و  اعتبــــارات تربويــــة(

 يف _ يف عينة القصص املوضـوعة للدراسـة، بينمـا درسـت السلبّيةاإلجيابية و 
 القرائـــي قبـــل وأثنـــاء مرحلـــة القـــراءة وذلـــك الطّفـــل  منـــو_ منـــه الثـــاينالقـــسم 

  ـــذا الفـــن اخلـــاص ولكونـــه يـــشكل األســـاس يف احلكـــم النمـــولعالقـــة هـــذا 
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ومن هنا، فـإن احلكـم علـى قـصة مـا . على سهولة القصة أو صعوبتها لغويا
 الطّفـــلبأـــا ســـهلة أو صـــعبة األلفـــاظ يف البحـــث قائمـــة علـــى أســـاس منـــو 

  . الطّفل على مدى تقيد الكاتب بقاموس يلبالتاالقرائي و 

اعتبـــــارات فنيـــــة فـــــي ِقـــــصة األطفـــــال  (الثّالـــــثويـــــشكل الفـــــصل 
 تطرقـت الّـيت ملمت شـتاته مـن الكتـب العربيـة الذيلب املوضوع ) الناشئةو 

بويـــة الناحيـــة مـــن الناشـــئةإىل موضـــوع قـــصة األطفـــال و  ـــا مـــن الرت ـــتم ومل 
 ،املوضــوع:  وقــد عمــدت إىل دراســتها فنيــا باعتبــار. غويــةالل  الفنيــة و الناحيــة

، بيئـــة الِقـــصة، اخليـــال؛ مـــع مـــا هلـــذه الشخـــصيات، الـــسردالبنـــاء واحلبكـــة، 
ــــارات  ــــة مــــن عالقــــة وثيقــــة باالعتب ــــةاالعتبــــارات الفني بوي يكولوجية و الرتــــس  ال

ا، مما يـشكل  ال ميكن فصلها عنهاّليت من البحث و الثاينالواردة يف الفصل 
 نظريـا وعمليـا، الناشئة يؤدي إىل إيضاح ِقصة األطفال و الّدراسةتكامًال يف 

نـة وذلك من خلل تقدمي مناذج توضـح األفكـار باالعتمـاد علـى قـصص العيّ 
وذلــــــك بــــــذكر إجيابيــــــات وســــــلبيات القــــــصص الفنيــــــة لتفــــــادي الوقــــــوع يف 

  .   يف هذا الفن اجلديدالسلبّيات

 الّتطبيـق و يـةالّنظر  قام على الذي، فهي خالصة البحث الخاتمةأما 
بالفرضـــية احملـــددة املدعمـــة جبـــداول ترصـــد أهـــم املوضـــوعات املطروحـــة بغيـــة 
الوصـــول إىل نتـــائج صـــحيحة، علـــى أمـــل أن يكـــون البحـــث قـــد وصـــل إىل 



 12

 للوصـــول إىل الغايـــة الّرجـــاء علـــى أساســـها كــان الّــيتإجيــاد اإلجابـــة املناســـبة 
  .   املنشودة

 املوضوعايت للخروج بنتائج علمية الّنقدولقد اتبعت يف هذا البحث 
.  املوضوعي واالستدالل واالسـتنتاجالتحريصحيحة وكان رائدي يف ذلك 

وطبيعــي أن يقتـــضي حبــث كهـــذا قــراءة كثـــري مــن املـــصادر واملراجــع املتنوعـــة 
املوضــوعات واالختـــصاصات، فتــشتمل احلواشـــي وقائمــة املـــصادر واملراجـــع 

لـــى كتـــب أدبيـــة وتربويـــة وفنيـــة ونفـــسية وسياســـية معظمهـــا عـــريب نظـــرًا إىل ع
 والبيئـــة مـــا اللغــة املكتوبـــة بالعربيــة بكـــل مـــن الناشـــئةعالقــة قـــصة األطفــال و 

 اللغــــاتجيعلهــــا فنــــا خاصــــا لــــه مساتُــــه غــــري املوجــــودة يف القــــصة املكتوبــــة ب
يف اهلـوامش والفهـارس  راجعتهـا ومل أذكرهـا اّليتاألخرى، فضًال عن الكتب 

  . الّدراسةألنين مل أجد فيها ما يستحق أن يذكر يف هذه 

 ددامة بكل ما ميكن أن يُقرأ يف هذا وإذ ال ميكن اإلحاطة  التالص ،
فإنين واثقة من أنين قرأت معظم ما هو ضـروري وأساسـي هلـذا البحـث ومـا 

  . هو كاٍف لبلوغ نتائج مقبولة

 الكمـــال مـــستحيل يف هـــذا اـــال وعلـــى كـــل حـــال، فالوصـــول إىل
وإذا كنت قد قصرت يف بعض املواطن، فـأرجو أن تتـيح يل األيـام . بالّذات

 قصريتاليف ما أمكن من هذا الت .  
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  مدخل
  الناشئةأدب وِقصة األطفال و 

  )المفهوم والمسار(

  المفهوم) أوالً (

  الناشئة أدب األطفال و _أ 

  .  وطفولةأدب: ثننيوعني ايتألف هذا األدب من موض

 أدبًـــا ألنـــه يَ ؛ ُمســـالنـــاس يتـــأدب بـــه األديـــب مـــن الـــذي: لغـــًة، األدب
عاء، ومنـه وأصل األدب الد .  إىل احملامد، وينهاهم عن املقابحالناسيأِدب 

 الــّنفسواألدُب أدُب  .َمــدعاٌة ومأدبــةٌ : النــاسيُــدعى إليــه   قيــل للــصنيع
م، فهــو أديــٌب، وأُدَب، بالــض . وُحــسن التنــاولالظــْرف، : واألدب. الــدرسو 

ــ: وأدبــه فتــأدب. مـن قــوم أدبــاء مــه، واســتعمله الزجاج يف اهللا، عــز وجــل، عل
: أمــا اصــطالًحا. 1وهــذا مــا أدَب اهللاُ بــه نبيــه، صــلى اهللا عليــه وســلم: فقــال

Literature , Littérature فقـــد اختلـــف بـــاختالف العـــصور، ففـــي ، 
                                                 

إيــران، قــم، نــشر أدب .لــسان العــرب): م1311 / _ه701( ابــن منظــور، أبــو الفــضل مجــال الــدين حممــد بــن مكــرم _ 1
  . ،  مادة أدب_ ه1405احلوزة، 
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 اخللقـي، التهـذيب تعـين "أدب"كانـت كلمـة : واإلسـالمي العـصر اجلـاهلي
ويف . "أدبـــين ريب فأحـــسن تـــأدييب" :  صـــلى اهللا عليـــه وســـلمالرســـولكقـــول 

  يف _، فـاملؤدبون التعليم: أخذت معىن إضافًيا جديًدا هو: العصر األموي
 عرالــــشّ مــــون أوالد اخللفــــاء والــــوزراء ن كــــانوا يعلّ الــــذي  هــــم _هــــذا العــــصر 

كــــان : ويف العــــصر العباســــي. واخلطــــب وأخبــــار العــــرب وأيــــامهم وأنــــسام
 الـصغرياألدب ( مًعـا التعلـيم و التهـذيب أو التعليم أو التهذيباألدب يعين 

 ترقـى باإلنـسان الّـيت الّدينيـة، وكل املعارف غـري )واألدب الكبري البن املقفع
، و األخـذ مـن كـل علـم )فاءن الـص كمـا يف رسـائل إخـوا(اجتماعيا وثقافيا 

األدب هـو حفـظ أشـعار العـرب : يعرف ابـن خلـدون األدب بقولـه(بطرف 
 جيــب أن الــذي الــسلوك، أو أدب )وأخبــارهم واألخــذ مــن كــل علــم بطــرف

أمـــا يف العـــصر ). أدب الكاتـــب البـــن قتيبـــة (النـــاسيراعـــى عنـــد طبقـــة مـــن 
  : يني جديديناحلديث، فقد أخذت لفظة األدب معنيني إضاف

ويـشمل كـل مـا ُكتـب سـواء أكـان علًمـا أم فلـسفة أم : معًىن عامـا) أ(
  . أدبًا خالًصا

 يراد به التأثري الذيويعين األدب اخلالص اجلميل : معىن خاصا) ب(
 الّنثر و الّشعريف عواطف القارئ والسامع مًعا، كما هو معروف يف صناعَيت 

  .1األديب
                                                 

بريوت، .  فرنسي_ليزي  إنك_، عريب  واألدبيةاللغويةقاموس المصطلحات :  إميل يعقوب، بسام بركة، مي شيخاين_ 1
  .1987، 1دار العلم للماليني، ط
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 عــــريف إنعوةزان علــــى أن األدب تكامــــل مــــا بــــني ني يركــــالتإىل الــــد 
 حيققها النتاج األديب، وذا اّليت أو املعرفة عامة التعليم إىل الدعوةاحملامد، و 

، ومـــن هنـــا تظهـــر أمهيتـــه لكـــل مـــن الـــدرس و الـــّنفسحيقـــق مقولـــة إنـــه أدب 
 يهصانع األدب وُمتلق!  

لتكمــل صــورة النتــاج  الثقافــةويف إطــار األدب أيــًضا، دخلــت كلمــة 
 غلــــى احملامــــد واملعرفــــة مًعــــا مــــضيفة إىل األدب الــــدعوةاألديب القــــائم علــــى 

ـــة تعـــىن بـــ  والتـــصوير فنيـــا الّتعبريمهمـــة التجـــسيد الفـــين مـــن خلـــل أبنيـــة لغوي
ووجـدانيا عـن العـادات واآلراء والقـيم واآلمـال واملـشاعر وغريهـا مـن عناصـر 

  . 1الثقافة

 ال خيتلف عما ُقدم لغويا من اللغويةيت عن األبنية ولعل ما قدمه اهلي
 الـذيأن األدب هو الظْرف وُحسن التناول، وال خيتلف عـن املعـىن اخلـاص 

كمـا أنـه يتوافـق .  يركز على مجالية األدبالذيعرف يف العصر احلديث، و 
  وســحره، مــاالــصوغمــع املطلــوب منــه فيمــا يتعلــق بالتــأثري الفــين عــرب مجــال 

 إىل إدراك معـىن األدب وتـأثريه مـن الدعوة تصب يف إطار اّليتيؤكد الفكرة 
 اإلنـــــسانية الـــــّنفستـــــاريخ " يـــــؤدي إىل معرفـــــة الـــــذي الفـــــين التحليـــــلخلـــــل 

  . واحلضارة القومية يف مظاهرها األدبية

                                                 
، رقـــم العـــدد ، الـــس الـــوطين للثقافـــة والفنـــون واآلداب)الكويـــت(عـــامل املعرفـــة . ثقافـــة األطفـــال:  هـــادي نعمـــان اهليـــيت_ 1
   .155ص ، 1988: 1، ط)123(
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 إىل الّنقــاد توصــل الّــيتيــة األدبيــة الّنقد الّدراســاتوتكمــن هنــا أمهيــة 
  إىل _ بالتـايل  _، وتوصلهم 1"اُألسلوبواحلياة من خلل حركة األفكار "

  . الثقافيةاحلركة 

  : فـ  _  لغًة _ الطفولة  أما 

 مـــن كـــل شـــيء بـــني الـــصغري: الطّفـــلو . الـــصغريان: ةُ الطّفلـــ و الطّفـــل"
أطفـال ال ُيكـسر :  والطفولية، وال فعل له، واجلمعالطفولة والطفالة و الطّفل

 ِطفـًال حـني يــسقط مـن بطـن أمــه إىل الــصيبيـدعى : وقيـل. ري ذلــكعلـى غـ
جاريــــة طفلــــة وِطفــــٌل، وجاريتــــان ِطفــــل، وجــــواٍر : والعــــرب تقــــول. أن حيــــتلم

  . طفٌل، وغالم طفل، وغلمان طفل

طفــــــل وطفلــــــة وطفــــــالن وأطفــــــال وطفلتــــــان وطفــــــالت يف : ويقــــــال
  .2القياس

 هـــذه املراحـــل ، إذ تبـــدأ عنـــدهمالنمـــووقـــد فطـــن العـــرب إىل مراحـــل 
 الـذي الطّفله، فالصديغ، أي  املولود لتو الطّفلاجلنني، فالوليد، أي  "_ب

مل يكمل سبعة أيام من حياتـه العتقـادهم بـأن ُصـْدغه ال يـشتد إال يف متـام 
 ـــه 1، فـــاَجلْحَوش3بعة أيـــام، فـــالَفطيمالـــس ، وذلـــك عنـــدما يغلـــظ وتـــذهب عن

                                                 
مرتجم عـن األسـتاذين النـسون وماييـه، مـصر، . اللغةو  ومنهج البحث في األدب  المنهجي عند العربالّنقد:  حممد مندور_ 1

    .399  _ 398 ، صت.د. دار ضة مصر للطباعة والنشر
  .  طفل: ، مادةلسان العرب _ 2
ــالــصيب فطَــَم _ 3 فــَصَلُه عــن الرضــاع، وغــالم فطــيم ومفطــوم وفطمتــه أمــه، تفطمــه، فــصلته عــن : ا، فهــو فطــيم، يفِطمــه فطًم

  ]. فطم:  مادةلسان العرب،. [فطيم وفطيمة: واألنثى. رضاعها
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، إذا بلــغ طولــه مخــسة  ومــشى، فاخلماســيارج إذا دب  الرضــاع، فالــد 2تــرارة
، إذا كان الناشئ 3رتعرعُـ قوط، فاملذا نبتت أسنانه بعد الس ْثغر، إُــ أشبار، فامل

 املراهـــق، إذا كـــاد يبلـــغ احللـــم أو 4جيـــاوز العـــشر ســـنني أو جاوزهـــا، فاليـــافع
  . ”5بلغه

 هـــو الـــشاب الفـــيت الـــسن، 6، إذ احلـــدثالـــشبابمث نــدخل يف ســـن 
 وهـــو 7اب، مث احملـــتلم وأول العمـــر الـــش الـــشبابن كنايـــة عـــن لـــسّ فحداثـــة ا

  . البالغ املدرك

ـــالغ املـــدركالـــذي، ففَويـــَق احملـــتلم 8الناشـــئأمـــا  هـــو : وقيـــل.  هـــو الب
  .ذلك األنثى ناشئ بغري هاء أيًضا جاوز حد الصغر وكالذياحلدث 

 الـش مــن حــني هــو : ارب، وقيــلأخـريًا، نــصل إىل الغــالم، وهــو الطــار
  . 1أغلمٌة وِغلمٌة وِغلمان: يولد إىل أن يشيب، واجلمع

                                                                                                                            
ــ، واجلَ )طــيمالفَ (فــوق ) رْفــاجلَ (، و)رْفــاجلَ (هــو فــوق : الغــالم الــسمني، وقيــل: شوَ ْحــ اجلَ _ 1  إذا انــتفخ حلمــه وأكــل الــصيب: رْف

ـــَينْ حـــراقٍ :  قبـــل أن يـــشتد، وأنـــشدالـــصيب: شوَ ْحـــاجلَ : اجلـــوهري. ش، واألنثـــى َجفـــرةٌ رْ ◌ِ وصـــارت لـــه كِ  وآخـــَر / قتلنـــا خملـــداً وابـْ
  ].جحش: ، مادةلسان العرب. [احتلم: قارَب االحتالم، وقيل: عُظَم بطُنُه، وقيل: واجحنشَش الغالمً .جحوشاً 

  ].تَررَ : ، مادةلسان العرب. [امتالء اجلسم من اللحم وَرّي العظم: ارةالسَمن والَبَضاَضة، والرت :  الّرتارة_ 2
اضـطراب : إذا حتركت، والرعرعة: ترعرعت سنه وتزعزعت: من[ب الغالم وحتركهحسن شبا: غالم َرعرٌَع، والرعرعة:  قيل _ 3

مراهـق حـسن االعتـدال، وقيـل حمـتلم، وقيـل : شـاب ُرعـرٌُع وُرعرعـٌة ورِعـرٌِع وَرعـراعٌ : ويقـال] املاء الصايف الرقيق على وج األرض
  ].رععَ : ، مادةلسان العرب. [، أي حترك ونشأ، وغالٌم مرتعرٌِع، أي متحركٌ الصيبقد حترك وكرب، وترعرَع 

: ، مــادةلــسان العــرب.[موفــع: شــاب، وهــو يــافع  علــى  غــري قيــاس، وال يقــال: غــالم يــافع، ويـََفَعــة وأََفعــة، ويَفــعٌ :  يقــال_ 4
  ].يفع

يل،   العــاالتعلــيم العــراق، وزارة ). والمراهقــةالطفولــة(ي الّتكــوين الــّنفسعلــم :  صــباح حنــا هرمــز، يوســف حنــا إبــراهيم_ 5
  . 14، ص 1988جامعة املوصل، 

  .حدث:، مادةلسان العرب  _ 6
  .حلم: مادةلسان العرب،   _ 7
  .نشأ: ، مادةسان العربل _ 8



 18

   :التايل مراحله حسب اجلدول 2النمووقسم علماء نفس 

  3النموجدول تقسيم مراحل 

 المرحلة يالّزمنالعمر  تربويا

 ما قبل امليالد من اإلخصاب إىل امليالد احلمل

  الوليد

  الرضاعة

   أسبوعني_امليالد 

   عامني_أسبوعني 

  املهد

  املهد

    السنوات  

   املبكرةالطفولة  5، 4، 3  احلضانة+ ما قبل املدرسة 

الصفوف (املرحلة االبتدائية 

  )ة األوىلالّثالث

   الوسطىالطفولة  8 ، 7، 6

الصفوف (املرحلة االبتدائية 

  )ة األخريةالّثالث

   املتأخرةالطفولة  11، 10، 9

  املراهقة املبكرة  14، 13، 12  املرحلة اإلعدادية

  املراهقة املتوسطة  17، 16، 15  املرحلة الثانوية

  املراهقة املتأخرة  21، 20، 19، 18   العايلالتعليم

  الرشد  60 _ 22  

                                                                                                                            
  .غلم: ، مادةلسان العرب _ 1

 النمـو يـدرس الـّنفسفـرع مـن فـروع علـم : النمـوأو سـيكولوجية   Developmental psychology  النمـو علـم نفـس _ 2
 النمــوعــرب مراحــل ) ا وعقليــا وانفعاليــا واجتماعيــاجــسمي  (النمــو مظــاهر هــذا الّدراســةوتتنــاول هــذه . الكــائن احلــيي يف الّنفــس

  ].10، ص 1986: 8القاهرة، عامل الكتب، ط. النموعلم نفس : حامد عبد السالم زهران[املتتابعة 
  .62، ص النموعلم نفس :  حامد عبد السالم زهران_  3
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  الشيخوخة   حىت الوفاة60من   

وبدراســـــة اجلـــــدول، وباالعتمـــــاد علـــــى تقـــــسيم نقـــــاد ودارســـــي أدب 
مل كـــل األدب املوجـــِه إلـــيهم ، فـــإن  أدب األطفـــال يــش1الناشـــئةاألطفــال و 

 الناشـئة املتأخرة بينما يـشمل أدب الطفولةمن مرحلة املهد إىل آخر مرحلة 
 كــــل األدب _ 2 أو أدب الفتيــــانالــــشباب أو مــــا يــــدعوه الــــبعض أدب _

  . املوجه إليهم من بداية مرحلة املراهقة املبكرة إىل اية املراهقة املتأخرة

 الـذي، إن أدب األطفـال هـو Rootول روت ومن هنا ميكن فهـم قـ
ن الــذي الـّصغارالكتـب املكتوبـة واملنــشورة للنـاس "يناسـب األطفـال ويتــضمن 

ن مل ميتلكــــوا بعــــُد مهــــارات القــــراءة الــــذيمل يهتمــــوا بعــــُد بــــأدب الكبــــار، أو 
  . الضرورية لقراءة واعية

بــــل وتبـــدأ املرحلـــة العمريـــة املـــشمولة بـــأدب األطفـــال مـــن عمـــر مـــا ق
املدرسة االبتدائية إذ يستطيع األطفال فهم القصص املقروءة هلم أو احملكية، 

، 3"ويــستطيعون االســتمتاع بالقــصص املــصورة، وحــىت مرحلــة املراهقــة املبكــرة
 ملراحــل الــّشامل أو أدب الفتيــان هــو الــشباب أو أدب الناشــئةفيكــون أدب 

                                                 
، وعبـد العزيـز عبـد 53 _ 45، ص 1979دمـشق، احتـاد الكتـاب العـرب، . أدب األطفال:  جعفرالّرزاقعبد :  انظر_ 1

القـاهرة، دار املعـارف، . ملدرسي املرحلة االبتدائيـة) ية، تطورها، مادا وطريقة سردهاالّنفسأصوهلا  (الّتربيةالقصة في : ايد
، ص 2000: 1بــريوت، دار احلــدائق، ط.  فــي أدب األطفــال الِقــصة: ومــا بعــدها، وأمحــد جنيــب12، ص 1949 :1ط

  .  وما بعدها14
 . 53، ص أدب األطفال:  جعفرالّرزاق عبد _ 2
املـؤمتر العـام العـشرون لالحتـاد العـام لألدبـاء . " والجماليةالتربويةالقيم ، الّتربيةأدب األطفال و ": عيسى الشماس:  عن_3

  . 642والكتاب العرب، ص 
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ًـــا ليـــدل علـــى أدب أحي) أدب األطفـــال(املراهقـــة وإن اســـتخدم اصـــطالُح  ان
  .  الطفولة باعتبار املراهقة مرحلة من مراحل 1 مًعاالناشئةاَألطفال و 

وبقراءِة تعريف روت، وقراءة ما كرره هادي نعمان اهليـيت مـضيًفا إليـه 
كــل مــا يقــدم إىل األطفــال يف طفــولتهم مــن مــواد "بــأن هــذا األدب  يــشمل 

 وكـل 3ح وغنـاء وإذاعـة وتلفزيـونمـن مـسر " 2جتسد املعاين واألفكار واملـشاعر
ـــــيهم  ـــــيمهم مـــــن قـــــصص كالســـــيكية "مـــــا يقـــــدم إل ـــــسليتهم أو تعل ـــــدف ت

ني إضـــــافة األدب التعـــــريف، يـــــنقص "4وخرافـــــات وأغـــــاٍن فولكلوريـــــة وغريهـــــا 
ــــزة يف أدبالــــذي الــــّشفهي ــــة احلديثــــة كركي   أشــــارت إليــــه املوســــوعة الربيطاني
 الــذي  وهــو األدب 6ال ذاتــه، كمــا أشــار إليــه أمحــد جنيــب يف اــ5األطفــال

 إن مل نقل منذ األيـام الطّفل  منذ الشهور األوىل لعمر _تكفلت األمهات 
، lullaby 7هويـدة   بتقدميه من خلل أغاين املهد أو مـا يـسمى بالت _األوىل 

  . الطّفلوهو عنصر مهم من عناصر أدب 

                                                 
  .  مًعاالناشئة، رغم أنه يشمل أدب األطفال و أدب األطفال:  جعفر كتابهالّرزاق انظر مثالً كيف عنون عبد _ 1
  .155، ص ثقافة األطفال:  هادي نعمان اهلييت_ 2
 .17، ص  في أدب األطفالالِقصة:  أمحد جنيب_ 3

The New Encyclopaedia Britanica. Volume 3, Chicago, Auckland, London…, 1997.p211,.4  
 .نفسه_  5
  .17 ص  في أدب األطفال،الِقصة:  أمحد جنيب_ 6
وقد جرت العادة أن تعتمـد هـذه األغنيـة علـى التكـرار .  تغنيها األم  لتشجع طفلها على النوماّليت األغنية اهلادئة الرقيقة _ 7

 قصائد من هـذا النـوع ملـا اللغات يف مجيع الّشعراءا ما نظم وكثريً .  جيذب خيال األطفالالذيوعلى اإليقاع البسيط والكالم 
، إنكليـزي، فرنـسي، عـريب، مـع مـسردين لأللفـاظ معجـم مـصطلحات األدب:  وهبـةجمـدي [.فيها من إيقاع جذاب وموسـيقية حيـة

  ]259، ص 1974بريوت، مكتبة لبنان، . اإلفرنسية والعربية
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ا مــن هنــ! األطفــال أنفــسهم ــذا األدبكمــا ينقــصه شــرط اعــرتاف 
 يعترب أدب أطفال؟ تطرح سيسيليا الطّفلهل كل ما يقدم إىل : السؤاليثار 

 كمــشكلة، وجتيــب الــسؤال) يالطّفلــمــشكالت األدب : ( يف كتاــا1مريايــل
وعلـى هـذا، ال ميكـن . ن حيـددون أدـم ولـيس الكبـارالـذيبأن األطفال هـم 

  . حتديد أي أدب قبل معرفة  رأي قرائه أو مجهوره

ـــديهمن حيـــددون األدب املفـــض الـــذيهـــم "األطفـــال : تقـــول لقـــد . ل ل
، بينمـــا )أدب طفلـــي(اعتـــدنا أن نـــصنف كـــل مـــا كتـــب لألطفـــال علـــى أنـــه 

 ؛ علــى أســاس مــا يقــرأه األطفــال بفائــدة وســرورالّتــصنيفاألصــح أن يكــون 
، الطّفـــلوانتظـــارًا لـــرأي . 2")الحـــق(، بـــل )ســـابق(فـــال وجـــود ألدب طفلـــي 

تغالية املشكلة باعتبار تراكم الكتب املقدمـة إىل األطفـال،  الرب الّشاعرةتطرح 
وتــرى أن تــصنيفها ضــمن األدب العــام مهمــة صــعبة للغايــة، ألن الكثــري مــن 

  إنـه _  ببـساطة _هذه الكتـب ال ميلـك صـفات أدبيـة، وكـل مـا يقـال عنـه 
 إىل كـــون الفـــن األديب التّـــصنيفرجـــع ســـبب التبـــاس هـــذا وتُ . مكتـــوب فقـــط
 الكلمات إىل جانب بعضها بعًضا  لكن صف ،سطة الكلماتعمل يتم بوا

، وهــــو مــــا يالحــــظ يف كثــــري مــــن 3ال يكفــــي، بــــالطبع، لتحقيــــق عمــــل أديب
                                                 

يف  اي يف اختيـار وسـبك األلفـاظ األكثـر جتـذرً الـّشاعر  الربتغالية القدميـة، وبـذوقها  أديبة وشاعرة معروفة بعمق ومجال لغتها_1
 الــسورية، دراســات نقديــة الثقافــةمهــا عرنــوق، دمــشق، وزارة : تــر. يالّطفلــمــشكالت األدب : سيــسيليا مريايــل [اللغــةهــذه 
  ].          3ص ، 1997: 1، ط)33(عاملية 

  . 26، صيالّطفلدب مشكالت األ:  سيسيليا مريايل_2
  .26، ص يالّطفلمشكالت األدب :  سيسيليا مريايل_ 3
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، أو موظفـون يف الّرتبيـةاألعمال املقدمة إىل األطفال كتبهـا اختـصاصيون يف 
  .دور نشر ارتأت أن تديل بدلوها يف هذه التجارة الراحبة

 الطّفــل( يف كتــاب الــرّأي سيــسيليا مريايــل  جعفــرالــّرزاقويوافــق عبــد 
ين يريــدون اجلِــدي واملعقــول مــن األدب، دون الرّاشــد، فــريى أن )والكتــاب

 الّضحك خيلقها اّليت السخرية تقدمها اّليتأن ينتبهوا لتلك امليزات العظيمة 
 وهــو مــا 1 تفاهــة وســوقيةالــسخرية بالكلمــات معتقــدين خطــأ أن الّتالعــبو 

  .  أيًضا2 )األطفال والكتب (:يؤكده كتاب

 الطّفـل قـائًال إنـه يثـري الـّضاحك الـّساخرعـن الِكتـاب  ويدافع جعفر
يــة، التعليمفيتمــسك بــه وخيتــاره مــن بــني عــشرات الكتــب اِجلديــة، املعقولــة، 

. ين عـن حتقيقـهالرّاشـدختـار مـن قبـل حمقًقا أهدافًا يعجز الكتاُب املاجلافة؛ 
 خيتــصر الــذي، ) الطْعــم_الكتــاب : (بـــا يــسمى وهــذا مــا يقــود إىل إجيــاد مــ

 يثري الذياإلبداع : ة والبسيطة، أيطه بكونه حيقق متعة الكتابة الصر شرو 
 دون إمهــــــال ُحــــــسن رســــــم احلــــــدث الطّفــــــلخيــــــال ولغــــــة ومــــــشاعر وفكــــــر 

 الشخـصياتوجود العقـدة و " خيتار كتابه حسب الطّفلف. وشخصية البطل
طـــًال جيـــًدا وتغيـــريات فجائيـــة الهثـــة حابـــسة إن ب.  علـــى األخـــصالـــّساحرة

 الـــصغري الطّفـــل الكبـــري و الطّفـــللألنفـــاس وحـــسنة اخلَلـــق، ميكـــن أن تـــساعد 

                                                 
  . 31 م، ص 1992 _ _ه1421، 1بريوت، دار اجليل، ط.  والكتابالّطفل:  جعفرالّرزاق عبد _ 1
Scott and . ed.rd  3Children and books: May Hill Arbuthnot:  ميكــن العــودة إىل كتــاب_ 2

Foresman and company,1964.  
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علــى جتــاوز صــعوبات مهمـــة، ) ذي العــضالت واملعــضالت(وحــىت املراهــق 
ية الــّصرف و الّنحويــة الــّصعوباتفــوق ) أقــدام قويــة (ـوعلــى جعلهــم يقفــزون بــ

  . 1"قبة كانت تشكل عاّليتالكربى 

 يتـــساهل يف اختيـــار الكتـــاب إذا مـــا  الطّفـــلإال أن هـــذا ال يعـــين أن 
 إىل جانــــب العوامــــل _كانــــت الكتابــــة ال تنــــال إعجابــــه، فالكتــــاب ُخيتــــار 

" فــن الكتابــة"  مــن أجــل الكتابــة نفــسها، أو مــا يــسمى بــالتزام _ الــّسابقة
l'ecriture, Art of writing de Art ،القواعـد " التـزام مجلـة : تعـينالّـيت

 إضـافة إىل مـا حتققـه مـن 2" جيب مراعاا يف الكتابـة اخلطيـة واإلنـشائيةاّليت
إمــا أن تكــون كتابــة أو ال : "فقــانون الكتابــة معــروف وواضــح. مجــال ومتعــة

   .3"تكون

ــــساهلقليــــل مــــن ولكــــي تكــــون، جيــــب أن يكــــون فيهــــا  ــــة الّت  واملرون
  .  ومن اإلبداع الطّفل، وكثري من معرفة 4الّذهنوالتسامح  وتفتح 

 تنــدرج اليــوم يف الّــيت أنــواع الكتــب الناشــئةويــشمل أدب األطفــال و 
  : إطار أدبه، وتقسم إىل

                                                 
  .36، ص  والكتابالّطفل:  جعفرالّرزاق عبد _ 1
  .                 307، ص واألدبيةاللغويةقاموس المصطلحات ): وغريه( إميل يعقوب _ 2
  .37، ص  والكتابالّطفل:  جعفرالّرزاق عبد _ 3
  .40، ص  والكتابالّطفل:  جعفرالّرزاق عبد _ 4
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 informationالكتــــــب اإلعالميــــــة أو كتــــــب املعلومــــــات  )أ(

books1 : ًـــــا متنوعـــــة مـــــن املعرفـــــة، وتـــــشكل أقـــــوى االجتاهـــــات تـــــضم ألوان
 الكبــري يف الّتقــدممــد علــى املعاصــرة وأكثرهــا عــدًدا وأوســعها نطاقًــا ألــا تعت

 املــــذهل يف الّتكنولــــوجي الّتقــــدمجمــــاالت العلــــم واملعرفــــة اإلنــــسانية، وعلــــى 
 العلميـــــة الناشـــــئةومعـــــاجم األطفـــــال و . 2 وإعـــــداد الكتـــــبالطّباعـــــةوســـــائل 

وتكـــاد الفـــوارق تـــذوب . 4 وتزيـــده معرفـــةالطّفـــل، وهـــي تثـــري فكـــر 3اللغويـــةو 
ملـا يف األخــرية مــن تــشويق ) املدرســيةالكتــب (و) كتــب األطفـال(اليـوم بــني 

                                                 
إىل حنــن حباجــة : " يرغبــون يف قراءــا، فقــالوااّلــيتني ســأهلم عــن املوضــوعات طالــب األطفــال الــروس مكــسيم غــوركي حــ _ 1

  ]. 192، ص أدب األطفال:  جعفرالّرزاقعبد ". [دائرة معارف مبسطة تساعدنا على التعلم
  .20، 19ص الِقصة في أدب األطفال،:  أمحد جنيب_  2
ــني طُبعــا يف_ 3 وإن حفــال باألخطــاء اإلمالئيــة املتعلقــة بكتابــة _ لبنــان  ميكــن أن أعطــي مثــالني عــن معجمــني لغــويني مهم 

قــــاموس ألفبــــائي للــــصغار  (الناشــــئة قــــاموس _ 1: مهــــزات الوصــــل والقطــــع ومل حيققــــا كــــل مــــا يتعلــــق بالتــــدرج املرحلــــي، ومهــــا
 األساسـي وفًقـا مالتعلـية مـن مرحلـة الثانيـوالقـاموس يتوجـه إىل احللقـة . جنيـب آدم، وسـعد الـسكاف: مـن تـأليف) واألحداث

: مـن تـأليف) قـاموس مدرسـي ابتـدائي( املنـار _ 2. 1998: 1وقـد طبـع يف بـريوت، دار أبعـاد، ط. ي اجلديـدالّرمسللمنهج 
ومها معجمان متخصصان خالفًـا ملعـاجم أخـرى موجـودة . 2005: 1وقد طبع يف بريوت، مكتبة لبنان، ط. جوزيف الياس

املعجـم (جلـرجس مهـام الـشويري، و) معجم الطالب(_ار وتلخيص معاجم الكبار كيف األسواق يكتفي فيها مؤلفوها باختص
جلربان مسعود، ومعاجم ثالثة اسـتلت مـن معجـم املنجـد ) الصغريالرائد ( العربية بالقاهرة، واللغة أصدره جممع الذي) الوجيز

) خمتـار الـصحاح(باإلضـافة إىل ). ملـصوراملنجـد ا(، و)منجـد الطـالب(، و)املنجد اإلعدادي للطـالب: (للويس معلوف وهي
   . ميكن أن يكون قريب الشبه  من بعض هذه املعاجم الختصاره وسهولة منهجه وصغر حجمه نسبياالذيللرازي 

وكانت . ا رائعةكنت أرى صورً «: وفائدته بقولهالكبري وصوره» الروس«عجم اهتمامه مب) جان بول سارتر(يصف  _ 4
.. أفتحها فأنسى كل شيء... ةالّلعبوحني تتّم . وكنت أحصل عليها. كنت أطالب ا بإحلاح. رينألواا الصارخة تسح

، أدب األطفال:  جعفرالّرزاقعبد "[ت لغيت العزيزةيدمفمن تلك االت والكتب است... اهل كان ذلك العمل قراءة؟ أبدً 
  ].126 ص
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، وهـــو مـــا يـــشجع علـــى 1ةوطرافـــة وتنميـــة املعلومـــات العامـــة واملـــادة املعرفيـــ
  .  الطّفلالقراءة يف زمن تتسابق وسائل اإلعالم فيه على احتالل وقت 

 وحـدها الّرسـوم و الـّصوروتعتمـد أساًسـا علـى : صورةالكتب امل )ب(
طفال مراحل ما قبل املدرسة االبتدائية أو على قليل من الكتابة، وتناسب أ

ويشرتط يف . 2 حمدودة إىل حد كبرياللغويةأو بداياا عندما تكون قدرام 
 معــربة، واضــحة، كثــرية، علــى أن يقــل عــددها مــع تقــدم : أن تكــونالــّصور

ــه إىل هــذه األعمــار يقــرتب مــن . 3األطفــال يف الــسن وج
ُ
ويكــاد الكتــاب امل

ي كـــالورق الّتقليـــدصـــنعه خامـــات أخـــرى غـــري الـــورق ة فتـــستخدم يف الّلعبـــ
مــن وجــه واحــد أو ) أو البالســتيك( بالــسلوفان الّتغليــفاملقــوى املــصقول، و 

، وهــي موجــودة يف املكتبــات 4مــن الــوجهني، واســتحداث أشــكال جديــدة
  .الكربى يف لبنان

ـــــسليةكتـــــب  )ج( ـــــسليةوتقـــــدم ألـــــوان :  واألنـــــشطة واهلوايـــــاتالّت  الّت
 والفائدة واهلوايات واألنشطة املختلفـة مـن قـص الّتسلية بني املختلفة وجتمع

                                                 
  .21، ص الِقصة في أدب األطفال:  أمحد جنيب_  1
   .22ص  في أدب األطفال، الِقصة: أمحد جنيب _  2
  .449، ص أدب األطفال:  جعفرالّرزاق عبد _  3

 الـــّصغاركتـــب جمـــسمة، كتـــب ختـــرج منهـــا صـــور بـــارزة، كتـــب ذات صـــور أجزاؤهـــا متحركـــة أو ميكـــن أن حيركهـــا :  مثـــل_  4
يهــا مساعــة  هــاتف وقــرص متحــرك،  بأنفــسهم، كتــب تــسري علــى عجــالت كأــا ســيارة، كتــب تــصدر أصــواتًا خمتلفــة، كتــب ف

  ].23، ص فن ِقصة األطفال: أمحد جنيب. [إخل...كتب ناطقة تصاحبها شرائط أو أسطوانات مسجلة
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وإذ  يريـد األطفـال أن يعرفـوا  . 1وتلوين وإكمال صـور ومجـل ومـلء فراغـات
: كل شيء من خلل أدم، اقـرتح مكـسيم غـوركي أن يكتـب الكتـاب عـن

 الّتفـسري( علـى األرض النـاس، احليـوان، ظهـور الّنباتاألرض، اهلواء، املاء، 
،  النّـــار علـــى النـــاس، كيـــف ســـيطر الّتفكـــري النـــاس، كيـــف تعلـــم )مليثولـــوجيا

 ختفيـــف أعبـــاء  عملهـــم وحيـــام، مـــدى َمتثـــل اإلنـــسان النـــاسكيـــف تعلـــم 
  . 2إخل...للحديد واملعادن واألخرى

  الناشئةخصائص أدب األطفال و 
 : ين هوالرّاشد عن أدب الناشئةإن أهم ما مييز أدب األطفال و 

، ومـــــنهم النـــــسون، أن الّنقـــــاديعتقـــــد بعـــــض  ):الغايـــــة(اهلدفيـــــة ) أ(
ـــسليةالكتـــاب األديب هدفـــه  ـــيت الّرفيعـــة الّت ـــّنفس تغـــذي اّل  وترهفهـــا وتثـــري، ال

بفــــــضل خــــــصائص صــــــياغتها،  صــــــورًا خياليــــــة أو انفعــــــاالت شــــــعورية أو 
ويعتقـــــد آخـــــرون، ومـــــنهم ســـــارتر، أن األدب كـــــالم، . 3إحـــــساسات فنيـــــة
مـن هنـا كـان اإلميـان . 4شف عـن موقـف مـا بقـصد تغيـريهوالكالم عمل يك

  Brice Parain  حــسب بــريس بــارين _بقــدرة الكلمــات كبــريًا، فهــي 

                                                 
  .22، ص فن ِقصة األطفال:  أمحد جنيب_  1
  .207 _ 202، ص أدب األطفال:  جعفرالّرزاق عبد _ 2
  .398 _ 396ص ،  المنهجيالّنقد : حممد مندور_ 3
ترمجــة . ؟ موقــف  الكاتــب يف العــصر احلــديثلمــاذا نكتــب؟ لمــن نكتــب مــا األدب؟ مــا الكتابــة؟:  بــول ســارتر جــان_ 4

  . 18 _17، ص 1984حممد غنيمي هالل، بريوت، دار العودة، :  وتقدمي وتعليق
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 _ ووظائفهــــــــا اللغــــــــة  درس فلــــــــسفةالــــــــذيالكاتــــــــب الفرنــــــــسي املعاصــــــــر 
، فـــإذا تكلـــم الكاتـــب، فإمنـــا يـــصوب هـــذه "1مـــسدسات عـــامرة بقـــذائفها"

مت، ولكنــه إذا اختـار أن يــصوب،  الـص يف ُمْكَنتِـهِ :"يقـول ســارتر. القـذائف
تــضعه يف مــصاف " 2فيجــب أن يكــون لــه تــصويب رجــل يرمــي إىل أهــداف

فــإذا كــان هــدف .  امللتــزمني القــادرين علــى تغيــري مــا يريــدون تغيــريه بالكلمــة
 أن يبــين  الناشــئةاألدب هــو الوصــول إىل الغايــة، فــإن غايــة أدب األطفــال و 

 إىل جانـب 3 وأسلوبًا، أي أن يتضمن أهدافًا تربويةالفرد عقًال وقلًبا وخياالً 
 يـضعها الكاتـب الّـيتأهدافه اجلمالية واألدبيـة والعلميـة وغريهـا مـن األفكـار 

  . للطّفلأمام عينيه عندما يكتب 

ويف إطـــار الغايـــة أيـــًضا، ميكـــن اإلشـــارة إىل األهـــداف املـــشرتكة بـــني 
ــــة ــــة القــــدرة علــــالّــــيت واألدب، و الّرتبي ــــريى  تــــسعى لتنمي  حتــــدثًا وكتابــــة، الّتعب

والفهـــم، وقـــنص األفكـــار الدقيقـــة املهمـــة، والتلخـــيص، واســـتخراج عـــربة أو 
 باالعتمـــاد علـــى تنميـــة القـــدرة علـــى اللغويـــةتنميـــة الثـــروة : فكـــرة؛ ممـــا يعـــين

 حتلــيًال وكتابــة واســتقراء واســتنتاًجا واســتدالًال، وتنميــة القــدرة علــى الّتفكــري
، وملكــة الّتخيــل و التّــصورمــشاة، وتنميــة ملكــة نقــل اخلــربات إىل مواقــف 

اإلبداع، ما يؤدي إىل تنميـة اإلحـساس جبمـال الـنص األديب تـصويرًا وتعبـريًا 
                                                 

  .19؟ ص ما األدب:  جان بول سارتر_ 1
  . 19؟ ص األدبما :  جان بول سارتر_ 2
  . 140، ص أدب األطفالالقصة في : أمحد جنيب _ 3
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 االجتمــاعي الــسلوكوفكــرًا وشــعورًا، أي صــقل املــشاعر إىل جانــب توجيــه 
  . لهالناشئة، وهو ما يسعى أدب األطفال و 1واألخالقي

 مــن الطّفــله العامــة مــع صــفات حيبهــا أن يلــم األدُب بعناصــر ) ب(
بـة (2عاطفة واضـح، مقتـصد (، ومعـىن )سامية، صادقة، إجيابية، مثـرية، مهذ

ك والتثـــاقف بالـــش : ، مثـــري للعقـــلالطّفـــليف املفـــاهيم اـــردة، إجيـــايب، يعـــين 
، وخيــــال مــــصور )الطّفــــل املتمــــايز واإلحيــــاء إىل حــــدس الّتفكــــري و التّــــساؤلو 
نقــي غــري  (3، وأســلوب)احليــة الواضــحة املبتكــرة، حملــق الــّصور، غــين بمــوحٍ (

 والقافية، قصري اجلمل، الّرتكيب و الّلفظخاطئ، طلي غري جاف، موسيقي 
، متخري األلفاظ مع بعض اجلديد، جينح إىل الّتماسك مع الّرتاكيبمبسط 

                                                 
ص  ،1998 الـسورية، الثقافةدمشق، وزارة . ةالثاني، لطالب دور املعلمني السنة األوىل و أدب األطفال:  علي محد اهللا_ 1
8_ 11 .  

أداتــه العواطـف، وهــو "واألدب ".  نــسميها بـاخللودالّـيتمتـنح األدب الــصفة  "الّــيت العاطفــة عنـصر مهــم يف األدب، وهـي _ 2
 صـحتها  "_وتقـدر العاطفـة ب".  حيدث عن شعور الكاتب ويثري شعور القارئ، ويـسجل أدق مـشاعر احليـاة وأعمقهـاذيال

وقوة العاطفة تعتمد . هل وسعت نظرنا وأحيت قلبنا؟ إن كانت كذلك، كانت أدبًا رفيعاً " قوا وحيويتها "_، وب"واعتداهلا
". خصبة غنية متنوعة"وجيب أن تكون ". استمرارها وثباا:"ـوتقاس ب). اُألسلوبقوة (و) قوي العاطفة(طبيعة الكاتب: على

 ال الـــّصحيحةاألدب الراقـــي ينبغـــي أن تكـــون لـــه صـــفة أخالقيـــة وجيـــب أن يثـــري مـــشاعرنا  " يعـــرف األدب بنـــوع العاطفـــة، فــــو 
م، 1967 _ _ ه1387،  4طبــــريوت، دار الكتــــاب العــــريب،  . األدبــــيالّنقــــد :أمحــــد أمــــني" [املريــــضة، وينمــــي طبيعتنــــا

     ].51 _39 ،ص1ج
 حبــث علمــي للطرائــق املــستعملة للتعبــري عــن اخلــواطر وقــد  ,stylistics, stylistiqueية اُألســلوب، أو اُألســلوب  علــم _ 3

 مــن أصـوات وصــيغ، وكلمــات، وتراكيــب، وتــداخل مــع اللغــة، فـشمل كــل مــا يتعلــق باُألســلوبتوسـع  املفهــوم العــصري لعلــم 
، وكــل ذلــك لتوضــيح الغايــة منــه، وإرســاء مبادئــه ومناهجــه يف الّرتاكيــب، واللفاظــة، والــدالالت، و الــّصرفت، و علــم  األصــوا

بــريوت، دار العلــم للماليــني، . المعجــم األدبــي: جبــور عبــد النــور [الــّصورســبيل حتــسني اإلبانــة عــن اخلــواطر واالنفعــاالت و 
   ].21 _ 20، ص 1979ط
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 الـــّثالث مزايـــاه الطّفـــلالوصـــف نوًعـــا، وإىل اـــاز أكثـــر كـــيال نفـــوت علـــى 
  . 1)، وأساليبهااللغةه، وإغناؤه ملفردات مجال: وهي

أن حيتوي على عناصـر خاصـة بـه، كالعناصـر احلـسية والفكريـة ) ج(
ــــة  ــــيتوالعلميــــة واجلمالي ــــاختالف منــــو اّل ــــل ختتلــــف ب ي الّنفــــس العقلــــي و الطّف

  . 2واجلسدي واالجتماعي

ين الرّاشــد عــن أدب الناشــئةأخــريًا، جيــب متييــز أدب األطفــال و ) د(
 الطّفـلما ميلكه األول من مسات  تربوية وفنيـة تتعلـق مبـستوى منـو من خلل 
ين، وال الرّاشــــد ال يعــــين تــــصغري أدب الناشــــئةفــــأدب األطفــــال و . وحاجاتــــه

ـــــا إىل يعـــــين  ـــــصبح موجًه ـــــار كـــــي ي ـــــة القـــــسوة مـــــن أدب الكب ، الـــــّصغارإزال
طويلــــٌة إىل درجــــة تبعــــث امللــــل يف نفــــس القــــارئ ) جــــول فــــرين(فكتابــــات 
) جــــانوس كــــوركزاك( كتبــــه الــــذي" امللــــك مــــاتيوس األول"كتــــاب الكبــــري، و 

 قــاٍس، الّرســوم يبلــغ عــدد صــفحاته ثالمثائــة ومخــسني صــفحة بــدون الــذيو 
أمـا أسـرار جنـاح أي كتـاب طفلـي، فمـرده إىل مقـدار . عنيف، ولكنه نـاجحٌ 

 الطّفـل جتـذب الّـيت 3ما حيفل به من انفعال قادر على خلق عنصر املفاجأة

                                                 
دراسـة ، الـّساحرةالحكايـة :  جعفـرالـّرزاق، وعبـد 176_ 174، ص ادب األطفـالالقـصة فـي : أمحـد جنيـب:  راجـع_ 1

  . 164 _ 163ص ،1985دمشق، احتاد الكتاب العرب،. يف أدب األطفال
بغــداد، منـــشورات وزارة اإلعــالم، سلـــسلة .  وســـائطه_ فنونــه _فلـــسفته  ،أدب األطفـــال: هــادي نعمـــان اهليــيت: انظــر  _ 2

  .26 _24، ص أدب األطفال: علي محد اهللا: ، و292ص ، 1977: 1ط، 127دراسات 
  .481 _ 480، ص أدب األطفال:  جعفرالّرزاق عبد _  3
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 أن يتــذوق مــن الطّفــلحــىت تــصبح طُْعًمــا يــستطيع " تــصطاده"يــه ووتــؤثر ف
  . 1ة والبسيطةالّصرفخلله متعة الكتابة 

 جعفـــر مقولـــة هـــادي  نعمـــان اهليـــيت القائلـــة إن الـــّرزاقويوافـــق عبـــد 
 جديد حبيث مل يكتسب تقاليـد عامـة بعـد، ممـا هيـأ الناشئةأدب األطفال و 

 وتالقـــي الـــّساحةفة أن تطـــرح يف لكثـــري مـــن االجتهـــادات واألحكـــام املتعـــس
ال جيــرؤ " أجــريًا"، ويــضيف جعفــر إليهــا أن هــذا األدب ظــل 2بعــض القبــول

ـــّدخولعلـــى  ـــار( إىل مكـــان ســـيده ال ، وذلـــك ألن الناقـــد يـــضع )أدب الكب
نفسه حَكًما وقورًا يوزع العالمات اجليدة والرديئة ويطـرح علـى نفـسه أسـئلة 

ل ينتمــــي هــــذا العمــــل إىل أســــرة هــــ:  أو تلــــكالّنقطــــةأكادمييــــة حــــول هــــذه 
؟ وهــل ميكــن أن "بــصورة جيــدة"أم ال؟ وهــل كتــب هــذا الكتــاب " األدب"

  ؟ 3يصبح كالسيكيا أم ال

 وأصــحاب األدب راجــع إىل الّنقــاد وقــع فيــه الــذي الّتجــاذبولعــل 
 الّتقـديراتإعطاء الومهي شكًال، ورفض نظام املراتـب واالحـرتاز مـن "قضية 

 الّـــيتدات االجتماعيـــة، وأخـــريًا، حماولـــة حتطـــيم األغـــالل  تفرضـــها العـــاالّـــيت
ـــةالّنزعـــةتفرضـــها  ، مـــا جعـــل مـــؤرخي األدب ونقـــاده ال "4 األدبيـــة األكادميي

                                                 
  .31، ص  والكتابالّطفل:  جعفرالّرزاق عبد _  1
  .158 _156، ص ثقافة األطفال:  هادي نعمان اهلييت_ 2
  .479، ص أدب األطفال:  جعفرالّرزاق عبد _  3
  .485 _ 484، ص دب األطفالأ:  جعفرالّرزاق عبد _  4
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، فــال خيصــصون كتــَب "األدب اهلامــشي"يتوانــون عــن تــصنيفه حتــت عنــوان 
  . األطفال  وأدباءهم إال ببضعة أسطر، وقد ال يفعلون

  

  ئةالناشأهداف أدب األطفال و 

   
 املتكامل مـن الّسليم يف حتقيق منوهم الناشئةيساهم أدب األطفال و 

  : النواحي

ـــــــة) أ( يقـــــــدم هـــــــذا األدب املعلومـــــــات واحلقـــــــائق، ويعـــــــّرف : الثقافي
ق يـــة، وحيقـــالتعليم وتـــراثهم ايـــد، ويرفـــد املـــادة الثقافيـــةاألطفـــال جبـــذورهم 

   . القوميةالثقافة و اللغوي النمو

ـــــةاخل) ب( ـــــالقيم اخللقيـــــة الفاضـــــلة، وينمـــــي : لقي ـــــصر األطفـــــاَل ب يب
 الــــــّصفات الطيبــــــة واألبطــــــال اخليــــــار ونفــــــورهم مــــــن الــــــّصفاتإعجــــــام  ب

  .1املذمومة

حيقـــق التـــوازن بـــني االجتاهـــات املاديـــة الـــسائدة وبـــني : الروحيـــة) ج(
  . الروحية، وبني العلم واإلميانالّدينيةالقيم 

                                                 
  . هي بالعدالة الّشعرية تنتاّليت الّشعبية ميكن العودة إىل القصص _ 1
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 مبجتمعــــــــه ومقوماتــــــــه وأهدافــــــــه فــــــــلالطّ يعــــــــّرف : االجتماعيــــــــة) د(
   .الّتجاوب فيساعده على االندماج و ومؤسساته

   . بوطنه وقومهالطّفليعّرف : وميةالق) ه(

يتــيح هــذا األدب فرًصــا طيبــة  لنــشاط عقلــي مثمــر يف : العقليــة) و(
، والتـــذكر، وتركيـــز االنتبـــاه، والـــربط بـــني احلـــوادث، وفهـــم الّتخيـــلجمـــاالت 

األمــور، وحــسن التعليــل واالســتنتاج، ويــدعم القــيم األفكــار، واحلكــم علــى 
   . االبتكاري واإلبداعيالّتفكرييات  الالزمة لعملالّصفاتو 

الواقـــــــع "، و"اخليـــــــال اجلميـــــــل"يقـــــــدم هـــــــذا األدب : اجلماليـــــــة) ز(
، وخمتلـف األلـوان اجلماليـة املـصاحبة لإلنتـاج "املعلومـات الفنيـة"، و"اجلميـل

  ... غريهااألديب من صور ورسوم وموسيقا و 

، وتـسلية حمببـة جتلـب لـشغل أوقـات الفـراغإنه وسيلة : الّرتوحيية) ح(
   .واملتعةاملسرة 

 النّــــــصائحبعيــــــًدا عــــــن املــــــواعظ و : بنــــــاء شخــــــصيات األطفــــــال) ط(
ذج الطيـــــب، واحملاكـــــاة، النمـــــو املباشـــــرة، بـــــل مـــــن خلـــــل القـــــدوة احلـــــسنة، و 

ة، الـــــــــّسليمات رامي، واالنطباعـــــــــواملـــــــــشاركة الوجدانيـــــــــة، والتعـــــــــاطف الـــــــــدّ 
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، وتقويـــة ةالـــّصحيحواالســتهواء املقبـــول، وتكــوين املعـــايري والقـــيم والعــادات 
  .1ةالّسليماإلرادة، وتقومي وتعديل العادات واالجتاهات غري 

   الناشئةتحقيق أهداف أدب األطفال و 
 يكـون عـن طريـق الناشـئةإن أسلوب حتقيق أهداف أدب األطفـال و 

  واملــــــــضمون والوســــــــيلةالــــــــّشكل:  رئيــــــــسة علــــــــى ثالثــــــــة جوانــــــــبالّرتكيــــــــز
  .واالنطباعات

  : جيب أن حيقق شرطني:  املناسبالّشكل )1(

 الفـــــين الـــــّشكلجيـــــب أن يتخـــــذ املوضـــــوُع :  الفنيـــــةالناحيـــــةمـــــن ) أ(
  ....)ِقصة، مسرحية، قصيدة: (اسباملن

ـــةمـــن ) ب( ـــةالناحي جيـــب أن خيـــرج اإلنتـــاج األديب يف صـــورة :  املادي
  . 2 وجيذبهالطّفل الفين حىت يقنع الّشكلتتكامل و مادية مناسبة 

جيــــب أن يكــــون املــــضمون صــــحيًحا مــــن : املــــضمون اهلــــادف )2(
، معروًضــا بطريقــة  ُمــشوقة تتفــق الطّفــل العلميــة، مناســًبا ملرحلــة منــو الناحيــة

  .الّسليم الناشئةومعايري أدب األطفال و 

                                                 
  .، بتصرف79 _  71، ص فن ِقصة األطفال:  أمحد جنيب_  1
، فهـــو حافـــل 1987دمـــشق، احتـــاد الكتـــاب العـــرب، .  العربـــيالّطفـــلثقافـــة : مســـر روحـــي الفيـــصل:  ميكـــن العـــودة إىل_ 2

 . الناشئةاملتعلقة باألشكال الفنية األدبية اخلاصة باألطفال و بالتفاصيل 
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ألديب مـن االنطبـاع يعرف جناح العمل ا: ةالّسليماالنطباعات ) 3 (
، أو االنطبــــــــاع اخلــــــــاص )امليــــــــل إىل األدب عامــــــــة وحــــــــب األدب(العــــــــام 

 فيكــون بــذلك 1 يرتكــه العمــلالــذي) اإلعجــاب مبوقــف أو فكــرة أو منــوذج(
  . قد أدى دوره املطلوب منه

ـــــــــّشفهي، إذن، هـــــــــو األدب الناشـــــــــئةأدب األطفـــــــــال و   واملقـــــــــروء ال
 الناشـئةو )  سـنة12 _1(ر إىل األطفال يقدمه الكباالذيواملسموع واملرئي 

مــن خلــل شــكل ومــضمون مناســبني لتحقيــق عمليــة منــو )  ســنة21 _12(
  . الثقافة و الّتسليةمتكاملة شرط أن حيبه هؤالء وجيدوا فيه املتعة و 

  الناشئة قصة األطفال و _ب 
قـَصد ـا ف الِقصة لغًة بأا ُأحدوثٌة شـائقٌة مرويـة أو مكتوبـة يُ عر          تُ 

:  العــــريب، منهــــاالتّــــاريخوقــــد عرفــــت بأمســــاء ِعــــدة يف . اإلمتــــاع أو اإلفــــادة
 _  وحــــسب لــــسان العــــرب _كمــــا تعــــرف . 2اِحلكايــــة، واخلــــرب، واخلُرافــــة

 ــــذيبــــالعودة إىل الَقــــصال ة .  الِقــــصص هــــو فعــــل القــــاص إذا قــــصــــص والِق
م، وحنـــــوه قولـــــه يف رأســـــه ِقـــــصة، يعـــــين اجلملـــــة مـــــن الكـــــال: يقـــــال. معروفـــــة

 نبــني :أي] 25:القــصص[}نحــن نقــص عليــك أحــسن القــصص{:تعــاىل
ه  خـربه يُقـص وقـص علـي . اخلرب، وهو الَقـَصص: والِقصة. لك أحسن البيان

                                                 
  .81 _ 79، ص  فن ِقصة األطفال:  أمحد جنيب_  1
  . 212، ص المعجم األدبي:  جبور عبد النور_ 2
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اخلـــرب املقـــصوص بـــالفتح، وضـــع موضـــع : والَقـــَصص. أورَده: قـــصا وقصـــًصا
 الّـيتصة مجع الِقـ: بكسر القاف: والِقصص. املصدر حىت صار أغلَب عليه

 يــأيت الــذي: االســم، والقــاص : البيــان، والَقــصص بــالفتح: والَقــص . تكتــب
  .1بالِقصة على وجهها كأنه يتتبع معانيها وألفاظها

، narrativeاصــطالًحا تنــدرج الِقــصة  حتــت عنــوان األدب القصــصي
 نثريــة تــشمل كــل 2موضــوعه قــص حــوادث أو مغــامرات حقيقيــة أو خياليــةو 

قــــصص مــــن روايــــات وحكايــــات علــــى اختالفهــــا يف الطــــول وهــــذا أنــــواع ال
  .3االصطالح أحد األبواب الرئيسة لفهرسة كتب األدب يف دور الكتب

أمــا قــصة األطفــال، فهــي القــصة املعروفــة يــضاف إليهــا أــا تلتــزم، إىل 
وإذا .  جانــب القواعــد الفنيــة اخلاصــة، جمموعــَة قواعــد تربويــة وســيكولوجية

، وجـــب البحـــث عـــن أهـــم القـــضايا املطروحـــة يف التعريـــف  يفالّتعمـــقأُريـــَد 
  يركز على قـضية الذي، أو عنها كأمحد جنيب الطّفلأقوال من كتب ِقصة 

الِقــــــــصة شــــــــكل فــــــــين مــــــــن أشــــــــكال األدب : "الفــــــــن يف الِقــــــــصة، فيقــــــــول
ن يتنقلــــون يف رحابــــه الـــذي، فيـــه مجــــال ومتعــــة، ولـــه عــــشاقه ]هكــــذا[الـــشيق

 حة علـــى جنـــاح اخليـــال، فيطوفـــون بعـــوامل بديعـــة فاتنـــة، أو اسعة الفـــسيالـــش
عجيبــة مذهلــة، أو غامــضة تبهــر األلبــاب وحتــبس األنفــاس، ويلتقــون بــألوان 

                                                 
  .قصص: ، مادةلسان العرب _ 1

  2 _ جمدي وهبة: معجم مصطلحات األدب، ص 341.
  3 _ جمدي وهبة: معجم مصطلحات األدب، ص 444.
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مــن البــشر والكائنــات واألحــداث جتــري وتتــابع، وتتــآلف وتتقــارب، وتفــرتق 
وتتـــشابك يف اتـــساق عجيـــب وبراعـــة تـــضفي عليهـــا روعـــة آســـرة وتـــشويًقا 

ا، مـــن أحـــب ألـــوان األدب إىل القـــراء، ومـــن أقرـــا إىل وهـــي، هلـــذ.. طاغًيـــا
  ".1نفوسهم

 مــــا زاد عليــــه الــــذي حالــــّشر  حيتــــاج إىل مزيــــد مــــن التعريــــفعلــــى أن 
نعمــان اهليــيت الكثـــري، إذ ظــل يـــدور يف إطــار فنيــة الِقـــصة وإن أضــاف إليـــه 

 ،"2الّتفكــــري و الّتخيــــلإثــــارة العمليــــات العقليــــة املعرفيــــة كــــاإلدراك و "عنــــصر 
فجمع ما بني الفن واملعرفة، وهو مجع أضاَف إليه عبد العزيز عبد ايد يف  

 ليـشَغف بـه الّتلقـيشـرَط جـودة الوسـاطة وجـودة ) الّرتبيـةالقـصة يف (كتاب 
جودة كتابة الِقصة، وجودة شـكل الكتـاب إن كانـت : ، وهو يعين3الّصغار

، وجـــودة قـــراءة ِقـــصة مقـــروءة، أو جـــودة روايـــة الـــراوي إن كانـــت  مـــسموعة
ـــّشفهية الرّاويـــة مـــع الفهـــم واإلدراك، أو اإلصـــغاء يف حـــال الطّفـــل ، وهـــي  ال

  . الطّفلعناصر مهمة تسهم  يف جناح وصول الِقصة إىل 

 جعفــر لِقــصة األطفــال الــّرزاقوال ميكــن االســتفادة مــن تعريــف عبــد 
ز عبــد ، ألنـه مــأخوذ حرفيـا مـن كتــاب عبـد العزيـ4)أدب األطفـال(يف كتابـه 

                                                 
  ص ،1968مــصر، دار الكاتــب العــريب للطباعــة، . ، دراســات يف أدب األطفــالفــن الكتابــة لألطفــال:  أمحــد جنيــب_ 1

64 .  
  .181، ص  ثقافة األطفال: هادي نعمان اهلييت_ 2
  . 12 ص ، الّتربيةالِقصة في :  عبد  العزيز عبد ايد_ 3
  .46، ص أدب األطفال:  جعفرالّرزاق عبد _ 4
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أن )  العـريبالطّفـلثقافـة (ايد، بينما ميكن لتعريف مسر روحي الفيصل يف 
لــيس هلــا موضــوع حمــدد أو "إن ِقــصة األطفــال : يــضيف إىل مــا ســبق القــول

طـــول معـــني، وشخـــصياا واضـــحة األفعـــال، ولغتهـــا مـــستمدة مـــن معجـــم 
، تطــــرح قيمـــة ضــــمنية وتعــــرب عـــن أســــاس تربــــوي مـــستمد مــــن علــــم الطّفـــل

، والوضــــوح، الــــّشمول: ، ممــــا أضــــاف إىل تعريــــف ِقــــصة األطفــــال"1ّنفسالــــ
  .  املناسبة، ووجود قيمة  ضمنيةاللغةو 

 إىل بعـض الوظـائف اخلاصـة الّتطـرق، ال بد مـن الّصورةوالستكمال 
 تــضاف إىل مــا حتققــه القــصة مــن أهــداف عامــة انــدرجت حتــت عنــوان الّــيت

  :  الذكر وهيالّسابق الناشئةأهداف أدب األطفال و 

 تــشكل ِقــصة األطفــال وعــاء لنــشر : المعرفيــةالثقافيــة الوظيفــة )أ(
 ملــــا حتملــــه مــــن معلومــــات أدبيــــة وفكريــــة وعلميــــة وتارخييــــة ونفــــسية الثقافــــة

واجتماعية وتربوية، ودعوة إىل التزام قيم واجتاهـات ومواقـف وأمنـاط سـلوكية 
اإلنــسان منهــا ــذيب األخــالق  أراد الّــيتمعينــة، وهــي وظيفــة قدميــة للِقــصة 

ـــيت 2الثقافـــة، بالتـــايل وإشـــاعة احلكمـــة، و الـــسلوكو   تعـــين املعرفـــة بقـــسميها اّل
 يـساهم يف الـذي، والعملي الطّفل يساهم يف زيادة معلومات الذي يالّنظر 

 الناشــــئةوتــــشبع الِقــــصة دوافــــع األطفــــال و . االســــتفادة العمليــــة مــــن الِقــــصة

                                                 
  . 134 ص ، العربيالّطفلثقافة :  مسر روحي  الفيصل_ 1
  .181، صثقافة األطفال:   هادي نعمان اهلييت_ 2
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فاقهـــــا ودوافعهـــــم وإشـــــباعها حاجـــــام، كاحلاجـــــة إىل ملعرفيـــــة التّ  واالثقافيـــــة
 مـــن الطّفـــلمبـــا تقدمـــه إىل "االســـتطالع، وهـــو دافـــع فطـــري تـــشبعه الِقـــصة 
 يف بيئتــه احملــدودة ومــا الطّفــلمعلومــات وخــربات متنوعــة تــشمل مــا حيــيط ب

 يف احلاضـــر واملاضـــي يف خمتلـــف البلـــدان النـــاسحوهلـــا، كمـــا تـــشمل أحـــوال 
يئــــات علــــى مــــر العــــصور، وأســــاليب حيــــام وطــــرق تعــــاملهم، ومــــا يف والب

الكـــون مـــن غرائـــب وطرائـــف، ومـــا يف البيئـــات املختلفـــة مـــن أنـــواع احليـــوان 
  . 1" وعجائب املخلوقاتالّنباتو 

 الطّفــل علــى إشــباع حاجــة الطّفــل إىل االســتطالع يــساعد الــّدافعو 
 من قراءة القـصص تعينـه الطّفل يكتسبها اّليتإىل األمن، وذلك ألن املعرفة 

.  واتمــع وأســاليب التعامــل ومــا إىل ذلــكالنــاسعلــى التعــرف إىل احليــاة و 
  يف احليـاة، وتوضـح لـه النـاس يقـوم ـا الّـيت) األدوار(وتقدم إليه أمناطًا مـن 

 ينالـه مـن اتمـع كـل دور، الـذي الّتقـدير  _  من خلل أحـداث الِقـصة _
 الّتقـدير حيقـق لـه الـذي الـّدورسـبيله للوصـول إىل مما يـساعده علـى حتـسس 

 واحملاكــــاة الّتقليــــداالجتمــــاعي املنــــشود، إىل جانــــب مــــا تقدمــــه  عمليــــات 
 الــّشعور مــع اتمــع و الّتكيــف علــى الطّفــلواالســتهواء مــن جمــاالت تــساعد 

   . 2 باألمن والطمأنينةالّشعورباالنتماء إليه، وهو ما يساعد على تعميق 

                                                 
  .120، ص الِقصة في ادب األطفال:  أمحد جنيب_  1
  .121 _ 120، ص الِقصة في أدب األطفال:  أمحد جنيب_  2
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قــــد ال حيــــب األطفــــال القــــصص ألهــــدافها : فــــة الفنيــــة الوظي)ب(
وغاياا، بل ألم حيلقون يف جوائها، ويتجاوبون مع أبطاهلا ويتـشبعون مبـا 

  جــــــواءهم، وينــــــدجمون _  مــــــن خللهــــــا _فيهــــــا مــــــن أخيلــــــة، ويتخطــــــون 
بأحــــداثها، ويتعايــــشون مــــع أفكارهــــا، فتقــــودهم بلطــــف ورقّــــة وســــحر إىل 

، وتــشبع ميــوهلم إىل التّــسلية و الــّرتويحي تــوفر هلــم وهــ.  حتملــهالــذياالجتــاه 
 املختلفــة إىل الــّدهور عــرب _ واملكــان الّزمــان  بتخطيهــا _، وتــنقلهم الّلعــب

أمــــاكن خمتلفــــة، مــــع شخــــصيات خمتلفــــة، علــــى أجنحــــة اخليــــال، إىل عــــوامل 
ية، إذ تـشبع القـصص خيـال الّنفس؛ وهذا يتفق وخصائص األطفال 1خمتلفة
ية لتعود ـم إىل حالـة الّنفسختفيف توترام "فتساعد على  عندهم، الّتوهم

  ". 2الطّرق يسعى هلا الكائن احلي بشىت األساليب و اّليتي الّنفسالتوازن 
 قـــادرًا علـــى االتـــصال بـــالفن بفـــضل أســـلوا الطّفـــلوجتعـــل احلكايـــة 

 من بني الفنون كلها منـذ الّصغاروسحر أحداثها، فتحتل املقام األول عند 
 يتمتـع مبيـزة تـذوق اجلمـال، فـإن يف الطّفلوألن . ف اإلنسان الكلمةأن عر 

 للتّــساميداخلــه نــداء عميًقــا جيذبــه حنــو اجلميــل، كــذلك يوجــد عنــده جــوع 
  . الّذوقإن احلكاية تشبع هذا اجلوع، وحتقق ذلك .  والبطولةالّتجاوزو 

                                                 
  .182 _ 181، ص ثقافة األطفال:  هادي نعمان اهلييت_ 1
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 الـــّصغارإن األوالد : واحلـــديث عـــن تـــذوق اجلمـــال يقـــود إىل القـــول
 الفــزع مــن كــل تافــٍه وســطحي وســخيف إن كــانوا أســوياء مل يُفــِسد يــصيبهم

  . أحد ذوقهم

، ال بــــد مــــن أن نــــربز قيمــــة اخلــــري الــــّشرولكــــي ننقــــل إلــــيهم بــــشاعة 
، مــا يعـين أن احلكايــة تلعـب دورًا كبــريًا يف إيقــاظ  اأمـامهم مبهرًجــا مزينًـا براقًــ

أـا قـادرة علـى  مـواٍز لنمـوه الكلـي، وكالطّفـلمنو جانب معني يف شخـصية 
، 1 لكي يصبحوا أفضل مما هم فيهالّتجاوز و الّتسامي على الّصغارمساعدة 

 وأفكــاره الطّفــل إذ تغــذي خيــال ؛الّنــشاطفتكــون منبًعــا للَخلــق واالبتكــار و 
 الــــّصحة أماَمــــُه إىل الطّريــــقوجتاربــــه وترقــــى بذوقــــه الفــــين، متاًمــــا كمــــا تفــــتح 

  .  يةالّنفس

 الناشـــئةلوســـيط يف قـــصة األطفـــال و يلعـــب ا: وظيفـــة الوســـيط) ج(
، وإن  2دورًا مهما، فإذا كانت القصة تروى شفهيا، فلروايتها شروط وقواعد

ألطفـال، وخاصـة يف كانت مطبوعة فيجـب أن يكـون الكتـاب املوجـه إىل ا
، حــــسن الطّباعــــة  مناســــب احلجــــم، جيــــد الــــورق، مــــتقن :ســــنوام األوىل

، الّلـــونوخـــري الكتـــب مـــا كـــان زاهـــي . ، متيًنـــا، ذا مظهـــر جـــذاب3الّتغليـــف
ـــــضخممتوســـــط احلجـــــم، ألن األطفـــــال ال حيبـــــون الكتـــــب الكبـــــرية  ة وال ال

                                                 
  .، بتصرف124 _ 119 ص،الّساحرةالحكاية :  جعفرالّرزاق عبد _  1
  . الّتربيةالِقصة في : عبد  العزيز عبد ايد و ،الّساحرةالحكاية :  جعفرالّرزاقعبد :  انظر كتايب_ 2
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وجيـب أال يكـون الـورق ناصـًعا ملاًعـا، بـل زبـدي . ة املختـصرةالصغري اخلفيفة 
  . ، متوسط السمكالّلون

 يف  _ كــًال مــن الكلمــة، وهــي الطّباعــة، فتــشمل الطّباعــةأمــا بــشأن 
 كـــائن حـــي متحـــرك يطـــول بعـــضها، ويوضـــع بعـــضها بـــني  _ فـــلالطّ كتـــاب 

كــــشايد، ويــــضبط بعــــضها ضــــبطًا كــــامًال، ويــــضبط الــــبعض اآلخــــر ضــــبطًا 
 ومـــا حيويـــه مـــن مجـــل يتناســـب طوهلـــا الـــّسطركمـــا تـــشمل طـــول . تـــدرجييا

  1، وتشمل كتابة بعض الكلمـات بقياسـات خمتلفـةالطّفلوعددها مع عمر 
 احلـروف كبـرية والـّسطور  أن تكـونالطّباعـةوب إال أن من عيـ. 2هلا دالالا

كــذلك األخطــاء يف عالمــات . 3 بالكلمــاتالــّضبط خيــتلط مرتاّصــة حبيــث
جيــب أن تكــون لــذا،  .4، ويــدخل ضــمنها أخطــاء يف شــرطة احلــوارمالّرتقــي

وجيـــب أن .  املتقاربـــة الـــضيقةالـــّسطوراحلـــروف كبـــرية، واضـــحة، مـــع جتنـــب 
أمـــا  .5الّنـــسخ، جيـــدة الّرســـمحـــسنة تكـــون اهلـــوامش ســـخية واإليـــضاحات 

 املطبوعة، فال يشرتط فيها إال وضوح وُحسن اخلط وااللتـزام الناشئةقصص 
    . سيمر ذكرهااّليت الّضبطبقواعد 

                                                 
  .268، ص الِقصة في أدب األطفال: د جنيب أمح_  1
 . لنبيهة حميديل) مرمر( كما يف ِقصة _ 2
  .لوفاء احلسيين) عصفورة العيد وشجرة التفاح(كما يف ِقصة  _ 3
 .لوفاء احلسيين) اخلياط والقمر(كما يف ِقصة  _ 4
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، وإن كـــان الـــّسابقةوط املاديـــة الـــّشر  الّلبنانيـــةحتقـــق معظـــم القـــصص 
 لــه مــن ، مــع مــا1مالّرتقي اخلارجيــة، كــالــّصورةالعديــد منهــا يفتقــد مــا يكمــل 

وتتطلــب ِقــصة . 3الّتوجــه، أو االرتبــاك يف هــذا 2 إىل األعمــارالّتوجــهأمهيــة، و 
  .4، ألن إغفال امسه ينتقص حقهالّرساماألطفال إيراد اسم 

                                                 
حديقــة الفــصول (، )أغــاين املطــر (:لنهـى طبــارة محــود، وقــصص حممــد علــي مشـس الــدين)  فــوق قــوس قــزحراجــي( كِقـصة _ 1

) الولـد والعنــزة واخلــروف(و) اهلـر املخيــف(؛ وقــصيت )نلتقــي إذا جـاء املــساء(، )شــاعر صـغري(، )نيــسان علـى العتبــة(، )األربعـة
هلنـادي ديـة، ) أنـا أرى(لوفاء احلـسيين، وقِـصة ) ري يا حبرصباح اخل(و) عصفورة العيد وشجرة التفاح(حلسن عبد اهللا، وقصيت 

لنـازك ) الـسمكة والبحـر(لنبيهـة حميـديل، وقِـصة ) غسان يعرف ما هو التلوث(ملنيا احلايك، وِقصة ) من هو صديقي؟(وِقصة 
 . خريس

شــاعر (، و)نيـسان علـى العتبـة(، )ربعـةحديقـة الفـصول األ(، )أغـاين املطــر: ( إىل األعمـارالّتوجـه تفتقـد الّـيت مـن الكتـب _ 2
لوفـاء ) صباح اخلري يا حبـر(و) عصفورة العيد وشجرة التفاح(حملمد علي مشس الدين؛ وقصيت) نلتقي إذا جاء املساء(، )صغري

أنـا (لـروز غريـب، و ) املعـين الكبـري(لـسامل مشـس الـدين، وروايـة ) الوفـاء(إلدفيـك شـيبوب، و) هـل تعـود احلمامـة؟(احلـسيين؛ و
الديك األبيض (و) ثروة من األوهام(ملنري عشقويت، و) الديك املغرور(ملنيا احلايك، و) من هو صديقي؟(هلنادي دية، و) أرى

  .حلسن عبد اهللا) والديك األسود
فهي، رغم تشابه أسـلوا .  أسامةالصغري بطلها اّليت إىل األعمار يف سلسلة قصصه الّتوجه وقع مساح إدريس يف ارتباك _ 3

). املــوزة(، )حتــت الــسرير(، )الكــل مــشغول:(، وهــي) ســنوات10 _ 6(األوىل : وتقــارب أفكارهــا، موجهــة إىل ثــالث فئــات
هـذا، ). أم جديـدة(و) البنت الـشقراء: (،  وهي) سنوات9 _ 6(ة الثّالثو ). ِقصة الكوسى(، وهي ) سنوات8 _5(ة الثانيو 

عمـر  تتوجـه إليـه الِقـصة هـو مـن الـذيإىل أن العمـر )  حيبـين كثـريًاالـذيديقي صـ(وقد أشارت دار احلدائق يف قِـصة أمـل غـامن 
 ! ألنه غري دقيقة عشرة، وهو حتديد غري مقبولالثانيسنة إىل 

، )الشوارب الزجاجيـة(، )الثعلب التائب(، )منرود الغابة(، )جبل األقزام(، )عروس القزم: ( يف قصصالّرسام أغفل اسم _ 4
العجــوز (،  )أبــو الــشوارب(، )مــسك(، )عيــد يف القريــة(، )عنــرت: (أللبــري مطلــق، وقــصص) الربيــع األصــفر(، )ملفقــودل االــذي(

) أمــري األحــالم(و) القيثــارة الفــضية(قــصيت لــروز غريــب، و ) مســرية ورفاقهــا يف الــساحل(، )مســرية ورفاقهــا يف اجلبــل(، )والــذئب
سـامي وتلـوث (، )سـامي حيـب الطبيعـة: (ذجيـة البيئيـةالنمو ين، وقـصص الـدار لسامل مشـس الـد) الزجاج املكسور(، ولياس مسيـاال

أعرف (، )صديقنا أرنوب(، )احلارس األمني(، )أمجل عينني: (، وقصص)سامي والغابة( ،)ليلى يف أحضان الطبيعة(، )اهلواء
  .لغريد الشيخ) مفاجأة سارّة(، )من دون أن أرى
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 _1(إن ِقـــصة األطفـــال: انطالقًـــا مـــن هـــذه االعتبـــارات ميكـــن القـــول
 فــن نثـري أديب شــائق، مــروي أو مكتــوب) ســنة21 _11( الناشــئةو ) سـنة11

 باإلضافة إىل كونه يقوم علـى الناشئةحيقق شروط وأهداف أدب األطفال و 
ســـــرد حادثـــــة أو جمموعـــــة مـــــن احلـــــوادث خمتلفـــــة املوضـــــوعات واألشـــــكال، 

بويـــةوهلـــا شـــروطها . مـــستمدة مـــن اخليـــال أو الواقـــع أو مـــن كليهمـــا مًعـــا الرت 
: كـــــون، ويـــــشرتط فيهـــــا أن تالطّفـــــل والفنيـــــة املتعلقـــــة بنمـــــو الـــــسيكولوجيةو 

 الثقافــةواضــحة، ســهلة، مــشوقة، وأن حتمــل قيًمــا ضــمنية تــساهم يف نــشر 
  . ، فتجمع ما بني متعيت املعرفة والفنالّذوق واخليال و اللغةواملعرفة، وتنمية 

  المسار : )ثانًيا(
مرحلة  مـا ) أ: ( من مرحلتني مهاالناشئةيتألف مسار أدب األطفال و 

  . الناشئةمرحلة الكتابة لألطفال و ) ب(، وئةالناشقبل الكتابة لألطفال و 

   الناشئة مرحلة ما قبل الكتابة لألطفال و _أ 

 يف اتمعات كافة منذ الّشفهي بشكله الناشئةرف أدب األطفال و عُ 
، وكـان متـشاًا الـّرواةالقدمي إذ كـان يـروى علـى ألـسنة األمهـات واجلـدات و 

ــــشأته وتطــــوره ــــوب،  ارتــــبط بوحــــني حتــــول إىل مك. 1يف ن ــــةت  التعلــــيم و الّرتبي
ارتباطًـــا وثيًقـــا مل يـــستقل فيـــه ليـــصبح واضـــح املفهـــوم واهلويـــة كمـــا هـــو عليـــه 

                                                 
، 46 _ 45، ص أدب األطفال:  جعفرالّرزاق، وعبد 125، ص  العربيلّطفلاثقافة : مسر روحي الفيصل:  انظر_  1

236 .  
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ففـــي مـــصر القدميـــة خاطـــب احلكمـــاُء األطفـــال عـــن طريـــق احلكـــم . 1اليـــوم
كـذلك يف وادي . 3 كمـا خـاطبوهم عـن طريـق القـصص2واألمثال واملـواعظ

 1 والرومـانEsope5 إيـسوب أو أيـزوب  اشـتهر فيهـاالّـيت واليونـان 4الرافدين

                                                 
الماضــي المــشترك بــين : رانــيال. ل . أ: ، و126 _ 121، ص  العربــيالّطفــلثقافــة : مســر روحــي الفيــصل:  انظــر_  1

يــت، الــس الـــوطين الكو . فاطمـــة موســى: نبيلــة إبــراهيم، مراجعــة: تـــر.  الغربيــةالــّشعبيةالعــرب والغــرب، أصـــول اآلداب 
  .   13_11م، ص1999 الثاينكانون /  يناير_ _ه1419، رمضان 1، ط241للثقافة والفنون واآلداب، عامل املعرفة 

إنـه متثـال ":  وجاء يف تعـاليم أخـرى.والدهم وعدم إمهاهلماالنتباه ألإىل اآلباَء ) بتبتاح حو (دعا احلكيم املصري القدمي  _ 2
 إىل  _ الكبــار أبنــاءهم ، وشــاركالّرتبيــةوشــاركت األمهــات أزواجهــن يف هــذه . "ه أبــوهْمــ مل يعل ذيالــمــن حجــر ذلــك االبــن 

وانقـسم األدب عنـدهم  . أهـم فـرتات احليـاة مـنالطفولـة، معتربين أن فـرتة الّضحكوالرقص و   والغناءالّلعب متعَة  _ تثقيفهم
، وتعليمـي أو شـعر الـّرتاث واملـواعظ وبعـض القـصص املـستمدة مـن نثري تعليمي ذييب يتضمن احلكم واألمثال: إىل قسمني

. ر الوالــدين، وقــراءة األدب بألوانــه املختلفــة الــسوي واإلخــالص يف عبــادة اإللــه، وبِــالــسلوكإىل اخلــري و كالمهــا دعــا و . أناشــيد
  ]79 _ 47ص ، 1984 : 2 ط،)517 (مصر، دار املعارف، سلسلة اقرأ .الّشعراءأطفالنا في عيون : أمحد سويلم[
 تـشبه الّـيتاملـصرية ) البحار الغريق(يؤكد أمحد جنيب فكرة وجود األدب القصصي يف مصر منذ القدمي، إذ يرى أن ِقصة  _ 3

 وهـــو قائـــد مـــن قـــواد _) حتـــويت(وتـــشبه ِقـــصة . قـــد ســـبقتهما بـــآالف الـــسنني) روبنـــسون كـــروزو(و) الـــسندباد البحـــري(قـــصيت 
) ةالـــصغري األمـــرية (و) إيـــزيس وأزوريـــس(كـــذلك ِقـــصة . وتـــسبقها بـــآالف الـــسنني أيـــًضا) علـــي بابـــا( ِقـــصة _ الثّالـــثحتـــتمس 

 كتبت حـواىل اّليتاملصرية ) السبع والفأرة( جعفر إىل قصة الّرزاقويشري عبد . وغريها) الفالح الفصيح(و) انتصار حوريس(و
 30، ص الِقـصة فـي أدب األطفـال: أمحـد جنيـب: انظـر[ة وقتهـا عشر قبل املـيالد للداللـة علـى وجـود فـن القـصالثاينالقرن 

 .]237، ص أدب األطفال:  ، وعبد الرزق جعفر31_
كـاد بـل  ا، ا وإلزاميـ مل يكـن عامـالتعلـيم قبـل املـيالد، علـى أن الثّالـثا من املدارس قد ظهـر يف األلـف أن عددً ) سومر(تشهد ألواح  _ 4

دم قُـو . قسم علمي قائم على البحث، وقسم أديب قائم على اإلبـداع: قسمنيإىل  الّدراسة  منهج قسمو . يقتصر على أبناء األسر الغنية
 احملافظــة، كمــا كــان يتــسم  الّتقاليــد للعــادات و أشــعار ختــضع  علــى شــكل أســاطري ومالحــم وتراتيــل ومــراٍث وأمثــال وحكــم و الثــاينالقــسم 

: أمحــد ســويلم[ مييــل املؤلـف فيــه إىل إخفــاء شخــصيتهالــذي الــّذايتا مـن الطــابع ، خاليًــاشــكلي  = = ان_ وك.باملبالغـة يف وضــع املقــاييس
  ]، بتصرف88 _ 80، ص الّشعراءأطفالنا في عيون 

ــا  لعبــت دورًا الّــيت وكتــب قصــصه وخرافاتــه ،م، وختلــص مــن عبوديتــه. ق620أمجــع البــاحثون علــى أنــه ولــد عــام  _ 5 يف مهم
 الطــري الــّشاعر فيــه  أول لــون أديب يونــاين قــدمي أنطــقَ هواعتــربت خرافاتــ.  يف بعــض املــدن اليونانيــةدئــة اخلــواطر وإمخــاد الفــنت

 الـّشاعرومـنهم  ، اب كثريون يف الغـرب ونقلـوا عنـه قلده كت الذي )فايدروس(واحليوان بأعمق احلكم، وقد ترمجها إىل الالتينية 
 عـشر املـيالدي الرّابـععـاش يف القـرن  احلـايل إىل راهـب الّنثـريغريقـي اإل) خرافات أيسوب(كتاب ينسب  و . الفرنسي الفونتني

 خرافـات مـن  _  مـع األيـام _  العربيـة، وأضـيفت إليـهمنهـا العامليـة، و اللغـات وترجم هذا الكتاب إىل .)بالنود(يعرف باسم 
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أما األدب العريب، فلنا وقفة طويلة معه قبـل وأثنـاء مرحلـة . 3 واهلند2وفارس
  .الكتابة لألطفال

  الناشئة مرحلة الكتابة لألطفال و _ب 

 بنــاء علـــى اهتمـــام للطّفـــل بـــدأ األدبـــاء فيهــا الكتابـــة الّــيتهــي املرحلـــة 
وقد تطور هـذا األدب عامليـا .  واألطفالولةالطف بالّنفس وعلم الّرتبيةرجال 

  : التايل الّنحووعربيا ولبنانيا على 

   عالميا_1
 عــن الطّفــلمل يكتــسب هــذا األدب مالحمــه قبــل انفــصال علــم نفــس      
وقد ولـد تـدرجييا بعـد . ، أي يف ثالثينيات القرن العشرين4 العامالّنفسعلم 

                                                                                                                            
أدب األطفـال ":  جعفـرالـّرزاقعبـد : كـذلك. 95 _88، صالـّشعراءأطفالنـا فـي عيـون : أمحد سويلم: انظر[أصل شرقي

، 1983 ، منظمة طالئع البعـثسورية، دمشق، ": الّرتاثأدب األطفال و "كتاب . " فرنسا وإنكلترا_  اإلنسانيالّتراثو 
  ].190ص 

 صـورة منقولـة عـن األدب اليونــاين، وال يـستثىن منـه إال شـعر اهلجــاء  _  بفنونـه املختلفــة _ األدب الرومـاين يكـونيكـاد  _ 1
يف  الّدينيــة مــا لبثـت املــسيحية أن قــضت عليهـا مفتتحــة املــدارس الّــيت حــافالً بـسيادة اآلهلــة  بعـد أن كــانره الرومــان ابتكــالـذي
 95، ص الـّشعراءأطفالنـا فـي عيـون : أمحـد سـويلم[اجلامعـات والكليـات فنـشأت عنهـا  يف أحضان الكنائس واألديرةأوروبا

  ].، بتصرف98_
) كليلــة ودمنــة(اشــتهر كتــاب ف ، اعتمــد علــى قــصص احليــوانالــذيي األخالقــي تعليمــال الــّشعرحفــل األدب الفارســي ب _ 2

باجنـا (عثـر علـى معظـم أبوابـه يف كتـايب   وهـو كتـاب هنـدي األصـل.بـه التعريف كانت فارس أول من مسحت بانتشاره و الذي
 إىل العربية على يد عبد اهللا بن املقفـع كاتـب  وترجم إىل البلهوية يف عهد كسرى أنوشروان، مث،اهلنديني) هتو بادشا(و) تانرتا

  ].، بتصرف101 _ 98، ص الّشعراءأطفالنا في عيون : أمحد سويلم[ وقد أضاف إليه من عنده ،أيب جعفر املنصور
عبـد . [وقـد وجـد يف القـرن الـسابع قبـل املـيالد) جاكاتـا(، كما عرف كتاب )هتو بادشا(و) باجنا تانرتا( عرف فيها كتابا _ 3

 ]237، ص أدب األطفال: الرزق جعفر
  .20 _ 9، ص) والمراهقةالطفولة (النموعلم نفس : حامد عبد السالم زهران:  انظر_  4
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القرن السابع عشر، مما أتاح الفرصة لربوز أن مهدت له دراسات كثرية منذ 
، فطالـب األدبـاَء بـزاد ثقـايف يـوازي مـا يقدمونـه الثقافيـة الّساحة على الطّفل

  .1إىل الكبار
 الّنفس بناء على معطيات علم الطّفلوقد حتدد موضوع علم نفس 

 من خمتلـف جوانـب شخـصيته دراسـة تتبعيـة، ممـا الطّفلالعام، وأخذ يدرس 
 ظلـــت ســـائدة آالف الّـــيت، و الطفولـــة اخلاطئـــة إىل الّنظـــرة تعـــديل أســـهم يف

ــــسنني، وتــــرى يف   شــــرا جيــــب أن يُــــصلح بِــــَصْولة العــــصا وإرهــــاب الطّفــــلال
 Jean Jacques الفرنـسي جـان جـاك روسـو  الكاتـبالـسْوط، إىل أن قـال

Rousseau )1712 _ 1778(2 هــو أن يــتعلم اإلنــسان  الّرتبيــة بــأن هــدف 
والتقــى .  فرصــة تنميــة مواهبــه الطبيعيــةللطّفــل، داعًيــا أن تــرتك كيــف يعــيش

   . 4 وآرائه الفلسفيةJohn  Locke)1635 _ 1704(3بذلك  جبون لوك 
                                                 

  . 252، صالّرتاث، أدب األطفال و " القديم والحديثالّتراثأدب األطفال في ":  مسر روحي الفيصل_ 1
وقـد كتـب يف القـرن الثـامن عـشر كتابـه إميـل  ور الدميقراطيـة احلديثـة كاتـب فرنـسي كـان آلرائـه الـسياسية أثـر كبـري يف تطـ_  2

Emile) 1762 ( ـــا الّــيت حريتــه املطلقــة للتعبــري عــن نزعاتــه الطبيعيــة وتنميــة مواهبــه وقدراتــه الّطفــلونــادى بإعطــاء حبتــه 
: انظـر[لكبـار سـوى تـدخل ا خـري بطبيعتـه، وال يفـسد أحوالـه nobel savage خملوق بدائي نبيـل الّطفلالطبيعةوذلك ألن  
حامـد عبـد : ، و388 _ 387، ص1984، 5بريوت، دار العلم للماليـني، ط. الّتاريخ عبر الّتربية: عبد اهللا عبد الدائم

 _ 94أدب األطفــــال، ص :  جعفــــرالــــّرزاقعبــــد : ، و16، ص) والمراهقــــةالطفولــــة (النمــــوعلــــم نفــــس : الــــسالم زهــــران
102.[  

وقد ذكر يف القـرن الـسابع عـشر الكثـري . رض نظرية احلق اإلهلي وقال بأن االختبار أساس املعرفة فيلسوف إنكليزي عا_   3
.  يولد وعقله صـفحة بيـضاءالّطفلوقال إن .  وكيفية تكوينها ودوافعه وأنواعها واتفاقها مع معايري اجلماعةالّطفلعن عادات 

  ].16، ص )مراهقة والالطفولة (النموعلم نفس : حامد عبد السالم زهران[
 ومنوهــا وحاجاــا وثقافتهــا وارتقــاء الطفولــة، دراســة تتــضمن مفهــوم التربويــةأدب األطفــال والقــيم :  أمحــد علــي كنعــان_ 4

بويةالقيم  70 _69ص ، م1999=_ه1420، 2دمشق، دار الفكر، ط.  فيهاالرت  .  
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يف ) مPestalozzi ) 1746_ 1827وتــــأثرت نظريــــات بــــستالوزي 
بويـــة القـــرن التاســـع عـــشر بـــآراء روســـو فريـــدريتش وهللـــم وجـــاء األملـــاين . 1الرت

 )Frobel  Friedrich Wilhelm August)1782_ 1852 2فروبـــل
، وابتـــدع نظـــام ريـــاض النمـــوليكمـــل الـــدرب فانتـــشرت آراؤه عـــن اســـتمرار 

 _Darwin  Charles Robert )1809كمـــا أســـهم دارون . األطفـــال

 حتلــيًال لتــاريخ حيــاة 1877 حــني نــشر  ســنة النمــو يف علــم نفــس )م1882
  .  18393طفله األول املولود سنة 

 )م. قPlato) 428 _ 347ن الفيلـــــسوف اليونـــــاين أفالطـــــون علـــــى أ
كــان قــد ســبق هــؤالء حــني ) The Republicاجلمهوريــة(صــاحب كتــاب 

 وخصائـصه يف املراحـل الطّفـل عنـد النمـو، فذكر مبادئ الّتكاثرحتدث عن 
.  ويئـتهم للمواطنـةالـشباب لرتبية الطّرقاملختلفة، واهتم باكتشاف أفضل 

                                                 
وكانـت آراؤه . كثري من اجلهود لتـنجح جتاربـه يف هـذا اـال أحب بستالوزي أن يعتين بالفقراء من األطفال، وقد بذل ال_  1

بوية عليماجلمع بني العمل الفكري واليدوي، و :  تقوم علىالرتتالميذ الـصفوف الكـربى يعلمـون تالميـذ الـصفوف ( املتبادل الت
الح الطبيعـة البـشرية، واعتبـار أن وهـو يتفـق مـع روسـو يف إميامـا بـص.  الداخليةالّنفس، وتنمية املشاعر اخللقية وقوى )الدنيا
، وتربيتــه علــى اكتــساب خرباتــه مــن بيئتــه املباشــرة مــن خلــل احلــواس الّطفــلاحــرتام قــوى :  الناجحــة ترتكــز علــى أمــرينالّرتبيــة

 لنموا، فالّطفلوالتفاعل مع األشياء، وقد شددا على دور األم يف مرحلة ما قبل املدرسة، وأكدا على عالقة احملبة بني املعلم و 
وإن كان خيتلف عن روسو يف انه يعطـي األولويـة للرتبيـة .  توازاالّطفل يرتكز على هذه احملبة، وبدوا تفقد شخصية الّسليم

 جيــــب أن يعــــد للــــتعلم اجلــــدي الــــضروري للمعرفــــة الّطفــــل، وخيتلــــف عــــن روســــو وغــــريه يف دعوتــــه أن للّطفــــل الّدينيــــةاخللقيــــة و 
ــاريخ عبــر الّتربيــة: عبــد اهللا عبــد الــدائم: انظــر[بالّلعــ ولــيس عــن طريــق الــّصحيحة ، و حممــد رضــا 409 _ 408، ص الّت
  ]. 441 _ 440، ص 2000بريوت، . ثقافة الحادقة في رياض األطفال: فضل اهللا

عمـر ["  يـشمل منـو اجلـسم والعقـل والـروحالـذي املـرتابط الـّشامل النمـوحتقيـق " يرى فروبل أن اهلدف األمسى للرتبيـة هـو _  2
  ]. 271، ص 1975 2، طالثقافةبريوت، دار . التربويةات واألفكار الّنظريتطور : التومي الشيباين

  .16، ص) والمراهقةالطفولة (النموعلم نفس :  حامد عبد السالم زهران_  3
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 أيــًضا )م. قAristotle) 348_ 322لــسوف اليونــاين أرســطو كمــا اهــتم الفي
  .1النموبوصف مرحلة املراهقة، فشكال البذور األوىل الفعلية لعلم نفس 
 الّدراســــاتيف العــــصور احلديثــــة، عنــــدما تقــــدمت وســــائل البحــــث و 

ـــــه النمـــــوالتجريبيـــــة، اجتـــــه العلمـــــاء إىل دراســـــة مظـــــاهر  ـــــة يف مراحل  املتكامل
 يف علــــومهم، وعلــــى رأســــهم الفيلــــسوف الّرتبيــــةاهم علمــــاء املتتابعــــة، وســــ

 يف القـــــرن )Dewey  John)1859  _ 1952األمريكـــــي جـــــون ديـــــوي 
 اجلــزء األكــرب مــن املعلومــات واحلقــائق النمــووقــدم علمــاء نفــس . العــشرين

، 1، واجلــسدي4، والعقلــي3العــام: 2النمــوات حــول ظــاهرة يــالّنظر والقــوانني و 
                                                 

  .16 _ 15، ص ) والمراهقةالطفولة (النموعلم نفس :  حامد عبد السالم زهران_  1
 يف أمريكـا، وأسـهم يف إرسـاء دعـائم طـرق البحـث النمـوملع امسه كرائد من رواد علم نفـس .   Hall ستانلي هول :مثل _ 2

: و. عمـالً لـه قـدره) 1904(وتعتـرب كتاباتـه عـن املراهقـة . يف هذا العلم وأمد بـالكثري مـن املعلومـات عـن األطفـال واملـراهقني
 النمووهــو عــامل نفــس فرنــسي عمــل يف حقــل اختبــارات الــذكاء، واهــتم بــ ،)Binet  Alfred )1857 _ 1911ألفــرد بينيــه 

 أبـو علـم نفـس .Preyerبرير:و.  أول مقياس كامل للذكاء ترجم يف معظم بالد العامل1905العقلي لألطفال، ووضع سنة 
 الّطفـلول فيـه منـو  تنـا1882 سـنة  The Mind of the Child )الّطفـلعقـل (وقـد نـشر يف أملانيـا كتابًـا بعنـوان . النمـو

) 1900ســـنة (نــشرت يف مطلــع هــذا القــرن . Key ألــني كــي:و.  والــذكاء واإلرادة بــصفة خاصــةالــّشعوربــصفة عامــة ومنــو 

 معهــد 1909 أســس ســنة . Healy ولــيم هيلــي: و. The Child,s Century )الّطفــلقــرن (كتابًــا ذاع صــيته بعنــوان 
ية ومــشكالت ســوء الّنفــسعيــادة نفــسية لتوجيــه األطفــال لعــالج مــشكالم رعايــة األطفــال اجلــاحنني يف شــيكاجو، وهــو أول 

 The Psychology)   املبكرةالطفولةسيكولوجية ( كتابًا بعنوان 1914ألف سنة  وقد.  Sternوليام سترين: و. توافقهم

of Early Childhood. كــارل بــوهلر :  وK.Buhler وزوجتــه شــارلوت بــوهلرC.Buhler   . عاملــان يف أنــشأ الوقــد
، ) والمراهقـــةالطفولــة (النمــوعلــم نفــس : حامــد عبــد الـــسالم زهــران[. الطفولــةالعــشرينات مركــزًا للبحــث يف ســيكولوجية 

  ].17ص
 .Gesellأرنولد جيزل : مثل _ 3
، Jones، وهـــــارواد جـــــونز Goodenough، وفلـــــورنس جودانـــــف GoddardK، وجـــــودارد Seguinســـــيجان :  مثـــــل_ 4

  Miles.وكاترين مايلر
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، ودراســــــة احليــــــاة 4، والعقلــــــي واالجتمــــــاعي مًعــــــا3غــــــويالل ، و 2واالنفعــــــايل
، ما أدى إىل دراسات متكاملة 6 يف بيئات بدائيةالطفولة، ودراسة 5اجلنينية

، وســاعدت علــى ازدهــار النمــو وعلــم نفــس الّرتبيــةمهمــة مجعــت بــني علــوم 
 يف العـــامل إذ راح املعنيـــون يقلبـــون صـــفحات كتـــب الناشـــئةأدب األطفـــال و 

 يقبــل عليهــا الّــيتلينتقــوا منهــا بعــض احلكايــات والقــصص والقــصائد األدب 
 قــد الطّفــلحبــوث علــم نفــس ، ممــا يعــين أن 7األطفــال ويفهموهــا ويتــذوقوها

 الطّفـل املعتمدة على حشو ذهن الّرتبية يف أهداف الّنظرسامهت يف إعادة 
  . يةالّشمول الّرتبيةباملعلومات واملعارف لتطبيق 

   في فرنسا
 Jain de laفرنـــــسيون إىل  جـــــان دو الفـــــونتني يـــــدين ال

Fontain)1621 _ 1695( اشـئة يف خلق البذرة األوىل ألدب األطفـال والن 
 أو _نظـــرًا إىل مـــا كـــان ميلكـــه مـــن رهافـــة ذهنيـــة رفيعـــة بـــرزت يف أســـاطريه 

 _ 1668(:  نشرها على لـسان احليـوان يف األعـواماّليت  _خرافاته أو أمثاله 

                                                                                                                            
  .Tompsonهيلني تومبسون :  مثل_ 1
  .Jersildآرثر جريسيلد : مثل _ 2
 .Mecarthyدورثي مكارثي : مثل _ 3
 االجتمـاعي النمـو العقلـي و النمـوجبهود كبرية أيـًضا يف دراسـة  Piaget وجان بياجيه Isaacsقام كل من سوزان أيزكس  _ 4

  .    وغريهم من أساطني هذا العلم
  .Prattكارل برات: مثل _ 5
  .Meadمارجريت ميت : مثل _ 6
  .18 _17، ص  ) والمراهقةالطفولة (النموعلم نفس :  حامد عبد السالم زهران_ 7



 50

 منــه كــل مــن الّرفيعــةوتلقــى هــذه الرهافــة . للكبــار أصــالً  وقــد كتبــت )1694
 _ François Fénelon)1651األســـــقف والكاتـــــب فرانـــــسوا فينيلــــــون 

اب ظلـوا  حكاياته نثرًا رغـم أن الكتّـ)1680( كتب منذ عام الذي 1)1715
  وشـارل  بـريو ؛حىت ذلك الوقت يعتقدون أم مرغمون على نظمها شـعرًا

Charles Perraut)1628 _ 1703( ــذينـــشر كتابـــه األديب الـــشهري الـ  
 يف أوروبــا، الــّشعبيةومجــع فيــه عــدًدا مــن احلكايــات ) حكايــات أمــي اِإلَوزة(

القــــط يف (، )ســــندريلال(، )اللحيــــُة الزرقــــاءُ (، )مجيلــــُة الغابــــِة النائمــــةُ : (منهــــا
نيـات  الغـابر، زمـن اجلالّزمنالشهرية مذكرًا جبمال حكايات ) احلذاء الطويل

 كانـت الّـيتوالعفاريت اخلبيئـة والغـول املخيـف، أو زمـن امليثولوجيـا الفرنـسية 
 احلقيقـي ألدب األطفـال الّتكـوينوتعترب هذه اموعـة أوىل مراحـل . منسية

ومنــذ ظهورهــا . الّرتفيــه و الّتــسلية كوــا كتبــت خصيــًصا هلــم ــدف الناشــئةو 
لكبــار وخيــرج عــن وصــايته  يــستقل عــن أدب االناشــئةأخــذ أدب األطفــال و 

وعرفـت الكونتيـسة صـويف  .2الـّشعبيةوينفصل تـدرجييا عـن أحـضان اآلداب 
  وهـــي مـــن أصـــل _ Mme de Segur)1799 _ 1874(3دو ســـيغور 

                                                 
وقـد تـرجم رفاعـة رافـع هـذه املغـامرات وأمساهـا .  Les Aventures de Télémaque" مغـامرات تليمـاك" أشهر آثاره _ 1
  ). وقائع األفالك يف حوادث تليماك(
عبــد : كــذلك. 16  ص،2001، 1،طالّلبنــاينبــريوت، دار الفكــر . أدب األطفــال فــي لبنــان: فاديــة حطــيط:  انظــر_ 2

  .144 _ 143 ، ص أدب األطفال:  جعفرالّرزاق
ة الّطفلــوجيــه العمــر، كــذلك مــصاعب : تــر. 2ق + 1،قتان المثاليتــانالــصغير الفتاتــان : الكــونتس دي ســيغور:  انظــر_ 3

  . 1981 السورية،الثقافةيف حسني العطواين، دمشق، وزارة نا: تر. صوفيا
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وكـان أول .  بدأا يف الثامنة واخلمسني مـن عمرهـااّليت  بكتاباا _روسي 
علــى أن . 18571وذلــك عــام ) حكايــات جديــدة عــن اجلنيــات(عمــل هلــا 

 يف إصـدار أول جمموعـة  )1886 _ 1814(الفضل يعود إىل بيري جـول هيتـز 
  . 18452 بني نصوصها منذ عام الّصوركتب طبعت 

اد  رائـــًدا مـــن روّ )Jules Vern)1828 _ 1905ويعتـــرب جـــول فـــرين 
  .  حتققت فعالً اّليتقصص اخليال العلمي، وقد تنبأ بكثري من املخرتعات 

: ، فهـــي)مخـــسة أســـابيع يف املنطـــاد(باإلضـــافة إىل أمـــا أهـــم رواياتـــه، 
حـــول (، و)عــشرون ألـــف فرســخ حتـــت البحــار(، و)مــن األرض إىل القمـــر(

  .3)ميشيل سرتوغوف(، و)العامل يف مثانني يوًما
  إنكلترا  في         

ف التــــالي إىل اإلنكليزيــــة إيــــذانًا بظهــــور Perrautكانــــت ترمجــــة بــــريو
 _ Danial Defoe)1660نيــال ديفــو فقــد أصــدر دا. القصــصي لألطفــال

الــــشهرية عــــام ) Robinson Crusoe: روبنــــسون كــــروزو( قِــــصة )1731
                                                 

جنيــــات طيبــــات أو شــــريرات، : ا ســــحرية وأمــــاكن عجيبــــة وكائنــــات غريبــــةأمــــورً » حكايــــات اجلنيــــات احلديثــــة«يف نــــرى  _ 1
.  الــشك بوجودهــاالــّصعبوكلهــا تفــرض نفــسها علــى القــارئ بقــوة إىل درجــة جتعــل مــن . حيوانــات ناطقــة، خملوقــات وســيطة

   :انظر .الّتفسريفكأا حقيقة ال حتتاج إىل تفسري أو مسّلمة ال تقبل مبثل هذا 
Mekdad, mirna : Contes merveilleux orientaux et occidentaux (Signification, origine 
parallelisme), université libanaise – faculte des lettres et des sciences humaines – section 1 
/ département de français, beyrout 1998. 

  
  

  .129، ص أدب األطفال:  جعفرالّرزاق عبد _ 2
  .516_515، صأدب األطفال:  جعفرالّرزاق عبد _ 3
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 Jonathanكمـــا أصـــدر الكاتـــب اإلنكليـــزي جوناثـــان ســـويفت . 1719

Swift)1667 _ 1745( قـــصته املـــسماة )رحـــالت جيليفـــر :Gullivers 

Travels( 1726 وقد سخر فيها من اإلنسان الباحث عن السعادة عام .  
 _ William Blake)1757 اإلنكليـزي ولـيم بليـك الـّشاعروأصـدر 

 )Songs of Innocence: أغــاين الــرباءة( جمموعــة شــعرية هــي )1827
وهــي ) Songs of Experience: أغــاين التجربــة (ـ وأتبعهــا بــ1789عــام 
  . 1الّصغارهة إىل موجّ 

، صـاحب )Gohn Newbery)1713 _ 1767وقام جون نيوبريي 
 خصــصها للــصغار، بتأســيس حركــة أدبيــة هلــم، الّــيتبــة الــشهرية بامســه و املكت

 الناشـئةفاستعان بفريق كبري من كتـاب الِقـصة يؤلفـون لـه قصـًصا لألطفـال و 
 ممـــا التّــسليةطون مــا كتــب للكبـــار مــن قــصص فيهــا عناصـــر املتعــة و أو يبــس 

  . اإلنكليزيةاللغةأكسبه لقب األب احلقيقي ألدب األطفال يف 
، ظهرت يف إنكلرتا أشهر جمموعة قصـصية كتبـت 1865 ويف عام 

 للكاتــــب لــــويس  2)ألــــيس يف بــــالد العجائــــب(باإلنكليزيــــة لألطفــــال وهــــي 
ـــودفيج دوجـــسون  Lewis Carrollكـــارول  ، وامســـه احلقيقـــي تـــشارلز ل

Charles Lutwidge Dodgson)  1832 _ 1896( 1865 وذلـك عـام ،
، وقـــد 1876عـــام )  وجـــدت ألـــيس هنـــاك؟مـــاذا(أو) عـــرب املـــرآة (بــــأتبعهـــا 

                                                 
  .165 _ 163، صثقافة األطفال:  هادي نعمان اهلييت_ 1
  .  1981 السورية، قافةالث سامل جبارة، دمشق، وزارة : تر. أليس في بالد العجائب: لويس كارول:  انظر_ 2
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إىل كل لغات العـامل تقريبًـا، وسـامهت يف ) أليس يف بالد العجائب(ترمجت 
  . 1جناح احلكاية اخلرافية احلديثة

  
   في روسيا

 لألطفــــال، وعمــــل علــــى )1936 _ 1868(كتــــب مكــــسيم غــــوركي 
تأســـيس أكـــرب دار نـــشر يف االحتـــاد الـــسوفييت  ـــتم بتوزيـــع أدـــم، وأجـــرى 
مـــسابقات أدبيـــة وشـــعرية هلـــم كـــان الفـــائزون فيهـــا يكرمـــون يف بيتـــه يـــستمع 

 _ 1768(كمـــا نـــشر الكاتـــب الروســـي إيفـــان كريلـــوف . إلـــيهم ويـــشجعهم

، الـــّصغار حكايـــات عديـــدة يف تـــسع جمموعـــات القـــت استحـــسان )1840
أفاناســيف . ان. وكــان أ. فُعــد واحــًدا مــن اآلبــاء املؤســسني ألدب األطفــال

 الــــّشعبية قــــد مجــــع وأعــــاد صــــوَغ عديــــد مــــن احلكايــــات )1864 _ 1855(
هيمنيــــسرت، : وعــــرف مــــن األدبــــاء الــــروس أيــــًضا. الــــسوفيتية وابتــــدع أخــــرى

  . 2جوكوفسكي، بوشكني، ليون تولستوي، وكلهم استوحوا من الفوكلور
   الدانمرك في

                                                 
، ص ثقافـــة األطفــــال: هـــادي نعمــــان اهليـــيت: ، كـــذلك522 و117، صأدب األطفــــال:  جعفـــرالـــّرزاقعبـــد :  انظـــر_ 1

  :كذلك. 17 _ 16، ص أدب األطفال في لبنان: ، وفادية حطيط171
1  _ J. A. Cuddon.: A Dictionary of Literary Terms . London:Doubleday and company,  

Inc , Penguin Books, 1976.  
 166، ص ثقافـة األطفـال: ، كـذلك، هـادي نعمـان اهليـيت208 _ 177، أدب األطفـال:  جعفـرالّرزاقعبد :  انظر_ 2
_ 173.  
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 Hans Christianظهر الكاتب الدامنركي هانز كريستيان أندرسن 

Andersen )1805 _ 1875(، ُوي  عـــــد اد القـــــصص واحلكايـــــات  مـــــن رو
 باســــم مــــستعار، ونــــشر عــــام 1822اخلرافيــــة إذ صــــدر لــــه أول كتــــاب عــــام 

كتابًا وصـف فيـه رحلـة علـى األقـدام، وبلـغ عـدد حكايـات أندرسـن  1829
Andersen) 180(1 حكاية .  

  في إيطاليا
جمموعـــة  ) 1375 _ 1313(كتـــب اإليطـــايل جيوفـــاين بوكاشـــيو 

  علــى غــرار ألــف _  أي األيــام العــشرة _) دي كــامريون( بعنــوان قصــصية
) John Bunyan)1628 _ 1688كمــــا كتــــب جــــون بنيــــان . ليلــــة وليلــــة

مـن  ، وهو 1678عام ) The Pilgrim's Progress: رحلة املسافر(كتاب 
 كتب أصًال للكبار وأعيدت صياغته لتناسـب الذي املسيحي الّرتاثكتب 
 Leonardo daوكتــب ليونــاردو دفنـشي . هرة كبـرية وقــد نـال شــ،الـّصغار

Vinci) 1452 _ 1519( حكايات قصرية ذات معان عميقـة جـاء بعـضها 
 واجلمـــاد، وكـــان قـــد أبـــدع بعـــضها أو أضـــاف الّنبـــاتعلـــى ألـــسنة احليـــوان و 

  . 2ملسات جديدة على بعض احلكايات القدمية
  ألمانيا في

                                                 
، ص أدب األطفـال فـي لبنـان: ، كذلك، فادية حطيط222 _ 212، ص أدب األطفال:  جعفرالّرزاقعبد :  انظر_ 1

  .171 _ 170، ص فة األطفالثقا: ، وهادي نعمان اهلييت17
  .162 _ 160، ص ثقافة األطفال:  هادي نعمان اهلييت_ 2
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ـــــــــــــــــست تيـــــــــــــــــودور أمـــــــــــــــــادوس هوفمـــــــــــــــــان الّروائـــــــــــــــــيصـــــــــــــــــاغ   أرن
A.T.Hofmann)1776 _ 1822( قصـًصا خياليـة الـّشعبية من احلكايـات 

  . 1816 عام 1)كسارة البندق(كان أبرزها 
 Jacobكمـــــــا مجـــــــع األخـــــــوان األملانيـــــــان جـــــــاكوب جـــــــرمي 

Crimm)1775 _ 1863(  وفــيلهم جــرمي Wilhelm Crimm)1786 _ 

ــا عليهــا مــن الــضياع وإبــرازًا ألصــالة 2  )1859  ثقافــةال حكايــات تراثيــة خوًف
  . 18143 و 1812األملانية، وكان ذلك سنيت 

  في أمريكا
وقـــد . 1876بـــدأ االهتمـــام ـــذا األدب بـــشكل جـــدي منـــذ عـــام 

 _ Louisa May Alcott) 1832وضــعت األمريكيــة لــويزا مــاي ألكــوت 

اجلـزء األول عـام ) سـيدات صـغريات: ( أمههـاالّصغار قصًصا أحبها )1888
أبنــاء (، و1871عــام ) رجــال صــغار(و. 1869 عــام الثــاين، واجلــزء 1867

. وقــد اقتــبس ب. 1878، وحتــت شــجرة الليلــك عــام 1874) العــم الثمانيــة
بعــد أن ترمجهــا إىل الفرنــسية وجعــل ) ســيدات صــغريات(ســتاهل روايــة . ج

                                                 
بل رمبا كانت أكمل حكاية .  ميكن أن تبعث الفرح يف نفوس األطفالاّليتاحلكاية الوحيدة » كّسارة البندق«تعترب  _ 1

 .»دنيا األلعاب«حترك 
. 1981 الــسورية، الثقافــةهيفــاء طعمــة،  دمــشق، وزارة : تــر. جــريم قــصص أخــرى لألخــوين: برجييــت لكلــور:  انظــر_ 2

  . 1982 السورية، الثقافةحنني حاصباين، دمشق، وزارة : تر. قصص األخوين جريم: جيزيل فالريي: كذلك
  .169 _ 168،ص ثقافة األطفال:  هادي نعمان اهلييت_ 3
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كمـا نـشرت معظـم رواياـا يف دار ). بنات الـدكتور مـارتش األربـع:(عنواا
  . 1 الفرنسيةبعد أن ترمجت إىل) هاشيت(النشر

  الّصينفي 
 يتميــــز برقــــة الــــذي الطفولــــة قــــدميًا وحــــديثًا بــــأدب الــــّصنياهتمــــت 

 الــّشعبيةوقــد لعبــت احلكايــات .  وصــدق العاطفــة ووضــوح املعــىناُألســلوب
 الّصنيالشفاهية وقصص اخليال فيها، بعد الثورة،  دورًا مهما يف تربية أبناء 

وقــد . يــشكون مــن نَــدرة املعلمــنين بلــغ عــددهم ســبعني مليــون طفــل الــذي
 ناصية الطابق األرضـي مـن كـل بنـاء يقـام يف شـارع رئـيس الّصنيخصصت 

 يف غـــري الـــّصغارلكـــي تقـــام فيـــه مكتبـــة بـــسيطة لألطفـــال، تكـــتظ بروادهـــا 
  . 2 يف هذا البلدالثقافةأوقات الدوام وتساهم يف نشر 

  الهند في
أو خــزائن ) اجنــا تنــرتاالب( علــى حكايــات الناشــئةقــام أدب األطفــال و 

.  الــشهرية باإلضــافة إىل جمموعــة أيــسوب اخلرافيــةالــّشعبيةاحلكمــة اخلمــسة 

                                                 
علـــي :  األطفـــال األوريب واألمريكـــي، راجـــع وللتوســـع يف تـــاريخ أدب.491، ص أدب األطفـــال:  جعفـــرالـــّرزاق عبـــد _ 1

:  ومــا بعـدها؛ هــادي نعمـان اهليــيت46، ص 1982، 3القــاهرة، مكتبـة األجنلــو املـصرية، ط. فــي أدب األطفـال: احلديـدي
  : وما بعدها؛ كذلك158، ص ثقافة األطفال

.)Litterature pour enfants(4  Vvolume : Grand Laroussee encecloppdique -  
 _ John Row Townsend:Written for Children . Penguin Books, 1977. 
 _ Nicolas Tucker:Suitable for Children:  Controversies in Children,s Literature, 

Sussex University Press,1976.. 
 

  .81 _ 80، صالتربويةأدب األطفال والقيم :  أمحد علي كنعان_ 2
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 فخصص أكثر الّشعبيةوقد اهتم شاعر اهلند طاغور باألغنيات واحلكايات 
ة مـــن بعـــض الـــصغري  مدرســـته 1901مـــن ديـــوان لألطفـــال، كمـــا أنـــشأ  عـــام 

  .1 العقلية والروحيةالّرتبية ة ليضع هلم نظاًما يوميا دقيًقا منالصبي
  

    عربيا_2
 حتديد نقطة الَبدء إال ما ميكن اعتباره إرهاصات جتلت الّصعبمن 

 تنتـــشر يف كـــل الّـــيت lullaby 3 أو أغـــاين املهـــد 2يف أغـــاين تـــرقيص األطفـــال
.  والفولكلـوريالـّشعيب الـّرتاث يكـاد حيـصرها يف بوتقـة الـذي، األمـر اللغات

                                                 
  .139 ص،الّشعراءا في عيون أطفالن:  أمحد سويلم_ 1
  ]: من جمزوء الرجز[ترقص احلسني بن علي رضي اهللا عنهما وتقول ) ص( كانت فاطمة بنت رسول اهللا _ 2

  ليَس شبيًها بَِعليْ           إن ُبْين ِشْبُه النْيب  
  ]: من الرجز[وكان الزبري يُرقص عروة ويقول 

   من ولِد الصديِق مباَركٌ          أبيُض من آِل أيب عتيِق  
ُه كما ألُذ ريقي ألذ .  

  ]: من الرجز[وقال أعرايب وهو يرقص ولده 
  قد كاَن ذاَق الفقَر مث ناَلْه               ُأحبُه حب الشحيِح ماَلْه 

  إذا يريد بذَلُه بدا لهْ 
  ]372 _ 2/371، 2001: 1ر، طبريوت، دار صاد. العقد الفريد: أبو عمر أمحد بن حممد بن عبد ربه األندلسي[
3 _ أن الــصوت احلــسَن يــسري يف : " يقــول صــاحب العقــد الفريــد مــشجًعا األمهــات علــى تــرقيص أبنــائهن زعــم أهــل الطــب

ومـن ذلـك  . ، وتـز اجلـوارح، وختـف احلركـاتالـّنفساجلسم، وجيري يف العروق، فيصفو له الدم، ويرتاح له القلـب، وتـََهـش لـه 
ويستشهد بقول ليلى األخيليلة للحجـاج حـني سـأهلا عـن ولـدها ". ْن يُنوَم على أثِر البكاِء حىت يُرَقَص ويُطَربَ  أللّطفلكرهوا 

نًـا : "وأعجبه ما رأى من شبابه ، وال أرضـعُتُه غـيًال، ]أن ختـرج رجـاله قبـل رأِسـه: اليـنت[ِإين واهللا ما محلُتُه سهًوا، وال وضعُتُه يـَتـْ
 ]. 6/ 6بريوت، . العقد الفريد: ابن عبد ربه األندلسي[". وال أمنُتُه َمِئًقا
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 أو 1 فيهــــا عــــن أوالدهــــم راثــــنياءالــــّشعر  كتــــب الّــــيتائد كــــذلك  يف القــــص
  . 2مشفقني أو شارحني امتدادهم الوجودي

  كمــــا ســــائر _عــــرف العــــرب قــــدميًا  إىل الِقــــصة، فقــــد بالّنــــسبةأمــــا 
 وعقلــــه وطــــرق الــــّشعب  تراثًــــا شــــعبيا قصــــصيا عــــرب عــــن روح _ الــــّشعوب

 ألـسنة رواة شـاركوا حياته، وفكرته عن احلياة، فكانت القـصص تقـص علـى
 ونيل الناساالستيالء على عواطف " يف _ يف كثري من األحيان _ اءالّشعر 

  .  جذابة4نظرًا إىل ما يتمتعون به من صفات" 3إعجام وحمبتهم
  . عريب أصيل، ومرتجم دخيل: والِقصة، عند العرب، قسمان

    القسم العربي األصيل_أ 
ـــــنت العـــــرب  ـــــة _افت  وقـــــصص 5ألســـــاطري واخلرافـــــات با_ يف اجلاهلي

 واجلان وروايتها مما أورده بعض األدباء يف بعض كتب األدب فيما 1احليوان

                                                 
 .205 _ 191/ 3، العقد الفريد: ابن عبد ربه األندلسي:  انظر_ 1
كـذلك هـادي . 1974بـريوت، دار العلـم للماليـني، . أغـاني تـرقيص األطفـال عنـد  العـرب: أمحـد أبـو سـعد:   انظر_ 2

، ومســـر  266 _ 223، ص أدب األطفـــال:  جعفـــرالـــّرزاقبـــد  ، وع206 _ 205، ص ثقافـــة األطفـــال: نعمـــان اهليـــيت
  . 123 _121، ص  العربيالّطفلثقافة : روحي الفيصل

 .246، ص أدب األطفال:  جعفرالّرزاق عبد _ 3
 أن يكــون جهــوري الــصوت ، حــسن اإلخــراج للكلمــات، جيــد اإللقــاء، قــادرًا _ يف اجلاهليــة _ كــان يــشرتط يف القــاص _ 4

ــا باألخبــار واأليــام واألحــداث والوقــائع، ملًمــا علــى التــأثري يف 
ً
بأنــساب الــسامعني بإلقائــه، واســع األفــق، ســريع البديهــة، عامل

: وعــرف مــن القــصاصني اجلــاهليني. عارفًــا ملثالبهــا، فــصيًحا، ذا موهبــة وقـدرة فنيــة، حافظًــا للــشعر  القبائـل، جامًعــا ألجمادهــا 
 الــّرزاقعبــد . [ف، ومتـيم بــن أوس بــن خارجـة الــداري، واألســود بـن ســريعالنـضر بــن حــارث بـن علقمــة بــن كنـدة بــن عبــد منــا

 ].246: ، صأدب األطفال: جعفر
 . 251 _ 249، ص أدب األطفال:  جعفرالّرزاق عبد _ 5
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كــــذلك افتتنــــوا بقــــصص األبطــــال واملعــــارك واالنتــــصارات والفروســــية . بعــــد
 ممــا 2 أرادوا تكريــسها يف نفــوس الــسامعنياّلــيت الــّسامية الــّصفات و الّتقاليــدو 

أخبـــــارهم وأيـــــامهم "اجلاهليـــــة املمثلـــــة يف يعـــــين أـــــم أرادوا تـــــصوير مناقـــــب 
وكــانوا . املــشهورة قبــل اإلســالم، وهــي حقــائق تارخييــة تناقلوهــا بعــد اإلســالم

يتلون تلك القصص يف صدر دولتهم على جندهم لتحميسهم واستحثاث 
كذلك كانوا يفعلون بتالوة أشعار عنـرتة . بسالتهم إذا قاموا لفتح أو حرب

لكـن يؤخـذ علـى ". 3قبيل املعارك هلـذا الغـرضوغريها على أيدي القّصاص 
كـــل القـــصص واحلكايـــات اهتمامهـــا باألبطـــال وامللـــوك والـــشيوخ، وإمهاهلـــا 

                                                                                                                            
 واجلمـــاد الّنبـــات عرفـــت قـــصص احليـــوان عنـــد  العـــرب منـــذ اجلاهليـــة، بـــل كانـــت هلـــم حكايـــات علـــى ألـــسنة احليوانـــات و _ 1

بـني الـضب والـضفدع، بـني الغـراب والـديك، :  بعـضها حـداً مـن االختـصار لدرجـة أن أشـبهت األمثـال، منهـاواألفالك، وبلـغ
وميكــن، للمزيــد مــن االطــالع، .. الغــراب يقلــد العــصفور، النعامــة تطلــب قــرنني، بــر اهلدهــد بأمــه، حكايــة الــرخم، حــذر احليــة

وهــو . 1992الــدين عبــد احلميــد، صــيدا،  املكتبــة العــصرية،حتقيــق حممــد حميــي . مجمــع األمثــال: أمحــد امليــداين: العــودة إىل
الحيــوان فــي تراثنــا بــين : كــذلك ميكــن العــودة إىل كتــاب عزيــز العلــي العــزي. يــشرح أصــل األمثــال خبرافــات كانــت ســائدة

 خلـل مـن  العلمـي احليـواينالـّرتاثوالكتـاب يـدرس . 1987، 1 العامـة، طالثقافيةبغداد، دار الشؤون . الحقيقة واألسطورة
احليـــوان للجـــاحظ، مـــروج الـــذهب للمـــسعودي، عجائـــب املخلوقـــات للقـــزويين، خنبـــة الـــدهر : مخـــسة كتـــب عربيـــة شـــهرية هـــي

القـاهرة، مكتبـة . قـصص الحيـوان فـي األدب العربـي:  محيـدةالـّرزاقعبـد  كذلك ميكن العودة إىل كتاب . للدمشقي، حياة احليوان الكربى للدمريي
             ].65 _64 ص،1951األجنلو املصرية،

وميكـــن العـــودة، يف هـــذا . 129_128، ص 1985، 1ليبيـــا، ط. مقدمـــة فـــي أدب األطفـــال:  مفتـــاح حممـــد ديـــاب_ 2
حيــث قــسم . 1975مــصر، دار املعــارف، . الِقــصة العربيــة فــي العــصر الجــاهلي: املوضــوع، إىل علــي عبــد  احللــيم حممــود
 قصص امللـوك والعظمـاء، وقـصص الـرحالت واألسـفار، وقـصص احلـروب واملعـارك، :االِقصة يف األدب اجلاهلي إىل أنواع منه

، قصص النوادر والطرف، قصص حيوان،  الّلهووقصص األساطري واخلرافات، قصص املالهي واون واخلمر والنساء والغناء و 
  . كذلك قصص األوابد واأليام، ومغامرات الصعاليك

  .1/603ت،  .بريوت، دار احلياة، د. عربيةتاريخ اآلداب ال:  جرجي زيدان_   3
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، وإن مل يهملهــــا األطفــــال بــــل كــــانوا 1 العــــاديني واألطفــــالالنــــاسالعامــــة و 
  . 2جيدون فيها جماًال واسًعا يلتقطون منه ما يروقهم ويستهوي نفوسهم

ن االســـتماع إىل القـــصص، فهـــي الغايـــات أمـــا غايـــات اجلـــاهليني مـــ
التعـرف :  حيددها بعض املؤلفني احملدثني من قراءة القـصة، وهـياّليتنفسها 

على العامل احملـيط ـم، الوقـوف علـى أنبـاء املعـارك واحلـروب، التعـرف علـى 
حياة امللوك، التعرف على تراث األسالف، الوقوف على احلكم واألمثـال، 

وذلــك مــن . 3، االقتــداء باألبطـالاللغـةاغ، الــتمكن مــن  وإزجــاء الفـر التّـسلية
خلـــل مـــضمون يعمـــل علـــى توثيـــق العالقـــة بـــني اتمـــع الـــسامعني واتمـــع 

 الـــدقيق ملـــشاعر التحليـــل القـــائم علـــى التـــصوير الفـــين و الـــّشكلاجلـــاهلي، و 
 العــرب بعــني الناشــئةممــا ميكــن أن يأخــذه أدبــاء األطفــال و .  4الشخــصيات

  . ر إلعادة صوغهاالعتبا

نعثـــر أول مـــا نعثـــر علـــى مـــا جـــاء يف القـــرآن "عنــدما جـــاء اإلســـالم، 
الكــــرمي مــــن قــــصص القــــرون الــــسالفة، واألنبيــــاء مــــع أقــــوامهم، فنــــرى ِقــــصة 

 مـــع إخوتـــه وأبيـــه وعزيـــز مـــصر، متثـــل الِقـــصة الفنيـــة) يوســـف عليـــه الـــسالم(
صلح أن إىل جانـــب مـــا حيفـــل بـــه القـــرآن الكـــرمي مـــن قـــصص تـــ" 5الكاملـــة

                                                 
  .32، ص الِقصة في أدب األطفال: ، وأمحد جنيب245، صأدب األطفال:  جعفرالّرزاقعبد : انظر _ 1
  . 32، ص الِقصة في أدب األطفال:  أمحد جنيب_  2
  .243، ص أدب األطفال:  جعفرالّرزاق عبد _ 3
 .245، ص أدب األطفال:  جعفرالّرزاق عبد _ 4
  . 16، ص _ ه1400 _ م 1980دمشق، دار الفكر، ط، . الّراويةالِقصة و :  عزيزة مريدن_ 5
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 بأســـلوب مبـــسط ســـهل يعـــرفهم بالـــدين ويقـــرم الناشـــئةتكتـــب لألطفـــال و 
 حتكــــى الّــــيت، وكثــــرت القــــصص الــــّديينوقــــد ازداد نــــشاط القــــصص . 1منــــه

، كما وضعت أعظـم القـصص العربيـة 2لألطفال، وخاصة يف عهد األمويني
 ونـضج فـن الِقـصة عنـد العـرب يف . 3وأطوهلا يف مصر منذ عهد الفـاطميني

، 4ات أو القصص قبل انقـضائهالرّاوي، فدونت تلك الثّالثالعصر العباسي 
وكــان للــصغار منهــا، كمــا كــان هلــم مــن قبلهــا، نــصيب وافــر عبــوا منــه ولــوا 

  . 5حسبما يروقهم ويوافق أهواءهم

 ، وقِـصة بكـر 2 ، وقِـصة الـرباق1 كِقـصة عنـرتة6الرّاويةوعرف العرب 
  . 5ات الغراميةالرّاوي، و 4 كسرى أنو شروان، وِقصة شيبان مع3وتغلب

                                                 
ا  الكرمي صلى اهللا عليه وسـلم، فنـا منتـشرً الرسولوقت نزوله على ألن روايتها كانت، القصص القرآن الكرمي على اعتمد  _ 1

مهــات املــسلمات حيكــني ألطفــاهلن قــصص الــدين اجلديــد وبطــوالت  وهــذا مــا جعــل األ،بــني القبائــل العربيــة يف أرجــاء اجلزيــرة
  .]، بتصرف131 _129، ص مقدمة في أدب األطفال: مفتاح حممد دياب [الرسول

ومــا بعــده )  هجريــة132 _ 40( فقــد عــني اخللفــاء مــن العــصر األمــوي ،االهتمــام العــام ــذا الفــنيرجــع الــسبب إىل  _ 2
 الّتــــــاريخألنبيــــــاء وامللــــــوك يف املــــــساجد، كمــــــا عــــــَين اخللفــــــاء أنفــــــسهم باالســــــتماع إىل  ســــــري االنــــــاسا يقــــــصون علــــــى قــــــصاصً 

 .]131 _129، ص مقدمة في أدب األطفال: مفتاح حممد دياب[والَقصص
 ... كسرية الظاهر بيربس، وِقصة سيف بـن ذي يـزن، واألمـرية ذات اهلمـة، وفـريوز شـاه،قصص متجد مآثر األبطالوهي  _ 3

 حـــىت أوصــلتها إىل صـــورا احلاليــة يف القـــرن "ألــف ليلـــة وليلــة" علــى إمتـــام _ منــذ القـــرن اخلــامس اهلجـــري  _ وعملــت مـــصر
تــاريخ اآلداب : ، وجرجــي زيــدان444 _ 443، ص معجــم مــصطلحات األدب: جمــدي وهبــة: انظــر. [العاشــر اهلجــري

  ]. 1/602، العربية
  .1/603، تاريخ اآلداب العربية:  جرجي زيدان_  4
  . 33، ص الِقصة في أدب األطفال: د جنيب أمح_  5
وهـي روايـات طويلـة ). اجلمهـرة( مجـع رواياتـه يف كتـاب الـذي و 262املتـوىف سـنة " معمر بن شبةميكن العودة إىل كتاب  _ 6

  . شهرية
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 حتقــق الّــيت تكــشف الكثــري مــن القــصص املمتعــة الــّرتاثولعــل قــراءة 
 القـدمي املنبثـق مـن الـّشعريمقومات الِقصة الفنية، وتثبت أن اتمع العريب 

 شــكلت مــصدرًا مــن الّــيت، 6حــضارة الباديــة القحــة، كــان ميلــك فــن الِقــصة
  .العريب احلديثمصدريها يف األدب 

                                                                                                                            
م، وهـي مـسبوكة  متثل آداب اجلاهليـة وأخـالق أهلهـا وحـروم وعـادااّليت هي أكرب القصص احلماسية  الغرامية العربية _  1

ن _وضــعها رجــل امســه يوســف بــن إمساعيــل يف زم. يف ســياق قِــصة رغــم أن األمســاء الــواردة فيهــا هلــا مــسميات تارخييــة حقيقيــة
تـاريخ اآلداب : جرجـي زيـدان. [الفاطمي مبصر، وقد عين اإلفرنج بنقلها إىل ألسنتهم كاملة وملخـصة  زيز باهللا_اخلليفة الع

  ].258 _ 255، صأدب األطفال:  جعفرالّرزاقعبد : وميكن العودة إىل].604 _ 603/ 1، العربية
. ات احلماســية العربيــة ، بطلهــا األشــهر امســه الــرباق، وهــو شــاعر قــدمي مــن ربيعــة مــن أقربــاء املهلهــل وكليــبالرّاويــ مــن _  2

تــاريخ : جرجـي زيـدان. [سلةوالِقـصة جممـوع أخبـار عـن وقـائع حربيــة ضـمنها ابـن شـبة كتـاب اجلمهـرة يف مخــس قـصص متسلـ
  ]1/604، اآلداب العربية

، وهي محاسية، منـسوبة يف روايتهـا إىل الّتاريخ، وتشتمل على وقائع هلا ذكر يف الرّاوية منها إىل الّتاريخ الِقصة أقرب إىل _  3
  ].1/603، تاريخ اآلداب العربية: جرجي زيدان. [1305حممد بن إسحق، مطبوعة يف مبباي سنة 

تـاريخ : جرجـي زيـدان. [ اخلياليـة، مبنيـة علـى حادثـة تارخييـة يف أصـلها توسـع املؤلـف فيهـاالرّاويـة ِقصة تارخيية أقـرب إىل _  4
  ].1/606، اآلداب العربية

تاريخ : جرجي زيـدان. [ كقصص العشاق العذريني، وكتاب عمر بن أيب ربيعة، وكتاب مليكة ونعم وابن الوزير، وغريها_  5
  ].1/606، عربيةاآلداب ال

، وذلــك للوقــوف علــى آراء مــن ينفــي وجــود فــن الِقــصة 18_16، ص الّراويــةالِقــصة و :  ميكــن العــودة إىل عزيــزة مريــدن_ 6
 حتتــاج الّــيت يعتقــد أن العــرق الــسامي عامــة يفتقــد  اخليــال اخلــالق والعقليــة اخلــصبة الــذيعنــد العــرب القــدماء، ومــنهم رينــان 

وتؤيـد  . لك للوقوف على آراء  الفريق القائل بوجود فن الِقصة عندهم، ومنهم  املستشرق اإلنكليزي جبالِقصة إليهما، كذ
 الّـيت قائلة بأسبقية وجود القصص العريب على الغريب على أساس دراسة سهري القلماوي أللف ليلة وليلـة الثاينالكاتبة الفريق 
  . م)1740(، أول ِقصة غربية صدرت عام )ريتشاردسن(_ل )باميال(م، بينما كانت ِقصة )923(وجدت عام 
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رســالة (، و2 تــأثرت ــاالّــيت والفنــون 1ويــشمل هــذا القــسم املقامــات
 للمعري، وهي رحلة ختيلها أبو العالء املعري يف اجلنة ويف املوقف 3)الغفران

  . الّنارو 
  يُلحــظ فيهــا اّلــيت الفلــسفية البــن طفيــل 4)حــي بــن يقظــان(وِقــصة 

  . 5ناع والتربير واإلقحالّشر جوانب نضج قصصي يف 

                                                 
هي يف األدب العريب ِقصة قصرية مسجوعة تتضمن عظة أو ُملحة أو نـادرة ، كـان األدبـاء  يتبـارون يف كتابتهـا  :  املقامة_  1

معجــــم : جمــــدي وهبــــة". [النــــاساجلماعــــة مــــن "و" الــــس"وأصــــل معناهــــا . إظهــــاراً ملــــا ميتــــازون بــــه مــــن براعــــة لغويــــة وأدبيــــة
  ]302، ص مصطلحات األدب

حملمــد املــويلحي، وفيــه امتــزاج تــأثري فــن املقامــة بالتــأثري ) حــديث عيــسى بــن هــشام( أوضــح مثــل للتــأثر بفــن املقامــة هــو _ 2
خــصية ، وخمــاطرات متالحقــة تــربط بينهــا شاُألســلوبالغــريب، غــذ جنــد البطــل والــراوي عنــه، وتتــوافر يف أحاديثــه عنايــة بالغــة ب

وتلــك وجــوه تــأثره باملقامــة أمــا التــأثري الغــريب، فواضــح يف تنويــع املنــاظر، وتسلــسل .  يتــصل بشخــصيات متعــددةالــذيالبطــل 
 االجتمــاعي لعهـد جديــد تــصطرع الّنقـد مــع احلـوادث، ومــن الشخـصياتي يف صــراع الّنفـس التحليــلاحلكايـة، ويف حملــات مـن 

 بـــريوت، دار العـــودة، . األدبـــي الحـــديثالّنقـــد: حممـــد غنيمـــي هـــالل. [جتمـــاعي الوليـــديـــة مـــع الـــوعي االالّتقليدفيـــه القـــيم 
 ].533، ص1982

وهــي فلــسفية خياليــة كتبهــا يف عزلتــه، وضــمنها انتقــاد شــعراء اجلاهليــة واإلســالم وأدبــائهم .  هــي مــن مجلــة رســائل املعــري_ 3
قـــد اقتـــبس دانـــيت اإليطـــايل هـــذا الفكـــر عنـــه حـــني كتـــب و .  والنحـــاة علـــى اســـلوب روائـــي خيـــايل مل يـــسبقه إليـــه أحـــدالـــّرواةو 
ـــــة: جرجـــــي زيـــــدان). [الفـــــردوس املفقـــــود(كـــــذلك فعـــــل ملـــــنت اإلنكليـــــزي يف ). الكوميـــــديا اإلهليـــــة( ـــــاريخ اآلداب العربي ، ت
1/571   .[ 
ة مـن جـزر اهلنـد  ربتـه غزالـة حـسبته ولـدها املفقـود يف جزيـرة مهجـور الـذي) حي بـن يقظـان (الّطفل الِقصة حتكي حكاية _ 4

، وكان ذا موهبة فذة، فلحـظ وفكـر، واهتـدى إىل أفكـار كثـرية طبيعيـة، أو متـت بـصلة إىل مـا الّطفلوكرب . دون خط االستواء
م، وترمجـت إىل الالتينيـة 1341وقد أثرت الِقصة يف الكاتب اإلسباين بلتاسار جراثيان فنقلت إىل العربيـة عـام . وراء الطبيعة
 األدبــــي الّنقـــد: حممـــد غنيمـــي هـــالل. [ بأـــا أقـــوى مـــا يف األدب العـــريب طرافـــة وأصـــالةالّنقـــاد ويـــشهد بعـــض .واإلنكليزيـــة

  ].531  ص،الحديث
األدب القصـصي :  موسـى سـليمان:، كـذلك534 _524 ص ، األدبـي الحـديثالّنقد: حممد غنيمي هـالل:  انظر_ 5

  . 1983، 5، طالّلبناينبريوت، دار الكتاب . عند العرب
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كمـــــا قـــــدم اجلـــــاحظ قـــــصص الـــــبخالء وقـــــصص احليـــــوان يف كتـــــايب 
 اعتربهـــا عبـــد امللـــك الّـــيت، )قِـــصة الكنـــدي( وقـــدم 2)احليـــوان( و1)الـــبخالء(

مرتــاض أمجــل مــن الِقــصة، وأرقــى مــن املقامــة، وأطــرف مــن احلكايــة، وأمتــع 
   ".3أكتب كتاب العربية إىل يومنا هذا"من املقالة، كما اعترب اجلاحَظ 

  القسم المترجم الدخيل) ب(
 األخــرى، ونقــل أكثــره عــن الفــرس اللغــاتهــو القــسم املنقــول عــن  

وقــد تــأثر . 5)كليلــة ودمنــة(، و4)ألــف ليلــة وليلــة: (واهلنــد، وأشــهر قصــصه
ــــّصغارمــــا األدب العــــريب والعــــاملي املكتــــوب للكبــــار و  ، فأخــــذ الكتــــاب ال

                                                 
  ]1/477، تاريخ اآلداب العربية: جرجي زيدان. [ كتاب يف األدب، طبع غري مرة يف أوروبا ومصر_ 1
وخيتلـف عـن كتـب احليـوان املعروفـة بأنـه يـشتمل علـى وصـف طبـائع احليوانـات .  هـو أقـدم كتـاب يف علـم احليـوان بالعربيـة_ 2

تـاريخ : جرجي زيـدان. [1906وقد طبع مبصر سنة . تارخييةويتخلل ذلك فوائد أدبية واجتماعية و . الناسباعتبار عالقتها ب
 ].1/477، اآلداب العربية

الكويـت، الـس الـوطين للثقافـة والفنـون واآلداب، . الـسرد، بحـث فـي تقنيـات الّراويـةفي نظريـة :  عبد امللك مرتاض_ 3
   .         173_172 م،  ص1998كانون األول /  ديسمرب_ _ ه1419، شعبان 1، ط)240(عامل املعرفة 

 الرّابـــعوهلــا أصــل نقــل عــن الفارســية قبــل القــرن . هــي جمموعــة قــصص متسلــسلة  اختلــف البــاحثون يف أصــلها وتارخيهــا _ 4
أضـــاف إىل الكتـــاب األصـــلي " حممـــد بـــن عبـــدوس اجلهـــشياري" أن الّنقـــادويـــرى بعـــض ". هـــزار أفـــسانه"للهجـــرة عـــن كتـــاب 

وقــد انــصهرت تلــك العناصــر كلهــا علــى يــد رواة العــرب وقــصاصيهم فكــان . الــرومجمموعــة نــوادر وحكايــات للعــرب والفــرس و 
. ق والغـرب مـرارًاالـّشر وقـد طبعـت يف . منها كتاب اصطبغ بالصبغة العربية مـن غـري أن تفقـد أصـوله مـسحتها وخياهلـا اخلـاص

هــادي ، و 609 _ 1/608، تــاريخ اآلداب العربيــة: جرجــي زيــدان: انظــر.[1814وكانــت أوىل طبعاــا يف كالكوتــا ســنة 
دمــشق، الكرمـــل . الحيــوان فـــي قـــصص األطفـــال:  ، وعــريب العاصـــي233 _ 232، ص ثقافـــة األطفـــال: نعمــان اهليــيت
ــــد  . 24ص ، 1981، 1 والنــــشر والتوزيــــع، طالطّباعــــةللدراســــات و   _ 258، صأدب األطفــــال:  يف جعفــــرالــــّرزاقوعب

260 ، 301 _ 303[.  
أصله هندي نقل . ونصح لسياسيني وضع على ألسنة احليوانات بشكل قصص مسليةكتاب إرشاد وإصالح لألخالق  _ 5

عــــريب :[ميكــــن العــــودة للمزيــــد مــــن االطــــالع إىل). _ ه142/ م759( إىل الفارســــية مث إىل العربيــــة علــــى يــــد ابــــن املقفــــع 
، 57 _56، صالـّساحرةالحكايـة :  جعفـرالـّرزاقوعبـد . 119 و 113، ص األطفـال الحيـوان فـي قـصص: العاصـي
   ].  263_260، ص أدب األطفال:  جعفرالّرزاقوعبد  
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) ألـــف ليلـــة وليلـــة(ت عنهمـــا، وقُـــدرا حـــىت قـــال مكـــسيم غـــوركي إن حكايـــا
 املـــأخوذة عـــن الـــنص العـــريب الّرتمجـــةواعتـــرب . الـــّشعيبأعظـــم مؤلـــف لـــألدب 

ـــــة مـــــن الدرجـــــة األوىل وقـــــد ســـــحرت هـــــذه . مباشـــــرة عمـــــًال ثقافيـــــا ذا أمهي
رحـــالت الـــسندباد، : ني يف أصـــقاع العـــامل حبيـــث عـــشقواالناشـــئاحلكايـــات 

وصــاغ أدبــاء العــرب . هــاوغري ...الّزمــانوعلــي بابــا، ومغــامرات دليلــة، وقمــر 
 كما صاغوا للكبار حكايات شعرية  1الناشئةمن هذه احلكايات لألطفال و 

؛ 2كـــان لكليلـــة ودمنـــة فيهـــا نـــصيب كبـــري مـــستخدمني احليـــوان كرمـــز نـــاطق
بينما كان حلكايات ألف ليلة وليلـة تأثريهـا علـى مـن كتـب للكبـار حـىت يف 

                                                 
  .260 _ 258، 187، 184، ص أدب األطفال:  جعفرالّرزاق عبد _ 1
كتـاب ) م815 _ / ..._ه200 _(... نظم أبان الالحقي، وهو أبـان بـن عبـد احلميـد بـن الحـق بـن عفـري الرقاشـي _ 2
ــــة(  قــــاموس تــــراجم ألشــــهر الرجــــال والنــــساء مــــن العــــرب _ األعــــالم: كلــــيالزر خــــري الــــدين [وقدمــــه للربامكــــة )  كليلــــة ودمن

، وكتـب سـهل بـن هـارون بـن راهبـون ]27/ 1: 4ط، 1980، 5بريوت، دار العلـم للماليـني، ط. واملستعربني واملستشرقني
: كلــيالزر . [علــى نــسق كليلــة ودمنــة وقــد ألفــه للمــأمون) ثعلــة وعفــرة(كتــاب  ) م830/ ..._ه215 _) (... أو راهيــون(

ــــة ]27/ 1، األعــــالم وهــــو حممــــد بــــن حممــــد بــــن صــــاحل ) م1115 _ 1023 / _ه509 _ 414(، وكتــــب ابــــن اهلباري
: الزركلــي[وهــي أراجيــز يف ألفــي بيــت علــى أســلوب كليلــة ودمنــة ) الــصادح والبــاغم(العباســي، نظــام الــدين، أبــو يعلــى كتــاب 

أبو اخلرافات الفرنسية الفونتني، وأدباء األطفال من العرب وغـري أما املتأثرون بكليلة ودمنة، فكثر منهم ]. 23/ 7، األعالم
 الّتــراثأدب األطفــال فــي ": حــسن محــاميو . 229 _205، ص ثقافــة  األطفــال: هــادي نعمــان اهليــيت: انظــر. [العــرب

ــــّرتاثأدب األطفــــال و . "الــــّشعبي  القــــديم التّــــراثأدب األطفــــال فــــي ": مســــر روحــــي الفيــــصلو ). 239-215ص (، ال
-71ص . التربويـةأدب األطفـال والقـيم : أمحد علي كنعانو ). 260 _243ص (، الّرتاثأدب األطفال و . "ديثوالح
: 1مـــــصر، دار النـــــشر للجامعـــــات املـــــصرية، مكتبـــــة الوفـــــاء، ط .األطفـــــال بـــــين شـــــوقي وجـــــالل أدب: أمحـــــد زلـــــطو . 78

 الثقافــــةمــــصر، مؤســــسة  . ربــــيخرافــــات الفــــونتين فــــي األدب الع: ونفوســــة زكريــــا ســــعيد=  = م، 1994 __ه1415
 ]127 _ 126، ص  العربيالّطفلثقافة : ومسر روحي الفيصل ،ت.اجلامعية،  د
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كايـــــات املتداخلـــــة، كمـــــا أمريكـــــا، فاســـــتخدم أدباؤهـــــا اخليـــــال اجلـــــامح واحل
  . 1استخدموا األمساء العربية

 عن الفارسية واهلنديـة واليونانيـة القدميـة، قامـت الّتعريبوإىل جانب 
 إثـر محلـة نـابليون علـى مـصر _حركة تعريب ناشطة  بعد االتصال بالغرب 

ـــــات ) م1801 _1798(يف أواخـــــر القـــــرن الثـــــامن عـــــشر  ، فعربـــــت رواي
شكــسبري، وهيجــو، :  وإيطاليــة، كروايــات وأشــعاروأشــعار فرنــسية وإنكليزيــة

ودومــــاس، ومــــوليري، وشــــاتوبريان، والفــــونتني، وراســــني، وكورنيــــل، وفيلــــون، 
، 2ف يف هـذا الفـنليأالتـوالقت  ترحيب قـراء العربيـة فعمـدوا إىل ...وغريهم

  : ومن أقدم املشتغلني يف ذلك
  .   فرنسيس مراش، وسليم بطرس البستاين وغريمها

 العــريب، ميكــن إعــادة الناشــئةودة إىل بــدايات أدب األطفــال و  وبــالع
  :أسباب نشوئه وازدهاره إىل

بـرز  : العاملية ومن ضـمنها العربيـةالثقافية الّساحة يف الطّفلبروز  )أ(
 مطالًِبا بزاد ثقايف خاص قـد يكـون عامـل املثاقفـة الثقافية الّساحة يف الطّفل

Enculturation _ أي حيازة  فيه لعب دوره يف احلـث _ اخلاصة قافةالث  

                                                 
1-  Sulaima Al  - Sheikh Muhammad : The Influence of the Arabian Nights on Herman 
Melville and John Barth , The Department of English Faculty  of Arts and Humanities, Al 
Baath University, Homs,Syria, July, 2001.  

 هريمــان ميلفــل وجــون بــارث خاصــة مــن ناحيــة اخليــال خلــل مــن يوالرســالة تــدرس أثــر ألــف ليلــة وليلــة علــى األدب األمريكــ 
  .  تداخل احلكايات واجلامح

  1/573، تاريخ اآلداب العربية:  جرجي زيدان_ 2
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على خلق أدب يوازي ما يقدم إىل الكبار ما شـجع العـرب علـى االلتفـات 
  .  ليقدموا إليه أدبًا خاصا به1 كما التفت الغربيون إليهالطّفلإىل 

 مــن أبــرز العوامــل يف نــشوء التعلــيمإن انتــشار  :التعلــيمانتــشار  )ب(
وقد ورد يف تقرير التنميـة .  العريب احلديثالّرتاث يف الناشئةأدب األطفال و 

:  عـــن هيئـــة األمـــم املتحـــدة لربنـــامج التنميـــة أن1996البـــشرية الـــصادر عـــام 
تــــضاعفت ) يف البلــــدان العربيــــة( االبتــــدائي التعليممعــــدالت االلتحــــاق بــــ"

، كمـــا أن %77إىل % 38 مـــن 1990 _ 1960أكثـــر مـــن مـــرتني خلـــل الفـــرتة 
ــــ ــــني الكبــــار اخنفــــضت مــــن حــــواىل معــــدالت األمي  إىل 1967عــــام % 70ة ب

 الـذي التعلـيمويـدل التقريـر علـى مـدى انتـشار . ”19922عام  % 46حواىل 
ــــّنشءيلحــــظ حاجــــة   إىل أدب خــــارج إطــــار املدرســــة إىل جانــــب األدب ال

ـــاء و الـــذياملدرســـي  ـــّشعر  ســـاهم األدب ـــا اءال ـــيهم مطبوًع  العـــرب يف تقدميـــه إل
بويابالطابع الوطين  ه السائر إىل إجياد أدب أصيللرتوج

ُ
  . امل

، 3، بأنواعهــاtranslation الّرتمجــةســامهت  : واالقتبــاسالّرتمجــة )ج(
 الّتكامــــــل و الّتعــــــاونيف نقـــــل ثقافــــــات األمـــــم بعــــــضها إىل بعــــــض يف إطـــــار 

                                                 
  .128، ص  العربيّطفلالثقافة :  مسر روحي الفيصل_  1
  .53، صأدب األطفال في لبنان:  فادية حطيط_ 2
 loan(ان يــــرون فيهـــا التقيــــد باألصــــل حرفيـــَمـــ) أ: (جــــدٌل مـــستمر بــــني قِــــَدَم األدِب نفـــسه، هنــــاك الّرتمجـــةمـــع قِــــدم  _ 3

translation(،ـ:  أيجمـدي  [.لكلمـة أو ترتيـب العبـاراتيـة لالّلفظ الـّصورةا مـع التـزام النقل من لغة إىل لغة أخرى نقالً حرفي
ــــة ــــرون التــــصرفو ) ب (]293، ص معجــــم مــــصطلحات األدب: وهب  free) احلــــرة الّرتمجــــة، وهــــو مــــا يــــسمى بمــــن ي

translation)مــع ذكــر املعــاين األصــلية املوجــودة يف الّتعبــري مــن لغــة إىل لغــة أخــرى بــشيء مــن التــصرف يف الّرتمجــة:   أي ،
 ملـن يريـد أن الّرتمجة ومن يرون عدم اجلدوى يف ) ج (]181، ص عجم مصطلحات األدبم: جمدي وهبة[ األصل املرتجم

وال شــك أن  . العامليــةالثقافيــةومــن يروــا ضــرورة ال بــد منهــا يف نــشر القــيم ) د. (الــّصحيحيتــذوق األثــر األديب علــى الوجــه 
وح العربيـة للثقافـة الـّشر  و الّرتمجـاتيثـة كمـا حـدث مـن خلـل  لعبـت دورًا كبـريًا يف نقـل الثقافـات القدميـة إىل األزمنـة احلدالّرتمجة
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ـــأثر ـــم إذ كانـــت  ومـــا زالـــت وســـتظل .  اإلنـــساين املـــؤثر يف اآلخـــرين واملت
سب أمهيتهــا مــن قــوة تأثريهــا يف عمليــة التقــارب حاجــة حــضارية ملحــة تكتــ

 يف جمتمعــام املتباعــدة ِجغرافيــا  واملختلفــة ثقافيــا؛ ممــا النــاسوالتفــاهم بــني 
  : يعين أن أمهيتها تنطلق من جانبني اثنني

 احلاصـل مـن خلـل انتـشار األثـر الّتواصليتعلق ب: جانب إنساين) أ(
أنــتج فيهــا ليــصل إىل جمتمعــات أخــرى  الّــيتاملكتــوب وختطيــه حــدود البيئــة 

حيـــث يلتقـــي قـــراُء الـــبالد املختلفـــة علـــى كثـــري مـــن األفكـــار والقـــيم والعلـــوم 
  .  تقرب فيما بينهماّليتاإلنسانية 
يتعلق بـاتمع املـستقِبل هلـذا األثـر، ومـدى : جانب اجتماعي) ب(

  االجتمـــاعي، وحاجتـــه إىل رفـــع هـــذا_ الثقـــايفتفاعلـــه مـــع مـــستوى تطـــوره 
 الوافـــدة ومتثلهـــا بإطـــار الثقافـــةاملـــستوى وتطـــويره مـــن خلـــل اســـتيعاب هـــذه 

  . 1ثقافته احمللية مبا يعزز مكانتها وحيافظ  على أصالتها وهويتها
وبصورة أكثـر دقـة، فـإن أي عمـل أديب يـرتجم مـن لغتـه األصـلية إىل 

  . لغة جديدة  يُفرتض من خلله االستفادة أو فتح نافذة على اآلخر

 العــريب الناشــئة فكــرة تــأثر أدب األطفــال و الّنقــادرفــض بعــض ورغــم 
بـاملرتجم، كمــا يقــول مسـر روحــي الفيــصل مــصرا علـى أن الفــونتني قــد كتــب 
                                                                                                                            

ــــة القدميــــة  ــــيتاليوناني ــــة يف العــــصور الوســــطى وعــــصر النهــــضةاّل معجــــم : جمــــدي وهبــــة [ ســــاعدت علــــى منــــو احلــــضارة األوربي
 ]576، ص مصطلحات األدب

رسـالة أعـدت ".  فـي سـورية فـي قـصص األطفـال المترجمـةالتربويـةدراسة تحليليـة مقارنـة للقـيم ":  عيسى الـشماس_ 1
  . ، بتصرف74، ص1992، الّرتبية، جامعة دمشق، كلية "مل تنشر"، "الّرتبيةلنيل درجة الدكتوراه يف 
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املرتمجـــة إىل الفرنـــسية فأخـــذها أمحـــد ) كليلـــة ودمنـــة(حكاياتـــه بعـــد أن قـــرأ 
ترمجـة  هنا، إذ لوال الّرتمجة، فال بد من اإلشارة إىل أمهية 1شوقي وبىن عليها

إىل الفرنــسية ملــا وصــلت إىل الفــونتني، كمــا أنــه لــوال ترمجــة ) كليلــة ودمنــة(
 مبدعـــة بـــدت  free translationإىل العربيـــة ترمجـــة حـــرة ) كليلـــة ودمنـــة(

وكأــا بلغتهــا األم علــى لــسان ابــن املقفــع، ملــا اعتربنــا هــذه احلكايــات منــا 
  . ينتبه أم مل الّنقطةوإلينا، سواء انتبه أمحد شوقي هلذه 

 يف الّرتمجـةواألمر ذاته يؤكده مسر روحي الفيصل حني يعرتف بأمهيـة 
 بـــدأ الكتابـــة لألطفـــال بعـــد طـــول الـــذيإطـــار حديثـــه عـــن كامـــل الكـــيالين 

اقتبــاس مــن حكايــات اهلنــد، وشكــسبري، وأســاطري العــامل، مث اخــتط لنفــسه 
ا ينطبـــق علـــى ومـــ. 2 العـــريب القـــدميالـــّرتاثف مـــستفيًدا مـــن التـــاليطريًقـــا إىل 

  .  العريبالناشئةالكيالين ينطبق على أوائل من عمل يف أدب األطفال و 

، إذن،  اخلطـــــوة األوىل حنـــــو تنبيـــــه أدبـــــاء األطفـــــال الّرتمجـــــةشـــــكلت 
فقـــد عـــرف العـــرب أدب األطفـــال . العـــرب إىل هـــذا األدب ويتـــه اجلديـــدة

جــه أوروبــا إليــه،  يف القــرن التاســع عــشر، أي بعــد قــرن تقريبًــا مــن تو الناشــئةو 
وذلــك علــى شــكل بــدايات بــسيطة عــن طريــق البعثــات الدراســية والعلميــة 

                                                 
  . 127 _ 126، ص  العربيالّطفلثقافة :  مسر روحي الفيصل_  1
  .127، ص  العربيالّطفل ثقافة : مسر روحي الفيصل_  2
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 كانـــت تتـــابع حتـــصيلها العلمـــي يف عواصـــم أوروبـــا، وعـــن طريـــق كبـــار الّـــيت
  .ن أتقنوا لغة أو أكثر إضافة إىل العربيةالذيالكتاب 

وقـــد ُعـــرَب العديـــد مـــن الروائـــع األدبيـــة الـــشهرية اخلاصـــة باألطفـــال 
هلرييـــت ســـتاور، ) كـــوخ العـــم تـــوم: ( ذات املـــصادر املتنوعـــة منهـــالناشـــئةاو 
) الزنبقـــة الـــسوداء(لتـــشارلز ديكنـــز، و) أوليفـــر تويـــست(و) قِــصة مـــدينتني(و

) تـوم سـوير(مليخائيـل دي سـرفانتس، و) دون كيـشوت(أللكسندر دومـا، و
 بـو، إلدجـار آالن) ألغـاز(ألوسـكار وايلـد، و) عصفور اجلنة(ملارك توين، و

لروبــــــرت لــــــويس ستيفنــــــسون، ) املخطــــــوف(لروبــــــرت أونيــــــل، و) املزيــــــف(و
، )روبنــسون كــروزو(و) ألــيس يف بــالد العجائــب(و) مغــامرات روبــن هــود(و
وقد سامهت يف تعريف األطفال ... وغريها) رحالت جليفر(و) سندريال(و

  . العرب إىل ما يكتب خارج بالدهم

، 1،  واهلنــد3واإلغريــق، 2، ومــن بولنــدا1 وعربــت قــصص مــن رومانيــا
، واقتــبس الكثــري مــن احلكايــات 5، وإســبانيا4الــّصني، و 3، واليابــان2واليونــان
     .6الفرعونية

                                                 
 ).الراعي اجلميل(، )الفتاة املشؤومة(، )بطلة األبطال(، )الرجل املتحجر(، )التننيغباوة (، )الطائر املسحور: (منها _ 1
  ).احلكم والشيطان(، )برج النريان(، )قصر ويفل: (منها _ 2
، )ملحمـة اإلسـكندر(، )عـودة أولـيس(، )بطولـة تيزيـه(، )حـصان طـروادة(، )سـقوط طـروادة(، )مغـامرات أولـيس: (منها _ 3
  ).غية احملتالالطا(، )نساء بواسل(
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 مــا كــان وليــد جهــود الّرتمجــاتورغــم أن مــن بــني هــذه االقتباســات و 
 قامـــت بـــدور واضـــح يف ترمجـــة القـــصص 7فرديـــة، إال أن دور نـــشر  أجنبيـــة

  . ن العرب مالّصغارووضعها بني أيدي القراء 

 الناشـئة عامًال من عوامـل ظهـور أدب األطفـال و الّرتمجة وإذا كانت 
 _ 1216( العــريب احلــديث، فــإن رجــًال مثــل رفاعــة الطهطــاوي الــّرتاثيف 

                                                                                                                            
يف (، )صــراع األخــوين(، )الــشيخ اهلنــدي(، )شــبكة املــوت(، و)األمــرية القاســية(، )شــندرا(، )ســودانا(، )باهارتــا: (منهــا _ 1

، )حـــرب أبنـــاء األعمـــام(، )اليواقيــت األربـــع(، )حبـــات الـــرز(، )األمـــري نـــاال(، )فيــشنو(، )الـــوزير الـــسجني(، )غابــة الـــشياطني
  ).إكرام األمراء(، )هلة اهلندآ(، )الربامهة األربعة(
 ).مغامرات بريسيوس(عن األوديسة، و) رحالت أوديسيوس: (منها _ 2
، )غـــضبة ربـــة الـــشمس(، )خلـــق العـــامل(، )التـــاجر رهـــي احملـــارب وأمـــه(، )التـــاجر واألقـــزام(، )األشـــجار واألقـــزام: (منهـــا _ 3
 ).املرآة(، و)لقط املتوحشا(، )األوفياء(، )األتباع(، )سيدان وخادم(، )الصفاصفة احلنون(
، )النهـــر األمحـــر(، )كنـــز الفـــضة(، )القفـــاز الــسحري(، )الـــصنم الـــسكري(، )مـــن أجــل احلريـــة(، )تعـــاون اإلخـــوة: (منهــا _ 4
، )حكــــــم رادع(، )رأس مــــــن الطــــــني(، )شــــــجرة الكــــــرز(، )الِبطــــــيخ اللؤلــــــؤي(، )جبــــــل الكنــــــوز الــــــسبعة(، )احلبــــــوب املقويــــــة(
  ).الثالثّ احلماقات (، )األصدقاء(
 ).احلذاء احلديدي(، )الوردة امللكة(، )الببغاء(، )شارعان يف إسبانيا(، )أسطورة السيد(، )السيدة السوداء: (منها _ 5
، )حورس األبيض(، )انتقام حتوت(، )مغامرات األمري كاموزا(، )كنوز سييت(، )عصا حتمس(، )شعب ال يغلب: (منها _ 6
 ).تا وأونيستا(، )خوفو والسحرة(، )حورس األسود(

فقــــد قامـــت األوىل بنـــشر ترمجــــات .  الـــسوفييتيةالّتقـــدممؤســـسة فــــرانكلني األمريكيـــة للطباعـــة والنــــشر، ودار :  مـــن بينهـــا_ 7
الـديك (، )الـصغريالـدب (، )الـدب األكـرب(، )البيـت املـسحور(، )ذو اليـد الفـضية(، )األرنـب ومعلـم الوقـت: (عديدة، منهـا

ة، فقد نشرت قصـًصا عديـدة، الثانيأما . وغريها من القصص األمريكية) رجل العجيب وشركاهال(، )ذيل األرنب(، )والثعلب
وإىل ... ملكـسيم غـوركي، وغريهـا) الـصغريالعـصفور (لليو تولستوي، و) ةالّثالثالدببة (ألنطون تشيخوف، و) انالصبي: (منها

األمــرية (، )ليلــى احلمــراء والــذئب(، )ســندريال: (هــاجانــب هــاتني الــدارين، نــشرت مؤســسة ليــديربد الكثــري مــن القــصص، من
، ص ثقافــة األطفــال: هــادي نعمــان اهليــيت[كمــا نــشرت عــدة كتــب ضــمن سلــسلة روبــن هــود ). الــّثالثالعنــزات (، )النائمــة
231 _ 232 .[ 
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 يف الثقافيــــــة  مؤســــــس النهــــــضة _ 1) م1873 _ 1801 _ ه 1290
  عجــل _) املرشــد األمــني للبنــات والبنــني(مــصر احلديثــة وصــاحب كتــاب 

 العربيــــة، اللغــــة إىل الّرتمجــــةر هــــذا األدب مــــن خلــــل عملــــه يف حقــــل بظهــــو 
 وكانــت 1870 صــدرت عــام الّــيت) روضــة املــدارس(وإشــرافه علــى صــحيفة 

كــذلك مــن خلــل ترمجتــه مــن اإلنكليزيــة . تــوزع جمانًــا علــى طــالب املــدارس
، فكـــان عملـــه أول عنايـــة شـــبه رمسيـــة )حكايـــات األطفـــال(قصـــًصا بعنـــوان 
 يف مـصر اسـتطاع إدخـال التعلـيم مـن مـسؤول عـن الناشـئة و بأدب األطفـال

  .2قراءة القصص يف املنهاج املدرسي
 فيــه خرافــات اءالــّشعر   شــعرًا نظــم _  أوائــل القــرن _عــرف العــرب و 

العيـون ( كتـاب الـّشعروكـان أقـدم هـذا . الفونتني وخرافـات إيـسوب بالعربيـة
 =ه  1316 _ 1245(جـالل   حملمـد عثمـان 3)اليواقظ يف األمثال واملـواعظ

 أتقــن الفرنــسية والتحـق بالــديوان اخلــديوي معلًمــا الـذي 4)م 1898 _ 1829
 أمـام الكتــاب إلرســاء الطّريــقأول حماولــة عربيــة تُعبّـد "ومرتمجًـا، فكــان كتابـه 

                                                 
ومـة املــصرية أرسـلته احلك.  رفاعـة رافـع بـن بـدوي بـن علـي الطهطـاوي، مـن أركـان ـضة مـصر العلميـة يف العـصر احلـديث_ 1

، وملا الّتاريخا للصالة والوعظ مع بعثة الشبان أوفدم إىل اوروبة لتلقي العلوم احلديثة، فدرس الفرنسية وثقف اجلغرافية و إمامً 
 وألــف وتــرجم عــن الفرنــسية كتبــاً كثــرية )الوقــائع املــصرية( يف املدرســة الطبيــة ، وأنــشأ جريــدة الّرتمجــةعــاد إىل مــصر ويل رئاســة 

  ].  29 /3، األعالم: ليالزرك[
  . 39، ص الِقصة في أدب األطفال:  أمحد جنيب_  2
  .           1906 مصر، مطبعة النيل،. العيون اليواقظ في األمثال والمواعظ:  حممد بك عثمان جالل_ 3
 الرّاويـــةة احلديثـــة و  أســـاس الِقـــص يا، مـــن واضـــعا، الونـــائي بلـــدً ا، اجلـــاليل لقًبـــ حممـــد بـــن عثمـــان بـــن يوســـف احلـــسيين نـــسبً _ 4

  ].262 /6، المعألا: الزركلي[املسرحية يف مصر 
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، وهــــي حماولــــة تــــسبق حماولــــة أمحــــد شــــوقي بــــسنوات الطفولــــةدعــــائم أدب 
  .يةالّزمن ، مما حيقق له الريادة”1طويلة

إىل منظومــات ) حكايــات الفــونتني( وهــو يــرتجم الــّشاعر وقــد وفــق 
 عــن البيئــة املــصرية، الّتعبــريشــعرية إىل حتــري دقــة النقــل إىل األدب العــريب، و 

 املــصرية متــثًال صــحيًحا يف ميلهــا إىل البــساطة واملــرح وخفــة الشخــصيةومتثــل 
 جنــح عثمــان جــالل يف ، وقــد3، فكانــت ترمجتــه أقــرب إىل االقتبــاس2الظــل
. 4 كلـون أديب مـستحدثالطفولـة أمام املبـدعني لتأصـيل أدب الطّريقتعبيد 

 التـايل، حـىت شـهد العـام م1898وما كادت املرحلة تنتهي بوفاة جالل عـام 
 1868 = _ه1351 _1285( لوفاتــه مرحلــة جديــدة دعــا فيهــا أمحــد شــوقي 

 الّـيت يف املقدمـة اإلضـافية  _ يف أعقاب عودته من فرنـسا _  5 ) م1932 _
إرســـاء دعـــائم " ه، إىل 1317تـــصدرت الطبعـــة األوىل مـــن الـــشوقيات عـــام 

                                                 
  . 20 _ 19 ص ، أدب األطفال بين شوقي وجالل: أمحد زلط_ 1
  .24، ص أدب األطفال بين شوقي وجالل:  أمحد زلط_ 2
جبـور . [ار الـواردة فيـهنقل أثر أجنـيب إىل لغـة أخـرى بعـد تعـديالت علـى الـنص األصـلي، وأحيانًـا علـى األفكـ:  االقتباس_ 3

  ]30، صالمعجم األدبي: عبد النور
  .101 صأدب األطفال بين شوقي وجالل،:  أمحد زلط_ 4
 أمحد شوقي بن علي بـن أمحـد شـوقي، أشـهر شـعراء العـصر األخـري، مولـده ووفاتـه بالقـاهرة،  نـشأ يف ظـل البيـت املالـك _ 5

 مبدرســـة احلقـــوق، وأرســـله اخلـــديوي توفيـــق ســـنة الّرتمجـــةيف قـــسم مبـــصر، وتعلـــم يف بعـــض املـــدارس احلكوميـــة، وقـــضى ســـنتني 
، فعـــني رئيـــساً للقلـــم 1891إىل فرنـــسة فتـــابع دراســـة احلقـــوق يف مونبلييـــه واطلـــع علـــى األدب الفرنـــسي، وعـــاد ســـنة1887

ف ، وملــا  لتمثيـل احلكومــة املــصرية يف مـؤمتر املستــشرقني جبنيــ1896اإلفرجنـي يف ديــوان اخلــديوي عبـاس حلمــي، ونــدب ســنة 
، وعـــاد ســـنة 1915نـــشبت  العامليـــة األوىل، وحنـــي عبـــاس حلمـــي عـــن خديويـــة مـــصر، أوعـــز إليـــه، فـــسافر إىل إســـبانية ســـنة 

  ]. 136 /1، األعالم: الزركلي. [فجعل من أعضاء جملس الشيوخ إىل أن تويف1919
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ــــلأدب   بعامــــة اءالــــّشعر ، مــــشريًا إىل أمهيــــة تــــضافر جهــــود األدبــــاء و "1الطّف
  .  خليل مطران بوجه خاصالّشاعروصديقه 

ورغـم أن أمحــد شــوقي عــرب عــن تـأثره بأســلوب الفــونتني، فقــد أغفــل 
 كــان ديوانــه األخــري قــد الــذي ســبقته، و الّــيت جتربــة حممــد عثمــان جــالل متاًمـا

طبـــع قبـــل مــــيالد شـــوقي ويف حياتـــه أكثــــر مـــن طبعـــة، بــــل ظهـــرت الطبعــــة 
املدرسية قبل ظهور ديوان شوقي ببضع سنوات، وكانت نظـارة املعـارف قـد 

  !قررا يف املدارس األولية
ر حكايــــات وختتلــــف جتربــــة شــــوقي عــــن جتربــــة جــــالل يف أن مــــصاد

األول تنوعت ما بني األدبني العريب واألجنيب، إذ استقى أفكارًا مـن أصـول 
 إىل جانـــب مـــا 2وغريمهـــا) حيـــاة احليـــوان(و) كليلـــة ودمنـــة(_تراثيـــة عربيـــة ك

منتخبـات مــن شـعر شــوقي يف (اسـتقاه مـن الفــونتني، كـذلك يف تنبيهــه، يف 
عــض العــادات  الــوعي القــومي، وحــب الــوطن، إىل جانــب نقــد ب3)احليــوان

االجتماعيـــة؛ بينمـــا اكتفـــى جـــالل خبرافـــات الفـــونتني مقتبـــًسا منهـــا، ُممَـــصرًا 
  .إياها

ــــا علــــى أمحــــد شــــوقي أال يكتفــــي باالســــتقاء مــــن منهــــل  ولــــيس غريًب
األدب األجنــيب، فقــد حــذا معظــُم شــعراء األطفــال العــرب حــذوه، فنَظمــوا 

                                                 
  .101، ص أدب األطفال بين شوقي وجالل:  أمحد زلط_ 1
  .106 _105، ص بين شوقي وجاللأدب األطفال:  أمحد زلط_ 2
  . 1949مصر، املكتبة التجارية الكربى، . منتخبات من شعر شوقي في الحيوان:  أمحد شوقي_ 3
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 الّرتمجــة بــني  جــامعني1)كليلــة ودمنــة(و) ألــف ليلــة وليلــة(بعــض حكايــات 
  . واالقتباس شعرًا فنثرًا

، صـــدر يف ســـورية كتـــاب إليـــاس بـــك قدســـي فـــيس 1913            عـــام 
نـــوادر وفكاهـــات مـــن ( بعنـــوان 2)م 1926 _ 1850 = _ ه1345 _ 1266(

، وتتميز بالروح املرح، وبأا كتبت بالعاميـة، ومل تلتـزم 3)أحاديث احليوانات
  . احلرفية بل احلرةالّرتمجة

 إلبـراهيم بـك العـرب 4)آداب العـرب(ويف العام نفسه، صدر كتاب 
 م يف تـــسع وتـــسعني قِـــصة شـــعرية علـــى غـــرار خرافـــات 1927املتـــوىف ســـنة 

 ميـــزت شـــعر شـــوقي الّـــيتالفـــونتني أيـــًضا، وإن كانـــت تفتقـــد روَح الفكاهـــة 
  .وجالل

 خبرافــــات )1996 _ 1901( مــــصطفى جــــواد اللغــــويوتــــأثر العالمــــة 
 علـى ألـسنة احليـوان عــام الـّشعريةيـًضا، فكتـب بعـض املقطوعــات الفـونتني أ

  . 5)اهلر والفريان(و) اللقلق والعصفور: ( مثل1923

                                                 
 الّتــــراثأدب األطفــــال فــــي ": حــــسن محــــاميو . 229 _205، ص ثقافــــة  األطفــــال: هــــادي نعمــــان اهليــــيت:  انظــــر_ 1

ــــّرتاثأدب األطفــــال و . "الــــّشعبي  القــــديم التّــــراثأدب األطفــــال فــــي ": وحــــي الفيــــصلمســــر ر و ). 239-215ص (، ال
-71ص . التربويـةأدب األطفـال والقـيم : أمحد علي كنعانو ). 260 _243ص (، الّرتاثأدب األطفال و . "والحديث

  . خرافات الفونتين في األدب العربي: ونفوسة زكريا سعيد .األطفال بين شوقي وجالل أدب: أمحد زلطو . 78
تعلـم الفرنــسية واليونانيـة، وعــني قنــصالً . مولــده ووفاتـه فيهــا. دسـي، مــن أعـضاء الــس العلمـي بدمــشق اليـاس عبــده الق_ 2

  ].2/10، األعالم:  الزركلي[ترجم يف بعضها قصًصا من الفونتني.  العاميالّشعرله منظومات ب. لليونان والربتغال يف دمشق
  .                 1913شق،دم. نوادر وفكاهات من أحاديث الحيوانات:  إلياس قدسي_ 3
  .1913القاهرة، نظارة املعارف العمومية، . آداب العرب:  إبراهيم العرب_ 4
  . 218 _ 217، ص ثقافة األطفال:  هادي نعمان اهلييت_  5
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، وضع املهندس حامد القصيب أول جزء مـن أجـزاء كتبـه 1929عام 
، قــــائًال إنـــه ترمجهــــا ) بالقــــصص ملطالعـــات املدرســــة واملنـــزلالّرتبيـــة: (ةالّثالثـــ

ري مقيد بااللتزامـات األخـرى عـن الكتـب اإلنكليزيـة حمتفظًا بروح الِقصة، غ
  . 1 تتضمن احلكمة واملوعظة احلسنة يف أسلوب شائقاّليتية التهذيب

  أحـد  أدبـاء ديـر _، التـزم األب أبـو هنـا املخلـصي 1934ويف عام 
أمثــــال (  ترمجــــة خرافــــات الفــــونتني احلرفيــــة يف كتابــــه _املخلــــص يف صــــيدا 

  . 2)الفونتني
 الّـــيت بـــشكل واضـــح، وكانـــت جملـــة أبولـــو األدبيـــة الّلـــونوشـــاع هـــذا 
شـعر ( تنـشر حتـت بـاب 1934 الثـاين حـىت كـانون 1932صدرت يف أيلول 

الــصاوي حممــد شــعالن، بركــة حممــد، : ، مــنهماءالــّشعر لعــدد مــن ) األطفــال
  ... علي عبد العظيم، كامل كيالين

ــــــشعر وقــــــصص أطفــــــال الّثالثوظهــــــرت يف  ــــــات أمســــــاء عديــــــدة ل يني
، وظلـــت إىل أن 3 العـــريب واألدب املـــرتجمالـــّرتاثوضـــوعاا مـــستمدة مـــن م

، ويــضم ســبًعا 4 )تطريــب العنــدليب(وضــع جــربان النحــاس ديوانــه املطبــوع 

                                                 
  .218، ص ثقافة األطفال:  هادي نعمان اهلييت_  1
                 .    م1934لبنان، . أمثال الفونتين:   نقوال أبو هنا املخلصي_ 2
  .218 _ 217، ص األطفالثقافة :  هادي نعمان اهلييت_  3
  .                         1950، 2، مطابع دار البصري، طتطريب العندليب جربان النحاس، _ 4
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وتــسعني ِقــصة شــعرية متــأثرة بالفــونتني مــشيًدا بــاألخري، ومــشيًدا بــشعرِِه هــو 
  . 1 مل يؤذيا رشاقتهالّتعريب قال إن النقل أو الذي

 شـعراء األطفـال العـرب، أهلمــت الـّشعرية الّرتمجـةضـافة إىل إهلـام وباإل
 _ 1897=  ه1379 _ 1315( ، يف مـــصر،  كامـــل الكـــيالين الّنثريـــة الّرتمجـــة

 أكـــــد خليــــــل مطـــــران ريادتـــــه يف إنــــــشاء مكتبـــــة األطفــــــال الـــــذي ) م1959
، فُعــد أول مــن كتــب قــصص األطفــال يف األدب العــريب 2القصــصية العربيــة

، ســـاعده يف هـــذا إتقانـــه اإلنكليزيـــة والفرنـــسية إضـــافة إىل اعتمـــاده احلـــديث
 ناشـــطة يف الّرتمجـــةوظلـــت حركـــة . 3 كقـــصص ألـــف ليلـــة وليلـــةالـــّرتاثعلـــى 

 عن لغات العامل مما فتح املزيد من النوافذ على آداب العامل 4البلدان العربية
  . الناشئة تتوجه إىل األطفال و اّليت

   ة إلى األصالالّترجمةمن 
ــــّشعر  كــــان الــــذيويف الوقــــت  ــــات الفــــونتني اءال ــــه حكاي  يرتمجــــون في

 الــسلوكوغريهــا مــن األدب العــاملي، كتــب آخــرون للــنشء يعلمــوم قواعــد 
، صـدرت عـن دار 1912ففـي عـام .   املباشر إليهم شعرًا ونثـرًاالّتوجهعرب 

                                                 
  .228 _ 225، ص األطفالثقافة :  هادي نعمان اهلييت_  1
 .12 _11، ص أدب األطفال بين شوقي وجالل: أمحد زلط _ 2
نعجــة (، وأاهــا بِقـصة 1928الــصادرة عـن دار املعــارف عـام ) الــسندباد البحـري(اسـتمر عطــاؤه سـنوات بــدأها بِقـصة _ 3

  ]40، ص  الِقصة في أدب األطفال:أمحد جنيب: ، و217، ص5،جاألعالم: الزركلي:  انظر[)اجلبل
دراســة تحليليـة  مقارنــة للقــيم :  عيــسى الـشماس، و48 _ 47، ص الِقـصة فــي أدب األطفـال: أمحـد جنيــب:  انظـر_ 4

  ].267أدب األطفال، ص:  جعفرالّرزاق، وعبد 81 _ 79 ، ص في قصص األطفال المترجمة في سوريةالتربوية



 78

ا  املألوفـــة حاليـــا طبًقـــالـــّصورةاملعـــارف مبـــصر أول قـــصص لألطفـــال أعـــدت ب
  . 1 احلديثالناشئةملعايري أدب األطفال و 

 ) م1953 _ 1879 = _ه1372 _ 1296(كما صنف  علـي فكـري 

  .2الناشئة تندرج حتت عنوان أدب األطفال و اّليتالكثري من املصنفات 
 املــــصري حممــــد اهلــــراوي، والعراقــــي الــــّشاعرويف العــــشرينيات عــــرف 

شـــــي، والتونــــسي حممــــد مناشـــــو ، واألردين إبــــراهيم البورا3معــــروف الرصــــايف
  . الناشئةوغريهم، وكلهم كتبوا شعرًا أصيًال لألطفال و 

ينيـــات بـــدايات أوىل لظـــاهرتني أساســـيتني نـــشأتا يف الّثالثوشـــهدت 
  :  مصر، مها
   .ظهور بعض الرواد) أ(
بويمدرسة (ظهور ) ب( يف الكتابة لألطفال، ويقرتن ظهورها ) نيالرت

) الفــــصول التجريبيبــــة( وإنــــشاء 1933عــــام ) ذمســــري التلميــــ(بــــصدور جملــــة 
  . الّرتبيةامللحقة مبعهد 

                                                 
، )البنـت احلمـراء(، )عنـد الفالحـني(، )القطيطات العزاز: (هي كتيبات أربعة من إعداد جورج روب وحممد محدي بك _  1
 ]. 70، 69، 39، ص الِقصة في أدب األطفال: أمحد جنيب)[زوزو وفوفو(
، )يف تربيــة البنــات(و) يف تربيــة البنــني(و) النــصح املبــني يف حمفوظــات البنــني(، ويف أربعــة أجــزاء) الــسمري املهــذب (: منهــا_ 2

، ص ي وجـالل أدب األطفال بين شـوق:أمحد زلط[  فسامهت يف إثراء أدب األطفال العريب احلديث1916وأصدرها عام 
10[.  

: معــروف الرصــايفم، و 1923 _ 1314، 2مــصر، دار الكتــب املــصرية، ط. ســمير األطفــال: حممــد اهلــراوي: انظــر _  3
  .2، طبغداد، وزارة المعارف. التعليم و الّتربيةتمائم 
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وعـــرف عبـــد الـــرمحن اجلـــياليل يف اجلزائـــر، واهلـــادي العبيـــدي، وعبـــد 
 كرباته، وأمحد خري الدين، ومصطفى خريف يف تونس، وأمحد حقـي الّرزاق

  . احللي وعبد الستار القرة غويل
ة وصـارت حقـًال  خـصًبا يف األربعينيات،  تطورت الفـصول التجريبيـ

جلنــة العنايــة بــأدب (لــرواد هــذه املدرســة،  وشــكلت وزارة املعــارف املــصرية 
  .ضمت عدًدا من الرواد، ونشط هذا األدب يف األردن) الطّفل

وتعتـــرب اخلمـــسينيات نقطـــة بَـــدٍء حقيقيـــة يف جمـــال الكتابـــة لألطفـــال 
  مطلـــع _ق فقـــد صـــدرت يف العـــرا.  يف عـــدد مـــن الـــدول العربيـــةالناشـــئةو 

وزارة ( كتــــــــب طفليــــــــة مببــــــــادرات شخــــــــصية أو مبــــــــساعدة _اخلمـــــــسينيات 
 تبلــور الّــيت، وشــهدت األردن بــْدَءًة حقيقيــة غنيــة، كــذلك تــونس )املعــارف

كة الّشر هذا األدب فيها بعد استقالهلا وبرز فيها دور الدار التونسية للنشر و 
 مؤســسات ابــن :ومــن القطــاع اخلــاص. التونــسية للتوزيــع مــن القطــاع العــام

عبــد اهللا للنــشر، ومؤســسات بــو ســالمة وغريهــا، كمــا تبلــور يف ســورية بعــد 
وتعـــددت دور نـــشر األطفـــال يف مـــصر، ووجـــدت مئـــات  . اســـتقالهلا أيـــًضا

  . كتب األطفال موقعة بأمساء عشرات الكتاب
 السوري واألردين، الناشئةويف الستينيات، كثر إنتاج أدب األطفال و 

ويعتـــرب . رية لدراســـة هـــذا األدب علـــى أســـس علميـــةوقامـــت حمـــاوالت مـــص
 املــــصرية أول الثقافــــةبــــوزارة ) املكتــــب االستــــشاري لثقافــــة األطفــــال(إنـــشاء 
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 الّنـــصفخطـــوة كبـــرية يف تطبيـــق هـــذه األســـس، إذ نظـــم مـــدير املكتـــب يف 
برنـــامج طويـــل األمـــد لتـــدريب كتـــاب  (ـ، مـــا دعـــي بـــ1968األول مـــن عـــام 

ألمحــد ) فــن الكتابــة لألطفــال(صــدار كتــاب ، وقــد متخــض عنــه إ)األطفــال
أمـا اجلزائـر ). جلنـة ثقافـة األطفـال(و) مجعية ثقافـة األطفـال(جنيب، وإنشاء 

 يف الستينيات والـسبعينيات والثمانينيـات، الّتعريب كانت ختوض معركة اّليت
كة الوطنيــة للنــشر الــّشر فقــد أســس فيهــا قــسم منــشورات األطفــال يف إطــار 

  .سالسل متنوعة يصدر عنه الذي
ــــسبعينيات منــــوا  ومنــــا االهتمــــام بقــــصص األطفــــال يف ســــورية بــــدَء ال
ملحوظًـا تبًعــا لنمـو االهتمــام نفـسه يف العــامل كلـه، فظهــرت قـصص متفاوتــة 
اجلــــودة، وكثــــر عــــدد املــــؤلفني الــــسوريني، وطرحــــت يف األســــواق جمموعــــات 

احتـــاد الكتـــاب  الـــسورية و الثقافـــةقصـــصية تتوجـــه إىل األطفـــال برعايـــة وزارة 
  . العرب ومنظمة طالئع البعث

 التونـــــسي فأســـــست الـــــدار العربيـــــة الناشـــــئةونــــشط أدب األطفـــــال و 
، ومكتبة املعـارف يف سوسـة، واجتـه عـدد مـن  1975للكتاب يف تونس عام 

  . الناشئةكتاب تونس املرموقني إىل الكتابة لألطفال و 
العلميـــــة اجلمعيـــــة (كمـــــا ظهـــــرت يف األردن أعمـــــال ســـــامهت فيهـــــا 

  ). امللكية
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أول كتـــب األطفـــال، وصـــدر عـــن )  يف ديبالثقافـــةإدارة (وأصـــدرت 
ـــــشئ  ـــــدين يف القـــــدس ثـــــالث حكايـــــات وكتـــــاب شـــــعر، وأن دار صـــــالح ال

ة الـــّشامليف مـــصر ـــدف إعـــداد اخلطـــة القوميـــة ) للطّفولـــةالـــس األعلـــى (
  . يف العراق) دائرة ثقافة األطفال( يف مصر، وأنشئت للطّفولة

)  والفنـــــون بـــــوزارة اإلعـــــالم بدولـــــة قطـــــرالثقافـــــةإدراة ( أجـــــرت كمـــــا
مــــــسابقة للكتابــــــة لألطفــــــال، وأصــــــدرت الكتــــــب الفــــــائزة بإشــــــراف قــــــسم 

)  سلــسلة جملــيت واملزمــار_ الطّفــلمكتبــة (وحتولــت .  ات والبحــوثســار الدّ 
ـــلمكتبـــة (العراقيـــة إىل  : ، وعقـــدت يف مـــصر نـــدوات ودراســـات هـــي)الطّف

الكتـب املؤلفـة (، )الطّفـلكتـاب : يـع الكتـاب العـريبمشكالت إنتـاج وتوز (
كمــــا ). مكتبــــات األطفــــال(، )الطّفــــلحقــــوق (، ) العربيــــةاللغــــةلألطفــــال ب

خــــصص ألدب األطفــــال نــــصيب مــــن جــــوائز الدولــــة التــــشجيعية يف مــــصر 
وأنـشأ الـس األعلــى . ومتـنح كـل ثـالث ســنوات، مث صـارت متـنح كـل ســنة

جلنــة ثقافــة (رة ألول مــرة جلنــة جديــدة باســم لرعايــة الفنــون واآلداب بالقــاه
انــضمت إىل بقيــة اللجــان الدائمــة بــالس األعلــى، باإلضــافة إىل ) الطّفــل
دائــرة معــارف مــصر (وإصــدار ) مجعيــة ثقافــة األطفــال باالســكندرية(إنــشاء 

الـــس األعلــــى (يف أعـــداد شـــهرية، وإنـــشاء )  مـــصر أم الـــدنيا_لألطفـــال 
  ).للطّفولة



 82

يـــــات، ظهــــــرت جمموعــــــات قصـــــصية وتارخييــــــة ودينيــــــة يف يف الثمانين
ونشطت كتابـات األطفـال يف اململكـة العربيـة الـسعودية، . تونس، والبحرين

 اّليتكذلك يف الكويت . يف قطر كتًبا هلم)  والفنونالثقافةإدارة (وأصدرت 
بــأدب األطفــال، وقــدمت ) الــس الــوطين للثقافــة والفنــون واآلداب(اهــتم 

فيـــه  حبوثًـــا ونـــدوات ودراســـات )  العربيـــةالطفولـــةلكويتيـــة لتقـــدم اجلمعيـــة ا(
  .  علمية ومطبوعات

 األردنيـة اهلامشيـة كتبًـا باإلضـافة الـشباب و الثقافةكما أصدرت وزارة 
ويف الثمانينيــات صــدرت أول جملــة . إىل مــا يــصدر عــن املؤســسات اخلاصــة

 فيهــــا سلــــسلة لثقافــــةا، وأصــــدرت وزارة اإلعــــالم و )اهلدهــــد(مينيــــة لألطفــــال 
 اليمنيــة نــدوة املعــرض الثقافــةكمــا أقامــت وزارة اإلعــالم و ). الطّفــلكتــاب (

مـن أجـل نـشء مـسلح باإلميـان : ( حتـت شـعارالطّفـلالدويل األول لكتـاب 
  . يف صنعاء) واملعرفة

يـــة الطّفل الـــسورية، يف الثمانينيـــات، الِقـــصة الثقافـــةكمــا أغنـــت وزارة 
 يتـضمن قصـًصا لألطفـال مؤلفـة أو الـذي) امة الـشهريأسـ(بإصدار كتـاب 

  ).جملة الطليعي( العريب القدمي، وبإصدار الّرتاثمرتمجة أو مقتبسة من 
نــــدوة ثقافــــة : ( بــــسلطنة عمــــانالثقــــايف، أقــــام النــــادي 1989عــــام 

وبعـد عـام . يف مـسقط)  العمـاينللطّفـلمـن أجـل غـد ثقـايف أفـضل : الطّفل
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 بـــسلطنة عمـــان ورشـــة دراســـية لتـــدريب كتـــاب قـــايفالث واحـــد، أقـــام النـــادي 
  . األطفال العمانيني يف مسقط

يف التــــسعينيات، وأعلــــن احتــــاد الكتــــاب العــــرب يف ســــورية تــــشكيل 
مجعيــة خاصــة ــذا األدب يف برئاســة علــي محــد اهللا، مــا أدى إىل النهــوض 

ـــصة  ـــةالطّفلبالِق ـــة احمللي  جـــائزة امللـــك فيـــصل العامليـــة يف(وفيهـــا خصـــصت. ي
حلقل أدب األطفال ألول مرة يف تاريخ هذه اجلائزة العاملية، ) األدب العريب

) جـــائزة الكويـــت(واهتمـــت مؤســـسة الكويـــت للتقـــدم العلمـــي بتخـــصيص 
وبعــد عــامني، خصــصت رئاســة احلــرس الــوطين الــسعودي . ألدب األطفــال

  . 1الطّفلالسنوي ألدب ) الثقافة و للّرتاثاملهرجان الوطين (
 هذا األدب يف كل أحنـاء الـوطن العـريب حـىت ليكـاد خيـرج وقد ازدهرَ 

  . عن نطاق اإلحصاء
    لبنانيا  _ 3

 األول مــن القــرن النّــصفبــدأت ــضة أدبيــة اجتماعيــة يف ســوريا يف 
  : التاسع عشر أسباا

                                                 
 _ ة فـي سـوريةيـالّطفلالِقـصة عيـسى الـشماس، ، و 64  _ 38، ص الِقـصة فـي أدب األطفـال: أمحـد جنيـب:  انظـر_  1

بويةدراسة حتليلية للقيم  قافةدمشق، وزارة . الرتفهرسـت ": عبـد اللطيـف أرنـاؤوط، و51ص  ،1996 السورية السورية، الث 
، دمــشق، الموقــف األدبــي، و" منظمــة طالئــع البعــث_ احتــاد الكتــاب العــرب _ الثقافــة، وزارة الكتــب الــصادرة لألطفــال

، )325 _ 311: ص (، )1988، تـــــــشرين األول 18الـــــــسنة  (210 و209 و208احتـــــــاد الكتـــــــاب العـــــــرب، العـــــــدد 
    .289 _ 266، ص أدب األطفال:  جعفرالّرزاق، وعبد 224 _ 219، ص ثقافة األطفال: وهادي نعمان اهلييت
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انتــشار )ب (لتجــارة وتقــاطر األجانــب إىل بــريوتافتتـاح أبــواب ا) أ(
نبــوغ طائفــة مــن ) ج (قيةالــّشر  االداب واآلســتانة ومطــابعمطبوعــات بــوالق 

رجال الدولة العثمانية  يف العلم واألدب، وأكثرهم تثقفوا يف أوروبا وأحرزوا 
  .  فكانوا يشدون أزر املشروعات األدبيةالّرفيعةاملناصب 

، الطّباعـــــةإنــــشاء املـــــدارس احلديثـــــة،  و : ومــــن مثـــــرات هـــــذه النهـــــضة
معيــــــــات األدبيــــــــة والعلميــــــــة، ، واجلالشخــــــــصيةوالــــــــصحافة،  وروح احلريــــــــة 

  . 1...واملكتبات العامة، واملتاحف، والتمثيل، وغريها
 الفرنــــــــسية، واإلنكليزيــــــــة، اللغــــــــاتاقًا إىل تعلـــــــم وكـــــــان لبنــــــــان ســــــــبّ 

كما . والطليانية، واألملانية، والروسية وتعليمها يف املدراس األجنبية والوطنية
، وإنـــشاء الطّباعـــةة مـــن خلـــل  العربيـــة واألجنبيـــالثقافـــةكـــان ســـباقًا يف نـــشر 

  . املكتبات العامة، واجلمعيات، والصحافة، والتمثيل
وقـد . الّلبنـاين الناشـئةمن هذه البيئـة النهـضوية، بـرز أدب األطفـال و 

 _  أو ما يسمى باخلرافـات أواحلكايـات _) أمثال الفونتني(حظيت ترمجة 
  . لألب املخلصي، أول القرن، باهتمام الدارسني

 الــّشعر  لكونــه يــتقن الفرنـسية كمــا العربيــة، ويكتــب _تطاع فقـد اســ
  أن يقدم منوذًجا لرتمجة حرفية مـشروحة وُمعلـق عليهـا فيمـا يعـرف _ الّنثرو 

                                                 
  .503 _ 373 / 2،  العربيةاللغةتاريخ آداب : جرجي زيدان:  انظر_ 1
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غــزارة علمــه بالعربيــة وآداــا، " تــدل علــى metaphrase1 الــشارحة الّرتمجــةب
لــى  تــدل تعليقاتــه وشــروحه للخرافــات علــى ســعة اطالعــه عالّــيتوبالفرنــسية 

 يف ســتة كتـب متتاليــة، رغـم أنــه مل يــرتجم الّرتمجـة، وقــد أخـرج هــذه "2آداـا
  . 3إال نصفها

ــــان، فبــــالعودة إىل             ومل تكــــن ترمجــــة املخلــــصي األوىل زمنيــــا يف لبن
، يـربز اسـم َهنـا كـسباين كـوراين )1950_1850ات الّلبنانيـالكاتبات (بيبلوغرافيا 

 قامـــــت برتمجـــــة بعـــــض قـــــصص األطفـــــال الّـــــيت )1898 _ 1870  ؟ 1869(
زقـــاق (، )فـــارس ومحـــاره:  (األجنبيـــة يف أواخـــر القـــرن التاســـع عـــشر، وهـــي

وصــدرت كلهــا عــن مطبعــة األمريكــان يف ) احلطــاب وكلبــه بــارود(، )املقــالة
  . 4بريوت وبدون تاريخ

 علــــى الــــصعيدين الفــــردي الّرتمجــــة الفرنــــسية دورهــــا يف اللغــــةولعبــــت 
 خـــف نـــشاط النـــشر أثناءهـــا، الّـــيترب العامليـــة األوىل واملدرســـي؛ فبعـــد احلـــ

                                                 
ترمجة نص يغلب أن يكون قدمياً باليونانية أو الالتينية، مع إظهار معانيه والتعليـق هي  :metaphrase الشارحة الّرتمجة _ 1

  ].316، ص معجم مصطلحات األدب: جمدي وهبة[.عليها من غري أي حماولة لإلتيان برتمجة أدبية مجيلة
 

  .102 ص ،خرافات الفونتين في األدب العربي:  نفوسة زكريا سعيد_ 2
 الّـيت الّرتمجـات انتقـد الـذي ناضجة وصحيحة على ما يقول حممـد غنيمـي هـالل _ إذن _لصي  كانت ترمجة األب املخ_ 3
ه القيمة الفنيـة للعمـل املـرتجم علـى غـرار مـا فعـل رفاعـة رافـع يف  األساسية واألماكن واألحداث  فتشو الشخصيات" تستبيح"

الـشهرية ) بـول وفـرجيين(صطفى لطفـي املنفلـوطي يف قِـصة ، وما فعله حممـد عثمـان جـالل، ومـ)مغامرات تيلماك(ترمجته ِقصة 
 ].536، ص  األدبي الحديثالّنقد:  حممد غنيمي هالل[، وغريها)الفضيلة: (الثاين، و ..)األماين واملنة: ( دعاها األولاّليت

ص  ، 2000اقي،بريوت، دار الس.  بيبلوغرافيا1950 _1850ات الّلبنانيالكاتبات : ى بيومي؛نازك سابا يارد _ 4
214.  
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وشـــهد . خـــرج لبنـــان مـــن الوصـــاية العثمانيـــة ليقـــع حتـــت الوصـــاية الفرنـــسية"
تطــــورًا علــــى صــــعيد املطبعــــة الفرنــــسية واملنــــشورات بالفرنــــسية، فاســــتأنفت  

لكــــن املنــــشأة اخلاصــــة . كربيــــات املطــــابع األمريكيــــة والكاثوليكيــــة نــــشاطها
للكتــب املدرســية العربيــة  Cressot  مــع مطبعــة كرســو تــدخلت أيــًضا،

 حتتكـر النـشر، بينمـا كانـت املطـابع الـّثالثوكانت هـذه املطـابع . والفرنسية
 الثقافـةوصار لبنان مركزًا النتشار .  التجاريةالطّباعةاألخرى قد ختصصت ب

  ". 1الفرنسية من خلل الكتاب املدرسي
ام تعلــــيم يطمــــح أن يكــــون ومــــع اســــتقالل بلــــدان املنطقــــة، ومــــع قيــــ

وطنيــــا، بــــرزت احلاجــــة إىل كتــــب مدرســــية عربيــــة منــــشورة حمليــــا فالتحقــــت 
، 1942 بقطــاع النــشر، مثــل مكتبــة لبنــان ســنة الّلبنانيــةاملكتبــات املدرســية 

ـــــــاب  ـــــــاينودار الكت ـــــــاة 1952 ســـــــنة الّلبن ـــــــة احلي كمـــــــا . 1953، ودار مكتب
 املدرســي مثــل دار العلــم تأســست دور أخــرى ــتم باإلنتــاج املدرســي وشــبه

غـري أن مـا . 19482، واملكتبـة العـصرية يف صـيدا سـنة 1944للماليني سنة 
 يف كتابه الصادر الطّفل كّرس أمهية ثقافة الذي العريب، الثقايفأورده النادي 

 دارت يف أســبوع ثقافـــة الّــيتعنــه، ويــضم احملاضــرات والنـــدوات والنقاشــات 
، مالحظــــة 1979 لألطفــــال لعــــام الثقــــايفان  واملهرجــــ1978األطفــــال لعــــام 

                                                 
  .             45، ص1993 : 1طبريوت، دار الساقي،. تجارة الحرف المطبوع:  مود اسطفان هاشم_ 1
  .            47_46ص ،تجارة الحرف المطبوع:  مود اسطفان هاشم_ 2
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تقـول إن االعتمــاد كــان كبــريًا يف الـستينيات علــى قــصص األطفــال املرتمجــة، 
  . 1خصوًصا يف اإلطار املدرسي

ـــــوا لألطفـــــال أغـــــاين  ـــــانيني كتب ـــــاء لبن إال أن هـــــذا مل مينـــــع وجـــــوَد أدب
ي التعليمـــــــ  اتـــــــسمت بالطـــــــابع _ يف هـــــــذه الفـــــــرتة _وأناشـــــــيد وقصـــــــًصا 

Didacticism ـــذياشـــئة ســـاد أدب األطفـــال و الالعـــريب، وتوجهـــت إىل الن 
 كانــت أول مــن الّلبنــاينني، ويبــدو أن دار الكتــاب الّلبنــانيمجهــور األطفــال 

  . 2اهتم بنشر هذه الكتابات إىل جانب املطبعة الكاثوليكية
واحلــــديث عــــن القــــصص املرتمجــــة واملقتبــــسة يقودنــــا إىل متثــــل بعــــض 

 يف الـــــــستينيات، ودار العـــــــودة وشـــــــهرزاد يف الّلبنـــــــايناب جتـــــــارب دار الكتـــــــ
  . السبعينيات

 علـى الّلبنـاين  تدل عناوين مطبوعات دار الكتاب :التجربة األولى
 الـّرتاث واالقتباس، كما تدل علـى ازدهـار اإلعـداد عـن الّرتمجةازدهار حركة 
 وهــي قــصص 3)مــن كــل بلــد حكايــة(فقــد أصــدرت  سلــسلة . العــريب أيــًضا

 _ واالقتبـاس الّرتمجـة خارج السلسلة وضـمن _وأصدرت . ة ومقتبسةمرتمج
اهلنــــدي (جــــزءان، و) ةالّثالثــــالفرســــان (جــــزءان،  و) دون كيــــشوت: (أيــــًضا

                                                 
  . ت.، بريوت، داالتجاهات الجديدة في ثقافة األطفال:  العريبالثقايف النادي _ 1
 كانت كتابات كتاب األطفال فيها ذات طابع تعليمي جدي اّليت الّلبناينالعودة إىل منشورات دار الكتاب  ميكن _ 2

  .  ما يصعب فهمه من شىت الدروس باإلضافة إىل استخدامها للتشويق إىل القراءةالّطفل ويف تلقني الّرتبيةيساهم يف 
 .)، اليابانالّصني الدامنرك، اليونان، فارس، املكسيك، حكايات من إنكلرتا، إيرلندا، فرنسا، روسيا،(: شملوت _ 3
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حكايــة ولــيم (، و)ريــشارد قلــب األســد(، و)الــصغريتــوم (جــزءان، و) اليتــيم
  .1)سباق أتلنتا األخري(، و)احلمار النبيه(، و)تل

ن اللتان تضمان الكثري من القصص، من ترمجة واموعتان األخريتا
، 2 )احلمـار النبيـه: ( عدل النص األصلي حيًناالذيواقتباس حممد العدناين 

 يف الشخـــصيات و الّزمـــان، واحـــتفظ بتفاصـــيل املكـــان  و 3 )قـــصة طالـــب(و
 1)الـسر الرهيـب(، و5 )سـباق أتلنتـا األخـري(، و4)العمـالق األنـاين: (أخرى

                                                 
، الّلبنـــاينبـــريوت، دار الكتــاب . فـــي أرض الجليــد وقـــصص أخــرى:  انظــر الالئحــة باألمســـاء آخــر جمموعـــة روز غريــب_ 1

  . ت. ، د)21(جمموعة قصص لألوالد 
  التحـــــوير"ا ، مـــــستخدمً )تيس دي ســـــيجورالكـــــون(مـــــن قِـــــصة للكاتبـــــة الفرنـــــسية اقتـــــبس القـــــصة  هإىل أنـــــ أشـــــار املـــــرتجم _ 2

يكرمـون يـستحقون الـشكر و الِقصة األطفال إىل وجـود أنـاس طيبـني وقد نبهت . ة األطفال العرب، مبا يتناسب وبيئ"والتبديل
  وأمســاء األمكنــة حبيــث زال عنهــا أي أثــر فرنــسيالشخــصيات أمســاء بَ عــرّ وقــد . العنايــةإليهــا احليوانــات ويطعموــا ويقــدمون 

بويةسابق، وإن حافظ على املرامي واألغراض الفكرية و  ة األصليةالرتالحمـار النبيـه وقـصص أخـرى: حممد العـدناين [ للِقص .
  . ]ت.،د)17(، جمموعة قصص لألوالد الّلبناينبريوت، دار الكتاب 

 املــرتجم األمســاء فيهــا إىل أمســاء قــد غــريو  . يــزول بالتــدرب علــى القفــزالــذيتعـاجل موضــوع اخلــوف مــن األمــاكن العاليــة و   _ 3
ســباق (، جمموعــة ِقــصة طالــب: حممــد العــدناين[ وســري أحــداثهاا علــى مرامــي الِقــصة األصــلية وأغراضــها الفكريــةعربيــة حمافظًــ

  . ])أتلنتا األخري وقصص أخرى
الد بـــالربيع مـــن خلـــل قـــضية ارتبـــاط وجـــود األو ) 1900 _ 1856(ألوســـكار وايلـــد ) العمـــالق األنـــاين(تنـــاقش ِقـــصة  _ 4

العمـالق : حممد العـدناين[.  يف حديقة العمالق أو السماح هلم بالعودة إليها ووصِف عملية املنع باألنانيةالّلعبمنعهم عن 
 .])سباق أتلنتا األخري وقصص أخرى(، جمموعة األناني

انتهـــاء و اليونـــانيني الرياضـــية وإميـــام باآلهلـــة، ا باهتمامـــات العنـــوان، مـــرورً مـــن ا اليونـــان القـــدمي بـــدءً جـــو اســـتبقى املـــرتجم  _ 5
ن مل يكن مـوم بعيـًدا عـن هوايـام الرياضـية الـدائرة يف فلـك الذي الشباب قضى على كثري من الذيالكابوس  من الّتخلصب

 وتـه اجلـسدية الرياضـية إىل ق _ واألسطورة اليونانية حتفل بالتحـدي، ولكـن البطـل ميالنيـون الرياضـي يـستعني. الّزماناملكان و 
وهكـذا . ا لكـل طـارئيكـون املـانح مـستعد إذ سـاطري األالعـون علـى غـرار مـا حيـدث يف   متـد لـه يـدالّـيت بإهلة احلب فينوس  _

سـباق أتلنتــا : حممـد العـدناين [)التفاحـات الــسحرية(وأدواتـه ) إهلـة احلـب(يكـون قـد جنـح يف اجتيـاز التحـدي بوســاطة املـانح 
. ، د)19(، جمموعــة قــصص لــألوالد الّلبنــاينبــريوت، دار الكتــاب ). ســباق أتلنتــا األخــري وقــصص أخــرى (، جمموعــةاألخيــر

  . ]ت
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بويةاملرامي دون أن خيرج عن  ودون سـعي منـه الّتني والفكرية يف كلتا احلـالرت 
ورغـــم أنـــه ركـــز . إىل تغيـــري ســـري أحـــداث تلـــك األعمـــال وإعـــادة تـــشكيلها

 اجلــزل، فقــد حــافظ، يف الوقــت اُألســلويب _ اللغــويجهــوده علــى اجلانــب 
 تتطلبهـــــا الكتابـــــة لألطفـــــال بعيـــــًدا عـــــن التقعـــــر الّـــــيتذاتـــــه، علـــــى الـــــسهولة 

ة، ممـا يعـين أن اقتباسـاته أتــت متعادلـة ومتكافئـة مـع العمـل األصــلي والوعـور 
مما يعطي التأثري اجلمايل املماثل للعمل األصلي، وهذا ما يدخل أعماله يف 

  .   األدبيةالّرتمجةصميم عملية 
 احلرفيــة املتقنــة لقــصص روجــر الّرتمجــةتطالعنــا فيهــا : ةالثانيــالتجربــة 

وهـي تتّـسم بـاملرح، وحتـاول . مدية يف دار العودةهارجرفينز من ِقَبل منال حم
تقــدمي دروس لطيفــة مــن خلــل شخــصيات رمسهــا كاتبهــا بــشكل مبــالغ فيــه 

 إىل األعمـــار، وهـــي منـــشورة الّتوجـــهوإن كانـــت تفتقـــد إىل ) كاريكـــاتوري(
الــسيد (، )الــسيد حــشري(، )الــسيد ســعيد: (والقــصص هــي. بــدون تــاريخ

الــسيد (، )الــسيد نطــاط(، )ســخيفالــسيد (، )الــسيد صــغرون(، )فوضــوي
الـــسيد (، )الـــسيد دغـــداغ(، )الـــسيد فجعـــان(، )الـــسيد قلقـــان(، )مـــستحيل

                                                                                                                            
 وأحــال زمنهــا إىل املاضــي ،)الــسر الرهيــب (_ا قريــة يوكوســوكي، وقــد عنوــا الكاتــب ب اليابــان، وحتديــدً  القــصةمــسرح _ 1

 الكثـري مـن املـشاكل الّطريـقبب وجـود مـرآة يكتـشفها كيكـي يف  ولـذلك يـس،ا كـذلك املرايـامل يكن الزجاج معروفً إذ السحيق 
، تعتقـد هـي أنـه صـورة امـرأة حيبهـا زوجهـا ويهملهـا )لـشبهه بـه( يعتقـد أن املـرآة هـي صـورة والـده املرحـوم إذ فـ؛بينه وبني زوجه

. شـياء الكنيـسة املقدســة يـرى يف املــرآة صـورة رجـل عجـوز وحيـتفظ ـا بـني أالـذي وحتـل القـضية علـى يـد الكـاهن ؛مـن أجلهـا
ســـباق أتلنتـــا األخـــري (، جمموعـــة الـــسر الرهيـــب: حممـــد العـــدناين[الّزمـــانكـــان و  باملالشخـــصياتالِقـــصة توضـــح مـــدى ارتبـــاط 

  .])وقصص أخرى
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 الناشــــئة، وكلهــــا تلفــــت نظــــر أدبــــاء األطفــــال و 1)الــــسيد نــــسيان(، )هــــادي
 يصلح أن يكـون طُعًمـا الذيني إىل أمهية األدب املرح الّلبنانيالعرب ومنهم 

، اللغـةية البـسيطة الـسردخلل املغامرات ، وذلك من الطّفلجذابًا الصطياد 
  .  بسخاء2 استخدم القاص فيها نربات الكتابةاّليت اجلمل الّسهلة

  : تتألف من نشر ثالثة أنواع  من قصص األطفال: ةالثّالثالتجربة 
  .3)حكايات شهرزاد(يندرج حتت عناوين : النوع األول

  

                                                 
، فتـدعو األطفـال )الـسيد حـشري(أمـا قِـصة . األطفال كيف يتخلـصون مـن بؤسـهم واكتئـام) السيد سعيد(تعلم ِقصة  _ 1

الــسيد (وتــدعو قِــصة .  عــدم حــشر أنــوفهم يف شــؤون اآلخــرين، وإال أصــام مــا أصــاب أنــف الــسيد حــشري مــن مــصائبإىل
إىل اختيــار العمــل املناســب، وااللتفــات إىل شــرحية ) الــسيد صــغرون(إىل التــزام األناقــة والرتتيــب، بينمــا تــدعو ِقــصة ) فوضــوي

عــن ِقــصة ) الــسيد هــادي(وال تبتعــد ِقــصة .  اإلصــغاء إىل حكايــات ممتعــةمهمــة يف اتمــع هــي شــرحية األطفــال القــادرة علــى
 يناســب مــزاج كــل فــرد، كمــا اختــار الــسيد هــادي وظيفــة يف املكتبــة الــذي، فهــي تــدعو إىل اختيــار العمــل )الــسيد فوضــوي(

ت أنـه أسـخف مـن كـل مـواطين  أثبـالـذي) الـسيد سـخيف(وكتـب روجـر هـارجرفينز قِـصة .  تناسب طبعـهاّليتالسعيدة اهلادئة 
 األخضر، مؤكًدا أن الـسخفاء ينظـرون إىل األمـور املنطقيـة علـى الّلون يعيش فيها حني لون أوراق الشجرة باّليت" بلد التفاهة"

إىل استشارة اختصاصي يف أية مشكلة تصادف املرء فتحل مشكلته متاًما كمـا ) السيد نطاط(كما تدعو ِقصة . أا سخيفة
. حـذاء أمحـر ثقـيالً ليلبــسه" حمــسن األحـوال"عنـدما أهـداه الطبيـب " النْطَوطـة" ختلــص مـن الـذيلة الـسيد نطـاط حلـت مـشك

وهــي شخــصية خياليــة، مرحــة، تزيــد قــدرة . عــن شخــصية قــادرة علــى فعــل كــل املــستحيالت) الــسيد مــستحيل(وحتكــي ِقــصة 
كمـا . مـشكلة هـذا الـسيد ألنـه يقلـق بـسبب ختلـصه مـن قلقـه) سيد قلقـانالـ(وال حتل ِقصة .  اخليايل احلرالّتفكري على الّطفل

الــسيد ( اتبعهــا،  بينمــا حتــل ِقــصة اّلــيت يعانيهــا البطــل رغــم كــل الوســائل اّلــيتمــشكلة النــسيان ) الــسيد نــسيان(ال حتــل ِقــصة 
 الـذيالـضوء علـى شخـصية الدغـداغ ) السيد دغـداغ(وتلقي ِقصة . مشكلته بطريقة لطيفة، فال يظل فجعانًا كعادته) فجعان

  ".  الدغداغني" ويسبب هلم املشاكل، حمذرة القارئ من كل الناسيلهو بدغدغة 
  . أصوات احليوانات واجلماد وأمساء األفعال واألصوات وأمساء اجلهات:  نربات الكتابة هي_ 2
، )هزميــــة التنــــني(، )هــــبالن(، و)ة املــــسحورةالغابــــ(، )مغــــامرات بــــشوش(، )األمــــري لــــول(، )الدجاجــــة البيــــضاء: (وهــــي _ 3
، )اهلـــر الـــذكي(، )رهـــوان القنـــوع(، )املغـــامرون(، )أمـــرية النحـــل(، )جوقـــة احلمـــار(، )مـــسرور ونبتـــة احليـــاة(، )األرنـــب مـــامبو(
    ).األخوة املاهرون(، )بنانه(
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، الثّالــثأمــا النــوع . 1)األســاطري(ينــدرج حتــت اســم : الثــاين والنــوع 
، وتقــــدم جمتمعــــة 2فيقــــدم احلكايــــات الكالســــيكية العامليــــة بأســــلوب شــــائق

 الّرتمجــةال ميكــن احلــصول عليــه لــوال حركــة  قصــًصا تفــتح النوافــذ علــى أدب
 مل يـوفره الـذي العـريب الغـين الـّرتاث أثرـا حركـة االقتبـاس مـن الّـيتبأنواعها و 

  .  األدباء شعرًا ونثرًا
نتقـــال مـــن مـــرتَجم القـــصص إىل أصـــيلها، وبـــالعودة إىل متابعـــة وباال

ــــارخيياملــــسار  ــــان، ميكــــن اإلشــــارة إىل أن األدب الّت ــــصة األطفــــال يف لبن  لِق
 الّـيت )1957 _1897(القصصي كان مزدهرًا، إذ يطالعنا اسم حبوبـة حـداد 

ـــا طعمـــة دمـــشقية . كتبـــت جمموعـــة مـــن قـــصص األطفـــال ونقـــرأ اســـم جولي
 وقــــد كتبـــــت قصـــــًصا لألطفــــال نـــــشرت يف جملـــــة )1954 _ 1882؟ 1880(
 _ 1904(ونقرأ اسم أملـاس سـلمان الـدويك . وجريدة الندمي) الّصغارندمي (

ــــيت )1978 ــــصديق (، )صــــورة ســــامل(، )بالبــــل الربيــــع: ( كتبــــت قــــصصاّل ال
، )الّتعـاونقـوة (، )عـامر ومحـاد(، )سوسـن وأمهـا(، )حيلة أبو زهـرة(، )الويف

  . بعت كلها يف مطبعة مسري دون تاريخوط) ضيافة العرب(و

                                                 
تفاحــــة (، )بــــالد الــــسالم(، )الفــــانوس الــــسحري(، )متــــاري واإلوزات الــــسبع(، )ســــلطان باتــــان(، )شــــيخ اجلبــــل: (وهــــي _ 1

 ). اهلندي النحات(، )سر الغابة(، )ين سو(، )خوانو الشجاع(، )الذهب
، )انتصار احلمار(، )القزم الفهيم(، )فتاة الغابة(، )ةالّثالثالدببة (، )املعزاة وصغارها(، )ليلى ذات القبعة احلمراء: (وهي _ 2
كوكــو (، )جلــد احلمـار(، )حكايــة متثـال(، )الـّساحرةبيــت (، )الــدب الـويف(، )األمــري الـسعيد(، )أم الرمـاد(، )املـرآة الــسحرية(

 ). الزهرة املسحورة(، )ذو الضفرية
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ـــورين رحيـــاين  ـــة )1996 _1912(كـــذلك كتبـــت ل  قصـــًصا للمرحلـــة االبتدائي
، )عـروس علـى ظهـر فيـل: (، وهي)حامالت الشموع(تندرج حتت سلسلة 

وقد طبعت طبعتهـا األوىل بـني عـامي ). فأرة تنقذ أسًدا(، )غيمة ضاحكة(
ــــــــــني عــــــــــامي الثانيــــــــــ،  و 1963 و1955 ــــــــــاب  1986 و1982ة ب يف دار الكت
  . الّلبناين

دنيــــــا (وكتبــــــت للمرحلــــــة املتوســــــطة قصــــــًصا تنــــــدرج حتــــــت سلــــــسلة 
ســامر (، )جزيــرة النــسر(، )بــين(، )إيــرام مدينــة الــذهب: (، وهــي)األحــداث

وقـــد طبعـــت طبعتهـــا األوىل بـــني ). العـــصفورة األســـطورة(، )وملكـــة البحـــار
 يف دار الكتـــاب 1986 و1982ة بـــني عـــامي الثانيـــ، و 1970 و1963عـــامي 
  . الّلبناين

يف دار ) قـــصر الغيـــوم وأســـاطري أخـــرى(ة ِقـــصة الثانيـــوطبعـــت للمـــرة 
نــادرة واألمــري (، )املــارد مججــم(كمــا طبعــت قــصص . 1968الرحيــاين عــام 

  . دون اإلشارة إىل الناشر وتاريخ الطبع) ديك األمري(، )ماجد
مســــري : ( قــــصص)1951 _ 1876(ونــــشرت أمينــــة خــــوري املقدســــي 

ــــّصغار ــــّشجاعةالبنــــت (، )احلــــسناء املتكــــربة(، )ال ــــضفدع(، )ال ــــة ال ، )حكاي
ـــــة(، )عـــــن البعـــــوض(، )يف طريـــــق املعـــــرة(، )أفـــــضل زهـــــرة( ـــــة النمل ، )حكاي
، )الرفـق بـاحليوان(، )الّتفكـرياملالحظة و (، )منصور املارد(، )حكاية النحلة(
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لـــك علـــى ، وذ)حكايــة العفاريـــت واجلــن والبعبـــع والقــرد(، )ســلمى وســـليم(
  . 19241 وحىت 1921مدى أعوام يف جملة املرأة اجلديدة  منذ 

واملالحـــظ أن املؤلفـــة أمينـــة خـــوري املقدســـي ســـبقت حممـــد اهلـــراوي  
 الّــيت) الــّصغارمســري (يف نــشرها القــصص، كمــا ســبقته يف اعتمادهــا تــسمية 

  ).مسرياألطفال للبنات(و) مسري األطفال للبنني(عدهلا وأصدرها باسم 
 حركـــة أدب األطفـــال 1909 ولـــدت عـــام الّـــيت روز غريـــب ورافقـــت

 4 واملــسرحيات3 مبــا فيــه التمثيليــاتالّنثــري  و 2الــّشعري _  الّلبنــاين الناشــئةو 
 منــــــــــذ بداياتــــــــــه وحــــــــــىت اليــــــــــوم، فأصــــــــــدرت عــــــــــام _ 5يالتعليمــــــــــواألدب 

                                                 
  .، بتصرف172 _ 167، ص  بيبلوغرافيا1950 _1850ات الّلبنانيالكاتبات : ى بيومي؛نازك سابا يارد _ 1 

، 1948ت، املطبعـــة الكاثوليكيـــة، بـــريو  . لروضـــة األطفـــال والـــصفوف األوليـــةالـــّصغارأغـــاني :أصـــدرت _ 2
بـــريوت، دار الكتـــاب . حديقـــة األشـــعار للـــصغار، و1962، الّلبنـــاينبـــريوت، دار الكتـــاب . أغـــان وتمثيليـــات للـــصغارو

. األغـاني التمهيديـة لتعلـيم القـراءة، و1963،الّلبنـاينبـريوت، دار الكتـاب . حديقة األشعار لألوالد، و1963، الّلبناين
 . 1974 _ 1973 بريوت،   بريوت، مكتبة رأس

كة الــّشر بــريوت، ).قــصص مــسرحية لــألوالد( متثيليــة مغنــاة مقتبــسة مــن حكايــة جلــربان_  البنفــسجة الطمــوح:  أصــدرت_ 3
، وبنــت 1986كة العامليــة للكتــاب، الــّشر بــريوت،  .  متثيليــة ذات ثالثــة فــصول_عنتــر وعبلــة ، و1986العامليــة للكتــاب، 

 ...ت. د.  ومكتبة املدرسةالّلبناينبريوت، دار الكتاب ). قصص مسرحية لألوالد(  متثيلية ذات فصلني_الطحان 
بريوت، ). قصص مسرحية لألوالد(ثلجة ووردة، 1953بريوت، مكتبة املشعل،  . مسرحيات لألحداث: أصدرت _ 4

بريوت، ). والدقصص مسرحية لأل(، وأر بع مسرحيات مغناة1979:  دار الكتاب املصري، ط_ الّلبنايندار الكتاب 
 ...  1986كة العاملية للكتاب، الّشر 

 الثـاين عن مطابع مسيا يف بـريوت، ونـشر اجلـزء 1955عام  ) اإلنشاء احلديث(نشر اجلزء األول من كتاب  _ 5
. 1969بـــريوت، دار احلكمـــة، . فــي علـــوم البالغـــة والعـــروض البيـــان الحـــديث، و عــن مطبعـــة الغريـــب1960منــه عـــام 

: األول: مبعاونــة نفيـسة الرفــاعي يف جزئيــه) الـّسهلةالقــراءة (يـة املتخصــصة، فنــشرت كتـاب التعليمبــة نـشر كتبهــا وتابعـت الكات
الــصادر عــن دار غارنــت وشــركة املطبوعــات للتوزيــع : الثــاينة، و الثانيــ يف طبعتــه 1973الــصادر عــن مكتبــة رأس بــريوت عــام 

األول الــصادر : مبعاونـة نفيــسة الرفـاعي يف جزئيـه) كتـاب املعلـم( نــشرت كـذلك. والنـشر يف بـريوت، مـع إغفــال تـاريخ النـشر
 الـصادر عــن دار غارنـت وشـركة املطبوعــات للتوزيـع والنــشر يف الثـاينة، و الثانيــ يف طبعتـه 1973عـن مكتبـة رأس بــريوت عـام 



 94

 1965يف مثانية أجزاء استمرت حـىت عـام ) سلسلة قصص لألطفال(1962
  . 1ناشردون اإلشارة إىل ال

 روايتهـــــا 1964 إدفيـــــك شـــــيبوب  عـــــام الّلبنانيـــــةوقــــدمت القاصـــــة 
 يف حماولــة دعــوة الّلبنانيــة وفيهــا حتكــي عــن حيــاة القريــة 2)الــصغريالطبيــب (

  .  إىل التمسك بالوطن وبعاداته وتقاليدهالناشئة
يف الــسبعينيات، زاد الطلــب علــى كتــب األطفــال، فبــدأ هــذا األدب 

ــ بويــةومــن أبــرز دالئــل الــوعي بوظيفتــه . ةيأخــذ أمهيتــه احليوي وجــود دار الرت ،
 أنــشئت عــام الّــيت 3نــشر متخصــصة بــأدب األطفــال وهــي دار الفــىت العــريب

 ممــا شــجع 4 واســتقطبت األقــالم العربيــة عامــة والفلــسطينية خاصــة)1975(
  .   بالنشر لألطفال_ فيا بعد _ على التخصص الّلبنانيةدور النشر 

يف الــــــسبعينيات يف تــــــشجيع أدب األطفــــــال وســــــامهت روز غريــــــب 
 من خلل نشر جمموعات قصصية مهمـة صـدرت عـن دار الكتـاب الناشئةو 

 الّلبنـاين، صدر هلـا عـن دار الكتـاب 1970ففي عام .  ودار احلكمةالّلبناين
احلمـار يف (و)  وقـصص أخـرىالـّثالثاألخوات : (جمموعتني قصصيتني مها

                                                                                                                            
، ص  بيبلوغرافيــا1950 _0185ات الّلبنانيــالكاتبــات : ــى بيومي؛نــازك ســابا يــارد[ بــريوت، مــع إغفــال تــاريخ النــشر

244 .[  
  .171، ص  بيبلوغرافيا1950 _1850ات الّلبنانيالكاتبات : ى بيومي؛نازك سابا يارد _ 1
  .               1964بريوت، املؤسسة احلرب األهلية للطباعة والنشر، . الصغيرالطبيب :  إدفيك شيبوب_ 2
   .25 ص أدب األطفال في لبنان،:  فادية حطيط_  3

لتوفيق زياد، وكتب أخرى من ) الصياد وديك احلجل(لزين العابدين احلسيين، و) حارسة النبع: (صدر عنها _ 4
 .إخل...تأليف معني بسيسو وسليم بركات
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عــن بيــت احلكمــة )  ق أم حمفــوظصــندو (كمــا صــدرت جمموعــة . 1)العــرس
: وعلــــى التـــــوايل، نــــشرت دار احلكمــــة جمموعـــــات. 1970يف بــــريوت عــــام 

) املــنجم عــصفور(، و1974عــام )  اخلفيــةالّنــار(، و1973عــام ) النجمتــان(
  .   2 1975عام 

، وبعـــــد أن ذكـــــرت الكاتبـــــة أن الكتـــــب املوضـــــوعة 1979ويف عـــــام 
 الّرتاثلى مصادر متنوعة من ، وأصبحت تعتمد عالنمولألطفال آخذة يف 

 الــــــّشعبية، قامــــــت بدراســــــة احلكايــــــات 3الفولكلــــــوري أو تــــــستوحي الواقــــــع
 وقدمتها إليهم دون  أن تنسى الّصغار، وصاغتها بأسلوب يناسب الّلبنانية

التعليــق علــى هــذه القــصص يف هــوامش القــصص اجلديــدة، ودون أن مــل 
 من األوروبيـة، وقـد ُدرسـت  وغريهاالّشعبيةذكر املقارنة بني بعض القصص 

  .مناذج منها يف البحث
 يف هذه املرحلة، فيذكر الناشئة إىل تقييم أدب األطفال و بالّنسبةأما 

، 1978 العـــريب عـــام الثقـــايفـــيج عثمـــان يف الكتـــاب الـــصادر عـــن النـــادي 
هنـــاك كثـــرة طلـــب علـــى كتـــب األطفـــال، وقـــد انتقلـــت األزمـــة اآلن إىل "أن

 نبحـث عنـه وال جنـده، ورسـام الـذيلف لكتـب األطفـال مؤ : جمالني آخرين
  ". 4 هو أيًضا نبحث عنه وال جندهالذيلكتب األطفال 

                                                 
  .47، ص تجارة الحرف المطبوع:  مود اسطفان هاشم_ 1
  .171، ص ا بيبلوغرافي1950 _1850ات الّلبنانيالكاتبات : ى بيومي؛نازك سابا يارد _ 2
  .       94، ص االتجاهات الجديدة في ثقافة األطفال:  العريبالثقايف النادي _ 3
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وتؤكــد روز غريــب مــا قالــه ــيج عثمــان فيمــا يتعلــق بالطلــب املتزايــد 
، إجيابيــات هــذا الطلــب املتزايــد 1979علــى كتــب األطفــال، فتــذكر يف أيــار 

 الــــّرتاثلــــى مــــصادر متنوعــــة مــــن تعتمــــد ع:  جعــــل كتــــب األطفــــالالــــذي
 نعيـــشه، وتزيـــد االهتمـــام بالتـــصوير الـــذيالفولكلـــوري أو تـــستوحي الواقـــع 

والتلوين، وتم بتبسيط اخلطوط، وتراعـي فهـم الولـد للموضـوع وطريقتـه يف 
غيـاب وجـود مـؤلفني مـشاهري، : ، فهـيالسلبّياتأما . ختيله وتبسيط العبارة

. الّتعبــري و الــسردبتكــار أســاليب ذاتيــة يف وغيــاب وجــود متفــرغني، وغيــاب ا
وفيمــا يتعلــق باملــضمون، هنــاك عــوز إىل االجتــاه العــاملي الــداعي إىل الــسلم 

  .  1، ومقاومة تيار العنف والعدوانالّشعوبوالتفاهم بني 
ورغـم . يف الثمانينيات، أثرت احلرب األهلية على تطور هـذا األدب

حاهلـا، فقـد اعتمـدت بعـض دور النـشر بقـاء الكميـة املطبوعـة الكبـرية علـى 
ية، الـّشكل الناحيةأما . على السوق اخلليجي وارتكز املضمون على اإلعادة

فقد كانت هذه الكتب مطبوعة بورق من نوعية جيدة مع غالفات كرتونية 
 عــن شــرائها يف ظــل الّلبنــاين الطّفــل يعجــز 2ورســوم ملونــة باهظــة التكــاليف

  .أوضاع اقتصادية صعبة
ني تــدعمهم دور نــشر هــدفها تثقيــف الّلبنــانيأن بعــض األدبــاء غــري 

 والعربيــــة مل يتــــأثروا باحلركــــة الّلبنانيــــة وربطــــه جبــــذوره وبيئتــــه الّلبنــــاين الطّفــــل
                                                 

  . 95 _ 94 ص،االتجاهات الجديدة في ثقافة األطفال:  العريبالثقايفالنادي  _  1
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 الّلبنــــاين الــــّرتاثالتجاريــــة هلــــذا األدب، بــــل تــــابعوا الكتابــــة ملتــــزمني تقــــدمي 
، )ضراهلـــر األخـــ: (والعـــريب اجلديـــد واملقتـــبس، فقـــدمت روز غريـــب قـــصص

، )املنقـذ(، )حكايـات مـن الـصحراء(، )نـداء القمـم(، )ماذا تقول احلمائم(
قـصص مـن (كمـا قـدمت . 1 1981الـصادرة عـن مكتبـة مسريعـام ) النافذة(

جمموعـــــة قـــــصص عامليــــــة (، و)2 _قـــــصص مـــــن احليــــــاة (، و)1 _احليـــــاة 
، وتنوعــــت مــــا بــــني الّلبنــــاين، وصــــدرت كلهــــا عــــن دار الكتــــاب )لألطفــــال

يــة املعتمــدة علــى كليلــة ودمنــة الّرتاث، والقــصص الّلبنانيــة لــّشعبيةااحلكايــات 
ن تزَخـر كتـب الـذيوألف ليلة وليلـة، باإلضـافة إىل قـصص أصـحاب النـوادر 

  . األدب العريب بأخبارهم
ــــــم  ــــــصادرة عــــــن دار العل ــــــدم طــــــارق العــــــسلي قصــــــصه ال كــــــذلك ق

اليــوم، ويف التــسعينيات وحــىت . للماليــني، وتــابع بيــت احلكمــة نــشر قصــصه
شـهد هــذا اــال طفــرة يف اإلنتــاج القصــصي، وانتــشرت دور النــشر اخلاصــة 

، كـــذلك انتـــشرت اـــالت اخلاصـــة ـــم، وتفـــرغ بعـــض الناشـــئةباألطفـــال و 
  . الناشئةالقصصيني للكتابة لألطفال و 
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  الفصل األول
  الناشئةأنواع قصص األطفال و 

  الّشعبيةاحلكايات  _أوًال 

  ص االجتماعيةالقص _ثانًيا 

  القصص الوطنية _ثالثًا 

  القصص العلمية _رابًعا 

  الّتارخييقصص اخليال  _خامًسا 

  قصص احليوان _سادًسا 

  قصص البطولة واملغامرة _سابًعا 

  القصص املرحة _ثامًنا 
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ـــــــــد  التعـــــــــرف إىل أدب فقـــــــــصة بع
، ال بـد مـن دراسـة أنـواع الناشـئةو  األطفال

يف  الـــــّدخولهـــــذه القـــــصص وذلـــــك قبـــــل 
بويةاالعتبارات  يكولوجية و الرتفالفنيـة الس ،

ـــيت . الثّالـــث و الثـــاين تُـــدرس يف الفـــصلني اّل
ـــار واحـــد  وإذ يـــصعب االعتمـــاد علـــى معي
يف تقـــــسيم هـــــذه القـــــصص عـــــادة،  جنـــــد 
تقـــسيمات حـــسب املوضـــوع، أو حـــسب 

، أو حــسب عالقــة القــصص الشخــصيات
 الّتــــــــصنيفلكــــــــن ... بــــــــالواقع أو اخليــــــــال

 اعتمدتـــــــــه الـــــــــذيوًعا هـــــــــو األكثـــــــــر شـــــــــي
 الّــــيتيــــصب يف الغايــــة  ولكونــــه 1لــــشيوعه
 املوضـــوعايت مـــن خللهـــا إىل الّنقـــديهـــدف 

إجـــراء مقارنـــاٍت تبـــني تـــشابه أو اخـــتالَف 
معاجلـــــة الفكـــــرة مـــــن قبـــــل كتـــــاب القـــــصة 

                                                 
لعبد ) أدب األطفال: ( ميكن العودة إىل الكتب اّليت تتناول أدب قصة األطفال ومالحظة اعتمادها هذا الّتصنيف، مثل_ 1

هلــــادي نعمــــان اهليــــيت ) ثقافــــة األطفــــال(ألمحــــد جنيــــب، و) فــــن الكتابــــة لألطفــــال(، و)فــــن قــــصة األطفــــال(الــــّرزاق جعفــــر، و
  .... وغريها
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ـــــا مـــــن فهـــــرس واحـــــد ووصـــــوًال إىل  انطالًق
 مـع العلـم أنـه مـن النـادر أن يقتـصر . العام

ون واحـــد، وإن  مـــضمون قـــصة مـــا علـــى لـــ
ـــــــصنيفها حتـــــــت مـــــــضمون معـــــــني  كـــــــان ت

  . حسب املضمون الغالب

تــشكل قــصص العينــة املدروســة و
يف هــذا الفــصل ومــا بعــده الركيــزة األســاس 

احلكايـــــات :  وهـــــي تقـــــسم إىل. للبحـــــث
، والقـــــــــــــــصص االجتماعيـــــــــــــــة، الـــــــــــــــّشعبية

ــــــــة، والعلميــــــــة، وقــــــــصص اخليــــــــال  والوطني
، وقــــــــصص احليــــــــوان، وقــــــــصص التّــــــــارخيي
  . ملغامرة، والقصص املرحةالبطولة وا

 قـــــــــــصة 275يبلـــــــــــغ عـــــــــــددها و
اختـــريت لتـــشابه موضـــوعاا، وقـــد ورد يف 
هــــامش كــــل منهــــا معلومــــات وافيــــة عنهــــا 

، واسـم الطّباعـةمشلت املعلومات اخلاصـة ب
 إىل الّتوجــــــــــــــــــــــه، و الّرســـــــــــــــــــــامالقـــــــــــــــــــــاص و 

، )قـــــــــــصة أطفـــــــــــال أو ناشـــــــــــئة(األعمـــــــــــار
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بــــــــــويباإلضــــــــــافة إىل اهلــــــــــدف  ــــــــــه، الرت  من
   .وشكلها الفين

 أوالً 

  الّشعبيةالحكايات 

 
 نــوع قصــصي لــيس لــه مؤلــف ألنــه  folk tale الــّشعبيةاحلكايــة 

 الــــذي 1الــــّشفهي القصــــصي الــــسردحاصــــل ضــــرب عــــدد كبــــري مــــن ألــــوان 
 وقدرتــه علــى احلفــظ أو 2"احلكــوايت"يتعـرض للزيــادة أو النقــصان وفًقــا ملــزاج 

 الّـيتا لعمليـة التطـوير كما قد يتعرض للزيـادة والنقـصان وفًقـ. 3الّتخيلعلى 
 يقــــرتح حــــسن الّــــيت يف العــــامل، و الــــّشعبيةأعقبــــت حركــــة تــــدوين احلكايــــات 

 يف الناشــئةمحـامي أن يفـتش كتّــاُب احلكايـات فيهــا عمـا يناســب األطفـال و 

                                                 
 . 185، ص ثقافة األطفال:  هادي نعمان اهلييت_ 1
بعـد ذلـك . ◌ٍ  نـوادر ونـصائح وأحـاجفيهـا" الـدهليز"قبل شـروعه يف الِقـصة حيكـي هلـم مقدمـة تـسمى.  يف املقاهي والساحات والبيوتالناساسم ملن حيفظ القصص ويرويها أمام   _ 2

، "الـسمري"فكـان يـدعى.  يطرحهـاالّـيتوكـان يلقـب بعـدة ألقـاب تتناسـب  واملوضـوعات .  من سري شعبية ودينية وتارخيية وقصص اجتماعية ناقدةالّسابقةيكمل ما كان قدمه هلم يف الليلة 

لـه منـرب خـاص " القـصاص"و . واألحاديـث النبويـةالّدينيـةيتنـاول املـواعظ " احملدث"و. على اإليقاع واإلنشاد واحلركةويعتمد يف قصصه  "املداح أو املقلد"أي حكوايت السهرات والليايل، و

أحيانًا املكياج ويستخدم . أي الراوي يف بالد املغرب" الفداوي"ا قبل اإلسالم، و◌ً امسه مستوحى من مسر الليل، وكان معروف" املسمر"يف املساجد ويستمد أحاديثه من القرآن الكرمي، و

وهـو يقـوم بـدور تثقيفـي مهـم يف ..) الربـاب، والطبلـة، والفلـوت( يـروي عنهـا، وقـد ترافقـه املوسـيقا الّـيت الشخـصيةواملساحيق لتغيري مالمح  وجهه  ويبدل هلجات صوته مبا يتناسـب ودور 

الكويـت، الـس  الـوطين للثقافـة  والفنـون واآلداب، عـامل املعرفـة . العربـيالـّشعبيالتـصوير : أكـرم قانـصو. [ةاتمعات البسيطة، وعليه مسؤولية اجتماعية يف بيئة ال تفقه القراءة والكتابـ

 ].             67_66م، ص 1995تشرين ثان، /  نوفمرب_ _ه1416، مجادى اآلخرة 1،ط203
، الـــّرتاثأدب األطفـــال و ". الــّشعبي الّتـــراثة علـــى إطاللـــ: "دالل حــامت املقدمـــة، و_ النملـــة والُبرغـــوث وقـــصص أخـــرى: روز غريـــب:  انظــر_ 3

 .           290_289ص
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ـــلإطـــار دراســـة   تربويـــا ونفـــسيا ولغويـــا وفنيـــا شـــرط تـــضمينها الناشـــئ و الطّف
 حيتــــاج اتمــــع إليهــــا، كــــذلك الّــــيتفــــضائل األفكــــار واألخــــالق واملثــــل وال

. 1 الـــسيئة واجليـــدة مـــع تبيـــني ســـوئها وجودـــاالّتقاليـــدتـــضمينها العـــادات و 
 كمـــا فعلـــت روز الـــسردوهـــذا يعـــين إخـــضاع احلكايـــات للتـــصنيف وإعـــادة 

 أشــارت إىل التــشابه بــني اّلــيت الّلبنانيــة الــّشعبيةغريــب يف مجعهــا احلكايــات 
نــــــادرة : (ايــــــات الغربيـــــة كالتـــــشابه بــــــني قـــــصيتبعـــــضها وبـــــني بعـــــض احلك

: لألخـــــــوين غـــــــرمي، وقـــــــصيت) الـــــــضفدع األميـــــــر( والّلبنانيـــــــة) والـــــــسمكة
لألخــوين غــرمي أيــًضا، وقــد وســعت ) شــجرة العرعــر( والّلبنانيــة) الريحانــة(

، وإن استبقت املشاهد العنيفة 2القاصة احلكايتني ومل تنقلهما كما مسعتهما
ناســب مــع عمليــة التحــوير القائمــة علــى إزالــة مــا ال ممــا ال يت) الريحانــة(يف 

  .يناسب مجهور القراء

 تقــف عنــد حــدود احليــاة اليوميــة واألمــور الدنيويــة الــّشعبيةواحلكايــة 
 مركــزة علــى اهلــاجس االجتمــاعي واألســري اخلــايل مــن التــأمالت 3العاديــة 

ثـــــارة   يـــــستخدم يف اإلالـــــذيالفلـــــسفية وامليتافيزيقيـــــة دون اســـــتبعاد اخليـــــال 
والتــــشويق، كــــأن يقابــــل البطــــل غــــوًال أو جنيــــا فيــــستخدم شــــطارته وحيلتــــه 

                                                 
 .، بتصرف239 _236، ص الّرتاثأدب األطفال و ".  الّشعبي الّتراثأدب األطفال في : "حسن محامي _  1
  .، متهيدنادرة والسمكة وقصص أخرى:  روز غريب_ 2

        .، بتصرف21، ص1995ء الدين، دمشق، دار عال. مغامرة العقل األولى:  فراس السواح_ 3
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 2، مـــا يعـــين انـــدماج املعقـــول بـــالالمعقول1لإليقـــاع بـــه وللخـــروج مـــن املـــأزق
 تظهـر الغايـة الوعظيـة الّـيت poetic justice3 الـّشعريةللوصـول إىل  العدالـة 

بويــةا يبـث القــاص فيهـا أهدافـه الّـيت الــّشعبيةمـن احلكايـة  غـري املباشــرة يف لرت 
 4إطار جذاب ُمسل .  

 بـــسيطة، تـــسري يف اجتـــاه خطـــي واحـــد، الـــّشعبيةبنيـــة احلكايـــة : فنيـــا
تنـــساب يف زمـــان ومكـــان "،  و5وحتـــافظ علـــى تسلـــسل احلـــوادث تـــصاعديا

  .6"حقيقيني

  الّشعبيةأقسام الحكايات 
) 1(:  إىل قــسمنيالـّشعبية مــصادر احلكايـات الّدراسـة     قـسمت 

 .   العريبالّرتاثالبيئة العربية كما وردت يف كتب ) 2(، الّلبنانيةالبيئة 

                                                 
  .       ، بتصرف18 _17، ص1996دمشق، دار عالء الدين، . األسطورة والمعنى:  فراس السواح_ 1

املتحــركني  يـسعدون بأبطاهلـا نالــذي  حكايـة حمبوبـة تالقــي هـوى يف نفـوس األطفـالالـّشعبيةالالمعقـول مـن احلكايــة جيعـل  _ 2
 وخيــذل اخليـارينتـصر اخلــري و إذ العـدل و  الــّصدقو البطولـة و التــضحية جـو وسـط   أقـوى املــشاعر ويعيــشوندون حـواجز أو قيـود

 ]187 _ 184، ص ثقافة األطفال: هادي نعمان اهلييت [ واألشرارالّشر
 لتــشجيع  والقــصص واملـسرحيةالـّشعر يف يرالـّشر ضــرورة جـزاء اخلـّري وعقــاب مفـسرًا  )Thomas Rymer )1641 _ 1713  مـصطلح ابتدعـه الناقــد اإلجنليـزي تومـاس راميــر_ 3

 Corneille املوروثـة عـن أرسـطو شـائعة بكـل أحنـاء أوربـا حـىت بـدأ الكاتـب املـسرحي الفرنـسي كـورين الّنظريـةوكانـت هـذه . الـّشر على التزام اخلـري واالبتعـاد عـن الناس

 يف مقــال شـهري لــه نـشر ســنة Joseph Addisonكمــا ـج منهجـه الناقــد اإلجنليـزي جوزيــف أديـسون . مكـن  املـسرحي ملنافاـا للواقــع واملالــّشعر م يف مقالــه عـن 1660مبهامجتهـا سـنة 

ــا  لعبــت دورًا الــّشعرية، إال أن فكــرة العدالـة الّنظريـة أمـام أمثــال هــذه الّطريــقويف الوقـت احلاضــر، بـرغم أن مــدارس الواقعيــة املختلفـة تــسد .1711 يف يف تكييـف املعــايري األخالقيــةمهم 

  ].420، ص معجم مصطلحات األدب: جمدي وهبة[.الرقابة على السينما بالواليات املتحدة منذ أوائل هذا القرن

  .، املقدمةالنملة والُبرغوث وقصص أخرى: روز غريب _ 4
 . 135، ص  العربيالّطفلثقافة :  مسر روحي الفيصل_ 5
  .18، ص األسطورة والمعنى:  فراس السواح_ 6
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  الّلبنانية الّشعبيةالحكايات  )1(

 جامعـــة بـــني املعقـــول وغـــري الّلبنانيـــة الـــّشعبيةقـــدمت روز غريـــب حكاياـــا 
 إال ما تراه غري مناسب لقرائهـا، الّشفهية الّشعبيةاملعقول، ملتزمة باحلكاية  

ياهــا بلغــة فــصيحة بــسيطة، غــري مــستبعدة اســتخدام بعــض األلفــاظ قاصــة إ
 أو يف األغاين؛ وهـي شـائقة، هادفـة تربويـا ككـل قـصص السردالعامية أثناء 

   .، وإن كان بعضها حيتاج إىل مزيد من تنقيح األفكارالناشئةاألطفال و 
وقــد جــر وقــوع : 1)النملــة والُبرغــوث(احلكايــة األوىل هــي حكايــة 

 تـستخدمها النملـة للَخْبـز مـصائب ال يُتوقـع حـدوثها الّـيت الّنارغوث يف الربُ 
وال انتهاؤها لوال وجود صيب عاقل أصلح كل ما خرب وأوصل احلكاية إىل 

  !"العوض بسالمتكم. أما الُربغوث فاحرتق وصار رماًدا: "ايتها
، تسري يف اجتاه خطي واحد حمافظ على الّشكلاحلكاية، باعتبار 

وقد مجعت القاصة . ل منطقي ينساب يف مكان وزمان حقيقينيتسلس
والعامية ..) انشوى، نط، نطة، الوحل، كب (الّسهلةفيها ما بني الفصحى 

، كما استخدمت ..)الشيش، تقرقع، عورا( استخدمتها لضرورة السجعاّليت
، مرفقة 2السجع يف عبارات راعت فيها التوازن واإليقاع حمافظة على املعىن

                                                 
ال : تربويـا وسـيكولوجيا. 1980، الّلبناين بريوت، دار الكتاب . 5سلسلة جمموعة قصص عاملية لألطفال ، )النملة والُربغوث وقصص أخرى(، مج النملة والُبرغوث: روز غريب _ 1

حكايـة شـعبية فولكلوريـة سـادت : فنيـا.  املنطقـيالّتفكـريدعوة إىل : تربويا. الّرسام مع إغفال اسم لوحة واحدة باألبيض واألسودوهي مزينة بعمر معني، إىل توجه ت
   . املباشرالسرد العضوية و الّصورةفيها احلوادث واعتمدت 

أمـك عـورا وحمزونـه، وأختـك مثـل انونـه، وأبـوك مـن بعـد عـزه لـه قـرون، والعنـزات بـال قـرون، والبحـرية دابـت . آه يا بين" _ 2
وقـع . اه يف اهلـو نـط نطـ. ا علـى الربغـوتوالنملـة قـد دابـت حزنًـ. زه مثل الشيشقهر مياهها مثل الوحل وقعقان بال ريش واجلو 

  !" وانشوىالّناريف 
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ياه بتكرار سرد احلكاية املسجعة يف كل مرة تدخل فيها شخصية جديدة، إ
تربير موقف كل شخصية من شخصيات احلدث بعد موت ) أ: (مما يعين

إعطاء ) ب(  سبقتهااّليت الشخصياتعلى مواقف الُربغوث استناًدا 
احلكاية اإليقاع الناجم عن كل من السجع والتكرار مًعا ما يساعد على 

  .كايةحفظ احل
      أما باعتبار املضمون، فقـد ضـمنت القاصـة حكايتهـا األفكـار 

 تنتشر عادة بني اّليت أرادت إيصاهلا، فسخرت من الغوغائية اّليتواألخالق 
أفراد اجلماعات الساذجة البدائية وتكرب ككرة الثلج إىل أن يقيض هلا أحـد 

 املنطـــق، وهـــي ن ميكـــن أن يوقفوهـــا عنـــد حـــدها ويعيـــدوها إىلالـــذيالعقـــالء 
 الشخـــــصياتغايـــــة فكريـــــة تربويـــــة ســـــعت القاصـــــة لتكريـــــسها مـــــستخدمة 

 اإلنــسانية دون أن تفـرق بينهــا يف العــشوائية الشخـصياتاحليوانيـة واجلمــاد و 
أمــا . ورفــض اخلــضوع للمنطــق، وإن فــضلت اإلنــسان عنــدما اختارتــه منقــًذا

د كانـت نتيجـة غـري   فقـ_ يف ايـة احلكايـة _ إىل اسـتخدام العقـل الدعوة
متوقعــة جلــو خيــايل قلــق امتــزج فيــه املعقــول بــالالمعقول، أو الواقــع باخليــال 

  .  املنطقيالّتفكريوانتهى إىل تكريس 
وفيهــا اكتــشفت : 1)العجــوز والــذئب(ة هــي حكايــة الثانيــاحلكايــة 

 يسرق احلليب من بيتها فـضربته وقطعـت ذنَبـه الذيالعجوز أن الذئب هو 
                                                 

ال : تربويـا وسـيكولوجيا. 1980، الّلبناين بريوت، دار الكتاب . 5سلسلة جمموعة قصص عاملية لألطفال ، )النملة والُربغوث وقصص أخرى(، مج العجوز والذئب: روز غريب _ 1

حكايـة شـعبية سـادت فيهـا : فنيـا.  جيب معاقبة الـسارق:تربويـا. الّرسام مع إغفال اسم لوحة واحدة باألبيض واألسودوهي مزينة بعمر معني، إىل توجه ت
   .  املباشرالسرد العضوية عرب الّصورةاحلوادث وحققت 
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  أن حيـــضر هلـــا ســـطل حليـــب بـــدل _   لقـــاء إعادتـــه إليـــه _وطلبـــت منـــه 
ـــا طـــويًال، اســـتطاع أن حيـــضر هلـــا . املـــسروق وبعـــد حتـــرك مرهـــق اســـتغرق وقًت

  ! سطل احلليب، لكنه مل يستطع أن يلزق ذنَبه فرتكه ومشى
 تـــسري يف اجتـــاه خطـــي واحـــد ُحمـــافظ _ الـــّشكل باعتبـــار _احلكايـــة 

ان حقيقيـــني، وقـــد صــــيغت علـــى تسلـــسل منطقــــي ينـــساب يف مكـــان وزمــــ
بأســــــلوب ســــــهل اســــــُتخدم فيــــــه الــــــسجع وتكــــــرار احلكايــــــة علــــــى لــــــسان 

 يف كــل مــرة يطلــب فيهــا مــن شخــصية جديــدة أن  تلــيب 1)بالــذي(الــذئب
مطلبه على وجه الـسرعة حبجـة اضـطراره إىل تأديـة احلـق إىل صـاحبه للعـودة 

مــام أي ســؤال  أالطّريــقإىل بيتــه البعيــد البعيــد قبيــل غيــاب الــشمس، قاطًعــا 
قد يطرح عليه من قبل أية شخصية من شخـصيات احلكايـة وهـو مـا سـعى 

أمـا مـضمون احلكايـة .  تتمحـور احلكايـة حوهلـاالّـيتله إخفاًء لعملية السرقة 
بوي فقد أرادت القاصة القول إن السارق يعاين إىل األبد التـشوَه وذلـك الرت 

 تشوه السمعة _ حقيقة _ين  يعالذي املشوه الّشكل على الّرتكيزمن خلل 
 ال ميكن تصحيحه متاًما كما ال ميكن إعادة الـذنب املقطـوع ممـا يعـين الذي

 علــى التــزام القــيم اإلجيابيــة الّرتكيــز إىل أال يرتكــب اخلطــأ أصــًال ومــا الــدعوة
 يــشكل اهلــاجس الّــيت الـّشعبية إال غايــة مـن غايــات احلكايــات الــسلبّيةونبـذ 

 الشخـــــصياتواحلكايـــــة دجمـــــت بـــــني . دفًا يـُــــسعى لـــــهاالجتمـــــاعي فيهـــــا هـــــ
                                                 

 أنفهــا مثــل الكــوز، الّــيتمحلــه إىل العجــوز، ب، لتعطيــين ســطل حليــب، أالــذييــا بقــرة يــا بقــرة جئتــك أنــا : "يقــول الــذئب _ 1
 !"رحل إىل مكان بعيد بعيد ال أصله قبل ما الشمس تغيبأيب فوالعجوز تعطيين ذنَ 
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 الشخـــــــصياتو ) العجـــــــوز، األوالد، صـــــــانع األحذيـــــــة(اإلنـــــــسانية الواقعيـــــــة 
ـــــة  ـــــذئب، البقـــــرة، الدجاجـــــة(احليواني ـــــك اجلامـــــدة ) ال شـــــجرة التـــــوت، (وتل

وقــد شــاركت . يف دمــج املعقــول بــالالمعقول ممــا أثــرى اخليــال فيهــا) الــساقية
  يف إنـزال العقـاب _  عن قصد أو غري قصد _لها  الثانوية كالشخصيات

 انتهـت  الّـيت  للحكايـة الـّشعريةبالذئب ممـا يعـين أن ايتهـا حققـت العدالـة 
حكـــــاييت : "يـــــةالّتقليدية الـــــسردكمـــــا تنتهـــــي حكايـــــات اجلـــــدات بالعبـــــارة 

  ". حكيتها، يف عبك خبيتها
طعــة أن فــأرة لقيــت ق) ُحيكــى:  (1)مركــب الفــأرة(     ويف حكايــة 

رآهــا وركــب معهــا  . مــن رأس ِبطــيخ، فحولتهــا إىل قــارب صــنعت لــه جمــذافًا
اجلرذ، البيضة، الديك، احلمار احململ حطبًـا، اجلمـل احملمـل أثقـل : كل من

األمحـال، وأخـريًا احلمــل؛ وملـا مل يــسمح اجلميـع للربغــشة أن تـذهب معهــم، 
ة بالعبــــارة بــــدأت احلكايــــ: الــــّشكلباعتبــــار .  مــــا كــــا منهــــا إال أن أغــــرقتهم

 إىل  َحيــِز احلكايــات القدميــة ومل تنتــه الطّفــل تعيــد  الّــيت) ُحيكــى: (يةالــسرد
أما بنيتها فتشبه بنية سابقتيها مبـا تتميـز . يةالّتقليد) العجوز والذئب(اية 

بـه مــن بـساطة واســتخدام تكـرار احلكايــة الـوظيفي لكنهــا ختتلـف عنهمــا يف 
ملضمون، فقد ضمنت القاصـة حكايتهـا كـل أما باعتبار ا. افتقادها السجع

                                                 
ال : سـيكولوجياتربويـا و . 1980، الّلبنـاين بـريوت، دار الكتـاب . 5سلسلة جمموعة قـصص عامليـة لألطفـال ، )النملة والُربغوث وقصص أخرى(، مج مركب الفأرة: روز غريب  _ 1

سادت حكاية شعبية : فنيا. عدم االستهانة بصغار املخلوقات: تربويا. الّرسام مع إغفال اسم لوحة  باألبيض واألسودقد زينت بو ،تتوجه إىل عمر معني
  .املباشر السردو العضوية  الّصورةفيها احلوادث واعتمدت 
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 الــــسلوك وتبــــادل عبــــارات الّتعــــاونالقــــيم اإلجيابيــــة القائمــــة علــــى املــــشاركة و 
املهــذب، باإلضــافة إىل قيمــة ســلبية واحــدة متثلــت يف االســتثناء املــؤدي إىل 

وتتميز .  انصب على الربغشة وأدى إىل اية مفجعةالذي بالظلم و الّشعور
 ســابقتيها بــأن شخــصياا كلهــا حيوانيــة مــا عــدا البيــضة هــذه احلكايــة عــن

 دون اخلــروج عــن الّتفكــريامللــساء؛ وقــد أنــست القاصــة اجلميــع يف النطــق و 
صــفام احلقيقيـــة وإن قــدمتهم متـــشاي التـــصرفات، مــستثنية مـــنهم الفـــأرة 

  .  املبدعة صاحبة فكرة القارب، والربغشة املعرتضة على الظلم الالحق ا
  : القاصة بني الالمعقول واملعقول يف حكايتهاومجعت

حتويـــل قـــشرة الِبطـــيخ إىل قـــارب ) أوالً : (موجـــود يف: الالمعقـــول) أ(
) ثانًيــا. (اتــسع للحمــار واجلمــل احململــني أمحــاًال، واحلمــل واحلــرذون والبيــضة

) ثالثًـا! (ة حبجـة أن ال مكـان يتـسع هلـاالـصغري رفُض اجلميع ركوب الربغشة 
  .يالية املضحكةاخللفية اخل
 والتعاضـد الّتعاون إىل الدعوة) أوالً : (فموجود يف: أما املعقول) ب(
 اسـتطاعت بـذكائها ومعرفتهـا نقـاط الّـيتشخصية الربغـشة ) ثانًيا (واملشاركة

أن ) يـــة ال مائيـــةعجـــزهم عـــن الـــسباحة ألـــا حيوانـــات بر (ضـــعف الركـــاب 
 إىل الـصعود إىل لشخـصياتا دفـع الذياملكان ) ثالثًا (تغرقهم كما هددت

  _بنية احلكاية، فبينما بدت املقدمـة والعقـدة غـري واقعيتـني ) رابًعا (1املركب

                                                 
،  اجلمل، البيضة، احلمار،احلرذون، رةأالف:  وقد سعد الكل ذا املركب خاصة أولئك ال يستطيعون أو ال حيلمون بركوب املاء. املركبث سارت أحداث احلكاية ضمن النهر حي_ 1

  !دون السباحةن ال جييالذيوقد انتهى األمر بأن بقي املركب دون ركاب، وصار قشرة عائمة على النهر، بينما ابتلع النهر ركابه . حيوانات برية ال مائيةوكلها احلمل 
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  جــاء احلــل واقعيــا، إذ اســتطاعت _ الشخــصياتمــن خلــل فعــل  وحــوار 
  أن تـــزعج الركـــاب لدرجـــة _  كمـــا تـــستطيع الربغـــشة احلقيقيـــة _الربغـــشة 
  .   إغراقهم

 1)كبي الدبس والطحينـة(تقل إىل حكايـة  نن) مركب الفأرة(ومن 
 طردت فيها املرأة البخيلة خادمتها الطيبة لطيفة، لكن األخـرية كوفئـت اّليت

بعجوز حتول إىل ثروة جعلت البخيلة تسعى ملثلها فارتكبت جرميـة اقتيـدت 
  . على أثرها إىل السجن

 بــــأن القاصــــة مل  _ شــــكًال _ختتلــــف هــــذه احلكايــــة عــــن ســــابقاا 
ل التكــرار وال الــسجع، بــل اعتمــدت حــوارًا نــشطًا علــى عــدة حمــاور  تــستعم

كانت فيه املرأة هي الظاملـة القاسـية حبوارهـا الطويـل الفـوقي، بينمـا أظهـرت 
إال أــا تــشبه . أجوبــة الفتــاة القــصرية أــا غــري قــادرة علــى دفــع الظلــم عنهــا

أمـا يف . اميـةسابقاا يف استخدام الكاتبة األلفاظ الفـصيحة القريبـة مـن الع
 _  يف إطــار إيــضاح الفكــرة االجتماعيــة _املــضمون، فقــد قــدمت القاصــة 

جمموعة تناقضات كان  أمهها تناقـضات الشخـصيتني الرئيـستني يف احلكايـة 
الفقــــــر والغــــــىن، الكــــــرم والبخــــــل، كــــــرم األخــــــالق وســــــوئها؛ : مــــــن نــــــواحي

هـى بطـرد الفتـاة  انتالذي الّشرتناقض القطبني املتمثلني باخلري و : وباختصار

                                                 
ال تتوجـه : تربويا وسـيكولوجيا.1980، الّلبناين بريوت، دار الكتاب . 8سلسلة جمموعة قصص عاملية لألطفال ، )نادرة والسمكة(، مج كبي الدبس والطحينة:  روز غريب_ 1

حكايــة شــعبية : فنيــا. م يــؤدي إىل التهلكــة الظلــ:تربويــا.  مــع إغفــال اســم الّرســاملوحــة واحــدة بــاألبيض واألســودوهــي مزينــة عمــر معــني، إىل 
  . قصرية سادت فيها احلوادث وحققت الّصورة العضوية املتوازنة من خلل السرد املباشر
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وتعرضــها للجــوع إىل أن قــيض هلــا احلــل احلكــائي اخليــايل الالمعقــول إنقــاًذا 
  .حيلم  الكثري من الفقراء املظلومني أن حيظوا مبثله

ـــــــــني الالمعقـــــــــول واملعقـــــــــول يف حكايتهـــــــــا ) أ:(ومجعـــــــــت القاصـــــــــة ب
جتلـــى يف تقـــدمي عجـــوزين يتـــشاان يف العمـــر وخيتلفـــان يف أن : الالمعقـــول

بــارة عــن ثــروة يف هيئــة رجــل طلــب مــن الفتــاة طلبــات غريبــة نفــذا األول ع
 جمــرد رجــل عــادي شــاء ســوء حظــه وحــظ الثــاينبرحابــة صــدر، بينمــا كــان 

) ب( ينفــــذ أوامرهــــا فيمــــوت ظلًمــــا وتــــسجنالبخيلــــة أن يلتقيهــــا وخيافهــــا و 
 واملكــان واملقدمــة والعقــدة دون أن يكــون الّزمــانجتلــى يف معقوليــة : املعقــول

  .   كذلكاحلل
 دواء المــرأة عــاقر 2)الريحانــة( يف حكايــة 1ويــصف الطبيــب املغــريب

ينصحها  بنقع حبوب احلنبالس وشـرب مائهـا، فيـشرا زوجهـا وحتبـل بطـة 
قدمه وتلد طفًال يقول المرأته إنه وجده وما عليها إال أن تربيـه، لكـن املـرأة 

 عظامـــــه  وتذحبـــــه فــــتلملم أختــــهالــــصيب تكــــره _ بعــــد أن تنجــــب طفلـــــة _
وتـــدفنها حتـــت الرحيانـــة لتتحـــول إىل إىل طـــائر يغـــين حكايتـــه ويكـــافئ أبــــاه 

  . ةالّشرير وأخته ويسمم خالته 

                                                 
 . إلملي نصر اهللا) طبيب مغريب( انظر ِقصة _ 1
عمــر إىل توجــه تال : تربويــا وســيكولوجيا. 1980، الّلبنــاينر الكتــاب  بــريوت، دا. 8سلــسلة جمموعــة قــصص عامليــة لألطفــال  ،)نــادرة والــسمكة( ، مــجالريحانــة:  روز غريــب_ 2

 العـضوية الـّصورةحكايـة فولكلوريـة اجتماعيـة سـادت فيهـا احلـوادث وحققـت : فنيـا. خليـاراتكـريس إثابـة : تربويـا. الّرسـام مع إغفال اسـم معني، لوحة واحدة ال متثل احلكاية

   .شر  املباالسرداملتوازنة عن طريق 
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، بنيـة احلكايـة بـسيطة، تـسري يف اجتـاه خطـي واحـد، الّشكلباعتبار 
 إىل جانــب اســتخدام الــّشعبيةمرتبــة ترتيًبــا زمنيــا تــصاعديا، ملتزمــة باحلكايــة 

، كذلك استخدام األلفاظ  اللغويساهم يف إثراء اخليال  الذيااز السهل 
ــــــط، الّــــــيت الــــــّسهلةوالعبــــــارات الفــــــصيحة  ــــــا، كاحلبَــــــل، وقمتــــــستعمل يومي 

وقد ساهم تكـرار األغنيـة يف احلكايـة يف سـري احلـدث باإلضـافة ... والشْغل
إىل وظيفتـــه يف تـــسهيل حفـــظ احلكايـــة خاصـــة وأن األغنيـــة اشـــتملت علـــى 

  .  حيبها األطفالاّليت..) ِوْت ِوْت ِوتْ (تابةنربات الك
  إثابة اخليار _ يف إطار الفكرة االجتماعية _وقد  كرست احلكاية 

ـــة : وعقـــاب األشـــرار مـــن خلـــل تقـــدمي قطبـــني متناقـــضني مهـــا ـــّشرير اخلال ة، ال
: بينما سـامهت شخـصيتان يف سـري أحـداث احلكايـة. والفىت الربيء املظلوم

 متثل احلنان اإلجيايب القـادر علـى مكافحـة اّليتت األوىل هي شخصية األخ
ة هـــــي الثانيـــــ، و 1الظلـــــم حـــــني مجعـــــت  العظـــــام وطمرـــــا يف ظـــــل  الرحيانـــــة

وميكن .  لسلبيتها وضعفهاالّشر شجعت على استشراء اّليتشخصية األب 
ـــّشربـــني اخلـــري و  املقارنـــة يف إطـــار _  تـــسليط الـــضوء علـــى _ يف احلكايـــة ال

ور إنساين عاطفي بدور يقـوم بـه اجلمـاد، كمـا يف حالـة إمكانية ملء فراغ د

                                                 
الفتـاة . هي مل حتقد على أخيها بسبب حقد أمها عليهكما نرى ذلك مثًال يف قِـصة سـندريال، حيـث أختـا الفتـاة تعاطفتـا مـع أمهمـا ضـد سـندريالف ال حتمل شيًئا من صفات أمها، _ 1

أخيها طعاًما، ورفضت أن تتناول منه، بل إا مجعت العظام ودفنتها حتت الرحيانة  مساها أبوها بامسها، وقد بكت حني قدمت أمها حلم اّليتحتب أخاها، وتلعب معه حتت الرحيانة هنا 

  . ا يف وجه هذه السعادة◌ً ة عائقالّشرير وسامهت يف إعادة أخيها إىل احلياة، وعاشت معه ومع أبيها السعادة، دون أن يكون موت أمها 
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 رعت األخت وأخاها حبنان األم بينمـا مل تـستطع اخلالـة اّليتشجرة الرحيان 
  .أن تكون أما حىت البنتها احلقيقية

أمــا يف جمــال دمــج املعقــول يف الالمعقــول، فقــد قــدمت القاصــة َجــوا 
ملدينـــة، ووســـائل املواصـــالت، ا: واقعيـــة وصـــف البيئـــة) أ: (معقـــوًال جتلـــى يف

 الّزمــــانواقعيــــة اســــتخدام ) ب.. (، والتفاعــــل األســــريالّتقاليــــدوالعــــادات و 
ــــــــة عواطــــــــف ) ج(اخلــــــــايل مــــــــن االنزياحــــــــات  ــــــــة الشخــــــــصياتواقعي  الطيب

مــن طيــب يقبــل الظلــم إىل : واقعيــة وصــف منــو شخــصية الفــىت) د(ةالــّشرير و 
  . متمرد عليه

قــسم غريــب قــاٍس ) أ: ( قــسمنيأمــا اجلــو الالمعقــول، فقــد قُــسم إىل
شــرير متثــل يف ذبــح الفــىت وتقدميــه طعاًمــا إىل أبيــه ومــا اســتتبع عمليــة الــذبح 
من مجع األخت عظام أخيها ودفنها حتـت الـشجرة لتتحـول إىل كـائن حـي 

حَبل بطة رِجل األب بعد تناول دواء العقم بدل زوجتـه ) ب(يطالب حبقه 
حتـــــول العظـــــام إىل طـــــائر ) د(يـــــة أمومـــــة شـــــجرة الرحيـــــان لبطلـــــي احلكا) ج(

   . للحكايةالّشعريةوكلها أفكار خيالية كرست العدالة . فإنسان
 ابنة الصياد الفقـري _، حتظى  نادرة 1)نادرة والسمكة(ويف حكاية 

 _ بــسمكة ناطقــة تطلــب منهــا أال تــشقها وتطبخهــا، فتتحــول إىل أمــري _

                                                 
عمر إىل توجه تال :  تربويا وسيكولوجيا1980، الّلبناين بريوت، دار الكتاب . 8عة قصص عاملية لألطفال سلسلة جممو ، )نادرة والسمكة(، مج نادرة والسمكة:  روز غريب_ 1

 الـّصورةحكايـة شـعبية حققـت : فنيـا). الثـروة والـزواج الـسعيد هنـا(الطيـب واتهـد ينـال اخلـري : تربويـا.الّرسـاممع إغفال اسم لوحة باألبيض واألسود وقد زينت بمعني، 

  . املباشرالسردالعضوية املتوازنة عرب 
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   _لكالســــــيكية  كــــــان ضــــــفدًعا يف احلكايــــــات االــــــذيعلــــــى غــــــرار األمــــــري 
فيتزوجها شاكرًا فضلها وحمـوًال حياـا وأسـرا مـن حـال البـؤس إىل الرفاهيـة 

احلكاية خالية من الـسجع ونـربات الكتابـة، ولكـن : الّشكلباعتبار . والغىن
القاصــة اســتخدمت تكــرار حكايــة تعــرض األمــري للــسحر مــن قبــل ســاحرة 

قـــدم الوســـائل ات تـــشكل إحـــدى أالـــّساحر قـــصص "شـــريرة، مـــع العلـــم أن 
بوية رسالة موجهة " حسب بتلهامي _فهي ". 1 وهلا تأثريات بنائية مؤكدةالرت

، وتسهل منوه من خلل الطّفل وال وعيه، تتوجه أوًال إىل أنا الطّفلإىل وعي 
بــويوقــد لــوحظ عملهــا ". 2ية الالواعيــةالّنفــسختفيــف حــدة الــسريورات  الرت 

ــة لفــك الــسحريف احلكايــة مــن خلــل حــث نــادرة علــى ابالّنــسبةأمــا .  ا 
إىل املضمون، فركزت احلكاية على قضية التحـول مـن الفقـر إىل الغـىن علـى 

  ). بياض الثلج(و) سندريال(غرار حكايات 
وصــف ) أ: (أمــا دمــج املعقــول يف الالمعقــول فقــد جتلــى املعقــول يف

ـــاة األســـرة الفقـــرية  ـــة الـــصياد وحي ـــيتبيئ ـــاة الـــصيادياّل ن،   حتفـــل بتفاصـــيل حي
 مجعــت الّــيتوصــف شخــصية نــادرة ) ب(كــذلك بتفاصــيل البيئــة اجلديــدة 

الــشطارة وحتمــل املــسؤولية ورقــة (والــداخلي ) اجلمــال(بــني اجلمــال اخلــارجي 

                                                 
 2 - Doise, W; Interactions Sociales et développement des instruments congnitifs chez 
l'enfant; In Malewska-Peyer, H et Tap, P: La socialisation de l'enfance à l'adolescence, 
Paris, P.U.F, 1991, p44  

19p, 1976, Laffont, Paris ,féesPsychanalyse des contes de , B,  Bettelheim–3      
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أمــا الالمعقــول فموجــود يف قــضية املــسخ وشــروط العــودة عنــه ممــا ).  القلــب
  . يثري اخليال يف احلكاية

باعتبـــــار ) أ: ( جنـــــد أـــــا،الّلبنانيـــــة الـــــّشعبيةبعـــــد عـــــرض احلكايـــــات 
، مـستخدمة  الـّشعبيةي الفـين للحكايـة الّتقليد الّشكلالتزمت )1: (الّشكل

األغـــاين والـــسجع واـــاز يف إطـــار لغـــة بـــسيطة تعـــرف ـــا روز غريـــب دون 
اســـــتخدمت احلـــــوار ) 2 (بعـــــض األلفـــــاظ العاميـــــة عنـــــد الـــــضرورةاســـــتبعاد 
 طول أو يقصر حيث جيب املواقف، فيالشخصيات يناسب الذيالوظيفي 

اســتطاعت إقامــة عالقــة بــني اإلنــسان واحليــوان واجلمــاد فيهــا يف زمــان ) 3(
اســتخدمت ) 4(ومكـان واحـد تـدخل يف إطــار دمـج املعقـول يف الالمعقـول

تكــرار احلكايــة، (اســتخدمت التكــرار ) 5(التــأنيس إلثــراء خيــال احلكايــات 
 وزيـادة معلومــات جديــدة لتثبيـت معلوماــا يف ذهـن القــارئ) تكـرار األغنيــة

 واملعـريف باإلضـافة إىل اللغـوي الطّفـليف كل مرة تعاد فيهـا ممـا يثـري قـاموس 
  :  باعتبار املضمون) ب(حتقيق هدف اإليقاع

بويمل ختل حكاية من اهلدف  الـّشعرية البّناء املنتهـي إىل العدالـة الرت 
  فلـم لـّشعبيةامما يعـين أن القاصـة حققـت شـروط حتويـل وتطـوير احلكايـات 

عـــن قاعـــدة حتويـــل املـــشاهد القاســـية إىل أقـــل ) الريحانـــة(ختـــرج إال حكايـــة 
  . قسوة، مما يؤخذ على القاصة

  



 115

  الّشعبي الّتراثالحكايات العربية المأخوذة عن كتب  )2(
 صاغتها روز غريب لقرائها من األطفال اّليت الّشعبيةمن احلكايات 

جحا واحد من أصحاب ": ته بقوهلا عرفالذي 1)جحا حكايات(الناشئةو 
وزعم ابن بابه . 2ن ورد ذكرهم يف كتاب الفهرست البن الندميالذيالنوادر 

 نقًال عن اجلاحظ أن اسم جحا األصلي هو نوح، _ وهو مؤرخ مغمور _
وأن كنيته أبو الغصن، وأنه عاش مئة سنة، وأدرك اخلليفة العباسي أبا 

 مل يتوصلوا بعد إىل حتقيق أخباره ومل لكن الباحثني[...] جعفر املنصور
 فهو ال يزال حىت اآلن ،تتوفر لديهم معلومات تارخيية تثبت وجوده

 تنسب أحيانًا إىل غريه أو اّليتشخًصا أسطوريا تروى عنه مئات النوادر 
وانتقل جحا إىل تركيا . تأيت جمهولة النسبة، وهلذا تعد يف باب الفولكلور

 حتت اسم نصر الدين اخلوجة، الّشعيبيف األدب الرتكي واحتل مركزًا مهما 
 اّليتوتطورت شخصيته هناك فصار أمنوذًجا لصاحب النكتة الالذعة 

ق والغرب، وانتقلت الّشر وذاع صيته يف . ظاهرها هزل وباطنها هجاء
 وأصبح له مقابل ،أخباره إىل مصر وبالد املغرب ووضعت يف قالب متثيلي

ارسي ونقلت بعض أخباره إىل األملانية والفرنسية  الفالّشعيبيف األدب 
                                                 

. ت.، دالّلبنــاينبـريوت، دار الكتــاب ). 8(، و)7(، جمموعـة قــصص لــألوالد )2(، و)1(حكايــات جحــا :  روز غريـب_ 1
 جحــا): 2(وحكايــات جحــا . جحــا ومحــاره، وجحــا معلــم أوالد): 1(حكايــات جحــا : وهــي جمموعــة حكايــات عــن جحــا

 . قاٍض، وجحا خياصم زوجته، وموت جحا، وجحا وتيمورلنك
حكايــات : روز غريـب.[البــن النــدمي، مطبعـة االســتقامة بالقــاهرة" الفهرســت" مـن 449يف ص " نــوادر جحــا" ورد ذكـر _ 2

 ].4، 3، املقدمة، ص )7(، جمموعة قصص لألوالد )1(جحا 
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بواسطة املستشرقني ويسلسكي وباسيه، كما نقل قسم منها مؤخرًا إىل 
 ". 1اإلنكليزية

، أوضــــحت  الــــّصغاروبعــــد أن قــــدمت روز غريــــب جحــــا إىل قرائهــــا 
  :  املكتوبة، فقالتالّشعبيةكيف عملت على إعادة صوغ هذه احلكايات 

ة وضـــعُت أشـــهر أخبـــار جحـــا بأســـلوب يوافـــق يف هـــذه اموعـــ) أ(
  . األوالد

  . قسمتها إىل موضوعات) ب(
  . مجعُت حتت كل منها ما ميكن ربطه بعقدة رئيسة) ج(
 ال جتـــــاوز صـــــفحة أو الّـــــيتوبـــــذلك أصـــــبحت النكتـــــة القـــــصرية ) د(

ـــة يـــرتاوح طوهلـــا مـــا بـــني مخـــس صـــفحات  نـــصف صـــفحة جـــزًءا مـــن حكاي
  . 2وعشر أو أكثر من ذلك

هناك نكات : " إىل ما أمهَلْته من نكات جحا فقالتالّنسبةبأما 
أخرى عن جحا لكنها أقل شهرة، أو هي بالغة اإلجياز تعتمد على جواب 
مضحك أو عبارة طريفة ال تثري مبفردها اهتمام الولد وال ترضي رغبته يف 

 تتضمن نشاطًا وحركة وتقتضي مقدارًا من التوسيع والتشعب اّليتاحلكاية 
  ". 3موالن و 

                                                 
 .4، 3، املقدمة، ص )7(، جمموعة قصص لألوالد )1(حكايات جحا :  روز غريب_ 1
 . ، بتصرف4، ص )1(حكايات جحا : روز غريب _ 2
 .، بتصرف4، ص )1(حكايات جحا : روز غريب _ 3
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 الّشكلوعلى هذا، فقد قدمت روز غريب حكايات جحا على 
وقدمت يف حكاياته ). جحا معلم أوالد(و) جحا وحماره): (1 (التايل

جحا (و) جحا موت(و) جحا يخاصم زوجته(و) جحا قاضٍ ): (2(
  ).وتيمورلنك
:  تقص القاصة مغامرات جحا مع محاريه1)جحا وحماره(يف 

ث األخالق، سهل القياد، مقتصًدا يف اللبط دم" كان الذياألول 
، فسرقه لص، فأشارت زوجته عليه أن يشرتي محارًا كبري اجلثة "والنهيق

عظيم القوائم لئال جيسر أحد على سرقته؛ لكن اجلريان مل يرتكوا محار 
ورغم أن زوجته اقرتحت عليه . جحا، فصاروا يستعريونه حىت قرر بيعه

، كأن يبيع املخلل أو يطحن القمح، فقد باءت عدة اقرتاحات قبيل بيعه
حماوالا بالفشل عندما أصر على بيعه إىل أن وجد احلل يف اقرتاح 
السلطان عليه أن يعلم محاره القراءة والكتابة لثالث سنوات على أن يقيم 

: يف قصره، فما كان منه إال أن قبل على أمل أن يتحقق واحد من احللول
ت جحا، أو موت السلطان، أو يتعلم احلمار القراءة موت احلمار، أو مو 

  ".التكرار يعلم احلمار: "والكتابة على مبدأ املثل القائل

                                                 
. ت.، دالّلبنـاينبـريوت، دار الكتـاب ). 7(جمموعـة قـصص لـألوالد ، )1حكايـات جحـا (، جحا وحمـاره:  روز غريـب_ 1

قــصرية ســادت فيهــا احلــوادث وحققــت حبكتهــا  فولكلوريــة ِقــصة : فنيــا.  جيــب أن يعمــل اإلنــسان جبــد:تربويــا. دد غــري موجهــة إىل عمــر حمــالِقــصة: تربويــا وســيكولوجيا

  .املباشر السرد  العضوية املتوازنة  عرب الّصورة
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 وإن _ مل تدمج الواقعي يف اخليايل هنا اّليت الّشعبيةية الّرتاثواحلكاية 
  تركز على صفة واحدة هي _أشارت إىل اعتقاد جحا باجلن والشياطني 

، وهي أنه ال حيسن عمًال وال يعرف صنعة، السبب يف كل مشاكل جحا
وقد اهتدى . باإلضافة إىل كسله وغياب رغبته يف القيام بأي عمل كان

،  1إىل سبيل ذكي ال خيلو من االحتيال وإن بدا يف احلكاية غبيا أحيانًا
وهو ضمان إقامته لثالث سنوات يف قصر السلطان يعلم محاره القراءة 

ورغم . عده عن زوجته وترحيه من مهوم العملوالكتابة، وهي سنوات تب
 عادة، فإن هذه احلكاية انتهت الّشعرية بالعدالة الّشعبيةانتهاء احلكايات 

  ! اية مفتوحة، فلم تثب اخلري ومل تعاقب احملتال
 تعاين مشكلَة اّليت، تعتقد زوجة جحا 2)جحا معلم أوالد(ويف 

ال حتتاج إىل ) أ: ( سهلة فهيعليمالت إقناع زوجها باختاذ عمل ما أن مهنة 
جبة طويلة، عمامة كبرية، : أدواا) ب(رأمسال، وال تكلف صاحبها شيًئا 

 يعرف القراءة الذييعلم الطالُب : طريقتها) ج(أوراق ودفاتر، قضيب
  . ال يعرفهاالذيالطالَب 

وإذ تكتشف امرأٌة طلبت من جحا أن يقرأ هلا مكتوبًا من زوجها 
.   حيلَته، يغادره طالبه وينال جزاءه ضربة حجر على رأسهفما عرفَ 

                                                 
 .  يركبه بني احلمري الذاهب ا إىل الطاحونالذي عندما مل يعّد احلمار _  1
، الّلبنـــاينبـــريوت، دار الكتـــاب ). 7(جمموعـــة قـــصص لـــألوالد ، )1حكايـــات جحـــا (، جحـــا معلـــم أوالد:  روز غريـــب_ 2
قــصرية ســادت فيهــا احلــوادث وحققــت فولكلوريــة ِقــصة : فنيــا.  جيــب أن يعمــل عمــالً يتقنــه:تربويــا.  غــري موجهــة إىل عمــر حمــددالِقــصة: تربويــا وســيكولوجيا. ت.د

  .املباشر السرد  عرب   العضوية املتوازنةالّصورةحبكتها  
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ورغم أن شخصية جحا مل خترج عن نطاق االحتيال يف احلكاية، فإن 
 يف عقاب احملتالني إذا ما الّشعبيةالنهاية حققت شرط اية احلكايات 

ور وإن بدت هذه النهاية مفتعلة لدمج الّشر اعُترب االحتيال نوًعا من أنواع 
 واملعلم وتتعلق بغشاعة التعليم اية حكاية أخرى بعيدة عن جواء القاصة

  ! جحا نبأ وجود عرس ما لبث أن صدقه
، يبدو جحا فطًنا ومنطقيا ويستحق أن يصبح 1)جحا قاض(ويف 
 الذي، لكن القاضي األصلي يكيد له وخيلعه من منصبه 2قاضي ظل

 اّليتورغم املبالغة ". كةالقضاء وظيفة شائ"خيلص منه بنتيجة مفادها أن 
أوردا القاصة فيما يتعلق مبا يقوم به القاضي األصلي، فقد أعادته إىل 

 ال ميكن أن تفارق قارئ أخبار هذه اّليتمحاره من جديد معيدة البسمة 
وختتلف هذه احلكاية عن غريها يف استخدام القاصة .  الغريبةالشخصية

  . هار صعوبة مهنة القضاءاحلكاية داخل  احلكاية، ومهمتها إظ

                                                 
تربويـا . ت.، دالّلبناينبريوت، دار الكتاب ). 8(جمموعة قصص لألوالد ، )2حكايات جحا (، جحا قاض:  روز غريب_ 1

 عـرب احلبكـة املفككـة الشخـصيةقـصرية سـادت فيهـا فولكلوريـة قِـصة : فنيـا.  القـضاء مهنـة شـائكة:تربويـا.  غري موجهة إىل عمـر حمـددالِقصة: وسيكولوجيا
  .املباشر السردوقصت ب

ة، الّصعب جيلس قريًبا من جملس القاضي، وحيكم يف الدعاوى الذيهو القاضي : "بالتايل عرفت الكاتبة قاضي الظل _ 2
 ".ويصحح األحكام عند اللزوم
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 فيظل جحا فيها على كسله، 1)جحا يخاصم زوجته(أما حكاية
فال يتكلم طوال يومني ألن زوجته اشرتطت على من يتكلم أوًال أن يقدم 
العليق إىل احلمار، وحتل املشكلة على حساب الزوجة ما يؤكد على 

  . صعوبة تغري الطباع
نه أغىب خملوق على  اكتشاف جحا أ2)موت جحا(وحتكي حكاية 

وجه األرض، فيقرر املوت ويسأل عن صفات امليت ويعتقد أنه مات رد 
أن برد جسده وصار كاجلليد، لكنه يعود فيعرف أنه مل ميت وذلك بعد أن 

وإذ يعاَقب . يضربه حاملو نعشه إثر اكتشافهم أنه مازال على قيد احلياة
 تكف عن شتمه، حتقق جحا هنا لغبائه بالضرب بعد أن يعاقب بزوجة ال

جحا (وتقص حكاية . الّشعرية مبدأ العدالة الّشعبيةاية احلكاية 
 قربه إىل بالطه ففاز الذي عدة حكايات مع تيمورلنك 3)وتيمورلنك

مبحبة السلطان وحبسد املقربني منه حىت كادوا له املكائد، فآثر جحا 

                                                 
، الّلبنـاينوت، دار الكتـاب بـري ). 8(جمموعـة قـصص لـألوالد ، )2حكايـات جحـا (، جحا يخاصم زوجتـه:  روز غريب_ 1
احلــوادث وحققــت قــصرية ســادت فيهــا فولكلوريــة ِقــصة : فنيــا.  الكــسل طبــع ال يتغــري:تربويــا.  غــري موجهــة إىل عمــر حمــددالِقــصة: تربويــا وســيكولوجيا. ت.د

  .املباشر السرد العضوية وقصت بالّصورةحبكتها 
. ت.، دالّلبنــاينبــريوت، دار الكتــاب ). 8(جمموعــة قــصص لــألوالد ، )2حكايــات جحــا (، مــوت جحــا :  روز غريــب_ 2

احلــوادث وحققــت حبكتهــا قــصرية ســادت فيهــا فولكلوريــة ِقــصة : فنيــا. ال حــل مــع األغبيــاء :تربويــا.  غــري موجهــة إىل عمــر حمــددالِقــصة: تربويــا وســيكولوجيا
  .املباشر السرد العضوية وقصت بالّصورة

3
، الّلبنـــاينبـــريوت، دار الكتـــاب ). 8(جمموعـــة قـــصص لـــألوالد ، )2حكايـــات جحـــا (، جحـــا وتيمورلنـــك:  غريـــب روز_ 
 مــن خلــل الشخــصيةقــصرية ســادت فيهــا فولكلوريــة ِقــصة : فنيــا. خطــر عــشرة احلكــام:تربويــا.  غــري موجهــة إىل عمــر حمــددالِقــصة: تربويــا وســيكولوجيا. ت.د

  .املباشر السردباحلبكة املفككة وقصت 
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ا مما يعين أن اية
ً
 حكايته مل حتقق العدالة العودة إىل زوجته ومحاره سامل

وقد استخدمت القاصة احلكاية داخل .  إذ مل تنتصر جلحا املظلومالّشعرية
  . احلكاية لتثبت خطورة عشرة السلطان

رجل حتتار إن كان : وبعد دراسة حكايات جحا، خنلص إىل أنه
 ا لدرجة يـَُعنيص نفسه من بطش السلطان 1 فيها قاضي ظل ذكيفيخل 

حىت لَيستحق " أغىب خملوق على وجه األرض"، أو كان 2بأجوبة ذكية
 ال خالف عليه يف شأنه الذيعلى أن . 3 يسعى له بقدميهالذياملوت 

يِة الّذهنن يستبدلون باحللوِل الذيهو يف كونه واحًدا من احملتالني الُكساىل 
 ّليتااملضحَكِة العمل الشاق املكروه حىت لو كانت حلوهلم من نوع املغامرة 

  . 4قد جتر اهلالك
التزمت )1: (الّشكلباعتبار ) أ: (ومبقارنة احلكايات نستنتج

 تسري يف اجتاه خطي واحد، اّليتالقاصة بقواعد بنية احلكاية البسيطة 
استخدمت األلفاظ واجلمل البسيطة ) 2(واملرتبة ترتيًبا زمنيا تصاعديا 

يات جحا وإعادة استطاعت دمج حكا) 3(الفصيحة بعيًدا عن ااز
مفتعلة بسبب هذا ) جحا معلم أوالد(صوغها وإن بدت اية حكاية 

ة الرّابعة و الثّالثمل تنته احلكايات األوىل و : باعتبار املضمون) ب. (الدمج
                                                 

 . لروز غريب) جحا قاض( كما يف ِقصة _ 1
 ). جحا وتيمورلنك( كما يف ِقصة _ 2
 ).موت جحا( كما يف ِقصة _ 3
 .  كفكرة جحا القائمة على تعليم احلمار القراءة والكتابة_ 4
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 إال الّشعبية يفرتض أن تنتهي ا احلكايات اّليت الّشعريةوالسادسة بالعدالة 
 اية _ حىت لو كان مظلوًما _ ااعتربنا عودة جحا إىل بيته ساملإن 

ة واخلامسة،  فقد تشات ايتامها فعوقب جحا الثانيأما احلكاية . عادلة
 سلطت الّشعرية مل تنته بالعدالة اّليتغري أن احلكايات . إلمهاله وكسله

الضوء على وجود الكسل، واالحتيال، وواظلم يف اتمع، وهي قيم سلبية 
  .   تمعه مستقبالً  يف جمالطّفلسوق جياها 

" يشبه جحا لكنه أقل منه خبثًا "الذي"  أبو علي"ومن جحا إىل 
كما قالت روز غريب يف معرض تعريف القارئ به، أما وجه الشبه 

 اّليت نقرأ معاناة الزوجة 1)حكاية أبي علي(ففي . األساسي فهو الكسل
ت هي يرفض زوجها القيام بعمل مهما زينته له، فإن قام بعمل حّضر 

 أعدا اّليتتفاصيله، عاد خائًبا كما حصل عندما باع لنفسه الفطائر 
زوجته ليبيعها لآلخرين، وكما حصل عندما عاد من ورشة البناء بال جمرفة 

 _ نزوًال عند رغبة زوجته _،  وعندما حاول 2وفأس وقّدوم وحلية ومحار
بالضرب طة عليه الّشر السرقة مع اللصوص ففشل وسجن بعد أن االت 

 أنقذه من كسله، فهو قراره اجلدي الذيأما . 3والشتم مث أعيد إىل بيته
                                                 

1
 الِقـصة: تربويـا وسـيكولوجيا. ت.، دبنـايناللّ بـريوت، دار الكتـاب ). 9(جمموعة قصص لـألوالد ، حكاية أبي علي: روز غريب _ 

 من خلـل احلبكـة املفككـة وقـصت الشخصية سادت فيها فولكلوريةِقصة : فنيا. دعوة إىل العمل ونبذ الكسل:تربويا. غري موجهة إىل عمر حمدد
 .  املباشر، وهي مضبوطة تدرجيياالسردب
 ).أبو علي حياول الشغل: ( انظر_ 2
 ).أبو علي يصبح لصا(نظر  ا_ 3
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 أجابه ز الرأس عندما استأذنه يف الذي" احلاج حردون"ــبالعمل ولقاؤه ب
 الذيالعمل عنده يف احلقل، وكان أن وجد كومة من الذهب يف الكهف 

وص، فصار غنيا أراد أن خيبئ فيه القمح للحاج حردون من أعني اللص
  . ونشيطًا ورضيت عنه زوجته

 على الثاين رغم تفوق _وجحا " أبو علي"وإذ تتشابه شخصيتا 
: الّشكلباعتبار ) أ: (  فحكاياما تتشابه_األول يف االحتيال 

احلكايات بنيتها بسيطة، تسري يف اجتاه خطي واحد، مرتبة ترتيًبا زمنيا )1(
ويعرب ) 3(لها بسيطة، فصيحة، خالية من اازألفاظها ومج) 2(تصاعديا 

 خري تعبري ويلعب دورًا وظيفيا يف سري احلدث الشخصياتاحلوار فيها عن 
استخدمت القاصة فيها احلكايات املتداخلة كما استخدمتها يف ) 4(

:  باعتبار املضمون) ب)(وتيمورلنك جحا(، و)جحا قاض: (حكاييت
ية عند احلدود اليومية واألمور الدنيوية تقف موضوعاا االجتماع) 1(

 يسودها اهلاجس األسري) 2(زيقية البعيدة عن التأمالت الفيزيائية وامليتافي
تعترب الزوجتان فيها ) 4 (حتاول معاجلة مشكلة العمل والكسل) 3(

عمل، وتشتمان زوجيهما بعد  نفسيهما تعيستني، وتبحثان لزوجيهما عن 
  . ىل العيش مع زوجتهيعود كالمها إ) 5 (كل فشل

) 1(: أما االختالف بني حكايات الرجلني باعتبار املضمون، ففي
ختدم يف بيوت " أيب علي"زوجة ) 2( "أيب علي"جحا أكثر دهاء من 
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تبوأ جحا مراكز مهمة كالقضاء ) 3 ( بينما زوجة جحا ال تعملالناس
ان جحا ك) 4( يف اللصوصية" أبو علي"ما اشتغل ومنادمة السلطان، بين

وإذ ) 5(كذلك " أبو علي"بارع القول، طليق اللسان بينما مل يكن 
 ومل تنته بعض حكايات جحا الّشعريةبالعدالة " أبو علي"انتهت حكاية 

  .  الّشعبيةقد حققت شروط احلكايات " أبو علي"ا، فإن حكاية 
معروف ( األخرى، كحكاية الّشعبيةوقد كرست احلكايات 

ومعروف اإلسكاُف هو إسكاٌف فقري عاش  . الفكرة، هذه 2)1اإلسكافي
 القدمي القدمي، وحزن على زوجته السليطة اللسان الّزمنيف القاهرة يف 

، فخرج إليه جّين نقله بعيًدا عن أرض أحزانه فالتقى هناك 3عندما ماتت
أحد أبناء جريانه يف القاهرة وأشار عليه أن يدعي انتظاَر قافلة حمملة 

ر والبهار واجلواهر كما فعل هو وأعاره بعض الذهب ريثما بالذهب واحلري
لكن أمره اكتشف، . يعمل، فوزعها على الفقراء، وتزوج ابنة السلطان

فهرب ليعمل سبع سنوات يف حقل فالح كان هو نفسه اجلين، فعاد إىل 
  . أمريته احللوة وقد حلقت به قافلة من آالف اجلمال والبغال احململة

                                                 
َ◌اٌف وُأْسكوفٌ _ 1 واإلْسكاُف .  واجلمُع أساكفةٌ .  اإلسكايف خطأ شائع، وصحيحه إْسكاٌف وَسْيَكٌف وَأْسَكٌف وسك

  ]. 120، ص الّشائعةمعجم األخطاء : حممد العدناين. [ِحْرفُتهُ : صانُع اخلِفاِف وُمَصلُحها، والسكافةُ : هو
تربويًــا . ت.لبنــان، مكتبــة لبنــان،د). 2( حكايــات حمبوبــة _سلــسلة كتــب الفراشــة عــروف اإلســكافي، م:  ناديــا ديــاب_ 2

: تربويـا. الّرسـاموهي مزينة بلوحات كالسيكية ملونة أنيقـة مـع إغفـال اسـم . سنة)12 _8(موجهة إىل أعمار : وسيكولوجيا
 . املباشر، وهي مضبوطةالسردوية، وقصت ب العضالّصورةِقصة سردية حققت : فنيا. ال شيء يغين كالعمل

 تشبه شخصية زوجة معروف اإلسكاف شخصية زوجيت جحا وأيب علي، فهن غاضبات دائًما، سليطات اللسان، _ 3
 . يعتقدن أن بائسات لزواجهن برجال كساىل، فقراء، أغبياء
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 سبق اّليت فكرة العمل ورفض فكرة االحتيال وإىل جانب تكريس
، دجمت احلكاية بني الواقع بتفاصيله "أبو علي"وناقشتها حكايات جحا و

 أنقذ معروف اإلسكاف مرتني على غرار الذي) اجلين(وبني اخليال 
 تدمج املعقول يف الالمعقول، مما أعطى للحكاية اّليت الّشعبيةاحلكايات 

 جلأ إليها وأحبها، اّليت احتال فطُرد من املدينة حيوية، كما عاقبته وقت
وأثابته وقت عمل جبد فعاد غنيا بعمله فخورًا بنفسه، فحققت ايتها 

بوي تنتهي احلكايات ا، وحققت املضمون اّليت الّشعريةالعدالة  الرت 
أما أسلوب القاص .  إىل العمل ورفض مبدأ اانيةالدعوةاهلادف إىل 
 واملضمون الّشكلايل من ااز فقد حقق شروط احلكاية يف السهل واخل

  . وجهت إليهااّليتمبا يتناسب واألعمار 
 أعادت روز غريب صياغتها لتناسب اّليتومن احلكايات الشهرية 

 جلب له املشاكل الذي 1)أبي القاسم الطنبوري حذاء( حكاية الّصغار
شهرية، فقد أضافت إليها  الّشعبيةوألن احلكاية . الواحدة تلو األخرى

  :   جتيد احلكايات دجمها يف املعقول، وهياّليتالقاصة املبالغات الالمعقولة 

                                                 
1

بــريوت، دار الكتــاب ). 10(والد جمموعــة قــصص لــأل، حــذاء أبــي القاســم الطنبــوري وقــصص أخــرى: روز غريــب _ 
مرحــة  فولكلوريــةِقــصة : فنيـا.  مــن األمــور املزعجــة الــّتخلص دعـوة إىل :تربويــا.  غــري موجهــة إىل عمـر حمــددالِقـصة: تربويــا وســيكولوجيا. ت.، دالّلبنـاين

 . جييا املباشر، وهي مضبوطة تدر السرد العضوية وقصت بالّصورةاحلوادث من خلل سادت فيها 
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 ألن صاحبه لبسه مدة _ كما يقولون _سبعة أرطال "وزنه ) أ(
سبع سنوات، وكان كلما تقطع منه موضع جعل مكانه رقعة حىت صار 

  ". س أيب القاسمأثقل من مدا: " يضربون به املثل فيقولونالناس
يقرع األرض فرتتّج حتته، وكل فردة منه تتسع لرِجل فيٍل أو ) ب(

  . لرِجل كركدنّ 
عوقب بسببه فُسِجَن وُغرَم ألنه لبس خطًأ حذاء القاضي ) ج(

بدًال منه أول مرة، وسجن وغرَم ألنه حفر حائط اجلريان وهو حياول دفنه 
َم ألن حذاءه سد جمرى املياه ة، وسجن وُغر الثانييف األرض يف املرة 

الوسخة عندما رماه فيها، وُغرَم ألن كلًبا سرقه إذ ظنه عظمة فوقعت فردة 
منه على رأس رجل فشجه، وخسر زجاجات ماء الورد املذهبة ألن احلذاء 

  . وقع عليها
 منه طريًفا، إذ محل الطنبوري حذاءه وذهب إىل الّتخلصكان ) د(

إىل أن ميوت الطنبوري، وأن يكتب القاضي له ورقة القاضي طالًبا حبسه 
داس، وأنه ليس مسؤوًال عن أعماله َحُسَنْت 

َ
تشهد بأنه بريء من هذا امل

  .أم ساءتْ 
: يف" أبو علي"أما شكل احلكاية، فتشبه حكايات جحا وحكاية 

بساطة بنية احلكاية، وسريها يف اجتاه خطي واحد، وترتيبها ترتيًبا ) 1(
ألفاظها ومجلها البسيطة، الفصيحة، اخلالية من ) 2(عديا زمنيا تصا
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 خري تعبري ويلعب دورًا وظيفيا الشخصياتويعرب احلوار فيها عن ) 3(ااز
استخدمت القاصة فيها احلكايات املتداخلة كما ) 4(يف سري احلدث 

حكاية ( و)جحا وتيمورلنك( و)جحا قاض: (استخدمتها يف حكاييت
  ).أبي علي

ية الّرتاث أو العربية الّلبنانية الّشعبيةواء كتبت معظم احلكايات وس
  _ات اللّبناني الناشئة  إحدى أهم كاتبات األطفال و _على يد روز غريب 

 احمللي أو الّشعيب الّرتاث بالطّفلأو على يد غريها ممن ذكرنا، فإن عالقة 
حلكاية الناجح العريب هي عالقة متسك باجلذور وفخر ا يدل على واقع ا

  . شكًال ومضمونًا وإن شابته بعض الشوائب
  

  ثانًيا
  القصص االجتماعية  

ال تبتعد القصص االجتماعية عن احلكايات يف كوا تم بتفاصيل 
وتـــصدر القـــصص . احليـــاة اليوميـــة واالجتماعيـــة وإن اختلفـــت عنهـــا شـــكالً 

ي معني حتـاول   عن منوذج اجتماع_  يف أشكاهلا وحمتوياا _االجتماعية 
رفع سلوك األفراد إليه متوسلًة منهًجا نقديا اجتماعيا ينص احلوار فيه علـى 

 الّنقـد تعبـريًا مباشـرًا عـن هـذا صيغ تعـرب ر القـارئ  أو مـَضمرًا يعتمـد علـى تـأث
مبـــا فيهـــا مـــن شخـــصيات وأحـــداث تـــأثرًا جيعلـــه يعتـــصم بنمـــوذج البطـــل أو 
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بــه اجلماعــة وتــذود عنــه أو مبثــل أعلــى  تتــشبث الــذيبالقالــب االجتمــاعي 
يـؤمن بـه دومنـا مبالغــة أو افتعـال أو تكلـف، وذلـك عــن طريـق اسـتغالل فــن 

  بعــد النفــاذ إليــه ونقــد 1التــشخيص لتــصحيح األوضــاع اخلاطئــة يف اتمــع
أمــــا وأن موضــــوعات هــــذه القــــصص متــــشعبة . اًماعيوبــــه نقــــًدا بّنــــاء ال هــــدّ 

مبعظمهـا لقـراءة واقـع القـصة االجتماعيـة  امومتنوعة، فال بد من حماولـة اإلملـ
  .   االجتماعي املطروح بشكل مباشر أو ضمينالّلبناينوواقع اتمع 

  قصص القرية)  1(
جييد بعض الكتاب وصف البيئة القرويـة اجتماعيـا مبـا فيهـا مـا يـؤثره 

 وتفكريهـــا  الشخـــصية وتركيبـــة الّتقاليـــد واملكـــان يف نـــشوء العـــادات و الّزمـــان
ومـن . وذلك لتأكيد مزايا هذا اتمع وانتقاد مساوئه للوصـول إىل األفـضل

هـؤالء  تطالعنـا أمســاء ثـالث قاّصـات لبنانيــات كتـنب عـن القريــة حبـب ســواء 
روز غريب، وإدفيـك شـيبوب، وإملـي : انتقدا أم حتدثن عن مزاياها، وهن

يـد أبـو فاضـل،  مـن غـري قـصص فر الّلبنانيـةوال ميكن قراءة القريـة .  نصر اهللا
ومنـــري عـــشقويت، ورشـــاد دارغـــوث وغـــريهم ممـــن ُصـــنفت قصـــصهم يف غـــري 

علـى أن اخللفيـة . القصص االجتماعية رغم ما حتفل بـه مـن تفاصـيل مهمـة
مــــن   ال ميكــــن أن يفهــــم األوالد عــــادات وتقاليــــد الــــضيعة إالالّــــيتالواقعيــــة 

                                                 
  . 72 _ 70، ص الّساحرةالحكاية :  جعفرالّرزاق عبد _ 1
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قـــصص   امللــيء بال1 )اســمع يارضـــا(خللهــا إمنــا هـــي كتــاب أنــيس فرحيـــة 
 حـضارة فـي الّلبنانيـةالقريـة ( معـه كتابـه الـّنشءوالـذكريات، خاصـة إذا قـرأ 

  . 2)طريق الزوال
اسمع (فإذا بدأنا باخللفية القروية، طالعنا كتاب أنيس فرحية الشهري 

ن حيبــون القريــة ويتوقــون إىل االنفــالت الــذيلــألوالد " أهــداه الــذي) يــا رضــا
 القريــــة ووهادهــــا، يف وعرهــــا ورحاــــا، مــــن ســــجن املدينــــة لينعمــــوا يف روايب

، وهــو إهــداء مبكــر لناشــئة لبنــان "3وليطفــروا يف كرومهــا وغابــات صــنوبرها
يف زمــن مل يكــن إال القليــل يلتفــت إلــيهم، حــىت لــو اعتــذر القــاص فيــه عــن 

 وغـذاء العقـل وحتليـق اخليـال الّتاريخخلو كتابه من الفكر والعلم والفلسفة و 
، قائًال إنه مل يكتب ألهل الفكر، ومل يـصنف الّذاتل وعمق األغوار وحتلي

، دون أن يتنبــأ أن  "4ن حيبــون القريــةالــذي، بــل لــألوالد الّتــاريخألهــل العلــم و 
 الناشــئةكتابــه هــذا ســوف يكــون أحــد القواعــد األساســية ألدب األطفــال و 

ص  ، شــرط أن يعتـز قــاالّرتاث القـائم  علــى أسـاس االعتــزاز بـالّلبنــاينالقـروي 

                                                 
، وهــو مــزين "إىل األوالد"وجــه الكاتــب كتابــه هــذا : تربويــا وســيكولوجيا. ت.بــريوت، د. اســمع يــا رضــا:  أنــيس فرحيــة_  1

عـرفهم عــن  يحيـب األوالد قـراهم بعـد أن  هــدف الكاتـب أن: تربويـا. الّرسـامبلوحـات كالسـيكية قرويـة بـاألبيض واألسـود، وقــد أغفـل اسـم 

يـضم الكتـاب، إىل جانـب الـذكريات، قصـًصا عـن شخـصيات القريـة وعاداـا وتقاليـدها، ممـا يعـين أن حبكتـه : فنيّـا. كثب إليها
   .الّذايت السردوقصت عرب ) شخصية األب (الشخصيةهي حبكة مفككة اعتمدت وحدا على 

بريوت، جروس برس، . 1957وقد نشر أول مرة عام  .  حضارة في طريق الزوالبنانيةاللّ القرية :  أنيس فرحية_  2
  . والكتاب فيه شرح لكل عادات وتقاليد القرية، ولكل مهوم وأفراح الفالح. ت.د

  . 3، اإلهداء، صاسمع يا رضا:  أنيس فرحية_  3
  .3، اإلهداء، صاسمع يا رضا:  أنيس فرحية_  4
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كــأنيس فرحيــة جبمهــوره ويعتــرب مــا يقدمــه إليــه فكــرًا وعلًمــا وتارخيًــا وفلــسفة 
  .  وغذاء عقليا، ففيه من كل هذا رغم اعتقاد القاص عكس ذلك

كتـــب بأســـلوب " قرويــا"يتــألف الكتـــاب مــن أربعـــة وعــشرين فـــصًال 
 على شكل مذكرات وقصص واقعية وصفية حيًنا وسردية آخر الّذايت السرد

 وحيــــاة 2 واألغــــاين1تتعلــــق باألســــرة واجلــــريان واألقــــارب واألمكنــــة واألعيــــاد
وتكاد ال ختلو واحدة منها من املقارنة بني األمس واليوم مع ما  ...3النساء

كمــا يقــدم الكتــاب صــورة عــن بــريوت  القدميــة . لألمــس مــن تفــضيل عنــده
ــــة، غــــري مــــرتدد يف إ ــــني القري ًــــا بينهــــا وب ــــة أمــــراض واصــــًفا وناقــــًدا وُمقارن حال

السرطان والقلب واهلسترييا وايار األعصاب عليها،  فيقرر العودة إىل قرية 
  ".الوطن"الذكريات والبيت والصنوبرة والدالية، وباختصار إىل 

                                                 
كعيد الصليب، وعيد الغطاس، وعيد املـيالد، وعيـد :  تنتظر من عام إىل عام اّليتحتفال باألعياد من عادات القرية اال _  1

، 91، 91، 89، 88، ص اسمع يا رضا: أنيس فرحية[ انقالّشر البسرتينة، والعيد الكبري، وعيد مار جريس، وعيد قطاف 
91 ،94 ،97 ،195.[   

العتابا موسيقا "_ف. الّلبنانيةتابا واملعّىن اللذين تتميز ما القرية  من عادات وتقاليد الضيعة مثًال، غناء الع_ 2
العتابا متس أعماق األمهات، وحترك عواطف . كل غناء يف القرية سوى العتابا واملعّىن غناء غريب. القرية، واملعّىن نغم اجلبال

ـ. الصبايا، وتُـدمع عيـون الرجـال ا تبكـي إذا غـىن املغـين، إال إذا كـان املغـين يغـين ال تـسلين عـن سـحر العتابـا، فـإين مـا رأيـت أم
والصدى يف قريتنا، يـا رضـا، ال يـردد سـوى نغـم . عتابا، وما رأيت رجاًال تدمع عيوم عندالغناء إال إذا كان املغين يغين عتابا

  ].    105 _104، ص  اسمع يا رضا: أنيس فرحية" [العتابا
أمهــات كثــريات كــن ): "الــنجم الغــرّار(عتمــدات علــى جنــم الزهــرة أو مــا يــسمونه يــصف فرحيــة ــوض النــساء القرويــات م _ 3

عجـني، غـسيل، تلقـيم اخلـروف، سـقاية الزريعـة مـن مـاء العـني، جلـب : يعملن ثالثة أرباع العمل يف الليـل قبـل انـبالج الفجـر
ا يف األيــام العاديــة، أمــا يف هــذ]. 180، ص اســمع يــا رضــا: أنــيس فرحيــة[ســلة تــني وعنــب قبــل أن يقــوم األوالد مــن النــوم 

فـال ـدأ النـساء اللــوايت " النهـار يتـصل بالليـل، والليـل يتـصل بالنهـار"  فيزيـد علـى العمـل عمـل إذ _ كموسـم القـز _املواسـم 
 .يفّرقن ورق التوت على أطباق الدود إال وقت صيام الدود كل سبعة أيام ينعمن فيها بساعات نوم هادئة ختفـف مـن تعـبهن

 ]192، ص اسمع يا رضا: رحيةأنيس ف[
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 وأمنــاط الّتقاليـديــشرح القـاص الكثـري مــن العـادات و : اجتماعيـا وفنيـا
د خيلــو مـــن تفكــري أهـــل قريتــه بـــشكل إجيــايب مـــن خلــل أســـلوب ســهل يكـــا

اــاز وإن مل خيــل مــن اســتخدام القــاص طريقــة القــصة داخــل القــصة فقــص 
 كـان يعـود بعـد انتهـاء كـل واحـدة منهـا إىل موضـوعه اّليتعشرات القصص 

 يقــارن فيــه بــني حيـــاة املدينــة والقريــة، وحيــاة األمــس واليـــوم الــذياألســاس 
 أورد األمثــال  دجمهــا بــبعض العاميــة حــنيالّــيتمــستخدًما الفــصحى البــسيطة 

 وبعـــض العبـــارات القرويـــة واأللفـــاظ ممـــا يـــساعد علـــى قـــراءة البيئـــة الّلبنانيـــة
  . احمللية

وباالنتقــال مــن أنــيس فرحيــة إىل روز غريــب، تطالعنــا ثــالث قــصص 
عيــد فــي ( و2) تأكــل علــى خــرم اإلبــرةالّتــيالمــرأة ( و1)زهــرة البــر( :هــي

  . 3)القرية
  :لقصص يفتلتقي هذه ا:   اجتماعيا وفنيا

                                                 
وقــد عمــر معــني، إىل  ال تتوجــه :تربويــا وســيكولوجيا. ت. دار الكتــاب املــصري، د_ الّلبنــاينبــريوت، دار الكتــاب ). 1( قــصص مــن احليــاة :، مــجزهــرة  البــر:  روز غريــب- 1

 اجتماعيــة قــصرية ســادت ِقــصة :فنيــا. الــصيبلتعامــل بــني البنــت و  التفرقــة يف ا:تربويــا. الّرســام مــع إغفــال اســم لوحــة واحــدة بــاألبيض واألســودزينــت ب

   . ة  املباشرةالّطريق فيها، فحققت صورة البناء وقد سردت بالشخصية

غـري موجهـة : ويـا وسـيكولوجياترب .ت. دار الكتـاب املـصري، د_ الّلبنـاينبـريوت، دار الكتـاب ). 1( قصص من احلياة :مج.  تأكل على خرم اإلبرةاّلتيالمرأة : روز غريب _ 2
 اجتماعيــة قــصرية ِقــصة: فنيــا. االدعــاء والكــذب ال جيــديان:  تربويــا.الّرســامقــد زينــت بلوحــة واحــدة بــاألبيض واألســود مــع إغفــال اســم عمــر معــني، وإىل 

  .   املباشرالسرد العضوية املتوازنة عرب الّصورةسادت فيها احلوادث وحققت حبكتها 

وجـه تتال : تربويا وسيكولوجيا. ت. دار الكتاب املصري، جمموعة قصص عاملية لألوالد، د _ الّلبناينبريوت، دار الكتاب  ). 2(، قصص من احلياة عيد في القرية:  غريبروز _ 3

. علـى أسـاس األخـالق ال اجلمـالجيب أن يكون ة اختيار الزوجـ: تربويا. الّرسام بدون اإلشارة إىل لوحة واحدة باألبيض واألسودهي مزينة بو عمر معني،إىل 

  .          املباشرالسرد بطريقة كتبت و،  العضويةالّصورة اجتماعية قصرية، حققت ِقصة: فنيا
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اضـــطهاد الفتـــاة يف جمتمـــع ) زهـــرة البـــر(تنتقـــد : يـــةالّنقد الّنظـــرة) أ(
النــــساء )  تأكــــل علــــى خــــرم اإلبــــرةالّتــــيالمــــرأة (، بينمــــا تنتقــــد 1ذكــــوري

) عيــد فــي القريــة(الكاذبــات ومعهــن كــل َمــن ال تتفــق أقوالــه وأعمالــه، أمــا 
  .  2فتنتقد كل من خيتار زوجته على أساس اجلمال

زهرة الرب، : (ويظهر يف األمساء: الّلبناينقصص القروي طابع ال) ب(
أم البقلــــــــة، ضــــــــيعة نــــــــسرين، أمســــــــاء الفتيــــــــات يف القريــــــــة، أمســــــــاء اخلُــــــــَضر 

يلعــب املكــان  )زهــرة البــر(ففــي : ويف البيئــة مبكاــا وزماــا..) واألعــشاب
 اآليت تـــأثريًا إجيابيـــا علـــى شخـــصية البطلـــة الـــّزمناجلميـــل وزمـــن الـــذكريات و 

  . مسكة بأرضها ال تغادرهااملت
لوحــة )  تأكــل علــى خــرم اإلبــرةالّتــيالمــرأة (ويكمــل مكــان قــصة

ــــّسابقةاملكــــان يف الِقــــصة  ــــة  مــــن الــــسهول إىل الــــدار ال وإن انتقلــــت القاص 
القرويـــــة لتـــــصفها وتـــــصف األكـــــل القـــــروي وطريقـــــة تناولـــــه يف إطـــــار زمـــــين 

  . تقليدي
 اخلريف وزمَن العيد كل عام زمنُ  فيتزامن) عيد في القرية(أما ِقصة 

يك يف جـــو احتفـــايل تـــدور فيـــه الـــّشر فيلتقـــي شـــبان وفتيـــات القريـــة الختيـــار 
  . حلقات الدبكة وتقام الوالئم يف ساحة القرية

                                                 
إلملــي ) اســتحقت عيــشها(لــروز غريــب، و) صــندوق أم حمفــوظ(إلدفيــك شــيبوب، و) حــسان وإخواتــه( ِقــصة:  انظــر، يف هــذا املوضــوع_ 1

  . نصر اهللا

  ).البنت الشقراء (ِقصة وهذا ما أشار إليه مساح إدريس يف _  2
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  : الّتقاليدالعادات و ) ج(
كـرم ضـيافة، دبكـة (ومنهـا عـادات العيـد يف القريـة : اإلجيابية •

ــــاء، مظــــاهر اإلخــــاء واملــــساواة،  تقاســــم ا ألطعمــــة، التــــزاور، اســــتقبال وغن
ـــــــضيوف ـــــــب واخللـــــــق 1ال ـــــــار العـــــــروس علـــــــى أســـــــس النظافـــــــة والرتتي ، اختي

 بنـاء الـشباب أن األمـري يـَُقلـد مـن قبـل الّتقاليـدومن العادات و ...). احلسن
، وأن الرجــــال يعــــاملون زوجــــام " علــــى ديــــن ملــــوكهمالنــــاس: "علــــى مثَــــل

 ).  تأكل على خرم اإلبرةيالّتالمرأة (باهتمام وكرم كما يف ِقصة 
 كمـــا يف الـــصيبكالتفرقـــة يف املعاملـــة بـــني البنـــت و :  الـــسلبّية •

 الّتـــيالمـــرأة (، واالدعـــاء املتمثـــل بالزوجـــة  الكاذبـــة يف )زهـــرة البـــر(ِقـــصة 
ـــرة ـــّصفاتو ) تأكـــل علـــى خـــرم اإلب تعجـــرف، رفـــض مـــساعدة ( الـــسيئة ال

 تتــصف الّــيتو ..) يــة اخلادعــةاآلخـرين، التعــايل علــى الفقــراء، املظـاهر اخلارج
 ).عيد في القرية(ا الفتيات اجلميالت يف 

 يتميــز باســتخدام الكلمــات امللموســة الــذي البــسيط اُألســلوب) د(
واحملــسوسة إىل جانــب بعــض اــاز الــسهل؛ كــذلك اجلمــل القــصرية اخلاليــة 

 ســـاهم يف إعطـــاء القـــصص الـــذية، والوصـــف املعـــرب الـــّصعبمـــن املفـــاهيم 
 أرادت الـذيواستخدمت القاصة بعـض التكـرار الـوظيفي . ها الواقعيطابع
بأرضـها  وقريتهـا ) زهـرة البـر( على فكرة متسك البطلـة يف قِـصة الّرتكيزفيه 

                                                 
مغارة  (ِقصةومما وصفه منري عشقويت يف ). امسع يا رضا( يف هذه العادات الكثري مما وصفه أنيس فرحية يف كتابه _  1

  ). ظريفة



 134

، "أحــّب إيل : " عانتــه وذلــك مــن خلــل تكــرار عبــارةالــذيرغــم اإلجحــاف 
 يف ِقصة بأشكاهلا) األكل( على فكرة الطعام فكررت كلمة الّرتكيزوأرادت 

ألن قــضية الكــذب فيهــا ارتبطــت )  تأكــل علــى خــرم اإلبــرةالّتــيالمــرأة (
  .أما شخصيات القصص فمسطحة كلها. بالطعام

الطبيـب (  روايـة _ الّلبنانية يف جو القرية _وكتبت إدفيك شيبوب 
 أرادت الـذي الّلبنـاين وتتألف من تسعة عـشر فـصًال ميثـل الريـف 1)الصغير
حكايـات "فيـصبح " ينطفـئ"و" خيبو بريقـه"كي ال " تبقاءه حيااس"القاصة 

  ". غابرة يرويها العجائز حلفدائهم
 بقـــصها حكايـــة الّلبنانيـــة الّتقاليـــدوقـــد جنحـــت يف تـــصوير العـــادات و 
 تــرك الــذي) خليــل حــامت(عائلــة : عــائلتني لــديهما مــشاكل جوهريــة، األوىل
ب خلـف البحـار، تارًكـا مـسؤولية بالده إىل الربازيل سعًيا وراء أسطورة الذه

فـرح (الفـالح  عائلـة: ةالثانيـأمه وأوالده األربعة على كاهل زوجتـه املعلمـة، و 
والِقـصة تـصف طبيعــة . ة بعــد مـوت أمهـمالّثالثـ يـريب أوالده الـذي) الراضـي

  . 2 استكملتها يف قصص أخرىاّليتالقرية بتفاصيلها 

                                                 
والد إىل أ موجهـــة ِقـــصةال: تربويـــا وســـيكولوجيا. 2000 :4يب، ط احلـــرف الـــذه_بـــريوت، دار اإلبـــداع . الـــصغيرالطبيـــب :  إدفيـــك جريـــديين شـــيبوب_ 1

الكاتبـة إىل أن حيـب األوالد هـدفت : تربويـا.  وهي خالية من اللوحات الداخلية، وصورة الغالف بريـشة مهـى نـصر اهللا سـنة،15 _12أعمارهم 

    .  املباشرالسرد العضوية  املتوازنة عرب ّصورةال حوادث اعتمدت على ِقصة: فنيا .قراهم بعد أن تعرفهم عن كثب إليها

حتتـاج إىل املزيـد مـن ).الـصغريالـصناعي (مـن جمموعـة ) ا◌ً لـيس الفقـر عيـب: (القريـة يف قـصتهاجـو ، كـذلك ميكـن االسـتفادة مـن )مواسم اخلـري: (إدفيك شيبوب:  انظر_ 2
  .ذكر القصص
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 بـــرتاثهم مـــن الناشـــئة هـــو ربـــط الرّاويـــةاهلـــدف األول مـــن : اجتماعيـــا
خلل شخصيات متـاثلهم يف الـسن وتتعـرض إىل مـشاكل اجتماعيـة ونفـسية 

 ويف ظـروف قـد الّتقاليـديف اإلطار االجتماعي القروي املتمسك بالعـادات و 
 األســري الّتماســك  بفــضل _ال تكــون طبيعيــة لعــائلتني قــرويتني اســتطاعتا 

لقاصـــة قيًمـــا اجتماعيـــة إجيابيـــة وقـــد كّرســـت ا.   اجتيـــاز املـــصاعب بثقـــة_
حــــب األرض والتمــــسك ــــا وحماولــــة : تــــرتبط ارتباطًــــا وثيًقــــا بالبيئــــة، منهــــا

األم األسـتاذة : تطويرها، والتمسك بوحدة العائلة وخري منوذج هلـذه الوحـدة
 الـــذي ســـافر زوجهـــا إىل الربازيـــل فرتعـــى شـــؤون العائلـــة، وفـــرح الراضـــي الّـــيت

، االهتمـام الّتعـاونحسن اجلـوار، : القاصة علىوركزت . يرعى شؤون أسرته
ية يف القرية وتنفيذها حبب، تبادل هدايا  املواسـم، الـوالئم الّتقليدباألعمال 

 الرئيــسة الــسلبّيةأمــا القيمــة ... املتبادلــة، كــرم الــضيافة، احــرتام ملكيــة الغــري
عنهــــا  تفرعــــت الّــــيت وحــــىت ايتهــــا و الرّاويــــة حاربتهــــا القاصــــة مــــن أول الّــــيت

  . مشاكل كثرية، فهي مغادرة الوطن سعًيا وراء حياة أفضل
وقــد كتبــت إدفيــك شــيبوب روايتهــا بأســلوب ســهل اســتخدمت فيــه 

 إليــه، واســتخدمت الرّاويــة توجهــت الــذياأللفــاظ املفهومــة واملناســبة للعمــر 
 فيهــا ومـــشاعرهم حــىت بـــدت النــاسوصــف طبيعــة القريـــة وأعماهلــا وتفكـــري 

  . قيقيوكأا عامل ح
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 قــــدميًا، الّلبنانيــــةويف إطــــار البقــــاء يف واقــــع وعــــادات وتقاليــــد القريــــة 
تطالعنا قضية الطب فيها من خلـل االعتمـاد علـى طبيـب واحـد كمـا أشـار 

طبيــب ( وإملــي نــصر اهللا يف قِــصة 1)اســمع يــا رضــا(أنــيس فرحيــة إليــه يف 
ب املغـــريب   الواقعيـــة املـــستخرجة مـــن َجعبـــة ذكرياـــا، فقـــدوم الطبيـــ2)مغربـــي

يعـــين انكـــسار " عنـــد حـــدود نائيـــة مـــن الـــوطن"إىل القريـــة اجلنوبيـــة الواقعـــة 
  الســــتقباله _  صــــغارًا وكبــــارًا _وــــوض اجلميــــع " الــــضجر ورتابــــة األيــــام"

وإذ . والتــداوي بأعــشابه يف زمــن حرمــوا فيــه مــن أي وجــود للطبابــة العلميــة
لـى احلـشائش املدقوقـة، جتيـد القاصـة وصـف دواء الطبيـب املغـريب املعتمـد ع

 إىل الــّدخول وحــده يــدرك أســرارها، ووصــف قدرتــه علــى قــراءة الوجــوه و الّــيت
 تقــرتب وصــاياه بــشأا مــن النبــوءات، ووصــف أهــل الّــيت النــاسمحيميــات 

ـــا بطبـــه حبيـــث يـــدفعون لـــه بـــسخاء ومـــن دون  الـــضيعة املـــؤمنني إميانًـــا مطلًق
كـــــل العـــــصور، ويغـــــزو املـــــرض ينمـــــو يف  "جـــــدل أو نقـــــاش، ختلـــــص إىل أن 

اإلنــسان املــسافر حنــو القــرن احلــادي والعــشرين، متاًمــا مثلمــا كــان يغــزو جــده 
، ولكنهــا تتـساءل عــن ســر جنـاح طبابــة املغــريب "األول يف الكهـوف احلجريــة

                                                 
، وكان رجالً أميا طـرد مـن املدرسـة لكـسله، لكنـه اسـتطاع سـرقة  )حيدطبيب القرية الو ( يتحدث أنيس فرحية عن طنوس _  1

لكـن هـذا مل مينـع .  علـى األعـشابالنـاسوكـان يعتمـد يف مداواتـه . كتب للطب من طبيب مغريب فاصبح طبيبًـا مـاهرًا شـهريًا
  ] 127 _ 123، صاسمع يا رضا: أنيس فرحية. [وجود أطباء يف بالد بعيدة، ومل مينع االستعانة بالنذور 

موجهة غري  ِقصةال: تربويا وسيكولوجيا. 1997 1بريوت، دار اإلبداع، ط). روت يل األيام(، مج طبيب مغربي:  إملي نصر اهللا_  2

 ِقــصة: فنيــا. الطــب يف القريــة قــدميًا: تربويــا. مهــى نــصر اهللا: خاليــة مــن اللوحــات الداخليــة، وتــصميم الغــالف بريــشة،إىل عمــر معــني

  .الّذايت  السردعرب احلبكة املفككة، اعتمدت على  شخصية
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هل كانت أعشابه واسطة شـفاء حقيقـي؟ أم إـا : "يف اية قصتها، فتقول
   ".تلك الكلمات؟ وتلك النبوءات؟

 املفتــوح كــاٍف لإلضــاءة علــى الــشك بقــدرة الطبيــب املغــريب الــسؤالو 
  _ الّزمان  يف ذلك _ية، خاصة وأن األطباء كانواالّنفسالشفائية اجلسدية و 

 العـــاديون كزهـــرة الـــرب بطلـــة النـــاسيـــستخدمون األعـــشاب كمـــا يـــستخدمها 
لقدرة   اكتشفت يف نفسها ااّليت حتمل العنوان ذاته لروز غريب و اّليتالِقصة 

لكــن . علــى العــالج ــا، وكطبيــب ضــيعة أنــيس فرحيــة األمــّي طنــوس أيــًضا
ميزة الطبيب املغـريب كانـت يف قدرتـه علـى اإلحيـاء، وهـذا مـا أرادت القاصـة 

  .الوصول إىل جواب عنه من طرح سؤاهلا
 وأســـرته مـــن القريـــة إىل الناشـــئوأخـــرج رشـــاد دارغـــوث بطـــل قـــصته 

 وتقاليــدهم، ومل يتحــدث عــن إجيــايب بعــضها املدينــة فــأخرج معهــم عــادام
وسلبيات الـبعض، بـل ركـز علـى سـلبيات املبالغـة يف الـضيافة القرويـة وذلـك 

    _ الناشـئ  على لـسان بطلهـا _وحتكي الِقصة . 1)يوم عاد أبي(يف قصة 
كيف ض حافًيا لفتح الباب لضيوف آخرين قدموا من الضيعة ألن أحد 

بيت استعار نعليـه، فمـرض وكـاد ميـوت ممـا اسـتدعى الضيوف املقيمني يف ال
 قــــرر اإلقامــــة يف الــــوطن واالســــتغناء عــــن هــــذه الــــذيعــــودة والــــده املــــسافر 

                                                 
غـري  ِقـصةال: اّ◌◌ً تربويـا وسـيكولوجي. 2001 9بـريوت، بيـت احلكمـة، ط). يـوم عـاد أيب(، مـج يـوم عـاد أبـي:  رشاد دارغـوث_  1

نقــد عــادة اســتقبال الــضيوف  :تربويــا.  مزينــة بلوحــة واحــدة كالســيكية بلــون واحــد بريــشة رضــوان الــشهال،إىل عمــر معــنيموجهــة 
  . غري مضبوطةِقصة، والالّذايت السرد حوادث اعتمدت على ِقصة: فنيا.  يتعب األسرةالذياملرهق 
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إعــداد طعــام : نقــد القــاص الــضيوف ألــم حيتــاجون إىل: اجتماعيــا. العــادة
  يغـــريون _  إىل ذلـــك _وهـــم . ويئـــة فـــرش وأمـــوال تنفـــق علـــيهم، ووقـــت

 مكانًــــا يدرســـون فيــــه وال جيـــدون أحــــذيتهم الـــّصغارد نظـــام البيــــت فـــال جيــــ
ومالبسهم وال الفرصة للحديث مع أهلهم، ويـصري البيـت جمـرد فنـدق؛ أمـا 

 املنطقـي وااللتفـات إىل الّتفكـرياحلل، فـيكمن يف دعـوة األهـل القـرويني إىل 
ال ختتلــف : فنيــا. مــصلحة أبنــائهم وعــائلتهم حــىت لــو عــاتبهم أهــل قــريتهم

. ابقاا يف كوـا سـهلة األلفـاظ، فـصيحتها، خاليـة مـن اـازالقصة عن سـ
ــا أظهـــر مـــدى تأثريمهــا علـــى منـــط الّزمـــانوقــد لعـــب فيهــا املكـــان و  دورًا مهم 

  . الّتفكري
  خرافات الضيعة

، وذلـك الّلبنانيـةتأخذ خرافات الضيعة حيزًا مهمـا يف قـصص القريـة 
يس فرحيــة إىل هــذا يف كتابــه وقــد أشــار أنــ. ألنــه أهلهــا يؤمنــون ــا ويغــذوا

اخـــرتت لـــك قـــرييت، ألن ابـــن قـــرييت يـــؤمن بعـــد : "، فقـــال)اســـمع يـــا رضـــا(
ـــــسحر ويؤخـــــذ بعـــــد بالـــــشعوذة ـــــسحر يـــــؤذي، . بال ـــــسحر يـــــشفي، وبال فبال

الـــسحر يف قـــرييت مل ميـــت . وبالـــسحر يكـــسب، وبالـــسحر يعمـــل املعجـــزات
. أسـاطريألنـه لـيس يف قـرييت الهـوت بـل خرافـات و  اخرتت لـك قـرييت. بعد

لــــيس هنــــاك تــــاريخ بــــل أخبــــار اجلــــن . لــــيس هنــــاك علــــم بــــل رقــــى وتعاويــــذ
وهذه اخلرافات واألساطري، وهذه الرقى والتعاويذ، وأخبار اجلن . والعفاريت
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 علـى الـّزمنهـي هنـاك حيـة ناطقـة مل يقـَو . والعفاريت مل متت بعد يف قـرييت
لقريـــــــة لـــــــصيق حموهـــــــا، فإـــــــا ثابتـــــــة يف األرض، عميقـــــــة يف الرتبـــــــة، وابـــــــن ا

   ".1باألرض
وألن ابـــن قريـــة أنـــيس فرحيـــة  يـــشبه أبنـــاء القـــرى األخـــرى، مت اختيـــار 

ـــصة  ـــد الجـــن(منـــوذج مـــن خرافـــات ِق ـــيت لفريـــد أبـــو فاضـــل 2)زغاري  تبـــدأ اّل
 مل يتفرد بقوة جـسدية وإن كـان يف صـدره الذي" أبو نصيف"بوصف العم 

  . وتقلٌب ُقد من فوالذ ال يعرف اخلوف وال يرهب امل
ــر إىل  بــاب اهلــوا"إال أنــه عــرف اخلــوف يف يــوم مــن أواخــر وكــان بك "

فـسمع زغاريــد اجلــن، ورأى " حتــت الــشقيف" يــشرف منــه علـى وادي الـذي
، مث خيتفـني "املراميض"نساء منهن يتزحلقن فوق الصخور املنحرفة إىل بركة 

أن جـده وختتفي معهن أصـوات غنـاء رجـال اجلـن املرافقـة للزغاريـد، فيتـذكر 
تـــسكنه اجلـــن، فيـــسرع ليتـــسلق إىل "حتـــت الـــشقيف"إن وادي : قـــد قـــال لـــه

والِقــصة تؤكــد وجــود اجلــن مــن . ليــسرتيح مــن اخلــوف والعنــاء" بــاب اهلــواء"
أصــوات الزغاريــد، أصــوات الغنــاء، التــصفيق، رؤيــة نــسائهم يتــزحلقن : خلـل

ُر احلقيقيــة أمــا املظــاه. أــا زغاريــد اجلــن" أبــو نــصيف"إىل الربكــة، وتأكيــد 
، فهــي أنــه نــاطور ليلــي بالــّذات أوحــت بوجــود اجلــن أو برؤيتــه هلــا هــو اّلــيت

                                                 
  .25 _ 24، ص اسمع يا رضا:  أنيس فرحية_  1

تربويًــا . 2001 1 احلــرف الــذهيب، ط_بــريوت، دار اإلبــداع ). زغاريــد اجلــن(، مــج زغاريــد الجــن:  فريــد أبــو فاضــل_  2
 حـوادث قِـصة: فنيـا. جيـب أال نـصدق اخلرافـات: تربويـا. الّرسـوم غري موجهة إىل عمر معني وغـري مزينـة بِقصةال: وسيكولوجيا

  . املباشرالسرداعتمدت على 
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. ألمــالك واســعة، والليــل قــادر علــى أن يــوحي حبقيقــِة مــا هــو غــري حقيقــي
حاضـر دائًمـا للوثــوب إىل خـصم والبـدء مبعركــة، " أبـو نــصيف"كـذلك ألن 

لتــصديق  مــستعد الشخــصية وصــاحب هــذه الشخــصية" دونكيــشويت"فهــو 
فكيـف إذا كـان أهـل . اإلشاعات وإلجياد األعداء حىت لو مل يوجدوا أصالً 

يعتقــد نفــسه " أبــو نــصيف"القريــة يــصفون النــازل إىل الــوادي بالقبــضاي  و
  تـدعو _  اجتماعيـا وتربويـا _أكثر القبضايات قوة؟ من هنا، فإن الِقـصة 

  . أو عجوزًا" وتيادونكيش"إىل رفض تصديق اخلرافات وإال كان مصدقها 
 إىل ُمـــــصدقي 1)مغـــــارة ظريفـــــة(ويـــــضيف منـــــري عـــــشقويت يف ِقـــــصة 

وإذ ُخيـــرج القـــاص مـــن جعبـــة طفولتـــه . اخلرافـــات مجاعـــة ثالثـــة هـــي األطفـــال
 خيـافون املـرور قـرب الـّصغار كـان هـو ورفقـاؤه الّـيت" ظريفة"القروية شخصية 

ودجاجاـا، خاصـة حـني تكـون  تقيم فيها مـع بقراـا وعنزاـا اّليتمغارا، 
 الــــّصغارعكــــرة املــــزاج فتهــــددهم فيتفرقــــون كــــالقطيع الــــشارد بــــال راٍع، فــــإن 

خـــوفهم علـــى مـــا كـــان يـــرتدد عـــن العجـــوز يف الـــضيعة مـــن أـــا  اعتمـــدوا يف
، بينمــا يكتــشفون أــا كانــت فتــاة "امــرأة ملعونــة ومغلفــة بالــسحر واجلنــون"

 عرفـــت الّـــيتا فـــسكنت يف املغـــارة مجيلـــة غنيـــة افتقـــرت وانفـــض عنهـــا أقارـــ
، "نبذ اخلرافات وأشـباه اخلرافـات"بامسها وذلك يف زمن رشدهم أو يف زمن 

                                                 
ري موجهـة إىل  غـِقـصةال: تربويًـا وسـيكولوجيا. 1996: 1بـريوت، ط). كـان يف مـرة(، مج مغارة ظريفة:  منري عشقويت_  1

 مفككـة  شخـصيةقِـصة: فنيـا. جيـب أال نـصدق اخلرافـات: تربويـا. عمر معني ومزينة بلوحينت كالسـيكيتني بريـشة نتـايل سـعيد
  .اعتمدت على السرد الّذايت
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وكانت قد فارقت احلياة فلـم يكـن مـن جمـال للتقـرب منهـا أو االعتـذار، ممـا 
   . إىل نبذ اخلرافات ورفض تصديقها_ اجتماعيا _ الدعوةيكرس 

 1)"الخوتــا"أنــدا ( اهللا  قــصيت ويف اإلطــار ذاتــه، كتبــت إملــي نــصر
عامــان ) أيــن تــذهب أنــدا؟(و) أنــدا الخوتــا(وبــني . 2)أيــن تــذهب أنــدا(و

ـــصة مـــن ذكريـــات واقعيـــة إىل خياليـــة كانـــت يف  حتولـــت فيهمـــا أحـــداث الِق
  .  ومصلحة الِقصة أيًضاالشخصيةمصلحة 

  قـد خرجـت مـن _  يف الِقـصة األوىل _) أندا الخوتـا(فإن كانـت 
فقرية جتلي الطنـاجر ) خوتا(ة القاصة القدمية القروية فكانت جمرد امرأة جعب

االــسوداء وتفركهــا بالرمــاد، وتفــرش الطــني فــوق الــسطوح، وجتــرف الــثلج يف 
فصل اللشتاء، وحتدل السفوح الرتابية، مث تغـرس مـساكب اخلـضر يف الربيـع 

ات لقــــاء بقايــــا اخلبــــز وفــــضالت الطــــبخ واحللويــــات، وــــرب مــــن مشاكــــس
، فــإن القاصــة دخلــت إىل عــامل الِقــصة "عاملهــا اآلخــر الغريــب"األوالد إىل 

 كــان يــشري إىل عــامل الـذي" عاملهــا اآلخــر الغريــب: "ة مــن هــذه اجلملـةالثانيـ

                                                 
إىل موجهـة غـري  ِقـصةلا: تربويـا وسـيكولوجيا. 2000: 2 احلـرف الـذهيب، ط_بـريوت، دار اإلبـداع . أنـدا الخوتـا:  إملي نصر اهللا_  1

احلبكـة املفككـة، اعتمـدت علـى شخـصية  قِـصة: فنيـا.  املختلفـونالنـاس :تربويـا. مها نـصر اهللا:  اللوحات ملونة معربة بريشة،عمر معني
   .الّذايت  السردعرب 
موجهـة غـري  ِقـصةال: يـا وسـيكولوجياتربو . 2002: 2 احلـرف الـذهيب، ط_بـريوت، دار اإلبـداع . أين تذهب أنـدا:  إملي نـصر اهللا_ 2

احلبكـة العـضوية، اعتمدت علـى سردية  ِقصة: فنيا. مجال عامل اخلرافة:تربويا. مها نصر اهللا:  اللوحات ملونة معربة بريشة،إىل عمر معني
   .املباشر  السردعرب 
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 زينتـــه القاصـــة الـــذي  عـــامل اجلـــن _ة الثانيـــ  يف الِقـــصة _اجلنـــون فـــإذا بـــه 
ـــوادي املـــس"بأحلـــان وغنـــاء يأتيـــان مـــن  ودعمتـــه بأســـطورة قرويـــة أو " حورال

سـوف يـأيت شـخص واحـد يطلـع مـن اهـول، يـوقظ أشـباح : "خرافة تقـول
  ..".ترانيم مل يسمعها أحد من قبل.. الوادي لتنشد ترانيم عاملها

ودعمـت القاصــة األسـطورة باستــشارة شخــصية غريبـة هــي شخــصية 
ار الليايل املقمـرة  ال أحد يعرف أسر الذيربيب الرباري والكروم " الدحنون"

سواه، فيعيـد األسـطورة ويـضيف إليهـا فلـسفة أنـدا القائمـة علـى سـرها وهـو 
لتلتقــــي أصــــدقاء عاملهــــا اآلخــــر حيــــث النــــور والفــــرح " أــــا تــــزور الــــوادي 

واملوســيقا، فتقــوى علــى حتّمــل عيــشها القاســي يف الوحــدة والــشقاء، وتقــاوم 
، فإذا أنـدا "تسامتها البسيطةمشاكسة أوالد الضيعة فتبادهلم مضاياقام باب

اخلوتــا جّنيــة أو ســاحرة اكتــشف أهــل الــضيعة ســرها، وســعدوا باكتــشافهم 
إىل اإلشــفاق   تـدعوالّـيتفـإن كانـت الِقـصة األوىل املغرقـة يف الواقعيـة و . هـذا

، ترتك أثرًا من الّصغار يستغلها الكبار ويشاكسها اّليت الشخصيةعلى هذه 
  يزيــل املــرارة _ة الثانيــ  يف الِقــصة _فــإن  اجلــو اخليــايل املــرارة بعــد قراءــا، 

ــة  اخليــال البهــيج يف إضــاءة الّــيتبرباعــة القاص خــصية أدركــت ســرهــا الشولف 
ــة  ــا جمــرد ذكريــات طفوليــة تغــرف القاصبعبــاءة الــسعادة، فخرجــت عــن كو

ة تعرفهم منها إىل حكاية طفولية تعجب األطفال وتشدهم إىل مغامرة غريب
  ".خمتلفة"إىل شخصية 
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ـــــاُب قـــــصة ) أ: (اخلرافـــــات، يف القريـــــة، إذن نوعـــــان نـــــوع  يـــــدعو كّت
  إىل نبــــــــذه ألن مــــــــن يــــــــؤمن بــــــــه إمنــــــــا هــــــــم العجــــــــائز الناشــــــــئةاألطفــــــــال و 

 1ن مل يــصلوا إىل  ســن الرشــد بعــدالــذي الــّصغاروالدونكيــشوتيون واألطفــال 
عن نوع من اهلروب من واقع  الناشئةنوع حمبب يبحث مع األطفال و ) ب(

  إىل عــــامل مــــن الــــسعادة، ويــــدخل ضــــمن _ كواقــــع أنــــدا اخلوتــــا _البــــؤس 
 أال الناشــئة جيــب علــى كتــاب قــصة األطفــال و الــذياإلطــار اخليــايل األديب 

  . يغفلوا أثره اإلجيايب يف غمرة دعوم إىل واقعية القصص
 اشئة بعض كتاب قصص األطفال و وبلغ حبني القريةَ نانياللّب الن 

 الّنظرة نقرأ اّليت مبلًغا جنحوا فيه إىل ما يشبه العدوانية جتاه بريوت الّلبنانية
، ونقرأ ما هو أكرب من )رضا اسمع يا(احلذرة إليها يف كتاب أنيس فرحية 

  .  إللياس مسيا2)حلم ربيع(احلذر يف ِقصة 
ينـــــة ورغـــــم أن الِقـــــصة تـــــصور بـــــريوت يف الـــــستينيات، وتـــــصفها مبد

يفــّرت ثغرهــا متألًقــا علــى املتوســط األزرق فتــستهوي  "الّــيتاألضــواء واألحــالم 
، ورغـــم أن مقـــاهي بـــريوت  "كـــل حـــامل ومغـــامر وحيلـــو الـــسهر فيهـــا والعمـــل

قبلة الفنانني ومنتـدى األدبـاء، ومعاهـدها ينـابيع فكريـة لكـل ظمـئ "كانت 
                                                 

 . زغاريد اجلن، ومغارة ظريفة:  انظر_  1
 صــفحة مــن القطـع الكبــري، وهــي 40يف . 1998 1بــريوت، دار اإلبـداع احلــرف الـذهيب، ط. عحلــم ربيــ:  اليــاس مسيـا- 2

تــدعو إىل البقــاء يف الــضيعة . أدب شــباب: تربويــا وســيكولوجيا. مزينــة بثمــاين لوحــات كالســيكية ملونــة بريــشة تانيــا جربنايــا
 اجتماعيـة قـصرية سـادت فيهـا  احلـوادث قِـصة: فنيـا.  الباليـةالّتقاليـدوااللتفات إىل ما ينقصها باإلضافة إىل حماولة عدم التمسك بالعادات و 

  .  املباشرالسردعرب املركبة واحلبكة العضوية 



 144

لقـاص ال يلبـث ، فـإن ا"إىل املعرفة والنور، وشواطئها ملعب الفرح والشمس
  أن خيلــع عنهــا مزاياهــا الواحــدة _  يف غمــرة املقارنــة بينهــا وبــني الــضيعة _

فإمـا املواجهـة والظفـر، وإمـا : "تلو األخرى، فإذا هي جمتمع مديين ال يـرحم
، فــال غرابــة أن يقــع رفقــاء ربيــع كلهــم ضــحية خــداع وكــذب "التقعــر واهلزميــة

موالـــه يف أفريقيـــا ويعـــود إىل فيكـــاد فـــؤاد يـــدخل الـــسجن، وخيـــسر إحـــسان أ
بــريوت مقــامرًا، وتقــع غــادة فريــسة رجــل أربعيــين تزوجهــا فعرفــت أنــه متــزوج 

  .وله ثالثة أبناء
وإىل جانب جو الضباب األخالقي، يصف القاص ضـباب التلـوث 

املــــسافر  مــــن صــــيدا إىل بــــريوت يعــــرف أن العاصــــمة تبقــــى  "_البيئــــي ف
 الناعمـة، حينهـا تفاجئـه تلـك الغابـة حمجوبة عـن ناظريـه حـىت يـشارف بلـدة

هــا ضــباب دخــاين يثــري الــشفقة علــى صــحة البريوتيــني يف مــن األبنيــة وقــد لفّ 
  ".اف إىل ديارهمقلب كل قروي يهبط مضطرًا من اجلرد الشفّ 

يف أى حللـه باعتبـار نقـاء اجلـو " افاجلرد الشفّ "ويف املقابل، يبدو 
 الـــذيكوجـــود التنــافس العـــائلي ومجــال الطبيعـــة لــوال بعـــض مــا يـــشوه مجالــه  

يــصل إىل درجــة احلقــد، و احلاجــة إىل نــاٍد للــشباب ومــستوصف يــنجح يف 
 تغـادر بـريوت لتبقـى إىل الّـيتإجيادمها كما يـنجح يف اسـتمالة الطبيبـة صـفاء 

 تـدعو إىل االلتفـات _ اجتماعيـا _الِقـصة . جانبه مشرفة على املستوصف
  . ها وإن كانت تفتقد إىل منطق حل الُعقدإىل الضيعة واملسامهة يف تطور 
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  قصص اجتماعية متنوعة ) 2(        
 ـــــم ـــــّصغارطرحـــــت القـــــصص االجتماعيـــــة موضـــــوعات متنوعـــــة  ال

  : وتعطيهم دروًسا يستفيدون منها؛ ومن أهم هذه املوضوعات
   الكسل �

كـسل املدرسـة، وكـسل العمـل ومـا ينـتج عنهمـا مـن دعـوة : وينقسم إىل
  . تهاد والعملجادة إىل االج

 حلـسن 1)يوم خـارج المدرسـة(ليست ِقصة :  كسل املدرسة_ أوالً 
 تعاجل مـشكلة كـسل املدرسـة، فقـد عوجلـت املـسألة يف اّليتعبد اهللا وحدها 

وحتكـــي . 2حنايـــا العديـــد مـــن القـــصص وإن مل تكـــن املوضـــوع الـــرئيس فيهـــا
فتسمح له معلمتـه ، الّدراسة ال حيب املدرسة وال الذيالِقصة حكاية هيثم 

، لكنـــه يعـــود إىل الـــصف وقـــد قـــدم خالصـــة الـــدرسأن خيـــرج ليلعـــب وقـــت 
  ". نفسهالدرس أصعب من الدرس يف أوقات الّلعب: "جتربته لرفقائه وهي
جتلت معاجلة املشكلة اإلجيابية املرنـة يف شخـصية املعلمـة : اجتماعيا

ني، فأعطتـــه الفرصـــة  قابلـــت أجوبـــة هيـــثم عـــن حبـــه للعـــب ببـــساطة ولـــالّـــيت

                                                 
لفتيـان اإىل  موجهـة ِقـصةال:  تربويـا وسـيكولوجيا. 1997: 1بـريوت، دار احلـدائق، ط. يوم خـارج املدرسـة، مج يوم خارج  المدرسة:  حسن عبد اهللا_ 1

 اجتماعيـة قـصرية سـادت فيهـا  احلـوادث قِـصة: فنيـا.  نفـسهالـدرس أصـعب مـن الـدرس وقـت الّلعـب: تربويـا. فتيات، اللوحات باألبيض واألسود، كالسـيكية، بريـشة علـي مشـس الـدينوال

   .  املباشرالسردواحلبكة العضوية املتوازنة عرب 

  _  صـديقة نـدى _لنازك سابا يارد حيث متثل شخصية سـامية )  ظل القلعةيف( املغامرات ِقصة) 1: ( ميكن العودة إىل_ 2
 يعرتف بكرهه للمدرسة، وحتسد ندى ألن والـديها قـد ماتـا فـال يـستطيع أحـد أن جيربهـا علـى الذيمنوذًجا للطالب الكسول 

 .   يكره املدرسة ويريد أن يصبح راعًيا كأبيهِقصةحلسن عبد اهللا، وبطل ال) الولد والعنزة واخلروف (ِقصة) 2(، والّدراسةمتابعة 
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 ال يـــستطيع االســـتمتاع حبريتـــه مـــا دامـــت قـــد الـــذيليكـــون حـــرا يف الوقـــت 
جاءتـــه يف غـــري زماـــا، وهـــو درس غـــري مباشـــر بعيـــد عـــن أســـلوب الـــوعظ 

 يلجـأ إليـه املربّـون عـادة وميكـن أن يكـون مـثًال ُحيتـذى، ولـن الذيواإلرشاد 
سيط وألفاظهـــــا احملـــــسوسة وتكمـــــن أمهيـــــة الِقـــــصة يف أســـــلوا البـــــ. يكـــــون

 قسم املكان إىل الذية، ويف الوصف الّصعبوامللموسة واخلالية من املفاهيم 
ـــــسجن: (داخـــــل املدرســـــة) أ: (قـــــسمني واضـــــحي احلـــــدود : ، وخارجهـــــا)ال

لكــن هيــثم اكتــشف زيــف هــذه احلــدود وقــت مل يــستمتع حبريتــه ). احلريــة(
.  اخلـارج سـجن أكـربعندما أحس أن يف" السجن"خارج املدرسة فعاد إىل 

  دوره املهـم إذ أدخـل القـارئ _  أول الِقـصة _كذلك لعب احلوار املوجز 
  .يف لب املشكلة ببساطة مشوقة

الولــــد والعنــــزة (وعـــاجل حــــسن عبــــد اهللا موضـــوع الكــــسل يف قِــــصة 
ٍد بــالعودة إىل الكــسل 1)والخــروف إذ يتحــول ابــن الراعــي إىل جمتهــد ُمهــد 

: اجتماعيــا. العنــزة مــن ذبــح حمــّتم قــّرره أبــوه فيمــا لــو جنــحخملــًصا اخلــروف و 
اســتطاع  القــاص أن يقــّدم صــورة الراعــي وابنــه علــى حقيقتهمــا مــن وجهــة 

فــالراعي  يـــصّر علــى تعلـــيم ابنــه بالرتهيـــب تــارة وبالرتغيـــب : نظــر مـــستقبلية
ــا عليــه مــن غيــاب وجــود مكــان للرعــاة مــستقبًال، والولــد يقتنــع  أخــرى خوًف

ن سد أبوه يف وجهه سبل اهلروب حبواجز املنطق حينًـا والتهديـد آخـر بعد أ
                                                 

 أربعـة عـشر لوحـة بريـشة الفنـان سـامر أسـامة، متقنـة، ِقـصةطفـال طـور  املغـامرة والبطولـة، يف الإىل أموجهـة : اّ◌◌ً تربويا وسـيكولوجي. الولد والعنزة والخروف:   حسن عبد اهللا_ 1

   . املباشرالسرد  العضوية املتوازنة عرب الّصورة اجتماعية قصرية، سادت فيها احلوادث وحققت ِقصة: فنيا. العصر عصر العلم: تربويا. دقيقة، طفولية
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مــع اســتبقاء ســالح الكــسل ليــستله عنــدما تقتــضي الــضرورة كمــا يف حــال 
والفكـــرة صـــيغت بأســـلوب ســـهل . العنـــزة واخلـــروف: ديـــد حيـــاة صـــديقيه

متحـــور حـــول الكـــسل والعلـــم فتكـــررت كلمـــة العلـــم بأشـــكاهلا ســـبع مـــرات، 
وقـد أضـاف التـأنيس . تسع عشرة مرة، والرسوب أربع مراتولفظة النجاح 

  .إىل الِقصة خياًال دون أن خترجها عن واقعيتها وجدية موضوعها
طريقـة ) أ: (ورغم أن الكاتب هو نفـسه، فقـد اختلفـت القـصتان يف

 حلــت الّــيتاملعاجلــة، إذ عــاجل القــاص القــضية األوىل آنيــا عــن طريــق املعلمــة 
ة، فــرغم الثانيــأمــا القــضية .  باملــستقبل البعيــدالّتفكــريون املــشكلة القائمــة د

 الـــذي أضـــفى عليهـــا خيـــاًال حيبـــه األطفـــال يف العمـــر الـــذيوجـــود التـــأنيس 
توجهــت إلــيهم بــه القــصة، فقــد رمســت خطــا مــستقبليا بعيــد املــدى نــاقش 

) ب( ببـدائل حديثــة الّتفكـريقـضية زوال بعـض املهــن ممـا يـدعو إىل وجــوب 
 انياستخدم القاص اخليال يف القصة : افنية بينما مل يفعل يف األوىلالث  .  

يـرتبط العمـل والكـسل ارتباطًـا وثيًقـا باانيـة :  كـسل العمـل_ ثانًيا 
 علـى ممارسـة العمـل الناشـئةوقـد شـّجع كتـاب قـصة األطفـال و . والال جمانيـة

العجـــوز : (ختلــًصا مـــن اخلــضوع لألخـــذ مــن غـــري مقابـــل كمــا يف حكايـــات
 لــروز غريــب، الــّشعبية) حكايــة أبــي علــي(و) جحــا وحمــاره(و) والــذئب
) كوكي لحل المشاكل(ألنطوان مسعود، و) وباضت الدجاجة:(وقصص
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إلدفيــك شــيبوب وكلهــا عاجلــت املــشكلة ) العجــوز وصــية(لــسناء شــباين، و
  .دون أن تكون موضوعها الرئيس

  1) لمدينـــــةأضـــــواء ا(  إال أن رشـــــاد دارغـــــوث عـــــاجل املـــــشكلة يف 
 ملــارون عبــود 2)مــيالد(وتــذكرنا قــصته بِقــصة . خــًذا منهــا موضــوًعا رئيــًسامتّ 

بويـةو  على مـا بينهمـا مـن فـروق يف املعاجلـة الفنيـة تفـوق فيهـا عبـود علـى الرت 
فـــىت قـــروي حيلـــم بـــالنزول إىل بـــريوت  قـــص حكايـــة   الـــذيرشـــاد دارغـــوث 

الغــين، فيجمــع " ل بــكخليــ"لــسحب ورقــة يانــصيب كــي يــصري مثــل جــاره 
 لكنـه خيـسر ويـزج يف الـسجن مـع الطّريـقملدة أربعة أشـهر مثـن الورقـة وأجـرة 

جمموعــة مــشردين، فتخرجــه األمــرية لبــىن منــه، ويفاجــأ بــأن هــذه األمــرية هــي 
ـــيتأمـــه  ـــه املنـــزل بأســـبوع واحـــداّل ورغـــم أن !  تزوجـــت خمـــدومها بعـــد مغادرت

بويهدف الِقصة  يدور يف فلك الرت  إىل رفض انتظار احلـصول علـى عوةالد 
، إال أن القــــاص عــــاد "ورقــــة اليانــــصيب"مــــال مل نتعــــب يف احلــــصول عليــــه 
مبــال وفــري جــاءه عــن طريــق زواج " جمانًــا"فكــرس فكــرة اانيــة مبكافــأة الفــىت 

بوياألم مما أفقد الِقصة هدفها  وأوقعها يف خللالرت  .  

                                                 
تربويا . ال يوجد لوحات. 2001، 9بريوت، دار احلكمة، ط ). يوم عاد أيب(، مج أضواء المدينة:  رشاد دارغوث- 1

 اجتماعية سادت فيها ِقصة: فنيا. خلل تربوي يف تقدمي قيمة اانية:اتربوي .  غري موجهة إىل عمر معنيِقصةال: وسيكولوجيا
  .  املباشرالسرداحلوادث وقصت ب

  . 1974 : 5بريوت، دار مارون عبود، ط). أقزام جبابرة(، مج ميالد:  مارون عبود_  2
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ـــــصة أمـــــا حـــــسن عبـــــد اهللا، فقـــــد أوضـــــح الفكـــــرة يف ـــــروة مـــــن ( ِق ث
، فقـص حكايـة فـالح أنقـذ ابـن األمـري اُألسلوب الّسهلة الواقعية 1)األوهام

مــن الغــرق، فمنحــه األخــري نقــوًدا راح يــصرفها دون أن يعمــل منتظــرًا حادثًــا 
آخـر جيلـب لـه النقــود جمانًـا، فلـم يوفـق يف احلــصول علـى فرصـة أخـرى فعــاد 

  .إىل العمل
 حني 2ل املرتبطة بالضجرورفضت إدفيك شيبوب فكرة العم

ية احلكيمة القادرة على حل مشكلة حفيده الّتقليدصورة اجلد قدمت 
الضِجر وذلك عندما اصطحبه إىل  بيت مل يكمل صاحبه بناءه، فاستنتج 

 أن احلياة ترتجم بالعمل ال باحللم، وهذا االستنتاج هو الغاية الصيب
   .3 )البيت غير المكمل(االجتماعية من ِقصة 

على أن كتاب القصة مل يطرحوا الفكرة بشكل متطابق دائًما، فـاهللا 
 وجتعله الطّفليعطي جمانًا الكثري لعباده، وهذه فكرة إجيابية ميكن أن تسعد 

 وهذا ما أرادت ،ي البعيد عن القشورالّنفسيشكر عطايا اهللا ويشعر بالغىن 
                                                 

القة غري موجهة : تربويا وسيكولوجيا.  ت.د.، دار الوسامالّلبناينبريوت، دار الفكر . ثروة من األوهام:  حسن عبد اهللا- 1
 اجتماعيـة قِـصة: فنيـا.  جيب أن نرفض اانية: تربويا.  بريشة طارق العسلي ملونة متناسبة مع النصالّرسومإىل عمر حمدد، و 

  .  املباشرالسردسادت فيها احلوادث وقصت ب
  .  يشعر بالضجر ويفكر بتغيري حياتهالذيق، وهي تعاجل مشكلة النمر أللبري مطل) نمرود الغابة: ( احليوانِقصة انظر _  2
. 2001: 1 احلـرف الـذهيب،ط_بـريوت، دار اإلبـداع ). أنـت ولـد مميـز(، مـج البيـت غيـر المكمـل:  إدفيـك شـيبوب_  3

 كالســيكية ملونــة بريـــشة  موجهـــة إىل الــسنوات اخلامــسة والـــسادسة والــسابعة، وهــي مزينــة بلوحـــةِقــصةال: تربويــا وســيكولوجيا
 الـّصورة اجتماعية قصرية سادت فيهـا احلـوادث وحققـت ِقصة: فنيا. جيب أن نكمل كل عمل نقوم به: تربويا. تاتيانا جربنايا

  . املباشرالسردالعضوية املتوازنة عرب 
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ا يف ِقـــصة إدفيـــك شـــيبوب أن توصـــله إىل جانـــب فكـــرة أن الفقـــر لـــيس عيبًـــ
ـــة . 1)لـــيس الفقرعيبـــاً ( إىل جانـــب الفكـــرة الرئيـــسة _وقـــد طرحـــت القاص  

العلم هو الغاية ألنه : "  أمهية العلم على لسان األب_ خلصها العنوان اّليت
، فلـــم تأخـــذ "النــاس  حيـــررك ويرفـــع مقامــك بـــني _ الــّذات  بعــد احـــرتام _

وراءها صغريًا وكبـريًا  يلهث الطّفلقضية احلصول على مال وفري أمهية جتعل 
 _ تربويـــــا واجتماعيـــــا _اعتقـــــاًدا منـــــه أـــــا تـــــرتبط بـــــاالحرتام، ممـــــا يطمـــــئن 

 ويفتح أمامهم سبًال بديلة عن الغىن املادي دون أن يغلق الناشئةاألطفال و 
 الـــذيالكتــاب األبـــواب الواقعيــة للحـــصول علـــى املــال وهـــي أبــواب العمـــل 

اســتطاع حــسن عبــد اهللا : فنيــا. ي ملــشكة اانيــةيــشكل احلــل البــديل املنطقــ
أن يــشرح الفكــرة بأســـلوب ســهل مـــوجز قــائم علــى حـــوار وظيفــي يناســـب 

، بينما طالت قصتا إدفيك شيبوب للوصـول إىل الفكـرة، وهـو الشخصيات
عيـب فــين خــرج منــه رشــاد دارغــوث ووقـع يف عيــب آخــر هــو غيــاب القــدرة 

  .   اعياعلى معاجلة القصة تربويا واجتم
  الصداقة  �

 بــشكل ثــانوي 2تنــاول الكثــري مــن كتــاب األطفــال موضــوع الــصداقة
أمـــا مـــا  . يف قصـــصهم مـــشيدين بالـــصداقة احلقيقيـــة واألصـــدقاء املخلـــصني

                                                 
  . انظر موضوع الفقر يف القصص االجتماعية_  1
  .  تتحدث عن الشيخوخة اّليتقة العجائز واألطفال يف الفقرة  انظر كيف عاجل األدباء فكرة صدا_  2
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كانـــت الـــصداقة موضـــوعها الـــرئيس، فقـــصتان تلتقيـــان يف املوضـــوع الواحـــد 
  : وختتلفان يف املعاجلة

 حلـــسن عبـــد اهللا، وحتكـــي 1)الحيـــاة الجديـــدة(هـــي : الِقـــصة األوىل
 انتقــل إىل مدرســة جديــدة وعــاىن الغربــَة بعــد أن الــذي) عــصام(جتربــة الفــىت 

وقــد بينــت . تغــري أصــدقاؤه فمــا عــاد قــادرًا علــى التــأقلم مــع  الوضــع اجلديــد
  مــدى تــأثر األوالد باالنتقــال مــن مكــان إىل آخــر _  اجتماعيــا _الِقــصة 

اجم عـــن فقـــدان مـــستلزمات االســـتقرار، مـــا  بـــاحلزن النـــالـــّشعوريـــؤدي إىل 
جيعلهــم ينكفئــون بــسلبية إىل أن يقــيض هلــم اخلــروج مــن مــأزق الوحــدة إىل 

وقـــد كـــان . والِقـــصة ُمعاجلـــة اجتماعيـــا وفنيـــا بـــشكل مـــتقن. الّتكيـــفعـــامل 
 الّــيت يف الِقــصة تأثريمهـا الكبــري، فاملكـان املتغـري كــرس الغربـة الّزمـانللمكـان و 

 دخلـت زمـَن الـذكريات الّـيتا إال صداقات جديدة تعوض املاضـية  ال تزيله
 الـــذي، فكـــسر احلـــاجز )اآلن( مل يتجـــاوزه البطـــل إال عنـــدما  عـــاش الـــذي

  . صنعه وفصَلُه عن احمليط
ـــيتوتأكيـــًدا علـــى فكـــرة املـــشاركة   توصـــل حـــسن عبـــد اهللا إىل أـــا اّل

راجـــي فـــوق قـــوس (أساســـية يف الـــصداقة، قـــدمت ـــى طبـــارة محـــود قِـــصة 
 ختلـص مـن مللـه عنـدما الـذي الـصغري تتحدث فيها عن جتربة راجـي 2)قزح

                                                 
لفتيان، ومزينة بلوحـات للفنـان علـي مشـس الـدين بـاألبيض واألسـود، وهـي إىل ا موجهة ِقصةال: تربويا وسيكولوجيا). يوم خارج املدرسة(، جمموعة الحياة  الجديدة:  حسن عبد اهللا_ 1

  .  العضوية املتوازنة  عرب سرد  مباشرالّصورة اجتماعية قصرية سادت فيها احلوادث وحققت حبكتها ِقصة: فنيا. ّتكيفال: تربويا .معربة مكملة للنص

نوات، مزينـة سـ) 9 _7(عمـار أإىل  موجهـة ِقـصةال: تربويـا وسـيكولوجيا. 1997بـريوت، دار احلـدائق، السلـسلة القصـصية للـصغار، . راجـي فـوق قـوس قـزح:  ى طبارة محـود_ 2

   .   املباشرالسرد  العضوية املتوازنة  عرب الّصورة اجتماعية قصرية سادت فيها احلوادث وحققت حبكتها  ِقصة: فنيا. صداقة مع األنانية  ال: تربويا. بلوحات كالسيكية بريشة بالل فتح اهللا
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 معــه، ومــا لبــث أن عــاد إىل حــال الّلعــبمســح لألطفــال يف البيــت املقابــل ب
 بألعابـه، الّلعـبالضجر بعد أن انفضوا مـن حولـه ردا علـى منعـه إيـاهم مـن 

اس املـشاركة ال األنانيـة غري أنه تدارك األمر وعـاد ليكـرس صـداقته علـى أسـ
  . بأسلوب سهل حمسوس وملموس  أجادت القاصة وصفه ااّليت

 يف توجههمـــا إىل أعمـــار خمتلفـــة _ فنيـــا _وقـــد اختلفـــت القـــصتان 
كــــذلك .  املناســـب لكـــل مـــن مجهـــوري قرائهمـــااُألســـلوبفحققتـــا شـــروط 

 _ مــع مــا للمكــان مــن تــأثري علــى نــوع الــصداقة _اختلفتــا يف  مكانيهمــا 
اجتماعيـا . ة يف منـزلالثانيـفجرت أحداث األوىل يف مدرسة بينمـا أحـداث 

ــــشكل مــــتقن حــــل مــــشكلة يعــــاين منهــــا : وتربويــــا عوجلــــت القــــصة األوىل ب
ــ، بينمــا كــان حــل الناشــئة بــوية ســطحيا رغــم هــدفها الثاني هــذا، .  املهــمالرت

، أو 2نًـــا مـــا، أو يـــصادق حيوا1وميكـــن لإلنـــسان أن يـــصادق الكتـــاب مـــثالً 
  .  3مجاًدا

                                                 
 الـصغري ِقـصة ألمـل غـامن حيـث يكتـشف بطـل الة العلميـ) حيبـين كثـريًاالـذيصـديقي  (ِقصةميكن العودة إىل  _ 1

 وفكـرة صـداقة الكتـاب أكـد عليهـا رشـاد دارغـوث .أن خري صديق هو الكتاب،  فهو ال يغادره كما أصدقاؤه من بـين البـشر
خ محـار داعًيا إىل عدم ترك الكتـاب، فتـارك الكتـاب ُميـسخ محـارًا كمـا ُمـس) جحا ومحاره(، و)بابا مربوك: (يف قصتيه املرحتني

  .  جحا القربصي
.  تـثمن الـصداقة بـني اإلنـسان واحليـوانالّـيتالعلميـة ) الولد والعنزة واخلـروف( حسن عبد اهللا ِقصة ميكن العودة إىل _ 2

 وذلـك ألن أشـواك القنفـذ قـد )الـصغريالقنفـذ (وقد أكدت فكـرة عـدم احلاجـة للـسالح بـني األصـدقاء نـازك خـريس يف 
إلملـي نـصر ) الغزالة(لنازك خريس، و) السمكة والبحر: (وميكن العودة إىل قصص. ًحا يهددهماعتربها األصدقاء سال

) مــــسك(إلدفيـــك جريـــديين شـــيبوب، و )جـــائزة الرفـــق بـــاحليوان( و)مرجـــان(مليـــشال عبـــد اهللا، و ) زيـــاد والقطـــة(واهللا، 
 .ملنري عشقويت) اهلرة الشقراء(ولروز غريب، ) فرحة اللقاء(و

  . حلسن عبد اهللا) الدراجة الزرقاء (ِقصةدة إىل  ميكن العو _  3
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  اإلعاقة  •
ــــصر اهللاو الّلبنــــانياهــــتم كتــــاب القــــصة     ن باإلعاقــــة، فكتبــــت إملــــي ن

 تعجــب فيهـــا بتطبيــق القـــوانني يف الــبالد الغربيـــة، الّـــيت 1)يـــد القــانون(قِــصة 
 بــاخرتاق هــذه القــوانني مــن قبــل نــزالء مــصّح _ يف الوقــت ذاتــه _وتعجـب 

 اخرتاقًـــــا إنـــــسانيا _ كمـــــا يعتربونـــــه _عتـــــربه األمـــــراض العقليـــــة يف كنـــــدا، وت
  .يستحق التوقف عنده وتقديره داعية إىل التمّثل بالغرب يف هذا اال

 شـــّجعت إملـــي نـــصر اهللا علـــى احـــرتام ،ويف جمـــال اإلعاقـــة اجلـــسدية
  _فقــصت 2 )بطاقــة معايــدة(مواهــب ذوي االحتياجــات اخلاصــة يف ِقــصة 

ة حيــاة فنانــة شــالء اليــدين والــرجلني ترســم   ســري _ الــّذايت الــسردبأســلوب 
  . بأسناا

 املختلفــــــني النــــــاستــــــشجيع :  ــــــدف إىل_ اجتماعيــــــا _والِقــــــصة 
ـــــة  ن يتجـــــاوزون الـــــذيوتقـــــدير مـــــشجعيهم، وتقـــــدير أصـــــحاب اإلرادة القوي

 . العقبات، وتقدير الفن القائم على احلرية

                                                 
 ِقـصةال: تربويـا وسـيكولوجيا. 1997: 1بـريوت، دار اإلبـداع، ط ). روت يل األيـام(، مج يد القانون:  إميلي نصر اهللا_ 1

 أحــداث اعتمــدت علــى قِــصة: فنيــا. احــرتام إنــسانية املعــوقني عقليـا: تربويــا. غـري موجهــة إىل عمــر معــني وخاليــة مـن اللوحــات
  . الّذايت السرد العضوية و الّصورة

: تربويـــا وســـيكولوجيا. 1997: 1بـــريوت، دار اإلبـــداع، ط ). روت يل األيـــام(، مـــج بطاقـــة معايـــدة:  إملـــي نـــصر اهللا- 2
 أحــداث اعتمــدت علــى ِقــصة: فنيــا. احــرتام موهبــة املعــوقني:  غــري موجهــة إىل عمــر معــني وخاليــة مــن اللوحــات، تربويــاِقــصةال

  . الّذايت السرد
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 ذوي االحتياجات ويشجع الكتاُب األطفاَل على التعامل اجليد مع
، كنمـوذج لبيـب يف قِـصة إدفيـك 1اخلاصة وذلك بتقدمي مناذج بشرية إجيابية

يـــساعد لبيـــب رجـــًال ضـــريراً  وفيهـــا، 2)لبيـــب والرجـــل الـــضرير(شـــيبوب  
للوصــول إىل مقعــد قريــب مــن موقــف احلافلــة فيتــأخر عــن املدرســة، فيكافئــه 

اخرتاق إنساين يشبه ما ورد املدير بدل أن يعاقبه متجاوزًا قانون املدرسة يف 
حلسن عبـد اهللا ) مازن والنملة(إلملي نصر اهللا و) يد القانون:  (يف قصيت

ــــساين دون _ اجتماعيــــا _ممــــا يــــشجع األطفــــال   علــــى ممارســــة الفعــــل اإلن
  .  خوف من العقاب

   _ املباشـرالسرد بطريقة _ 3 )بالل وعامر(وقصت نبيهة حميديل يف 
 _بــالل وعــامر واصــفة لعبهمــا مًعــا لتفــاجئ القــارئ ِقــصة صــداقة كــل مــن 

رافـــضة أن يعامـــل " أشـــل القـــدمني" بإعاقـــة عـــامر اجلـــسدية _آخـــر الِقـــصة 
 علــى _ اجتماعيــا _املعــوق معاملــة ختتلــف عــن غــريه ممــا يــشجع األطفــال 

                                                 
 ال يرضــى أن الــذيالعلميــة لــروز غريــب، حيــث أعجبــت مســرية بالرجــل األعمــى ) مســرية ورفاقهــا يف الــساحل (ِقــصة انظــر _ 1

 ".النوفوتيه" بيع خلليأخذ النقود جمانًا، بل من 
: 1 احلــرف الــذهيب، ط_بــريوت، دار اإلبــداع ). لقمــر الــصحراء أمجــ(، مــج لبيــب والرجــل الــضرير:  إدفيــك شــيبوب- 2

 موجهة إىل السنوات اخلامسة والسادسة والسابعة، وهي مزينـة بلوحـة واحـدة كالسـيكية ِقصةال: تربويا وسيكولوجيا. 1999
  . الّذايت السرددت على  أحداث اعتمِقصة: فنيا. علينا ان نساعد املعوقني: تربويا. باألبيض واألسود بريشة تاتيانا جربنايا

 موجهـة إىل أعمـار فـوق ِقـصةال: تربويـا وسـيكولوجيا. 2001 1بـريوت، دار احلـدائق، ط  . بالل وعامر:  نبيهة حميديل- 3
: فنيــا. جيــب أن يعــيش املعوقــون جــسديا حيــام طبيعيــا: تربويــا.  ســنوات، وهــي مزينــة بلوحــات ملونــة بريــشة جلينــة األصــيل7
  ).حبكة مفككة (الشخصية املباشر وسادت فيها السرد سردت بِقصةال
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قبــول ذوي االحتياجــات اخلاصــة  يف اتمــع دون أن تقــف إعــاقتهم حجــر 
  .  الطبيعيةعثرة يف طريق حيام

وبطريقـة مثاليـة عاجلــت روز غريـب مـشكلة اإلعاقــة فأعـادت املعــوق 
 هـاين الـصغري فقـد شـفي بطـل الِقـصة1  )فرحـة اللقـاء(إىل صحته يف قِـصة 

الكسيح مبجرد عودة كلبه زرزور بعد غياب كان فيـه حمبوًسـا مـن قبـل طفـل 
 أعــاد إىل لــذياوإذ اعتقــد هــاين أن عامــل الفــرح  بعــودة زرزور هــو . شــقي

قدميــه احليــاة، أكــدت أمــه أن صــلواا يف العيــد هــي ســبب الــشفاء، وكــال 
 قيًما إجيابية تتمثـل يف العالقـة الوطيـدة بـني _ اجتماعيا _العاملني يزرعان 

  . اإلنسان واحليوان، وأمهية اإلميان
وعاجلـــت إدفيـــك شـــيبوب اإلعاقـــات علـــى اختالفهـــا عالًجـــا تربويـــا 

 علـى اخلـضوع  لعـالج 2)فـي مركـز التأهيـل(سان بطل قِـصة طبيا شجع غ
.  ســـــحقت يف حـــــادث ســـــري بعـــــد رفـــــض دام طـــــويالً الّـــــيتمناســـــب لقدمـــــه 

 حـــني يتعـــرض الـــّذاتتـــدعو الِقـــصة إىل جتنـــب االنكفـــاء علـــى : اجتماعيـــا

                                                 
 غــري ِقــصةال: ســيكولوجيا وتربويــا. 1996: 8بــريوت، بيــت احلكمــة، ط ). النجمتــان(، مــج فرحــة اللقــاء:  روز غريــب- 1

الفـــرح والـــصالة : تربويـــا. ايـــا مزينـــة بلـــوحتني كالســـيكيتني بـــاألبيض واألســـود بريـــشة زكريـــا كِقـــصةموجهـــة إىل عمـــر معـــني، وال
  .  املباشرالسرد حوادث، وقد سردت بِقصة هي ِقصةال: فنيا. يشفيان

2  _ 
إىل الــسنوات املدرســية اخلامــسة  موجهــة ِقــصةال: تربويــا وســيكولوجيا. )الــصغريالــصناعي ( مــج فــي مركــز التأهيــل، :إدفيــك شــيبوب

 ِقــصة: فنيــا. جيــب أن نعـاجل إعاقتنــا عنــد املتخصــصني:تربويــا. سـيكية بــاألبيض واألســود بريــشة الفنانـة تاتياناجربنايــايهــا لوحــة كالوالـسادسة والــسابعة، وف

  .  املباشرالسرد العضوية املتوازنة عرب الّصورةاجتماعية قصرية  سادت فيها  احلوادث وحققت 
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شخص ما ملشكلة بل جيب عالجها على أيدي اختـصاصيني، وهـي دعـوة 
  . علمية واقعية

ــا كررــا إدفيــك شــيبوب مــع مزيــد مــن التفاصــيل وذلــك  ذاالــدعوةو 
 ليس معوقًا إعاقة طارئـة كغـسان 1)ناجي المختلف(ألن ناجي بطل ِقصة 

، بــــل هــــو معــــوق إعاقــــة دائمــــة ذهنيــــة )فــــي مركــــز التأهيــــل(بطــــل قِــــصة 
جتنـــــب الــــشفقة علـــــى ) أ: (وقــــد دعـــــت، طبيــــا واجتماعيــــا، إىل. وجــــسدية
إعطـــاء الثقــــة ) ج(املختلفـــني مبحبـــة وحنـــان وأنـــاةمعاملـــة ) ب. (املختلفـــني

للمختلفــــني وإحلــــاقهم مبــــدارس خاصــــة ــــم ومبهنيــــات تــــؤمن هلــــم مــــستقبًال 
  .واضح املعامل

علــــى أن كــــل الــــدعوات إىل التعامــــل اجليــــد مــــع ذوي االحتياجــــات 
اخلاصة مل متنـع الكتـاب مـن وصـف مـا يتعـرض لـه هـؤالء مـن أعمـال عنـف  

ــ2)شبــشول(كمــا تعــرض  وتــدور ِقــصة شبــشول . صة منــري عــشقويت بطــل ِق
حـــول رجـــل امســـه ماجـــد أصـــابته محّـــى خبيثـــة ضـــربت جـــزًءا مـــن دماغـــه يف 

                                                 
تربويـا . 1999: 1ط.  احلـرف الـذهيب_وت، دار اإلبـداع بـري ). عقـد اليـامسني(، مـج ناجي المختلف:  إدفيك شيبوب_  1

 جيــب أن نعــاجل :تربويــا.  تاتياناجربنايـابريــشةملونــة  كالسـيكية ة، مزينــة بلوحــإىل الــسنوات اخلامــسة والــسادسة والـسابعة موجهـة ِقــصةال: وسـيكولوجيا
   .املباشر السرد  العضوية املتوازنة عرب الّصورةوادث وحققت حبكتها   اجتماعية قصرية سادت فيها احلِقصة: فنيا. اإلعاقة عند املتخصصني

 خاليـة مـن اللوحـات، أمـا الغـالف فربيـشة  ِقـصةوال. 1998بريوت، . ،  مج قصص وحكاياتشبشول:  منري عشقويت_  2
الــسرد الــّذايت وحققــت  حــدث قــصت بةِقــص : فنيــا. دعــوة إىل التعامــل املهــذب مــع املعــوقني:تربويــا وســيكولوجيا. َســَحر نــصار

  . الّصورة العضوية
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 ولــسانه يعجــز عــن الّتفكــريكــرب وبقــي حمــدود " والنمــوصــغره فتوقــف عــن 
  ". الّسليمالنطق 

تقـاذف : (، وفعـالً )سـخرية وشـتائم: (وقد آذاه األوالد والشبان قوالً 
..) يابــه، اســتخدامه ككــرة يف امللعــب، قذفــه بكــرات الــثلجقبعتــه، التعلــق بث

ذات مــرة يف حفــرة كبــرية فأنقــذه ماجــد منهــا ) زيــدان(إىل أن وقــع أحــدهم 
وتنتهـــي الِقـــصة بـــصالة علـــى لـــسان الراويـــة . فاســـتعاد احرتامـــه بـــني اجلميـــع

) ــاسيــدعو فيهــا إىل التعامــل اجليــد مــع ) القــاصاملختلفــني، وهــي دعــوة الن 
عيـة عامــة طالــب ـا كــل مــن كتــب عـن اإلعاقــة بأنواعهــا، داعــني إىل اجتما

ــــشاف  ــــشجيعهم علــــى اكت االهتمــــام مبــــستقبل املختلفــــني علميــــا ومهنيــــا وت
  .  مواهبهم

   الهوايات والمواهب �

 ميارسـها األوالد يف مرحلـة الّـيت الّلعـبتعترب اهلوايات نوًعـا مـن أنـواع 
 Earlyواملراهقـــة املبكـــرة   Late Childhood  املتـــأخرةالطفولـــة

Adolescnce  1 .  

 عـن فرديتـه وميولـه الّتعبـريتعطـي الفـرد فرصـة "وترجع أمهيتها إىل أا 
 باملكانــة خاصــة إذا كــان ال يــستطيع حتقيــق الــّشعورواهتماماتــه، وحتقــق لــه 

  .  اجلماعيالّلعبذلك يف 
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  ".1 يف أن هدفها أكثر وضوًحاالّلعبوهي ختتلف عن 
ومـن . 2 األطفال أمهية اهلوايـات، ودعـوا إىل تنميتهـاوقد وعى كتاب

ـــيتالقـــصص  ـــة لـــصاحبها إىل اّل  أشـــارت إىل قـــدرة اهلوايـــة علـــى حتقيـــق مكان
 إلليـــاس 3)القيثـــارة الفـــضية(جانـــب مـــا حتققـــه مـــن فوائـــد للمجتمـــع ِقـــصة 

  .مسيا، نظرًا إىل ما تتمتع به من أفكار مفيدة هلواية املوسيقا
بالتدريب، بل عناه اهلدف ) القيثارة الفضية( مل يُعن الياس مسيا يف

 غـــسلت قلـــوب أهـــل قريتـــه مـــن احلقـــد الّـــيتمـــن وراء هوايـــة ريبـــال املوســـيقية 
األســود، فــألقوا أســلحتهم  وتــشابكت أيــديهم ورقــصوا، فكانــت كمــا قــال 

  ". النغمة نعمة السماء وشفاء  القلوب وبلسم اجلراح:"عنها
 إىل إفــادة جمتمعــه وخدمــة قــضايا فــلالطّ دعــا إليــاس مسيــا : اجتماعيــا

أمتـــه اعتمـــاًدا علـــى مواهبـــه، وذلـــك بأســـلوب ســـهل أوحـــت عباراتـــه بأمهيـــة 
 إىل جانـب الوصـف الثـري واالنزيـاح املكـاين 1 وأوحى ااز بذلك4املوسيقا

  .  البسيط املفهوم

                                                 
  .272، ص النموعلم نفس :  حامد عبد السالم زهران_  1
خرين والغرية  تدعو إىل تنمية املواهب بدل تقليد اآلاّليتإلدفيك شيبوب و ) الغيرة البيضاء (ِقصة ميكن العودة إىل _  2

  .منهم
طفال الصف اخلامس، مدعمة إىل أ موجهة ِقصةال: تربويا وسيكولوجيا. 1977، 1 احلرف الذهيب، ط_بريوت، دار اإلبداع ). القيثارة الفضية(، مج القيثارة الفضية: لياس مسياإ _ 3

 اجتماعيـة قـصرية سـادت فيهـا احلـوادث، وحققـت قِـصة: فنيـا. فـن قـادر علـى إحـالل الـسالم بـدل احلقـداملوسيقا : تربويا. الّرسام مع إغفال اسم باللوحات امللونة الكالسيكية

  .   املباشرالسرد العضوية املتوازنة  عرب الّصورةحبكتها 

تغـسل / الـّنفساملوسـيقا تتـسرب إىل الفـؤاد وتـنعش  / هم بالـسعادة وتغمـر النـاساملوسـيقا تفـرح  / املوسـيقا تغمـر الـروح بالـسعادة: ( ما كتـب عنهـاللخ نستطيع  أن نقرأ املوسيقا من _ 4

  ).النغمة نعمة السماء وشفاء القلوب وبلسم  اجلراح: أخريًا/ املوسيقا إبداعها احلرية ومقتلها  السجن/  تعيد البسمة إىل الشفاه/ القلوب من احلقد األسود واحلزن
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 2)أغنية العصفور( ِقصة الّذايت السردوحتكي إدفيك شيبوب بطريقة 
 اجلميع بأغنية عصفور صغري شارك فرقة موسيقية ملكية فتنقل إعجاب

  _والِقصة . أثناء تبديل احلرس امللكي، فنالت أغنيته إعجاب سامعيه
 إىل بعض الظواهر تنبيه اآلباء لألبناء) أ(:    تدعو إىل_اجتماعيا 

ال جيوز املفاضلة بني ) ج (تشجيع املواهب وتنميتها )ب (املوجودة حوهلم
وآخر إال من منطلق إىل أي مدى منّى أحدمها مواهبه وقدراته إنساٍن 

  . واستفاد منها
  )الوتر المقطوع(ويف إطار املوسيقا، تقص إدفيك شيبوب ِقصة 

وتر آلة مكرم املوسيقية قبيل حفل املدرسة،  انقطاع  حتكي فيها حكاية3
عزف فيبذل وأباه كل جهودمها إلصالحه للوصول يف الوقت املناسب وال

بطريقة مبدعة أعادت القاصة سبب روعتها إىل قلق الفىت وهلفته وخوفه 

                                                                                                                            
املوسـيقا جتمـع / حلن رقراق غسل القلوب مـن احلقـد  األسـود واحلـزن/ شعر أنه يرتقي األنوار الفضية/ ب حلن عذب غمر روحه بالسعادةانسا: ( املتعلقة باملوسيقاالّصور نذكر بعض _ 1

  ).املوسيقا تأىب اإلقامة بني اجلدران ولو يف القصور/ من الكواكب واألنوار واألزاهري

تربويـــا . 2001: 1ط .  احلـــرف الـــذهيب_اإلبـــداع بـــريوت، دار ). اجلـــدول(، مـــج أغنيـــة العـــصفور: إدفيـــك شـــيبوب - 2

 جيــب أن :تربويــا.  تاتيانــا جربنايــابريــشةملونــة  كالســيكية ة، مزينــة بلوحــإىل الــسنوات اخلامــسة والــسادسة والــسابعة موجهــة ِقــصةال: اّ◌◌ً وســيكولوجي
  .الّذايت  السرد  العضوية املتوازنة  عرب لّصورةا اجتماعية قصرية سادت فيها احلوادث وحققت حبكتها  ِقصة: فنيا. ننمي مواهبنا

تربويــا . 2001: 1 احلــرف الـذهيب،ط_بــريوت، دار اإلبـداع ). أنـت ولــد مميـز(، مـج الــوتر المقطــوع:  إدفيــك شـيبوب- 3
ة تاتيانــا  موجهــة إىل الــسنوات اخلامــسة والــسادسة والــسابعة، وهــي مزينــة بلوحــة كالســيكية ملونــة بريــشِقــصةال: وســيكولوجيا

 اجتماعيـة قــصرية سـادت فيهــا احلـوادث وحققــت قِــصة: فنيـا. تـشجيع األهــل علـى االهتمــام مبواهـب أبنــائهم: تربويــا. جربنايـا
  . املباشرالسرد العضوية املتوازنة عرب الّصورة
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: اجتماعيا. من الفشل يف إصالح الوتر والوصول يف الوقت املناسب
  . تشجع القاصة األهل على االهتمام مبواهب أبنائهم

 إلدفيـك شـيبوب أن تـثّمن موقـف 1)الـصغيرالحالم (وميكن لِقـصة 
ينتبهــون ملوهبــة أبنــائهم مث يــشجعون علــى تنميتهــا كمــا فعــل ن الــذياألهــل 

والــدا بطــل الِقــصة إذ قــص األب عليــه حكايــات ألــف ليلــة وليلــة  اخلياليــة، 
وعملت له أمه دًمـى مـن قـصاصات األقمـشة امللونـة حيركهـا حـىت منـا خيالـه 

  . ودخل إىل عامل الفن من أوسع أبوابه
صة بأســــلوب ســــهل رغــــم وقـــد اســــتطاعت القاصــــة شــــرح فكـــرة الِقــــ

  . يالّنفس الشخصياتاعتمادها على حتليل 
القــــــصر (وليــــــست املوهبــــــة مقتــــــصرة علــــــى الفــــــن واألدب، فِقــــــصة 

ـــم ـــأثري التوجيـــه يف العلـــوم  2)الحل  أللكـــسندرا باســـيل عـــواد توضـــح مـــدى ت
كاهلندسة؛  فقد دّرب زاهـي خيالـه علـى بنـاء أشـكال هندسـية ختتـزن طاقـة 

واستطاع أن يصبح مهندًسا كبريًا وخيرج من بيئة املدينة إىل اإلبداع واخلَلق، 
  .قرية أقام فيها قصره احللم

                                                 
ـــصغيرالحـــالم  : إدفيـــك شـــيبوب_ 1 إىل الـــسنوات املدرســـية اخلامـــسة والـــسادسة  موجهـــة ةِقـــص ال: تربويـــا وســـيكولوجيا. )الـــصغريالـــصناعي ( مـــج ،ال

 اجتماعيـة قـصرية  سـادت فيهـا  احلـوادث وحققـت قِـصة: فنيـا. دعـوة لتـشجيع  املواهـب: تربويـا. يها لوحة كالسيكية بـاألبيض واألسـود بريـشة الفنانـة تاتيانـا جربنايـاوالسابعة، وف

  . باشر  املالسرد العضوية املتوازنة  عرب الّصورة

 االبتـدائي، مزينـة بـأربع لوحـات ملونـة كالسـيكية بريـشة  الرّابـعأبناء الـصف إىل  موجهة ِقصةال: تربويا وسيكولوجيا). ضائعون يف اجلزيرة  (، مجالقصر الحلم:  ألكسندرا باسيل عواد_ 2

   .  املباشرالسرد العضوية املتوازنة عرب الّصورةعية قصرية سادت فيها احلوادث وحققت  اجتماِقصة: فنيا.التشجيع على تنمية اهلوايات: تربويا. تاتيانا جربنايا
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 والفنون واألشغال اليدوية يف الّرسموكتبت إدفيك شيبوب عن مواهب 
  . 2 )موهبة فنية(و 1 )الفن حكايتها مع: (قصيت

 قويت ثقتها بنفسها بعد جناح اّليتترصد الِقصة األوىل حتركات مسر 
عرضها الفين يف املدرسة، فكونت حمرتفًا يف بيتها يضم صديقاا اللوايت م

ميلكن مواهب فنية أثارت انتباه األمهات فشجعنهن على إقامة معرض 
  . يعود ريعه إلنشاء حديقة عامة وناٍد ألوالدهادائٍم يف القرية 
  : تدعو الِقصة إىل: اجتماعيا

. فل جهود املدرسة والبيتتكا) ب(اكتشاف املواهب وتنميتها) أ(
ريع املعرض إلنشاء حديقة عامة وناٍد :  اجلماعيالّتفكريتشجيع ) ج(

  .لألوالد
 عن األوىل، ففيها _ بأهدافها االجتماعية _ة الثانيوال تبتعد الِقصة 

 اكتشفت موهبة ابنتها الفنية من خلل إعجاب اّليتتثمن القاصة دور األم 
 عمر أنسي مث مراقبة منو موهبتها الفنية يف الّلبناين مالّرسااألخرية بلوحات 
  .  صنع أشياء فنية

                                                 
تربويــا . 2001: 1ط .  احلــرف الــذهيب_بــريوت، دار اإلبــداع ). اجلــدول(، مــج حكايتهــا مــع الفــن: إدفيــك شــيبوب - 1

 كيـف ننمـي :تربويـا.  تاتياناجربنايـابريـشةملونـة  كالسـيكية ةنـة بلوحـ، مزيإىل السنوات اخلامسة والسادسة والسابعة موجهة ِقصةال: اّ◌◌ً وسيكولوجي
   .املباشر السرد  العضوية املتوازنة  عرب الّصورة اجتماعية قصرية سادت فيها احلوادث وحققت حبكتها  ِقصة: فنيا. مواهبنا

 ِقـصةال: تربويـا وسـيكولوجيا. 2002: 1ط . لذهيب احلرف ا_بريوت، دار اإلبداع ). احللم(، مج موهبة فنية:   إدفيك شيبوب- 2

 تـشجيع األهـل للموهـوبني مـن :تربويـا.  تاتياناجربنايـابريـشةملونـة  كالسـيكية ة، مزينـة بلوحـإىل السنوات اخلامسة والـسادسة والـسابعةموجهة 
  .الّذايت السرد  العضوية املتوازنة عرب ةالّصور  اجتماعية قصرية سادت فيها احلوادث وحققت حبكتها  ِقصة: فنيا. أبنائهم
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وقد تكون هواية اجلمع موهبة كما نقلت إملي نصر اهللا لقرائها يف 
 عن الّذايت السرد سردا بأسلوب اّليت 1)شوف تفرج يا سالم(ِقصة 

وآثارًا ، جيمع فيه متاثيل "السيد أوسكار"متحف أثري يقيمه هاٍو يدعى 
  .قالّشر جيلب الكثري منها من 

 يعرضها يف جو اّليتلباًسا يتناسب ومتاثيله " السيد أوسكار"وإذ يلبس 
صندوق "موسيقي عذٍب ويتحدث عنها حبب ال مثيل له، تتذكر القاّصة 

  حيتاج _  يف كل زمان ومكان _فرتى أن الفن " عبلة وعنرتة"و" الفرجة
لو كان أبطاله متاثيَل ودمى كتماثيل ودمى السيد إىل احلب واإلبداع حىت 

  . أوسكار
صندوق (ويف إطار هواية اجلمع ذاا، كتبت إدفيك شيبوب ِقصة 

 ما لبث أن رمى اّليت مأله بطل الِقصة بكثري من األشياء الذي 2)الكنوز
منها ما ال حيتاج إليه واستبقى ما حيتاج إليه تنفيًذا لرغبة جده صاحب 

 تدعو األهل إىل التفاعل مع _ اجتماعيا _والِقصة .  الصندوقفكرة
  .  مواهب أبنائهم وتشجيعها وتشذيبها

                                                 
 ِقـصةال: تربويـا وسـيكولوجيا. 1997 1بـريوت، دار اإلبـداع، ط). روت يل األيـام(، مـج شـوف تفـرج يـا سـالم:  إملي نصر اهللا_ 1

دعـوة إىل حـب وتقـدير  :تربويا. مهى نصر اهللا:  خالية من اللوحات الداخلية، وتصميم الغالف بريشة،إىل عمر معنيموجهة غري 
  .الّذايت  السردعرب  العضوية الّصورةاعتمدت على حوادث  ِقصة: فنيا. الفن
2  _ 

إىل الـــسنوات املدرســـية اخلامـــسة  موجهـــة ِقـــصةال: تربويـــا وســـيكولوجيا. )الـــصغريالـــصناعي ( مـــج صـــندوق الكنـــوز، :إدفيـــك شـــيبوب
 اجتماعيـة قِـصة: فنيـا. جيـب أن نـشذب هواياتنـا ومواهبنـا:تربويـا. باألبيض واألسـود بريـشة الفنانـة تاتياناجربنايـايها لوحة كالسيكية والسادسة والسابعة، وف

  . الّذايت  السرد العضوية املتوازنة  عرب الّصورةقصرية  سادت فيها  احلوادث وحققت 
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 تصر فيها اّليت 1)السجادة(ويف اإلطار ذاته، قدمت روز غريب ِقصة 
 تعشق مجع األمتعة وقطع األثاث على شراء سجادة اّليتبطلتها العجوز 

إىل أساسيات قبلها،  " أم مجيل"ج  حتتا اّليتعجمية هي من الكماليات 
بدل أسناا " تركيبة أسنان"كتصليح الدرج املؤدي إىل احلديقة، و

 اشرتا اّليتوتظل املرأة تنتظر احلصول على سجادة بدل . املكسورة
حتقق اهلواية : اجتماعيا. وباعتها لرتسل مثنها البنها املريض يف الربازيل

  .  2سياترضى ذاتيا قد ال حتققه األسا
سجادة (  على لسان بطلة ِقصة _وقدمت إدفيك شيبوب بإعجاب 

 حتول من جمموعة بقايا خيطان الذي  عمل جدة رىب العجوز _ 3)جدتي
بطلة ِقصة روز " أم مجيل"صوفية إىل سجادة ال تقل مجاًال عن سجادة 

 اّليت، بل كانت هذه السجادة أغلى على قلب احلفيدة )السجادة(غريب 
  _  اجتماعيا _، مما يعين "املميزة "ـ، وب"املصممة الفنانة "ـوصفت جدا ب

  . أن اهلوايات تستمر باستمرار احلياة

                                                 
 غــري ِقــصةال: تربويــا وســيكولوجيا. 1996: 6بــريوت، بيــت احلكمــة، ط).  اخلفيــةالّنــار( مــج الــسجادة،:  روز غريــب_  1

حتقــق اهلوايــة رضــى : تربويــا. موجهــة إىل عمــر معــني، خاليــة مــن اللوحــات الداخليــة، وتــصميم الغــالف بريــشة رضــوان الــشهال
  . الّذايت السرد حوادث اعتمدت على ِقصة: فنيا. ذاتيا قد ال حتققه األساسيات

، حيث تتحـدث الراويـة عـن )البيت القدمي (ِقصةذج النسائي املتعلق بأشياء البيت كما يف النمو   قدمت روز غريب هذا_  2
  .  تقاوم الدهراّليت تشرتي قطع املنزل املتينة اّليتجدا 

تربويـا . 1999: 1ط.  احلـرف الـذهيب_بـريوت، دار اإلبـداع ). عقـد اليـامسني(، مـج سـجادة جـدتي:  إدفيـك شـيبوب_  3

 املوهبة تستمر مع :تربويا.  تاتياناجربنايابريشةملونة  كالسيكية ة، مزينة بلوحإىل السنوات اخلامسة والسادسة والسابعة موجهة ِقصةال: لوجياوسيكو 
  .الّذايت السرد  العضوية املتوازنة عرب الّصورة اجتماعية قصرية سادت فيها احلوادث وحققت حبكتها ِقصة: فنيا. العمر
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، فموهبة تكتشف من قبل الباحثني عن اإلبداع كاملعلمني الّشعرأما 
  . 1)شاعر صغير(واآلباء كما يشري حممد علي مشس الدين يف قصته 

ئًما تشجيع األهل واملعلمني؛ وقد قدمت غري أن املواهب ال تلقى دا
 وذلك 2) الخفيةالّنار(روز غريب منوذًجا عن عرقلة األهل لنموها يف ِقصة 

عندما ترفض لة صديقة طفولة بطلة الِقصة أن متارس ابنتها هيام عزف 
املوسيقا خوفًا عليها من موت قد يطاهلا إذا ما برعت كما طال 

  . صديقتهما ليلى
اوية تصّر على تعهد موهبة ابنة صديقتها مؤمنة بالفن وأمهيته لكن الر 

  . يف اتمع
  إىل دعوة األهل إىل اكتشاف مواهب أبنائهم _وقد أرادت القاصة 

 يؤمن ا الكثري من النساء اّليت  أن تزيل خرافة النحس _وتشجيعها 
 اجلاهالت اللوايت يفضلن التعلق برقبة رجل مسن غين على بذل اجلهد
ألخذ مكانة أدبية أو فنية أو عملية يف اتمع، مما يؤكد على أن الكتاب 

  .  يشجعون تنمية املواهب نظرًا إىل دورها املهم يف اتمع

                                                 
تربويـا . ، فربيـشة حلمـي التـوينالّرسـومأمـا . 1995: 1بـريوت، دار احلـدائق، ط. شاعر صـغير:  حممد علي مشس الدين- 1

 حـــدث قـــصت قِـــصة: فنيـــا. أمهيـــة املدرســـة يف اكتـــشاف املواهـــب: تربويـــا.  غـــري موجهـــة إىل عمـــر معـــنيِقـــصةال: وســـيكولوجيا
  . عضوية الالّصورة املباشر، وقد حققت السردب

 غـري ِقـصةال: تربويـا وسـيكولوجيا. 1996: 6بـريوت، بيـت احلكمـة، ط).  اخلفيةالّنار(، مج  الخفيةالّنار:  روز غريب_  2
جيب تشجيع املواهب : تربويا. موجهة إىل عمر معني، خالية من اللوحات الداخلية، وتصميم الغالف بريشة رضوان الشهال

  .الّذايت السردوادث اعتمدت على  حِقصة: فنيا. الفنية
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  السلبّية البيتية والمدرسية اإليجابية و الّتربيةأثر  �
ــــا يف توجيــــه األوالدالّرتبيــــةتلعــــب  وقــــد  .  البيتيــــة واملدرســــية دورًا مهم

 1ن حاولوا أن يكونـوا إجيـابيني وفـشلواالذيب األطفال عن األهل كتب كتا
  . أو جنحوا

 حـــاول األهـــل أن يلعبـــوا دورًا إجيابيـــا فـــشلوا فيـــه الّـــيت مـــن القـــصص 
 عــن طريــق الّرتبيــةوقــد جــاءت .  إلدفيــك شــيبوب2)الكلمــة الحلــوة(ِقــصة 

ا فـــــيهم  مبــــالنـــــاساألب فــــاألخ تعليًقــــا علـــــى ســــخرية اإلخـــــوة األربعــــة مــــن 
وقــد أمثــرت نــصيحة األخ . لقبحــه وخجلــه" منبــوذ "_امللقــب بــال" رفعــت"

اخلامس حني أقنع إخوته األربعة بـأن علـيهم أال يـسخروا مـن أحـد وخاصـة 
، فخففـوا "جييـد التـصفري وتقليـد أصـوات العـصافري" من رفعت ألن األخري 

ن لكـن الـسبب يفتقـد املنطـق، إذ كـان جيـب علـى القاصــة أ. مـن سـخريتهم
تشري إىل أننـا جيـب أال نـسخر مـن أحـد حـىت لـو كـان ال يـتقن شـيًئا، أو ال 

  . ميلك موهبة

                                                 
إلملي نصر اهللا أن يقدم هديـة مثينـة البنتـه مبناسـبة جناحهـا وهـي عبـارة ) الغزالة( احليوان ِقصة انظر كيف حاول األب يف _ 1

يس، لنـازك خـر ) السمكة والبحـر (ِقصة هلدية والد غسان بطل بالّنسبةكذلك األمر . عن غزالن فقررت إعادا على موطنها
البنت (و)  الكوسىِقصة(و) املوزة: ( البيتية فاشلة يف قصصالّرتبيةكذلك بدت . حيث بدا اختيار الوالدين هلديتيهما فاشالً 

 . املرحة لسماح إدريس) الشقراء
تربويـا . 2001: 1 احلـرف الـذهيب،ط_بـريوت، دار اإلبـداع ). أنـت ولـد مميـز(، مـج الكلمـة الحلـوة:  إدفيك شيبوب_  2
 موجهـــة إىل لــسنوات اخلامــسة والـــسادسة والــسابعة، وهــي مزينـــة بلوحــة كالســيكية ملونـــة بريــشة تاتيانـــا ِقــصةال: ســيكولوجياو 

 العــضوية الـّصورة اجتماعيـة قــصرية سـادت فيهـا احلــوادث وحققـت قِـصة: فنيــا. جيـب أال نــسخر مـن اآلخـرين: تربويـا. جربنايـا
  .  املباشرالسرداملتوازنة عرب 
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 حـاول إقنـاع الـذيقدمت القاصة شخصية األب املـريب :  اجتماعيا
 وفـــــشل، فحـــــاول ابنـــــه الـــــسخريةأوالده األربعـــــة جتنـــــب اســـــتخدام أســـــلوب 

أال يتنـازل عـن  بطريقته؛ وإذ  كان علـى األب الّنصيحةاخلامس تقدمي هذه 
بويــةمهمتــه  فــيعلن فــشله، فــإن انتقــاًدا مــن هــذا النــوع مل توجهــه القاصــة الرت 

  .  يف قصتها وكان من األفضل لو فعلت
 لـــروز غريـــب 1)الهـــر البـــري(ويـــشبه تـــسليم األم بفـــشلها يف قِـــصة 

إال أن األم هنا بـذلت جهـوًدا أكـرب ) الكلمة الطيبة(تسليم األب يف ِقصة 
 انتــشلته مــن الــذي الــصغريلــديها اللــذين يعــامالن بقــسوة الــشحاذ إلقنــاع و 

الــشارع ليــساعدها يف أعمــال البيــت وذلــك باســتخدام الرتغيــب والرتهيـــب 
ـــامت فكـــرة انتـــشال أطفـــال الـــشوارع : اجتماعيـــا. إىل أن ســـلمته إىل أحـــد املي

وإيـــوائهم يف بيـــوت هـــي فكـــرة جيـــدة، لكـــن عجـــز األم عـــن ضـــبط ولـــديها 
 البيتيـة غـري القـادرة علـى فـرض قـانون مـا الّرتبيـة أشـار إىل خلـل يف القاسيني

  . كقانون انضمام فرد جديد إىل العائلة حىت لو كان هذا الفرد خادًما
 رغــــم تــــشاهما يف إعــــالن _وختتلــــف هــــذه القــــصة عــــن ســــابقتها 

 بكوا عاجلت ،فنيا، الفكرة بأسـلوب سـهل لعـب فيـه _بطليهما فشلهما 

                                                 
: تربويــا وســيكولوجيا. 1986:  6بــريوت، بيــت احلكمــة، ط). صــندوق أم حمفــوظ(، مــج الهــر البــري:  روز غريــب_  1

 أحيانًــا الطفولــة: تربويــا.  غــري موجهــة إىل عمــر معــني، وهــي مزينــة بلوحــة كالسـيكية بلــون واحــد بريــشة رضــوان الــشهالِقـصةال
  . الّذايت السرد العضوية املتوازنة عرب الّصورة قصرية سادت فيها احلوادث وحققت  اجتماعيةِقصة: فنيا. قاسية ال ترحم
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ــا مل يلعبــه يف القــصة األوىل احلــوار دورً  ــا مهمطالــت فــزاد طوهلــا اّلــيتا وظيفي 
بويةعلى املعاجلة  غري املقنعة من ضعف القصةالرت  .  

 تـشري بإصـبع االـام اّليت البيتية تلك الّرتبية تنتقد اّليتومن القصص 
حـــسان (، ومنهـــا ِقـــصة 1ان علـــى البنـــاتالـــصبين يفـــضلون الـــذيإىل األهـــل 

 وابنهما الّثالث إدفيك شيبوب، وفيها مييز الوالدان بني بناما  2)اتهوأخو 
الوحيــد لدرجــة ازدادت فيهــا أنانيتــه وحقــدهن وكبــتهّن حــىت متنــني لــه املــوت 
إىل أن مـــرض مرًضـــا شـــديًدا فـــصلني لـــشفائه، وأدرك وأدركـــن مـــدى احلـــب 

 أوصـل ذيالـانتقدت القاصة تعامل األهـل : اجتماعيا.  جيمع اإلخوةالذي
إال أن القاصة حلت املشكلة . األوالد إىل ما كانوا عليه قبيل مرض حسان

  ). سبب املشكلة(قصصيا بني الفتيات وأخيهن ومل حتلها تربويا مع األبوين 
 البيتيـــة القائمـــة علـــى الـــدالل املفـــسد الّرتبيـــةكـــذلك انتقـــد الكتـــاب 

األنانيـة، : "_مثـل ب، مع ما للـدالل مـن نتـائج سـلبية تت3الطّفللشخصية 
 باملسؤولية، قلة القدرة على التحمل، اإلفراط الّشعوررفض السلطة، غياب 

                                                 
إلملي نصر اهللا يف القصص الوطنية، حيث بدت التفرقة بني معاملة البنـات ) استحقت عيشها (ِقصة ميكن العودة إىل _  1
  .ان بشكل غري مقبولالصبيو 

. 1999 1 احلــرف الــذهيب، ط_بــريوت، دار اإلبــداع ). الــصغرياعي الــصن(، مــج حــسان وأخواتــه:  إدفيــك شــيبوب_  2
، وهـي مزينـة بلوحـة كالسـيكية بـاألبيض إىل الـسنوات املدرسـية اخلامـسة والـسادسة والـسابعةموجهـة  ِقـصةال: تربويا وسـيكولوجيا

 اجتماعية قـصرية سـادت فيهـا ِقصة: فنيا. انبيالص مساوئ التفرقة األسرية بني البنات و : تربويا. واألسود بريشة تاتيانا جربنايا
  .  املباشرالسرد العضوية املتوازنة عرب الّصورةاحلوادث وحققت 

  تنتقـد الكاتبـة فيهـا دالل أم فرحـان البنهـا وسـيطرا عليـه الّـيتاملرحـة إلملـي نـصر اهللا و ) فرحـان (قِـصة ميكن العودة إىل _  3
  .إىل درجة أضعفت فيها شخصيته
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 2)مــــاذا علمــــه فلفــــل: (كمــــا يف قــــصيت" 1يف احلاجــــة إىل انتبــــاه اآلخــــرين
  .  ملنري عشقويت3)هارب في الظالم(إلدفيك شيبوب، و

ا ال يشعر أنانيا متكربً " فادي"الِقصة األوىل جعل الدالل فيها الفىت 
إال أن ". احلـديثي النعمـة"بالفرح وال بالسعادة رغم كل ما يقدمه إليـه أبـواه 

وتبــــدو أمهيــــة الطــــرح . زيــــارة اجلــــد يف القريــــة قلبــــت كيانــــه وحــــسنت ســــلوكه
بـــــوياالجتمـــــاعي  ة مـــــن خلـــــل عـــــرض منـــــوذجي األبـــــوين غـــــري الرتيف الِقـــــص 

بويةالقادرين على فهم العملية  ذيوذج اجلـد ، يقابلهمـا منـالرتاسـتطاع أن الـ 
" فلفـل "الـصغريخيرج فادي من مشكلته بالعمل يف األرض ومبراقبـة الكلـب 

 رفـدت مراقبتـه دروَس اجلـد فـنهض الـذي كـان يـسعد بكـل مـا حولـه و الـذي
  . الفىت ينفض عنه آثار تربية فاشلة صححت قبل فوات األوان

بــويالجتمــاعي ة، فتبــدو أمهيــة الطــرح االثانيــأمــا الِقــصة  فيهــا مــن الرت 
  : خلل عرض منوذجني متناقضني سليب وإجيايب مها

 املنزليــة القائمــة علــى الــدالل املفــسد يف منــزل بطــل الّرتبيــةمنــوذج ) أ(
  ". جهاد"الِقصة 

                                                 
  .152 ص ،" والمراهقةالطفولة"النموعلم نفس :  حامد عبد السالم زهران_  1
. 1:1999: 1ط.  احلـرف الـذهيب_بـريوت، دار اإلبـداع ). عقد اليـامسني( مج ماذا علمه فلفل؟: إدفيك شيبوب _  2

 أثـر الــدالل :تربويـا.  تاتياناجربنايـابريـشةملونـة  كالسـيكية ةة بلوحـ، مزينــإىل الـسنوات اخلامـسة والـسادسة والـسابعة موجهـة ِقـصةال: تربويـا وسـيكولوجيا
   .املباشر السرد  العضوية املتوازنة عرب الّصورة اجتماعية قصرية سادت فيها احلوادث وحققت حبكتها  ِقصة: فنيا. السليب على األوالد

 خاليــة مــن اللوحــات، أمــا ِقــصةوال. 1998 بــريوت،). قــصص وحكايــات(،  مــج هــارب فــي الظــالم:  منــري عــشقويت_  3
  .  املباشرالسرد حدث قصت بِقصة: فنيا. أثر الدالل السليب على األوالد: تربويا وسيكولوجيا. الغالف فربيشة  َسَحر نصار
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 اإلجيابيـــة القائمـــة علـــى حتميـــل األوالد املـــسؤولية الّرتبيـــةمنـــوذج ) ب(
إىل معمله حـني " جهاد"ف أن جلأ  صادالذيوذلك يف منزل التاجر الغين 

  . هرب
إىل مدرســـته وبيتـــه، " جهـــاد"وإذ ُتظهـــر خامتـــُة الِقـــصة إجيابيـــَة عـــودة 

ــــّنفستــــدعو هــــذه النهايــــة األوالد إىل االعتمــــاد علــــى  ــــاإلرادة ال  والتحلــــي ب
كمــا تــدعو ايــة القــصة األوىل األهــل إىل تــدارك نتــائج الــدالل . والطمــوح

  .   هلاويةقبل إيصال أوالدهم إىل ا
وأظهــر بعــض الكّتــاب حيــاد األهــل، واحليــاد ســلبية تعــادل نتائجهــا 

  . 1نتائج احملاوالت الفاشلة إن مل تـَُفْقها
 واملدرســـية واالجتماعيـــة اإلجيابيـــة، 2 البيتيـــةالّرتبيـــةغـــري أـــم أشـــادوا ب

ة الطّفلــ تقــص فيهــا حكايــة 3)ةالــصغير األم (فكتبــت إدفيــك شــيبوب قِــصة 
أخذ دور أم صديقتها دنيا فتغدق عليها احلنان كما أغدقته عليها  تاّليترنا 

الــشهري القائلــة بوجــوب إرفــاق مــا " الــدكتور ســبوك" تتبــع نــصائح الّــيتأمهــا 
 الّـــيت مـــن أمـــور ماديـــة بـــالكثري مـــن احلنـــان، وهـــي الفكـــرة الطّفـــلحيتـــاج إليـــه 

                                                 
  . اع نفسي، حيث مل تنتبه األم ملا تعاين منه االبنة املراهقة من صر )عقد اليامسني(إدفيك شيبوب :  انظر_  1
 أن تقنع ابنها بطريقتها أن يستمر يف تنظيف املكان ِقصة، حيث تستطيع األم يف ال) ياسرالّساحر(نبيهة حميديل :  انظر_ 2

 .بعد أن يلعب فيه
. 1999 1 احلــرف الــذهيب، ط_بــريوت، دار اإلبــداع ). ســيطلع فجــر جديــد(، مــج ةالــصغير األم :  إدفيــك شــيبوب_  3

 موجهة إىل السنوات الدراسية اخلامسة والسادسة والسابعة، وهي مزينة بلوحة كالسيكية باألبيض ِقصةال: وجياتربويا وسيكول
 اجتماعية قـصرية سـادت فيهـا ِقصة: فنيا. انالصبيمساوئ التفرقة األسرية بني البنات و : تربويا. واألسود بريشة تاتيانا جربنايا

  . الّذايت السردوية املتوازنة عرب  العضالّصورةاحلوادث وحققت 
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يبوب  إلدفيـك شـ1)لغة المحبـة(وتشبه ِقصة .  هدفت القاصة إىل إيصاهلا
ة، إذ  يساعد ربيع ابن اخلامسة طفـًال يف املدرسـة ال يـتقن الصغري ِقصة األم 

العربية وذلك بإغداق احلنان عليه، وختتم القاصة قصتها االجتماعية مؤكدة 
وإذا تالقـت القـصتان !". يـا للغـة احملبـة: "علـى اهلـدف منهـا مبـا يـشبه العظـة

هـــل االنتبـــاه إىل الفـــرق بـــني  إىل إغـــداق احلـــب، وجـــب علـــى األالـــدعوةيف 
إغــداق احلنــان والــدالل املفــسد،  وهــو مــا ال يعــرف الفــرق بينهمــا كثــري مــن 

  . األهل
وابتعاًدا عن مشكليت الدالل  املبالغ فيه أوجفـاف العاطفـة، عاجلـت 

ــــصة  ــــصار علــــى التحــــدي(إدفيــــك شــــيبوب يف ِق  مــــشكلة شــــجار 2)االنت
تــه األم بقــص احلكايــات وبطلــب  حلالــذيالــدائم " نــدى"و" هبــة"توأميهــا 

أعمــال القــص واللــصق، مــساعدة يف املطــبخ، : (مــساعدما بأعمــال املنــزل
والفكـرة تربويـة اجتماعيــة ). تلميـع الزجـاج، نقــل الـصحون مـن وإىل الطاولــة

 املبكــرة الطفولــةة ينتمــي إىل مرحلــة الرّابعــفــابن : تعتمــد علــى أســس نفــسية

                                                 
تربويـــا . 2001: 1 احلــرف الــذهيب،ط_بــريوت، دار اإلبــداع ). أنــت ولـــد مميــز(، مــج لغــة المحبــة:  إدفيــك شـــيبوب- 1

 موجهــة إىل الــسنوات اخلامــسة والــسادسة والــسابعة، وهــي مزينــة بلوحــة كالســيكية ملونــة بريــشة تاتيانــا ِقــصةال: وســيكولوجيا
ــ  الــّصورة اجتماعيــة قــصرية ســادت فيهــا احلــوادث وحققــت قِــصة: فنيــا. لغــة احملبــة قــادرة علــى صــنع الــصداقة: تربويــا. اجربناي

  .  املباشرالسردالعضوية املتوازنة عرب 
 1 احلــرف الــذهيب، ط_بــريوت، دار اإلبـداع ). سـيطلع فجــر جديـد(، مــج االنتــصار علـى التحــدي:  إدفيـك شــيبوب_  2

 موجهــــة إىل الـــــسنوات الدراســــية اخلامــــسة والـــــسادسة والــــسابعة، وهـــــي مزينــــة بلوحـــــة  ِقـــــصةال: ويــــا وســــيكولوجياترب. 1999
 اجتماعيــة قــصرية ِقــصة: فنيــا. مــلء أوقــات فــراغ األطفــال باملفيــد:تربويــا. كالســيكية بــاألبيض واألســود بريــشة تاتيانــا جربنايــا

  .  املباشرالسردة املتوازنة عرب  العضويالّصورةسادت فيها احلوادث وحققت 
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Early Childhoodعلــى الوالــدين 1 حركــي مــستمر وهــي مرحلــة نــشاط 
يف أعمــال "  كاملــساعدة 2واملــربني حتويلــه واالســتفادة منــه يف وجهــات نافعــة

، ممـا يتـيح 3"املنزل البسيطة مثـل الكـنس والتنظـيم وإطعـام احليوانـات األليفـة
تكـوين مفاهيمـه " فيـساعده ذلـك يف للطّفـل الـّسليماخلربات احلية والتوجيـه 
فعـاًال يـؤدي إىل معاجلـة مـشكالته بـصورة قويـة وإىل تكويًنا واضـًحا منتظًمـا 

، وهــو مــا فعلتــه األم، 4"اســتمتاعه بتفكــريه وهــو يــسلك طريقــه حنــو أهدافــه
ن يبالغون يف إغداق الدالل على أبنائهم أن يستفيدوا الذيوما ميكن لآلباء 

 الناشـئةمنه، فتشكل اية هذه القصة حال تربويـا يـصلح لـصغار األطفـال و 
    .كما يصلح للراشدين

 باجتــــاه الطّفــــل البيتيــــة اســـتخدام الثنــــاء لــــدفع الّرتبيــــةومـــن إجيابيــــات 
وقـــد كتبـــت . النجـــاح واســـتبعاد التأنيـــب القـــادر علـــى دفعـــه باجتـــاه الفـــشل

 لتـدفع باألهـل إىل اسـتخدام الثنـاء 5)أنت ولد مميز(إدفيك شيبوب ِقصة 
يقل ذكـاء عـن صـديقه الفاشـل  ال الذيحافزًا كما استخدمته والدة سامي 

                                                 
  .167، ص النموعلم نفس :  حامد عبد السالم زهران- 1
  .170، ص النموعلم نفس :  حامد عبد السالم زهران- 2
  .196، ص النموعلم نفس :  حامد عبد السالم زهران- 3
  .178، ص النموعلم نفس :  حامد عبد السالم زهران_   4
تربويـا . 2001: 1 احلـرف الـذهيب، ط_بـريوت، دار اإلبـداع ). أنـت ولـد مميـز(، مج أنت ولد مميز:  إدفيك شيبوب_  5

 موجهـة إىل الـسنوات الدراسـية اخلامـسة والـسادسة والـسابعة، وهـي مزينـة بلوحـة كالسـيكية ملونـة بريـشة ِقـصةال: وسيكولوجيا
 الــّصورة اجتماعيــة قــصرية ســادت فيهــا احلــوادث وحققــت قِــصة: فنيــا. احأمهيــة الثنــاء يف إحــراز النجــ: تربويــا. تاتيانــا جربنايــا

  .  املباشرالسردالعضوية املتوازنة عرب 
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 تؤنـب الـذييف الوقـت " ولـد مميـز"عامر، ولكن أم األول تؤكد له دوًما أنـه 
األم (فيــــه أم عــــامر ابنهــــا فتجــــرّه إىل الفــــشل الــــذريع؛ وهــــذا مــــا يعيــــدنا إىل 

   .لالستعانة بعامَلي احلنان واملكافأة الناجعني) لغة المحبة(، و)ةالصغير 
 على إنقاذ َمـن الّرتبيةة قدرة هذه الّسليم البيتية الّرتبيةومن إجيابيات 

فــــي غــــضبة (يتعــــرض خلطــــر جتــــاوز احلــــدود، كمــــا يف ِقــــصة منــــري عــــشقويت 
، إذ تعيـــــد دعــــوة جـــــدة نبيــــل إىل الـــــصالة األوالد إىل الـــــشاطئ 1)األمــــواج

  إىل _  اجتماعيــا _والِقــصة تــدعو األهــل . ســاملني مــن غــضب العواصــف
  . اإلميانتربية أوالدهم على 

 متثلهــــا ِقــــصة الّــــيت املدرســــية اإلجيابيــــة الّرتبيــــة البيتيــــة إىل الّرتبيــــةومــــن 
 يف حتديـد سـلوك مخـسة الّرتبيـة ملنـري عـشقويت وقـد أثـرت هـذه 2)المنقذون(

 لفـت إىل أمهيـة عمـل اخلـري والتحلـي الـذيفتيان أخذوا بأقوال املعلم صـاحل 
بة لعمـل اخلـري، مـا يـدعو املعلمـني بالفضائل اإلنسانية، فقاموا بتكوين عصا

بويــةإىل بــذل اجلهــود  اإلجيابيــة لنــشر اخلــري بــني الطــالب وذلــك باإلحلــاح الرت 
علــــى جنــــاح مهمــــتهم ال برتكهــــا كمــــا تركهــــا بعــــض األهــــل معلنــــني فــــشلهم 

 البيتيــــة واملدرســــية، دعــــا كتــــاب القــــصة إىل الّرتبيــــةولتحقيــــق جنــــاح . الــــذريع
اخلــــربة مــــن مدرســــني وأجــــداد وأصــــحاب االســــتعانة بــــذوي االختــــصاص و 

نظريات تربوية، شرط أال يعلن هؤالء إفالسهم أو حيادهم كمـا يف قـصص 
                                                 

  . انظر قصص املغامرة_  1
  .   انظر قصص املغامرة_  2
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وإذ شـجعت القـصص . يت الـذكرالـّسابق) الهـر البـري(و) الكلمة الحلـوة(
 اإلجيابيــة، التقــت، فنيــا، يف كوــا قــصص حــوادث الّرتبيــةعلــى التــزام قواعــد 

  . توجهت ا إليهماّليت، تناسب األعمار اُألسلوبسهلة 
  الفقر  �

ون قــضية الفقـــر وتـــأثريه الّلبنـــاني الناشـــئةعــاجل كتـــاب قـــصة األطفــال و 
، وإن حــاول الكثــريون مــنهم التقليــل مــن شــأنه لــئال يــشعر 1علــى األطفــال

 بــــــالبؤس، أو حــــــاولوا تقــــــدمي حلــــــول تفاوتــــــت بــــــني تقــــــدمي اهلــــــدايا الطّفــــــل
، أو التـشجيع علـى عمـل 2سـالمي اإلالّديينع الّشر أو تطبيق واملساعدات، 

 حتـــت إشـــراف تربـــوي الـــّصغار، وتـــشجيع عمـــل 3 ألنـــه يبعـــد الفاقـــةالناشـــئة
ــــة األطفــــال غرياخلاضــــعة إلشــــراف  مدرســــي أو منــــزيل مــــنظم، ورفــــض عمال

  . 4تربوي
  _ تـشتد فيـه أزمتهـا الـذي الّزمـانفإذا بدأنا مبشكلة الفقر املؤملة مـن 

 أن العيـــد يثـــري شـــجون الفقـــراء، وهـــو مـــا   تأكـــد لنـــا_وهـــو زمـــان األعيـــاد 

                                                 
ن بعض  تعاين منه شخصيات قصصهم، بل هناك من أشار إىل أالذي مل يقتصر أدباء األطفال على شرح الفقر املدقع _ 1

 تـــزويج األمــــريات  يعـــاين الفقــــر، ويفكـــر جـــديا بقــــضيةلــــروز غريـــب،) اجلزيــــرة املـــسحورة (قِـــصةاألمـــراء، كـــاألمري ناجــــل بطـــل 
 أحبها فُزوَجْت أمريًا  اّليتات ألمراء عجائز أغنياء طمًعا يف احلصول على ثروام بعد موم كما حصل مع األمرية رانا الصغري 

 . كبري السن
  ).عصفورة العيد وشجرة التفاح: (وفاء احلسيين: انظر _  2
 .  لروز غريبالّشعبية) حكاية أيب علي(، و)حكايات جحا( انظر قصص _ 3
4

   .لنازك سابا يارد) يف ظل القلعة (ِقصة انظر _ 
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) ليلـة المـيالد(جلـربان مـسعود، و) البربـارة(و) ابن العامل: (تؤكده قصص
عــــصفورة العيــــد (لــــروز غريــــب، و) مغــــارة المــــيالد(لفريــــد أبــــو فاضــــل، و

  .   لوفاء احلسيين) وشجرة التفاح
، تبذل بدر زوجة العامل الفقري سليم 1)ابن العامل( ففي ِقصة 

 _ألنه " بابا نويل"ا إلقناعه بشراء هدية البنهما مسري يف موعد قدوم جهدً 
ال " بابا نويل"  فهو حزين ألن _التصرفات طائًشا " إرهايب"وإن كان 

ا قبل سليم النقود . حيمل إليه اهلدايا أسوة بغريه من األطفال
ّ
 خبأا اّليتومل

هما ا، يصل رفقاؤه زوجته طويًال على أن يعود مساًء ومعه لعبة حيلم ابن
 يعمل فيه، فبكت الذيليخربوها أن يده قطعتها إحدى آالت املعمل 

  !"أن األلعاب لن تأيت"األم وعرف مسري 
 يعانيه العمال بسبب الذيتصور الِقصة الفقر الشديد : اجتماعيا

 املاسة إىل األلعاب الطّفلحتكم أرباب العمل م، كما تصور حاجة 
 اآلباء عن الضروريات يف سبيل تأمينها وخاصة يف مواسم حبيث يستغين

لكن َجو الِقصة املأساوي يُبقي القارئ يف إطار من اليأس من . العيد
حتسن أوضاع العمال خاصة وأن القاص رمز إىل هذا بقطع يد العامل، 

  .أداة العمل الرئيسة

                                                 
احــد بريــشة  مزينـة بلوحــة بلــون و ِقــصةوال. 1998: 8بــريوت، بيــت احلكمــة، ط. جـديت. ابــن العامــل:  جــربان مـسعود_  1

 حدث اعتمدت ِقصة: فنيا. معاناة العمال وأبنائهم: تربويا. غري موجهة إىل عمر معني: تربويا وسيكولوجيا. رضوان الشهال
  . املباشرالسردعلى 
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مهمــــا قِنــــع أ فتتحــــدث عــــن ولــــدين فقــــريين تُ 1)البربــــارة(أمــــا ِقــــصة 
ـــــام احلـــــرب العامليـــــة  ـــــوالـــــَدمها أن خيرجـــــا  ليلـــــة الرببـــــارة يف إحـــــدى أي ة الثاني

العاصــفة للحــصول علــى بعــض املــال، فيــستقبلهما وجــه رجــٍل ال يــوحي إال 
 والريبــة، فريتــّدان صــارخني هــاربني حتــت مزاريــب املــاء املتــصببة مــن بــالتطّري 
مـــن قبـــل شـــاب " وعـــهقبّ " أن يتعـــرض لـــسرقة الـــصيبمث ال يلبـــث . الـــسماء

ويهرب مع أخته " بدربكته"ينتمي إىل جمموعة مشردين فيهوي على جبينه 
 _والِقـصة تـصور . خـاليي الوفـاض: باكيني عائدين إىل البيـت كمـا غـادراه

 يـــضطر األبـــوين إىل االســـتعانة بطفليهمـــا الـــذي الفقـــر املـــدقع _اجتماعيـــا 
طًا وثيًقا بالعيد، ويبعد شـبهة يرتبط ارتبا" مؤقت"للحصول على مورد رزق 

  . الّصغارشبح ذل قبول الكبار مال 
 الـصغرين حـني يـضرب الطّفـال ريب عليهـا الّـيتكما تـصور الـشهامة 

 اعرتضـــته وأختـــه  رافـــًضا اخلـــضوع لطلـــب إعطائـــه الّـــيتأحـــد أفـــراد العـــصابة 
  ". قبوع العيد"

كـــان  واملاُألســلوبيف ) ابـــن العامـــل(قــصة ) البربـــارة(وتــشبه قــصة 
ة الثانيـ، وسـيادة احلـوادث، وغيـاب إجيـاد حـل وإن زاد القـاص علـى الّزمانو 

 .  إشادته بالشهامة

                                                 
ان  مزينة بلوحة بلـون واحـد بريـشة رضـو ِقصةوال. 1998: 8بريوت، بيت احلكمة، ط. جديت. البربارة:  جربان مسعود_  1

 حــدث قِــصة: فنيـا. جيـب أن يــرتبط الفقـر بالــشمم واإلبــاء: تربويــا. غــري موجهــة إىل عمـر معــني: تربويــا وسـيكولوجيا. الـشهال
  .  املباشرالسرداعتمدت على 
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  يقــص _ حيــث يعلــو ســقف أمــاين األطفــال _ويف ِجــواِء العيــد 
الفـىت طـوين الفقـري  بطلهـا  يتمـىنالّـيت 1)ليلة المـيالد(فريد أبو فاضل ِقصة 

ايا وحلـــوى العيـــد، لكـــن اهللا  حرمـــان هـــدلـــو كـــان لـــه أب يقيـــه شـــرّ  اجلـــائع
يعـــوض فقـــره فيحظـــى باإلقامـــة يف قـــصر كـــان قـــد أعـــاد إىل صـــاحبته عقـــد 

وإذ تــدعو الِقــصة األطفــال الفقــراء إىل التــزام األمانــة .   وجــدهالــذياملــاس 
 منطقيــة لــو مل حيــل القــاص مــشكلة الــدعوةحــًال ملــشكلة الفقــر، فــإن هــذه 

  .  ري املقنعةاجلوع بطريقة تعتمد على الصدفة غ
مغـارة (أما روز غريـب، فتـدخل جـو العيـد والفقـر مـن خلـل قِـصة 

 مــــن اســــتعباد الــــّتخلص تكتــــشف فيهــــا العائلــــة طريًقــــا إىل الّــــيت 2)المــــيالد
 مل تــدر علــى األب حــىت الكفــاف، وذلــك حــني يــصلح األب  الّــيتالوظيفــة 

ــــيتشــــخوص املغــــارة  ــــه علــــىاّل   انكــــسرت بفعــــل العاصــــفة، فتــــشجعه زوجت
  بــــني اإلميــــان _ الراويــــة _وإذ تــــربط اجلــــدة . امتهــــان هوايتــــه هــــذه فيفعــــل

 مــــن الفقــــر، تــــرتك قــــضية املوافقــــة علــــى هــــذا الطــــرح حلفــــدائها الــــّتخلصو 
 الّـــــيتاملـــــستمعني ليقولـــــوا كلمـــــتهم األخـــــريه ويـــــدلوا بـــــدلوهم يف األســـــباب 

                                                 
بــدون . 2001: 1 احلــرف الــذهيب، ط –بــريوت، دار اإلبــداع ). زغاريــد اجلــن(، مــج ليلــة المــيالد:  فريــد أبــو فاضــل- 1
 حـدث اعتمـدت قِـصة: فنيـا. جيب أن يـرتبط الفقـر باألمانـة: تربويا. غري موجهة إىل عمر معني: تربويا وسيكولوجيا. اتلوح

  . املباشرالسردعلى 
: تربويـا وســيكولوجيا. 1986:  6بــريوت، بيـت احلكمـة، ط). صـندوق أم حمفـوظ(، مـج مغـارة المــيالد:  روز غريـب_  2
اإلميــان والعمــل : تربويــا. جهــة إىل عمــر معــني، وهــي مزينــة بلوحــة كالســيكية بلــون واحــد بريــشة رضــوان الــشهال غــري مو ِقـصةال

 السرد العضوية املتوازنة عرب الّصورة اجتماعية قصرية سادت فيها احلوادث وحققت ِقصة: فنيا.  حنبه خيّلصاننا من الفقرالذي
  . الّذايت
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وًال، تـــدعو الِقـــصة إىل اإلميـــان أ: اجتماعيـــا. خلـــصت العائلـــة مـــن معاناـــا
وامتهان عمل حنبه ثانًيا، وحماولة إجياد أفكار جديدة دائًما قد تفتح طريًقـا 

 املسلوكة، مما يعين جناح القاصـة يف طـرح خيـارات إجيابيـة الطّريقأفضل من 
) البربـارة(و) العامـل ابـن( كمـا أدت يف قـصيت _أمام أية عرقلة قد تؤدي 

ومـن هنـا، تبـدو القـصة . لـسليبإىل ما يشبه اليـأس والتـسليم بـاألمر الواقـع ا
  . أكثر جناًحا تربويا واجتماعيا

عــــصفورة العيــــد وشــــجرة (كــــذلك تــــدعو وفــــاء احلــــسيين يف قِــــصة 
ع اإلسالمي حًال ملـشكلة الفقـر الّشر  إىل اإلميان احلقيقي وتطبيق 1 )التفاح

وذلك عندما تستوقف شـجرُة التفـاح عـصفورَة األنبـاء لتنقـل مـن مثارهـا إىل 
أرادت : اجتماعيــــا. الـــّصغارت الفقـــراء أيـــام العيـــد كــــي يفـــرح الكبـــار و بيـــو 

  _  عـــرب حـــوار العـــصفورة وشـــجرة التفـــاح _ الطّفـــلالقاصــة أن توصـــل إىل 
يــشعر األغنيــاء ــم، وأن فيــه َمــن يــدعي اإلميــان وهــو  أن يف العــامل فقــراء ال

ميتني،  أبعــد مــا يكــون عنــه خاصــة يف جمــال فكــرَيت الزكــاة واألضــحية اإلســال
وأن العطاء واملشاركة مهمـان إذ يرممـان اخللـل االجتمـاعي شـرط أال يـدخل 

ـــة  ـــيتهـــذا العطـــاء يف إطـــار ااني ـــاُب األطفـــاَل علـــى قبـــول اّل  ال يـــشجع كت
وإذ أحــــسنت القاصــــة اختيارهــــا موضــــوعها، مل حتــــسن اســــتخدام . فكرــــا

  .  وفهم الفكرةالطّفل مما حيول بني اُألسلوب
                                                 

 اجتماعيـة قِـصة: فنيـا. بريـشة علـي مشـس الـدينعمر معني وهي مزينـة بلوحـات ملونـةإىل غري موجهة : تربويا وسيكولوجيا.  العيد وشجرة التفاحعصفورة: وفاء احلسيين _ 1

   . املباشرالسردوحققت صورة البناء عرب الفكرة قصرية سادت فيها 
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ــــن العامــــل(تــــا قــــصيت وإذا كانــــت اي ــــارة(و) اب بــــدون أمــــل ) البرب
قـد شـهدت انبثـاق حـل ) ليلـة المـيالد(باخلالص من الفقـر، وكانـت قِـصة 
حـــًال حقيقيـــا ختلـــصت ) مغـــارة المـــيالد(يعتمـــد علـــى األمانـــة، وشـــهدت 

) عــصفورة العيــد وشــجرة التفــاح(األســرة بــه مــن الفقــر واملــرض، وشــهدت 
ن الكتــاب حبثــوا جاهــدين عــن حلــول للفقــر، ، فــإالــّدييناإلشــارة إىل احلــل 

ــيس الفقــر(فكتبــت إدفيــك شــيبوب ِقــصة  ــا ل  يــدل عنواــا علــى اّلــيت) عيًب
يف اإلطـــار ذاتـــه ) نعمـــة اهللا(اهلـــدف منهـــا، وكتبـــت إملـــي نـــصر اهللا  ِقـــصة 
، فعمــالتهم دون الــّصغارأمــا . مقدمــة العمــَل حــًال للفقــر إذا تــالزم والقناعــة

جلـــربان ) حمـــدون( لالضـــطهاد كمـــا أوضـــحت ِقـــصة أي إشـــراف تعرضـــهم
بعيــًدا عــن (ألنطــوان مــسعود، وكمــا ورد يف ِقــصة ) أدهــم(مــسعود، وِقــصة 

ـــارد ) ظـــل القلعـــة ـــيتلنـــازك ســـابا ي  عرضـــت حلـــال عائلـــة فقـــرية ُجيـــِرب رـــا اّل
المغتــرب (الــسكري أوالده فيهــا علــى العمــل إلعالتــه، وكمــا أوضــحت ِقــصة 

ولكــن ". الطفولــة" ورد احلــديث عنهــا يف فقــرة الّــيتصر اهللا إلملــي نــ) الرائــد
  كمـــا أشـــارت _ميكــن لـــألوالد أن يعملــوا يف إطـــار تربــوي مدرســـي نــاجح 

ــتعلم: (إدفيــك شــيبوب يف قــصتيها   _) هــداياكم فــي العيــد(و) نــشتغل لن
فيكـــون اهلـــدف مـــن عملهـــم إمـــا متابعـــة العلـــم، أو مـــساعدة مـــن حيتـــاج إىل 

ن أن يعمـــل األوالد يف ظـــل إشـــراف عـــائلي كمـــا يف كـــذلك ميكـــ. مــساعدة
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طالـــب علـــم فـــي (إلدفيـــك شـــيبوب، وروايـــة ) الـــصغيرالـــصناعي (قِـــصة 
  . مليخائيل صوايا) العشرينات

 أمـام  1 )ليس الفقـر عيبًـا( يف ِقصة الطّريقوتقطع إدفيك شيبوب  
طيع  يُــــشِعر الفقـــــري بالدونيــــة حـــــني ال يـــــستالـــــذيي الــــسليب الّنفـــــسالعامــــل 

. احلصول على أشياء كثرية، فتأخذ بيده إىل اإلجيابية يف التعاطي مـع الفقـر
نعـــم  "بكـــل  مـــا يهبـــه اهللا مـــن " جمانًـــا" يـــستمتعون النـــاستقـــول القاصـــة إن 

: اجتماعيا. ولوال ذلك ما استطاع فقري شراءها ألنه ال ميلك مثنها" الطبيعة
 املتعلقـة بـاألمور املاديـة وتـزرع ختلص الِقـصة األطفـال الفقـراء مـن كـل العقـد

ويبـدو أن إدفيـك . يالّنفـسالثقة يف نفوس الطموحني اعتماًدا على االقتناع 
 ينـادي ـا اّليتشيبوب قد اخرتقت الدعوات احملذرة من االستمتاع باانية 

  . كتاب القصة، وذلك ألا هنا عطاء من اهللا تعاىل ال من البشر
 قدمتها إدفيك شـيبوب ميكـن أن اّليتي فسالنّ وميكن لفكرة االقتناع 

وهـذا . تكرس إذا ما عمـل املـرء جبـد واقتنـع بـأن رزقـه إمنـا هـو نعمـة مـن اهللا
 حتكــي حكايــة ماســح اّلــيت2)اهللا نعمــة(مــا قدمتــه إملــي نــصر اهللا يف ِقــصة 

                                                 
إىل الـسنوات املدرسـية موجهـة : تربويـا وسـيكولوجيا. 1999 احلـرف الـذهيب، _بـريوت، دار اإلبـداع .)الصغريالصناعي (، جمموعة ا◌ً ليس الفقر عيب:  إدفيك شيبوب_ 1

 الّصورة اجتماعية قصرية سادت فيها احلوادث وحققت ِقصة: فنيا. ليس الفقر عيبا: تربويا. ، مزينة بلوحة كالسيكية بريشة تاتيانا جربنايااخلامسة والسادسة والسابعة

  .  املباشرالسردية املتوازنة والبسيطة  عرب العضو 

 غـري ِقـصةال: تربويـا وسـيكولوجيا. 1999 8بـريوت، بيـت احلكمـة، ط). جزيـرة الـوهم(، مـج نعمـة اهللا:  إملـي نـصر اهللا- 2
: فنيـا.  يعطـي الـرزقيالـذاهللا هـو : تربويا. زكريا كايا: موجهة إىل عمر معني، مزينة بلوحة كالسيكية باألبيض واألسود بريشة

  . الّذايت السرد شخصية حبكتها مفككة وقد قصت  بِقصة
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وإذ تكتــشف . األمــي النــشيط الراضــي بنعمــة اهللا ورزقــه" مــسعود"األحذيــة 
ســـعادته الكـــامن يف البـــساطة والقناعـــة، جتـــد أن مـــسعود راويـــة الِقـــصة ســـر 

احلـــصول علـــى : وهـــي" برترانـــد راســـل" وضـــعها الّـــيتحيقـــق شـــروط الـــسعادة 
، مث النـــاس، احلـــب، النجـــاح يف العمـــل، احـــرتام الـــّصحةو  الطعـــام، املـــأوى،

ــــــريين مــــــن الفقــــــراء : اجتماعيــــــا. األوالد أرادت القاصــــــة أن تقــــــول إن الكث
جبـــــد " عملـــــوا"ريين ميكـــــن أن ينـــــالوا هـــــذه الـــــسعادة إذا ســـــعداء، وإن الكثـــــ

مبا قسم اهللا هلم من رزق؛ مما يعـين أن القـصتني تـدوران يف فلـك " اقتنعوا"و
   .واحد

، فقـد الـّصغار إىل عمـل بالنّـسبةأمـا .  إىل عمـل الكبـاربالنّـسبةهـذا 
بــــويأمجــــع الكتّــــاب علــــى رفــــض عمالــــة األطفــــال يف غيــــاب اإلشــــراف  الرت 

  بطلــة روايــة _ عجــز نــدى الّتفكــريوخــري منــوذج  هلــذا . واملدرســياألســري 
 عـن إجيـاد _) بعيـًدا عـن ظـل القلعـة(و) في ظل القلعة: (نازك سابا يارد

عمل تقوم به ينقذها وعمتها املعلمة املتقاعـدة مـن العـوز،  ولكـن املـشكلة 
حتــــل عنــــدما تــــستأجر ممرضــــة شــــابة غرفــــة يف بيــــت العمــــة فيخــــف العــــبء 

ي علـــى االثنتـــني دون أن يلغـــي وجــوُد املبلـــغ اإلضـــايف  مـــا تعانيـــه االقتــصاد
ـــاة مـــن هـــواجس مـــرض عمتهـــا ومـــا قـــد حتتـــاج إليـــه  مـــن مـــال إضـــايف  الفت

بيد أن الضيق االقتصادي ال يـدفع بالفتـاة إىل قبـول مغـادرة لبنـان . للعالج
  . إىل أمريكا حيث يقيم عمها
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 تعــرض القاصــة _مــن الِقــصة  الثــاين يف اجلــزء _ـًا علــى أن منوذًجــا مؤملــ
 يعـيش فيـه رجـل سـكري جيـرب الـذي" كـوخ األوالد"بــ ه حالة الفقر تتمثل في

أوالده على العمل وتقدمي النقود إليـه وميـنعهم مـن متابعـة تعلـيمهم دون أن 
  . يستطيع أحد إقناعه بوجوب إحلاقهم باملدرسة والتحاقه هو بعمل ما

 1 )حمـدون( عمالـَة األطفـال، يعـاين "كـوخ األوالد"وكما يعاين أطفـال 
فالشاب .  عنوا باسم البطل مشاكل العملاّليتبطل ِقصة جربان مسعود 

يد الكـــردي حـــاول أن يعمـــل لينـــال مالـــه بعـــرق جبينـــه بـــدل أن يبيـــع الـــّشر 
ن يفـــضلون الـــذليل الـــذي _ النـــاس، لكـــن )الـــشحاذة األرســـتقراطية(العلكـــة 

  _ ينتظــــر مــــن احليــــاة حقــــاً ال إحــــسانًا يالــــذويعرضــــون عــــن ذي الــــشمم 
  . يعيدونه إىل شحاذ حمرتف حمرتف هذه املرة
 يــساهم يف انتــشار ظــاهرة الــذيمــن هنــا، فــإن القــاص يــرى أن اتمــع 

يف عنــدما الــّشر   حيــول دون حــق العــيش الــذيعمالــة األطفــال هــو نفــسه 
  .حيول العمال إىل شحاذين

 تعليمــه، فــإذا مل الطّفــل ريثمــا يكمــل وعمالــة األطفــال قــد تكــون مؤقتــة
ـــــالعلم واملدرســـــة، وإذا كـــــان األطفـــــال يف  كـــــوخ "يكـــــن حلمـــــدون عالقـــــة ب

                                                 
 مزينة للوحة بلـون واحـد بريـشة رضـوان ِقصةوال. 1998: 8بريوت، بيت احلكمة، ط. جديت. حمدون: جربان مسعود_  1

 حــدث ِقــصة: فنيــا. حــل لعمالــة األطفــالجيــب أن يوجــد : تربويــا. غــري موجهــة إىل عمــر معــني: تربويــا وســيكولوجيا. الــشهال
  .  املباشرالسرداعتمدت على 
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 1)أدهـم(ري، فـإن ممنوعني من متابعة علمهم بأمر من أبيهم السكّ " األوالد
  يبيـع العلكـة _ حتمـل االسـم نفـسه ألنطـوان مـسعود الّـيت  بطل الِقـصة _

، ولكنـــــه يتـــــابع عملـــــه وعلمـــــه ليتبـــــوأ يف "فعَ الركـــــَل واللكـــــَم والـــــص"ويعـــــاين 
 الــّشعوراملــستقبل مركــز مــدير توظيــف يف مدرســة القريــة، ممــا خيفــف وطــأة 

  . التعليمن ال تتاح هلم فرصة الذي يشعر به فقراء األطفال الذيبالبؤس 
وليس عمل األطفال مرفوًضا كليا، فقد رحب الكتاب به شـرط أن 

  . ربوي مدرسي أو منزيليكون عملهم حتت إشراف ت
 العمـــل، الـــّصغارات الرّاويـــوقـــد حـــاول كثـــري مـــن أبطـــال القـــصص و 

فــساعدوا آبــاءهم أيـــام العطــل املدرســـية األســبوعية أوالـــصيفية إبعــاًدا لـــشبح 
 الــذيمليخائيــل صــوايا  ) طالــب علــم فــي العــشرينات(الفقــر كبطــل روايــة 

 ويـــساهم يف دفـــع أقـــساط يعـــاين الفقـــَر فيعمـــُل صـــيًفا  ليـــساعَد أبـــاه البنّـــاء
مدرســته بعــد أن كــاد يطــرد منهــا كمــا طــرد مــن صــف اجلِغرافيــا لعجــزه عــن 

  . شراء كتاب
 واألدب التعلـيمويظل الفقر صديق الكاتب ما دام قد اختـار مهنـة 

  .  ال يُقدر فيها املعلم واألديب يف لبنان على حد قولهاّليت

                                                 
 غـري ِقـصةال: تربويـا وسـيكولوجيا. 2003 5بـريوت، بيـت احلكمـة، ط). أسـطورة البحـر(، مـج أدهـم : أنطـوان مـسعود_  1

اهلــدف العلمــي : تربويــا. لرضــوان الــشها: موجهــة إىل عمــر معــني، مزينــة بلوحــة واحــدة كالســيكية بــاألبيض واألســود بريــشة
  . املباشرالسرد العضوية  عرب الّصورة اجتماعية سادت فيها احلوادث وحققت حبكتها ِقصة: فنيا. الّطفلينسي آالم عمل 
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عمـــــل يف العطـــــل ع إدفيـــــك شـــــيبوب األوالد علـــــى ممارســـــة الوتـــــشجّ 
 2)الـصغيرالـصناعي (، كما يف قِـصة 1الصيفية أو األسبوعية أو بعد الدوام

 دفعته إىل النـزول إىل معمـل اّليت تتحدث عن مهارة الفىت رامي اليدوية اّليت
  . والده للعمل يف أوقات الفراغ  والبحث يف مشاكل العمال

صـة فيهـا الــضوء  ألقـت القاالّــيت 3)نـشتغل لنـتعلم(كـذلك يف قِـصة 
على عمل طالب إحـدى املـدارس حبيـث تـدر هـذه األعمـال علـى املدرسـة 

ـــــالغ مـــــن املـــــال  ـــــات املعلمـــــني وســـــائر "مب تكفـــــي لتـــــسديد األقـــــساط ومرتب
 وســيلة شــريفة لتحقيــق غايــة _ يف هــذه احلــال _، فيكــون العمــل "النفقــات

ا إنتـاجهم  علقها الطالب يف املدرسـة ومهـروا ـاّليتشريفة جتلت يف العبارة 
  . من اخلبز والكعك وغريه ما يدل على مدى فخرهم

وقـــد حتـــل املـــشارَكُة أزمـــَة األطفـــال الفقـــراء وأزمـــة منكـــويب احلـــرب يف 
  . العيد

                                                 
عن عمل " كوكي"لسناء سامي شباين، حيث حبثت ) كوكي حلل املشاكل( احليوان األدبية ِقصة ميكن العودة إىل _ 1

 . عطلة الصيفمناسب هلا يف

:  تربويـا وسـيكولوجيا. 1999: 1بـريوت، دار اإلبـداع، ط). الـصغريالـصناعي (، مـج الـصغيرالـصناعي : إدفيـك شـيبوب _  2

مزينـة بلوحـة كالسـيكية واحـدة بـاألبيض والـسود بريـشة تاتيانـا ، إىل السنوات املدرسية اخلامـسة والـسادسة والـسابعةموجهة   ِقصةال
   .  املباشرالسرد اجتماعية قصرية سادت فيها  احلوادث واحلبكة العضوية املتوازنة عرب ِقصة: فنيا. أمهية عمل األوالد يف العطل املدرسية:ربويات. جربنايا

 صةِقـال:  تربويـا وسـيكولوجيا. 1999: 1بـريوت، دار اإلبـداع، ط). الـصغريالـصناعي (، مـج نـشتغل لنـتعلم:  إدفيـك شـيبوب_  3

. مزينة بلوحة كالسيكية واحدة باألبيض والسود بريشة تاتيانا جربنايا، إىل السنوات املدرسية اخلامسة والسادسة والسابعةموجهة 

   .  املباشرلسردا اجتماعية قصرية سادت فيها  احلوادث واحلبكة العضوية املتوازنة عرب ِقصة: فنيا.  أمهية عمل األوالد املنظم إلكمال تعليمهم :تربويا
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 1)هداياكم فـي العيـد (إليه إدفيك شيبوب يف ِقصة وهذا ما دعت
وذلك حني اقرتح مـدير إحـدى املـدارس أن يتبـع الطـالب سياسـة التقـشف 

ن جـــارت علـــيهم احلـــرب، كمـــا اقـــرتح الـــذيت لألطفـــال الفقـــراء جلمـــع تربعـــا
الطــــالب علــــى أن يعمــــَل الكبــــار مــــنهم ســــاعات يتربعــــون بأجرــــا لــــدعم 

  . صندوق التربع للهدايا، فكان أمجل عيد
ففكرة املشاركة قيمة إجيابية ال تقل أمهية عـن عمـل األطفـال املـنظم 

    .وط عمل قاسيةوال تقل أمهية عن رفض اضطهادهم وإخضاعهم لشر 
 الــذي الّلبنــاينإن قــراءة قــصص الفقــر تــدل علــى انتــشاره يف اتمــع 

إن " عمالة األطفال"ن خيضعون ملبدأ الذيُيظلم فيه اآلباء العاملون واألبناء 
  . مل جيدوا من يرعاهم

ورغـــم أن حلـــول مــــشكلة الفقـــر كثـــرية، كممارســــة عمـــل جيــــد، أو 
واملــشاركة، فإنــه يظــل يلقــي بظاللــه الكئيبــة تغيــري العمــل الــسيء، واإلميــان، 

  .  على جواء القصص

 الشيخوخة �

                                                 
تربويــا . 2002: 1ط .  احلــرف الــذهيب_بــريوت، دار اإلبــداع ). احللــم(، مــج هــداياكم فــي العيــد: إدفيــك شــيبوب _  1

 حــالً  املــشاركة:تربويــا.  تاتياناجربنايــابريــشةملونــة  كالســيكية ة، مزينــة بلوحــإىل الــسنوات اخلامــسة والــسادسة والــسابعة موجهــة ِقــصةال: وســيكولوجيا
  .املباشر السرد  العضوية املتوازنة عرب الّصورة اجتماعية قصرية سادت فيها احلوادث وحققت حبكتها  ِقصة: فنيا. ألزمة هدايا العيد
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 عمليا وإن ابتعدت عنها زمنيا، والدليل ما الطفولةال تبتعد الشيخوخة عن 
 والـــشيوخ، الـــّصغارنـــراه يف قـــصص األطفـــال، ويف الواقـــع أيـــًضا، مـــن تـــالزم 

 الـّصغار جتارم إىل  إىل الكبار، بينما يقدم الكبار خالصةالّصغارفيصغي 
  . على شكل نصائح أو حكايات تستهويهم

 يف قــــضايا الــــشيخوخة عنــــد كتــــاب قــــصة األطفــــال الــــّدخولوقبــــل 
 قـضية رفـض 1)عروس القـزم(ني، عاجل ألبري مطلق يف قِـصة الّلبناني الناشئةو 

 بأسلوب مزج فيـه الواقـع باخليـال مـن خلـل شخـصية قـزم الّزمناملرأة جتاعيد 
 اشــرتط أن يتــزوج ابنــة املــرأة لقــاء إبقائهــا شــابة، وملــا الــذي) ُجَريــدل(املــرآة 

ط قتلتــه املــرأة وأنقــذت ابنتهــا وقبلــت حبكــم الــّشر أصــر ُجَريــدل علــى تنفيــذ 
  .  بواقعية هدفت الِقصة إىل تكريسها اجتماعياالّزمن

 الناشــــئةوارتبطــــت معظــــم صــــور الــــشيخوخة يف قــــصص األطفــــال و 
 أسهب الكتـاب يف وصـفها حـىت كـادت تـصبح شخـصية يتالّ بصورة اجلدة 

 )جـدتي(جـاهزة تقـص احلكايـات علـى مـا قـدمها جـربان مـسعود يف قِـصة 

                                                 
تربويًــا . 2001: 2لبنــان، مكتبــة لبنــان، ط.  حكايــات حمبوبــة_، سلــسلة كتــب الفراشــة عــروس القــزم:  ألبــري مطلــق_  1

الـشيخوخة حقيقـة جيـب : وهي مزينة بلوحات كالسيكية ملونة أنيقـة تربويـا. سنة)12 _8(ة إىل أعمار موجه: وسيكولوجيا
  .  املباشر مع املونولوجالسرد العضوية، وقصت بالّصورة سردية حققت ِقصة: فنيا. أن تقبلها
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ــــدها 1 ــــريون غــــريه مــــازجني فعــــل القــــص األساســــي عن وعلــــى مــــا قــــدمها كث
  .2باحلكمة وإعطاء املعلومات االجتماعية والعلمية والوطنية أيًضا

القاّصــــة، : "اهزة بأــــاخيتــــصر جــــربان مــــسعود شخــــصية اجلــــدة اجلــــ
 وهذا االختصار قائم على حكايات حيكيها عنها وعلى ؛"واملربية، والقلب

  :أما ما حيكيه عنها فهو. لساا مًعا
يبـــست يف الثمـــانني وجفـــت وتقـــددت  : "وصـــفه هلـــا يف عجزهـــا) أ(

كـــصخرة مـــن صـــخور لبنـــان العتيقـــة، وانطفـــأ النـــور يف عينيهـــا انطفـــاء كـــاد 
يف أيامها األخرية كانت حتادث املوتى حني كان املوت حيوم و ". يكون تاما

وكانــت جدتــه تتقبــل مزاحــه، وحتبــه، وتتــشاجر معــه وتعقــد هدنــة، . حوهلــا
كمــا خيــرتع املراهقــون مــشاكل ال وجــود هلــا " خيرتعهــا "الّــيتوحتــّل مــشاكله 

ليبدو واحدهم يف عني نفـسه شخـصية ذات وزن ال هـم للنـاس وللحـدثان 
وكيـف تـربط " عيـد الغطـاس"ويتحـدث عنهـا يف . هلا والنيل منهـاإال الكيد 

 .رؤية املسيح بشرط طاعة األوالد هلا مع تفاصيل أخرى

                                                 
مزينـة بلوحـة بلـون واحـد بريـشة  ِقـصةوال. 1998: 8بـريوت، بيـت احلكمـة، ط). جـديت(، مـج  يجـدت: جربان مـسعود_  1

 حـدث اعتمـدت علـى قِـصة: فنيـا. اجلـدات ال ميـنت: تربويـا. غري موجهـة إىل عمـر معـني: تربويا وسيكولوجيا. رضوان الشهال
  . الّذايت السرد

) مواسـم اخلـري( العلميـة صةِقـلوفـاء احلـسيين، ويف ال) اخليـاط والقمـر( العلميـة ِقـصة اجلـاهزة للجـدة يف الالشخصية:  انظر_  2
 الوطنيـــة ِقـــصةلـــروز غريـــب، ويف ال) مغـــارة املـــيالد( تتحـــدث عـــن قـــضية الفقـــر الّـــيت االجتماعيـــة ِقـــصةإلدفيـــك شـــيبوب، ويف ال

  .إلدفيك شيبوب) الكذبة البيضاء(
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ــــل ) ب( ــــات جدتــــه، فهــــي احلكايــــات املنتظــــرة مــــن قب أمــــا حكاي
فتسرد وقائع من خياهلا " على ما مسعْت أو على ما خربتْ "احلفداء وتدور 

بــــاره وينتــــصب، وأن األشــــخاص خييــــل لــــألوالد فيهــــا أن املاضــــي يــــنفض غ
ن الــذيوكانــت معظــم احلكايــات ضــد األتــراك  .ن تــصفهم ليــسوا رفاتًــاالــذي

: وتـــرميهم باملعاصـــي حـــىت لـــو كـــانوا مـــن بعـــضها بـــراء" باحليـــات"تـــصفهم 
ــــاب البحــــر مــــن " فــــاجلراد مــــن أعمــــاهلم، واملــــوت مــــن أعمــــاهلم، وإقفــــال ب

يطعمهن  ..   نطعميهن كمانكنا.. اهللا ميحقهن" :وتدعو عليهم"! أعماهلم
  !".كاسات العمى

، كمــا ال متــوت معظــم اجلــّدات، تظــل  وإذ ال متــوت جــدة القــاص
ــا وتــضحك  مالًكــا حارًســا علــى قلمــه، خيربهــا مبــا يكتــب فــرتقص طربًــا حيًن

 : ضحكتها املكبوتة حيًنا، وتقول له يف حنان وفخر
 !" علمناك عالشحادة سبقتنا علبواب. يا شيطان"

ال متـــوت اجلـــدات خاصـــة يف قلـــوب مـــن ميـــتهن كتابـــة : ااجتماعيـــ
القـــــصص، إذ يعتقـــــد القـــــاص أن حكاياتـــــه مـــــستمدة مـــــن حكاياـــــا، وأن 

  .وجوده إمنا هو استمرار لوجودها
لكــــن بعــــض الكتــــاب خرجــــوا عــــن شخــــصية اجلــــدة القاصــــة، وهــــو 
خروج مهم وإن مل يرَق إىل تغيري جذري يف شخصية اجلـدة، فوصـفت روز 
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  جدا بالقوية _ 1)البيت القديم(  بطلة ِقصة _لسان نائلة غريب على 
ــيتالنــشيطة النظيفــة   مــا انكــسرت إال وقــت مــرض فمــوت ابنتهــا الــشابة، اّل

ـــا كمـــا مل ميـــت اجلـــد  ـــذاكرة متاًم ـــا ومل متـــت يف ال ـــه الـــذيفماتـــت واقًع  مل يول
متـه احلفداء أمهية يف حياته، بـل عرفـوا مكانتـه بعـد موتـه، وعرفـوا مـدى حك

 الــذكر فيهــا حــىت _ علــى وضــع اجلــد الناشــئة يــصر قصــصيو األطفــال و الّــيت
 يعانيهـا حفـداؤه الّـيتية واالجتماعيـة الّنفـسليبدو القادر على حـل املـشاكل 

 . 2بسبب ما ميتلكه من خربات حياتية
أرادت القاصــة أن تؤكــد فكــرة حيــاة األجــداد يف الــذاكرة : اجتماعيــا

 . حىت لو ماتوا واقًعا
وال يقتــصر انكــسار العجــائز علــى مــرض أو مــوت أو ابتعــاد يُــداهُم 

 يـــذكرنا بـــصورة األم العجـــوز يف ِقـــصة اخليـــال الـــذيأحـــد أفـــراد عـــائالم، و 
، بــــل قــــد يطــــاهلم االنكــــسار إذا مــــا 3إلملــــي نــــصر اهللا) الجبــــار (الّتــــارخيي

ضـت  تعر الـذيتعرضوا ألمراض الـشيخوخة كمـرض اخلبـال وفقـدان الـذاكرة 

                                                 
 غري ِقصةال: ا وسيكولوجياتربوي . 1996: 6بريوت، بيت احلكمة، ط).  اخلفيةالّنار(، مج البيت القديم:  روز غريب_  1

. الـذكريات ال متـوت: تربويـا. موجهة إىل عمر معني، خالية من اللوحـات الداخليـة، وتـصميم الغـالف بريـشة رضـوان الـشهال
  . الّذايت السرد حوادث اعتمدت على ِقصة: فنيا
) مــاذا علمــه فلفــل؟(، و) املكمــلالبيــت غــري(، و)صــندوق الكنــوز: ( انظــر شخــصية اجلــد احلكــيم يف كــل مــن قــصص_  2

  .إلدفيك شيبوب
تـدور علـى نفـسها دوران الغائـب عـن  "_تانيـك، فالّتي غـرق يف الـذي كانت عينا األم العجوز تلتهبان بكاء علـى ابنهـا _ 3

فيهــا أصــابع وكانــت تقــرتب مــن بركــة املــاء املتجمــد يف احلديقــة، تغــرق ". وعيــه، مث ترمتــي يف ركــن مظلــم، متلفعــة حبزــا الكبــري
  ".يا ميميت: "يديها، وتطلق صرخة، وتدور على نفسها، وتعود على املنزل حمنية الرأس تتمتم



 189

طبـــق ( حملمـــد علـــي مشـــس الـــدين و1 )الجـــدة أم عاصـــم(لـــه بطلتـــا قـــصيت 
ة هــي الثانيــ إلملــي نــصر اهللا، وإن كانــت بطلــة الِقــصة 2 )ملفــوف محــشي

  . خالة الراوية العجوز وليست جدا
ن تغــريت احليــاة مــن حــوهلم الــذيكــذلك ينكــسر العجــائز املهملــون 
سـيرة ( حال بطل قِـصة احليـوان فشعروا باألسى واحلزن يلف قلوم كما يف

  . لسناء سامي شباين) الحمار األخير

 أصيبت باخلبال بعد اّليتالِقصة األوىل حتكي قصة اجلدة أم عاصم 
جتاوزها الثمانني، فما كان من القاص إال أن قدمها يف لوحات متنوعة 

  أفراد عائالت مرضى اخلبال إىل _ اجتماعيا _تثبت مرضها وتدعو 
  .   أيًضاالّرتوحييةالئهم مزيًدا من العناية والرعاية اجلسدية والطبية و إي

 الـذيعـن إطـار مـرض اخلبـال ) طبق ملفوف محشي(ومل خترج ِقصة 
ــــة  ــــصر اهللا بدقــــة مقارِن ــــني طريقــــة تعامــــل _ اجتماعيــــا _وصــــفته إملــــي ن  ب

ة األمـــريكيني مـــع املـــريض إذ خيربونـــه حقيقـــة مرضـــه دون أن حيفلـــوا بالـــصدم
 تنــادي باعتمــاد اللطــف واحملبــة الّــيتقية الــّشر ة الطّريقــ قــد يتلقاهــا، وبــني الّــيت

                                                 
يـة مــن ال غايـة تربو : تربويـا. عمـر  معـني، مزينـة بلوحــات ملونـة بريـشة سـامر أسـامةإىل  غـري موجهـة ِقـصةال:  تربويــا وسـيكولوجيا.حكايـة الجـدة أم عاصـم:  حممـد علـي مشـس الـدين_ 1
  . املباشر السرد وحققت صورة البناء املفككة عرب الشخصية اجتماعية قصرية سادت فيها  ِقصة: فنيا. ِقصةال

 ِقـصةال: تربويـا وسـيكولوجيا. 1997 1بـريوت، دار اإلبـداع، ط). روت يل األيـام(، مـج طبق محشي ملفوف:  إملي نصر اهللا_  2

جيـب أن نتعامـل مبحبـة  :تربويـا. مهـى نـصر اهللا: الية من اللوحات الداخلية، وتـصميم الغـالف بريـشةخ،إىل عمر معنيموجهـة غري 
   .الّذايت  السردعرب  العضوية املتوازنة، الّصورةحوادث حققت  ِقصة: فنيا. مع من خيرف
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 غـادرت الّـيت تفضلها راوية الِقصة وإن مل تستطع تطبيقهـا مـع خالتهـا اّليتو 
  . قالّشر 

  وبعيــًدا عــن اجلــد واجلــدة واألقــارب العجــائز، شــجع كتــاب القــصة 
العجــائز كمــا يف قــصيت إدفيــك  و الــّصغاراألطفــاَل علــى إقامــة الــصداقة بــني 

   ).وصية العجوز(و )ست سنوات: (شيبوب

  علــى لــسان القاصــة وبطريقــة _ 1 )ســت ســنوات(حتكــي قــصة 
  حكايــــة تبــــادل اهلوايــــات بــــني امــــرأة مــــسنة ــــوى العنايــــة _ الــــّذايت الــــسرد

ة عشرة وى قراءة جمالت األطفال منـذ سـت الثانيحبديقتها، وبني فتاة يف 
  .سنوات

 :  وترى الفتاة يف اهلوايتني تشاًا

) ب. (الـّساحرة والـة مملكـة وفـاء الـّساحرةاحلديقة مملكة املرأة ) أ(
  متــثالن العطـاء ومتثــل صــاحبتامها لــذة العطــاء _ احلديقــة والــة _كالمهـا  

ن يريد وتعري الفتاة جملتها لصديقاا
َ
التنوع ) ج. (فتفتح العجوز حديقتها مل

  . رتك فيه االثنتان تشالذي

                                                 
. 1999 1لــذهيب، ط احلــرف ا_بــريوت، دار اإلبــداع ). ســيطلع فجــر جديــد(، مــج ســت ســنوات:  إدفيــك شــيبوب_  1

 موجهة إىل السنوات الدراسية اخلامسة والسادسة والسابعة، وهي مزينة بلوحة كالسيكية باألبيض ِقصةال: تربويا وسيكولوجيا
 اجتماعيـــة قـــصرية ســـادت فيهـــا احلـــوادث ِقـــصة: فنيـــا. تبـــادل اخلـــربات بـــني األجيـــال: تربويـــا. واألســـود بريـــشة تاتيانـــا جربنايـــا

  . الّذايت السرد العضوية املتوازنة عرب الّصورة وحققت
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فتحكـي قـصة صـداقة ربطـت بـني الفـىت 1 )وصية العجوز(أما قـصة 
 أوصـــت لـــه  برصـــيدها املـــايل بعـــد أن كـــان الّـــيتمـــاهر وبـــني صـــديقة جدتـــه 

 أىب تلقــي املــساعدة املاديــة منهــا رغــم فقــره مــا يعــين أن الــذيالـصديق الــويف 
 العجـــــائز  تـــــشجعان علـــــى تبـــــادل الـــــصداقة بـــــني_ اجتماعيـــــا _القـــــصتني 

 لرشــاد دارغــوث 2  )كنــوز ال تنفــذ(واألطفــال متاًمــا كمــا شــجعت ِقــصة 
  .  االستعانة حبكمة القدماء ومعرفتهم واالعتزاز بعلومهم

أمــــا مــــا يــــستحق اإلعجــــاب بقــــدرة العجــــائز الالمتناهيــــة، فهــــو مــــا 
 وصــفت الّــيتالعلميــة ) بدايــة فــي الثمــانين(قدمتــه إملــي نــصر اهللا يف ِقــصة 

 تكمـل تعليمهـا األكـادميي اجلـامعي، اّليتبطلة قصتها الثمانينية الغربية فيها 
  إىل تــــــشجيع اســــــتخدام القــــــدرات اجلــــــسدية _  اجتماعيــــــا _مــــــا يــــــدعو 

 تــضع العجــوز يف الّــيتوالعقليــة إىل آخــر يــوم يف احليــاة بعيــًدا عــن القوالــب 
رأة إطار شخصية اجلـد واجلـدة؛ وهـو خـروج بشخـصية املـرأة املـسنة أكثـر جـ

، وإن مل تتكرر جتربة اخلروج هذه )البيت القديم(من خروج روز غريب يف 

                                                 
تربويـا . 2001: 1 احلـرف الـذهيب،ط_بـريوت، دار اإلبـداع ). أنـت ولـد مميـز(، مـج وصـية العجـوز:  إدفيـك شـيبوب_  1

  موجهـــــة إىل الـــــسنوات اخلامـــــسة والـــــسادسة والـــــسابعة، وهـــــي مزينـــــة بلوحـــــة كالســـــيكية ملونـــــة بريـــــشةِقـــــصةال: وســـــيكولوجيا
ـــصة: فنيـــا. إمكانيـــة إقامـــة صـــداقة بـــني العجـــائز واألطفـــال: تربويـــا. تاتياناجربنايـــا  اجتماعيـــة قـــصرية ســـادت فيهـــا احلـــوادث ِق

  . السرد املباشر العضوية املتوازنة عرب الّصورةوحققت 
موجهـة غـري  ِقـصةال: ا وسـيكولوجياتربويـ. 2001 9بريوت، بيت احلكمة، ط). يوم عاد أيب(، مج كنوز ال تنفذ:  رشاد دارغوث_  2

 جيــب أن يــستفيد األبنــاء مــن معرفــة :تربويــا.  مزينــة بلوحــة واحــدة كالســيكية بلــون واحــد بريــشة رضــوان الــشهال،إىل عمــر معــني
  . املباشرالسرد اعتمدت على حوادث ِقصة: فنيا.. القدماء
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ورمبــا يفـسر كــون بطلــة قــصة إملــي نــصر اهللا . عنـد أحــد غــري إملــي نــصر اهللا
   .غربية هذا اخلروج عن شخصية العجائز اجلاهزة

   الطفولة �
 كتبهـا كتـاب قـصة الّـيت عـن املوضـوعات الطفولةال ميكن أن تفصل 

 ، وعلـــــى 1فهـــــي موجـــــودة يف متـــــردهم علـــــى املدرســـــة. الـــــشبابل و األطفـــــا
، ويف إعاقـــــام 5، ويف خــــوفهم4، ويف صــــداقام3، وعلــــى األســـــرة 2الفقــــر

، 9، ويف متيــزهم8، ويف غــريم7، ويف قــسوم6 أو إعاقــات غــريهمالشخـصية
، ويف انطالقهــم يف 2، ويف ضــجرهم1، ويف عملهــم10ويف حتمــل مــسؤوليام

                                                 
  ). يوم خارج املدرسة(، و)الولد والعنزة واخلروف(حسن عبد اهللا يف :  انظر_  1
ليلـة (، وفريـد أبـو فاضـل يف )يف ظـل القلعـة(، ونازك سابا يـارد )أدهم(، وأنطوان مسعود )محدون(جربان مسعود :  انظر_  2

  ).مغارة امليالد(، وروز غريب يف )أضواء املدينة(، ورشاد دارغوث يف )امليالد
  ). الظريف ملكو(س زغيب يف ، وإليا)هارب يف الظالم(منري عشقويت يف :  انظر_  3
، وى طبارة محود ) حيبين كثريًاالذيصديقي (، وأمل غامن )وصية العجوز(، و)ست سنوات(إدفيك شيبوب يف :  انظر_  4

  ).احلياة اجلديدة(، وحسن عبد اهللا يف )راجي فوق قوس قزح(يف 
سيطلع (، و)بعد العاصفة(، وإدفيك شيبوب يف )جديت(، وجربان مسعود يف )مغارة ظريفة(منري عشقويت يف :  انظر_  5

  ).  الظريف ملكو(، وغلياس زغيب يف )امسع يا رضا(، وأنيس فرحية يف )فجر جديد
، ومنـري عـشقويت )فرحـة اللقـاء(، وروز غريـب يف )لبيـب والرجـل الـضرير(، و)يف مركـز التأهيـل(إدفيك شـيبوب يف :  انظر_  6

  ). شبشول(يف 
  ) أين تذهب أندا؟(و) أندا اخلوتا(، وإملي نصر اهللا يف )شبشول(، ومنري عشقويت يف )اهلر الربي(يف روز غريب :  انظر_  7
  ). الغرية البيضاء(، و)حسان وأخواته(إدفيك شيبوب يف :  انظر_  8
، )الـصغريامل احلـ(، و)موهبة فنية(، و)حكايتها مع الفن(، و)ةالصغري األم (، و)أنت ولد مميز(إدفيك شيبوب يف :  انظر_  9
، وألكــسندرا باســيل عــواد يف ) اخلفيــةالّنــار(، وروز غريــب يف )شــاعر صــغري(، وحممــد علــي مشــس الــدين يف )الــوتر املقطــوع(و
  ). القيثارة الفضية(، وإلياس مسيا يف )القصر احللم(

سـيطلع (دفيـك شـيبوب يف ، وإ)طالـب علـم يف العـشرينات(، وميخائيـل صـوايا يف )املنقـذون(منـري عـشقويت يف :  انظـر_  10
  )  فجر جديد
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، ويف مـــشاركتهم 4، ويف شـــغبهم3ى ووهادهـــا ووعرهـــا ورحاـــايف روايب القـــر 
  .وغري هذا مما ينبض يف حنايا القصص واحلكايات... 5يف مهوم الوطن

) ابــــن العامــــل( يف 6الّلعــــبوهــــي موجــــودة يف حبهــــا وحاجتهــــا إىل 
 يـرفض تقـدمي الذيجلربان مسعود رغم أنه لعب مع الواقع املؤمل ) البربارة(و

نــــشاط ســــار  "الّلعــــبن يكــــون نتيجــــة طبيعيــــة طاملــــا أن الفــــرح املفــــرتض أ
لـسماح إدريـس ) الكـل مـشغول( بطل قِـصة _ أصر أسامة الذيو " 7وممتع

  .   على االستمتاع به_
 نوًعــا الــّنفس يعتربهــا علمــاء 8 موجــودة يف ممارســة هوايــاتالطفولــة و 

 Late املتــــأخرة الطفولــــة ميارســــها األوالد يف مرحلــــة الّلعــــبمــــن أنــــواع 
                                                                                                                            

، )طالـب علـم يف العـشرينات(، وميخائيـل صـوايا يف )هـداياكم يف العيـد(، و)نـشتغل لنـتعلم(إدفيـك شـيبوب يف :  انظـر_  1
  ). الظريف ملكو(وإلياس زغيب يف 

  ).البيت غري املكمل(إدفيك شيبوب يف :  انظر_  2
  ).الصغريالطبيب (وإدفيك شيبوب يف ، )امسع يا رضا(أنيس فرحية يف :  انظر_  3
قفـزة (، و)ةالّثالثـاألشـقياء (، وإدفيـك شـيبوب يف )يف غـضبة األمـواج(، ومنري عشقويت يف )مرمر(نبيهة حميديل يف :  انظر_ 4

 . إللياس زغيب)  على الثلج
  ).وقعة الغداء الساخنة(، و)سيطلع فجر جديد(إدفيك شيبوب يف قصيت :  انظر_  5
.  والتـشخيص والعـالجالتعلـيميف "ية الّنفـسللعـب أمهيتـه ): النمـوعلـم نفـس ( حامد عبد الـسالم زهـران يف كتابـه  يقول_  6

ويتطلـب إشـباع هـذه احلاجـة .  يف هـذه النـواحيالّلعـب واالستفادة من الّطفل عند الّلعبونؤكد هنا أمهية إشباع احلاجة على 
 البنـاء وتوجيـه األطفـال النّـشاط املتنوعـة املـشوقى واوجـه الّلعـبلعـب واختيـار للعب وإفساح مكان ل =  = إتاحة وقت الفراغ

  ].270ص ". [الّلعبنفسيا وتربويا أثناء 
  .273، ص النموعلم نفس :  حامد عبد السالم زهران_  7

إلدفيـــك ) املقطـــوعالـــوتر (، و)صـــندوق الكنـــوز(، و)موهبـــة فنيـــة(، و)حكايتهـــا مـــع الفـــن(، و)الـــصغرياحلـــامل : ( انظـــر_  8
حملمد علـي مشـس الـدين ) شاعر صغري(أللكسندرا باسيل عواد، و) القصر احللم(إللياس مسيا، و) القيثارة الفضية(شيبوب، و

  .يف فقرة اهلوايات واملواهب
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Childhood   واملراهقـة املبكـرةEarly Adolescnce  1 " فتجلـب الفـرح
  . أيًضا

علـــى أن هـــذا الفـــرح قـــد ُمينـــع مبنـــع أصـــحاب الـــسلطة األطفـــال أن 
الربيـــــع ( كمـــــا يف ِقـــــصة ألبـــــري مطلـــــق الّلعـــــبميارســـــوا حقهـــــم الطبيعـــــي يف 

 .2)األصفر
ج، ومنـع  والـضجيالّلعـباألطفـال وقـف " فرَج الليل" أمر امللك فقد

 بألعـــام خـــارج منـــازهلم إىل أن رافـــق الّلعـــباألطفـــال مـــن " حـــابس"امللـــك 
 الــذييف رحلــة أعادتــه عــن قــراره اجلــائر " ســيدة األزهــار"امللــك فــرَج الليــل 

ن  حيملـون ألقابًـا طنانـة تتعلـق الـذييتخذ مثله كثـري مـن الكبـار حـىت أولئـك 
" وزيــر الــشؤون الطفوليــة"يفــة ، وميارســون وظــائف ال تليــق ــم كوظالطفولــةب

  .  وافق امللك على حبس األطفال خوفًا منه وحفاظًا على منصبهالذي
   ال _ الّلعــب  وإن صــدرت أوامــر مبــنعهم عــن _غــري أن األطفــال 

، وال ميــنعهم عــن متابعتــه شــجار كــشجار أبطــال قِــصة إدفيــك 3يكفــون عنــه
  .  الّصغار بينما نسيه  تورط الكبار فيهاّليت 1)براءة األطفال(شيبوب 

                                                 
  .272، ص النموعلم نفس :  حامد عبد السالم زهران_  1
: تربويًا وسـيكولوجيا. ت.لبنان، مكتبة لبنان،د. حكايات حمبوبة _، سلسلة كتب الفراشة الربيع األصفر:  ألبري مطلق_  2

 يف الّلعـبأمهيـة :تربويـا. الّرسـاموهي مزينة بلوحات كالسيكية ملونة أنيقة مع إغفال اسم . سنة)12 _8(موجهة إىل أعمار 
  .  املباشرالسرد العضوية، وقصت بالّصورة سردية حققت ِقصة: فنيا. حياة األطفال

 تظهــر أن األطفــال يلعبــون يف كــل األحــوال حــىت الّــيت) ةالــصغري احملتالــة ( إدفيــك شــيبوب املرحــة ِقــصة ميكــن العــودة إىل _  3
  .  جزء ال يتجزأ من حيامالّلعباألمنية منها، ف
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ـــيت حـــىت لـــو دخلـــوا دائـــرة اخلطـــر الّلعـــبوال يكـــف األطفـــال عـــن   اّل
ــــن  ــــدىل مــــن غــــصن شــــجرة احلــــور العمالقــــة  " أم ســــامل"دخلهــــا اب ــــدما ت عن

 انتهـت الّـيت و 2)ولـدي قلبـي علـى(كالعيب السريك يف ِقصة منـري عـشقويت 
يــــا مــــار ! عــــذرايــــا ! يــــا رب دخلــــك:  بإنقــــاذه مرفًقــــا بــــدعاء األم املــــذعورة

وخلصت األم إىل مثٍل خاص ا خيتلـف عـن املثـل .. يا مار شربل! جريس
:  اجتماعيــا".الّلعــب"قلــيب علــى ولــدي وقلــب ولــدي علــى : املعــروف وهــو

دعت الِقصة األهل إىل التزام سالمة أوالدهم مبراقبتهم وحتذيرهم من اخلطر 
  .احملدق م

 حــىت لــو أدى إىل مــشكلة لّلعــبا عــن العــودة إىل الــّصغاروال يكــف 
نفــــسية تتمثــــل بــــاخلوف املــــسيطر علــــيهم إزاء ممارســــة لعبــــة معينــــة ارتبطــــت 

 حلــسن عبــد اهللا، 3)الدراجــة الزرقــاء(بــاألمل، كمــا حــدث مــع بطــل قِــصة 
مـساعدة صـديق بطـل الِقـصة ) أ: ( فيها من خللالّلعب ظهر التعلق باّليتو 

                                                                                                                            
: يـا وسـيكولوجياتربو . 2002: 1ط .  احلـرف الـذهيب_بـريوت، دار اإلبـداع ). احللـم(، مـج براءة األطفال: إدفيك شيبوب _  1

 على الكبار أال يكونوا طرفًا :تربويا.  تاتياناجربنايابريشةملونة  كالسيكية ة، مزينة بلوحإىل السنوات اخلامسة والسادسة والسابعة موجهة ِقصةال
  .  املباشر السرد املتوازنة عرب   العضويةالّصورة اجتماعية قصرية سادت فيها احلوادث وحققت حبكتها  ِقصة: فنيا. الّصغاريف مشاكل 

 غـري موجهـة ِقصةال: تربويًا وسيكولوجيا. 1996: 1بريوت، ط). كان يف مرة(، مج قلبي على ولدي:  منري عشقويت_  2
 بالّلعـبعض األوالد يوقعون أنفسهم يف اخلطر أثناء :تربويا. إىل عمر معني ومزينة بلوحة واحدة كالسيكية بريشة نتايل سعيد

  . املباشرالسرد حوادث اعتمدت على ِقصة: فنيا. لذا جيب االنتباه إليهم
. إىل الفتيـان والفتيـات موجهـة ِقـصةال: تربويـا وسـيكولوجيا. 2005: 2بـريوت، دار احلـدائق، ط. الدراجـة الزرقـاء : حسن عبد اهللا_  3

 قــد حيــب األوالد لعبــة كمــا :تربويــا.  مــن القطــع الوســط صــفحة24وهــي مزينــة بلوحــات ملونــة بريــشة حــسان زهــر الــدين وهــي 
  .الّذايت السرد العضوية املتوازنة  عرب الّصورة قصرية اجتماعية سادت فيها احلوادث وحققت ِقصة: فنيا. حيبون شخُصا
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 علـــى اكتـــشاف تقنيـــة القيـــادة صـــديقه اخلـــائف مـــن قيـــادة دراجـــة بعجلتـــني
  .إرادة بطل الِقصة للوصول إىل القدرة على القيادة) ب. (وتشجيعه

خــوف ) أ: (ـعلــى أن مــشكلة نفــسية جاــت بطــل الِقــصة متثلــت بــ
 ـــا أو االكتفـــاء بقي) ب ( رأســـهقيـــادة الدراجـــة بعـــد أن وقـــع عنهـــا وشـــجاد

أمـــــا حـــــل .  أرض الغرفـــــةهـــــا يفاالكتفـــــاء جبرّ ) ج ("يف احللـــــم"الطـــــريان ـــــا 
 بَــدُء التعلــق بالدراجــة) أ: (التــايل الــّشكلية فقــد جــاء علــى الّنفــساملــشكلة 

تقـــدميها إىل صـــديقه يف عيـــد ازديـــاد التعلـــق ـــا بعـــد أن قطـــع وعـــًدا ب) ب(
تــصميم بطــل الِقــصة علــى قيادــا قبــل فقــداا وجناحــه وفرحــه ) ج (مــيالده

  . هلا خاصة بعد أن استعادهاإعالن حبه الصريح) د(ذ النجاح 
ومل يكتـــف الكتـــاب بتوجيـــه انتبـــاه األهـــل للعـــب األوالد اخلِطـــر، ومل 

ية املرتبطـة بلعبـة مـا، الّنفـس من العقد الّتخلصيكتفوا بتشجيع األوالد على 
 فــال يرتكــوا ألعــام أرًضــا بعــد الّلعــببــل طلبــوا مــن األوالد التــزام ســلوكيات 

. دخلوا أنفــسهم وغــريهم وغــريه يف دائــرة اخلطــر، وال يُــالّلعــباالنتهــاء مــن 
 لنبيهة حميديل، وتدعو األطفال 1) ياسرالّساحر(متثله ِقصة : القانون األول

يرمــــي األوســــاخ يف : إىل أن يفعلــــوا كمــــا يفعــــل ياســــر بعــــد كــــل لعــــب، أي
السلة، ويضع الثياب يف الغسالة، ويضع األحذية يف اخلزانة، واألكـواب يف 

                                                 
 إىل األطفــال ابتــداء مــن  موجهــةةِقــص ال: تربويــا وســيكولوجيا. 2006: 1بــريوت، دار احلــدائق، ط.  ياســرالــّساحر:  نبيهــة حميــديل_ 1

 جيـب أن يرتـب األوالد البيــت :تربويــا. وهــي مزينـة بلوحـات ملونــة طفوليـة معـربة بريـشة حــسان زهـر الـدين . عمـر مخـس سـنوات
 .ر املباشالسرد العضوية املتوازنة  عرب الّصورة قصرية اجتماعية سادت فيها احلوادث وحققت ِقصة:  فنيا.بعد أن يلعبوا
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ريــــــة علــــــى الطاولــــــة، واأللعــــــاب يف الــــــصندوق، واأللــــــوان يف املغــــــسل، والزه
وتــــدعو األطفــــال إىل االنتبــــاه ملــــا تــــسببه الفوضــــى مــــن حــــزن . إخل...العلبــــة

وغضب لألهل فيتفادوها دون أن يشكل هذا التفادي منًعـا مـن حقهـم يف 
  . الّلعب

كما تشري الِقصة إىل أمهية ثناء اآلباء على كل عمـل مفيـد يقـوم بـه 
 متحــورت حــول فكــرة الــسحر اّلــيت يف لعبــة اخليــال الــّدخولد وذلــك باألوال
فاستطاعت أن حتافظ على الرتتيب وعلـى " أم ياسر" أبدعتها وكّرستها اّليت

  .   جو املرح
 املـؤذي إدانـة محلـوا الّلعـباب فيـه أدان الكتّـ ، فقدالثاينأما القانون 

" رامــي "ـاء لعبــه األذى كــ يقــصد مــن ور الــذي للطّفــلفيهــا املــسؤولية كاملــة 
لعبــة ( ارتــدى قنــاع ذئــب وحلــق بأختــه إىل احلديقــة إلخافتهــا يف ِقــصة الــذي

 الّلعـب علـى _ اجتماعيـا _ ركـزت الّـيت أللكـسندرا باسـيل عـواد 1 )مخيفة
املــؤذي كقيمــة ســلبية تفــسد متعــة الفــرح وقــد تــؤدي إىل رعــب يــصل أحيانًــا 

  .إىل املوت
 إىل معاجلة قضية طفولية مهمـة هـي قـضية  الطفويلالّلعبومن حق 

االنتقال من مرحلة إىل مرحلة أعلـى، مـع مـا يرافقهـا مـن شـعور عنـد األهـل 
                                                 

 .1996: 1بـــريوت، دار اإلبــداع احلـــرف الـــذهيب، ط، )ضـــائعون يف اجلزيــرة(، مــج لعبـــة مخيفـــة: ألكــسندرا باســـيل عــواد_ 1
. تاتيانـــا جربنايـــا: القـــصة موجهـــة إىل أوالد الـــصف الثـــامن، مزينـــة باللوحـــات امللونـــة الكالســـيكية بريـــشة: تربويـــا وســـيكولوجيا

قــصة قـصرية اجتماعيــة ســادت فيهـا احلــوادث وحققــت الّصورةالعـضوية املتوازنــة عــرب الــسرد : فنيــا. الّلعــب املــؤذي سـليب: تربويـا
   . املباشر
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 إلدفيـك شـيبوب خـري تعبـري عـن 2)عقد الياسمين(وتعرب ِقصة .  1واألوالد
علـــى " بالنقمـــة  "_ة عـــشرة الثّالثـــ ابنـــة _" أروى"هـــذا االنتقـــال، إذ تـــشعر 

 فـــساتينها احلريريـــة، وأحـــذيتها اللماعـــة، ومـــساحيقها،  تغـــار مـــنالّـــيتأمهـــا 
وإذ . وعطرهــا الفــواح الرائحــة، وجواهرهــا، ممــا يــسبب لــألم تنغــيص عيــشها

  اجتماعيا _حتل الفتاة األزمة حبوار مهم بينها وبني نفسها، تدعو القاصة 
 قــد يقعــن فيــه فيــسبب الــذي" العــداء املوهــوم"_  الفتيــات إىل االنتبــاه ل_
ملــــشاكل هلــــن وألســــرهن، كمــــا تــــدعوهن إىل العــــودة إىل عــــيش العواطــــف ا

وبدراسـة الِقـصة تربويـا .  كن يعشنها قبل هـذه املرحلـةاّليتالطفولية الصادقة 
  : واجتماعيا، يتبني أن

شتقة مـــــن املـــــ adolescenceالفتـــــاة تعـــــيش مرحلـــــة املراهقـــــة ) أ(
عنــاه التــدرج حنــو النــضج وم   adolescereالفعــل الالتيــين               

فـرتة عواصـف وتـوتر "، وهـي 3اجلسمي والعقلي واالنفعـايل واالجتمـاعي
ية وتــسودها املعانــاة واإلحبــاط والــصراع الّنفــسوشــدة، تكتنفهــا األزمــات 

  ". 4والقلق واملشكالت وصعوبات التوافق

                                                 
  . الوطنية لسماح إدريس كنموذج للوعي اجلنسي عند املراهقني) امللجأ (ِقصةبطل " مازن" ميكن أن نأخذ شخصية _  1
تربويـا . 1:1999: 1ط.  احلرف الذهيب_، دار اإلبداع بريوت). عقد اليامسني(، مج عقد الياسمين:  إدفيك شيبوب_  2
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حققــــــت الفتــــــاة النــــــضج االنفعــــــايل بعــــــد صــــــراع أوضــــــحه ) ب(
إىل عـادة مواجهتهـا " اهلـروب مـن الـصراعات"املونولوج نقلهـا مـن عـادة 

  . 1وحلها
 الــــذيكانــــت األم حياديــــة جتــــاه مــــشكلة ابنهــــا يف الوقــــت ) ج(

االلتفـــات إىل ظهـــور أي مـــشكلة انفعاليـــة عنـــد "يفـــرتض علـــى الوالـــدين 
، خاصــة وأن "2املراهــق واملبــادرة حبلهــا وعــالج احلالــة قبــل أن تــستفحل

  .  كانت واضحة" أروى"مشكلة 
أم "املوقف احليادي السليب يقابله موقف مسؤول من قبل هذا 

 تشجع ابنها الشاب على االستقالل والسفر خارج قريته ملتابعة اّليت" رامز
  : اجتماعيا  مما يعين 3)ابتسامة النصر(علمه يف ِقصة إدفيك شيبوب 

بويأن األم حققت اهلدف ) أ( بوي من جهة دعوة الرت ني األهل الرت
  ".4يالّنفسساعدة املراهق يف حتقيق االستقالل االنفعايل والفطام م"إىل 

                                                 
  .295، ص النموعلم نفس :  حامد عبد السالم زهران_  1
   . 322، ص النموعلم نفس : سالم زهران حامد عبد ال_  2
: تربويـا وسـيكولوجيا. 2002: 1ط .  احلـرف الـذهيب_بريوت، دار اإلبداع ). احللم(، مج ابتسامة النصر: إدفيك شيبوب _  3
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املساندة "أن األم فهمت سعي ابنها لالستقالل وحاجته إىل ) ب(
، فتغلبت على "1والدعم واالعتماد على اآلخرين خاصة الوالدين واألسرة

  . الّصحيح الطّريقعاطفتها وأرسلته يف 
طقية تزرع الثقة يف نفوس على اآلباء أن يفكروا بطريقة من) ج(
  . أبنائهم

حتطــــــم اســــــتقالل ابنهــــــا وتلــــــصقه باألســــــرة " أم رامــــــز"وإذ كــــــادت 
ألسباب عاطفية، فقد أصر والد الفـىت البعقليـين مـن آل محـادة علـى رفـض 

 يعمــل الــذي يتلقاهــا مــن قريبــه الغــين الّــيتمتــرد ابنــه الــشاب علــى اإلهانــات 
ــــــصر اهللا ــــــي ن ــــــصة إمل ــــــده يف ِق ــــــد (أجــــــريًا عن ــــــرب الرائ ، فاختــــــار 2)المغت

 self: يــةالّذاتاخلدمــة "االســتقالل واهلجــرة إىل أمريكــا حيــث ابتكــر نظــام 
service " ،يف املخازن هناك بعد أن أدرك عجزه عـن فهـم لغـة أهـل الـبالد

والِقـصة تـدعو ". االبـن الـضال"فنجا من الذل واستقل بعـد أن اعتـربه أبـوه 
شجيع املــراهقني علــى رفــض الــذل حتــت أي   إىل تــ_  اجتماعيــا _األهــل 

  . سبب من األسباب كما تشجعهم على االستقالل
وإىل جانـــــب احلاجـــــة إىل االســـــتقالل، حيتـــــاج املراهـــــق إىل أن يـــــزرع 
األهل يف نفسه الطمأنينـة والثقـة، وهـذا مـا تؤكـده إدفيـك شـيبوب يف قِـصة 

                                                 
  .292، ص النموعلم نفس :  حامد عبد السالم زهران_  1
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ـــة( ـــيت 1)مـــدخل إلـــى الرجول  العقـــاب  أزال  األب فيهـــا خـــوف ابنـــه مـــناّل
عندما أوقـع سـطل احلليـب أرًضـا، قـائًال إن كـل إنـسان ُمعـرض للخطـأ  ممـا 

  . أدخل الفىت إىل عامل الرجولة احلقيقي القائم على العزمية والقوة
  :   أن على اآلباء أن يقوموا_  اجتماعيا _وهذا يعين 

هو عمليـة واعيـة مـستمرة بنـاءة " وcounsellingي الّنفسباإلرشاد ) أ(
ططـــة ـــدف إىل مـــساعدة وتـــشجيع الفـــرد كـــي يفهـــم نفـــسه وحيللهـــا، وخم

ويفهم ميوله واستعداداته وقدراته، ونواحي نبوغه ونواحي قصوره، والفـرض 
ية، وخرباتــه، ومــشكالته، وحاجاتــه، وأن يــستخدم الّنفــساملتاحــة، واجتاهاتــه 

وينمـــي كـــل إمكانياتـــه بـــذكاء إىل أقـــصى حـــد مـــستطاع عـــن طريـــق مواهبـــه 
  ". 2ة وذكائهالطبيعي

بإزالــــة كـــــل خــــوف ينتـــــاب أوالدهــــم، مـــــع العلــــم أن مـــــشاعر ) ب(
  .، وقد شعر بطل الِقصة بالذنب فيها3الذنب نوع من أنواع اخلوف

ض هلــا األطفـــال وجتـــد  مـــن مــشاكل يتعـــرّ وباإلضــافة إىل كـــل مــا مـــرّ 
حلوًال أو شبه حلول عند الكتاب واملربني، فإن خري ما تُلخـص بـه حقـوق 

: _  طالبت باّليتإللياس زغيب ) الظريف ملكو(جود يف رواية  مو الطّفل
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ال أن إدراك األطفــ) ب (الــّصغارحتــرك الكبــار بــشكل فاعــل مــن أجــل ) أ(
انـدفاع األطفـال ثـائرين السـرتداد حقـوقهم ) ج (هلم حقوقًا هلم تنتزع مـنهم

حــق األطفــال يف ) د(نفــور وســلبية فــال يبقــون منــصاعني يتقبلــون األشــياء ب
) و(الطفولـة و الّلهوة والشوكوال و الّلعبحق األطفال بالكتاب و ) ه( فالتثقي

حـق األطفـال ) ز (1ارتفاع صـوت األطفـال لـيعم الـدنيا فتـصبح يـة يجـة
يف كــل بلــدة مبكتبــة ودار للمعرفــة، بكتــاب ومدرســة راقيــة، مبلعــب وحديقــة 

ن  الالهيــة، بتخطــيط للمــستقبل كــي تتوســع أمــامهم آفــاق وميــاديللطّفولــة
  .2احلياة

احلـــــصول علـــــى اإلرشـــــاد ) أ(، فتـــــتلخص يف الـــــشباب أمـــــا حقـــــوق 
احلـــصول ) ج (احلـــصول علـــى االســـتقالل ) ب(ي مـــن قبـــل الكبـــار الّنفـــس

 التعلـيمإكمـال ) ه(تنمية املواهب ) د. (على الطمأنينة والكرامة واالحرتام
  .العايل
�  الحب  

 حركـات وكلمـات  شـعور احلـب يفالناشـئةمل خيِف كّتاب األطفـال و 
أمــــا احلــــب بــــني ذكــــر حيــــوان . شخــــصيات قصــــصهم احليوانيــــة واإلنــــسانية

إذ حيـب ) نمرود الغابـة(وأنثى، فقد سّلط ألبري مطلق عليه الضوء يف ِقصة 
احلمار محارة بيضاء مجيلة تبادلـه احلـب، وإن بـدا إعجـاب خفـي منهـا جتـاه 
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 بإمهاهلــا وفــاًء لــصديقه عورالــشّ النمــر القــوي مــا اضــطر األخــري إىل إزالــة هــذا 
إلبقـاء    صـدها النمـرالّـيت يف طرح فكـرة اخليانـة وتبدو أمهية القصة. احلمار

فعاشـــت قـــصة احلـــب علـــى حـــسابه، وعـــاش احلبيبـــان ، احلـــب بـــني احلبيبـــني
   .هدم هذه السعادة" األنثى"سعيدين رغم حماولة 

 إيبــا ويف اإلطــار نفــسه قــدم ألبــري مطلــق قِــصة حــّب تــداعب القــردة
فيها حبيبها مشبـانزي وتغـّين لـه بينمـا حيـاول أن خيتلـف عـن غـريه مـن القـرود 

 الذيليكون فريًدا يستحق إعجاا ويصل األمر به إىل االستغناء عن ذيله 
 خيـــاف أن حيتـــل قلبهـــا لـــو ظـــل يـــشبهه الـــذييـــذكرها بـــابن عمـــه نـــسناس و 

الغــرية يف احلــب قــد ؛ مــا يعــين أن فكــرة )ل المفقــودالــذي(وذلــك يف قِــصة 
هددت أيًضا أمـان مشبـانزي كمـا سـبق وهـددت اخليانـة أمـان عالقـة احلمـار 

  ). نمرود الغابة(واحلمارة يف 
لسناء سامي شباين قِـصة حـب مجعـت ) سيرة الحمار األخير(ويف 
 التقاهـا مـرة يف موسـم احلـصاد، اّليت" الغرباء"واألتان " أبو موزة"بني احلمار 

 الذي أقلقه و الذيىت فكر جديا بالزواج منها قبل اختفائها وجتدد اللقاء ح
 دهسها الذي خرب موا على يد ابن أحد أثرياء القرية _ فيما بعد _محل 

وهو يقود سيارته اجلديدة بـسرعة؛ ممـا يعـين ظهـور فكـرة ديـد ثالـث يهـدد 
احملــب والفكــرة األخــرية هــي األشــد إيالًمــا، ألن . وهــو املــوت عالقــة احلــب

. الباقي ال يستطيع إال أن يـسلم ـا فـال تنفـع أيـة جهـود السـتعادة احملبـوب
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 جتربـــة وجدانيـــة الناشـــئ و للطّفـــلوهـــذه القـــصص احليوانيـــة ميكـــن ان تـــشكل 
   .تنطبق على عامل البشر

 جتمــع بــني صــبّية وشــاب قليلــة وإن دخــل  الّــيتإال أن قــصص احلــب 
 الــذي النبيــل الــّشعورصفوا هــذا كتــاب القــصة إىل عــامل القلــب البــشري ليــ

 مجعــت بــني الّــيتهدفـه الــزواج جنــح أم فــشل، وذلــك علــى غــرار قِــصة احلــب 
 ميـــر ـــا املراهقـــون الّـــيتإلدفيـــك شـــيبوب و ) الـــصغيرالطبيـــب (بطلـــي روايـــة 

ـــة   الـــّصحة حتقـــق هلـــم الّـــيتعـــادة وتعتـــرب مـــن أهـــم مظـــاهر حيـــام االنفعالي
ة، إزالـــة الكلفـــة، القـــضاء العـــدوان، جعـــل زيـــادة اإللفـــ: ية مـــن خلـــلالّنفـــس

ية أكثــــر إجيابيــــة، كوــــا قــــوة عالجيــــة جبــــارة لكثــــري مــــن الّنفــــساالجتاهــــات 
 الـذكر علـى كـل احملبـني الّسابقةية الّنفس الّصحةوتنطبق شروط .  1املشاكل

املـــراهقني وإن ترافقـــت بقليـــل مـــن القلـــق املـــرتبط بقـــضية اكتـــشاف املرحلـــة 
ــاّلــيتاجلديــدة  سبق أن مــّروا ــا مــن قبــل، وخــري دليــل علــى وجــود هــذا  مل ي

" ثريــا"  جتــاه _لــسماح إدريــس ) الملجــأ( بطــل قِــصة _القلــق شــعور مــازن 
  .  تشاركه وعائلتها حياة امللجأاّليتابنة اجلريان 

ية واجلــسدية الّنفــسوقــد أجــاد القــاص وصــف تفاصــيل منــو املــشاعر 
 شــأا شــأن معظــم _ مــازن وثريــا   حيــسها ألول مــرة؛ وال تنتهــي ِقــصةاّلــيت

ـــالزواج خاصـــة وأن احلـــرب تقـــف _قـــصص حـــب املراهقـــة  ـــة ب ـــة تقليدي  اي

                                                 
  .، بتصرف321، ص النموعلم نفس :  حامد عبد السالم زهران_  1
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عائًقــا أمــام حتقيـــق مــشاريع املــستقبل، بينمـــا تــسري قِــصة حـــب بطلــي روايـــة 
وفاء ال (يف هذا االجتاه كما سارت ِقصة منري عشقويت ) الصغيرالطبيب (

قنـــع وإن افتقـــدت تفاصــــيل احلـــب ا) يمـــوت
ُ
 اســـتطاع ألبـــري مطلــــق الــــذيمل

ـــة منطقيـــا  ـــه املقبول وإدفيـــك شـــيبوب ومســـاح إدريـــس وضـــع القـــارئ يف أجوائ
أن تسّري ِقصة احلـب يف طريـق ) عيد في القرية(واستطاعت روز غريب يف 

الــزواج دون أن تتطــرق إىل لغــة املــشاعر بــل ظلــت تــدور يف دائــرة العــادات 
ــــدو  حــــسن اختيــــار الزوجــــة دون االلتفــــات إىل  القائمــــة علــــى قواعــــد الّتقالي

 الـّشعبيةمشاعر الفتاة وشـروط اختيـار احلبيـب والـزوج  علـى غـرار القـصص 
  ...سندريال، بياض الثلج، وغريمها: املعروفة

وقـصة ) الـصغيرالطبيـب (أما وقد تـشات قـصص احلـب يف روايـة 
روحـــي يف االلتـــزام باحلـــب النقـــي ال) عيـــد فـــي القريـــة(و) وفـــاء ال يمـــوت(

 احملافظـــة، كانـــت فكـــرة مســـاح الّلبنانيـــة القرويـــة الّتقاليـــدالـــدائر يف العـــادات و 
أكثـــــر جـــــرأة وواقعيـــــة يف كـــــشف املـــــشاعر اجلـــــسدية ) الملجـــــأ(إدريـــــس يف 

بتفاصـــيلها ممـــا يفـــتح أبـــواب جتـــارب املـــراهقني القـــراء علـــى مقارنـــات واقعيـــة 
ا مؤلفوهـــا هلـــم  تقـــدم إلـــيهم ناقـــصة يف قـــصص كتبهـــالّـــيتبعيـــدة عـــن املثاليـــة 

  .حتت إشراف تربوي صارم مراِقبٍ 
على أن احلب ليس دائًما قوة عالجية جّبارة لكثري من املشكالت؛ 

 قِـــصة حــب حافلـــة _ جامًعـــا بــني اخليـــال والواقــع _فقــد قــدم ألبـــري مطلــق 
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 تبــــدأ بقلــــب يكــــاد يقفــــز، وتتطــــور فتــــصل إىل الّــــيتبالتفاصــــيل الرومانــــسية 
ال احملبوبة، إلدراك حقيقـة اسـتحالة جنـاح عالقـة استطابة الوحدة، فسرقة ش

 1)جبـل األقـزام( والبيئة واملستوى يف الّشكلحب بني شاب وفتاة خمتلَفي 
يكني وإال الـّشر  بـني _ اجتماعيـا وجـسديا _يف تأكيـد علـى شـرط التكـافؤ 

وهــو درس تربــوي أجــاد تقدميــه للقــراء حبيــث ميكــن أن . غــدا احلــب جــالًدا
 ــدد الّــيتإىل أفكــار اخليانــة والغــرية واملــوت " دم التكــافؤعــ" تــضاف فكــرة 

ني قـــد الّلبنـــاني الناشـــئةعالقـــات احلـــب، مـــا يعـــين أن كتـــاب قـــصة األطفـــال و 
  .  قدموا رؤية شاملة للحب ساهم كل واحد منهم يف جزء منها

   السلبّيةاألخالق اإليجابية واألخالق  �
طفال من خلل كتابتها أن تكتب لأل) ديبيناي(عندما حاولت السيدة 

: رسالة إليها يقول فيها) جان جاك روسو(البنها رسائل أخالقية، وّجه 
لقد قرأت يا سيديت بكثري من العناية رسائلك املوجهة إىل السيد ولدك "

أعتقد أن فكرة ...فوجدا صاحلة وممتازة، لكنها لن تساوي عنده شيًئا
 ألا قد تكون  _ سن احلظ   حل _تابة إليه فكرة أحسنِت اختيارها الك

أن يصغي إليك، وأن : لكن ال بد من شرطني أساسيني هنا. قلبه وروحه
اسردي له قصًصا واروي له حكايات على لسان احليوان ..يرد عليكِ 

                                                 
تربويًـــا . 2001: 2لبنـــان، مكتبـــة لبنـــان، ط.  حكايـــات حمبوبــة_جبـــل األقـــزام، سلــسلة كتـــب الفراشـــة :  ألبــري مطلـــق_  1

: تربويـا. الّرسـاموهـي مزينـة بلوحـات كالسـيكية ملونـة أنيقـة مـع إغفـال اسـم . سنة)12 _8(ر موجهة إىل أعما:وسيكولوجيا
ـــصة: فنيـــا. جيـــب أن خيتـــار كـــل إنـــسان حمبوبـــه مـــن مـــستواه  املباشـــر مـــع الـــسرد العـــضوية، وقـــصت بالـــّصورة ســـردية حققـــت ِق

  . املونولوج
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يستطيع وحده استخالص األخالق منها ويتمكن وحده من تطبيقها على 
ت منذ القدمي  واألمهاالّرواةوعن طريق احلكاية، قدم ". 1األخص

 أمام تربية الطّريق واإلجيابية لتعبد السلبّية تتضمن األخالق اّليتاحلكايات 
  .    وتنشئتهالطّفل

   السلبّية  األخالق _أوًال 

ـــ   مـــن غـــرورالـــسلبّية األخـــالق الناشـــئةو  اب قـــصة األطفـــالانتقـــد كّت
حني موضـــ... وعقليـــة نفعيـــة وطمـــع وغـــرية وحـــسد وحقـــد واحتيـــال وأنانيـــة 

  . مصري من يتخلق ذه األخالق

) الــضفدعة والبطــة: (فقــد دعــوا إىل االبتعــاد عــن الغــرور يف قــصص
) الــديك المغــرور(أللبــري مطلــق، و) الــديك الفــصيح(لزينــب الزيلــع رميــا، و

ملنري عشقويت، وكلها استعانت بالعقاب إلعادة املغرورين فيها إىل حجمهم 
 3 أرادت تلقــني اإلوزة درًســا يف املــشاركةإال أن زينــب الزيلــع رميــا. 2الطبيعــي

 يف الدرسهذا " رافع"، و"ميىن"و" رياض"متاًما كما أراد األب تلقني أوالده 

                                                 
  .101، ص أدب األطفال:  جعفرالّرزاق عبد _  1
  .قصص احليوان:  انظر_  2
كما .إلدفيك شيبوب) نشتغل لنتعلم(، و)هداياكم يف العيد(، و)املنقذون(، و)ةالصغري األم : ( ميكن العودة إىل قصص_  3

عـصفورة  (قِـصة، و )راجـي فـوق قـوس قـزح( ـى طبـارة محـود قِـصة، و )احليـاة اجلديـدة( حـسن عبـد اهللا قِـصةميكن العودة علـى 
  .لوفاء احلسيين، وكلها تشيد باملشاركة، وتدعو األوالد إىل عدم األنانية) حالعيد وشجرة التفا 
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إلدفيـــك شـــيبوب وذلـــك بـــدعوم إىل مراقبـــة اجلـــدول 1 )الجـــدول(ِقـــصة 
 الفنيـة مـن مقدمـة وعقـدة وحـل، الـسردوإذ تفتقد الِقـصة مقومـات . املعطاء

 درس تربــــوي مدرســــي مفيــــد ال ميكــــن أن يــــدرج يف إطــــار تبــــدو أقــــرب إىل
القصة، وهو ما يقع فيه الكتاب امللتزمون بتأدية هدف تربـوي أًو ومدرسـي 

  . ثانًيا
 2)ســـنابل القمـــح(ويف إطـــار الغـــرور، كتبـــت إدفيـــك شـــيبوب ِقـــصة 

 ورثــت غرورهــا عــن عمتهــا، اّلــيتمهــا املغــرورة : تتحــدث فيهــا عــن األختــني
وقد سـاعد األب مهـا علـى .  ورثت تواضعها عن أمهااّليتعة وفادية املتواض

 اّلــيت تــشبه الــسنابل الثقيلــة احملنيــة الــرأس اّلــيتأن تتحــول لتكــون مثــل فاديــة 
بويةتعطي بصمت أفضل ما عندها فنجحت خطته  يف إصالح ابنتهالرت  !  

بــويوإذ تقــع القاصــة يف شــرك اهلــدف  واملدرســي كمــا وقعــت يف الرت 
  _، تفـــشل القـــصة فنيـــا يف الوصـــول إىل التـــشويق، وـــدف ابقةالـــسّ القـــصة 

 عمليـــــا وإن وقعـــــت يف خلـــــل الـــــسلوك  إىل تـــــصحيح _اجتماعيـــــا وتربويـــــا 
تربوي عندما أراد األبوان ابنتيهما نـسخة عـن األم دون العمـة ودون احـرتام 

                                                 
: تربويــا وســيكولوجيا. 2001: 1ط .  احلــرف الــذهيب_بــريوت، دار اإلبــداع ). اجلــدول(، مــج الجــدول: إدفيــك شــيبوب  - 1

 قِـصة: فنيـا. دعـوة إىل املـشاركة:تربويـا.  تاتيانـا جربنايـابريـشةونـة مل كالسـيكية ة، مزينـة بلوحـإىل لسنوات اخلامسة والسادسة والسابعة موجهة ِقصةال

   .  املباشرالسرد  العضوية املتوازنة  عرب الّصورةاجتماعية قصرية سادت فيها احلوادث وحققت حبكتها   
: تربويـا وسـيكولوجيا. 2001: 1ط .  احلـرف الـذهيب_بـريوت، دار اإلبـداع ). اجلـدول(، مج سنابل القمح:  إدفيك شيبوب- 2

 قِـصة: فنيـا.  جيـب أن نتواضـع:تربويـا.  تاتيانـا جربنايـابريـشةملونـة  كالسيكية ة، مزينة بلوحإىل السنوات اخلامسة والسادسة والسابعة موجهة ِقصةال

   .  املباشرالسرد  العضوية املتوازنة  عرب الّصورةاجتماعية قصرية سادت فيها احلوادث وحققت حبكتها   
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 الطّفـــــلمقارنـــــة " يكمـــــن خطرهـــــا يف الّـــــيتخـــــصوصيات الفروقـــــات الفرديـــــة 
 حــل عقــدة الغروراملفتعلــة الــذيإىل جانــب اخللــل الفــين " 1وتــه أو رفقائــهبإخ

  .  بشكل غري مقنع
 تــــسود الّــــيت" العقليــــة النفعيــــة"وإىل الغــــرور، انتقــــد رشــــاد دارغــــوث 

 يرويهــــا علــــى لــــسان رب أســــرة الّــــيت 2)محاولــــة( يف ِقــــصة الّلبنــــايناتمــــع 
اعــة حــني يقــّدمون يبحــث عــن التــوفري يف ســوق اخلُــَضر فيكتــشف غــش الب

ن عــرفهم بـأم الغربــاء عــن املنطقــة الــذي _" خواجـات "ـاخلُـضرَة والفواكــه للــ
 أغلـــى ممـــا يقـــدموا إىل أبنـــاء املنطقـــة فـــصرخ مـــصرا علـــى تعريـــف نفـــسه _

  ". أنا لست خواجا، أنا مواطن من العمال: "بالقول
 مــن الــدروس ال وإذ يؤكــد بطــل الِقــصة، اجتماعيــا وتربويــا، أن كثــريًا

 وبالقيم املثلى يف احليـاة، يتمـىن أن يـتخلص اجليـل الناستزيد املرء إال كفرًا ب
وهو حل يظـل يف إطـار األمنيـات ونقـل . القادم من العقلية النفعية السائدة

  . جتربة واقعية سلبية أقرب بأسلوا إىل الصحافة منها إىل القصة
ا، قـــص رشـــاد دارغـــوث كيـــف ويف إطـــار انتقـــاد العقليـــة النفعيـــة أيـــضً 

يــستغل مــصلحو الــسيارات زمــن االصــطياف لينــالوا أجــورًا مرتفعــة لقــاء أي 
تصليح يقومون به حىت لو كان ألحد أبناء قـراهم علـى اعتبـار  أن كـل َمـن 

                                                 
  .225، ص النموعلم نفس :  حامد عبد السالم زهران_  1

تربويــــا . ال يوجــــد لوحـــات. 2001، 9بـــريوت، دار احلكمـــة، ط ). يـــوم عــــاد أيب(، مــــج محاولـــة:  رشــــاد دارغـــوث_  2
 اجتماعيـة سـادت فيهـا قِـصة :فنيـا. جيـب أن حنـارب العقليـة النفعيـة: تربويـا.  غري موجهـة إىل عمـر معـنيِقصةال: وسيكولوجيا

  .  على لسان رب أسرةالّذايت السرداحلوادث وقصت ب
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 مـــن أجـــل(يف املنطقـــة مليـــونري أو أمـــري مـــن أمـــراء البـــرتول وذلـــك يف ِقـــصة 
 أــم كالــذبان النــاسة بــاحلكم علــى ؛ ممــا جعلــه خيــتم الِقــص 1)جلــدة ممزقــة

" أمــراء البــرتول"ومل ختــل الِقــصة مــن انتقــاد . أخالقهــم مســسرة وغــش وطمــع
يف الليلــــة الواحــــدة عــــشرات األلــــوف مــــن غــــري أن ترجتــــف "ن ينفقــــون الــــذي

، ممـا يبقـي الفكـرة كـسابقتها أقـرب إىل موضــوع "ألحـدهم يـٌد أو تـرّف عـني
  . ها الفنيةصحفي منه إىل القصة برتكيبت

ــــصة  ــــت إملــــي نــــصر اهللا   ِق  2)المنعطــــف(ويف اإلطــــار نفــــسه، كتب
يُف، الـــّشر وتـــروي فيهـــا كيـــَف اســـتبدَل باألســـتاذ ممـــدوح، الـــصحفي األمـــُني 

 أشـفق الـذيانضم إىل بطانة املتنفذين فأخذ مكانـه هـو " صعلوكٌ "موظٌف 
تربويـا،  والقـصص، اجتماعيـا و . عليه منذ مخس سـنوات ووظفـه يف املؤسـسة

ـــّشر متجـــد  ف واألمانـــة واملبـــادئ، وتـــستنكر الوصـــولية واجلـــشع والسمـــسرة ال
  .3والطمع

 كمــا يف ِقــصة الــسخرية مــشكلة الناشــئةوقــد عــاجل كّتــاب األطفــال و 
: إلدفيك شيبوب، وعاجلوا الغرية واحلسد كما يف قصص) الكلمة الحلوة(

                                                 
. ال يوجـد لوحـات. 2001، 9بريوت، دار احلكمـة، ط ). يوم عاد أيب(، مج من أجل جلدة ممزقة:  رشاد دارغوث_  1

 اجتماعيـة سـادت قِـصة: فنيـا. لعقليـة النفعيـةجيب أن حنـارب ا: تربويا.  غري موجهة إىل عمر معنيِقصةال: تربويا وسيكولوجيا
  .   املباشرالسردفيها احلوادث وقصت ب

 غــري ِقــصةال: تربويــا وســيكولوجيا. 1999 7بــريوت، دار احلكمــة، ط . ، مــج جزيــرة الــوهمالمنعطــف:  إملــي نــصر اهللا- 2
 أحــداث اعتمــدت علــى ِقــصة: فنيــا. فاءالــّشر  مراكــز انقــالب املفــاهيم ووصــول الوصــوليني إىل: موجهــة إىل عمــر معــني، تربويــا

  . املباشرالسرد
  . وهي تنتقد الطمعالّشعيبلسامل مشس الدين يف القصص ) أم سليم ودجاجتها: ( انظر_  3
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) ديك األســـوداألبــيض والــ الـــديك(لــسماح إدريــس، و) تحــت الــسرير(
والِقـصة األخـرية . لرشـاد دارغـوث1  )خالفـات محببـة(حلـسن عبـد اهللا، و

 والفكـري الثقـايفحتكي ِقصة رجـل يعـاين حـسد أقـارب يغـارون مـن مـستواه 
ات؛ ممــا جيعلــه يــصفهم بــإخوة احلنــاجر، الــّشائعواالجتمــاعي فيثــريون حولــه 

. نتهــــي مــــع الكلمــــاتأي إن ُأخـــّوم كاذبــــة مــــصطنعة تبــــدأ يف احلنجــــرة وت
ورغـم وقــوع القــاص يف اخللــل املنطقــي، ورغـم طــول مقدمــة الِقــصة وخامتتهــا 

 مــــن احلــــسد الــــّتخلصغــــري املنطقيــــة، فإــــا، اجتماعيــــا وتربويــــا، تــــدعو إىل 
  .  بطريقة سطحية ال يبذل القاص فيها جهًدا إلقناع القارئ

 احلسد  تدفع إىلاّليت" الغرية السوداء"وفّرق الكّتاب بني 
 تدفع إىل التفوق  كما تقول إدفيك شيبوب يف قصتها اّليت" البيضاء"و
 وفيها يُقِلق تفوُق صالح يف لعبة كرة القدم صديَقه ربيع 2)الغيرة البيضاء(

ال " غرية بيضاء" فيقول إنه الّشعور يصحح والده معلوماته عن هذا الذي
 بنجاح صالح الّتفكري حسد، وما عليه إال أن ينّمي مواهبه الفنية بدل

وهو " املنافسة "_ بالّشعورميكن تسمية هذا : تربويا واجتماعيا. وتقليده
                                                 

تربويـا . ال يوجـد لوحـات. 2001، 9بـريوت، دار احلكمـة، ط ). يوم عاد أيب(، مج خالفات محببة:   رشاد دارغوث- 1
جيب أن يتفق األهل واألقارب علـى األشـياء اجلوهريـة وال يتحاسـدوا : تربويا.  غري موجهة إىل عمر معنيِقصةال: لوجياوسيكو 

  .   املباشرالسرد اجتماعية سادت فيها احلوادث وقصت بِقصة: فنيا. ويتباغضوا
. 1999: 1 احلـرف الـذهيب، ط_ر اإلبـداع بـريوت، دا). قمـر الـصحراء أمجـل(، مـج الغيـرة البيـضاء:  إدفيـك شـيبوب- 2

 موجهة إىل السنوات اخلامسة والـسادسة والـسابعة، وهـي مزينـة بلوحـة واحـدة كالسـيكية بـاألبيض ِقصةال: تربويا وسيكولوجيا
 أحداث اعتمدت علـى ِقصة: فنيا. علينا أال نقلد وحنسد اآلخرين بل أن ننمي مواهبنا: تربويا. واألسود بريشة تاتيانا جربنايا

  .  العضويةالّصورة املباشر وحققت السرد
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مفهوم " تدعم ذات املرء وتثري شعور إجيايب إذا كانت املنافسة صحية
وسليب إذا كانت غري الصحية تقوم إما على األنانية أو " 1 لديهالّذات

؛ مما يؤدي إىل 2 والعدوانيصاحبها شعور باخلوف واخلجل أو باإلمث
أما تفسري األب يف الِقصة فمنطقي، إجيايب، أزال . املعاناة والتوتر والضياع
، ولو كان من األفضل لو تغري ةالّصحيح الطّريقمهوم االبن وسريه يف 

   ".      املنافسة"العنوان إىل ما يتعلق بلفظة 
 ِقـــصة وعـــاجل كتـــاب القـــصة موضـــوع احلقـــد، فكتـــب رشـــاد دارغـــوث

 عـــاد الـــذي" حبيـــب الــسماوي" علــى لـــسان بطلهــا 3 )القلــوب الكبيـــرة(
بذكرياتـــه إىل أيـــام دراســـته عقيـــب احلـــرب العامليـــة األوىل متـــذكرًا كيـــف جتـــرأ 
واعــرتف للجنــرال احلــاكم أن مــا يقــدم إىل الطــالب قليــل يأخــذ الدِســم منــه 

 أن أمــر املــدير إال" اجلنــرال احلــاكم"مــدير الكليــة واألســاتذة، فمــا كــان مــن 
 دفـــع مثـــن جرأتـــه منعـــه مـــن متابعـــة الـــذيبتـــأليف جلنـــة برئاســـة بطـــل الِقـــصة 

دروســـه يف الـــسوربون علـــى حـــساب الدولـــة بـــسبب مالحظـــة أوردهـــا املـــدير 
وأخالقــه، ولكنــه حبيــب الــسماوي طالـب ممتــاز يف دروســه وسـلوكه : "تقـول

 الّــــــيتقــــــاد فكــــــان قلبًــــــا صــــــغريًا مل يتــــــسع إال لألح، "مغــــــرض يف أحكامــــــه
                                                 

  .324، ص النموعلم نفس :  حامد عبد السالم زهران_ 1
  .325، ص النموعلم نفس :  حامد عبد السالم زهران_  2
 تربويـا .ال يوجـد لوحـات. 2001، 9بـريوت، دار احلكمـة، ط ). يـوم عـاد أيب(، مـج القلـوب الكبيـرة:  رشاد دارغوث- 3

 اجتماعيــة ســادت فيهــا ِقــصة: فنيــا. خطــر ظــاهرة احلقــد يف اتمــع:تربويــا.  غــري موجهــة إىل عمــر معــنيِقــصةال: وســيكولوجيا
  . الّذايت  السرداحلوادث وقصت ب
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اســــتطاعت أن تقــــف حجــــر عثــــرة يف طريــــق مــــستقبل طالــــب جمتهــــد قــــال 
  .احلقيقة

 يف زمــان الّلبنــاينوتكمــن أمهيــة الفكــرة يف كوــا انبثقــت مــن اتمــع 
 كانـت موجـودة ومـا زالـت، ممـا ينبـه النـاسمعني فألقت الضوء على فئة من 

قِــــٍل أو حاســــٍد أو  فــــال يفاجــــأ أحــــدهم يوًمــــا مبُعر الــــّشر إىل وجــــود الناشــــئة
  . صاحب قلب صغري قادر على الوقوف حجر عثرة يف طريقه

 1وإذا كان كتاب القصة قد كتبوا عن االحتيال يف قصصهم املرحة
بوي دون أن يكون اهلدف االجتماعي 2الّشعبيةو  هو املقصود من وراء الرت 

تباره  على االحتيال باعالّرتكيزتقدميه، فإن القصص االجتماعية هدفت إىل 
 ليدعو 3)حربوق(فكتب منري عشقويت ِقصة . قيمة سلبية جيب أن حتارب

هو لقب رجل جتاوز اخلمسني اعتاد مذ  " حربوق"إىل مقاومة االحتيال، و
كان صغريًا زرع اخلالفات بني األوالد والتمّلص من املسؤولية؛ وملا تعاظم 

لده أن يرسله ليعمل أمره، تنادى كبار القرية إىل اجتماع متنوا فيها على وا
يف املدينة، فانتقل إليها مث إىل  بالد االغرتاب وعاد بعد مدة غري قصرية 

                                                 
الثعلـــب (إلدفيـــك شـــيوب، و) ةالـــصغري احملتالـــة (لـــروز غريـــب، و ) صـــندوق أم حمفـــوظ: ( انظـــر أبطـــال القـــصص املرحـــة_  1

  . أللبري مطلق) الثعلب التائب( احليوان ِقصةلسامل مشس الدين، و ) والصياد
 . لروز غريب) جحا ومحاره: ( انظر_ 2

 غـري موجهـة إىل عمـر ِقـصةال: تربويًـا وسـيكولوجيا. 1996: 1بـريوت، ط). كان يف مرة(، مج حربوق:  منري عشقويت_  3
 شخـــصية قِـــصة: فنيـــا. الـــّشرجيـــب أن حيـــاَرَب االحتيـــال و : تربويـــا. بريـــشة نتـــايل ســـعيدمعــني ومزينـــة بلوحـــة واحـــدة كالســـيكية 

  .. املباشرالسردمفككة اعتمدت على 
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 يف اية قصته _وإذ يدعو القاص . وقد غري السفر أفكاره وهذب عقله
  _ اجتماعيا _، يدعو " والكبارالّصغاراحلرابيق "  إىل محاية األوالد من _

وهي فكرة مهمة أيًضا  .الّشرد أساليب إىل سيادة السالم من خلل انتقا
، ويربط "احلرابيق"_ ُيَسر بالذيكوا انبثقت من هذا اتمع 

شخصيام بالذكاء فيتمادى هؤالء كل يف جماله وموقعه مما ينبه القارئ إىل 
وجودهم وإن كان حل القاص بشأم إميانيا يفتقد إىل املوضوعية، ما يعين 

عرضوا أفكارًا اجتماعية سلبية متنوا اخلالص منها وإن مل أن كتاب القصة 
  .يساهم معظمهم إال يف العرض والتمين

    األخالق اإليجابية_ ثانًيا
  : دعا الكتاب إىل التخلق مبجموعة أخالق إجيابية منها

كتــب جــربان مــسعود بإعجــاب عــن رؤوف : 1الــشَمم والكرامــة) أ(
 شــرده وأمــه وأخــاه  الــذيبعــد الزلــزال  رفــض الــذل الــذيابــن اخلامــسة عــشرة 

  .  2)األرض معاول(كما شرد أهل قريته يف ِقصة 
وملــا مل يكــن الفــىت ابــن مــدارس، فقــد عــزا القــاص تعلمــه الــشمم إىل 

هواء الصنوبرات العمـاليق، ونفحـة مـن تـراب القريـة لـيس يُـدرى مـا "لبنان و

                                                 
 . إلدفيك شيبوب) وصية العجوز(جلربان مسعود و) الرببارة(و) ابن العامل(لروز غريب، و) املوت أحب إيلّ : ( انظر_ 1
 مزينـة للوحـة بلـون واحـد بريـشة ِقـصةوال. 1998: 8بـريوت، بيـت احلكمـة، ط. جديت. معاول األرض: جربان مسعود _ 2

 حـــدث ِقـــصة: فنيـــا. التمـــسك باإلبـــاء والـــشمم: تربويـــا. غـــري موجهـــة إىل عمـــر معـــني: تربويـــا وســـيكولوجيا. رضـــوان الـــشهال
  . املباشرالسرداعتمدت على 
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 الــشمم املختلفــة وإذ أراد القــاص أن يثــين علــى مواقــف أصــحاب..". هــي
 أن بعـــــض األحـــــداث ُجتـــــِرب _ اجتماعيـــــا _عـــــن مواقـــــف األذلـــــة، يعـــــرتف 

أصـــحاب الكرامـــة علـــى تقّبـــل الواقـــع علـــى مـــضٍض متاًمـــا كمـــا أجـــرب اجلـــوع 
 مـا هـدف مقـدموها إال اسـتعراض الّـيتوالربد رؤوف على قبـول املـساعدات 

ارجي لـألرض  ترافقـت بالوصـف اخلـالّـيتوتكمـن أمهيـة الفكـرة . فعل العطاء
وللشخــصيات كمــا ترافقــت بالوصــف الوجــداين يف كوــا ربطــت بــني قــضية 

 يعتز بوطنه،  وهو ما الّلبناين القارئ الناشئالشمم ولبنان ربطًا تربويا جيعل 
ـــــيتمل يفعلـــــه رشـــــاد دارغـــــوث يف القـــــصص  ـــــة اّل ـــــة النفعي  انتقـــــد فيهـــــا العقلي

كـذلك مـا مل ). كبيرةالقلوب ال(و) خالفات محببة(، واحلسد )محاولة(
  ). قصة المنعطف(تفعله إملي نصر اهللا يف 

 الـّشجاعة عـن الناشئةكتب كتاب قصة األطفال و : الّشجاعة) ب(
 ضمن موضوعام دون أن تكون هي الفكرة 2 والكاذبة1احلقيقية: بنوعيها

 متحــورت حــول فكــرة الّــيت حلــسن عبــد اهللا 3 )األقــرع(األســاس إال قِــصة 
 يف بيت اجلارة العجوز إلنقاذ هرا، ففقد الّنار" أسعد ناصر"ىت اقتحام الف

                                                 
) الــصيد يف العاصــفة(إلملــي نــصر اهللا، و) اجلبــار(لــروز غريــب، و) ر معركــة عنجــ: ( احلقيقيــة قــصصالــّشجاعة انظــر يف _ 1

 . حلسن عبد اهللا) أعظم هول أعظم جة(لرشاد دارغوث، و) القلوب الكبرية(إلدفيك شيبوب، و
حلسن عبد ) اهلر املخيف(إلملي نصر اهللا، و) كالم(لروز غريب، و) أبو الشوارب: ( قصصالّشجاعة انظر يف ادعاء _ 2

   . اهللا
 مزينة باللوحات ِقصةوال. 1998 1ط . بريوت، دار احلدائق). القصصية للفتيان(، سلسلة األقرع:  حسن عبد اهللا- 3

.  موجهة إىل لفتيانِقصةال: تربويا وسيكولوجيا. ملّونة بريشة أمري نّساجي جتريدية تفتقد الوضوح ويطغى على الوجوه الكآبة
  . الّذايت السرد اجتماعية سادت فيها احلوادث وقصت بطريقة ِقصة: نياف. الّشجاعةتقدير : تربويا
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" البطـل"نصف شعره وصار يدعى األقرع رغم أن أستاذه أطلق عليـه لقـب 
، فقـد "األقـرع"مل يدم بقدر مـا دام لقـب " البطل"أما وأن لقب . لشجاعته

 مذ بـرز يف لعبـة كـرة القـدم كالعـب" الثعلب"استُبدل باللقب األخري لقُب 
على عنوان الِقصة " األقرع"على أن إطالق لقب . مراوغ من الدرجة األوىل

     . تتبوأ املرتبة األوىلالّشجاعةيدل،  اجتماعيا وتربويا، على أن 
، ومـــنهم رشـــاد دارغـــوث علـــى 1شـــجع كتـــاب القـــصة: اإلرادة) ج(

ب  حتكي حكايـة صـراع شـااّليت 2)معلمي األول(التحلي باإلرادة يف ِقصة 
ال ميكـــن أن حيـــصل املـــرء علـــى :  اجتماعيـــا. مـــع التـــدخني وجناحـــه يف تركـــه

 عاجلت اّليت وتكمن أمهية القصة يف كوا الوحيدة .النجاح دون إرادة قوية
، لكن طريقة معاجلتها الناشئةمشكلة التدخني رغم انتشارها بني األطفال و 

   .م للوصول إىل الفكرةفنيا أفقدا أمهيتها وذلك ألن القاص أطال الكال
شــــجع منــــري عــــشقويت كمــــا شــــجع الكثــــري مــــن كتــــاب : الوفــــاء) د(

تتحـــدث و . 1)وفـــاء ال يمـــوت( علـــى الوفـــاء يف قِـــصة 3الناشـــئةاألطفـــال و 
                                                 

بطاقــة (إلليـاس مسيـا، و) موهبـة وإرادة(حلــسن عبـد اهللا، و) الدراجـة الزرقـاء(و) الــديك األبـيض والـديك األسـود: ( انظـر_  1
  . إلملي نصر اهللا) املغرتب الرائد(و) بداية يف الثمانني(و) معايدة

تربويــا . ال يوجــد لوحــات. 2001، 9بــريوت، دار احلكمــة، ط ). يــوم عــاد أيب(، مــج معلمــي األول: ارغــوث رشــاد د- 2
 اجتماعيـة سـادت قِـصة: فنيـا.  مـن التـدخنيالـّتخلصأثـر اإلرادة يف : تربويـا.  غري موجهة إىل عمر معـنيِقصةال: وسيكولوجيا

  . الّذايت  السردفيها احلوادث وقصت ب
الطبيـب (مليـشال عبـد اهللا، و) احلياة قـسمة ونـصيب(لروز غريب، و) الوفاء النبيل(لسامل مشس الدين، و) الوفاء: (انظر _  3

يف " أبـو مـوزة"وقد شجعت قصص احليوان أيًضا على الوفاء، فها هو احلمار . إلدفيك شيبوب) حسان وأخواته(، و)الصغري
 قِـصةأمـا احلمـارة البيـضاء يف .  أحبهـا بعـد موـاالّـيتغـرباء "يظـل وفيـا لألتـان ) سـرية احلمـار األخـري( سناء سامي شباين ِقصة

" وفيـا" كـان الـذي حتب، فقـد أعجبـت بقـوة  ووسـامة النمـر منـرود الذي وفائها الكامل للحمار قلةمنرود الغابة فقد انتقدت ل
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 أصـــيب الـــذيالِقـــصة عـــن إنقـــاذ عائلـــة أيب نبيـــل الطبيـــب الـــشاب عـــساف 
ـــة الـــصيد؛ وملـــا أصـــيبت ابنـــة  أيب نبيـــل بطلـــق نـــاري بينمـــا كـــان ميـــارس هواي

ورغــم أن . بعــارض صــحي بعــد ســنوات، رّد الطبيــب مجيــل العائلــة فأنقــذها
 الشخـصياتالِقصة تفتقـد التـشويق لكثـرة مـا ورد فيهـا مـن مثاليـات مشلـت 

 علــى الوفــاء كــان اهلــدف االجتمــاعي الّرتكيــزواألفعــال، ولطوهلــا املمــّل، فــإن 
ــــسالــــذي ــــصاله إىل القــــارئ دون أن ت ــــة يف  أراد القــــاص إي اعده أدواتــــه الفني
  .ذلك

 منهًجـا، فـإىل الـّصدقودعا كتاب القصة إىل التـزام : الّصدق) _ه(
 سخرت روز غريب اّليت)  تأكل على خرم اإلبرةالّتي المرأة(جانب ِقصة 

فيها من املرأة الكاذبة وعاقبتها بأن كـشفت كـذا وادعاءهـا بأـا ال تأكـل 
 اّلــيت 2)الزجــاج المكــسور( الــدين إال علــى خــرم اإلبــرة، كتــب ســامل مشــس

 الذي بطل الِقصة _يدعو فيها إىل االعرتاف باحلقيقة كما اعرتف إبراهيم 
  لكنـه _كان ينوي أال يعرتف بكـسر شـباك الـصف طاملـا أن أحـًدا مل يـره 

                                                                                                                            
ـــا لوعـــده لـــروز غريـــب، ) مـــسك (ِقـــصةالكـــالب بالوفـــاء كمـــا يف كـــذلك تتـــصف .لـــصديقه احلمـــار فلـــم يوهلـــا اهتماًمـــا احرتاًم

  .  مليشال عبد اهللا) الكلب الويف(إلدفيك شيبوب، و) مرجان(و
 خاليـة مـن اللوحـات، أمـا الغـالف ِقـصةوال. 1998بـريوت، . ،  مـج قـصص وحكايـاتوفاء ال يمـوت:  منري عشقويت_  1

  .  املباشرالسرد حدث قصت بِقصة: فنيا.  الوفاءدعوة إىل:تربويا وسيكولوجيا. فربيشة  َسَحر نصار
 _ذجيــة للطباعــة والنــشر، صــيدا النمو بــريوت، الــدار ). إقــرأ وتعلــم(، سلــسلة الزجــاج المكــسور:  ســامل مشــس الــدين_  2

نــة مــع ، وهــي مزينــة بلوحــات ملو )ســنوات8 _6: ( موجهــة إىل أعمــارِقــصةال: تربويــا وســيكولوجيا.  2000: 2ط. بــريوت
  .  املباشرالسرد اجتماعية سادت فيها احلوادث وقصت بِقصة: فنيا. الّصدقجيب االلتزام ب: تربويا. الّرسامإغفال اسم 

  



 218

تـــدعو : اجتماعيـــا. عـــاد فـــاعرتف وقـــت أحـــس أن زمـــيًال لـــه قـــد اـــم ظلًمـــا
 يكررهــا  اّلــيتدون أن تــأيت جبديــد ســواء يف الفكــرة الِقــصة إىل قــول احلقيقــة 

 افتقـد التـشويق ودخـل يف دائـرة الذي اُألسلوبكتاب القصة دائًما، أو يف 
بويي التعليماألدب  الرت .  

 تتأكــد نظريــة أن مهمــة كاتــب الــّسابقةانطالقًــا مــن عــرض القــصص 
 تربيـة اجليـل  هـي املـسامهة يف_ إىل تقـدمي القـصة _ الناشـئةقصة األطفال و 

على األخالق احلميدة عن طريق تشجيعه على اإلجيايب وتنفريه من الـسليب 
 الـــذي املـــشوق اُألســـلوب علــى الّرتكيـــزومـــا . منهــا بأســـلوب مـــشوق ضــمين

 إال وســيلة ناجحــة إليــصال الفكــرة الناشــئةيطالــب بــه القــراء مــن األطفــال و 
 يكـــاد خيـــرج عـــن املـــنهج  الالـــذيي التعليمـــبـــدل أن تظـــل يف دائـــرة األدب 

 األقــرب إىل الــصحافة منهــا الشخــصيةالدراســي، أو تظــل يف دائــرة التجربــة 
  . إىل فن القصة

 

  ثالثًا
  الِقصص الوطنية

إذا كانت احلكايات والقصص االجتماعية تقـف عنـد حـدود احليـاة 
اليومية واألمور الدنيوية العادية  وتركز على اهلاجس االجتمـاعي واألسـري، 

.  القـــصة الوطنيـــة تتجـــاوز التفاصـــيل اليوميـــة لتهـــتم بالتفاصـــيل املـــصرييةفـــإن
 تـصف أحـوال الـوطن واملـواطن يف حـاالت الّـيتفالقصة الوطنية هـي الِقـصة 
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 حبـب الـّشعور: " أيPatriotismالسلم واحلـرب، وتعتمـد علـى الوطنيـة 
ا حتويــه  يعــرب عنــه يف األدب أحيانًــا نثــرًا أو نظًمــا، ويتــضمن مــالــذيالــوطن 
 أو الكاتـــب مـــن مقـــدار إخالصـــه لوطنـــه، كمـــا ينطـــوي علـــى الـــّشاعرنفـــس 

وحتمـــل هـــذه القـــصص أهـــدافًا ". 1الـــّشعورحــث القـــارئ للمـــشاركة يف هـــذا 
ة ك تتمتـــــع الّـــــيتنبيلـــــة تظهرهـــــا شخـــــصياا اإلجيابيـــــة  الّنزعـــــةبـــــصفات خـــــري 

النــــــــضالية، ونــــــــشدان احلريــــــــة، ونبــــــــذ الظلــــــــم والعــــــــدوان، ورفــــــــض الباطــــــــل 
مــن أشــهر ) الوطنيــة (الرّاويــةهــذه األســباب جعلــت الِقــصة و . 2ضــطهادواال

أنواع األدب العريب املعاصر وأكثره انتشارًا سواء ذلـك املقـدم إىل الكبـار أو 
  .الّصغار

تقوي ) أ: ( الوطنية أمهيتها من كواالناشئةوتستمد ِقصة األطفال و 
أمتهم كي يتعاطفوا معها فينمو تعرف القراء إىل قضايا ) ب(انتماء قرائها 

ن يشرتكون الذي الناس نشأوا فيه و الذيشعورهم باملسؤولية جتاه املكان 
تساهم يف بناء شخصيتهم من خلل ) ج(معهم يف وحدة ثقافية وإنسانية

  .   يقرؤون عنهااّليت واألحداث الشخصياتتفاعلهم مع 
ون أنواع نانيالّلبويف إطار قضايا الوطن، رصد كتاب القصة 

االحتالالت بدءًا من االحتالل العثماين وانتهاء باالحتالل اإلسرائيلي 
 : معتمدين على

                                                 
  .  392، ص معجم مصطلحات األدب:  جمدي وهبة_  1
  .49- 48، ص الّراويةفي نظرية :  عبد امللك مرتاض_ 2
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وصف الوطن وصًفا دقيًقا قبل االحتالل أو أثناءه أو بعـده، ممـا ) أ(
  كـــي يقـــارن حـــال الـــوطن املطمـــئن أو القلـــق مـــا للطّفـــليـــرتك اـــال واســـًعا 

 واملــــشاركة وجــــدانيا وفكريــــا فيهــــا يــــدعوه إىل حتمــــل مــــسؤولية قــــضايا أمتــــه
  . للبحث عن حلول قد يعجز عنها الكبار أحيانًا

  .  بتاريخ وأبطال وطنه وطرق مقاومتهمالطّفلتعريف  )ب(

تعريفه بقـضايا وطنـه القدميـة واحلاليـة، وبعـدوه القـدمي واحلـديث  )ج(
  .   عرب رسم خط مستقبلي يهدف إىل إحالل السالم والطمأنينة

ح مفاهيم الوطن واحلرية والبطولة واملقاومة والـشهادة وغريهـا شر ) د(
  .  إدراكها خارج إطار هذه القصصالطّفلمما قد يصعب على 

 تـصور البطولـة يف أـى معاملهـا كمـا تـصور الّـيت اإلجيابية الّنظرة )ه(
  . مستقبل الوطن املشرق

   االحتالل العثماني) 1(
بنان فيه من حروب وفقر وجوع  عاىن لالذي  هو االحتالل األقدم 

 خـــري تـــصوير مـــن خلـــل أمـــري 1)أميـــر األحـــالم(صـــورته قِـــصة إليـــاس مسيـــا 

                                                 
 ِقــصةال: تربويـا وسـيكولوجيا. 1977 :1 احلـرف الـذهيب، ط_بـريوت، دار اإلبــداع ). ثـارة الفـضيةالقي(، مـج أميـر األحــالم:  إليـاس مسيـا_ 1

األطفـال قـادرون علـى : تربويـا.  الّرسام ملونة مع إغفال اسم بناء الصف اخلامس وهي مزينة بلوحات كالسيكيةإىل أموجهة 
  .   املباشرالسرد العضوية املتوازنة عرب الّصورةها  احلوادث وحققت  وطنية سادت فيِقصة: فنيا. املشاركة يف حترير الوطن
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الغـارق وأسـرته وأبنـاء " سـامل "الـصغري الّلبنـاين حيقق مـا يتمنـاه الفـىت 1أحالم
والقـــصة كتبـــت بأســـلوب . وطنـــه يف البـــؤس بـــسبب وجـــود جنـــود االحـــتالل

 الــّشكل فبــدت صــورة الــوطن علــى ســهل مــشوق مجــع بــني الواقــع واخليــال،
  :   التايل

ـــــوطن االقتـــــصادية مـــــن خلـــــل وصـــــف ) أ( وصـــــف القـــــاص حـــــال ال
فقـــد افتقـــرت العائلـــة، وخـــسر أبـــو ســـامل . تفاصـــيل حيـــاة عائلـــة الفـــىت ســـامل

بقرتيــه وثوريــه ودجاجاتــه، ومــات كلبــه جوًعــا، وعــاىن وأســرته كمــا عــاىن كــل 
  . ظل وجود احملتلني اخلوف من انتشار اجلوع يف الّلبناني

إجبــار جنــود االحــتالل رجــال الــوطن علــى نقــل العتــاد واملــؤن ) ب(
  .إىل القرى  املنتشرة يف اجلبال واألودية

عــودة "حماصــرة جنــود االحــتالل القريــة وانتظــارهم يف ســاحتها ) ج(
  . ، ومن بينهم والد سامل"الفارين من شباِا ورجاِهلا

  .هرب الرجال من وجه  اجلنود) د(
  . عن موارد رزق أخرى بعد أن نضبت مواردهمالناسحبث ) _ه(
  . إقامة الصالة للخالص من هذا الوضع املزري) و(

وإذا كانـــت مقاومــــة جنـــود االحــــتالل ُحتَـــل بــــاهلرب حينًـــا وبالــــصالة 
ا قد وجد طريًقـا ثالثـة هـي 

ً
 املنطقيـة الواقعيـة املتمثلـة الطّريـقأخرى، فإن سامل

                                                 
 رمســه بكامــل مالبــسه  الفولكلوريــة الّرســام هــو ابــن الــصَدفة  الــسحرية  اللؤلؤيــة الرباقــة، وهــو ــي الطلعــة، واملالحــظ أن  _ 1

   .ن خلصهم من االحتاللأظلم ب  من اجلوع  والالّشعبوقد لىب مطالب سامل يف ختليص . الّشعب ليمثل الّلبنانية
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يش ندر وجودها، فما كان منه إال أن فكر باستخراج بإجياد سبيل للقمة ع
امللح وبيعه، وإن اصطدم هذا احلل بدخول فرقة من جيش االحتالل هرب 

:  حقـق رجـاء الفــىتالـذياألب علـى إثرهـا وظهـر إىل الوجـود أمــري األحـالم 
ـــا يف "! خلـــص شـــعيب مـــن اجلـــوع  والظلـــم" ممـــا يعـــين أن لألطفـــال دورًا مهم

  . وخالصهقضايا الوطن 
 أجــاد جــربان مــسعود وصــفها الّــيتوميكــن اإلشــارة إىل صــورة األتــراك 

اللتني نقرأ تشابَه وضع الـبالد فيهمـا ) جدتي(و) عنتر:  (يف كل من قصيت
بـو "، وقد استنكر مسعود اجلوع يف األوىل علـى لـسان )أمير األحالم(ويف 

بــو (ن جيــوع؟ مــن كــان يقــول إ) بــو حمبــوب(مــن كــان يقــول إن ": "حمبــوب
يعيش إىل يوم يـرى فيـه ابنـه يرنـو إىل اللقمـة وكأـا الغايـة والنهايـة؟ ) حمبوب

أين الكوارة يكدس فيها القمح احلوراين؟ أين املسامن يكدس فيها الـدهن، 
 أكلــــت مــــن يــــدي مجيلــــة ومــــن لياليهــــا؟ أيــــن الّــــيتدهــــن اخلــــراف املعلوفــــة 

يل الــشتاء بــني الــسمار  املغلــي والزبيــب واجلــوز تنفــق يف ليــاالّتــني" دكــاكيش"
 جـــثم عليــه َلكفيـــل بـــأن الــذيإن واقًعـــا كهـــذا ! ال حــساب وال نـــدم؟ أجــل

إنه يثور لكرامة هـدرها الرتكـي الـدخيل، يثـور لنـشاط . جيعل أعماقه تنتفض
  ". يُنحر كما تُنحر األرواح يف كل دنيا من دىن العثمانيني

 فــال يقــدر الــشبان  ومييــتهم،النــاسعلــى أن اجلــوع ميتــد ليقــضي علــى 
وال يــستثين اجلــوع اجلنــود األتــراك . علــى حفــر قــرب ملــن ميــوت لــشدة هــزاهلم
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 الّـيت، فـإذا بـالنعوت "ينعكس عليها مبرارة اسرتحاُم البطن الفارغ"فوجوههم 
، تتحــول إىل شــفقة "جــراد"و" كــالب أجنــاس"ينعــتهم ــا أهــل الــبالد مــن 

 ذاق مـرارة الـذيستطيع اإلنسان عندما يرون اجلوع قد بلغ منهم مبلًغا ال ي
  .  اجلوع  إال أن حيسه

 الفقـر واجلـوع والظلـم أيـام العثمـانيني، رمـاهم النـاسولشّدة ما عـاىن 
  مبـــا _جلـــربان مـــسعود ) جـــدتي(  ومـــنهم جـــدة الـــراوي يف قِــصة _الــبعض 

كانت تستنزل على رؤوسهم الويالت، وهم : "يستحقون ومبا ال يستحقون
زوجهـــا إىل الــس العـــريف وأعـــادوه قــشرة مـــن جلـــد علـــى " َشطواَمشْـــ"ن الــذي

وكانــت تــرميهم باملعاصــي، كــل املعاصــي، حــىت ولــو كــانوا . عمــود مــن عظــم
فــاجلراد مــن أعمــاهلم، واملــوت مــن أعمــاهلم، وإقفــال بــاب : مــن بعــضها بــراء

وعنـــدما تنتهـــي مـــن ســـرد خمـــازيهم ختـــتم كالمهـــا ـــذه ..البحـــر مـــن أعمـــاهلم
  :  احتقن االحتقار يف عينيها وشفتيهااآليات وقد

  !"يطعمهن كاسات العمى..كنا نطعميهن كمان.. اهللا ميحقهن_
غري أن الشفقة تتكرس عندما يتعلق األمر بعدو جائع كما يف ِقصة 

ـــيت جلـــربان مـــسعود 1)فـــي ســـبيل اللقمـــة( املختـــار " جبـــور" طالـــب فيهـــا اّل
" الــسفر برلــك" حــوران أيــام  قــضى زوجهــا يف طريــق العــودة مــنالّــيتاألرملــَة 

                                                 
 مزينــة بلوحــة بلــون واحــد ِقــصةوال. 1998: 8بــريوت، بيــت احلكمــة، ط. جــديت. فــي ســبيل اللقمــة:  جــربان مــسعود_ 1

 قِـصة: فنيا. اجلوع يهاجم العدو كما الصديق: تربويا. غري موجهة إىل عمر معني: تربويا وسيكولوجيا. بريشة رضوان الشهال
 .  املباشرالسردتمدت على حدث اع
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ة الـصغري ن خيموا يف الـضيعة، فتقامسـت مؤونتهـا الذيجلنود األتراك " هدية"ـب
يف " جــريس"معهــم ولفــت رغيــف شــعري مــسحت عليــه بعــض اللبنــة البنهــا 

الرغيـف وراح  يراقـب خيـام " جـريس"أخـذ .  خوفًا من مـصادرتهالتايلاليوم 
ادة حــوهلم ويقــوم حبركــات تــضحكهم لكنــه اجلنــود ويف نيتــه أن حيــوم  كالعــ

فــوجئ جبنــديني يقرتبــان منــه؛ ممــا أثــار رعبــه فهــرب وقــد ســقط منــه الرغيــف 
ــاالــذي أســكت اجلنــدي .  التقطــه أحــدمها وأعمــل فيــه أســنانه قــضًما وطحًن

اجلـــائع صـــراخ معدتـــه، وعـــال صـــراخ جـــريس وبكـــاؤه مث تقـــاطرت علـــى رأس 
  . ظر إليه ويأكل ال يرى وال يسمعاجلندي احلجارة يقذفها وهذا واقف ين

)  ب(جــوع اجلنــود ) أ: (وقــد بــدت صــورة الــوطن واضــحة يف الِقــصة
) ج( اخلــوف ميــأل القــرى لكــن األطفــال ال خيــافون اجلنــود بــل يلعبــون معهــم

موت الكثريين من سكان القرى ببنادق شذاذ اآلفاق أو برًدا علـى طرقـات 
وجـــود ) د(ا بـــشيء مـــن القمـــح الـــذهاب واإليـــاب إىل أو مـــن حـــوران ليـــأتو 

يـــساعدون األتـــراك علـــى أهلهـــم " الغـــضة"املترتكـــني مـــن أصـــحاب الـــضمائر 
مظـاهر اجلـوع جتلـت ) و(استنكار فكرة أن ُيطِعم اجلـائع َمـن جيوعـه ) _ه(

 بني اجلنـود وأصـحاب البيـوت، – مهما كانت صغرية –اقتسام املؤونة : يف
يـــام، وَحلـــاق اجلنـــود باألطفـــال وتقـــسيم رغيـــف الـــشعري أقـــساًما تؤكـــل علـــى أ

: ســـالح األطفـــال ضــد املعتـــدي يف كـــل زمـــان ومكـــان) ز (لــسرقة طعـــامهم
  .احلجارة
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  حرب لبنان وإسرائيل )2(
وقــد . الّلبنانيــة باجتيــاح األراضــي 1948قامــت إســرائيل منــذ عــام 

) ب (1احـتالل مـساحات شاسـعة مـن أراضـيه) أ: (نتج عـن هـذا االجتيـاح
وممتلكـــام للقـــصف واألعمـــال العـــسكرية بـــرا وجـــوا وحبـــرًا ني الّلبنـــانيتعـــرض 

حــــصار املــــوانئ والــــشواطئ ) د(قــــصُف لبنــــان بقــــذائف حمرمــــة دوليــــا ) ج(
 وحـــــده حاصـــــرت القـــــوات البحريـــــة 1995، حـــــىت إنـــــه يف العـــــام الّلبنانيـــــة

االعتــداء، مــن ) ه( مــدة عــشرة أشــهر متتاليــة الّلبنانيــةاإلســرائيلية الــشواطئ 
ق الــّشر ا املــسلحة اجلويــة واملظليــة، علــى األســطول املــدين لطــريان خلــل قواــ

مثـــان منهـــا :  طـــائرة مدنيـــة13 ممـــا أســـفر عـــن تـــدمري 1968األوســـط عـــام 
اســتمرار االعتــداء بـــرا وحبــرًا وجــوا علـــى ) و (2الّلبنانيـــةختــص شــركة الطــريان 

  . 2006لبنان حىت اليوم، وكان آخر اعتداء صيف 
كة بـــني لبنـــان وفلـــسطني احملتلـــة مـــن قبـــل العـــدو تبقـــي احلـــدود املـــشرت 

الـــصهيوين إذن علـــى تـــوتر األمـــن وخاصـــة علـــى احلـــدود اجلنوبيـــة، ممـــا يعـــين 

                                                 
 احتلت جزًءا من اجلنوب بعد ارتكاا جمزرة حوال وأصبحت على مشارف 1948يف العام ) أ: (من هذه االحتالالت _ 1

يــارون، رمــيش، عيــرتون، بليــدا، :  احتلــت أراضــي واســعة مــن القــرى األماميــة اجلنوبيــة مثــل1949يف العــام ) ب. (الليطــاين
يف العـام ) د. ( مزرعة يف خراج شـبعا11 استولت على 1967يف العام ) ج...(يسة، كفركال وغريهاميس اجلبل، حوال، عد

) _ه. ( اجلنوبية وخصوًصا هـضابه الغربيـةالّلبنانيةنفسه استولت أيًضا على مساحات واسعة من أراضي منطقة جبل الشيخ 
دراسـات  (جنـوب لبنـان[.ن وتقـوم بغـزوه باسـتمرارمـساحة لبنـا) ُعشر (1/10 وحىت اليوم، حتتل إسرائيل 1978منذ العام 

 ].45 _ 44، ص 1999 جملس النواب _ الّلبنانيةبريوت، اجلمهورية ). يف العدوان اإلسرائيلي ونتائجه
 .  45 _44، ص )دراسات يف العدوان اإلسرائيلي ونتائجه (جنوب لبنان _ 2
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 كمــــا الــــّصغار يعاينــــه الــــذياملــــوت املفــــاجئ، واخلــــراب املفــــاجئ، واخلــــوف 
  . 1الكبار

ون بتقــدمي صــورة هــذا املــوت الّلبنــانيوقــد اهــتم كتــاب قــصة األطفــال 
 واصـــًفا 2)أجمـــل مـــا فـــي الـــدنيا(تـــب رضـــوان احلريـــري قـــصة املفـــاجئ، فك

  . موت أطفال لبنانيني جنوبيني على مرأى من أنظار العامل
 إىل قـــضية مهمـــة تتعـــرض هلـــا شـــعوبنا، الّنظـــرأراد القـــاص أن يلفـــت 
 ال مييــز بــني كبــري وصــغري، فقــدم أطفــاًال الــذيوهــي قــضية الظلــم والعــدوان 

 فقـــصفت حـــافلتهم بنــاء علـــى واقعـــة حـــدثت يف أرادوا االحتفــال بعيـــد األم
 آذار 21النبطيـــة حـــني ســـقطت قذيفـــة إســـرائيلية علـــى حافلـــة مدرســـية يف 

  . ، فقتلت من قتلت وجرحت من جرحت1992
  :  التايل الّشكلوقد بدت صورة الوطن يف القصة على 

اســتباحة دمــاء ) ج(افتقــاد العــيش الطبيعــي ) ب(افتقــاد األمــان ) أ(
ممارســـة إســـرائيل أبـــشع املخالفـــات ) د( قبـــل العـــدو اإلســـرائيلياألطفـــال مـــن

الدوليــة بقتلهــا أطفــال املــدارس يف لبنــان ومــصر وســورية وفلــسطني دون أي 
  . رادع يردعها

                                                 
كذلك انظر قصيت ). وقعة الغداء الساخنة(و) صفةبعد العا(و) سيطلع فجر جديد: (قصص إدفيك شيبوب:  انظر_ 1

 ).البعد جفاء(، و)استحقت عيشها(إملي نصر اهللا 
 أما اللوحات، فملونة، معني،عمر  إىل  موجهة  غري ِقصةال: تربويا وسيكولوجيا.  ما في الدنياأجمل: رضوان احلريري  _ 2

.  يف النبطية1992 آذار 21 حافلة مدرسية يف علىوط قذيفة إسرائيلية  تعليقاً على سقصرخة: تربويا. األصيلبريشة جلينة 
   .املباشر  السرد عرب  املتوازنة العضوية  الّصورة و اعتمدت حبكتها احلوادث وطنية، سادت فيها  قصرية ِقصة: فنيا
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على أن تلقـي الـضربات املوجعـة الدائمـة وغـري اإلنـسانية ال يعـين أن  
 إىل  _  يف غمـرة انفعالـه _الوطن صـامت مستـسلم، وإن مل يـشر القـاص  

 للعـــدوان املـــستمر، وهـــو عيـــب مـــن عيـــوب الّلبنـــاينكيفيـــة مقاومـــة اجلنـــوب 
  .  كان ميكن تالفيه ولو بإشارةالذيالِقصة الغارقة يف احلزن و 
ــــــــصة ســــــــهلة  ــــــــةاُألســــــــلوب الِق ، كلماــــــــا تــــــــوحي بــــــــاحلزن 1، واقعي

الـــسماء الـــسوداء، انتهـــاء الربيـــع، انتهـــاء العيـــد، اختفـــاء العـــصافري، (العميـــق
.) … كل شـئ، قـذائف، أعـداء، صـراخ، دمـاء، تطـاير حقائـبالّنارالتهام 

كما أن ألفاظهـا حقيقيـة وإن اسـتعمل . متاًما كما أوحت يف بدايتها بالفرح
  . 2القاص القليل من ااز السهل املعرب

فـــإن كـــان القـــاص قـــد بـــدأ مبقدمـــة وصـــف فيهـــا الفـــرح يف عيـــد األم 
 حـــني قُـــصفت احلافلـــة ونقـــل األطفـــال إىل والتهيئـــة لـــه، فـــإن العقـــدة كانـــت

املستـــشفى، وكانــــت ايــــة  الِقـــصة َحتــــول الفــــرح إىل حـــزن والعيــــد إىل مــــأمت 
  . واحللم إىل كابوس

                                                 
  . ا جاءت كما هي واقعً الطالب أمساء _ 1
 ألن" شرح األمر فقد"  احملبةيعلمنا" الفكرة، فهو حني استعار قلب األم ألنه  استعمل الكاتب ااز يف تقريب وإيضاح_ 2

 عذبـة  فـاألم" ويلمـسه الّطفـل وقد شبه األم بكثري مما يعرفـه ،" منها كيف حنب وكيف حننوفنعلماألم تقدم احلنان والتضحية، 
".  كأــــا تــــسابق اجلميــــعتطـــري"متــــسابقني،  العــــصافري فتـــشبه يف ســــرعتها، أمــــا  ،" كـــالنور والــــشمسدافئــــة "و" كمـــا الينــــابيع

 انتهـاء ـذا االنتهـاء عـن فيكـين"  الربيـعانتهـى: " اشتعلت، ويعلـناّليت الّنار رماد فيكين بالسماء السوداء عن الّلونويستعمل 
  .  …" كل شئتلتهم "الّنار استعار هلا االلتهام، فالّنارالعيد وانتهاء الفرح، مل ال و 
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أما وأن املقاومـة مل تـذكر يف ِجـواء احلـزن املـسيطر علـى الِقـصة، فـإن 
قصــًصا أخـــرى أكثـــر إشـــراقًا وإجيابيـــة قــدمت صـــورة أوضـــح عـــن رفـــض قتـــل 

ولعـــل خـــري منـــوذج هلـــذا الـــرفض مـــا .  د والكبـــار، ورفـــض هـــدم الـــوطناألوال
ســـيطلع (،  و1 )وقعـــة الغـــداء الـــساخنة: (قدمتـــه قـــصص إدفيـــك شـــيبوب

 مــن التحــاق رجــال القــرى اجلنوبيــة 3 )بعــد العاصــفة(، و2 )فجــر جديــد
أمـــا .  لبـــث احليـــاة وســـط ِجـــواء املـــوتالـــشبابباملقاومـــة الوطنيـــة، وـــوض 

ـــشها( إملـــي نـــصر اهللا يف الالفـــت فمـــا قدمتـــه مـــن مقاومـــة ) اســـتحقت عي
  .  النساء للعدو الصهيوين باإلضافة إىل مقاومة الرجال له

  : يفالّثالثتشرتك قصص إدفيك شيبوب 

                                                 
 1 احلـــرف الـــذهيب، ط_ اإلبـــداعريوت، دار بـــ). ســـيطلع فجـــر جديـــد(مـــج عـــة الغـــداء الـــساخنة، وق:  شـــيبوبإدفيـــك _ 1

 اخلامــــسة والـــــسادسة والــــسابعة، وهـــــي مزينــــة بلوحـــــة  الدراســــيةلـــــسنوات إىل ا موجهــــة ِقـــــصةال: تربويــــا وســــيكولوجيا. 1999
 يف حــل املــشاكل االجتماعيــة الناجتــة عــن الناشــئة أمهيــة مــشاركة: تربويــا.  تاتيانــا جربنايــابريــشةكالســيكية بــاألبيض واألســود 

  . الّلبناينالعدوان اإلسرائيلي على اجلنوب 
 1 احلـــرف الـــذهيب، ط_ اإلبـــداعبـــريوت، دار ). ســـيطلع فجـــر جديـــد( مـــج ،ســـيطلع فجـــر جديـــد:  شـــيبوبإدفيـــك - 2

لـــــسادسة والــــسابعة، وهـــــي مزينــــة بلوحـــــة   اخلامــــسة واالدراســــيةلـــــسنوات إىل ا موجهــــة ِقـــــصةال: تربويــــا وســــيكولوجيا. 1999
 ِقـــصة: فنيـــا. ال بـــد أن ينتـــصر الـــوطن ويـــزول الظلـــم اإلســـرائيلي: تربويـــا.  تاتيانـــا جربنايـــابريـــشةكالســـيكية بـــاألبيض واألســـود 

   .باشر املالسرد العضوية املتوازنة عرب الّصورة سادت فيها احلوادث وحققت قصريةاجتماعية 
. 1999: 1 احلــرف الــذهيب، ط_ دار اإلبــداع بــريوت،). قمــر الــصحراء أمجــل( مــج ،عــد العاصــفةب:  شــيبوبإدفيــك - 3

 اخلامسة والـسادسة والـسابعة، وهـي مزينـة بلوحـة واحـدة كالسـيكية بـاألبيض لسنواتإىل ا موجهة ِقصةال: تربويا وسيكولوجيا
 أحــداث اعتمــدت علــى ِقــصة: فنيــا. ن ويــزول الظلــم اإلســرائيليال بــد أن ينتــصر الــوط: تربويــا.  بريــشة تاتيانــا جربنايــاواألســود

   .باشر املالسرد



 229

  .1)ضيعة جنوبية منكوبة(املكان ) أ(
  .    جواء احلرب املخيفة واملدمرة واملرفوضة) ب(
وال الظلــم وانبثــاق ز ( اإلجيابيــة املــسيطرة علــى القــصص الّنظــرة) ج(
  ).السالم

  كبـارًا _استمرار احلياة بزمخها اعتماًدا على تعاون أبنـاء القـرى ) د(
  .   حفاظًا على العيش الكرمي_وصغارًا 
 .التحاق رجال القرية باملقاومة الوطنية دفاًعا عن الوطن) _ه(

تــدوران  )بعـد العاصــفة(و) ســيطلع فجـر جديــد(وإذا كانـت قـصتا 
 خاصـة إذ أخـاف مسـريًا ابـن اخلامــسة الــّصغار خييـف الـذيف يف جـو القـص

ة، فقد لعب الثانيبطل الِقصة " مأمون"وأحد بطلي الِقصة األوىل، وأخاف 
، فبــث االثنــان الطمأنينــة يف 2شــقيق مســري دور جــد مــأمون" رضــوان"الفــىت 
ار ني اخلــائفني داعيــني إيامهــا إىل انتظــار الــسالم مــن خلــل انتظــالطّفلــنفــس 

 ستـــشرق ماحيـــة الظـــالم الـــدامس، مـــستخدمني رمـــز الفجـــر الّـــيتالـــشمس 
ليكنيـــا عـــن النـــصر والـــسالم، والظـــالم ليكنيـــا عـــن الظلـــم املتمثـــل بالعـــدوان 

  . اإلسرائيلي
                                                 

حيـث مسـع العـامل كلـه بأخبـار ) جزيـرة الـوهم(مـن جمموعـة ) البعد جفاء( إملي نصر اهللا ِقصة:  انظر، يف موضوع املكان_  1
 ".ه مل يكن يف املاضي يعين أحًدا سوى املقيمني فيالذيالقطاع املغمور، و "
وكثـريًا مـا يكـون األطفـال أفـضل مـن .  يعاين من مشكالت معينة، فاألطفال اآلخرون ميكـن أن يـساعدوهالّطفل إذا كان _ 2

ورشـة . 2 الـصحية، كتـاب األنـشطةالّرتبيـةيف " من طفل إىل طفـل"ج . [ للمساعدةالّصحيحة الّطرقغريهم يف العثور على 
 ]. 190، ص 1997: 2ط. ة اتمعاملوارد العربية للرعاية الصحية وتنمي
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وقعــــــة الغــــــداء (ويف إطــــــار املكــــــان نفــــــسه، جتــــــري حــــــوادث قِــــــصة 
وقعـة  "دور كبري إجيايب يف تـأمني" األحداث" يكون ألبطاهلا اّليت) الساخنة

والعـاطلني عـن " املنكوبـة" اعتاد عجائز القرية اجلنوبيـة اّليت" الغداء الساخنة
 توقـــــف فجـــــأة عـــــن الـــــذيالعمـــــل فيهـــــا تناوَهلـــــا مبـــــساعدة الـــــس البلـــــدي 

املـــساعدة، فقـــاموا حبملـــة تربعـــات وتعـــاونوا علـــى اســـتمرار تقـــدميها، فأثبـــت 
ن التحقـــوا الـــذيرجـــال هـــؤالء الفتيـــان أـــم علـــى قـــدر املـــسؤولية يف غيـــاب ال

 يقـــصفها اإلســـرائيليون؛ أّمـــا وقـــد الّـــيتباملقاومـــة الوطنيـــة دفاًعـــا عـــن أرضـــهم 
ـــة أن لكـــل فـــرد دوره  جنحـــت خطـــة األوالد االجتماعيـــة، فقـــد أثبتـــت القاص

  . البناء يف معركة الوطن ضد أعدائه
ا  يقــوم ـا الرجـال عــسكري الّـيتومـن صـورة املقاومـة اجلنوبيــة اإلجيابيـة 

) حيـاة(واألحداث اجتماعيا إىل تقـدمي منـوذج مقـاِوٍم غـين وفريـد هـو منـوذج 
أيب " حتكي ِقصة رفض اّليت1 )استحقت عيشها(بطلة ِقصة إملي نصر اهللا 

فكرة والدة ابنة ثانية فرماها من الشباك، فقامت إحـدى سـيدات " ناصيف
  . مصري الوطنالقرية برعايتها فكربت وقويت وتعلمت وشاركت يف حتديد

                                                 
: تربويــا وســيكولوجيا. 1999 8 طاحلكمــة،بــريوت، بيــت ). جزيــرة الــوهم( مــج ،اســتحقت عيــشها:  نــصر اهللاإملــي - 1

املــرأة قــادرة علــى : تربويــا. زكريــا كايــا:  بــاألبيض واألســود بريــشةكالســيكيةعمــر معــني، مزينــة بلوحــة  إىل  غــري موجهــة ِقــصةال
  .باشر املالسردب قصت  حوادث ِقصة: فنيا.  الفعالة يف مصري األمةاملشاركة
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 _ط الــضوء علــى التعامــل الــسليب مــع املــرأة وإذا كانــت القاصــة تــسلّ 
  فهـي تـسلط الـضوء _وهو تعامل وصل إىل أقـصاه حـني رمـى الوالـد ابنتـه 

  . على أمهية املرأة وقوا وفاعليتها حىت يف القتال ضد العدو
  : ويظهر الوطن يف الِقصة من خلل

خـط "لقرية وسـائر قـرى احلـدود اجلنوبيـة إىل  حولت ااّليتاحلرب ) أ(
  ".نار دائم التأجج

حتــول جلــسات الــضيعة مــن جلــسات ُحتكــى فيهــا األســاطري ) ب (
 وقعـــــت يف زمـــــان غـــــابر إىل جلـــــسات تتنـــــاول الّـــــيتواخلرافـــــات واملعجـــــزات 

  .الشباب يعيشها الشيوخ واألطفال والنسوة و اّليتاألحداث احلالية 
ــــارًا وصــــغارًا _رى اجلنوبيــــة  يف القــــالنــــاس) ج (   متمــــسكون _  كب

بأرضـــــهم ومـــــساكنهم، وبكـــــل ذرة تـــــراب غرســـــوها مـــــن حبـــــات صـــــدورهم 
  .وسقوها عرق السواعد ودموع العيون

  . دفاع الرجال عن أرضهم وشرفهم ضد العدو) د (
مــشاركة النــساء يف كــل القــرى اجلنوبيــة يف الــدفاع عــن الــوطن ) _ه(

 أبقـــتهن الّـــيت الباليـــة الّتقاليـــدرجـــات عـــن ضــد العـــدو نافـــضات اخلمـــول وخا
 .سنوات عنصرًا سلبيا ال يشارك يف مصري األمة

 هـــو التمـــسك الّلبنانيـــةعلـــى أن املالحـــظ يف كـــل القـــصص الوطنيـــة 
ــــــة،   ــــــة اجتماعي ــــــل رفــــــض املغــــــادرة إال ألســــــباب فردي بالبقــــــاء يف األرض، ب
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 إىل 1) جفــاءالبعــد( دفــع ابنــة بطلــة قِــصة إملــي نــصر اهللا الــذيكالــسبب 
  .للزواج مبغرتب)" حرمون(املستظلة بأعطاف جبل "مغادرة قريتها اجلنوبية 

إال أن األم رفـــضت هـــذا الرحيــــل، وانتظـــرت عبثًــــا عـــودة االبنــــة إىل 
أما سبب عـدم عودـا . أحضاا وأحضان الوطن املعاَقب بذنب مل يقرتفه

 املقاومـــة وقـــد جتلـــى التمـــسك بـــاألرض يف. فهـــو توليهـــا مـــسؤوليات عائليـــة
  .على كافة الصعد، ويف انتظار األم لعودة ابنتها إىل أرض املعارك
، بــل الّلبنــاينوال يكتفــي العــدو اإلســرائيلي باالعتــداء علــى اجلنــوب 

ميد شـرُه ليـصل إىل بـريوت، حيـث نقـرأ  مـشاهد النـزول إىل امللجـأ يف قِـصة 
 الـــّشكلعلـــى إلملـــي نـــصر اهللا، حيـــث بـــدا الـــوطن ) يوميـــات هـــر(احليـــوان 

  : التايل
يطـال البـشر واحلجـر ) جوا وحبـرًا وبـرا(خطر القصف اإلسرائيلي ) أ(

جـــــري أحيـــــاء  ) ج( إىل خـــــارج الـــــبالد الـــــشبابهـــــروب ) ب(واحليوانـــــات 
انقطــــــاع الكهربــــــاء وحتــــــصني البيــــــوت ) د(بكاملهــــــا مــــــن مكــــــان إىل آخــــــر 

 النـاسئ حيث يفتقـد النزول إىل املالج) ه(ومداخل األبنية بأكياس الرمل 
الفوضـــــى العارمـــــة يف الـــــبالد وانتـــــشار ) و(أبـــــسط شـــــروط احليـــــاة الـــــصحية 

  ".قوات الطوارئ"األمل بالسالم يف وجود ) ز(ات الطّرقاملسلحني يف 

                                                 
 غري ِقصةال: تربويا وسيكولوجيا. 1999 8 طاحلكمة،بريوت، بيت ). جزيرة الوهم( مج ،البعد جفاء:  نصر اهللاإملي _ 1

: فنيـا. جـو اخلـوفانتظار األم يف :  تربويا.زكريا كايا:  باألبيض واألسود بريشةكالسيكيةعمر معني، مزينة بلوحة  إىل موجهة 
 .الّذايت السردب قصت  حوادث ِقصة
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  الحرب األهلية) 3 (
إن مـــا خيفـــف اخلجـــل مـــن االعـــرتاف ـــول مـــا جنـــت أيـــدي أبنـــاء 

  بطريقــة أو _صاق التهمــة الــوطن علــى الــوطن، بــشرًا وحجــرًا، إمنــا هــو إلــ
  .   باأليدي الغريبة_بأخرى 

ـــارة الفـــضية(فقـــد ألـــصق إليـــاس مسيـــا يف ِقـــصة   1االجتماعيـــة) القيث
مة إشعال فتيل احلرب  إىل رجل غريب شرّير استطاع أن يـشيع جـوا مـن 

، فتــــضاربوا واقتتلــــوا ونــــشبت بيــــنهم املعــــارك، فاكتأبــــِت النــــاساحلقــــد بــــني 
ــالّنفــوس ست الوجــوه، وحتجــرت األفئــدة دون أن يعــرف أحــد مــن أيــن ، ويب

  ! أتى
 قص فيهـا اّليت 2)أهًال بالخواجا(كذلك فعل توما اخلوري يف ِقصة 

حكايــة موظــف ُســرح وزمــالءه مــن وظيفتــه وقــبض تعويــضه الــضئيل ووجــد 
  ميـأل سـيارته بــاوهرات أثنـاء قـصف األســواق _  عـن غـري قــصد _نفـسه 

 ظنه صاحب حمل الذي وذلك مبساعدة أحد رجال األمن التجارية ببريوت
، وإن خفف من "اخلارج"وقد أحال الرجل أسباب احلرب على . اوهرات

قبـــل حتديـــد اجلهـــة، وكـــأن " كمـــا لـــو أن: "تأكيـــد هـــذا االـــام ســـْوق عبـــارة
مـا مـن شـيء : "القاص يشك بوجود أطـراف داخليـة تـساند اخلارجيـة فقـال

                                                 
  .اهلوايات واملواهب:  انظر_  1
: 1بـريوت، بيـت احلكمـة، ط).  قصص اجتماعية مـن حمنـة لبنـان_الزلزال البشري (، مج أهالً بالخواجا:  توما اخلوري_  2

: تربويــا. الــّصوروهــي غــري مزينــة ب. الــشباب موجهــة إىل عمــر معــني مــع أــا تناســب  غــريِقــصةال: تربويــا وســيكولوجيا.1996
  .  العضويةالّصورة املباشر مع املونولوج، وحققت السرد حوادث قصت بِقصة: فنيا.  على السرقةالناسفوضى  تعلم 
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 وســبقتنا اإلذاعــات اخلارجيــة إىل فــضحه ونــشره علــى عــن مأســاة بلــدنا إال
  كانـت هـي األخـرى _  أوًال وأخـريًا _املأل، كما لو أن أسـباب الفتنـة فيـه 

  ". من اخلارج أيًضا
 جعلــــت الّــــيت الّلبنانيــــةويتــــابع تومــــا اخلــــوري تطــــور احلــــرب األهليــــة 

لتـدثرها إىل " الفيـزوف"ثانية اجتاحتها محم " بوميب" تشبه الّلبنانيةالعاصمة 
األبـــد يف كنفهـــا الرمـــادي اخلـــانق، وجعلـــت البلـــد املمـــزق املستـــضعف مثـــل 

 من كل حدب وصـوب الناسمسكة غضة بضة لفظها البحر فتقاطر عليها 
يُعملــــون يف جــــسمها املناشــــري والــــسواطري، يقتطــــع كــــل حــــصته مــــن حلمهــــا 

ء، فتنوعـــــت أســـــااليب القتـــــل وعـــــاىن  ـــــاسالـــــينيـــــاالت عـــــشوائية اغت) أ: (الن
قتٌل مـنظم ) ب(والرشاشات األوتوماتيكية " اآلر يب ج"برصاص القناصة و

كمـا (تـدمري احلجـر ) _ه(نسف باملتفجرات ) د(خطف ) ج(على اهلوية 
بطالــة ) ز) (وهــو موضــوع الِقــصة(ســلب وــب ) و) (يف األســواق التجاريــة

 .وفقر
ج  احلــــرب وال ينقطــــع تومــــا اخلــــوري عــــن تأكيــــد فكــــرة تــــشابه نتــــائ

ــــصة الّلبنانيــــةاألهليــــة  ــــزال( بنتــــائج الــــزالزل، فيؤكــــد يف ِق  علــــى تــــشابه 1)زل
  يف الــدمار إذ دمــرت األمكنــة 1960نتائجهــا ونتــائج زلــزال تــشيلي عــام 

                                                 
ـــزال البـــشري (، مـــج زلـــزال:  تومـــا اخلـــوري_  1 : 1بـــريوت، بيـــت احلكمـــة، ط). لبنـــان قـــصص اجتماعيـــة مـــن حمنـــة _الزل

: تربويــا. بالــّصوروهــي غــري مزينــة . الــشباب غــري موجهــة إىل عمــر معــني مــع أــا تناســب ِقــصةال: تربويــا وســيكولوجيا.1996
  .  العضويةالّصورة، وحققت الّذايت السرد حوادث قصت بِقصة: فنيا. احلرب األهليةإظهار مساوئ  
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؛ مـــا "النـــاس تعتـــدي علـــى الّـــيتوجـــود املنظمـــات "و" احلـــرب القـــذرة"بفعـــل 
 .جعل اخلوف واملوت ينتشران

 يؤكـد تومـا اخلـوري أـا مـن الّـيتر والبطالـة وإىل املوت واخلوف والفق
، يقـص القـاص حكايـة الفـارين إىل بـالد الغربـة كمـا "احلـرب القـذرة"نتائج  

 نـام يف سـيارته مثـل كثـري الـذي احملامي الكهـل 1)لعبة القدر(فر بطل ِقصة 
بــاح 

ُ
ن هربــوا مــن ســفك الــدماء ونــاموا عــائالت يف الــذيمــن أبنــاء الــوطن امل

 يف احلــــي الثقــــايفرام شــــهورًا وذلــــك بعــــد مقتــــل أصــــدقائه يف النــــادي ســــيا
وتـــصور الِقـــصة .  جنـــا منـــه بأعجوبـــة عنـــدما دخـــل احلمـــام للحظـــاتالـــذيو 

تراشــق املتقــاتلني بقــذائف املــدافع )  أ: (تفاصــيل حــرب الــشوارع مــن خلــل
) ب(مـــن زقـــاق إىل زقـــاق ومـــن بيـــت إىل بيـــت بـــال ســـبب يعرفونـــه بالتمـــام 

 . ار عمليات اخلطف والتعذيب والقتل والتمثيلانتش
وهذا اجلو من الفوضى يتـيح كـل الفـرص أمـام كـل أنـواع اجلـرائم مـن 

 2)رصاصـــة طائـــشة(وهـــو مـــا أوضـــحته ِقـــصة . دون أن حياســـب مرتكبوهـــا
 تعــرَض فيهــا بطــل الِقــصة املــسجون يف بيتــه املقــصوف ملــا الّــيتلتومــا اخلــوري 

                                                 
: 1بــريوت، بيـت احلكمــة، ط).  قــصص اجتماعيـة مــن حمنـة لبنـان_الزلـزال البـشري ( ، مــج لعبــة القـدر: وري تومــا اخلـ_  1

: تربويــا. الــّصوروهــي غــري مزينــة ب. الــشباب غــري موجهــة إىل عمــر معــني مــع أــا تناســب ِقــصةال: تربويــا وســيكولوجيا.1996
  .  العضويةالّصورة، وحققت الّذايت ردالس  حوادث قصت بِقصة: فنيا. احلربإظهار بشاعة 

: 1بريوت، بيت احلكمـة، ط).  قصص اجتماعية من حمنة لبنان_الزلزال البشري (، مج رصاصة طائشة:  توما اخلوري_  2
: اتربويــ. الــّصوروهــي غــري مزينــة ب. الــشباب غــري موجهــة إىل عمــر معــني مــع أــا تناســب ِقــصةال: تربويــا وســيكولوجيا.1996

   العضوية، الّصورة املباشر مع املونولوج، وحققت السرد حوادث قصت بِقصة: فنيا. الناستأثري  السليب على 
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 خيلــص فيهــا إىل أن احلــل الّــيتأوضــاعه العائليــة يــشبه اجلنــون، فــريوح حيلــل 
الوحيد للخالص من بؤسه العائلي يكمن يف قتل زوجتـه، فريديهـا برصاصـة 

وقـد بـدا الـوطن يف الِقـصة حتـت رمحـة . يرتدد فيمـا بعـد أـا رصاصـة طائـشة
؛ "فةالناســدوي املتفجــرات ولعلعــة الرصــاص وقرقعــة الرشاشــات والعبــوات "

 يـــشيع التبـــاغض والتقاتـــل والتـــدمري الـــذي" اجلنـــون"عنـــوان ممــا ينـــدرج حتـــت 
  .ورالّشر وسائر أنواع 

وقــد أفــرد تومــا اخلــوري ِقــصة يتحــدث فيهــا عــن املــوت جوًعــا، وهــي 
مـات أبـوه فأمـه فـرتك " عبدو" حتكي حكاية رجل امسه اّليت 1)العائد(ِقصة 

   .املدرسة وعمل معلم باطون، لكن احلرب أجاعته لدرجة املوت
هــروب ) أ: (التــايلوإىل جانــب املــوت جوًعــا، بــدت صــورة الــوطن ك

انقطــاع األعمــال وشــل احلركــة ) ب( إىل خــارج البلــد بــسبب احلــرب النــاس
) _ه (حــواجز القتــل واخلطــف) د (دفــن املــوتى بــدون صــندوق) ج (البلــد

 .إغالق معابر البحر واجلو
ــــــصة  ــــــة ِق ــــــة ال(وتــــــستكمل إملــــــي نــــــصر اهللا علــــــى لــــــسان راوي مدين

 رسم صورة الوطن القامتة أيام احلـرب األهليـة، رافـضة أن تتحـول 1)والحلم

                                                 
: 1بـــريوت، بيـــت احلكمـــة، ط).  قـــصص اجتماعيـــة مـــن حمنـــة لبنـــان_الزلـــزال البـــشري (، مـــج العائـــد:  تومـــا اخلـــوري_  1

: تربويــا. الــّصوروهــي غــري مزينــة ب. الــشبابإىل عمــر معــني مــع أــا تناســب  غــري موجهــة ِقــصةال: تربويــا وســيكولوجيا.1996
  . العضويةالّصورة، وحققت الّذايت السرد حوادث قصت بِقصة: فنيا. انتشار اجلوع يف 
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ذكرى تدق على "إىل " مدينة الدهشة والغرابة"، بريوت "األسطورة"بريوت 
، دون "حـىت ال تبـصر احلـرب"، فـتغمض بطلـة الِقـصة عينيهـا "باب الضمري

ـــة مـــن احلـــرب تفاصـــيل ماديـــة بـــل ُمتخيلـــة مؤ  ـــة أن تـــذكر القاص ملـــة يف حماول
  .إعادة البناء بدًءا من منابع احللم

وتقرتب إدفيك شيبوب من عامل األطفال واحلرب، فتصف نتائجها 
، ومــوت )الطفولــةمــن بــراءة (مــن تــشرد أســر هــدمت بيوــا كمــا يف ِقــصة 
، )كيـــف تغلـــب علـــى حزنـــه؟(أفـــراد األســـرة بفعـــل القـــصف كمـــا يف ِقـــصة 

، )الكنـــار؟ لمـــاذا مـــات(ئ كمـــا يف ِقـــصة  مـــن مـــوت مفـــاجالـــّصغاروقلـــق 
) هـل تعـود الحمامـة؟: (وخوف طفويل مـن اسـتمرار احلـرب كمـا يف قـصيت

  ). حمامة السالم(و
ــــصة  ــــةمــــن بــــراءة (حتكــــي ِق  رفــــض الــــذي حكايــــة خالــــد 2)الطفول

استضافة رياض ابن صديَقي  والديه وذلك بعد أن قـررت العائلـة استـضافة 
ألن خالـد ال حيـب " قذيفـة طائـشة" مـن بيـتهم بفعـل اجلميع إثَر دم قسم

                                                                                                                            
غـري  ِقـصةال: ياتربويـا وسـيكولوج. 1997 1بـريوت، دار اإلبـداع، ط). روت يل األيـام(، مـج المدينـة والحلـم:  إملـي نـصر اهللا_  1

حـدث  قِـصة: فنيا.  رفض احلرب:تربويا. مهى نصر اهللا: خالية من اللوحات الداخلية، وتصميم الغالف بريشة،إىل عمر معنيموجهة 
  .  املباشرالسردعرب  العضوية الّصورةاعتمدت على 

تربويــا . 2001: 1ط .  احلــرف الــذهيب_ع بــريوت، دار اإلبــدا ). اجلــدول(، مــج الطفولــةمــن بــراءة :  إدفيــك شــيبوب- 2

 جيب أن نتساعد :تربويا.  تاتيانا جربنايابريشةملونة  كالسيكية ة، مزينة بلوحإىل السنوات اخلامسة والسادسة والسابعة موجهة ِقصةال: وسيكولوجيا
   .املباشر  السرد  العضوية املتوازنة  عرب الّصورةوادث وحققت حبكتها   اجتماعية قصرية سادت فيها احلِقصة:  فنيا.السلبّيةللتخلص من نتائج احلرب 
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لكــن األبــوين يقنعانــه .  يؤذيــه يف املدرســة بــألف طريقــة وطريقــةالــذيريــاض 
  .، فيقتنع]األب[وباللني ) ب(، ]األم[بالشدة ) أ: (بطريقتني خمتلفتني

بـــويورغـــم اخللـــل املنطقـــي و  ـــة فيهمـــا، فـــإن الرت اللـــذين وقعـــت القاص 
 أظهـرت الّـيتعو إىل مد يد العون لكـل مـن يـؤذى بـسبب احلـرب الِقصة تد

  .الوطن مدمرًا واملواطنني مشردين
وال تقتـــصر نتـــائج القـــصف علـــى هـــدم البيـــوت وتـــشريد أهلهـــا، بـــل 

 حتكــي الّــيت 1)كيــف تغلــب علــى حزنــه؟(تقتــل أفــراد األســر كمــا يف ِقــصة 
انية فبقي يف عهـدة جـده  قتل والداه بانفجار عبوة جالذيِقصة الفىت رامز 

نـشيط مـرح إىل آخـر كئيـب وجامـد كالـصنم "وقد حتول الفىت مـن . العجوز
ـــة ". ال يأبـــه لـــشيء وال يـــضحك للرغيـــف الـــسخن أمـــا وقـــد وجـــدت القاص

، فإـا مل تـر يف ]النجـارة[حًال للفىت يتمثـل بـالعودة إىل مزاولـة عملـه املهـين 
 الّــيت الكــربى، وهــي أزمــة احلــرب هــذا احلــل الفــردي حــًال للمــشكلة احلقيقيــة

وضعت الوطن يف إطار القصف والدمار واملوت حبيث يـصبح املـوت بفعـل 

                                                 
: 1ط.  احلـــرف الـــذهيب_بـــريوت، دار اإلبـــداع ). عقـــد اليـــامسني(؟ مـــج كيـــف تغلـــب علـــى حزنـــه:  إدفيـــك شـــيبوب_  1

 بريـــــشةبـــــاألبيض واألســـــود  كالســـــيكية ةلوحـــــ، مزينـــــة بإىل الـــــسنوات اخلامـــــسة والـــــسادسة والـــــسابعة موجهـــــة ِقـــــصةال: تربويـــــا وســـــيكولوجيا. 1999
املباشـر  الـسرد  العضوية املتوازنة عرب الّصورة اجتماعية قصرية سادت فيها احلوادث وحققت حبكتها  ِقصة: فنيا.  جيب أن نعاجل نتائج احلرب:تربويا. تاتياناجربنايا

   .واملونولوج
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 هـــو املـــوت املنطقـــي الوحيـــد كمـــا _ احلـــرب   يف نظـــر طفـــل_القـــذائف 
  . 1)لماذا مات الكنار؟(أشارت إدفيك شيبوب يف قصتها 

وإذ أكـــدت اجلـــدة أن املـــوت ال يكـــون بـــسبب القـــصف فقـــط، بـــل 
 الــّشكللــشيخوخة واألمــراض وغريهــا، بــدا الــوطن يف الِقــصة علــى بــسبب ا

  : التايل
عــرض صــور جثــث ضــحايا القــصف يف التلفزيونــات علــى مــرأى ) أ(
  .الّصغارومسمع 
قلــــق األطفــــال وخــــوفهم وخــــوف أهلهــــم علــــيهم مــــن منــــاظر ) ب(

  . املوت
وتستكمل صورة احلرب خبوف األطفال من استمرارها كما أظهـرت 

  ). حمامة السالم(و) هل تعود الحمامة؟: (بوب يف قصيتإدفيك شي
ـــه الـــذيوتـــشرتك القـــصتان يف كوِمـــا تبحثـــان عـــن الـــسالم   ُرمـــز إلي

 ســؤاًال 2)هــل  تعــود الحمامــة؟(باحلمامــة، فقــد طرحــت  القاصــة يف ِقــصة 

                                                 
1

. 1999: 1ط.  احلـرف الـذهيب_بـريوت، دار اإلبـداع ). يـامسنيعقـد ال(؟ مـج لماذا مات الكنار: إدفيك شيبوب _  
 : بــــــاألبيض واألســــــود بريــــــشة،  مزينــــــة بلوحــــــة كالســـــيكيةوالـــــسابعة الـــــسنوات اخلامــــــسة والــــــسادسة موجهــــــة ِقـــــصةال: تربويـــــا وســــــيكولوجيا

  العـضوية املتوازنـة الـّصورةة سـادت فيهـا احلـوادث وحققـت حبكتهـا   اجتماعيـة قـصري قِـصة: فنيـا.  للموت أسباب غري أسباب احلرب: تربويا. ربنايا_تاتياناج

  .الّذايت السردعرب 
إىل موجهــــة  ِقــــصةال:   تربويــــا وســـيكولوجيا). الــــصغريالـــصناعي ( مــــج ؟هــــل تعــــود  الحمامــــة:  إدفيـــك جريــــديين شـــيبوب_ 2

آمال األطفال :  تربويا. ية غري ملونة بريشة تاتيانا جربنايا، مزينة بلوحة كالسيكالسنوات املدرسية اخلامسة والسادسة والسابعة
   . املباشرالسرد العضوية املتوازنة عرب الّصورة قصرية سادت فيها احلوادث، وحققت ِقصة: فنيا. يف العيش بسالم
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هل يعود السالم مع احلمامة البيضاء احلاملة يف فمهـا : يردده صغار احلرب
  ؟  غصن زيتون

ـــة هـــذا   يف كونـــه ُيطـــرح يف ظـــل ظـــروف أمنيـــة الـــسؤال وتكمـــن أمهي
ففـرت إىل حيـث "قـصف جمنـون، غـارات، خـوف امتـد إىل احلمامـة : صعبة

أمــا املقاومــة فهــي مــن  أجــل البقــاء، وقــد متثلــت بغـــصن ". األمــان واهلــدوء
 متــىن أال" بــادرة" مــن خللــه الــصيب قــرأ الــذيالزيتــون احملمــول بفــم احلمامــة و 

اســتجابة لــصالة باســل وإشــارة النتهــاء  وإحــالل "تكــون جمــرد صــدفة، بــل 
  مــن _الِقــصة حافلــة باألمــل بــاخلالص وإن ظــل هــذا اخلــالص ". الــسالم

  .   جمرد متن تدعمه الصلوات الطفولية_خلل اية الِقصة املفتوحة 
ويف اإلطـــار ذاتـــه، كرســـت إدفيـــك جريـــديين شـــيبوب قـــضية ارتبـــاط 

 بطلـة _ حني ترسم رزان 1) حمامة السالم(رمز احلمامة يف ِقصة السالم ب
 على كرتونة سوداء متثـل وطنهـا املعـذب محامـة سـالم منتظَـرًة ُمتثـُل _القصة 

بــاحلرب : ني األسـود واألبــيض، أيالّلونالعيـد؛ مــا يعــين أن الـوطن اختــصر بــ
  .والسالم

مل الكبـــار  كمـــا يف عـــاالــّصغار أمــا وقـــد بلـــغ اخلــوف مبلغـــه يف عـــامل 
ن يعيـــشون احلـــرب املـــدمرة بتفاصـــيلها، فثمـــة منافـــذ للتقليـــل مـــن آثـــار الـــذي

                                                 
. 1999: 1، ط احلـرف الـذهيب_بـريوت، دار اإلبـداع ). قمـر الـصحراء أمجـل(، مـج حمامة الـسالم:   إدفيك شيبوب- 1

 موجهة إىل السنوات اخلامسة والـسادسة والـسابعة، وهـي مزينـة بلوحـة واحـدة كالسـيكية بـاألبيض ِقصةال: تربويا وسيكولوجيا
 املباشـــر، وهـــي الـــسرد أحـــداث اعتمـــدت علـــى قِـــصة: فنيـــا. األمـــل باســـالم يف وطـــن : تربويـــا. واألســـود بريـــشة تاتيانـــا جربنايـــا

  . ا تدرجييامضبوطة ضبطً 
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غـين عـن احلـل املنـشود وهـو سـيادة اخلوف، أو قل إا أجزاء من حلول ال تُ 
  : التايل الّشكل وقد بدت هذه احللول على ؛السالم

كمـــــا يف ِقـــــصة : اللجـــــوء إىل املالجـــــئ يف ســـــاعات اخلطـــــر  _أوًال 
 يتـذكر فيهـا الّـيت لسماح إدريس املوجهة إىل الفتيات والفتيـان، و 1)جأالمل(
 أيامــه وقــت كــان مراهًقــا آخــر الثمانينيــات داًجمــا _ بطــل الِقــصة _" مــازن"

 يف مــشاهد احليــاة اليوميــة املرحــة املعتمــدة علــى النــاس يعانيــه الــذياخلــوف 
، 2نـــزول إىل امللجـــأوالِقـــصة عبـــارة عـــن تفاصـــيل ال. الشخـــصياتتناقـــضات 

اســــتخدام أطــــراف احلــــرب ) أ: (التــــايلوقــــد بــــدا الــــوطن فيهــــا علــــى الوجــــه 
: انقــسام األطــراف إىل) ب(صــواريخ جديــدة تطلــق صــفارات طويلــة خميفــة 

، "ضــــــوًءا أخــــــضر مــــــن أمريكــــــا وإســــــرائيل"ن يأخــــــذون الــــــذي": مجــــــاعتهم"
 للجماعــــة حتــــذيرًا مــــن ســــورية بعــــد الــــسماح"ن يتلقــــون الــــذي": مجاعتنــــا"و
أكوام الزبالة : "بريوت أثناء احلرب) ج" (بتجاوز اخلطوط اُحلْمر] اآلخرين[

وميـــاه اـــارير املفتوحـــة، فقـــد متـــضي أســـابيع علـــى املدينـــة املـــشتعلة بالقتـــال 
والقصف قبل أن يستطيع عمال التنظيفات أن يأتوا لكـنس الـشوارع وإزالـة 

                                                 
مـــن أدب  ِقـــصةال: تربويـــا وســـيكولوجيا. 2005 1بـــريوت، دار اآلداب للنـــشر والتوزيـــع، ط. الملجـــأ:  مســـاح إدريـــس_  1

 قــصرية قِــصة: فنيــا. جيــب أن نعمـل علــى أال تعــود : تربويــا.  عمــر اخلــوري، بريـشةفبــاألبيض واألســود، أمــا اللوحــات، الـشباب
  .الّذايت  السرد  العضوية املتوازنة  عرب الّصورةاحلوادث و اعتمدت حبكتها وطنية، سادت فيها  

لعبـة ( تومـا اخلـوري قِـصةلـسماح إدريـس، و ) الملجـأ (قِـصة ميكن املقارنة بني النزول املرح املمـزوج بـاخلوف إىل امللجـأ يف _ 2
ويف امللجــأ املــضاء بــضوء خافــت : "ختلــو كــل قصــصه ختلــو مــن املــرح وختلــو مــن وجــود عنــصر األطفــال فيهــا كمــا الّــيت) القــدر

 يـــستندون بعـــضهم إىل أكتـــاف الـــبعض، وقـــد ارتـــسمت علـــى النـــاسباهـــت يأتيـــه مـــن كـــوة يف أعلـــى اجلـــدار كـــان مجهـــرة مـــن 
 ". السوداء) غويا(وجوههم املعروقة الشاحبة آيات األمل والرعب كأم رسوم 
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األوالد كــانوا ) _ه(اء واملــاء حــَذر مرتافــق بانقطــاع الكهربــ) د" (القــاذورات
خـوف ) و(يأخذون إىل امللجأ أحدث األلعاب وأمجل البيجامات والثياب 

جوازات سـفر، :   كانت تأخذ معها كيًسا مليًئا باألساسياتاّليتالعائالت 
 الّلعــبأدويــة، كــاتول، كربيــت، بــسكويت، قنينــة مــاء، بعــض النقــود، وورق 

الطـالب إىل مدارسـهم :  توقـف القـصفعودة احلياة إىل طبيعتها كلمـا) ز(
 .1خوف الكالب واحليوانات) ح(والكبار إىل أعماهلم 

لـــسماح ) الملجـــأ(وإذ تتــشابه مـــشاهد النـــزول إىل امللجـــأ يف قـــصيت 
إلملي نصر اهللا يف انتشار اخلوف والقلق يف نفـوس ) يوميات هر(إدريس و

لتومـــا ) بـــة القـــدرلع( واحليوانـــات واألطفـــال، يكـــرب اخلـــوف يف ِقـــصة النـــاس
ــه الِقــصة إىل الطفولــةاخلــوري مــع غيــاب عنــصر  باب وتَوجــذي الــشن ميكــن ال

 حيــــاول قصــــصيو الــــذيي الّنفــــسأن يــــستوعبوا املزيــــد مــــن مــــشاهد الــــضغط 
األطفال التخفيف منه للتلويح بأمل الـسالم اآليت؛ مـا يعـين أن االجتـاه حنـو 

  .   تتوجه إليها القصصاّليت الواقع ارد يسري طرًدا مع األعمار
 مبغادرة البالد ريثما دأ أسـباب املـوت والـدمار مبـا الّتفكري  _ثانًيا 
) جـــواز الـــسفر( مـــن صـــراع نفـــسي ووطـــين متثلـــه ِقـــصة الّتفكـــريحيملـــه هـــذا 

                                                 
  ).يوميات هر(ايتها  هذه الفكرة أكدا إملي نصر اهللا يف رو _  1
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إلملـي نـصر اهللا، وقِـصة ) الـثلج على بساط(إلدفيك شيبوب، وبدء روايـة 
  .  1لتوما اخلوري) لعبة القدر(

على أن أسباب املوت والدمار قد ال تكون كافية للـبعض كـي يقـرر 
املغـــادرة؛ ومـــن هنـــا حيـــصل الـــصراع بـــني املغـــادرة والبقـــاء حـــىت عنـــد أبطـــال 

ن مل َخيــربوا مــا يعانيــه املغــادرون، ويكــون لتمــسكهم الــذي الــّصغارالقــصص 
رة التعلــق بأحـد أفــراد األســ) ب(التعلــق باملكـان ) أ: (بأرضـهم أســباب منهـا

  .ممن قرر البقاء
 ، تفكـــر أســـرة الفـــىت نـــادر بالـــسفر لتمـــضية 2)جـــواز الـــسفر(ففـــي 

، فـريفض نـادر متمـسًكا بالبقـاء مـع أبيـه حـىت "يف بالد بعيـدة آمنـة"شهرين 
إنـــه يفكــــر بإخفــــاء جـــواز ســــفره، ولكنــــه يعــــود فيعـــدل عــــن الفكــــرة ويرافــــق 

ــ(غــري أن هــذا الــصراع ينقلــب طرفــاه يف روايــة . العائلــة ) الــثلج ساطعلــى ب
 هـادي يتـشوق إىل الـسفر واهلـرب الـصغري الرّاويـةإلملي نصر اهللا فإذا ببطل 

                                                 
1

َمْن ذا يف حربنـا القـذرة هـذه مل : "لتوما اخلوري قرار مغادرة الوطن بقوله) لعبة القدر (ِقصة  بطل _ برر احملامي العجوز _ 
ي هجرـا، حـىت الكـالب واهلـررة انقطـع دابرهـا فـال تعثـر علـى الـّدور يهرب من جحيم بريوت؟ حـىت أسـراب احلمـام وعـصافري 

أمــا أهــل : "وقــد صــور احملــامي الكهــل حــال أهــل الــوطن الفــارين مثلــه بقولــه".  ظــل يف أحقــر األزقــة وأشــدها فقــرًاحركــة هلــا أو
بلــــدي الفــــارون مثلــــي إىل اخلــــارج، فنــــام بعــــضهم كــــل ســــتة أو ســــبعة حتــــت ســــقف ســــيارة واحــــدة، صــــيًفا وشــــتاء، األســــابيع 

بة ليس لك فيها قريب يؤويك، أو فندق حيويك ألنه أختم أين تريد أن تسند رأسك يف غر : "ويسأل البطل الراوي". واألشهر
 هــو ســؤال ِقــصة طرحــه بطــل الالــذي الــسؤالو ". بنازليــه، أو ألن جيوبــك خلــت مــن القــروش البــيض ملثــل هــذه األيــام الــسود؟

 .  ال حيتاج إىل جواب، فجوابه املرير ينبع منه ويصب فيهالذيالعارف 
: تربويـا وسـيكولوجيا. 2001: 1ط .  احلرف الـذهيب_بريوت، دار اإلبداع ). اجلدول( مج ،جواز السفر:  إدفيك شيبوب_ 2

 وطنيـة قِـصة: فنيـا. التعلق بـالوطن:تربويا.  تاتيانا جربنايابريشةملونة ، مزينة بلوحة كالسيكية لسنوات اخلامسة والسادسة والسابعةإىل ا موجهة ِقصةال

  .املباشر السرد  العضوية املتوازنة  عرب الّصورةوحققت حبكتها  قصرية سادت فيها احلوادث 
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بكفـــاف العـــيش مثـــل معظـــم "بينمـــا يكتفـــي والـــده " 1مـــستنقع احلـــرب"مـــن 
ــــه علــــى العــــيش "2ن مل يهــــاجرواالــــذي النــــاس ــــت زوجت مــــردًدا كلمــــا احتج ،

 هــادي مغــادرًا ويــسافر". 3احلجــر مطرحــه قنطــار: " يف ظــل القتــالالــّصعب
  .على بساط احللم...وطن اخلوف والرعب إىل عامل الثلج ولكن

ــــــا  وســــــام (وتتجلــــــى يف مــــــسامهة أبطــــــال قِــــــصة :  املــــــشاركة _ثالًث
وتكــــاد ال .  إلدفيــــك شــــيبوب يف التخفيــــف مــــن أعبــــاء احلــــرب4)النظافــــة

 .5 اإلســرائيلية_ الّلبنانيــةية يف ِجــواء احلــرب الــشبابختتلــف عــن  املــسامهات 
 أو َمـن _وتتميز هذه املشاركة بكوا تبـدأ فرديـة ردا علـى إمهـال املـسؤولني 

 وتتطـــور لتـــصبح مجاعيـــة تأخـــذ علـــى _يُفـــرتض ـــم أن يكونـــوا مـــسؤولني 
 بطـل الِقـصة _عاتقها الكثري من املهمـات، علـى غـرار قـرار حـسام ماضـي 

ه ورفقائـه  أخـذ علـى عاتقـالـذي و _"بوعي مـدين رفيـع" يتمتع الذيالشاب 
الكشافة مسؤولية تنظيف شارعهم القذر املهمل من قبل البلدية، وهو قرار 
عجــز عنــه الكبــار؛ مــا يــدل علــى قــدرة الفكريــة والعمليــة يف احلــد مــن آثــار 

  . احلرب
                                                 

 . 20، ص على بساط الثلج:  إملي نصر اهللا_ 1
 .21، ص على بساط الثلج:  إملي نصر اهللا_ 2
 .21، ص على بساط الثلج:  إملي نصر اهللا_ 3
4

ــــداع ). اجلــــدول(، مــــج وســــام النظافــــة:  إدفيــــك شــــيبوب_   تربويــــا . 2001: 1ط . رف الــــذهيب احلــــ_بــــريوت، دار اإلب

 أمهيــة مــشاركة :تربويــا.  تاتيانــا جربنايــابريــشةملونـة  كالســيكية ة، مزينــة بلوحــإىل الــسنوات اخلامــسة والـسادسة والــسابعة موجهــة ِقــصةال: وسـيكولوجيا
 .املباشر  السرد  العضوية املتوازنة  عرب الّصورةحبكتها   قصرية سادت فيها احلوادث وحققت وطنية ِقصة: فنيا. األوالد يف احلد من نتائج احلرب

 . إلدفيك شيبوب) وقعة الغداء الساخنة(و) سيطلع فجر جديد(و) هداياكم يف العيد: ( انظر_ 5
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 يهــــدف الكبــــار منــــه إىل إشــــاعة الــــذي الكــــذب األبــــيض  _رابًعــــا 
ـــة البيـــضاء( اخلـــائفني كمـــا يف ِقـــصة الـــّصغارالطمأنينـــة يف نفـــوس   1)الكذب

 تــصف فيهــا اجلــدة كــذبتها علــى حفيــدها توفيــق بــأن الّــيتإلدفيــك شــيبوب 
  _2 ككذبــة بابــا نويــل_" كذبــة بيــضاء" انتهــت بقوهلــا إــا الّلبنانيــةاحلــرب 

) أ: (أما الـوطن فهـو عبـارة عـن.  يف انتظار أن يعم السالمالّصغاريصدقها 
 من التنقل بني املنـاطق ناسالحرمان ) ج(إقامة احلواجز) ب(مشاهد دمار 

ن الــذيقلــق مــسيطر علــى الكبــار ) _ه (الــّصغارخــوف مــسيطر علــى ) د(
  . يضطرون إىل الكذب عليهم لطمأنتهم

وهي حل منطقي فعال يف مواجهة حروب :  اجلندية_خامًسا 
ال يبىن من دون جتنيد إجباري مثًال أو ما معناه "امليليشيات، فالوطن 

أريد ( طرحت إدفيك شيبوب اجلندية حال يف ِقصة وقد". 3خدمة الوطن
                                                 

. 1999 1 احلـرف الــذهيب، ط_بـريوت، دار اإلبــداع ). سـيطلع فجــر جديـد(، مــج الكذبــة البيـضاء:  إدفيـك شـيبوب_ 1
 موجهة إىل السنوات الدراسية اخلامسة والسادسة والسابعة، وهي مزينة بلوحة كالسيكية باألبيض ِقصةال: وجياتربويا وسيكول

 وطنيـة قـصرية ِقصة: فنيا. قلق األهل على أطفال احلرب وحماولتهم إشعارهم بالطمأنينة: تربويا.  تاتيانا جربنايابريشةواألسود 
 .  على لسان الراوية اجلدةالّذايت السرد العضوية املتوازنة عرب ورةالصّ سادت فيها احلوادث وحققت 

إن األطفـــال قـــد يعتقـــدون أن ) بابـــا نويـــل؟" حـــدودة"هـــل جيـــب أن يـــصدق األطفـــال : ( يقـــول الـــدكتور ســـبوك يف مقـــال_ 2
سـعاد أوالدهـم  إلالشخـصيةآباءهم غشاشون عندما يكتـشفون زيـف وجـود شخـصية بابـا نويـل رغـم أن اآلبـاء يقـدمون هـذه 

. إنين افرتض أنه لـيس موجـوًدا: " يقرتحه على اام األوالد أباءهم ذه التهمة فهو قول األبالذيأما الرد . باخليال واهلدايا
 قـد _ يف الوقـت نفـسه _، وهكـذا ال يكـون األب قـد كـذب، وال يكـون "لكنين أحب أن أختيل أنه موجود بـشكل أو بـآخر

بريوت،  املؤسسة لعربية للدراسات والنـشر، . منري عامر: ، تراألبناء مشاكل االباء في تربية: سبوك.د [.ة املرحةالّلعبأفسد 
 ].243 _ 242، ص 1975: 1ط
 يف الّطفـل، سلـسلة األقـارب و )الّلبنـاين الّطفـل: حالـة خاصـة (الّطفـلواقع الحرب وانعكاساتها علـى : كريستني نـصار _ 3

  .57، ص 1991: 1وت، جروس برس، طبري . قي املعاصرالّشر اتمع 
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 يتمىن فيها  أمني أن يُرزق بأخ كي خيدم العَلم فيؤّدي واجبه اّليت 1 )أًخا
 أن تُرزق بعد _ يف قرارة نفسها _؛ وكانت األم تتمّىن 2الوطين باعتزاز

شهرين بغالم لتزغرد كما زغردت جارا يوم قدمت ابنها رائد خلدمة 
  . الوطن

 على الشباب تشجع اّليت أحبها أمني و اّليتأما صورة اجلنود 
  : بالتايلااللتحاق باجلندية، فهي صورة إجيابية تتمثل 

" الكاكية"مشهد اجلنود أثناء التدريب وهم يلبسون ثيام ) أ(
ُهتافهم للبنان يف ظل ) ب(ويهرولون بنشاط يشعر األوالد بالقوة 

 بانتمائه إىل وطن الطّفل تطلقها األحزاب يشِعر اّليتالشعارات املتنوعة 
 بأمهية أن يكون للوطن املباح جيش قوي الّشعور) ج(واحد للجميع 

  . شجاع يدافع عنه وحيميه
 بعيًدا عن احللول القصصية، تنقل كريستني نصار يف  _سادًسا 

آثار احلرب السيئة على ) الطّفلوانعكاساتها على  واقع الحرب(كتاا 
  : ، وتقرتح حلوًال جيب أن يقوم ا الكبار، منها3لالطّف

                                                 
 ِقـصةال: تربويـا وسـيكولوجيا. 2001: 1ط .  احلـرف الـذهيب_بـريوت، دار اإلبـداع ). احللم(، مج أريد أًخا: إدفيك شيبوب _  1

 إىل بابالـــش  خدمـــة العلـــم تقـــوي الـــوطن وتـــدعو :تربويـــا. الّرســـومغـــري مزينـــة ب، إىل الـــسنوات اخلامـــسة والـــسادسة والـــسابعةموجهـــة 
  .املباشر السرد  العضوية املتوازنة  عرب الّصورة اجتماعية قصرية سادت فيها احلوادث وحققت حبكتها  ِقصة: فنيا. االعتزاز بأنفسهم

 . لطارق العسلي) الصغريالقائد : ( انظر_ 2
 الّلبنـاين الّطفـلنفـس يف  _تلة واألهداف املبتغاة  العوامل والفئات املتقاباعتبار _ بتعقيدها الّلبنانية أثرت احلرب األهلية _ 3

 متتد من غموض اهلوية وازدواجيتها وصوالً حلدود الُذهان الُفـصامي، اّليتية الّنفسفأصبح أرًضا خصبة لغزو شىت االضطربات 
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: ، أيللطّفليف تأمني األمان ) األسرة واتمع(أمهية احمليط ) أ(
 يشعره بأنه يقف على أرضية صلبة راسخة ال الذي"توفري امللجأ األمني 

على رمال متحركة متوج حتته، وذلك بتوفري اإلجابة املقنعة واملطمئنة لنفس 
  ".1ت والوساوسالّتساؤال تعرتيها شىت أنواع اّليت الطّفل

 جيب اّليتعية املعرتف ا من قبل اجلميع و الّشر أمهية إقامة ) ب (
 مواطن يف الطّفل بأن الّشعور منذ الصغر وذلك بغرس الّرتبيةأن تبدأ ب

  .2وطن وليس طرفًا يف كيان
ت  أعد كصيغة تعايش رافقالذي" امليثاق الوطين"تطبيق ) ج (

 فشل يف خلق وحدة وطنية تضمن الذي، و 1943إعالن االستقالل عام 
ني ضمن إطار وطن له حدوده رغم التصرحيات الّلبنانيتوحيد خمتلف 

:  من شعوريناللّبناين نوهت بذلك مرارًا وتكرارًا ملا يتجاذب اّليتية الّرمس
رة إحساس باالنتماء لطائفته من جهة، وإحساس بدولة واحدة قوية وقاد

  .   3من جهة أخرى
  

                                                                                                                            
اتها علــى واقــع الحــرب وانعكاســ: كريــستني نــصار. [ية، مــرورًا بعــدد مــن االضــطرابات األخــرىالّنفــسوهــو أخطــر األمــراض 

 ]59 ص ،الّطفل
 .21 _ 20:، صالّطفلواقع الحرب وانعكاساتها على :  كريستني نصار_ 1
اعتقـاًدا مـنهم أن صـفة الكيـان " الّلبناينالوطن "ال " الّلبناينالكيان "ون، منذ االستقالل، على بلدهم صفة الّلبناني أطلق _ 2

ة لـه الـصغري  حيـتم علـيهم التنـازل عـن جـزء مـن حـريتهم أو أمرباطـوريتهم يالـذتوفر هلم درجة من االسـتقاللية ال يوفرهـا الـوطن 
 ].  57، ص الّطفلواقع الحرب وانعكاساتها على : كريستني نصار. [ولسلطته املركزية

  .58، ص الّطفلواقع الحرب وانعكاساتها على :  كريستني نصار_ 3



 248

  حروب ال تنتهي) 4 (
ــــــــوروار(ختتــــــــصر روايــــــــة   لربيعــــــــة أيب فاضــــــــل جمموعــــــــة 1)رحلــــــــة ال
 تعرض لبنان هلا منذ العصور القدميـة حـىت تـاريخ اّليتاالحتالالت واحلروب 

 عن مهوم لبنـان وأبنائـه _ على لسان راوي الِقصة بديع _روايتها متحدثًا  
  . ية واملكانيةالّزمانككة مليئة باالنزياحات حبزٍن واضح من خلل حبكة مف

 فـشغلته الكلمـة عـن العـني 1923غادَر والد بـديع إىل أفريقيـا عـام 
واجلـــرار واحلطـــب والـــزرع، فعـــاش غريبًـــا يف ديـــار الغربـــة كمـــا كـــان يف قريتـــه 

مـع أن أهـايل بيـت شـباب والقـاطع واجلـوار قـد "، وعـاد خبفـي حنـني "نابيه"
  ]8ص" [ات ومل تتسع أكتافهم للطموحاتناءت ظهورهم بالثرو 

" مار أشـعيا"القهر يف احلقول فاعتقد أنه بدخوله دير " بديع"وذاق 
ســيتخلص مــن قهــره فنــزل عنــد رغبــة أبيــه والتحــق بــه فمــا وجــَد فيــه الــتعلم 
واألمان والتعرف إىل اإلجنيل وكلماته كما كـان يعتقـد، بـل راح يرعـى هنـاك 

 بالكرمــــات ويرافــــق الفالحــــني واملــــزارعني  البقــــرات ويــــزرع البــــصالت ويعتــــين
  ]32ص" [وحيسد املصلني القابعني يف غرفهم ويف الكنيسة

البــــشر " ليــــصارع الــــّسابقةوملــــا مل ينفــــع احتجاجــــه، عــــاد إىل حياتــــه 
ويـــريب ] 47ص" [واحلجــر والــشجر وأفــاعي الليــل والنهــار وشــياطني الــدنيا

                                                 
.  صـفحة مـن القطـع الوسـط132وهـي مـن . 2002 اإلبـداع، طبريوت، دار. )رواية(رحلة الوروار :  ربيعة أيب فاضل_ 1

روايـة : فنيـا. معاناة لبنان علـى مـر العـصور مـن االحـتالالت واحلـروب: تربويا. غري موجهة إىل عمر معني: تربويا وسيكولوجيا
 .    املباشرالسردوطنية مفككة احلبكة قصت ب
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، الـــّشرات، بعيـــًدا عـــن ســـبعة أوالد صـــامًدا يف وجـــه ريـــاح احلـــروب وااعـــ
متآخًيـــا مـــع العـــصامية، راويًـــا بلغـــة بـــسيطة عذبـــة شـــائعة قصـــصه كمـــا كـــان 
ــا بالبطولــة واألبطــال كعنــرتة  يفعــل أبــوه حــول املوقــد يف ليــايل الــشتاء، معجًب

بيعت أراضي "وربيعة، مستحضرًا إيامها يف زمن املؤامرات على الوطن وقت 
ــر الــّشعبينيات، ُوفقــر لبنــان لألغــراب يف الثمانينيــات والتــسع ع، وُهجوُجــو 

 الّــــيت] 90ص" [الداشــــرة"وُضــــرب بالقــــذائف حــــىت ُوصــــف لبنــــان بــــالبالد 
الغربــان والــذئاب ووحــوش الغــاب، والكــالم علــى حقــوق اإلنــسان  "احتلهــا 
، "بــــديع"لــــذا، ال يُــــستغرب أن يغيــــب القمــــر بغيــــاب ] 105ص!" [كــــالم

ــاَرَك رحلــُة الــوروار حــني تــصل إىل ف ألعوبــة "نائهــا اخلالــد والــوطن مــا زال وتُب
  ... يف عام ألفني وما زال] 102ص " [على كف العفاريت النفاريت

  : التايل الّشكلأما الوطن، فظهر على 
  . ني إىل أفريقيا والربازيل وأمريكا وفرنسا واخلليجالّلبنانيهجرة ) أ(
رية مل يرتكــوا علــى مخــ"واملتــصرفية  احلــرب الكــربى وبنــو عثمــان) ب(
 طحيًنا، فمألت اجلعجعة الفـضاء، وصـار الـشعري هـو اخلبـز الـسيد، الّلبناين

وبارت السهول، وحزنت البيادر، وشردت الفرسان، وشعرت األرض حبنـني 
  ]. 7ص" [عميق

 :وقد قال عبد اهللا راجح يف اجلوع
  من مرور عامني عنا ما انقشعْ  ِمْن ميّْ خبز القمح نسمع بالسمْع       
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  ] 30ص [
  ] 43ص[ني الّلبنانيذبح األتراك الكثري من ) ج(
ني واملماليـك اختبـأ علـى أثرهـا ثالمثائـة الّلبنـانيمعارك ضارية بني ) د(

ني علــــى اخــــتالف طــــوائفهم مــــع عــــائالم وكنــــوزهم يف مغــــارة الّلبنــــانيمــــن 
  ]  58 _ 57ص [فاستشهدوا بعد قطع املاء عنهم وماتوا عطًشا " البالنة"

يــات تعرضــت نابيــه ألعنــف قــصف مــدفعي خــرب يف الثمانين) _ه(
مـــن مـــات علـــى " علـــى النـــاسبيوـــا وأشـــعل غاباـــا وقتـــل أبناءهـــا، وتـــرحم 

" املــشانق، ومــن مــات حيــا يف املقــابر املقفلــة، ومــن أكلتــه الوحــوش اجلائعــة
  ] 83ص[

ـــــان لألغـــــراب يف الثمانينيـــــات والتـــــسعينيات ) و( بيعـــــت أراضـــــي لبن
التفقري والتجويع والتهجـري، مث الرتغيـب يف بيـع ": مبوجب مؤامرة، فاستعمل

 مقابــل إغــراءات ماديــة بــاتوا يف أمــس احلاجــة إليهــا، ووصــلت النــاسأمــالك 
وســــاوس هــــذه اإلغــــراءات إىل وجــــدانات بعــــض الرهبــــان، فكــــانوا يبيعــــون 

  ] 70ص" [أديرم ومؤسسام
 السامة، بالد بلطوا حبرها، وطمروا فيها النفايات: "وضُع البالد) ز(

وقتلــــــوا رهباــــــا، ودنــــــسوا مقدســــــاا، وأحرقــــــوا غالهلــــــا، وأكلــــــوا أخــــــضرها 
وفتحوا حدودها للرياح األربـع، وقهـروا فقراءهـا، .. واليابس، وشردوا أبناءها

إنه زمن ضاعت فيه اهلوية، واختلط . الّرجاءوأفسدوا اهلواء، وقطعوا شرايني 
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"  تنــــــاغم أو انــــــسجاماحلابــــــل بالنابــــــل، وباتــــــت املتناقــــــضات تتعــــــايش بــــــال
  ] 104ص[

ت بـــــشأن مـــــوم وهجـــــرم وبطـــــالتهم التّـــــساؤال فالنـــــاسأمـــــا ) ح(
وال غرابــة، فقــد .  يعانونــهالــذيوفقــرهم وقلقهــم  كثــرية مــن نتائجهــا القهــر 

 1860 إىل 1305مـن "شهد لبنان أزمات اقتصادية واجتماعيـة ونفـسية 
شري ال يتـسع لكـل فالقلـب البـ.  إىل هذه الـساعة1975 إىل 1974إىل 

ة واألقليـــات املغلوبـــة علـــى أمرهـــا الـــصغري  الـــّشعوب تعانيـــه الـــذيهـــذا القهـــر 
  ]. 81ص " [واألوطان ذوات املواقع احلساسة

أمــــا حــــوادث االنتحــــار، فحــــدث عنهــــا بــــال حــــرج بــــدًءا مــــن نقــــوال 
 وانتهاء بتخلي جمموعة من الشبان والنـساء والرجـال يف نابيـه 1شاهني داغر

وعلى نابيه قس بقية أحناء الوطن2معن حيا ،!  
 بين البقاء والمغادرة) 5(

 مكانه ليصل إىل قصة الّلبنانيةيأخذ موضوع االغرتاب يف القصة 
 3، فإذا بالقارئ يرحل مع الراحلني ألسباب اقتصاديةالناشئةاألطفال و 

                                                 
مـــن االضـــطهاد أوائـــل احلـــرب يف الــسبعينيات فـــسرته الليـــل وأحـــاط بـــه الويـــل، رمــى بنفـــسه مـــن أعلـــى بيتـــه يف قريتــه هربًـــا  _ 1

يـا : "واختطف وضرب حـىت املـوت وكـاد الـسكني ينحـره مـن الوريـد إىل الوريـد لـوال رمحـة اهللا وشـفاعة العـذراء عنـدما صـرخ هلـا
  .]43ص[فخرج الرجل من هذه املأساة جيّر جرا جسده املريض املتعب " عذراء استلمي روحي

واحـدة ماتـت بالـدميول، ورمـى آخـر نفـسه مـن أعلـى اجلبـل، ووجـد آخـر ميتًـا حتـت اخلرنوبـة حيـث كـان يـصلي، وشــربت  _ 2
 ].82 _ 81ص " [أخرى السم، ووجد آخر ميًتا يف بيته

وث، لرشـاد دارغـ) يـوم عـاد أيب(لـروز غريـب، و) ألقـوا دلـوكم(و) الـسجادة(إلدفيـك شـيبوب، و) الـصغريالطبيب : ( انظر_ 3
 . ألنيس فرحية) امسع يا رضا(إلملي نصر اهللا، و) اجلبار(و
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 سواء أكان هذا الرحيل مبارًكا من قبل القاص _ أو اجتماعية 1أوعلمية
، الكوت 6، فنزويال5، أفريقيا4، أمريكا3، الربازيل2كندا:    إىل_ ملعونًا أم

  .10، وبالد أخرى مل ُتسم 9، إيطاليا8، تشيكوسلوفاكيا7دازور
 عن الناشئةون للصغار و الّلبنانيوقبل أن يكتب كتاب القصة 

 ساخرًا 11)بالد الذهب(االغرتاب، كتب توفيق يوسف عواد للكبار ِقصة 
قاد العامة بأن املغرتبني جينون يف  بالد االغرتاب الذهب، مفنًدا من اعت

                                                 
 .إللياس مسيا) موهبة وإرادة: ( انظر_ 1
إلملـي نـصر ) علـى بـساط الـثلج(، و)اجلبـار(و) حـسون الغربـة(و) يد القانون(إللياس زغيب، و ) الظريف ملكو: ( انظر_ 2

 .اهللا
ن الــذيألنــيس فرحيــة حيــث عــد الكاتــب األشــخاص ) امســع يــا رضــا(لــروز غريــب، و) ألقــوا دلــوكم(و) الــسجادة: ( انظــر_ 3

 مات هناك فاعتقد املؤلف أن أمـه أصـيبت بـاجلنون، وأورد اسـم الذيغادروا إىل الربازيل من قريته، فأورد اسم شقيقه يوسف 
 14ص[) ظهــر احملفــار(ب ، باإلضــافة إىل خمايــل أســطفان صــاح]56 _ 55ص[ابـين خالــه عيــد اللــذين ماتــا يف جماهــل الربازيـل 

 كمـا وصـف موقـف أحـد أهـل قريتـه مـن املـال اـين ]32ص [وقد وصف أنيس فرحية مشهد مـوت أخيـه املـؤثر .....]وما بعدها
وكـان ال يأكـل يف بيـت رجـل مجـع ثروتـه يف بـالد نائيـة ال " جويـد" كـان الـذييف بالد االغرتاب، وهو الشيخ بو علي يوسف 

 .]173ص [مال الربازيل حرام، ومال متبكتو حرام، ومال األرجنتني حرام :  من األجاويدترعاها أعني الرقباء
) يف ظــل القلعــة(مليخائيــل صـوايا، و) طالـب علــم يف العـشرينات(إلملـي نــصر اهللا، و) العائــد(و) املغــرتب الرائـد:  ( انظـر_  4
 .أللكسندرا سابا يارد) بعيًدا عن ظل القلعة(و
 .إللياس مسيا) حلم ربيع(لروز غريب، و) خلفية االّنار: ( انظر_  5
 .إللياس مسيا) حلم ربيع: ( انظر_ 6
 .إللياس مسيا) حلم ربيع: ( انظر_ 7
 .إلملي نصر اهللا) الكراز العبقري: ( انظر_ 8
 .إللياس مسيا)  مصطفى فروخ_موهبة وإرادة : ( انظر_ 9

لعبـــة (لفريـــد أبـــو فاضـــل، و) جبـــور ومرقـــد العنـــزة(د دارغـــوث، ولرشـــا) يـــوم عـــاد أيب(ملنـــري عـــشقويت، و) حربـــوق: ( انظـــر_ 10
 .إلملي نصر اهللا) كالم(و) البعد جفاء(لتوما اخلوري، و) القدر

 .ت.بريوت، دار صادر، د). العذارى(، مج بالد الذهب:  توفيق يوسف عواد_ 11
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 تفككت نتيجة اّليت) بطرس مهام( من خلل قصه قصة عائلة الرّأيهذا 
  . تفكريه اهلوس يف السفر

 1)حلم مهاجر(كذلك سخر القاص من هذا االعتقاد يف ِقصة 
نه أراد من إبقائه بال من اموعة ذاا دون أن يسمي بطل الِقصة، وكأ

اسم  القول إن املهاجر سوف يندثر أثره وامسه ما دام قد فكر مبغادرة 
  . بالده

، 2 فكرة توفيق يوسف عوادالناشئةوقد كرس كتاب قصة األطفال و 
وإن مل ينكر البعض أمهية االغرتاب جلين املال واالنطالق من أْسر 

  . 3ةالّصعباألوضاع االقتصادية 
 إىل البقاء يف الدعوةمة العامة لقضية االغرتاب تتمثل بإال أن الس

الوطن، خاصة وأن الوطن حيمل من اجلمال والبهاء ما جيعل أبناءه 
، كما يضم يف أحضانه املفكرين واألدباء والعباقرة 4فخورين به أشد الفخر

  .  ن هم موضع اعتزاز أيًضاالذي

                                                 
 ). العذارى(، مج حلم مهاجر:  توفيق يوسف عواد_ 1
إلملـــي نـــصر اهللا، ) البعـــد جفـــاء(و) علـــى بـــساط الـــثلج(إلدفيـــك شـــيبوب، و) جـــواز الـــسفر( و)الـــصغريالطبيـــب : ( انظــر_ 2
 .لتوما اخلوري) العائد(لروز غريب، و) السجادة(و
 .إلدفيك شيبوب) كيف تغلب على حزنه؟(إلملي نصر اهللا، و) املغرتب الرائد: ( انظر_ 3
امســع يــا (لــروز غريــب، و) ألقــوا دلــوكم(إلدفيــك شــيبوب، و) الــصغريالطبيــب (إلليــاس زغيــب، و) الظريــف ملكــو: ( انظــر_ 4

 .ألنيس فرحية) رضا
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ِقصة الطبيب 1 )زةجبور ومرقد العن(وقد حكى فريد أبو فاضل يف 
 توجه إىل باريس ليقدم امتحانًا طبيا فنجح بتفوق، الذي جبور الّلبناين

ووعد أحد األطباء هناك بتخليصه من الديدان وذلك بإرساله دواء له من 
وهدف القاص من قصته . لبنان وقد وىف بوعده وشفي الطبيب الفرنسي

 بذكائه الناسا زال مثار إعجاب  ومالّلبناينكان : "الّلبناينإىل الفخر ب
 _كذلك الفخر بلبنان !". الفطري ومقدرته العقلية ومسّو مداركه وبداهته

  . 2" !نيال من له مرقد عنزة يف لبنان:"األرض
  _ني الّلبناني  يف معرض فخره بلبنان و _كما قص فريد أبو فاضل 

يتنبأ   الّتي3 )رالمقد( جبور يف ِقصة الّلبناينحكاية أخرى عن الطبيب 
.  مسع فيها غناءهاّليتسيموت يف  الليلة " املكارين"الطبيب فيها بأن أحد 

وحلزن رفقائه الذاهبني على بغاهلم من بريوت إىل طرابلس، نزلوا يف مقهى 
على ر الكلب وتناولوا السمك والَعَرق عسى أن خيفف السكر عنهم 

 إىل الطبيب ليواجهوه،   ظل حيا فعادواالذيوطأة موت صديقهم 

                                                 
تربويـا . 2001 1 احلـرف الـذهيب، ط_بـريوت، دار اإلبـداع ). زغاريـد اجلـن(، مـج جبور ومرقـد عنـزة:  فريد أبو فاضل- 1

 قِــصة: فنيـا. نيالّلبنــانيب أن نفخــر بلبنـان وبجيـ: تربويــا. الّرسـوم غـري موجهــة إىل عمـر معــني وغـري مزينــة بِقــصةال: وسـيكولوجيا
  . املباشرالسردحوادث اعتمدت على 

إذن وقعــت : "يف معــرض تعليقــه علــى وقــوع احلــرب، فقــال) امســع يــا رضــا(يف كتابــه " مرقــد عنــزة" اســتخدم أنــيس فرحيــة _ 2
 ].200، ص اسمع يا رضا: أنيس فرحية!" [ياخسارة مرقد العنزة! احلرب
ــــد اجلــــن(، مــــج المقــــدر:  أبــــو فاضــــل فريــــد- 3 تربويــــا . 2001 1 احلــــرف الــــذهيب، ط_بــــريوت، دار اإلبــــداع ). زغاري

: فنيـا.  مـن مـوت حمـتم أحيانًـاالنـاسالقـدر ينقـذ :تربويـا. الّرسـوم غـري موجهـة إىل عمـر معـني وغـري مزينـة بِقصةال: وسيكولوجيا
  . املباشرالسرد حوادث اعتمدت على ِقصة
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ورغم أن .  شفاهالذي تناوهلا الرجل هو اّليتفاكتشف أن حلم السمكة 
القاص أراد الفخر بالطبيب، فقد كان األحرى به أن يصف له حلم تلك 

  .السمكة ما دام يعرف أا تشفيه بدل أن حييل شفاءه على القَدر
وطن ألجل شخص  على أن الكّتاب مل يدعوا إىل البقاء يف أرض ال

كجبور، وألجل املناخ اجليد الصحي فقط، بل إلاض الوطن وبنائه 
  . يعانيها املهاجرون واملغرتبوناّليتولتخليصه من اآلالم واملصاعب 

ألقوا (وقد صرخت روز غريب صرختها العالية اازية يف ِقصة 
طالب تتحدث الِقصة عن الو .  داعية إىل البقاء ال املغادرة1 )دلوكم
قطف "احلامل بالسفر إىل الربازيل سعًيا وراء " راغب سعيد" املتفوق الّلبناين
ال يصيب أحٌد فيها جناًحا عن غري " بالد فقر ومخول"ألن بالده " النجوم

 بعد عشرين سنة مل _لكن بطل الِقصة يعود  . طريق اهلجرة واملغامرة
 بنصيب من املال   ليحظى_يذق فيها طعم االستقرار وال دفء األسرة 

 بقي الذيأمكنه من اقتناء مسكن جديد يأوي إليه بعد مساعدة صديقه 
 يلخص الذييف الوطن وجىن ثروًة واستقرارًا؛ مما حيقق هدف الِقصة 

 متخرها سفينتكم صاحلة اّليتألقوا دلوكم حيث أنتم ألن املياه : "_ب
  ".للشرب

                                                 
غـري موجهـة : تربويـا وسـيكولوجيا. 1996:  6بـريوت، دار احلكمـة، ط).  اخلفيـةالنّـار(، مـج ألقوا دلوكم:   روز غريب- 1

 حوادث سادت فيهـا ِقصة: فنيا.  تدعو إىل البقاء يف الوطن وعدم مغادرتهِقصةال: تربويا. إىل عمر معني وغري مزينة بلوحات
  ".رضوان الشّهال"الغالف بريشة .  املباشر، ضبط تدرجييردالس احلبكة العضوية عرب  
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بعـــد أن كـــان ممـــًال وقـــد تغـــريت صـــورة الـــوطن بـــرأي راغـــب ســـعيد، ف
 تدل على تـوافر اّليتخالًيا من املغامرة وقطف النجوم، صار مزدمحًا باألبنيِة 

ن بقوا استطاعوا أن ينتجوا الذياملال يف بريوت والقرى أيًضا؛ وهذا يعين أن 
يف وطــنهم مــا مل يــستطعه َمــن غــادروا ممــا يــرجح فكــرة صــديق بطــل الِقــصة 

من بأنه بلد يـستحق أن ُحيَـب ملـا فيـه مـن دفء  آالذيالغريب عن لبنان  و 
 تعين خـسارة الـوطن وخـسارة الشبابعاطفة فال يغاَدَر، وذلك ألن مغادرة 

  علـــى قـــول إملـــي نـــصر اهللا يف _أمـــا مـــا يلقـــاه املغـــرتب، فأقلـــه . املهـــاجرين
وحتكـــي الِقـــصة .  اإلحـــساس القاســـي بالغربـــة_ 1 )حـــسون الغربـــة(ِقـــصة 

الــبالد " أخــذه معــه مــن لبنــان إىل بيتــه يف الــذيأ حــسونه حكايــة رجــٍل خبــ
عــــشر ســــنوات يف الثالجــــة إىل أن " الرابــــضة عنــــد أقــــدام القطــــب الــــشمايل

 وهـو واقـف أمـام القفـص _أعاده إىل بلده ودفنه هناك ألنه كان قد أقـسم 
 بأنــه لــن يدفنــه يف تــراب الغربــة، بــل ســيحمله _حة البــاردة الــصبييف تلــك 

  .أول زيارة يقوم ا إىل الوطن ليدفنه يف تراب الضيعةمعه لدى 
وإذ يعتقد الرجـل أنـه ال بـد مـن إيفـاء القـسم للمهـاجِر قـْسرًا وامليـت 

 الناشــــئ، يعطــــي آراء يف الــــوطن والغربــــة ال تــــشجع اجليــــل )احلــــسون(قْهــــرًا 
فقـد اختـزل بطـل الِقـصة صـفات الـوطن . الساعي إليها علـى اإلقـدام عليهـا

                                                 
موجهـة غـري  ِقـصةال: تربويا وسيكولوجيا. 1997 1بريوت، دار اإلبداع، ط). روت يل األيام(، مج حسون الغربة:  إملي نصر اهللا- 1

: فنيـا.  دعـوة إىل البقـاء يف الـوطن:ويـاترب. مهـى نـصر اهللا:  خالية من اللوحـات الداخليـة، وتـصميم الغـالف بريـشة،إىل عمر معني

  ..الّذايت  السردعرب احلبكة العضوية، اعتمدت على حوادث  ِقصة
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وإرواء ) مبعنـاه احلقيقـي واملعنـوي( مبزيج عـاطفي يـتلخص يف الـدفء املرتوك
أمـــا الـــوطن البـــديل، فبـــدا مزًجيـــا مـــن اللوعـــة . الظمـــأ وإطفـــاء احلرقـــة واحلنـــني

  . ه واملوت على جرعاتالّتيوقسوة الطقس وصدأ األيام والرتابة و 
حـسون (واإلحساس القاسي بالغربة مفهـوم ومقـدر عنـد بطـل قِـصة 

 طالــت ســنوات غيابــه، إال أنــه مفــاِجٌئ عنــد رامــي بطــل ِقــصة الــذي )الغربــة
 كمــــا حيلــــم معظــــم _ ملــــي منــــصور، إذ حيلــــم رامــــي 1 )معموديــــة الغربــــة(

أن هنــــاك شــــجرًا "  بالــــسفر إىل مــــا وراء البحــــر اعتقــــاًدا مــــنهم _ني الّلبنــــاني
 مــسحورًا يــؤيت مثــرًا مــن اليــاقوت واملرجــان ينتظرنــا لكــي نقطــف منــه الكنــوز

" أوجـاع الغربـة"لكـن ]. 7ص" [جىن ميأل األكيـاس ونعـود إىل الـوطن أثريـاء
" لوس أجنلـوس" سافر فيه إىل الذيتتسلل إىل عروق رامي منذ اليوم األول 

، وأــا ]21ص" [متــرض القلــب" أن أمريكــا – يف هــذا اليــوم –فيكتــشف 
" ةأكذوبـــــة فاشـــــل"، وأـــــا "العبوديـــــة"، وأـــــا بـــــالد ]22ص" [بلـــــد أنـــــاين"
، فهـــم يقـــضون ]23ص" [عبيـــد املـــصاحل"، وأن األمـــريكيني هـــم ]23ص[

ويعــود رامــي مــن فــوره بعــد أن . علــى قلــب اإلنــسان فيتحجــر أو يُفتــك بــه
بلد احلب واحللم واجلمال، بلد الروائع والعنفوان، "يقارن بني أمريكا ولبنان 

                                                 
 صــفحة مــن القطــع الوســط وســبعة 68 يف ِقــصةال. 1996 1بــريوت، دار اإلبــداع، ط. معموديــة الغربــة:  مــي منــصور- 1

. دف إىل التمـسك بالبقـاء يف الـوطن ورفـض اهلجـرة: تربويا. عمر معني غري موجهة إىل ِقصةال: تربويا وسيكولوجيا. فصول
  . املباشرالسرد العضوية عرب الّصورة حدث حققت ِقصة: فنيا
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 لــريوي حكايــة حنــني مغــرتب] 21ص[، "بلــد اإلبــداع، بلــد الكــرم والكــرام
  .ووجع البعد

 ) الظريف ملكو( ويؤكد إلياس زغيب التشبث بفكرة البقاء يف رواية 
:  رســـالة مهمـــة ميثلهـــا بطالهـــاالرّاويـــةوحتمـــل . الناشـــئة توجـــه ـــا إىل اّلـــيت1

" حييــــــي اللقــــــاءات واحلفــــــالت "الــــــذيالظريــــــف ملكــــــو صــــــديق األطفــــــال 
، أمــر يف رالــّصغاأنــا ملكــو صــديق : " عــرف نفــسه بقولــهالــذي، و ]37ص[

ألتقـي األوالد، أقـدم إلـيهم كتبًـا . ات والساحات، وأعرج علـى البيـوتالطّرق
ص " [أُفـــرحهم وأُثقفهـــم، وأســـليهم بكلفـــة بـــسيطة. وأغـــاين وأخبـــارًا وألعابًـــا

21.[  
، فهــي فتــاة يف احلاديــة عــشرة مــن عمرهــا )نوســا(ة نــدى الــصغري أمــا 

 يريـد أخـذها الـذيمهـا لبيـب رب مـن بيـت جـديها عنـدما تعلـم بقـدوم ع
وتتعــرف نــدى إىل .  حتــبالــذيإىل كنــدا بينمــا هــي ال تريــد أن تــرتك لبنــان 

 مها الغناء والرقص ورواية احلكايات فتبـدع فيمـا تُقدمـه الظريف ملكو، فيعل
إىل األطفال إىل أن يُقبض عليها بعد مغامرات لطيفة وطلبات تُقـدم باسـم 

                                                 
 صــفحة مــن 120، يف 1991: 1بــريوت، مكتــب اخلــدمات اجلامعيــة، ط.  روايــة_ الظريــف ملكــو:  اليــاس زغيــب- 1

 تـدعو إىل البقـاء يف الـوطن وعـدم الرّاويـة: تربويـا. دب شباب، وهي  غـري مزينـة بلوحـاتأ: تربويا وسيكولوجيا. القطع الوسط
  .  املباشرالسرد حوادث اعتمدت على احلبكة العضوية عرب ِقصة: فنيا. مغادرته مع أفكار ختص األوالد وتطالب حبقوقهم
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 _ باقتنـــاع العـــم لبيـــب بـــالعودة إىل لبنـــان  الرّاويـــةهـــي  للكبـــار، وتنتالـــّصغار
  .الوطن

  :  نظرتني إىل اهلجرةالرّاويةوتقدم 
عة علــــى اهلجــــرة وميثلهــــا العــــم لبيــــب  املــــشج الّنظــــرةهــــي : األوىل) أ(

وهــو ال يــرى يف مغــادرة . القــادم مــن كنــدا إىل لبنــان الصــطحاب ابنــة أخيــه
كالًمــا بــاطًال وعاطفــة "البقــاء فيــه لبنــان أيــة معانــاة، بــل يــرى يف التمــسك ب

بعــني " إىل احليـاة الّنظـر منهـا مـن خلـل الـّتخلصجيـب ]  15ص" [سـخيفة
ويــــرى يف كنــــدا هــــذا املــــستقبل حيــــث ]. 8ص [لتــــأمني املــــستقبل " العقــــل

سيؤمن البنة أخيه حياة كرميـة تتعـرف مـن خللهـا  إىل أرٍض جديـدة وثقافـة 
  ].9ص[جديدة 
) نوســا( متثلهــا نــدى الّــيت الرافــضة للهجــرة و رةالّنظــهــي : ةالثانيــ) ب(

 كمـا يـشجع كـل األطفـال _ومن قبِلها والداها، ويـشجعها الظريـف ملكـو 
 الثقافة على البقاء يف لبنان وذلك بتقدميه كل التسهيالت لنيل _ني الّلبناني

  . تبقيهم يف ربوعه سعداء فرحنياّليت
راغ والقهـر يف الغربـة، الفـ"وإذ تغـين نوسـا بـصوا الـشجي أغنيـًة عـن 

ـ ه أغنيتهـا إىل كـل مغـرتب طالبـة وعن احلنني إىل الوطن واألهـل، كانـت توج
منه العودة إىل ذاته وجذوره، ولكل من تسوله نفسه اهلجران حمذرة إياه من 

وكــان لــصدى أغنيتهــا وقــع عميــق يف ". الــّذاتَوهــدِة النكــران ومــن ضــياع "
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 تـــأثرًا شـــديًدا فاغرورقـــت عينـــاه مـــرارًا وهـــو  تـــأثرالـــذيوجـــدان عمهـــا لبيـــب 
  ]:114ص " [يستمع إليها بكل جوارحه ويردد معها الغناء

  مهاجر وبتدورْ 
  بتدوْر وبتسألْ 

  عن حالك بتسألْ 
  وهْون

  شو بعد باقي من الّدين عّنا
  غيوم سْودا؟ وشوك؟ ومسامْري؟

  ال، ال
  بيضّل عنا بالدين أحلى
  هون بعد قلوبنا بتحنْ 

  ا بتشتاقْ بعد عيونن
  وأصواتنا بتنده لبعضا

  هْون يف حب وحال وإميانْ 
  رِفقا وحنني وأهلْ 
  شبابيك مفتوحا

  وشفاْف عم بتطلّ 
  ِحتمّر باإللِفه
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  وتوزّع الَبْسِمه
  وحتّس عم بتقولْ 

  أهال
  إنْت إنسانْ 

  إنسان يا لبنانْ 
  وّجك حلو
  قلبك حلو

  يا جنة األوطانْ 
  ]16ص[

ب مبلًغــا مــن املــال إىل ملكــو تقــديرًا  بتقــدمي العــم لبيــالرّاويــةوتنتهــي 
 علـى إغنـاء الناشـئةألعماله وموهبته ومسامهته الكبرية يف مساعدة األجيال 

قـــــدراا لبنـــــاء جمتمـــــع خـــــالق عظــــــيم وذلـــــك كـــــي يبـــــين أول مكتبــــــة ودار 
ومل يكتــف العــم لبيــب ــذا، بــل كتــب رســالة إىل زوجتــه خيربهــا . لألطفــال

ياتــــه وأموالــــه يف املهجــــر ويعــــود ــــا إىل لبنــــان فيهــــا أنــــه يريــــد أن جيمــــع مقتن
حيث نور التجـدد والعطـاء بـدأ يتـألق وحيـث بـدأت ترتسـخ دعـائم جمتمـع "

  ].118 -117ص " [عظيم عادل حر
واعتماًدا على حلم العم لبيـب املـشرق، ميكـن القـول إن عـصورًا مـن 

 الـذي  بـدًءا مـن ظلـم العثمـانينيالناشـئةالظلم أرخها كتاب قصة األطفـال و 
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 الـذيعاىن فيه لبنـان وأهلـه اجلـوع والفقـر واملـوت، مـرورًا بـالظلم اإلسـرائيلي 
اســــتعمل ومــــا زال أشــــد أنــــواع األســــلحة فتًكــــا، وصــــوًال إىل حــــروب أهليــــة 
أحيلــت أســباا علــى اخلــارج وقــد حــصدت مــا حــصدت مــن دمــار البــشر 

مــاره كانــت إال أن الــدعوات إىل البقــاء يف أرض الــوطن إلعــادة إع. واحلجــر
ن قــــدموا حلــــوًال تربويــــة وطنيــــة قــــد تبــــين الــــذي املــــشرتكة بــــني الكتــــاب اللغــــة

 . األوطان لو التفت إليها أهل السياسة
  رابًعا

   القصص العلمية

  :القصص العلمية هي
تقدم معلومات علمية صحيحة بلغة جذابة ومقبولة وبعيدة  "اّليتالقصص 

 أن يأخذ القاص بعني االعتبار ي شرطالتعليم التقريري اُألسلوبعن 
  : وهي". 1أعمار قرائه

 للــتعلم يف مرحلــة مــا قبــل القــراءة إذ تكــون الطّفــلتعليميــة يــئ ) أ(
أكثـر فعاليــة مــن الـدروس العاديــة الحتوائهــا علـى قِــصة ولوحــة، والعتمادهــا 

  . املعلومات املعطاة لهالطّفل يرسخ يف ذهن الذيالتكرار الوظيفي 
، )مـــــا بعـــــد ســـــن اخلامـــــسة(يـــــة وتثقيفيـــــة لألكـــــرب ســـــنا تعليم) ب (

  . ومشاكلهاالطّفلوتشمل موضوعاا البيئة احمليطة ب

                                                 
 . 182، ص أدب األطفال:  عبد الّرزاق جعفر_ 1
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  أن تقـــدم الِقـــصة العلميـــة _ الناشـــئة  يف عمـــر _كمـــا ميكـــن ) ج(
ــــا مــــع االعتمــــاد علــــى القواعــــد العلميــــة وطــــرح  ــــر عمًق بــــشكل أوســــع وأكث

  . ات اآلنية واملستقبليةيالّنظر 
 تــشجع علــى العلــم واملوجــودة يف ثنايــا كــل الّــيت القــصص وتعتــرب) د(

 أيـًضا قصـًصا علميـة وإن كـان هـدف بعـضها هـو الناشـئةقصص األطفـال و 
  . إىل العلمالدعوةعلى الّرتكيز 

أمــا موضــوعات هــذه القــصص، فتــستقيها مــن احملــيط أو مــن احلاجــة 
وتنمـــي  تـــسليه الّـــيت وتثقفـــه تعـــادل أمهيـــة القـــصص الطّفـــلإىل قـــصص تعلـــم 

ومبا أن جمـال العلـم واسـع ويتطـور تطـورًا سـريًعا، فمـن األمهيـة مبكـان . خياله
متابعــة تطــور العلــوم يف كــل اــاالت وتقــدميها لكــل األعمــار كــي ال يكــون 

  .  أميا على صعيد املعرفةالطّفل
كتــــب، (وســــواء أخــــذت القــــصص مــــن مــــصادرها العلميــــة الدقيقــــة 

ت بطريـــــــــق املـــــــــشاهدة مث قورنـــــــــت ، أو عويَِنـــــــــ...)، وغريهـــــــــا1موســـــــــوعات
ن ميتلكــون اخلــربة، فــإن مــن الــذي، أو عرفــت مــن الكبــار يــةالّنظر باملعلومــات 

الواجب أن يكون أسلوا  مشوقًا وإال فقدت قيمتها، وكان احلصول علـى 
 املدرســـية الكالســـيكية أفـــضل  مـــن احلـــصول عليهـــا مـــن الطّرقاملعلومـــات بـــ

 يف زمن تضع فيه مصادر املعلومات العلميـة ِقصة ختلو من اإلثارة والتشويق

                                                 
 . أيًضااللغوية تتوخى الدقة اّليتإىل املوسوعات املوجهة إىل األعمار املتفاوتة الصادرة عن مكتبة لبنان، و  ميكن العودة _ 1
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 الِقصة العلمية أمام حتديات كبـرية ال يـستطيع إال الّصورةاملتوافرة بالصوت و 
  .قاص موهوب أن يقف يف وجهها ليوصل فكرته

ـــيتالقـــصص ) 1: ( إىلالّلبنانيـــةوتنقـــسم القـــصص العلميـــة   تـــصور اّل
  .    ص الطبيعةقص) 4(قصص املهن ) 3(قصص املعلومات ) 2(العلم 

   تصور العلمالّتيالقصص ) 1(
 على متابعة العلم، فتثين على من الناشئةتشجع قصص األطفال و 

، كما تثين على من يسافر 1يبذل اجلهد للوصول إىل أعلى املراتب
، وتقريع كل من 3، إىل جانب الثناء على املعلمني2لتحصيل العلم بأنواعه
وتصور بعض . 5من يتاجر بالعلم  والعلوم، وكل 4ال حيب العلم والعلوم

) طالب علم في العشرينات(القصص حال العلم واملتعلمني كما يف رواية 
  .6إلملي نصر اهللا) بداية في الثمانين(مليخائيل صوايا، وِقصة 

                                                 
1

 حيبـين  الـذيصـديقي (يف أمـل غـامن ، و )الولـد والعنـزة واخلـروف(يف حـسن عبـد اهللا ، و ) اخلفيـةالنّـار(روز غريب يف :  انظر_ 
ـــا(و) الـــصغريالطبيـــب (، وإدفيـــك شـــيبوب يف )بابـــا مـــربوك(و) جحـــا ومحـــاره(، ورشـــاد دارغـــوث يف )كثـــريًا ، )لـــيس الفقـــر عيًب

   ).أدهم(وأنطوان مسعود يف 

جبور (إلملي نصر اهللا، و) يوميات هر(إللياس مسيا، و) موهبة وإرادة(إلدفيك شيبوب، و) ابتسامة النصر: ( انظر_ 2
 . لفريد أبو فاضل) ومرقد عنزة

) شاعر صغري(إللياس مسيا، و) موهبة وإرادة(إلملي نصر اهللا، و) بطاقة معايدة( عشقويت، وملنري) املنقذون: ( انظر_ 3
 .  ألمل أيوب فرجيي) أحب الرياضة(إلدفيك شيبوب، و) حكايتها مع الفن(حملمد علي مشس الدين، و

) يوم خارج املدرسة(لرشاد دارغوث، و) جحا ومحاره(و) بابا مربوك(إلدفيك شيبوب، و) هارب يف الظالم: ( انظر_ 4
 . حلسن عبد اهللا) الولد والعنزة واخلروف(و
 .إللياس زغيب) الظريف ملكو(لرشاد دارغوث، و) حماولة: ( انظر_ 5
فهو يتحدث عن حتول حال العلم بتحول الدولة احلاكمة . 200، 198، ص )امسع يا رضا(أنيس فرحية :  انظر_ 6

 . للبنان
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  حببكتها املفككة _ 1)طالب علم في العشرينات(تتحدث رواية 
 مل يتخل عن امسه الذييا  جتمعها شخصية القاص ميخائيل صوااّليت

 الثاين  عن أيام املدرسة بدءًا من أوائل تشرين _وأمساء رفقائه ومعلميه 
  .2 ال حيبهالذي وحىت امتهانه التدريس 1920

الستينية يف بلدة الشوير " ملكة"وتبدأ الذكريات من مدرسة املعلمة 
 فمها وورب  أصاا مرض يف صغرها، فورب "اّليتتساعدها شقيقتها مرتا 

كالمها، وعرّج صوا، وجعل يف يدها قضيًبا من الرمان تضرب به كيفما 
  أو خمول _وكان ميخائيل ] 12ص" [اتفق تعبريًا عن حقدها على الدنيا

  جمتهًدا فرفع إىل صف املدارج األول ألنه _أو خمايل كما تناديه معلمتاه 
  ]19ص.." [جئة وكرج، وعالغيب"عرف الكرّاسة 

 ال تسلية يومها إال القراءة، وجد ميخائيل الفرصة ساحنة لينفرد وإذ
يف علية بناها فوق صنوبرات، ووضع فيها مكتبته وهي عبارة عن صندوق 

 اكتشف معه الذي"  اجلزء األول_جماين األدب "عنب دعمته أمه بكتاب 
                                                 

، وقد كتبت عام 1995: 1بريوت، مكتبة مسري، ط.  سيرة ذاتية_ العشرينات طالب علم في:  ميخائيل صوايا_ 1
تربويا . ة بعد املائة من مؤلفاتهالثّالث صفحة من القطع الوسط، وبدون لوحات، وهي 280 يف الرّاويةو . 1971

، الّذايت السردة علمية كتبت برواي: فنيا. وصف حال العلم يف العشرينات من هذا القرن: تربويا. أدب شباب: وسيكولوجيا
 .وحبكتها مفككة تعتمد وحدا على شخصية الكاتب الراوي ميخائيل

 مغامرات واقعية تصويرًا فنيا حيا يلقي الضوء على الواقع االجتماعي واخليايل اإلبداعي الصادق احلس الرّاوية تصور _ 2
صل حي من ف مدرسيت، وهي ِقصةهذه : ته مؤكًدا على واقعيتها، قائالً وينهي الكاتب رواي. الّتعبريوالصايف البيان واملرن 

طالب علم : ميخائيل صوايا.[ حكاية فصل آخر إذا أتيح يل مناخ أديب مالئمفأحكيفصول عمري، عسى أن أعود يوًما 
 ].277، ص في العشرينات
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درسة   متعة االنتقال إىل امل_ فيما بعد _متعة التعلم متاًما كما اكتشف 
الكبرية حيث لكل مادة أستاذها وإْن أنذر هذا األهَل بنكباِت دفع أمثان 

أما حال .  تكفلت عمته بأمريكا بدفعه كل عامالذيالكتب والقسط 
  : التايلالعلم واملعلمني واملتعلمني يف تلك املرحلة، فك

كانت املدرسة خاصة خمتلطة متلكها أختان يف الشوير، ويدرس ) أ(
نصوص خمتارة "املمتع واملؤلف من " 1املدارج األول" كتاب لّصغارافيها 

من لعبة التفاحة، إىل لعبة الكرة، إىل ِقصة العناد، : تصور حياة األحداث
 _ 21ص..." [إىل حكاية القناعة برغيف عليه صعرت، إىل أنشودة الربيع

22 [  

  جائعني إىل الكتاب _ الّزمان يف ذلك _كان األوالد ) ب(
لدفرت والقلم والورقة، وكانوا متشوقني إىل هذا الغذاء وهم منه يف شبه وا

كاألمراء أمام املآدب الغنية، أو  "حرمان، بينما عالقة أوالد اليوم بالعلم 
  ]45 _ 44ص" [كاملرضى ال قابلية هلم

  يف كتاب _ة الثاني يف املرحلة _يتابع الطالب دراستهم ) ج(
، "متتاز نصوصه عن األول بطوهلا ومتعتها وفائدا "الذي" الثايناملدارج "

  ]58ص[ باء باإلنكليزية _وكانوا يدرسون كتاب األلف 
                                                 

دب للمعلم جريس مهام الشويري، صاحب قاموس من سلسلة القراءة واأل: "بالتايل الرّاوية ُعرف الكتاب يف هامش _ 1
معجم الطالب، وعدد غري قليل من املؤلفات املدرسية املتنوعة كانت من أرقى عطاء زمانه وأحداثه، وكان ال يزل على قيد 

 ].12ص[". احلياة
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 _املدرسة العالية األمريكية "  أو _تتألف املدرسة الكبرية ) د(
ستة أقسام أو ست فئات من القماطر، كل فئة منها "  من _" الشوير

 منها املدرسة من اإلعدادي  تتألفاّليتخمتصة بصف من الصفوف الستة 
 _ 70ص" [ يومذاك High School الثانوي  الرّابعاألول حىت 

71 [  

ات الرياضية النظامية الّنشاط: من نشاطات املدرسة العالية) _ه(
 تنتهي بعيد رياضي حيج إليه أهل البلدة وجوارها حيث تعلن أمساء اّليت

  ] 66ص [الفائزين يف بوق 

ات العامة للمدارس الّنشاطيندرج يف إطار ومن نشاطاا ما ) و(
رغم رفض أستاذ ] 135ص [كإنشاء جائزتني للخطابة واإللقاء : العالية

، وإقامة ] 161ص " [ ميوتون جوًعااءالّشعر ألن  "الّشعرالعربية امتهان 
وميثل فيها أدواَر النساء بعُض الشبان "ُجيىن منها بعض الدخل"مسرحيات 

إذ مل يكن قد جاز "األصوات الناعمة األنثوية ذوو الوجوه الوسيمة و 
  ].175 _ 174ص " [اختالط اجلنسني يف التمثيل بعد

مل يكن يسمح للطالب أن يلتحق باملدرسة إن مل يدفع  مثاين ) ز(
  ]230ص[لريات ذهبية قد حيسم منها فتصبح ست لريات 

ال فرق بني اّلي  "_أما احلصول على الشهادة ف) ح(
املهم أن كل واحد من اخلمسة دفع لرية ذهبية عثمانية فقط . شوحالّشر و 
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 High Schoolوحصل على شهادة مذهبة احلروف واإلطار مسوها 
من اإلخوان من متكن ا أن يتابع دروسه يف مدرسة أعلى مث يف اجلامعة 

" األمريكية، ومنهم من سافر على الطائر امليمون إىل الواليات املتحدة
  ]273ص[

 فصار الرّاوية كما جار على كاتب _ الّزمانما من جار عليه أ) ط(
  لوال _ كان يتمىن الذي النظامي الدرس فقد حرم من متابعة _أستاًذا 

  ]  277 _ 276ص [  أن يكمله _مهوم العائلة االقتصادية 

 حرم ميخائيل صوايا متابعته، الذيويف إطار العلم األكادميي 
 علومها بشغف 1)بداية في الثمانين(لي نصر اهللا تابعت بطلة ِقصة إم

وشرحت أسباب سعيها احلثيث لتحقيق هذا اهلدف مما يصلح أن تكون 
أسبابًا عامة يعرفها ميخائيل صوايا وتعرفها التلميذة الثمانينية الغربية وكل 
من يهوى منهجَة فكره وتركيز عقله، وكل من يؤمن بوجوب استخدام 

عقلية إىل آخر يوم يف احلياة بعيًدا عن القوالب اجلاهزة القدرات اجلسدية وال
  .  تضع العجوز يف إطار شخصية اجلد واجلدة اجتماعيا وقصصيااّليت

دعت الِقصة اإلنساَن إىل استخدام طاقاته العقلية ) أ (:علميا
التفاؤل : ي يأيت منالّنفسالغىن  )ب( والفكرية حىت آخر حلظة من عمره

                                                 
غـري  ِقـصةال: ربويا وسيكولوجيات. 1997 1بريوت، دار اإلبداع، ط). روت يل األيام(، مج بداية في الثمانين:  إملي نصر اهللا_  1

 اسـتخدام القـدرات حـىت يف :تربويا. مهى نصر اهللا:  خالية من اللوحات الداخلية، وتصميم الغالف بريشة،إىل عمر معنيموجهة 
   .الّذايت  السردعرب احلبكة املفككة، اعتمدت على شخصية  ِقصة: فنيا. الشيخوخة
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 _ والفلسفة الّتاريخ ك_بعض العلوم  )ج( علوم الدراسية العلياومتابعة ال
أمهية العلم  )د (الّصغار يدركها كبار السن أكثر من اّليتحيتاج إىل جتربة 

األكادميي يف كونه مينهج الفكر ويركز الوعي فيدرك املتعلم مغزى خطاه يف 
  . الوجود

ع االبتعـاد عـن  مل يـستطالـذيوعالوة على ما أعلنه ميخائيل صوايا 
الكتاب رغم ابتعاده عن التحصيل األكادميي، وعالوة على ما أعلنته بطلة 

 اســـتطاعت بفخـــر أن تـــصادق الكتـــاب، الّـــيت) بدايـــة فـــي الثمـــانين(ِقـــصة 
 بطـل قِـصة _، يؤكـد عـادل 1الطّفـلوعالوة على ما يعنيه شـراء كتـاب حيبـه 

ة أْن ال صديق ميكن أن   فكر _ 2) يحبني كثيًراالذيصديقي (أمل  غامن 
 الـصديق، _وتبـني الِقـصة أمهيـة الكتـاب . حيب اإلنساَن أكثر مـن الكتـاب

 ال يــذهب كمــا يــذهب األصــدقاء اآلخــرون، بــل يبقــى رهــن الطلــب الــذي
  . ليثري حياة األوالد ويعد بأصدقاء آخرين كل مخيس

أمهيــــة الكتــــاب  ) أ: (قــــدمت الِقــــصة معلومــــات علميــــة هــــي: علميــــا
أمهية أن يقوم األهل بقراءة كتب أطفال ) ب(صديق دائم، مسل، مجيل ك

                                                 
" الفــونتني" بــشراء كتــاب أمثــال _ ِقــصة بطلــة ال_لنــازك ســابا يــارد، حيــث حتلــم نــدى ) ل القلعــةيف ظــ (ِقــصة انظــر إىل _ 1

ة، وتتمىن لو حتصل عليـه، وتتـذكر صـورة القـط الـصايل للـديك، وصـورة الغـراب علـى ظهـر اخلـروف، أكثـر الرّائع الّصوراملزين ب
 ]. 132، 25ص [ أعجبتها يف الكتاب اّليت الّصور

أشـارت الــدار إىل : تربويـا وسـيكولوجيا. 1995: 1بـريوت، دار احلـدائق، ط.  يحبنـي كثيـًراالـذيصـديقي :  أمـل غـامن_ 2
: تربويـــا. اللوحـــات ملونـــة مقـــروءة. ة عـــشرة، وهـــو حتديـــد غـــري مقبـــولالثانيـــ مـــن عمـــر ســـنة إىل الـــّصغارإىل  موجهـــة ِقـــصةأن ال

   .ت صورة البناء عرب السرد  الّذايتقصرية حقق علمية ِقصة: فنيا. الكتاب كصديق خملص ودائم
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تـــدعو الِقـــصة ) د( اجلميلـــة امللونـــة اللوحـــةأمهيـــة ) ج(عمـــر مـــا قبـــل القـــراءة 
األهل إىل االقتصاد يف تقدمي الكتب دفعة واحدة فالكتاب الواحد يـساعد 

  . ارها عرب تكر اللغوية على فهم الِقصة وحفظ قوالبها الطّفل
  قصص المعلومات )2(

ا بـني الـّصغارتراوحت موضوعات القصص العلمية املوجهـة إىل  جـد 
 قِـصة النمـوومـن قـصص . ، وأخـرى عـن احلـواسالنمـوتقـدمي معلومـات عـن 

 يف عيـد _ لنبيهة حميديل، وفيهـا يتأكـد غـسان  1)غسان يعرف أنه يكبر(
فوجـدها صـغرية فقـدمها إىل   أنه كرب بعد أن قـاس ثيابـه _ميالده السادس 

 بــشكل النمــو عمليــة _ يف ايــة الِقــصة _وتــشرح القاصــة . أخيــه األصــغر
 من عمر سنة إىل مخس سنوات، بينما جيـد أطفـال مـا الطّفلبسيط يفهمه 

 اقرتحــت الّــيت ســاذًجا ألنــه ال يتناســب واملراحــل حالــّشر بعــد اخلامــسة هــذا 
 ومـا يتعلـق بـه النمـومنطـق علـم نفـس القاصة توجيه القصة إليهـا الفتقادهـا 
  .  من اعتبارات تربوية وسيكولوجية وفنية

ا بعمليـة تبـديل األسـنان اللبنيـة، وهـي الّصغاروترتافق عملية منو  جد 
 وتــدعوه إىل االســتغراب وتطــرح عنــده تــساؤالت أجابــت الطّفــلقــضية ــم 

                                                 
 ِقــصةال: تربويـا وسـيكولوجيا. 2000: 1بـريوت، دار احلـدائق، ط.  مــن أيـن يـأتي المطــرغـسان يعـرف:  نبيهـة حميـديل_ 1

أطوار (ا ، وقد سبق احلديث عنه بريشة جلينة األصيلموجهة إىل أطفال أعمار اخلامسة، واللوحات ملونة تفتقد الكالسيكية
  .  املباشرالسرد علمية قصرية سادت فيها احلوادث، قصت بطريقة ِقصة: فنيا). ِقصة بالالنمو وعالقة هذا الّطفلمنو 
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ة أول سـن وهـي حكايـ.  العلمية ألمل أيوب فرجيـي1)سن لمى(عنها ِقصة 
  . ةالصغري يسقط من فم ملى 

 ليتبعهـا، الطّفـلورغم أن القاصة أرادت إيصال األفكار العلميـة إىل 
 احللـم يف العلـم عنـدما متنـت ملـى _  بأسـلوب أديب مناسـب _فإا دجمت 

  أن تكــــون أســــناا _  بعــــد أن وضــــعت ســــنها امللفوفــــة حتــــت وســــادا _
للؤلــــؤ، وأال تتعــــرض للتــــسوس واألمل، وأســــنان أطفــــال العــــامل بيــــضاء مثــــل ا

  . يشبه صوا صوت احلفارةاّليتولآللة 
   :علميا

ـــــة املهتـــــزة فـــــسوف تقـــــع ) أ( علـــــى األوالد أال يقلعـــــوا أســـــنام اللبني
تنظيفهـا، : على األوالد أن يهتمـوا بـصحة أسـنام مـن خلـل )ب(لوحدها 

يب، بـيض، حلـم، حل(زيارة طبيب األسنان بانتظام، تناول األطعمة املفيدة 
الـسكاكر، الـشوكوال، (، االمتناع عـن تنـاول األطعمـة الـضارة ..)خضر، مثر

   ..).املرطبات احللوة
ويف العمــر املبكــر، يكتــشف األوالد العــامل بواســطة حواســهم ومنهــا 

أطيــــــب ( تناولتهــــــا كــــــل مــــــن أمــــــل أيــــــوب فرجيــــــي يف الّــــــيت الــــــّذوقحاســــــة 
  . 2)صديقنا أرنوب( وغريد الشيخ يف 1)ليموناضة

                                                 
تربويا . 1998: 1بريوت، دار الكتاب العاملي، ط). قصص أصحابنا(، سلسلة سن لمى:  أمل أيوب فرجيي_ 1

 مايا حافلة باللوحات امللونة الكالسيكية امللونة بريشةهي ، و سنوات) 10 _ 6(مار  موجهةإىل أعِقصةال: وسيكولوجيا
 .حبكتها عضوية، والسرد فيها مباشرتسود فيها احلوادث،   علميةِقصة:  فنيا.سبل العناية باألسنان: تربويا. متين



 272

 ضـــمن جمموعـــة قـــصص الـــّذوقتتحـــدث الِقـــصة األوىل عـــن حاســـة 
وحتـضر هالــة فيهـا الليموناضــة علـى غــرار مـا فعلــت . تـشرح احلـواس اخلمــس

وقـــد أوضــــحت . املعلمـــة يف الـــصف، إال أــــا وضـــعت امللـــح بــــدل الـــسكر
  :  من خللالّذوقالِقصة أمهية حاسة 

) ب(اضـــة املعلمـــة  وصـــفت هالـــة ـــا ليمونالّـــيت" لذيـــذة"كلمـــة ) أ(
ليست "عبارة ) ج" (إا حامضة! ِهم م م: "حلس هالة للحامض وتعليقها

" تـــذوق) "د(هـــي " ليموناضـــتها" وصـــفت ـــا الّـــيت" لذيـــذة أبـــًدا أبـــًدا أبـــًدا
  ".  نذوق ونتأكد"دعوة األب إىل أن ) ه(األب ليموناضة ملى، 

 ومــا الــّذوق حاســة الــصغرية، فتتحــدث عــن افتقــاد أرنــوب الثانيــأمــا 
  . يتعلق ا من فقدان حاسة الشم عندما أصيب بالزكام

   :علميا
ختف ) ب(تساهم احلليمات يف إدراك مذاق األطعمة واألشربة ) أ(

ــــــــة الزكــــــــام  ختــــــــف وظيفــــــــة احلليمــــــــات يف ) ج(وظيفــــــــة احلليمــــــــات يف حال
  .الشيخوخة

                                                                                                                            
. 2004: 2بــريوت، دار العلــم للماليــني، ط). الثــاين املــستوى _نــادي القــراء (، أطيــب ليموناضــة:  أمــل أيــوب فرجيــي_ 1

: تربويـا.  ملونـة، معـربة، بريـشة ميـشال ستندجوفـسكيالّرسـوم، و الثـاين موجهة إىل أطفال املـستوى ِقصةال: تربويا وسيكولوجيا
 .باشر املالسرد علمية قصرية سادت فيها احلوادث، وقصت بِقصة: فنيا. الّطفلأمهية التجربة يف حياة 

ـــــشيخ_ 2 ـــــوب:  غريـــــد ال ـــــسلة صـــــديقنا أرن ـــــريوت، دار عـــــون، ط). صـــــحيت كنـــــزي(، سل تربويـــــا . 2005 _ 2004: 1ب
: تربويا. الّرسام حافلة باللوحات امللونة الكالسيكية مع إغفال اسم ِقصة غري موجهة إىل عمر معني، والِقصةال: وسيكولوجًيا
 .املباشر  السردقصت بطريقة و ، احلدثة قصرية ساد فيها علمي ِقصة: فنًيا. الّذوقأمهية حاسة 
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أمــا الفــرق بــني القــصتني، فتقــدمي معلومــات علميــة أكثــر يف القـــصة 
 الّذوق حباسة الطّفلة يف حني اقتصرت األوىل على تعريف انيالث .  

 شــــرحتها غريــــد الــــشيخ يف ِقــــصة الّــــيت الّنظــــرحاســــة : ومــــن احلــــواس
  ). أنا أرى(وأكملت هنادي دية الفكرة يف ِقصة ) أجمل عينين(

 يلفتهـا منظـر فتــاة الّـيت حكايـة نـدى 1)أجمـل عينـين(وحتكـي قِـصة 
. رف الناتئة يف احلديقة، فتتعرف إليها، فإذا هي عمياءتقرأ كتاا ذي األح

" تـــرى "الّـــيتوإذ يـــسود جـــو مـــن التفـــاؤل يف الِقـــصة مـــصدره الفتـــاة العميـــاء 
بأذنيهــا وأصــابعها وأنفهــا وفمهــا، تــصل نــدى إىل خالصــة مفادهــا أن عيــين 

  . مسر مها أمجل عينني رأما
   :علميا

ــــرايْ (يقــــرأ الُعْميــــان بطريقــــة ) أ(  اخــــرتع الــــذي الفرنــــسي األعمــــى )ْب
يـــرى اإلنـــسان عنـــدما يقـــع النـــور علـــى ) ب(احلـــروف الناتئـــة لتعلـــيم الُعْمـــِي 

تعمل العينـان مـع ) ج" (إنسان العني" هو الذياملرئي فيعكسه على البؤبؤ 
يــستبدل الُعْمــُي حباســة ) د(الــدماغ إلعطــاء معلومــات عمــا حيــيط باإلنــسان

  . احلواس األخرىالّنظر

                                                 
ــــــشيخ_ 1 ــــــسلة أجمــــــل عينــــــين:  غريــــــد ال ــــــزي(، سل ــــــريوت، دار عــــــون، ط). صــــــحيت كن تربويــــــا . 2005 _ 2004: 1ب

: ربويات. الّرسام حافلة باللوحات امللونة الكالسيكية مع إغفال اسم ِقصة غري موجهة إىل عمر معني، والِقصةال: وسيكولوجًيا
 .الّذايت  السردقصت بطريقة و ، احلدثعلمية قصرية ساد فيها  ِقصة: فنًيا. الّنظرأمهية حاسة 
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 ، فتــــدعو األطفــــال إىل االنتبــــاه 1)أنــــا أرى(قِــــصة هنــــادي ديــــة أمــــا 
 جتعلهم يـرون بـشكل جيـد، وقـد كتبـت اّليتلنظرهم ولبس النظارات الطبية 

االصغري بأسلوب فين حيقق شروط الِقصة املوجهة إىل األعمار  ة جد .  
   :علميا

 فالعـصفور يـسبح يف:  يعـين غيـاب الرؤيـة الواضـحةالّنظرضعف ) أ(
 بـني الّنظر أن يفرق ضعيف الّصعباملاء، والسمكة تطري يف السماء، ومن 

يوضـــح لـــبس ) ب(الفيـــل واحلبـــل والربميـــل، وبـــني العنكبـــوت وحبـــة التـــوت 
  . النظارة الطبية الرؤية

 إىل حاّســـــة الـــــشم، فقـــــد قـــــدمت غريـــــد الـــــشيخ ِقـــــصة بالّنـــــسبةأمـــــا 
د يف بيــت نــزار،  تتحــدث عــن إقامــة حفــل عيــد مــيالالّــيت 2)مفاجــأة ســارة(

البطاطــــا املقليــــة، البقــــدونس املفــــروم، النعنــــاع (حــــني بــــدأت روائــــح الطعــــام 
تـصل إىل أنـوف األوالد اجلـائعني، ...) األخضر، الليمون احلـامض، البـصل

ـــيت اســـتُْبِدَل بقالـــب اجلـــارة أم زهـــري الـــذي" احملـــروق"تلتهـــا رائحـــة الكـــاتو   اّل
  . فضلت أن تكون هديتها من صنع يديها

                                                 
 غـري موجهـة إىل عمـر ِقـصةال: تربويـا وسـيكولوجًيا. 2005 1بريوت، أصـالة للنـشر والتوزيـع، ط. أنا أرى:  هنادي دية_  1

اللوحــات بريــشة نــادين اخلطيــب، طفــويل، ملونــة، . الــّصحةاالهتمــام ب: يــاتربو . معــني، ولكنهــا تناســب أطفــال مابعــد الــسنتني
   .الّذايت  السرد، قصت بطريقة الفكرةعلمية قصرية سادت فيها  ِقصة: فنًيا. معربة

ــــــشيخ_ 2 ــــــد ال ــــــسلة مفاجــــــأة ســــــارة:  غري ــــــزي(، سل ــــــريوت، دار عــــــون، ط). صــــــحيت كن تربويــــــا . 2005 _ 2004: 1ب
: تربويا. الّرسام حافلة باللوحات امللونة الكالسيكية مع إغفال اسم ِقصة غري موجهة إىل عمر معني، والةِقص ال: وسيكولوجًيا

 .الّذايت  السردقصت بطريقة و ، احلدثعلمية قصرية ساد فيها  ِقصة: فنًيا. أمهية حاسة الشم
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  : علميا
األنف )  ج( بالشم الّذوقعالقة حاسة ) ب(أمهية حاسة الشم ) أ(

  .حيذر اإلنسان الروائح اخلطرة
 لغريـد الــشيخ أيـًضا عــن حاســة 1)الحـارس األمــين(وتتحـدث قِــصة 

 تـصغره بعـام واحـد إىل قريـة الّـيتالسمع وحتكي ِقصة زيارة نبيل وأخته نبيلـة 
 علـــى أن جـــدمها مل يـــسمعها ألن جـــديهما حيـــث أحـــدثا ضـــجة شـــكرا اهللا

  . مساعته مل تكن قد وصلت بعد
  : علميا

جتمع األذن اخلارجية األصوات وترسلها يف قناة حنو طبلة األذن ) أ(
 تــز فرتســل األعــصاُب رســائل إىل الــدماغ ليحلــل مــا يــسمعه اإلنــسان الّــيت

حتــل الــسماعة مــشكلة ) ج(خيــف الــسمع عنــد بلــوغ ســن الــشيخوخة ) ب(
  . أنواع السمع اخلفيفبعض

                                                 
تربويـــــا . 2005 _ 2004: 1، طبـــــريوت، دار عـــــون). صـــــحيت كنـــــزي(، سلـــــسلة الحـــــارس األمـــــين:  غريـــــد الـــــشيخ_ 1

: تربويا. الّرسام حافلة باللوحات امللونة الكالسيكية مع إغفال اسم ِقصة غري موجهة إىل عمر معني، والِقصةال: وسيكولوجًيا
 .املباشر السردقصت بطريقة و ، احلدثعلمية قصرية ساد فيها  ِقصة: فنًيا. أمهية حاسة السمع
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 لـروز غريـب، 1 )اليـد البـشرية: (أما حاسة اللمس، فتـشرحها قـصتا
ــــن دون أن(و ــــة اليــــد 2 )أرى أعــــرف م ــــد الــــشيخ، فتظهــــر األوىل أمهي  لغري

  . البشرية بشكلها اخلاص املؤلف من أربع أصابع تقابلها اإلام
  : علميا

ن   لإلنـــــــــسا_ بـــــــــشكلها اخلـــــــــاص _حققـــــــــت اليـــــــــد البـــــــــشرية ) أ(
ختتلـف اليـد البـشرية عـن ) ب. (االخرتاعات اآللية فجعلته سيد املخلوقات

رغم تقارب شـكل اليـد البـشرية ويـد القـرد، إال أن ) ج(يد سائر احليوانات 
يــد القــرد أقــل تكيًفــا مــن يــد اإلنــسان واإلــام عنــده أقــل قــدرة علــى مــوازاة 

  .  اليد آلة الدماغ) د(األصابع األخرى 
 يكتشف حاسة اللمس مع الذية عن سليم الثاني وتتحدث الِقصة

  .  أمين وقت تنقطع الكهرباءالصغريأخيه 
  : علميا

 حتــــــس بــــــالربد والرقــــــة الّـــــيتيف األنامـــــل الكثــــــري مــــــن األعــــــصاب ) أ(
اجللــــد عبــــارة عــــن ) ب(واخلــــشونة والنعومــــة والطــــراوة وغريهــــا عنــــد اللمــــس 

                                                 
، جمموعـة قـصص لـألوالد الّلبناينبريوت، دار الكتاب ). يف أرض اجلليد وقصص أخرى(، مج د البشريةليا: روز غريب _ 1

.  تقـارن بـني اليـد البـشرية ويـد القـردعمر معـني، لوحـة كالسـيكية ملونـة معـربةإىل توجه ت مل: تربويا وسيكولوجيا. ت. ، د21
  .الّصورة العضوية وسادت فيها الفكرةقصرية حققت ة ي علمِقصة:  فنيا. أمهية اليد البشرية:تربويا

تربويـا . 2005 _ 2004: 1بـريوت، دار عـون، ط). صـحيت كنـزي(، سلـسلة أعرف من دون أن أرى:  غريد الـشيخ_ 2
: تربويا. الّرسام حافلة باللوحات امللونة الكالسيكية مع إغفال اسم ِقصة غري موجهة إىل عمر معني، والِقصةال: وسيكولوجًيا

 .الّذايت  السردقصت بطريقة و ، احلدثعلمية قصرية ساد فيها  ِقصة: فنًيا. أمهيةحاسة اللمس
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احلدود كاجلندي وتكتسب أغطية ساترة شاملة حامية لألجسام تقف عند 
يتـأثر مظهـر اجللـد ولونـه بـسبب حـزن أو خـوف ) ج(لوا من صباغ معني 

  .أو مرض
والقصتان تتعادالن يف تقـدمي املعلومـات العلميـة الكاملـة فيمـا يتعلـق 

  . ذه احلاسة وال تكتفيان بعرض الظاهرة
  قصص علمية عن مهن معروفة) 3(

 عـن مهـن للّناشـئةة علميـة تتميز هـذه القـصص يف كوـا تعطـي فكـر 
  ورغـم صـعوبة التنبـؤ بـصورة مـسبقة _على أنه . حيلمون بامتهاا مستقبالً 

 إال أنــه _ يرغبــون يف االطــالع علــى تفاصــيلها الّــيتان والبنــات الــصبيمبهــن 
يف األعمـــار املبكـــرة، " احللـــم" تظـــل يف دائـــرة الّـــيتميكـــن التفريـــق بـــني املهـــن 

  .    إىل حيز البحث الواقعي اجلدي عند املراهقني خترج من احللماّليتوتلك 
 أن تكـــون مثـــاًال عـــن 1)أحـــالم نـــدى(وميكـــن لِقـــصة وفـــاء احلـــسيين 

فنـدى حتلـم . احللم غـري املـستند علـى معلومـات علميـة بـل علـى جمـرد احللـم
فيحلم أخوها زيد بامتالك : ، وهذا احللم يعدي اآلخرين2بأن تكون معلمة

 البيضاء بأن توزع الربيد،  وأما اهلـرة الـسوداء فـأرادت مزرعة، وحتلم احلمامة
  .أن تصبح طبيبة

                                                 
ــــاب ســــامر(، أحــــالم نــــدى:  وفــــاء احلــــسيين_ 1  _ 1998: 1ط.بــــريوت، شــــركة أيب ذر الغفــــاري للطباعــــة اإلعــــالم). كت

 حافلــة باللوحــات امللونــة الكالسيكيةبريــشة مســري ِقــصةوال غــري موجهــة إىل عمــر معــني، ِقــصةال: تربويــا وســيكولوجًيا. 1999
  .املباشر  السردقصت بطريقة و ، الفكرة فيها تعلمية قصرية ساد ِقصة: فنًيا. تشجيع األحالم املتعلقة باملهنة: تربويا. زيدان

 .  لروز غريبالّشعبيةالفولكلورية ) جحا معلم أوالد( انظر _ 2
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 ميكــن الّــيتإال أن قصــًصا أخــرى تعطــي معلومــات علميــة عــن املهــن 
 لطـارق العـسلي 1)الـصغيرالموسيقار (للناشئ أن خيتارها، فتتحدث قِـصة 

عـــن توقـــف ســـيارة الركـــاب الكبـــرية املتجهـــة  يف يـــوم مـــثلج مـــن بـــريوت إىل 
دمشق، فيدور حديث طويل يديره الفىت فارس عن املوسيقا وذلـك بعـد أن 

  . نال عزفه إعجام
  : علميا

املوســـيقا موهبـــة حتتـــاج إىل درس ) ب(جيـــب تـــشجيع املوهـــوبني ) أ(
املوســــيقا اليمنيــــة هــــي أقــــرب األحلــــان إىل املوســــيقا ) ج. (ومتــــرين يــــصقالا
ــــة األصــــيلة  ــــري) د(العربي ــــون الكث  مــــن اآلالت املوســــيقية عــــن أخــــذ األوروبي

ـــــدلس  ـــــق األن املوســـــيقا جـــــزء ال يتجـــــزأ مـــــن حيـــــاة ) _ه(العـــــرب عـــــن طري
  . اإلنسان

 لطــارق العــسلي عــن اختيــار 2)ةالــصغير الممرضــة (وتتحــدث ِقــصة 
  الّـيتمهنة التمريض بعد أن تتعرف بطلتها إىل  تفاصيل عنها يف املستشفى 

  . وديةكان والدها جيري فيها جراحة الزائدة الد

                                                 
تربويا .  1980بريوت، دار العلم للماليني، . )عبقريات مبكرة(، سلسلة الصغيرموسيقار ال: طارق العسلي _ 1

اختيار : تربويا.  حافلة باللوحات امللونة الكالسيكية امللونة بريشة الكاتبِقصةعمر  معني، والإىل توجه ت مل: وسيكولوجيا
 .  فيها مباشرالسردطويلة تسود فيها احلوادث، حبكتها عضوية، و  علمية ِقصة: فنيا.  على أسس معرفيةمهنة املستقبل

تربويا .  1988بريوت، دار العلم للماليني، . )عبقريات مبكرة(، سلسلة ةالصغير الممرضة : طارق العسلي _ 2
اختيار : تربويا. شة الكاتب حافلة باللوحات امللونة الكالسيكية امللونة بريِقصةعمر  معني، والإىل توجه ت مل: وسيكولوجيا

 .  فيها مباشرالسرد علمية طويلة تسود فيها احلوادث، حبكتها عضوية، و ِقصة: فنيا.  على أسس معرفيةمهنة املستقبل
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  : علميا
تــساعد ) ب(تقـوم املمرضـة بعمــل إنـساين وطـيب ال يــستغىن عنـه ) أ(

  . للتمريض اختصاصات) ج(املمرضة الطبيب يف غرفة العلميات 
 أحـــــد األبطـــــال ِقـــــصة _ إىل الرياضـــــة، فيقـــــدم عـــــصام بالّنـــــسبةأمـــــا 

 عــصام معلومــات مهمــة عــن الرياضــة عامــة _ة الّثالثــ 1)الــصغيرالرياضــي (
  .2بحر خاصةوال

  : علميا
 واحليويـــــة لـــــذا، علـــــى الـــــّصحةالرياضــــة هـــــي فـــــن احملافظـــــة علــــى ) أ(

تتجلى أمهية ممارسة الرياضة اليـوم يف  ) ب(اإلنسان أن ميارسها َطوال عمره 
كون اإلنسان ال ميارس رياضة املشي وقطع األحطاب والبستنة وغريها مـن 

  . ميًا كان ميارسها قداّليتاألعمال اليدوية احلركية 
  بعــد جتربــة _ إليلــي مــارون خليــل 1)الحــذاء الطــائر(وتؤكــد ِقــصة 

 اشرتاه واعتقد بأنـه قـادر علـى جعلـه الذيسامي الفاشلة مع احلذاء الطائر 
ا ا فذرياضي.  

                                                 
تربويا . 1980بريوت، دار العلم للماليني، . )عبقريات مبكرة(، سلسلة الصغيرالرياضي : طارق العسلي _ 1

اختيار : تربويا.  حافلة باللوحات امللونة الكالسيكية امللونة بريشة الكاتبِقصةعمر  معني، والإىل توجه ت مل: وسيكولوجيا
 .  فيها مباشرالسرد علمية طويلة تسود فيها احلوادث، حبكتها عضوية، و ِقصة: فنيا.  على أسس معرفيةمهنة املستقبل

) الصغريالطبيب (و) الصيد يف العاصفة(و) الغرية البيضاء(و) مدخل إىل الرجولة(لرشاد دارغوث، و) بابا مربوك: ( انظر_ 2
 . إللياس زغيب) الظريف ملكو(إلدفيك شيبوب، و
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  :  علميا
 والغذاء مها أساس الفوز الرياضي، وهي الفكـرة العلميـة 2إن التمرين

 القارئ بشأن الرياضة، رافًضا  فكرة الوقوع  أراد القاص أن يوصلها إىلاّليت
  .   أسرى لهالّصغار يصبح الكثري من الذيحتت تأثري اإلعالن املغري 

 3)الـصغيرالعب كـرة القـدم (ويف إطار الرياضة أيًضا، حتكي ِقصة 
 يهـوى لعبـة كـرة القـدم  الذي  بطل الِقصة _لطارق العسلي عن إنقاذ فؤاد 

  .  يتعرض للخطفالذيمي العب الكرة الشهري   ابن عمه را_
  : علميا

 التـــام بـــني مجيـــع الّتعـــاونلعبـــة كـــرة القـــدم لعبـــة مجاعيـــة تتطلـــب ) أ(
جيــب أن ) ج(م 1863تأسـس أول احتــاد لكـرة القــدم سـنة ) ب(الالعبـني 

تكـــون قـــدما العـــب كـــرة القـــدم قـــويتني وســـريعتني، وجيـــب أن يكـــون قـــوي 
حتتـــاج لعبـــة كـــرة القـــدم إىل ) د(ســـريع رد الفعـــل ، الّرتكيـــزاالحتمـــال، قـــوي 

  . مترين طويل

                                                                                                                            
: تربويا وسيكولوجيا.  ت.  د،املكتبة األهليةبريوت، دار . )سامي الكسالن(، مج الحذاء الطائر: إيلي مارون خليل_ 1
حتتاج الرياضة :تربويا. الّرساممع إغفال اسم  حافلة باللوحات امللونة الكالسيكية امللونة ِقصةلعمر  معني، واإىل توجه ت مل

 . فيها مباشرالسرد علمية طويلة تسود فيها احلوادث، حبكتها عضوية، و ِقصة: فنيا. إىل غذاء صحي ومترين متواصل
 . مليخائيل صوايا) طالب علم يف العشرينات(، وحلسن عبد اهللا) الديك األبيض والديك األسود: ( انظر_ 2
تربويا . 1980بريوت، دار العلم للماليني، . )عبقريات مبكرة(، سلسلة الصغيرالعب كرة القدم : طارق العسلي _ 3

اختيار : ربويات.  حافلة باللوحات امللونة الكالسيكية امللونة بريشة الكاتبِقصةعمر  معني، والإىل توجه ت مل: وسيكولوجيا
 . فيها مباشر السرد علمية طويلة تسود فيها احلوادث، حبكتها عضوية، و ِقصة: فنيا.  على أسس معرفيةمهنة املستقبل
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 1) الحياة الجديدة(ويف إطار لعب كرة القدم، ميكن أن تقدم ِقصة 
حلــسن عبــد اهللا  فائــدة مهمــة لــألوالد؛ وهــي أن الرياضــة هوايــة قــادرة علــى 

 يبحـــث عنـــه يف الـــذيبعـــث الثقـــة يف نفـــس العبهـــا، وعلـــى تأكيـــد انتمائـــه 
  . اتمع

 ألمـل أيـوب فرجيـي 2)أحب الرياضة(ويؤكد أستاذ الرياضة يف ِقصة 
تركــز األوىل علــى ) أ: (فكــرة االنتمــاء، كمــا يؤكــد فكــرتني أخــريني علميتــني

الحـذاء (يف الرياضـة، وهـو مـا أكـده إيلـي مـارون خليـل يف " التمـرين"أمهيـة 
  .ي الكرةة على قدرة العب كرة القدم على تلقّ الثانيوتركز ) ب) (الطائر

ن خيــافون ممارســة هوايــة الــذي كمــا ــدف الِقــصة إىل إقنــاع األطفــال 
  .جديدة أن كل واحد منهم رياضي ورسام وفنان، وهو هدف تربوي سليم

 حكايــة تعـــرض زورق عائلــة بطـــل 3)الــصغيرالربـــان (وحتكــي قِــصة 
 قيــادة الِقــصة الفــىت خالــد لعاصــفة هوجــاء يف طريــق العــودة؛ ممــا يــضطره إىل

  . الزروق، ويقرر أن يصبح ربانًا

                                                 
 . الصداقة_القصص االجتماعية :  انظر_ 1
تربويا  .1999: 1بريوت، دار الكتاب العاملي، ط). قصص أصحابنا(، سلسلة أحب الرياضة:  أمل أيوب فرجيي_ 2

 مايا حافلة باللوحات امللونة الكالسيكية امللونة بريشةهي ، و سنوات) 10 _ 6( موجهة إىل أعمار ِقصةال: وسيكولوجيا
 فيها السردتسود فيها احلوادث، حبكتها عضوية، و   علميةِقصة:  فنيا.كل واحد منا رياضي ورسام وفنان: تربويا. متين

 .مباشر
: تربويا وسيكولوجيا. 1988بريوت، دار العلم للماليني، . )عبقريات مبكرة(، سلسلة الصغيرالربان : سليطارق الع _ 3
 اختيار مهنة املستقبل: تربويا.  حافلة باللوحات امللونة الكالسيكية امللونة بريشة الكاتبِقصةعمر  معني، والإىل توجه ت مل

 . فيها مباشر السردية طويلة تسود فيها احلوادث، حبكتها عضوية، و  علمِقصة: فنيا. على أسس معرفية
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  : علميا
توجــد اليــوم مــصانع ضــخمة لتحليــة ميــاه البحــر تعمــل بالطاقــة ) أ(

  يف _أضـخم الـسفن ) ب(الذرية وسفن ضخمة تسري بقـوة الطاقـة الذريـة 
) ج( هـــي الـــسفن احلربيـــة وخاصـــة حـــامالت الطـــائرات _عـــصرنا احلاضـــر 

  .يها جيب التزامهاللبحار قوانني عاملية متعارف عل
  معلومـــات _ 1)الـــصغيرالمهنـــدس (  بطـــل ِقـــصة _ويقـــدم وائـــل 

  . هندسية لطفل يف السابعة يقصد منها تعريفه بعلوم اهلندسة
  : علميا

تطــــورت ) ب (الــــّدوركانــــت اهلندســــة ختــــصص لبنــــاء القــــصور و ) أ(
يــام يــدخل ختطــيط املــدن والــشوارع والق) ج(اهلندســة املعماريــة عــرب العــصور 

  . باملشاريع السكنية الكبرية ضمن نطاق اهلندسة اليوم
أما األخوان األخوان سلمى وماهر فيحصالن على  معلومات وافية 

 لطـارق العـسلي مـن عمهمـا اخلبـري، 2)الـصغير القائد(عن اجليش يف ِقصة 
  . فيتمىن ماهر أن يصبح قائًدا مستقبالً 

                                                 
تربويا . 1980بريوت، دار العلم للماليني، . )عبقريات مبكرة(، سلسلة الصغيرالمهندس : طارق العسلي _ 1

اختيار : تربويا. يشة الكاتب حافلة باللوحات امللونة الكالسيكية امللونة بر ِقصةعمر  معني، والإىل توجه ت مل: وسيكولوجيا
 . فيها مباشرالسرد علمية طويلة تسود فيها احلوادث، حبكتها عضوية، و ِقصة: فنيا.  على أسس معرفيةمهنة املستقبل

: تربويا وسيكولوجيا. 1980بريوت، دار العلم للماليني، . )عبقريات مبكرة(، سلسلة الصغيرالقائد : طارق العسلي _ 2
 اختيار مهنة املستقبل: تربويا.  حافلة باللوحات امللونة الكالسيكية امللونة بريشة الكاتبِقصةعمر  معني، والإىل توجه ت مل

 . فيها مباشر السرد علمية طويلة تسود فيها احلوادث، حبكتها عضوية، و ِقصة: فنيا. على أسس معرفية
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  : علميا
) ب(1 قوي حيميـه مـن األعـداءجيب أن يكون لكل وطن جيش) أ(

ـــاء احلـــرب، وتتـــصدى  ـــّشر يتـــصدى اجلـــيش للعـــدو اخلـــارجي أثن طة للعـــدو ال
كخالـــد بـــن الوليـــد، : عنــد العـــرب قـــادة عظمــاء) ج(الــداخلي أيـــام الـــسلم 

وطارق بن زياد، وصالح الدين األيويب، والظاهر بيـربس وغـريهم ممـن جيـب 
ب إيـذاء املـدنيني، إطاعـة جتنـ: مـن قواعـد اجلنديـة) د(أن يفخر العـرب ـم 

القـــادة العـــسكريني، حظـــر قتـــل العـــدو املستـــسلم، ورفـــض إعطـــاء اجلنـــدي 
  . األسري معلومات عن جيشه

 يــشجع مــن الــذي عــن ربيــع 2)الــصغيرالمختــرع (وتتحــدث ِقــصة 
  . قبل أصدقائه وأهله فيقوم بتجارب ناجحة

  : علميا
هــوبني علــى االبتكـــار علــى األهــل واملــربني تــشجيع أوالدهــم املو ) أ(

االســتفادة مــن ) ج(التــشجيع علــى إعــادة التجربــة حــىت نيــل النجــاح ) ب(
جيـــد املبـــدعون حلـــوًال ملـــشاكل ) د(الـــربامج العلميـــة يف وســـائل االتـــصاالت 

ومن هنـا ميكـن اكتـشاف املوهـوب مبكـرًا لتنميـة . يعجز اآلخرون عن حلها
  . موهبته

                                                 
  . يك شيبوبإلدف) أريد أًخا: ( انظر القصة الوطنية_ 1
تربويا . 1980بريوت، دار العلم للماليني، . )عبقريات مبكرة(، سلسلة الصغيرالمخترع : طارق العسلي _ 2

اختيار : تربويا.  حافلة باللوحات امللونة الكالسيكية امللونة بريشة الكاتبِقصةعمر  معني، والإىل توجه ت مل: وسيكولوجيا
 . فيها مباشرالسرد علمية طويلة تسود فيها احلوادث، حبكتها عضوية، و ِقصة: فنيا. رفية على أسس معمهنة املستقبل
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 حكايـة عبـري 2)ةالـصغير ة القاضـي(، تقـص قِـصة 1ويف إطار القـضاء
ـــيت  تـــضع خطـــة لإلمـــساك بأحـــد اللـــصوص وتتمـــىن أن تـــصبح قاضـــية يف اّل

  . املستقبل
  : علميا

يعتمـــد القاضـــي علـــى دراســـة أكادمييـــة طويلـــة يرفـــدها االعتمـــاد ) أ(
طة والقـــضاء لـــدبت الفوضـــى وألكـــل الـــّشر لـــوال وجـــود ) ب(علـــى الـــضمري 
  . القوي الضعيف

  ميةقصص الطبيعة العل) 4(
يتـــصل األطفـــال بالطبيعـــة منـــذ والدـــم ويهتمـــون ـــا منـــذ ســـنوام 
األوىل بــاحثني عــن أجوبــة ألســئلة كثــرية تــساعد الِقــصة علــى إعطــاء جــواب 

ـــــيتحيـــــوي هلـــــا قـــــد ال يقـــــل أمهيـــــة عـــــن األجوبـــــة  ـــــق اّل  يأخـــــذوا عـــــن طري
املوســــوعات العلميــــة والكتــــب املتخصــــصة، وذلــــك ألــــا تقــــدم املعلومــــات 

: وتقــــسم قــــصص الطبيعــــة العلميــــة إىل قــــسمني. ئي جــــذاببــــشكل حكــــا
  .قصص املعلومات الطبيعية، وقصص البيئة

مـن قـصص املعلومـات العلميـة : الطبيعيـة   قصص املعلومـات_ أوالً 
ـــيت ـــل تـــشرح مـــا يـــدور حـــول اّل  مـــن ظـــواهر طبيعيـــة، روايـــة روز غريـــب الطّف

                                                 
 . خيلص جحا يف ايتها إىل أن القضاء مهنة شائكةاّليتالفولكلورية لروز غريب، و ) جحا قاض (ِقصة انظر _ 1
تربويا . 1988ار العلم للماليني، بريوت، د. )عبقريات مبكرة(، سلسلة ةالصغير القاضية : طارق العسلي _ 2

اختيار : تربويا.  حافلة باللوحات امللونة الكالسيكية امللونة بريشة الكاتبِقصةعمر  معني، والإىل توجه ت مل: وسيكولوجيا
 .ها مباشر  فيالسرد علمية طويلة تسود فيها احلوادث، حبكتها عضوية، و ِقصة: فنيا.  على أسس معرفيةمهنة املستقبل
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أخيهــا مســري  تتحــدث عــن قيــام مســرية و الّــيت 1)ســميرة ورفاقهــا فــي الجبــل(
ــــة  ــــدان مجــــال القري ــــارة بيــــتهم القــــروي فيكتــــشف الول ووالــــديهما واجلــــدة بزي

  .ويتعرفان إىل الكثري من احلقائق العلمية اخلاصة بطبيعتها
  : علميا

:  اكتشف الولدان بعض طيور وحيوانات القرية الثابتة والعابرة
  .5، والسنونو4 والشوحة3 والغراب2"الذَعَرة"أو " أم ْسَكَ◌ْعَكعْ "كعصفور 

 ، ورأيا العنزات وقد رُبطت ثُِديها ِخبَرق 6كما اكتشفا أنفاق القنفذ
، ورأيا تيًسا "حفظًا هلا من الغبار واألقذار لكي يبقى حليبها نقيا نظيًفا"

                                                 
. 1986، الّلبناينبريوت، دار الكتاب ). 5(، جمموعة قصص لألوالد )2+1(سميرة وفاقها في الجبل :  روز غريب_ 1

: تربويا. الّرسام غري موجهة إىل عمر معني، وهي مزينة بلوحات بابيض واألسود مع إغفال اسم ِقصةال: تربويا وسيكولوجيا
 حققت الرّاويةو .  صفحة47 يف الثاين صفحة، و 63األول يف : رواية يف جزءين: فنيا. ولناأمهية معرفة واكتشاف ما ح

 .  املباشرالسرداحلبكة املفككة وب
وقد يكون هذا ألنه يلتقط احلبوب . وهو يعيش يف جوار الرعيان. مسي بالذعرة ألنه يتلفت حوله خائًفا: " تقول الكاتبة_ 2

"  تقضمها اخلرفان واألعنز، وجيمع الصوف املتساقط من ظهور الغنم ليصنع منه عشهاّليتات باتالنّ والبزور املتساقطة من 
 ]1/ 17ص[
 ]1/ 18ص" [إنه طائر أسود كبري صوته بشع يسمى نعيًقا: " عرفته الكاتبة بقوهلا_ 3
 ]1/ 18ص" [أخت الغراب، وتعرف من لوا األبيض واألسود: " عرفتها الكاتبة بقوهلا_ 4
" من أقدر العصافري على الطريان بفضل ريشها الالمع الطويل وذنبها املنشعب كشفرتني حادتني: " عرفتها الكاتبة بقوهلا_ 5
 ]1/ 18ص[
هي حفر تسمى أنفاقًا حيفرها القنفذ ويبيت داخلها مع أوالده يف النهار، فإذا جاء الليـل، خـرج : " عرفتها الكاتبة بقوهلا_ 6

 هــو حيـوان أكـرب مــن األرنـب، ومثلـه يأكــل: "كمـا عرفــت الكاتبـة القنفـذ بقوهلـا".  قــول وراء طعامـهمنهـا وأخـذ يـسعى يف احل
لكــن جــسمه مكــسو بقــصب طويــل حــاد األطــراف شــبيه بالــشوك مينــع . ر والفواكــه و اجلــذور، يقــضمها بأســنانه احلــادةاخلــض

 ]2/ 19 _ 18ص". [باقي احليوانات من افرتاسه ويقوم له مقام السالح
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 ميشي فيتبعه القطيع منقاًدا لرنني الذيالكراز "يف عنقه جرس هو 
  . 2، كما رأيا الضبع"1جرسه

 وصنع 4 واالجرتار3دان عملية تلقيم اخلروفواكتشف الول
واكتشفا سر خرافة سكن الشياطني يف البئر املهجورة حني فسر . 5القورما

هذه البئر امتألت بغاز : "والدمها موت كل من نزل فيها تفسريًا علميا
  من _ وهو غاز أثقل من اهلواء يتجمع يف األماكن املنخفضة _الفحم 

ق من فساد اهلواء ونقص األوكسجني؛ وهكذا اختنق ينزل إىل داخلها خيتن
ويدعو األب كل من يرغب يف النزول إىل ". ن دخلوهاالذية الّثالثالرجال 

مشعة مضاءة، "األبـُْؤر املهجورة أو األقباِء املوجودة حتت األرض إىل محل 
فإذا انطفأت حال نزوله جيب أن يعود حاًال ألن هواء البئر غري صاحل 

  . "6للتنفس

                                                 
 .1/ 22، 20  ص_ 1
 الكالميــة فهـــو مــذكر وقـــد آثرنــا االســـتعمال اللغـــةلفظــة مؤنثـــة، أمــا يف : إن الـــضبع حــسب القـــاموس:  تقــول روز غريــب_ 2

أمـا فكــه، . قــوي، لـه يــدان ضـخمتان عريــضتان يطبـق مـا علــى خـصمه، حيوانًــا كـان أم إنــسانًا"وعرفتـه بأنــه حيـوان ". الثـاين
 / 35 _ 34ص ". [كمــا أن جلــده مبقــع ورجــاله األماميتــان أطــول مــن اخللفيتــني. طحنًــافعــريض حيطــم الفريــسة ويطحنهــا 

1[ 
، أو الـــشعري )بـــاجلزة( يـــسمى الـــذيإطعـــام اخلـــروف ورق التـــوت األخـــضر اليـــابس : " عرفـــت الكاتبـــة هـــذه العمليـــة بقوهلـــا_ 3

 ]1 / 26 _ 25ص ". [والكرسنة، وذلك باليد ليصبح مسيًنا صاحلًا للذبح
 بــسرعة، يطلعــه مــن بطنـه إىل فمــه ويعلكــه مـرة ثانيــة ليــصري ناعًمـا ألنــه قــد تعـود األكــلَ .  أكلـهالــذياجـرتار العلــف  " أي_ 4

 ]27/1ص" [ال يصاب بعسر اهلضم وال تتلبك معدتهفعده ليعيد مضغه  الطعام يف معدته وعند الراحة يصفهو خيزن
 ]1/ 26ص" [ بيوم لشدة الربدالناسم اللحم احملفوظ يف الدهن حيفظ للشتاء حني يلز " هو _ 5
 .2/ 12 ص _ 6
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تنظيف األرض للتخلص من ) أ: ( إىلالرّاويةأما بيئيا، فقد دعت 
استخدام السماد ) ب] (1/ 43 _ 42ص [1احلشرات وأوكار الزنابري

) ج] (1/ 58 _ 57ص [الطبيعي كزِْبل املعزى وثفل القهوة والشاي 
  ]. 1/ 63ص[رفض حبس الطيور يف أقفاص 
الدودة (صة   قِ _  يف ِجواء القرية _وقدمت روز غريب 

 تتحدث فيها عن دودة القز بشكل علمي، وإن عادت بالقارئ 2)العجيبة
أما املعلومات العلمية الواردة يف .  القدمية لتخرب حكاية احلريرالّصنيإىل 

  : الِقصة فهي
) ب(ة املساملة ورق التوت الصغري تأكل دودة الربيع الناعمة ) أ(

ع حىت تصبح حبجم إصبع صغري وتصري ة بعد أسابيالصغري تكرب الديدان 
المعة بيضاء تسحب من فمها خيطًا رفيًعا يلمع حتوك منه بيًتا صغريًا 
يشبه حبة فستق منتفخة اجلانبني ضيقة اخلصر حمبوكة َحبًكا متيًنا ال ميكن 

بعد أيام، تؤخذ البيوت املخصرة وتفرغ يف أوعية كبرية يصب ) ج(متزيقه 
 لينة ومتوت الديدان داخلها وتدعى هذه البيوت عليها املاء املغلي فتصري

 بدأت منه الدودة حياكتها الذيتبحث النساء عن اخليط ) د" (شرانق"

                                                 
 .لنهاد طنوس عبد اهللا) عطلة صيف يف القرية: ( انظر _ 1
القصص : تربويا وسيكولوجيا. ت.بريوت، املكتبة األهلية، د. )1 ِقصةالعلم يف (، سلسلة الدودة العجيبة:  روز غريب_ 2

 قِــصة:  فنيــا. بــصناعة احلريــرالتعريــف:تربويــا. الّرســام مــع إغفــال اســم الســيكيةكنــة   ملو اللوحــة، و عمــر معــنيموجهــة إىل غــري 
  .  املباشرالسردقصت بطريقة و علمية قصرية سادت فيها احلوادث، 
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ويسحبنه ويكررن اخليوط يف شلل وحزم كبرية طويلة تنشف يف الشمس مث 
  .حتاك بعد أن تصبغ ويصنع منها املالبس واألغطية

 تتحـدث 1)ي الـساحلسـميرة ورفاقهـا فـ(وكتبت روز غريـب قِـصة 
فيها عن قيام مسرية ورفقائها ومعلمتها برحلة اخلريف إىل الشاطئ، فتحصل 

  .   تديل ا معلمتها بسخاءاّليتعلى الكثري من املعلومات البحرية 

  : علميا

 مـــن النــاسشــرحت املعلمــة ســبب انبــساط البحــر يف حــني يــراه ) أ(
" حركـة املـوج"شـرحت معـىن ) ب (2شرفة املدرسة أو البيت مرتفًعا كاجلـدار

معللة سبب كوا حركـة خفيفـة ضـئيلة " حركة املد واجلزر "_ تدعى باّليت
عــــرفتهم ) د (4عّرفــــت املعلمــــة األوالد مبيــــزات الــــسلطعون) ج (3يف لبنــــان 

                                                 
. 1980، الّلبنـاينبـريوت، دار الكتـاب ). 3(، جمموعـة قـصص لـألوالد )1(سميرة ورفاقها فـي الـساحل :  روز غريب_ 1

: تربويـا. الّرسام غري موجهة إىل عمر معني، وهي مزينة بلوحات باألبيض واألسود مع إغفال اسم ِقصةال: وسيكولوجياتربويا 
 .  املباشرالسرد العضوية وقصت بالّصورة حدث علمية  قصرية حققت ِقصة: فنيا. أمهية معرفة واكتشاف ما حولنا

أما حني ننظر إليه . إننا ال نرى هنا إال قسًما قليالً من البحر: ه الظاهرة بقوهلا شرحت  الكاتبة على لسان املعلمة هذ_ 2
ذلك ألن سطح األرض غري مستو وال . من مكان عال، فينكشف لنا منه قسم أكرب بكثري وهلذا نراه مرتفًعا غري منبسط

 ].19ص[". مسطح بل مستدير مقبب، شبيه بالكرة
ة حركة خفيفة الصغري واآلن جيب أن تعرفوا أن حركة املوج يف حبرنا وغريه من البحور : "مة قالت الكاتبة على لسان املعل_ 3

يف حني أن املد  واجلزر على شواطئ احمليط أو األقيانوس الكبري حيتالن . ضئيلة، ال متتد أكثر من بضعة أمتار فوق الرمال
 ].20ص[" . مساحة جتاوز أحيانًا ألف مرت

وعرفته ). Crabe(ويف القاموس سرطان . حيوان حبري صغري متلب اجللد: السلطعون "_ اهلامش ب عرفته الكاتبة يف_ 4
 ال يتصرف كباقي الذيهلذا يقولون عن الشخص .  ختتلف عن مشية غريهاّليتيتميز مبشيته اجلنبية "على لسان املعلمة بأنه  

له مالقط يلقط ا األشياء ويتعلق "ن ال يعض بفمه ولكن وشرحت املعلمة لألوالد أن السلطعو )". مثل السلطعون: (الناس
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ـــــسان البحـــــر "_ب عـــــرفتهم بـــــسبب وجـــــود ) ه" (2جنمـــــة البحـــــر"، و "1ل
عـرفتهم بأسـباب ) و (3طئعلى الـشا" صفوف الطرفاء والقصب والزيزفون"

دعـــــتهم إىل رفـــــض تنـــــاول الطعـــــام ) ز (4نـــــشوء املطـــــر والبحـــــار واحمليطـــــات
بان والغبار  33ص [املكشوف للذ.[  

، "البحريـــــة"و" اجلبليـــــة القرويـــــة"وباإلضـــــافة إىل املعلومـــــات العلميـــــة 
 الّـيت 5)جنيـة الينـابيع(يف قِـصة " مائيـة"قدمت روز غريب معلومات علمية 

ـــــة مـــــن الِقـــــصة، وبـــــني الّـــــيتهـــــا بـــــني تقـــــدمي املعلومـــــات جتمـــــع في  هـــــي الغاي

                                                                                                                            
 23ص[. ، وأن على من يريد إمساكه أن ميسكه من ظهره من طرفه اخللفي فال يقدر على مد مالقطه إليه"ن ميسكونهالذيب

_ 24[  
يهة بلــسان عــريض    قطعــة مــن امللــح األبــيض املتحجــر، شــب_  كمــا أعتقــد _هــذه : " عرفــت املعلمــة لــسان البحــر بقوهلــا_ 1

تكونت من ركود حفنة من ماء البحر يف حفرة مستطيلة كاللسان، تبخر منها املاء بفعل الـشمس وبقـي امللـح . كلسان الثور
 ].26 _25ص ". [فتصخر

". هــذه الــصدفة اجلميلــة املغطــاة بالــشوك هــي جلــد حيــوان حبــري يــدعى جنمــة البحــر: " عرفــت املعلمــة جنــم البحــر بقوهلــا_ 2
 ]26ص[
هــذه األشــجار العاليــة تؤلــف ســياًجا حيمــي األشــجار املثمــرة يف بــساتني الــساحل ويــرد عنهــا أذى ريــاح : " قالــت املعلمــة_ 3

 ب يف الصباح، تعري رؤوس األشجار وتيبس أوراقها، تنسف الرمـال يف كـل ناحيـة وتكومهـا كوًمـا كبـرية اّليتالبحر القاسية 
 ]29ص)". [مفردها كثيب(تدعى الكثبان 

يف .  يصعد يف اجلو، إذا تكاثر، يؤلف غيوًما تربد يف أعايل اجلو وتعود إىل أصـلها، إىل مـاءالذيالبخار : " قالت املعلمة_ 4
 كونـت الّـيتاألزمنة البعيدة كانت األرض كتلة مشتعلة بردت تدرًجيا وتكّمش سطحها فظهرت التجاويف والنتوءات العظيمة 

ا هبطت أمطارًا غزيرة تألفت منها البحار واحمليطاتاألودية واجلبال،  وتصاعدت منها  31ص ". [أخبرة وغيوم كثيفة جد[ 
القصص : تربويا وسيكولوجيا. ت.بريوت، املكتبة األهلية، د. )1 ِقصةالعلم يف (، سلسلة جنية الينابيع:  روز غريب_ 5

 علمية ِقصة:  فنيا. مبصادر املياهالتعريف:تربويا. الّرسام مع إغفال اسم السيكيةك ملونة  اللوحة، و عمر معنيموجهة إىل غري 
  .  املباشرالسردقصت بطريقة و قصرية سادت فيها احلوادث، 
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جنيــة " يهــتم بتغذيــة النهــر، والــذي" شــيخ النهــر: "شخـصيتني خيــاليتني مهــا
  . على مصادر املاء السخية" ناجية"و" ناجي" تدل األخوين اّليت" الينابيع 

  : علميا
 مبياه األار تتغذى الينابيع) ب(تغطي املياه ثالثة أرباع األرض ) أ(

علـى اإلنـسان أن ) ج( تغطـي قمـم وسـفوح اجلبـل الّـيتوميـاه الثلـوج الذائبـة 
علــــى اإلنــــسان أن حيلــــي مــــاء ) د(يبحـــث عــــن املــــاء يف املغــــاور والكهــــوف 

على اإلنسان أن يبحث عـن كنـوز ) _ه(البحر ليصبح صاحلًا لالستعمال 
  .األرض األخرى ويستخدمها يف حياته من أجل رفاهيته

 دوره الناشـئةرًا إىل أمهية املاء، يلعب املطـر يف قـصص األطفـال و ونظ
يف بعـــث روح التفـــاؤل خاصـــة يف القـــرى إذ ينتظـــر الفالحـــون مواســـم اخلـــري 
املرتبطــة ارتباطًــا وثيًقــا بــه، وتــشكل لوحاتــه ذكريــات أدبيــة عاطفيــة ال تنــسى  

تــدعو  الّــيت 1)أغــاني المطــر(كمــا احلــال يف ِقــصة حممــد علــي مشــس الــدين 
إال أن ما يهمنـا هنـا هـو أمهيـة املطـر علميـا . إىل تأمل مجال تغريات الطبيعة

 2 )غــسان يعــرف مــن أيــن يــأتي المطــر: (وقــد تناولتــه ثــالث قــصص أوهلــا

                                                 
مل تتوجـه إىل عمـر معـني : تربويًـا وسـيكولوجيا. 1995بـريوت، دار احلـدائق، . أغـاني المطـر:  حممد علي مشس الـدين_  1

 الوصـفية بريـشة جلينـة ِقـصة الجـوّ  مزينة بلوحات ملونة تتناسب و ِقصةوال. الّرتقيموا عدم وهذه إحدى عيوا، كذلك من عي
  .، فذايتالسردأما .  املفككةالّصورة بيئية سادت فيها الفكرة  وحققت ِقصة: فنيا. تأمل مجال الطبيعة: تربويا. األصيل

 ِقـصةال: تربويـا وسـيكولوجيا. 2000: 1ريوت، دار احلـدائق، طبـ. غـسان يعـرف مـن أيـن يـأتي المطـر:  نبيهة حميديل_ 2
أطوار (، وقد سبق احلديث عنها  بريشة جلينة األصيلموجهة إىل أطفال أعمار اخلامسة، واللوحات ملونة تفتقد الكالسيكية

  .  املباشرالسردث، قصت بطريقة  علمية قصرية سادت فيها احلوادِقصة: فنيا). ِقصة بالالنمو وعالقة هذا الّطفلمنو 
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مواسـم : ( لـروز غريـب، وثالثهـا1 )الشتاء والجدة: (لنبيهة حميديل، وثانيها
  . إلدفيك شيبوب2 )الخير

الــذرة " عــرانيس" نـضوج _لقــصة األوىل يف ا _الـصغريينتظـر غــسان 
املـسلوقة وهــو يرقـب عمليــة الغليــان، فتـستغل األم املوقــف حماولـة الــربط بــني 

  . نقاط املاء النازلة من الغطاء وبني املطر املنهمر شتاء
ورغم ادعائه معرفة وجه الشبه، فهو يأكل الذرة بصمت كان ميكـن 

هــو خطــأ فــين وقعــت القاصــة أن يــستبدل حبــوار يعــزز املعلومــات العلميــة، و 
  .  فيه

ة فتتحدث عن أمهية املطر يف إطار قروي وبأسـلوب الثانيأما الِقصة 
" 3أم الغيـث" وذلك حني تورد روز غريـب نـشيد الّنثر يف الّشعرأديب يدمج 

  .  ينشده األطفال يف القرى كي ينزل املطرالذي
  : علميا

                                                 
بريوت، دار الكتاب ). 3(، جمموعة قصص لألوالد )1مسرية ورفاقها يف الساحل (، مج الشتاء والجدة:  روز غريب_ 1

 غري موجهة إىل عمر معني، وهي مزينة بلوحات باألبيض واألسود مع إغفال ِقصةال: تربويا وسيكولوجيا. 1980، الّلبناين
 .  املباشرالسرد العضوية وقصت بالّصورة حدث علمية  قصرية حققت ِقصة: فنيا. أمهية املطر: تربويا. لّرسامااسم 

: 1 احلــــــرف الــــــذهيب، ط_بــــــريوت، دار اإلبــــــداع ). الــــــصغريالــــــصناعي (، جمموعــــــة مواســــــم الخيــــــر:  إدفيــــــك شــــــيبوب_ 2
، لوحــة كالســيكية غــري ملونــة بريــشة ية اخلامــسة والــسادسة والــسابعةإىل الــسنوات املدرســموجهــة : تربويــا وســيكولوجيا.1999

  الـسرد العـضوية عـرب الـّصورة قصرية علميـة سـادت فيهـا احلـوادث وحققـت ِقصة: فنيا .أمهية مطر الربيع: تربويا. تاتيانا جربنايا
   .املباشر

 حيملون متثال الناس قدمية من عهود الوثنية، حني كان بقية عادة) أم الغيث(موكب : ِقصة تقول روز غريب يف هامش ال_ 3
 . منشدين نشيد االستسقاءالّطرقإهلة اخلصب ويدورون به يف 
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شـجرات الليمـون والزيتـون، إذا مل ينزل املطر متـوت اخلـراف، وتيـبس 
وتنشف عيون املاء، وييبس الزرع، فال جيد الفالحون خبزًا يأكلونه وال مـاء 

  . 1يشربونه
ورغم إميان اجلدة باالستسقاء، ورغم دعم القاصة إميان اجلـدة، فـإن 
حلوًال علمية كان ميكن أن ترد يف الِقصة فتشدها إىل الطـابع العلمـي أكثـر  

 دلت اّليت) جنية الينابيع(ردا القاصة نفسها يف ِقصة  سبق وأو اّليتكتلك 
ين علــى مــوارد املــاء ودعتهمــا إىل االســتفادة منهــا عــن الــصغري بطلــي الِقــصة 

  . طريق التنقيب واحلفر، كما دعتهما إىل حتلية مياه البحر
ة أمهيــة أمطــار الربيــع الثّالثــويف اإلطــار ذاتــه شــرحت اجلــدة يف الِقــصة 

 معلوماــــــــا إىل خربـــــــا ومعرفتهــــــــا دون اخلـــــــروج عــــــــن نطــــــــاق مـــــــستندة يف
  . شخصيتها القروية

  : علميا
يــــــروي مطــــــر الربيــــــع األرض العطــــــشى بعــــــد أن زرعــــــت بطاطــــــا ) أ(

لتتفجــر "وخــضرة وبعــد أن قلمــت العــرائش وأشــجار التفــاح واخلــوخ والكــرز 
ف لـوال مطـر اخلريـف مـا جـاء موسـم الـصي) ب" (باخلريات  الـوافرة الواعـدة

الغــين، ومــا كانــت أحــراج ومــراع خــضراء ترعاهــا قطعــان الغــنم واملــاعز، ومــا 

                                                 
انقطاع املطر يعين موت املاشية، : "لروز غريب، حيث مترض أم ناجي خوفًا من قلة املطر، وتقول) جنية الينابيع: ( انظر_ 1

 ".  انتشار اجلوع والعطش والقذارة واملرضموت األشجار واألعشاب، موت العصافري،
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ازدهرت الزراعـة يف الـسهول واحلقـول، ومـا تفجـرت الينـابيع يف اجلبـال حـىت 
  .يف عّز الصيف

وقــد كتبــت إدفيــك شــيبوب . ويــرتبط قــوس قـُــزَح بــاملطر ارتباطًــا وثيًقــا
  أن قــوس قـُــزَح ال _يــا  علم_  الطّفــلم  لــتعل 1)قــزح ألــوان قــوس(قِــصة 

ليـل أشـعة الـشمس __يُرى إال حني خترتق الشمس الغيوم فيحصل من تح
  . ةالصغري يف نِقاط ماء السحاب 

وتـرتبط املعلومــات الطبيعيـة بتغــريات الطبيعــة الطارئـة مــن حتــوالت يف 
 لـــروز 2)رحلـــة ورقـــة( ربيًعـــا مـــن األخـــضر إىل األصـــفر كمـــا يف ِقـــصة الّلـــون

 أن يرفــد املعلومــات العلميــة فيهــا مبعلومــات أدبيــة للطّفــل ميكــن ّلــيتاغريــب 
 وتدعو إىل احلفاظ على البقع اخلضراء، فيقـرأ حتـوالت الّصورةمجالية تكمل 
، أو 1  حملمــد علــي مشــس الــدين3 )حديقــة الفــصول األربعــة(الفــصول يف 

                                                 
تربويا . 2001: 1 احلرف الذهيب،ط_بريوت، دار اإلبداع ). أنت ولد مميز(، مج ألوان قوس قزح:  إدفيك شيبوب_ 1

  موجهة إىل السنوات اخلامسة والسادسة والسابعة، وهي مزينة بلوحة كالسيكية ملونة بريشة تاتياناِقصةال: وسيكولوجيا
 العضوية املتوازنة الّصورة اجتماعية قصرية سادت فيها الفكرة وحققت ِقصة: فنيا. اإلميان مجيل كقوس القزح: تربويا. جربنايا

 . املباشر، وهي غري مضبوطةالسردعرب 
غري القصص : لوجياتربويا وسيكو . ت.بريوت، املكتبة األهلية، د. )1 ِقصةالعلم يف (، سلسلة رحلة ورقة:  روز غريب_ 2

 ِقصة:  فنيا. بتحوالت الطبيعة التعريف:تربويا. الّرسام مع إغفال اسم  ملونة كالسيكيةاللوحة، و عمر معنيموجهة إىل 
  . واملونولوج  املباشرالسردقصت بطريقة و ، الفكرةعلمية قصرية سادت فيها 

مل تتوجـه : تربويًـا وسـيكولوجيا. 1997 1 بـريوت، دار احلـدائق، ط.حديقة الفصول األربعة:  حممد علي مشس الـدين_  3
 ِقـــصة الجــو مزينــة بلوحـــات ملونــة تتناســـب و ِقـــصةوال. الّرتقــيمإىل عمــر معــني وهـــذه إحــدى عيوـــا، كــذلك مـــن عيوــا عـــدم 

أما .   املفككةالّصورةالفكرة  وحققت  بيئية سادت فيها ِقصة: فنيا. تأمل مجال الطبيعة: تربويا. الوصفية بريشة كاظم طالئي
  .  فذايتالسرد
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ن  للشاعر نفسه دو 3)نلتقي إذا جاء المساء( ، أو 2)نيسان على العتبة(
  .الّشعرأن حيظى بأية معلومات علمية، بل وجدانية أقرب إىل 

عــن حتــول لــون ورقــة اجلــوز اخلــضراء ) رحلــة ورقــة(وتتحــدث ِقــصة          
إىل أصفر فرتايب لتقع أرًضا وتتفتت فتـصبح غـذاء طيبًـا لبـزرة جـوز ال تلبـث 

  . أن تكرب
   :علميا

خلريـف عبـارة عـن مطـر ا) ب( يف اخلريـف الّلونأسباب حتوالت ) أ(
الــــورق اليــــابس خيــــتلط بــــالرتاب ) ج(زخــــات خفيفــــة تغــــسل أوراق الــــشجر 

  .ويشكل مساًدا مغذيًا لنبات جديد
ليلـى فـي (  بطلة قِـصة _، فتبحث ليلى الّصغارويثري اخلريف كآبة 

  . عن طريقة الختصار مدته_ 1)الغابة الصفراء

                                                                                                                            
 تتعاقـب عليهــا الفـصول األربعـة، فـإذا هـي يف مهرجــان الّـيت عـن حديقـة املنــزل الريفـي الغنـاء ِقـصة تتحـدث ال_ 1

 حيبــه الــذي ياللغــو  مليئــة بالوصــف واــاز ممــا يعطيهــا ذلــك اخليــال ِقــصةوال. دائــم ال ينتهــي مــن األلــوان واألصــوات والظــالل
 ).سنوات8 _ 5(، أو املنطلق اخليال احلر وهي مرحلة مرحلة ايار احلرفية وانبثاق احلساسية اجلماليةاألطفال يف مرحلة 

مل تتوجــه إىل : تربويًــا وســيكولوجيا. 1998: 1بــريوت، دار احلــدائق،ط. نيــسان علــى العتبــة:  حممــد علــي مشــس الــدين_ 2
ا عـدم عمر معني وهذه إحدى عيوةوال. الّرتقـيما، كذلك من عيوة الجـو مزينـة بلوحـات ملونـة تتناسـب و ِقـصالوصـفية ِقـص 

 الــّصورة بيئيــة ســادت فيهــا الفكــرة  وحققــت قِــصة: فنيــا.  تــدعو إىل تأمــل مجــال الطبيعــةِقــصةال: تربويــا. بريــشة هالــة مهــايين
 . املباشرالسرداملفككة عرب 

مل تتوجــه : تربويًـا وسـيكولوجيا. 1996: 1بـريوت، دار احلــدائق،ط. نلتقـي إذا جــاء المـساء: دين حممـد علـي مشـس الــ_ 3
 ِقـــصة الجــو مزينــة بلوحـــات ملونــة تتناســـب و ِقـــصةوال. الّرتقــيمإىل عمــر معــني وهـــذه إحــدى عيوـــا، كــذلك مـــن عيوــا عـــدم 

 بيئيــة ســادت فيهــا الفكــرة  وحققــت قِـصة: فنيــا.  مزايــا الليــل تــدعو إىل تأمــلِقـصةال: تربويــا. الوصـفية حممــد حــسني صــلواتيان
 .  فمباشرالسردأما .  املفككةالّصورة



 295

  :  علميا
ل الربيـع مـن غـري املـرور بـه هـو يؤكد اخلريـف أن ال سـبيل إىل اسـتقبا

  . فصل اخلري والربكة
وطلب اختـصار مـدة اخلريـف يقابلـه التمـسك بفـصل الربيـع كمـا يف 

  _ دعــت القاصــة فيهــا علميــا الّــيت إلدفيــك شــيبوب 2)لنــودّع الربيــع(قِــصة 
إىل احلفاظ على البيئة وذلك باحلفاظ على الكائنات احليـة وخاصـة الطيـور 

تــــؤم الــــبالد يف موســــم الربيــــع ويعــــيش معظمهــــا علــــى اقتنــــاص  الّــــيتاملفيــــدة 
 تغــــزو األحــــراج الــــصنوبرية وأشــــجار الفواكــــه علــــى الّــــيتاحلــــشرات الــــضارة 

ات كمـــا تقـــول وفـــاء الّنباتـــأنواعهـــا؛ مـــا يـــؤدي إىل احلفـــاظ علـــى األشـــجار و 
 تقص حكاية  بـذرة كـرز سـقطت اّليت 3)بذرة تروي حكايتها(احلسيين يف 

  . أرض خصبة فأنبتت شجرة كرزمن فم عصفور  يف
   :علميا

                                                                                                                            
: تربويا وسيكولوجيا. ت. ، د)ليلى ترسم وطًنا(بريوت، كتاب سامر، سلسلة . ليلى في الغابة الصفراء:  وفاء احلسيين_ 1
 بفصل الّطفل تعرف ِقصةال: تربويا . بريشة علي مشس الدينونة كالسيكيةواللوحات مل عمر معني،  موجهة إىل غري ِقصةال

  .  املباشرالسرد، قصت بطريقة الفكرة علمية قصرية سادت فيها ِقصة:  فنيا.اخلريف
2

: لوجياتربويــا وســيكو . 2002: 1ط .  احلــرف الــذهيب_بــريوت، دار اإلبــداع ). احللــم(، مــج لنــودع الربيــع:  إدفيــك شــيبوب_ 

 جيــب أن حنــافظ علــى :تربويــا.  تاتيانــا جربنايــابريــشةملونــة  كالســيكية ة، مزينــة بلوحــإىل الــسنوات اخلامــسة والــسادسة والــسابعة موجهــة ِقــصةال
  .باشرامل السرد  العضوية املتوازنة عرب الّصورة اجتماعية قصرية سادت فيها احلوادث وحققت حبكتها ِقصة: فنيا. مظاهر الربيع

 غري ِقصةال: تربويا وسيكولوجيا. 1999 _ 1998: 1بريوت، ط. ، كتاب سامربذرة تروي حكايتها:  وفاء احلسيين_ 3
 ِقــصة: فنيــا. الّنبــات إىل مراقبــة منــو الــدعوة :تربويــا.  بريــشة مســري زيــدانعمــر معــني، أمــا اللوحــات، فملونــة، معــربةموجهــة إىل 

  . املباشرالسرد العضوية عرب الّصورةحلوادث وحققت قصرية سادت فيها ا
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الــضوء، الغــذاء، ثــاين : حتتــاج النبتــة كــي تنمــو إىل أربعــة عناصــر هــي
  .  أكسيد الكربون، والكلوروفيل

لوفاء احلسيين وفكرا 1)الخياط والقمر (:ومن هذه القصص ِقصة
 إىل حقيقـــة علميـــة تتعلـــق بتحـــوالت القمـــر تلخـــصها الطّفـــلطريفـــة تلفـــت 

  : لِقصةاية ا
طبيعــة حيــايت هكــذا، تتحــول مــن هــالل يــشبه القــوس الفــضية إىل "

  ". نصف بدر دائري إىل بدر كامل
الِقصة بتصوير جدة  تقص حكاية حلفـدائها يف أسـرم  وقد بدأت
 الّـيت" …الّزمان كان يا ما كان يف قدمي: "يةالّتقليد السردمستخدمة تقنية 

صة مـــن أوســـع أبوابـــه مـــا يـــساعده علـــى تـــذكر  إىل عـــامل الِقـــالطّفـــلتُـــدِخل 
املعلومــات العلميــة ال كعلــم، بــل كــأدب حيفــل باألحــداث الطريفــة واخليــال 

يــــصور خياطًــــا فقــــريًا يريــــد تفــــصيل ثيــــاب قمــــر يــــسكن يف الــــسماء،  الــــذي
فيــصعد بوســاطة مظلــة تعطيــه إياهــا عاصــفة الــريح ويفاجــأ بتحــوالت جــسد 

 عمله اجلاّد وبـني مـا يلقـاه مـن نتيجـة يكافئـه  توقعه يف صراع بنياّليتالقمر 
  . عليها القمر

                                                 
: تربويا وسيكولوجيا. 1995: 1بريوت، ط. ، كتاب سامر)حكايات اجلدة(مج ، الخياط والقمر: وفاء احلسيين  _ 1
 ِقصة: فنيا. مر تغريات الق:تربويا.  بريشة علي مشس الدينعمر معني، أما اللوحات، فملونة، معربة غري موجهة إىل ِقصةال

طة عند الّشر  ووجود الّرتقيم املباشر، مع أخطاء يف عالمات السرد العضوية عرب الّصورةقصرية سادت فيها احلوادث وحققت 
  . احلوار
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    قصص البيئة_ثانًيا 
  _ وهــو موضــوع يــستطيع صــغار القــراء : التلــوث بــشكل عــام_ا 

  أن يفهمــه إن ُأحـسنت صــياغته كمــا _مبـن فــيهم مــن مل يتجـاوز اخلامــسة 
 تقــــص الّــــيت لنبيهــــة حميـــديل و 1)غــــسان يعــــرف مــــا هـــو التلــــوث(يف قِـــصة 

وال يعرف عنه شـيًئا إال بعـد  ) التلوث(ـ يسمع بالذي الصغريكاية غسان ح
  . نزهة على األقدام مع أمه يراه فيها بعينيه ويشمه

  : علميا
، يف )النفايـات(، على األرض )السيارات(اهلواء : التلوث موجود يف

 لكـن القاصـة مل تـشر إىل التلـوث الغــذائي،…)النفايـات املرميـة فيـه(البحـر 
كمـــا أن القاصـــة . خاصـــة وأن األوالد يتعرضـــون ملخـــاطره أكثـــر مـــن غـــريهم

وصفت التلوث ومل تعِط أي حـل علمـي، بـل اكتفـت بـإيراد حـل ينـدرج يف 
 وضعت القـصة اّليتإطار األماين واألحالم مما وسع اهلوة بني الغاية العلمية 

  .  من أجلها، وبني ما طرح من حل بدا ضعيًفا

                                                 
القصص : تربويا وسيكولوجيا. 1999: 1بريوت، دار احلدائق، ط. غسان يعرف ما هو التلوث:  نبيهة حميديل_ 1

أطوار (، وقد سبق احلديث عنها  بريشة جلينة األصيلل أعمار اخلامسة، واللوحات ملونة تفتقد الكالسيكيةموجهة إىل أطفا
قصص علمية قصرية سادت فيها :  فنيا. بالتلوثالّطفل تعرف ِقصةال:  تربويا).ِقصة بالالنمو وعالقة هذا الّطفلمنو 

 .  املباشرالسرداحلوادث، قصت بطريقة 
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 الّـيت 1)ليلى فـي أحـضان الطبيعـة(ى بطلة ِقصة ومن غسان إىل ليل
يف ســـبيل "تـــصغي إىل مهـــوم األشـــجار واحليوانـــات والنهـــر وتقـــرر مـــساعدا 

  ". احملافظة على اهلواء النقي واملاء  الصايف واألشجار واحليوانات واألطيار
   :علميا

جتنــــــب صــــــيد ) ب(رفــــــض قطــــــع األشــــــجار) أ: (تــــــدعو الِقــــــصة إىل
جتنب رمي األوسـاخ يف األـار؛ وهـي حلـول علميـة ) ج(طيوراحليوانات وال

 اعتمــدا نبيهــة حميــديل، وهــو املطلــوب الّــيتواضـحة بعيــدة عــن لغــة األمــاين 
  .   يف القصص العلمية

 2)سامي يحب الطبيعـة: (ومن غسان وليلى إىل سامي بطل قصيت
  .  حيب الطبيعة وحيافظ عليهاالذي 3 )سامي والغابة(و

                                                 
ذجية للطباعة والنشر، النمو بريوت، صيدا، الدار ). أصدقاء البيئة(، سلسلة ليلى في أحضان الطبيعة: هول املؤلف جم_ 1

 امللونة الكالسيكية مع إغفال الّرسوم غري موجهة إىل عمر معني، وهي مزينة بِقصةال: تربويا وسيكولوجيا. م2000: 2ط
 العضوية وقصت الّصورة حدث علمية قصرية  حققت ِقصة: فنيا.  يهتموا بنظافة البيئةعلى األطفال أن: تربويا. الّرساماسم 

 . املباشرالسردب
: 1ذجية للطباعة والنشر، طالنمو بريوت، صيدا، الدار ). أصدقاء البيئة(، سلسلة سامي يحب الطبيعة:  جمهول املؤلف_ 2

 امللونة الكالسيكية مع إغفال اسم الّرسوم إىل عمر معني، وهي مزينة ب غري موجهةِقصةال: تربويا وسيكولوجيا. 1999
 العضوية وقصت الّصورة حدث علمية قصرية  حققت ِقصة: فنيا. على األطفال أن يهتموا بنظافة البيئة: تربويا. الّرسام

 . املباشرالسردب
: 1ذجية للطباعة والنشر، طالنمو وت، صيدا، الدار بري ). أصدقاء البيئة(، سلسلة سامي والغابة:  جمهول املؤلف_ 3

 امللونة الكالسيكية مع إغفال اسم الّرسوم غري موجهة إىل عمر معني، وهي مزينة بِقصةال: تربويا وسيكولوجيا. 1999
 العضوية وقصت ّصورةال حدث علمية قصرية  حققت ِقصة: فنيا. على األطفال أن يهتموا بنظافة البيئة: تربويا. الّرسام

 .  املباشرالسردب
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ســــــامي ورنــــــا اللــــــذان : صة األوىل منــــــاذج لثالثــــــة أوالدوتعــــــرض الِقــــــ
 يفخــــر بأنــــه يــــدوس األزهــــار الربيــــة الــــذيحيافظــــان علــــى الطبيعــــة، وهــــاين 

  . بدراجته
 هلــــاين أمهيــــة احلفــــاظ علــــى أنــــواع _ علميــــا _وقــــد شــــرح  الولــــدان 

ات واحلــــشرات واحليوانــــات املوجــــودة يف الطبيعــــة ممــــا ينــــدرج يف إطــــار الّنباتــــ
  .  العلمية املطلوبة يف القصصاحللول

، فتتلقـــى شـــرًحا علميـــا مـــن )ســـامي والغابـــة(أمـــا نـــادين، يف قِـــصة 
  .رفيقيها يدهلا على كيفية احلفاظ على نظافة البيئة وثروات الطبيعة

 شخـصيَة نـادين 1)رحلة في الطبيعة(وتشبه شخصية نبيل يف ِقصة 
ية إجازتـه األسـبوعية يف الطبيعـة ، فالولد الذاهب إىل متـضالّسابقةيف الِقصة 

مع صديقه فريد، يتسلق أغـصان األشـجار ويكـسرها ويقطـف الـورود الربيـة 
 عمــل _ علميــا _ تعمــل الّــيتفيــدعوه فريــد إىل الكــف عــن إيــذاء األشــجار 

  . الرئة إذ تعطي الطبيعَة األوكسجني
كمـــا متنـــع الرتبـــة مـــن االجنـــراف وتـــساعدها علـــى االحتفـــاظ مبياههـــا 

.  تتفجر أارًا وينـابيع، أمـا الـورود فهـي مـصدر العـسل واجلمـالاّليتفية اجلو 
  . وهي معلومات بسيطة، ولكن حتتاج إىل وضع حلول

                                                 
 غري ِقصةال: تربويا وسيكولوجيا. 2004: 1بريوت، ط). الفراشة املغرورة(، مج رحلة في الطبيعة:  ليلى إبراهيم_ 1

. يةباتالنّ جيب احلفاظ على الثروة : تربويا. موجهة إىل عمر معني، وهي مزينة بلوحات كالسيكية ملونة بريشة إزدهار معطي
 .  املباشرالسرد العضوية واعتمدت على الّصورة حدث علمية حققت ِقصة: فنيا
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 إلدفيـــــك شـــــيبوب 1)الـــــشجرة المنتـــــصرة: (كـــــذلك تـــــدعو قـــــّصتا
يـة، وذلـك مـن الّنبات ملنري عشقويت إىل احلفاظ على املوارد 2)شجرة الدار(و

على شجرة انكشفت جذورها أثناء " نسرين"ألوىل خلل قلِق بطلة الِقصة ا
حفر جرافة حوهلا، ومن خلل احلزن الطـاغي النـاجم عـن جمـزرة قطـع شـجرة 

  ).  شجرة الدار(احلور، صديقِة عمر راوي ِقصة 
 الوجدانيــة بالــشجرة، فــإن الطّفــلفــإن كانــت القــصتان تبّينــان عالقــة 

 كوا مأوى للعصافري تبين فيها ة أوضحت أن أمهية الشجرة يفالثانيالِقصة 
  . أعشاشها وتغين وترقص على أفناا، ويف كوا أّم الثمر وأم الظالل

 عــــن الناشــــئة، مل يغفــــل كتــــاب قــــصة األطفــــال و الّنبــــاتوإىل فوائــــد 
  . يةالّنفس الصحية و 3"البستنة"اإلشارة إىل أمهية رياضة 

 لــروز غريــب 1)الجزيــرة المــسحورة( بطــل ِقــصة _ )ناجــل(فــاألمري 
  _ خّبأه والداه من الشمس واهلواء واللصوص يف غرفة كقلعة حصينة الذي

                                                 
ــــصرة:  إدفيــــك شــــيبوب_ 1 ــــذهيب، ط_بــــريوت، دار اإلبــــداع ). قمــــر الــــصحراء أمجــــل(، مــــج الــــشجرة المنت : 1 احلــــرف ال

ابعة، وهي مزينـة بلوحـة واحـدة كالسـيكية  موجهة إىل السنوات اخلامسة والسادسة والسِقصةال: تربويا وسيكولوجيا. 1999
 العضوية الّصورة أحداث علمية حققت ِقصة: فنيا. علينا االهتمام باألشجار: تربويا. باألبيض واألسود بريشة تاتيانا جربنايا

 . الّذايت السردواعتمدت على 
 غـري موجهـة إىل ِقـصةال: يًـا وسـيكولوجياتربو . 1996: 1بـريوت، ط). كـان يف مـرة(، مـج شجرة الـدار:  منري عـشقويت_ 2

 حــدث ِقــصة: فنيــا. يــةالّنباتجيــب أن حنــافظ علــى الثــروة : تربويــا. عمــر معــني ومزينــة بلــوحتني كالســيكيتني بريــشة نتــايل ســعيد
 . العضويةالّصورة، وحققت الّذايت السرداعتمدت على 

 .ةالصغري  ِقصة معلومات تتعلق بالبستنة لبطلة الِقصةعجوز يف الإلدفيك شيبوب، حيث تُقدم ال) ست سنوات: ( انظر_ 3



 301

 )الال( جعلـت األمـرية الّـيت" البـستنة"أحس بالـضجر فقـرر أن ميـارس هوايـة 
تعجب به وتقبـل الـزواج بـه فتلـبس مثلـه ثيـاب الفالحـني وتعمـل يف األرض 

  ". مفاتن احلياة مع الطبيعة"لتكتشف 
  : علميا

ات العطـــــشى، نكـــــش الّنباتـــــســـــقي ": البـــــستنة"تـــــشمل أعمـــــال ) أ(
ــــــادة احلــــــشرات الفاتكــــــة النهمــــــة،  ــــــة، إب األرض، اقــــــتالع األعــــــشاب املؤذي

   .تشذيب األغصان، وقطع األزهار اليابسة لتخلي مكاا لرباعم جديدة
 بـــــني اإلنـــــسان الّتواصـــــلإقامـــــة جـــــسٍر مـــــن ": البـــــستنة"فوائـــــد ) ب(

نــسان ورقــة حواســه، االســتمتاع بأصــوات ومنــاظر ، جتديــد قــوى اإلالّنبــاتو 
الطيــور والفراشــات والكائنــات احليــة، التخلــي عــن حيــاة اخلمــول والتــصنع، 

  . ممارسة الرياضة
 خرجـــت عـــن إســـداء الّـــيتوتكمـــن أمهيـــة القـــصة يف كوـــا الوحيـــدة 

ـــصائح  البيئيـــة وطرقـــت موضـــوع العمـــل يف األرض مبينـــة فوائـــده لتـــشجع الّن
 الــــّنفس علــــى االلتفــــات إىل مــــا جيمــــل األرض واجلــــسد و شــــئةالنااألطفــــال و 

والعقـــل يف زمـــن جيلـــس األوالد فيـــه ســـاعات طويلـــة أمـــام شاشـــات التلفـــاز 

                                                                                                                            
 ِقـصةال: سـيكولوجيا وتربويـا. 1996: 8بريوت، بيت احلكمة، ط ). النجمتان(، مج الجزيرة المسحورة:  روز غريب_ 1

: فنيـا. فوائـد البـستنة: تربويـا. كايـاغري موجهة إىل عمر معني، وهي مزينة بلوحتني كالسيكيتني باألبيض واألسود بريشة زكريـا  
 .  املباشر واملونولوجالسرد حوادث علمية، سردت بِقصة



 302

والكومبيــــوتر مــــع مــــا هلــــذا اجللــــوس مــــن ضــــرر يطــــال أجــــسادهم ونفوســــهم 
  . وعقوهلم

 بطلــة _، غمــر قلــَب هيــام الــصغريوكمــا غمــر اجلمــاُل قلــَب األمــري 
اليـــــد " فــــازت جبـــــائزة الّـــــيت _ إلدفيـــــك شــــيبوب 1)ضراءاليـــــد الخــــ(قِــــصة 

مـن حنـان وعنايـة وموسـيقا " البنفسج اإلفريقـي"ملا قدمته إىل نبتة " اخلضراء
  .  منت فيهالذي الالفت الّنحوجعلتها تنمو على 

  : علميا
  . تدعو القصة إىل االعتناء بالزراعة وتشجيعها

 مـسؤولية مهـوم وإذا كانت شخصيات األطفـال يف القـصص تتحمـل
  يف رأي حيوانــات الغابــة يف _ الــّصغارالبيئــة علــى أكمــل وجــه، فــإن كــل 

فبعــد أن .    علــى هـذا القــدر مـن املــسؤولية_ 2)ســنجوب والطبيعـة(قِـصة 
ـــ ـــاُت اإلنـــساَن ب ،  اســـتدركت فخاطبـــت "األنـــاين املتـــسلط"ـ وصـــفِت احليوان

طاملــا أــم " ه الكبــارأن يفعلــوا مــا ال يفعلــ"ن ميكــنهم الــذيصــغار اإلنــسان 

                                                 
. 1999: 1 احلــرف الــذهيب، ط_ دار اإلبــداع بــريوت،). قمــر الــصحراء أمجــل( مــج ،اليــد الخــضراء:  شــيبوبإدفيــك _ 1

دسة والـسابعة، وهـي مزينـة بلوحـة واحـدة كالسـيكية بـاألبيض  اخلامسة والـسالسنواتإىل ا موجهة ِقصةال: تربويا وسيكولوجيا
اعتمـدت و   العضويةالّصورة حققت  أحداثِقصة: فنيا. جيب أن يهتم األطفال بالزراعة:تربويا.  بريشة تاتيانا جربناياواألسود

 .  وهي مضبوطة ضبطًا تدرجييا،باشر املالسردعلى 
: 1ذجيـة للطباعـة والنـشر، طالنمو بـريوت، صـيدا، الـدار ). أصـدقاء البيئـة( سلـسلة ،سنجوب والطبيعـة:  جمهول املؤلـف_ 2

 امللونــة الكالســيكية مــع إغفــال اســم الّرســوم غــري موجهــة إىل عمــر معــني، وهــي مزينــة بِقــصةال: تربويــا وســيكولوجيا. 1999
 العــضوية وقــصت الــّصورة حــدث علميــة قــصرية  حققــت ةِقــص : فنيــا. علــى األطفــال أن يهتمــوا بنظافــة البيئــة: تربويــا. الّرســام

 . املباشرالسردب
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 يف اهلـواء الّلعـبمن يهـتم باملـاء واهلـواء والـرتاب، فالـسباحة متعـتهم، و "أول 
  يتـــصوروا يف الّـــيتالطلـــق املـــنعش بغيـــتهم، وعلـــى الـــرتاب يـــشيدون بيـــوم 

؛ وهذا ما دفعها إىل إرسال رسالة إلـيهم طالبـة مـنهم مـساعدا يف "خياهلم
 الـــّصغاروهـــؤالء األبطـــال . ونظافـــة اهلـــواء واملـــاءيـــة الّنباتاحلفـــاظ علـــى الثـــروة 

ن رســـم الكتـــاب صـــورم مـــشرقة آملـــني أن يكونـــوا العمـــود الفقـــري يف الـــذي
ــة(احلفــاظ علــى البيئــة، متــثلهم ليلــى بطلــة ِقــصة   1)عطلــة صــيف فــي القري

 مجعت نصائح البيئـة كلهـا وقـدمتها مفـصلة علـى اّليتلنهاد طنوس عبد اهللا 
علـــى أصــدقاء العــصافري أن يعلقـــوا األجــراس يف أعنـــاق ) أ: (التــايل الــّشكل

اهلــــررة تنبيًهــــا هلــــا مــــن خطــــر األخــــرية، وأن ينثــــروا فتــــات اخلبــــز علــــى أرض 
احلديقــة عنــدما تــشتد ريــاح الــشتاء وتكــسو الثلــوج ســاحات القريــة وحقوهلــا 

علـى أصـدقاء البيئـة املـساعدة علـى ) ب(مساَعدة هلا على حتصيل طعامهـا 
علـى أصـدقاء البيئـة اختـاذ املـروج اخلـضراء ) ج(ان املشاحر الـسام تبديد دخ

علـــى أصـــدقاء البيئـــة أال يقطفـــوا األزهـــار، بـــل أن يكتفـــوا ) د(أفرشـــًة وثـــرية 
ـــاه األـــارعلـــيهم أال ي) ه(بتنـــشق أرجيهـــا العطـــر  ) و (رمـــوا األوســـاخ يف مي

ــــارعلــــيهم التأكــــد مــــن إطفــــاء  ك  بعــــد االنتهــــاء مــــن نزهــــام وجتنــــب تــــر الّن
) ز(زجاجــات املرطبــات الفارغــة ملقــاة علــى األرض منًعــا الشــتعال احلرائــق 

                                                 
تربويـــــا . 1996: 1بـــــريوت، دار اإلبـــــداع ، احلـــــرف الـــــذهيب، ط. عطلـــــة صـــــيف فـــــي القريـــــة:  ـــــاد طنـــــوس عبـــــد اهللا_ 1

: تربويـا. كية بريشة تاتيانا جربنايـا امللونة الكالسيالّرسومة االبتدائية، وهي مزينة بالرّابع موجهة إىل السنة ِقصةال: وسيكولوجيا
 . املباشرالسرد العضوية وقصت بالّصورة حدث علمية قصرية  حققت ِقصة: فنيا. على األطفال أن حيافظوا على بيئتهم
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علـــيهم أن حيبـــوا ) ح(علـــيهم احملافظـــة علـــى األشـــجار مـــن القطـــع والكـــسر 
احليوانــات ويعتنــوا ــا ويطعموهــا وال يــسمحوا ألحــد أن يؤذيهــا أو يعاملهــا 

  .بعنف
وث وهي نصائح علمية غنية تشمل كل ما قدم منها يف قصص التلـ

ــــّسابقة ــــرة المــــسحورة( جمتمعــــة إال قــــصة ال ــــيت) الجزي  ميكــــن أن تكمــــل اّل
 علـى مـا ينقـصه الطّفـلفيحـصل ) عطلة صيف في القريـة(معلومات قصة 

  . إىل تلوث اهلواء واملاءالّتطرقمن معلومات بيئية ال تكتمل إال ب
 العلمــي ألمهيــة وجــود العــصافري واحلفــاظ علــى بيئــة حالــّشر علــى أن 

  ).    عطلة صيف في القرية(ا ينقص قصة نظيفة هو م
ولـيس بعيـًدا عـن نطـاق التلـوث عامـة، يـدخل  :  تلوث الهواء_ 2

 إطــــار اخلــــاص مــــن التلــــوث، فتعــــاجل ِقــــصة الناشــــئةكتــــاب قــــصة األطفــــال و 
 بـــات يهـــدد صـــحة الـــذي هـــذا اخلطـــر املخيـــف 1)ســـامي وتلـــوث الهـــواء(

ي على أجوبة دقيقـة علميـة وإذ حيصل سام. الكائنات احلية وطبقة األوزون
مقنعة حتدد أسباب تلوث املدينة، حيمد اهللا لكونه يعيش يف القرية وهـو مـا 

 كان يفرتض أن ّىيء للبطل دورًا فعـاًال ال سـلبيا وهـو مـا اّليتيعيب الِقصة 

                                                 
: 1ذجية للطباعة والنشر، طالنمو بريوت، صيدا، الدار ). أصدقاء البيئة(، سلسلة سامي وتلوث الهواء:  جمهول املؤلف_ 1

 امللونة الكالسيكية مع إغفال اسم الّرسوم غري موجهة إىل عمر معني، وهي مزينة بِقصةال: تربويا وسيكولوجيا. 1999
 العضوية وقصت الّصورة حدث علمية قصرية  حققت ِقصة: فنيا. على األطفال أن يهتموا بنظافة البيئة: تربويا. الّرسام

 .  املباشرالسردب
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لنبيهة حميديل، إىل جانب ) التلوث غسان يعرف ما هو(يذكرنا حبل قصة 
  .  مل تشرح يف املنتاّليتة الّصعبصطلحات العلمية عيب حشو  الِقصة بامل

 1)صـباح الخيـر يـا بحـر(يـشكو البحـر يف قِـصة  :  تلوث الماء_ 3
لوفـــاء احلـــسيين مـــن غـــضب وحـــزن انتابـــاه ســـببهما كبـــار وصـــغار اإلنـــسان، 

  أن تتأمـــل القـــشور _ بطلـــة الِقـــصة وصـــديقة البحـــر _فطلـــب مـــن ليلـــى 
 تبــدد الّــيت تلــوث امليــاه والــسموم الّــيتاــاري الطافيــة واألكيــاس املنفوخــة و 

كمـا طلـب منهـا أن تـسأل عـن املـصابني . األلوان واألوساخ الراِقصة جبنون
 يبـدو أن الّـيت 2من تلوث املياه، وعن الثروة السمكية املهددة، وعن احللول

  بلـسان البحـر _أما وقد أحالت القاصـة . ال أحد يسعى هلا فوعدته خريًا
، فــإن األمــل 3علــى األطفــال كمــا أحالتــه علــيهم الطبيعــة  مــن قبــل احلــل _

  .معقود على األجيال القادمة عسى أن تكون أفضل من سابقاا
 أن 4)ســامي واألســماك(وتؤكــد شخــصية ســامي اإلجيابيــة يف ِقــصة 

بعـــض األطفـــال يـــستحق الثقـــة ويفكـــر بطريقـــة علميـــة أبعـــد مـــا تكـــون عـــن 

                                                 
 غري ِقصةال: تربويا وسيكولوجيا. ت.بريوت، د). ليلى ترسم وطًنا(، سلسلة صباح الخير يا بحر: ء احلسيين وفا_ 1

على األطفال أن يهتموا : تربويا.  امللونة الكالسيكية بريشة علي مشس الدينالّرسومموجهة إىل عمر معني، وهي مزينة ب
 .  املباشرالسرد العضوية وقصت بالّصورةرية  حققت  حدث علمية قصِقصة: فنيا. بنظافة البيئة

 ).عطلة صيف يف القرية( اد طنوس عبد اهللا ِقصة انظر احلل يف _ 2
، )ســامي حيــب الطبيعــة(، )ســامي والغابــة(، )ليلــى يف أحــضان الطبيعــة(، )غــسان يعــرف مــا هــو التلــوث: (انظــر قــصص _ 3
 ).سنجوب والطبيعة(
: 1ذجية للطباعة والنشر، طالنمو بريوت، صيدا، الدار ). أصدقاء البيئة(، سلسلة ي واألسماكسام:  جمهول املؤلف_  4

 امللونة الكالسيكية مع إغفال اسم الّرسوم غري موجهة إىل عمر معني، وهي مزينة بِقصةال: تربويا وسيكولوجيا. 2000
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فبعـــد أن اكتـــشف مـــوت األمســـاك يف النهـــر، . الـــدعوات إىل احللـــم والتأمـــل
طة علــــى الــــّشر أخــــضعها لفحــــص يف املختــــرب أثبــــت صــــحة شــــكوكه، فــــدل 

 يرمي نفاياته فيه ودفع الذيمصدر نفايات النهر، فعوقب صاحب املصنع 
  .  طة البيئيةالّشر غرامة مالية بعد أن تلقى الكثري  من نصائح 

  : التايلتج اعتماًدا على ما سبق من قصص البيئة، نستن
 :باعتبار الفكرة �

  : التايل الّشكل، وتوزعت على الّلبنانيةتنوعت قصص البيئة 
 قـــصص تـــصف الواقـــع البيئـــي امللـــوث وال تـــشرح خمـــاطره وال _أ 

  . تقدم حلوًال بيئية
 قــــصص تــــصف الواقــــع البيئــــي امللــــوث وال تــــشرح خمــــاطره _ب 

  .ولكنها تقدم حلوًال بيئية
البيئي امللوث وتشرح خماطره بشكل   قصص تصف الواقع _ج 

  .مبسط وتقدم حلوًال بيئية
 قـــصص تـــصف الواقـــع البيئـــي امللـــوث وتـــشرح خمـــاطره عـــن _د 

ة غــري الــّصعبة الــّصرفطريــق اســتخدام جمموعــة مــن املــصطلحات العلميــة 

                                                                                                                            
 العضوية وقصت الّصورة حدث علمية قصرية  حققت ِقصة: نياف. على األطفال أن يهتموا بنظافة البيئة: تربويا. الّرسام

 .  املباشرالسردب
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 القـارئ بـدل أن تعلمـه حـىت لـو الطّفـل تربـك اّليتاملشروحة يف اهلامش و 
  . بيئيةقدمت هذه القصص حلوًال 

أمـا األفـضل يف قـصة البيئـة، فهـو حتقيـق شـروط القـصص الــواردة 
  ).ج(يف الفقرة 
 : الشخصياتباعتبار  �

، وتوزعــــــت علــــــى الّلبنانيــــــةتنوعـــــت شخــــــصيات قــــــصص البيئــــــة 
  : التايل الّشكل

 قــصص يقــوم ــا األطفــال بــدور ســليب يرتكــز علــى األمــاين، _أ 
فـــرتض أن تكـــون علميـــة  يالّـــيت الشخـــصياتوهـــي أبعـــد مـــا يكـــون عـــن 

  . الّتفكري
 قصص يقـوم ـا األطفـال بـدور إجيـايب حيـافظون فيـه علـى _ب 

 تعتمـد عـى اّليتالبيئة ضمن اإلمكانيات البسيطة املتوافرة وغري امللكفة و 
  . االنتباه إىل أهم القواعد البيئية وتطبيقها ونشرها يف اتمع

يقــوم علــى  قــصص يقــوم ــا األطفــال بــدور إجيــايب علمــي _ج 
إخضاع عينات من التلوث لفحص خمتربي للوصول إىل نتائج صحيحة 

  . العلمية املنطقيةالشخصيةتكون أساس 
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ــــــضل، فهــــــو وجــــــود أطفــــــال وناشــــــئة حيققــــــون شــــــروط  أمــــــا األف
 تتحمـــــل مـــــسؤولياا علـــــى الّـــــيتو ) ج( الـــــواردة يف الفقـــــرة الشخـــــصيات

  . أكمل وجه
  خامًسا
  الّتاريخيقصص الخيال 

يــرتدد حـىت وقـت غـري بعيـد ليــشري ) الّتارخييـةالقـصة (اصـطالح كـان 
 يـــستوحي أحداثـــه أو شخـــصياته مـــن الـــذيإىل ذلـــك النـــوع مـــن القـــصص 

ولكــــن هــــذا االصــــطالح أخــــذ يتــــوارى شــــيًئا فــــشيًئا ليحــــل حملــــه . التّــــاريخ
  ). الّتارخييِقصة اخليال (اصطالح آخر هو 

القـــة بـــني احليـــاة ويعـــين االصـــطالح اجلديـــد وجـــود قـــصص تـــربز الع
اخلاصــــة واالجتماعيــــة ضــــمن أبعــــاد تارخييــــة حمــــددة شــــرط إخــــضاع القــــاص 
مــضمون هــذه القــصص ملنظــوره اخليــايل، فيــصوغ أحــداثها احلقيقيــة مــضفًيا 

  .  1عليها ملسات خيالية
ــــال  ــــارخييوال ــــدف قــــصة اخلي  إىل نقــــل احلقــــائق  إىل األطفــــال  الّت

اث واإلحــساس بــأحزان وأفــراح فقــط، بــل إىل مــساعدم علــى ختيــل األحــد
ــاريخ ســبقتهم ليعيــشوا اّلــيتوأوجــه صــراع األجيــال   كمــا جيــب أن يعــاش، الّت

علـى لـسان فتـاة ) التّـاريخزارنـا ( كما قال سعيد عقل يف قِـصة _فال يعود 

                                                 
  .196، ص ثقافة األطفال هادي نعمان اهلييت، _ 1
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 أمحلـــه معـــي كـــل يـــوم إىل املدرســـة الـــذيالكتـــاَب الثقيـــل   "_صـــغرية فطنـــة 
 الـذي، بل يصبح احللـَم "1الصغريأسي وأروح أجهد إلدخال صفحاته يف ر 

؟ إـا لتبلـغ أحيانًـا حـد احللـم وال الناساحلقيقة يف : "يقول عنه آخر الِقصة
  ". 2يصدقون

ـــــال  ـــــارخييواحلـــــديث عـــــن قـــــصص اخلي  يـــــستدعي احلـــــديث عـــــن الّت
أمهيتهـا العلميـة أو ) أ: ( جيـب أن ُختتـار علـى أسـاساّليت الّتارخيية الشخصية

أال  تكــون مطروقــة ) ب(ة أو الوطنيــة أو األدبيــة يف عــصرها وعــصرنا القوميــ
اختيارهـــا يـــشكل كـــشًفا تارخييـــا ) ج (الناشـــئةبكثـــرة يف أدبيـــات األطفـــال و 

  . 3مهما

 تتحدث مباشـرة عنهـا، أو تتحـدث اّليتأما مصادرها، فمن الكتب 
اهلــــا  عاشــــت فيهــــا مــــن دون اإلشــــارة إىل ســــلبياا  وأعمالّــــيتعــــن احلقبــــة 

 متيزت حقيقة ا، وهذا ما حيدو كاتب اّليتالسخيفة أو رمبا غري األخالقية 
لتحقيـــق هـــدف ) املوضـــوعية املتحيـــزة( علـــى التـــزام الناشـــئةقــصة  األطفـــال و 

وهـي نظريـة . 4الّرتبيـة جيمع مجًعا متقًنا بني الفن و الذيهذا األدب السامي 
  رغم ما يتمتع به مـن مشائـل _تؤخذ بعني االعتبار، إذ إن سلبيات البطل 

                                                 
  .119، ص 1991: 6، ط3بريوت، مج). لبنان إن حكى(، مج الّتاريخزارنا :  سعيد عقل_ 1
  . 125، ص الّتاريخزارنا :  سعيد عقل_ 2

44-43p , 1976, Susse University Press. The Historical Fiction: ri Nicholas Tucke- 3 
  

  .، بتصرف154 _ 145، ص  العربيالّطفلثقافة  مسر روحي الفيصل، _ 4
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 منـــه وذلـــك الطّفـــل  قـــد تـــشوه صـــورته البطوليـــة وتنفـــر _وخـــصال إجيابيـــة 
  .   تناقضات اإلنسانالطّفللصعوبة فهم 

  :  تنقسم إىل قسمنيالّتارخييوِقصة اخليال 
 تضحية(وقصيت ) المعني الكبير(ِقصة شخصيٍة كرواية : أوالً 

إلملي نصر اهللا، ) الجبار(غريب، ولروز ) المنّجم عصفور(و) أليسار
  . اللياس مسيا) مصطفى فروخ :موهبة وإرادة(و

ِقصة هدفها إلقاء الضوء على ) أ: (ِقصة حدث تتنوع ما بني: ثانًيا
 تؤرخ اّليتلروز غريب ) الوفاء النبيل(أخالق معينة يف حقبة معينة كِقصة 

تابعها من أوهلا إىل آخرها ِقصة تؤرخ حادثة معينة ت) ب(األخالق العربية 
الموت أحب (و) جزاء سنمار(مقدمة أسباب حدوثها كما يف قصيت 

 _ِقصة خيال تارخيي تؤرخ معركة أو موقعة شهرية ك) ج(لروز غريب ) إلي
  . لروز غريب) معركة عنجر(

  الّتاريخية الشخصية  ِقصة _أوًال 

 لــروز غريــب 1)المعنــي الكبيــر(انتهــت روايــة ! مل ميــت فخــر الــدين
 يرددهـا الّـيت املهمة ـذه اجلملـة الشخصية حفلت بأحداث حياة هذه اّليت

                                                 
 صـــفحة مـــن القطـــع 159 يف الرّاويـــةو . 1995 5ط.  بـــريوت، بيـــت احلكمـــة).روايـــة(المعنـــي الكبيـــر :  روز غريـــب_ 1

 غــري موجهــة إىل الرّاويــة: تربويًــا وســيكولوجيا". رضــوان الــشهال"ألبيض واألســود بريــشة الوســط، مزينــة بلوحــات كالســيكية بــا
ـــا  بشخـــصية سياســـية لبنانيـــة لعبـــت دورًا التعريـــف: تربويـــا. الـــشبابعمـــر معـــني وإن يفـــرتض ـــا أن تكـــون مـــن أدب  يف مهم

   .باشرامل السرد العضوية املتوازنة عرب ّصورةالوحققت  الشخصيةرواية خيال تارخيي سادت فيها : فنيا. الّتاريخ
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العامـــة عـــادة رافـــضني مـــوت الزعمـــاء ومنتظـــرين عـــودم، خاصـــة إذا مـــات 
 أعــــدم وأفــــراد عائلتــــه يف الــــذيأحــــدهم ميتــــة مفجعــــة كميتــــة فخــــر الــــدين 

 مـن خلـل _بـه ، إىل شجاعته،  علـى إعجاالرّاويةوتدل أحداث . استانبول
 حبــضارة الغــرب وحماولــة االقتبــاس _ أوردت القاصــة نتًفــا منهــا الّــيتمذكراتــه 

  .منها

علــى أن احللــم بنقــل هــذه احلــضارة حــال دون االســتمتاع بــه مكايــُد 
 الـذي  األمري الداهية _والِة األتراك واستبداد سالطينهم، فإذا فخر الدين 

لقتـال حـساده وعلـى رأسـهم   يتعـرض _صار لبنان يف عهده جنة خـضراء 
 ســـاعده يف النـــصر عليـــه خـــذالُن األمـــراء احملليـــني الـــذي" أمحـــد الكوجـــك"

ن رفـضوا إمـداده بـالعون، فُكـشف الـذيللمعين الكبري وخذالن أمراء إيطالية 
  . خمبأه ونُقل وأفراد أسرته إىل استانبول حيث قتلوا

:  اإلجيابيــةالناحيــة  تتحــدث عــن األمــري إجيابًــا وســلًبا،  فمــنالرّاويــةو 
صـار لبنـان يف ) ج(اقتبس لبالده مـن حـضارة الغـرب ) ب(كان داهية ) أ(

  . عامل التجار األجانب معاملة طيبة) د(عهده جنة خضراء 

فكــان األمــري، علــى لــسان أحــد اإلنكليــز  ،الــسلبّية الناحيــةأمــا مــن 
قــود األجنبيــة ال يتـورع عــن تزييـف الن) أ: (وقـد أقــام مخـس ســنوات يف لبنــان

إذا مـــــات أحـــــد التجـــــار األجانـــــب اســـــتوىل علـــــى )ب(طمًعـــــا يف الكـــــسب 
  . بضائعه وأمواله فال يسلمها لورثته إال مقابل فدية
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مــــا يعــــين أن روز غريــــب أوردت حــــسن معاملتــــه لألجانــــب ضــــمن 
صــفاته اإلجيابيــة، وعــادت لتــورد ســوء معاملتــه الطامعــة باألجانــب ونقــودهم 

هذه النقود أو االستيالء  عليها بعـد مـوت أصـحاا  جتلت يف تزييف اّليتو 
بـشكل ـائي أو مقابـل فديــة، وهـو مـا كـان جيــب أن تتوقـف القاصـة عنــده 

 فـال يعــرف إن كـان األمــري طيبًـا حبــق الــصغريوتـشرحه كـي ال يرتبــك القـارئ 
  . هؤالء أم ال

مشوخه وطمعه اللذان ) أ: ( أسباب فشله األخري، منهاالرّاويةوتورد  
استــصراخه دولــة ) ب(رّا عليــه غــضب الكوجــك فــانتقم منــه أســوأ انتقــام جــ

  .صغرية عاجزة عن إمداده

 امــه ــا التــاجر اّلــيت الــسلبّية" الطمــع"والــسبب األول يؤكــد صــفة 
ــــيتاإلنكليــــزي و  ــــصفة اّل ــــشموخ" أرفقتهــــا القاصــــة ب ــــة " ال ــــيتاإلجيابي  إن _ اّل

 تطـــوير بـــالده وجعلهـــا  ُمجعـــت إىل صـــفة الـــدهاء وإىل عملـــه الـــدؤوب علـــى
  ".رجًال كبريًا"  كان _كاجلنة اخلضراء 

 أما أخبار فشله فتعود إىل قلة قدرته على توظيف مشوخـه وتوظيـف 
كمـا وصـفته القاصـة تاركـة " كثري اهلفوات"صداقاته، ما يدل على أنه كان 

، عــن الــّصعوبة القــارئ يكــون فكرتــه اخلاصــة، وهــو أمــر ال خيلــو مــن الناشــئ
 إىل _ رغــــم ذلــــك _ حكــــم بــــالده بتناقــــضاته واســــتطاع أن يقودهــــا أمــــري

  . ازدهار يضرب املثل به حىت اليوم
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ة فهــــي شخــــصية الثانيــــ الــــسياسية الّلبنانيــــة الّتارخييــــة الشخــــصيةأمــــا 
   . لروز غريب1 )تضحية أليسار(أليسار الشهرية  يف ِقصة 

،  "أســرباس"ا وتبــدأ الِقــصة حبلــم تــرى فيــه أليــسار ملكــة صــور زوجهــ
وقــــد حتقــــق . ورئــــيس الكهنــــة، جثــــة هامــــدة" بغمــــاليون"كبــــري وزراء أخيهــــا 

حلمهـــا إذ تأكـــدت أن زوجهـــا لقـــي مـــصرعه بنـــاء علـــى زعـــم َمـــن زعـــَم أن 
  . امللَك قتله ختلًصا منه بعد أن اختلس أموال الدولة

وملا خشيت أليسار من مصٍري يـشبه مـصري زوجهـا، أبلغـت شـقيقها 
  .إىل القصر وستقيم عنده" أسرباس"ا ستعيد أموال بأ" بغماليون"

 محلتها ومثانني بطـًال اّليت إال أا استقلت السفينة الفينيقية الكربى 
يف مشــايل أفريقيــا  لتطلــب مــن امللــك هنــاك " تــونس"و" ليبيــا"حنــو ســواحل 

مــساعدا علــى جتديــد عهــدها مــع البحــر فتبــين الــسفن وتطلقهــا للتجــارة، 
  ".2قرطاجة"وكانت مدينة 

ـــــاء واملرتَزقـــــة " قرطاجـــــة"وملـــــا صـــــارت  مقـــــصد التجـــــار وملجـــــأ الغرب
ــــوجس امللــــك األفريقــــي  شــــرا مــــن هــــذا التوســــع، " هياربــــاس"واملــــسافرين، ت

                                                 
غــري : تربويــا وســيكولوجيا. 1998، 4بــريوت، بيــت احلكمــة، ط). املــنّجم عــصفور(، مــجتــضحية أليــسار:  روز غريــب- 1

. كــمقـدرة املـرأة علـى احل: تربويـا. بريـشة رضـوان الـشهال) لـون واحـد(مزينـة بلوحـة واحـدة كالسـيكية . موجهـة إىل عمـر معـني
  . املباشرالسردوقد قصت ب.  خيال تارخيي قصصية ساد فيها احلدث عرب حبكة عضويةِقصة: فنيا

إن اسـم هـذه املدينـة قرطـا، وُأضـيف : بالفتح مث السكون، طـاء مهملـة، وجـيم، ونـون مـشددة، وقيـل: قـَْرطاَجّنة: قرطاجة _ 2
كانــت مدينــة عظيمــة شــاخمة البنــاء، أســوارها مــن الرخــام . أفريقيــابلــد قــدمي مــن نــواحي : إليهــا جنــة لطيبهــا ونزهتهــا وحــسنها

 ].4/323 ،معجم البلدان: ياقوت احلموي. [األبيض وا من الُعُمد الرخاء املتنوع األلوان ما ال ُحيصى وال ُحيد
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 دعت الكهنة والقادة وسائر رجال الدولة لتمـتحن اّليتفحّرض على امللكة 
إخالصهم وتكشف عما ُيضمرون ولتشجعهم علـى اإلبقـاء علـى مـدينتهم 

لعظيمــة، لكــن أحــًدا مل يتحــرك ويــدافع عنهــا وعــن قرطاجــة، فكــان املــوت ا
 الدائمـة االشــتعال يف النّــار ارمتـت يف أتـون الّــيتالبطـويل أمنيـة عذبــة للملكـة 

  ". َتعنيت"معَبد 
وقامـــت معركـــة بـــني خـــصوم أليـــسار وحمبيهـــا فـــاز علـــى أثرهـــا أبنـــاء 

م علـــى خمـــاطر التـــضاغن ن تلقـــوا درًســـا يف البطولـــة فـــتح عيـــوالـــذيقرطاجـــة 
  .واالنقسامات الداخلية

) أ: (التــــــايل الــــــّشكلوبــــــدت شخــــــصية أليــــــسار يف الِقــــــصة علــــــى 
نقلــت حــضارة ) ب( بنتهــا الّــيتشخــصية مهمــة يف بالدهــا األصــلية والــبالد 

ــــت ــــدة وقــــدرا علــــى ) ج (بالدهــــا إىل حيــــث ذهب ــــة املــــرأة القائ بينــــت أمهي
  . استخدام الذكاء واحليلة يف السياسةبينت أمهية) د(التضحية حىت املوت 

عندما أقنعت أخاها أـا قادمـة : أوهلما:  وقد جتلى هذا يف موقفني
 أومهتــه فيهــا أــا الثــروة بالرمــل وغطــت الّــيتلإلقامــة عنــده فمــألت األكيــاس 

 امـــتألت بـــه خـــزائن زوجهـــا الـــذيأعالهـــا بالـــذهب، بينمـــا نقلـــت الـــذهب 
عنـدما : ثانيهمـاخطـاء زوجهـا وغـادرت صـور، وألقته يف البحر تكفريًا عن أ

مغــــزى حيــــاة شخــــصية أليــــسار يتمحــــور حــــول ) ه(بنــــت مدينــــة قرطاجــــة 
، إذ ال ميكــن لــوطن أن يــسري يف "خمــاطر التغاضــن واالنقــسامات الداخليــة"
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كـّم أفـواه املفـسدين سـعاة "طريق العظمة واالزدهار إال عن طريق الوحـدة و
 .، وتضحية قادته"الّشر

ـــارخييَجـــو الِقـــصة وقـــد جتلـــى  أمســـاء األشـــخاص ) أ (: مـــن خلـــلالّت
اعــرتاف أليــسار بــاختالس ) ج(وجــود التحاســد يف قرطاجــة) ب(واألمكنــة 

زوجها أموال الدولـة وهرـا بعـد وعـد قطعتـه بإعادـا إىل خزينـة الدولـة فمـا 
)  _ه( حيكــت ضــدهاالّــيتوجــود املــؤامرات ) د(فعلــت بــل رمتهــا يف البحــر 

وقبلهــا فكــرة متويـــه 1  الــسياسية اجلديــدة كفكــرة جلــد الثــورطــرح األفكــار
م زوجها بسرقتها يف البحراّليتسفرها ورمي األموال  ا  .  

  : تان يفالّتارخييوتتشابه الشخصيتان 
تعرضـــــــهما ) ج(ازدهـــــــار الــــــبالد يف عهـــــــديهما ) ب(أمهيتهمــــــا ) أ(
  . موما املفجع) د(للخيانة 

  : وختتلفان يف
كــون أليــسار ) ب( أكثــر ذكــاء وحنكـة مــن األمــري كـون أليــسار) أ(

قـــد اســـتخدمت ذكاءهـــا سياســـيا فبنـــت قرطاجـــة بينمـــا هـــدم األمـــري بـــالده 
  ".هفواته"عندما مل يستخدم ذكاءه السياسي، بل 

                                                 
دون مــن األرض إال وبـأم ال يـر " رسـل علـم ونـور ومدنيــة"بـأم ليـسوا فـاحتني، بــل ) هياربــاس(امللـك ) أليـسار(  أقنعـت - 1

جلـد ثـور، وقطعتـه قطًعـا صـغرية نـشرا علـى مـسافات متباعـدة، " أليسار"وقد محلت "ال تزيد مساحتها على جلد ثور"رقعة 
  ).16ص(حىت غطت من األرض مساحة تكفي لبناء مدينة 
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) أ: (ومن دراسة الشخصيتني وما أحاط ما من أحداث، يستنتج
حلـاكم إىل حاجـة ا) ج(صعوبة احلفـاظ علـى االزدهـار ) ب(صعوبة احلكم 

قبــــول مبــــدأ  أن يــــصبح ) ه(قبــــول مبــــدأ التــــضحية ) د(احلنكــــة الــــسياسية 
  .      احلاكم درًسا يلقى على احلكام اجلدد فيستفاد من مآثره وتـَُتجنب هفواته

 الــــسياسية ننتقــــل إىل شخــــصية اجتماعيــــة ذات الشخــــصياتومــــن 
  .  لروز غريب1 )المنّجم عصفور(طابع مرح هي ِقصة 

 الّزمن عاش يف بغداد يف الذي القصة عن املنّجم عصفور وتتحدث
  : التايل الّشكلوقد بدت شخصيته على . املاضي

العـــصفوَر يف خفتـــه، ورغبتـــه يف التنقـــل " عـــصفور"يـــشبه املـــنّجم ) أ(
مهنته احلياكة لكنه يضجر منها وخيرج من سجنه يتملـى روائـع ) ب(واملرح 

لـورد تـشاركه زوجتـه راحبـة املتعـة حينًـا وتلومـه ألوان الورد حىت انتهـاء موسـم ا
ـــا آخـــر  وذلـــك عنـــدما رأى مـــرة حتـــول إىل مـــنجم بـــداعي الـــصدفة ) ج(حيًن

حجلـــني يف حديقـــة منـــزل الـــسلطان يتنازعـــان خامتـًــا ذهبًيـــا ابتلعـــه أحـــدمها، 
فاقرتحــت عليـــه زوجتــه راحبـــة أن يـــدّل الــسلطان علـــى مكانـــه لــو ســـأل عنـــه 

أنــه مــنّجم لــئال يُعاقــب علــى مراقبتــه حديقــة منــزل الــسلطان علــى أن يــدعي 
ب علـى أثرهـا ّقـوفعل ما أشارت عليه به راحبة فنال جائزة كبرية لُ . السلطان

                                                 
. 1998، 4، بريوت، بيت احلكمة، ط)قصص ومغامرات) (املنّجم عصفور(، مج المنّجم عصفور:   روز غريب- 1

: تربويا. بريشة رضوان الشهال) لون واحد(مزينة بلوحة واحدة كالسيكية . غري موجهة إىل عمر معني: تربويا وسيكولوجيا
  .  املباشرالسردوقد قصت ب.  العضويةالّصورة خيال تارخيي قصصية ساد فيها احلدث عرب ِقصة: فنيا. حبل الكذب قصري
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بأحسن منّجم؛ مما  جعل السلطان يستدعيه ليسأله إن كان سريبح احلرب 
.. راحبــة راحبــة): اّدعــاء التنجــيم(ضــد أعدائــه فــصرخ متــذكرًا نــصيحة زوجتــه 

ويف املــرة األخــرية اســتدعاه . لطان أنــه جييــب وكافــأه علـى النــصرفاعتقـد الــس
صــيب بنــت، بنــت : الــسلطان ليــسأله عمــا ســتنجبُه الــسلطانة، وخبــوف قــال

وصــدف أن أجنبــت الــسلطانة صــبيا وبنًتــا، فُكــرس مــنجم الــسلطان .. صــيب
تـــرك املـــنّجم عـــصفور اّدعـــاء التنجـــيم خوفًـــا مـــن اكتـــشاف أمـــره، وهـــو )  د(

  . وإذعانًا منه لزوجته1 أساًسا على رفض الكذبخوف مبين
   : من خللالّتارخييوقد جتلى جو الِقصة 

وجــــود ) ج] (بغــــداد[املكــــان ) ب(شخــــصييت عــــصفور وراحبــــة ) أ(
 . السلطان وإميانه بالتنجيم واملنّجمني على غرار القادة قدميًا

  : أما أهداف القصة فهي
املنجمــون ) ب( بــاملنجمني _  وحــديثًا_اســتعانة احلكــام قــدميًا ) أ(

نـاس عـاديون ال يعرفــون مـا خيبــئ املـستقبل بــل تقـوم تنبــؤام علـى فرضــيات 
ــــم  ــــاء الكــــذب )  ج(ال تــــستند إىل العل ــــري مــــنهم ) د(هــــم أبن يتعــــرض الكث

                                                 
، )الربيــع األصــفر(إلدفيــك شــيبوب، و) ةالــصغري احملتالــة ( : تتحــدث عــن الكــذب، وهــيالّــيتالقــصص  ميكــن العــودة إىل _ 1
لـــروز ) املــنّجم عـــصفور(، و)صـــندوق أم حمفـــوظ(، و) تأكــل علـــى خـــرم اإلبــرةالّـــيتاملـــرأة (أللبـــري مطلــق، و) الثعلــب التائـــب(و

ملنــــري ) هــــارب يف الظــــالم(، و) قبــــضة األمــــواجيف(، و)الــــديك املغــــرور(لــــسامل مشــــس الــــدين، و) الزجــــاج املكــــسور(غريــــب، و
  . عشقويت
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هـم بـشر يـستحقون الـشفقة ال  ) _ه(للخطر يف حال إخفاقهم يف التنبـؤ 
  .  نجيم إىل رفض الشعوذة والتالدعوة) و(اإلعجاب 

 قـــادرة علـــى بنـــاء إنـــسان منطقـــي، عقـــالين، ال الـــّسابقةواألهـــداف 
. يـــؤمن بالـــصدفة أو بالغيـــب، وال يـــصدق كـــذابني، وال ينفـــق أموالـــه علـــيهم

ني يركـزون علـى بنـاء الّلبنـاني الناشـئةواجلدير ذكـره أن كتـاب قـصة األطفـال و 
  . فرد خيضع للعقل ويتسلح بالعلم

 االجتماعية الشخصية املرحة ننتقل إىل  االجتماعيةالشخصيةومن 
وتدل .   إلملي نصر اهللا1 )الجبار(ذات الطابع البطويل الفردي يف ِقصة 

 اّليت فيها على زمن حدوث كارثة موته _ اجلبار _" جربان"صورة العم 
اعُتربت كارثة موت شخٍص أكثر من اعتبارها كارثة غرق سفينة 

ظرًا إىل ارتباط هذا املوت بغرق السفينة الشهرية، وذلك ن" تانيكالّتي"
 ما اّليت جتلت يف إنقاذه مبفرده ثالثني شخًصا بينهم عروسه اّليتوبالبطولة 

  .لبثت أن نقلت إىل مستشفى لألمراض العقلية
، فواضــحة جليــة يف موقــف بطــويل أثنــاء غــرق الشخــصيةأمــا مســات 

  : تانيكالّتي

                                                 
غـري موجهـة : تربويـا وسـيكولوجيا. 1997 1بـريوت، دار اإلبـداع، ط). روت يل األيـام(، مـج الجبـار:   إملـي نـصر اهللا- 1

تانيـك وعالقتهـا بـاهلجرة تيالّ  تؤرخ لشخصية، إال أا تؤرخ الرتطـام ِقصةرغم أن ال: تربويا. إىل عمر معني وغري مزينة بلوحات
  .الّذايت السرد خلل حدث حققت احلبكة عضوية بسيطة من ِقصة: فنيا. خارج الوطن
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 فيه املـروءة اجلبليـة فـراح كان شيخ شباب شدته النخوة وحتركت) أ(
حيمـــل األطفـــال والنـــساء ويـــنقلهم إىل زوارق النجـــاة رافـــًضا أن حيتـــل مقعـــًدا 

تانيـك الّتيكانـت ) ب( !فيها، حماوًال الوصول إىل الشاطئ سباحًة ومل يصل
الـــبالد " أخـــذت العـــم جـــربان بعيـــًدا عـــن وطنـــه إىل الّـــيت" اجلبـــارة"الوســـيلة 
نيــــو " أو املقاطعــــة الكنديــــة املعروفــــة باســــم "األرض اجلديــــدة"أو " اجلديــــدة

كمــا قــال ألمــه وقــت اســتْبقته " األرض هنــاك أرحــب"، حيــث "فاْونــد الْنــد
، لكنه سافر بعد أن "من خري األرض"ويعيش مثلهم " األرزاق"_ليعتين ب

  ! ومل يُعدْ " مريوهلا"عجزت عن ربطه حبزام 
لـــصقيع وســـواء تالشـــت قـــواه وهـــو يقـــوم بعمليـــات اإلنقـــاذ بـــسبب ا

والتعـــب، أو أن تيـــارًا معاكـــًسا قذفـــه فغـــرق، أو حـــاول الـــسباحة فتجمـــدت 
أطرافه، فإن املوَت يف األوقيانوس األطلسي املتجمد كـان يثـري أشـجان األم 

 كانــت تقــرتب مــن بركــة املــاء املتجمــد يف حــديقتها وتغــرق فيهــا أصــابع الّــيت
ـــة الـــرأس، يـــديها مطلقـــة صـــرخة ختلـــع نيـــاط القلـــب مث تعـــود إىل املنـــزل  خميب

  !يا ميميت: تتمتم
  :  املؤرخةالّتارخييةوحتفل الِقصة باملعلومات 

) ب (1912تانيــــك الربيطانيــــة تدشــــن أول رحلــــة هلــــا عــــام الّتي) أ(
حمــصنة ضـــد الغــرق لـــضمها ) ج (أفخــم وأكـــرب ســفينة خمـــرت عبــاب البحـــر

تقهــر  ال الّـيتأو الـسفينة " اجلبــار"امسهـا يعـين ) د(سـت عـشرة قاعـة حمــصنة 
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 نيـــسان جببـــل جليـــدي بعيـــد 15 -14ارتطامهـــا قبيـــل منتـــصف ليـــل ) ه(
حــواىل مئــة ومخــسني كيلــو مــرتًا عــن الــشواطئ اجلنوبيــة للمقاطعــة األمريكيــة 

أو األرض اجلديـــدة، حيـــث ـــش اجلبـــل " نيـــو تاونـــد النـــد"املعروفـــة باســـم 
 مــساحة تــسعني مــرتًا مــن جانبهــا األميــن وفــرق مخــًسا مــن القاعــات احملــصنة

ة وعـشرين الثانيـيف متـام الـساعة ) و(ضد تسّرب املاء وبدأت السفينة تغـرق 
دقيقـــة قطـــع كـــل أمـــل يف إنقاذهـــا ومل يفـــدها أن تكـــون الـــسفينة األمريكيـــة 

علـــى بعـــد اثنـــني وثالثـــني كيلـــو مـــرتًا منهـــا إذ كـــان جهـــاز الراديـــو " ليالنـــد"
رعت بعـــد مـــضي ســـاعة وعـــشرين دقيقـــة علـــى بـــدء الغـــرق، ســـا) ز(معطـــًال 

) ح(وحاولــت إنقــاذ َمــن أمكــن إنقــاذه " كونــارد"إليهــا الــسفينة الكاوباتيــة 
بلـــــغ عـــــدد الـــــضحايا ســـــبعمائة وأحـــــد عـــــشر راكبًـــــا قـــــضوا غرقًـــــا يف ميـــــاه 

 .األطلسي
والِقــصة حتمــل قيًمــا إنــسانية تــشجع الكاتبــة علــى التحلــي ــا لنيــل 

  : احرتام ال ميحى، وهي
التحلـــي بـــصفة ) ج(شهامة التحلـــي بالـــ) ب(التحلـــي بـــالنخوة ) أ(
  . الّشجاعةالتحلي ب) د(الغريية 

 لقــــب بلقــــب الــــذي" اجلبــــار"وكلهــــا صــــفات وجــــدت يف شــــخص 
 ُقهـــرت واــارت حـــصانتها الّــيتالــسفينة، فاســتحق اللقـــب أكثــر منهـــا هــي 

  .املزيفة وما ُقهَر وما اار، بل بقي يف الذاكرة بطالً 
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به القــيم املطروحــة يف كمــا حتمــل القــصة قيًمــا تتعلــق بــالوطن، وتــش
وهـي فكـرة أم . القصص الوطنية والداعية إىل البقاء يف لبنان وعـدم مغادرتـه

  .ومل يعد" فك ابنها نفسه عن مريوهلا وانطلق "اّليتاجلبار 
 مــات فيهــا الّــيتة الطّريقــ ولعــل هــذا اإلصــرار علــى الــذهاب وهــذه 

 وهو هـدف ال يرمزان إىل أن االنسالخ عن الوطن هو انسالخ عن احلياة،
ون عـــن التـــذكري بـــه، ويـــستحق الّلبنـــاني الناشـــئةيتوقـــف قصـــصيو األطفـــال و 

  . االحرتام
 الفنيــة يف ِقــصة الشخــصية االجتماعيــة البطوليــة إىل الشخــصيةومــن 

 تتحـدث عـن الفنــان الّـيتإلليـاس مسيـا  1 )مـصطفى فـروخ: موهبـة وإرادة(
  .  مصطفى فروخالّلبناين

  :  فهيةالشخصيأما صفات 
 شــّجعه الــذي الّرســمأحــب  )ب( يف بــريوت 1901ولــد عــام ) أ(

وهو معلم ومرب يساهم يف تفتح مدارك "على ممارسته مدرُسه طاهر التنري 
، إذ طلـــب منــه تــزيني الـــصف برســومه ونــشر لوحاتـــه يف "ومواهــب تالمذتــه

ــا إيــاه إىل متابعــة " املــصور"جملــة  علمــه لقــاء مبــالغ تــشجيعية مــن املــال داعًي
التحــق بالكليــة العثمانيــة بنــاء علــى تــشجيع معلمــه طــاهر التنــري نفــسه ) ج(

                                                 
.  صــفحة مــن القطــع الكبــري32.  احلــرف الــذهيب- بــريوت، دار اإلبــداع).مــصطفى فــروخ(موهبــة وإرادة :  اليــاس مسيــا- 1

جيـب أن تـشجع املواهـب وأن تثقـف وتنمـى : تربويـا. وجـه إىل عمـر معـنيمل ت:  تربويـا وسـيكولوجيا. اللوحات ملـصطفى فـروخ
  . املباشرالسرد حوادث قصت بِقصة: فنيا. الدرسب
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 شـــجعه علـــى الـــذي طلـــب منـــه أن يرســـم صـــورة للـــزعيم أمحـــد بـــيهم الـــذي
مجــع مــصطفى ) د" (بــالد الفــن وبــالد رافائيــل"االجتهــاد لريســله إىل إيطاليــا 

ـــا عـــام   الفـــن  قاصـــًدا رومـــا عاصـــمة1924فـــروخ النقـــود وســـافر إىل إيطالي
ليلتحــق باألكادمييــة امللكيــة للفنــون اجلميلــة ويــشرتك يف معــرض رومــا الفــين 
الشهري بعد سنتني من وصوله إليها مث توجـه إىل بـاريس ليجـود بثمـاره علـى 

رحلـة إىل بـالد اـد "أهل الفن، مث انتقل إىل األندلس ليخرج منها بكتاب 
بلغــت ) ه( اإلحــساس  وشــفافيةالّنقــد، وهــو مرجــع عــاملي يف دقــة "املفقــود

   :مثرات موهبته مخسة آالف لوحة ومخسة كتب هي
رحلة إىل بالد اد املفقود، قِـصة إنـسان مـن لبنـان، الفـن واحليـاة، "

أدرج امســه يف قــاموس الفــن العــاملي ) و(، "وجــوه العــصر، وطريقــي إىل الفــن
  .1950عام 

  :  فتجلى يفالّتارخييأما جو الِقصة 
اء أمســ) ج( واملكـان احلقيقيـني الّزمـان) ب(ن احلقيقـي اسـم الفنـا) أ(
هــدف ) و(األمســاء الــواردة يف الِقــصة ) د ( ألفهــا وعــدد لوحاتــهالّــيتالكتــب 
 املهمـة العـصامية، وهــو الشخــصية يـشجع علــى االقتـداء ـذه الـذيالِقـصة 

ظار  إىل العمل واجلد ال انتالناشئةما يتناسب ودعوة كتاب قصة األطفال و 
  . املساعدات اانية
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   الّتاريخي  ِقصة الحدث _ثانًيا 
 إلقاء الضوء على الّتارخيي إذا كان هدف ِقصة احلدث _ 1

 لروز غريب 1 )الوفاء النبيل(أخالق معينة يف حقبة معينة، فإن ِقصة 
ملك " النعمان بن املنذر" جتري يف قصر اّليتحتقق هذا اهلدف بأحداثها 

يف القرن السادس للميالد، وكان ساكًنا سكون القرب، " العراق"يف " احلرية"
خوفًا من أن يطرق بابه إنسان ساقه القدر لُيقتل يف  تلفه الوحشة والوجوم
 قرر امللك فيها رفع شارات احلداد حزنًا على اّليتيوم من أيام البؤس 

  .صديقني له قتال فيقتل كل َمن يقصده
نقـذ امللـك يوًمـا مـن ضـياع يف الـصحراء  أالـذي _وملا عرف حنظلـة 

 مصريه، طلب من امللك فرصة يذهب فيها إىل عائلته ويعود قبـل مغيـب _
كبــري نـــدماء ) عــدي بــن شــرحبيل شــريك بــن(الــشمس، علــى أن يكفــل 

  . النعمان عودته وأن يقتل بدًال منه إن مل يعد فقبل شريك
 والوفــاء دقالــصّ ويعــود حنظلــة لينقــذ شــريًكا؛ مــا جيعــل األول مثــال 

 كـــان جموســـيا مـــن عبـــاد الـــذيأمـــا امللـــك .  مثـــال الـــسماحة والعطـــاءالثـــاينو 
 وينهــى الــّصدق بــشره بــدين يــأمر بالــذي، فقــد أعجــب بوفــاء حنظلــة الّنــار

  .عن الغدر والظلم، فطّلق اوسية وتاب عن غيه وتنصر هو وعائلته
                                                 

غري : تربويا وسيكولوجيا. 1998: 4بريوت، بيت احلكمة، ط). املنّجم عصفور(، مج الوفاء النبيل.  روز غريب- 1
، "حنظلة" والوفاء الّصدق: تربويا". رضوان الشهال"اللوحات، والغالف بريشة موجهة إىل عمر معني، وهي خالية من 

 املباشر السرد العضوية وقصت بالّصورة حدث حققت ِقصة خيال تارخيي ِقصة: فنيا". شريك"والسماحة والعطاء 
  .واملونولوج
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   : يفالّتارخييويتجلى جو الِقصة 
النعمــان بــن منــذر، حنظلــة الطــائي، شــريك بــن عــدي : ءاألمســا) أ(

) ج(احلــرية، بغــداد، الباديــة : األمكنــة) ب" (بــين طــي"بــن شــرحبيل، قبيلــة 
بتقــسيم أيامــه إىل أيــام بــؤس يلــبس فيهــا : قــرار امللــك احلــزن علــى صــديقيه

 الّـيت النّـارالنعمـان جموسـي يعبـد ) د(األسود ويقتل َمن يقصده وأيام النعـيم 
 تعــين الّــيت إىل النــصرانية الــدعوة) ه(طغيانــه وســبب نــذره اجلــائر هــي ســبب 

  يقظــــة الــــروح يف البــــاطن وإشــــراقة احلــــق يف _ حــــسب حنظلــــة الطــــائي _
  . القلب

لكن .  والفكرة مقنعة، فالنصرانية دين مساوي يرفض الطغيان والظلم
مـة القاصة أغفلت اإلشارة إىل عادات وتقاليد وأخالق البدوي العربية القائ

  ". الفارس "ـ والوفاء خاصة وأا وصفته بالّصدقعلى 
 رفـــض أن خييّـــَب ظـــن الـــذي" شـــريك"كمـــا أـــا مل تُرجـــع تـــصرف 

 العربيـة أيـًضا، الّتقاليـدإنسان وضع به ثقته من بني احلاضرين إىل العـادات و 
  . وهو عيب من عيوب الِقصة
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ة فتتابعهــا  أن تــؤرخ حادثــة معينــالّتــارخيي وميكــن لقــصة اخليــال _ 2
جـزاء : (من أوهلا إىل آخرها مقدمة األسباب الكامنة وراءها كمـا يف قـصيت

  .  لروز غريب2 )الموت أحب إلي( و1 )ِسنمار
 اعتقــد أن أعظــم الــذيملــك احلــرية " النعمــان"الِقــصة األوىل بطلهــا 
ـــه هـــو  ابـــن ملـــك " البهـــرام"وقـــد بنـــاه " قـــصر اخلَوْرنـــق"ربـــح أصـــابه يف حيات

 سلمه والـُده تربيتَـه وتعليَمـه العلـوم ومهـارة العـرب يف الذي" يْزَدِجْرد"الفرس 
  .الفروسية والقتال

وملــا كــان عــدة مهندســني قــد فــشلوا يف بنــاء قــصر ال يــشبه أي قــصر 
 بعد فراغه منـه _ عى مهندسٌ  ادّ ،آخر، فقد استطاع ِسنّمار أن يبين واحًدا

  . أنه يشبه قصرًا يف صنعاء_
ِســنّمار وقــال إن قــصره ميتــاز عــن غــريه بــأن فيــه آجــرّة إذا  وملــا أنكــر 

انُتزعـــت مـــن مكاـــا ـــدم القـــصر كلـــه، تـــوجس النعمـــان شـــرا فـــأمَر بإلقـــاء 
  .فألقَي وقُتلَ " اخلوْرنق"سنمار من أعلى 

                                                 
غري موجهة إىل : تربويا وسيكولوجيا. 1996 8بريوت، بيت احلكمة، ط). النجمتان(، مج جزاء سنمار:  روز غريب- 1

. بريشة زكريا كايا" النعمان حيلم"، ولوحة "سنّمار"و" النعمان"وهي مزينة بلوحتني باألبيض واألسود لوحة . عمر معني
  . باشر واملونولوج املالسرد العضوية وقصت بالّصورة حدث حققت ِقصة: فنيا. الّشرجيب االنتباه من مقابلة اخلري ب: تربويا

غـري : تربويا وسيكولوجيا. 1998، 4بريوت، بيت احلكمة، ط). املنّجم عصفور(، مجالموت أحب إلي :  روز غريب- 2
. جيـب مقابلـة اخلـري بـاخلري: تربويـا. بريـشة رضـوان الـشهال) لون واحد(مزينة بلوحة واحدة كالسيكية . موجهة إىل عمر معني

  . املباشرالسردوقد قصت ب. تارخيي ساد فيها احلدث عرب حبكة عضوية خيال ِقصة: فنيا
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وتكمل القاصة قصتها بأن تعيد النعمـان إىل بغـداد بعـَد أن هجرهـا 
 الــذي حماولــة إلعــادة احلــق إىل ــرام ســائًحا هاربًــا مــن رائحــة دم ســنّمار يف
، "نــشأ بــني العــرب وختلــق بــأخالقهم"وقــَف الفــرُس ضــد تنــصيبه أمــريًا ألنــه 

لك وأعاد تنظيم بالده أيًضا ما أراحه من عقدة ذنب 
ُ
فأعاد إليه حقه يف امل

  .   مل يذهب هدرًاالذيدم سنمار 
  :  فتجلى يفالّتارخييأما جو الِقصة 

ن ُدعــوا الــذيهــو ملــك احلــرية وســليل امللــوك :  بالنعمــانعريــفالت ) أ(
بين "وكانوا يسمون أيًضا . أحد جدودهم" املنذر"نسبة إىل " املناذرة "_ب

" العـراق"النتمـائهم إىل هـاتني القبيلتـني، وقـد نزحـوا إىل " بـين نـصر"و" خلـم
. اوبلدان أخـرى جتاورهـ" اليمن"حيث تقع بالد " جزيرة العرب"من جنويب 

وهــو أول مــن دعــي ــذا االســم مــن ملــوك احلــرية، وكــان مولًعــا بالبنــاء إىل 
جانب اشتهاره بالبطش بعد أن قضى بغزواته على القبائل املعادية له وغنم 

ـــــائم ـــــه إىل : ومـــــن دالئـــــل بطـــــشه. منهـــــا الغن قتـــــل ســـــنّمار، ومـــــن قبلـــــه طلب
ه دون أن املهندسني بناء قصر ال يشبه القصور مث مطالبته إيـاهم أن يهـدمو 

جـــــرت أحـــــداثها يف : بيئـــــة الِقــــصة اجلغرافيـــــة) ب(يكــــافئهم علـــــى عملهـــــم 
الغــريب مــن بــالد " الفــرات" تقــع علــى ســاحل اّلــيتاملدينــة العظيمــة " احلــرية"
 والـــوّد بـــني ملـــك احلـــرية وملـــك الّتعـــاون) ج(اـــاورة لـــبالد فـــارس " العـــراق"

عـشر طبقـات عـن  كـان القـصر عبـارة :وصـف القـصر) د" (يْزدجْرد"الفرس 
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ذات أعمـــدة وتيجـــان مزينـــة جـــدراا بالفسيفـــساء، عاليـــة إىل درجـــة اعتقـــد 
  عنـــدما صـــعد إىل ســـطح القـــصر يف زنبيـــل يُرفـــع حببـــال مـــن _امللـــك فيهـــا 

 أنــه يــستطيع قطــف النجــوم بيديــه بعــد أن نظــر إىل اجلنــوب فــرأى _ 1ليــف
املمتـدة حيـث البحر واحليتان تسبح فيه، وإىل اجلانب اآلخر رأى الصحراء 

" العـــراق"الظبـــاء ومحـــر الـــوحش، ويف اجلانـــب الغـــريب شـــاهد بـــساتني ســـواد 
 .أخصب بقاع األرض

هذا وقد قدمت القاصة رواية واحدة ملقتـل سـنّمار هـي وجـود آجـرّة 
 نُـسب فيهـا قتـل الّـيت الرّاويـةإذا انتزعت من مكاا دم القـصر كلـه، وهـي 

 فخــر ميًتــا بعــد أن 2 دفعــه مــن اُألطــميالــذســنّمار إىل ُأحيحــة بــن اجلــالح 
  . 3دله على موضع األجرة

إال أن روايتـني أغفلتهمـا القاصـة تتعلقـان بالنعمـان صـاحب اخلوْرنــق 
  أن يبـــين _  إن أبقـــى علــى ســـنمار حيــا _ األوىل الرّاويــة خـــاف يف الــذي

  . 4لغريه مثل قصره فرمى به من أعلى القصر
، فتقــــول إن ســــنّمار، ملـــا فــــرغ مــــن بنــــاء اخلورنــــق، ةالثانيــــ الرّاويــــةأمـــا 

لــو علمــت أنكــم توفــوين أجــريت : عجبــوا مــن حــسنه وإتقــان صــنعته، فقــال"
                                                 

  . اجلراب، الوعاء، القفة: ويعين الزنبيل.  الزنبيل هنا مبثابة املصعد اليوم_ 1
  . القصر، احلصن املبين باحلجارة:  األطم_ 2

بريوت، دار املسرية،  . م له أسعد ذبيانحققه وقد. تمثال األمثال: أبو احملاسن حممد بن علي الُعبدري الشييب:  انظر- 3
2/411.  
  .2/412،  تمثال األمثال:  أبو احملاسن حممد بن علي الُعبدري الشييب- 4
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ـــاًء يـــدور مـــع الـــشمس حيثمـــا دارت،  وتـــصنعون إيل مـــا أســـتحقه لبنيـــت بن
وإنــك لتبــين أفــضل مــن هــذا ولــن تبِنــه؟ مث أمــر بــه فطُــرَِح مــن أعلــى : فقــالوا

  ".1اخلورنق
فـضل إيـراد روايـيت مـوت سـنمار ولـو عـن طريـق قـصهما وكان من األ

، الّتارخييـةعلى لسان إحدى شخصيات القصة فتستكمل القصة عناصـرها 
  . وهو ما مل تفعله القاصة

حـــامي " عـــروة بـــن الـــورد"ة تتحـــدث عـــن حادثـــة أســـر الثانيـــالِقـــصة 
 الّــــيتســــلمى " النــــضر بــــن احلــــارس الكنــــاين"ابنــــة " الــــصعاليك املتــــشردين"

 ســبق وأن رفــض والــدها تزوجيهــا عــروة الّــيتتهرت جبماهلــا وشــجاعتها، و اشــ
  .حبجة أنه دونه مقاًما ألنه صعلوك حيرتف الفتك واللصوصية واإلجرام

وقد أسرها عروة بعد أن أنقذ أهلها من اللـصوص وتزوجهـا وأعتقهـا 
  . وأجنب منها أوالًدا وأحسن معاملتها

فنـزل عنـد رغبتهـا؛ وهنـاك لكنها طلبت أن تـزور أهلهـا بعـد سـنوات 
  : وضعت شروطًا لعودا منها

ِذلـة الطّريقـطلب الزواج بطريقة مـشّرِفة بـدل )ب(طلب فدية ) أ(
ُ
ة امل

  .الّسابقة
  .  وملا خضع الزوج للشروط، رفضته وتزوجت أحد شبان قبيلتها

                                                 
  .215 - 2/214، تمثال األمثال:  أبو احملاسن حممد بن علي الُعبدري الشييب- 1
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أمــا وقـــد بــدا ســـُيب ســـلمى مــن قبـــل عــروة بـــن الـــورد  ُخمططًــا لـــه مـــع 
  وهـــذا مـــا مل تـــوح بـــه القاصـــة يف _ن هجمـــوا علـــى حيهـــا ذيالـــالـــصعاليك 

  فـــإن ســـلمى أفـــشلت اخلطـــة ولـــو بعـــد مـــرور _قـــصتها وهـــو احتمـــال وارد 
  .السنني

  :  فتجلى يفالّتارخييأما جو الِقصة 
عـــــروة بـــــن الـــــورد، النـــــضر بـــــن احلـــــارس (أمســـــاء العلـــــم : األمســـــاء) أ(

وادي (، وأمســاء املكــان )ينالكنــاين، ســلمى بنــت النــضر ابــن احلــارس الكنــا
) ب) (قبيلـة َغطفـان العدنانيـة(، وأمسـاء القبائـل )الرقة، مكـة، احلجـاز، جنـد

 للــصعاليك، الــسلبّيةنظــرة اتمــع : ( واألخــالق اجلاهليــةالّتقاليــدالعــادات و 
  ). سيب وأسر النساء، احلج إىل الكعبة، الكرامة

  : أما أهداف القصة، فهي
تشجيع اجليل ) ب(يد على التخلق بالكرامة تشجيع اجليل اجلد) أ(

تــشجيع اجليــل اجلديــد علــى رفــض اخلــضوع ) د(اجلديــد علــى رفــض الظلــم 
 .  تقدمي منوذج إجيايب نسائي ميكن للفتيات االقتداء به) _ه(للذل 

 1 )معركـة عنجـر(كِقـصة  خ معركـة أو موقعـة شـهرية ِقصة تـؤرّ  _ 3
 جــرت بــني األمــري املعــين فخــر الّــيت   تتحــدث عــن املعركــةالّــيتلــروز غريــب 

                                                 
مل : تربويــا وســيكولوجيا. 1986، 6بــريوت، دار احلكمــة، ط). صــندوق أم حمفــوظ(، مــج معركــة عنجــر:  روز غريــب- 1

 خيـــال تـــارخيي قِـــصة: فنيـــا. دعـــوة إىل احللـــم: تربويـــا. توجــه إىل عمـــر معـــني، مزينـــة بلوحـــة بلـــون واحـــد بريـــشة رضـــوان الـــشهال
  . املباشرالسرد عرب حبكة عضوية، وقد قصت بالشخصيةسادت فيها 
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مـصطفى "والـوايل " يـونس ابـن حرفـوش"و" ابـن سـيفا" وأعدائـه الثاينالدين 
  . أي بني أربعة آالف جندي واثين عشر ألف انكشاري من الشام". باشا

 نـصحته أال يبـدد نـشاطه يف الّـيتوقد عمل األمري املعـين مبـشورة أمـه 
وم أعدائــه عليــه، بــل أن يــذهب جبيــشه اهللــع واالضــطراب، وأال ينتظــر هجــ

ونفذ األمـري نـصائح أمـه فكـاد . للقائهم فيفاجئهم ويطوقهم وينتصر عليهم
يقــضي علــى مــصطفى باشــا املــثخن بــاجلراح لــو مل يــستحلفه األخــري بــأعز 
ا إىل دمــشق، 

ً
إنــسان لديــه أن يعفــو عنــه، فتــذكر أمــه وعفــا عنــه وأرســله ســامل

شــا بــاالعرتاف بــسيطرة األمــري علــى ســائر فلقــي جــزاء ِحلمــه حــني بــادر البا
" عـريش مـصر"فامتـد ملكـه إىل " عجلون"و" غزة"مبا فيها " فلسطني"ألوية 

  .1624ولقب بسلطان الرب وكان ذلك سنة 
  :  فتجلى يفالّتارخييأما جو الِقصة 

، األم الثـايناألمري املعين فخر الـدين : الّتارخييةأمساء األشخاص ) أ(
عــــــدوه يف (، ابـــــن ســــــيفا )عـــــدوه يف البقــــــاع(ة، ابـــــن فــــــريخ نـــــسب التنوخيــــــ

حليفـــه (، يـــونس بـــن حرفـــوش )خادمـــه اخلـــاص(، يوســـف اـــري )الـــشمال
ســبق أن هــرب منــه (، حــافظ باشــا )عــدوه(، الــوايل مــصطفى باشــا )اخلــائن

، )حلفــــاؤه" (بــــالد بــــشارة"،  متاولــــة )حلفــــاؤه(، الــــشهابيون )إىل توســــكانة
: أمســاء األمكنــة) ب)... (ابنــا األمــري( ويــونس ، علــي)املرتزقــة(الــسكمانية 

ـــا  ، بـــريوت، توســـكانة، اآلســـتانة، ديـــر القمـــر، )مهندســـون وبنـــاءون(إيطالي
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م، بالد بـشارة، عنجـر، فلـسطني، غـزة، عجلـون، الّتيدمشق، الشام، وادي 
 آالف 4: أعــداد اجلــيش غــري املتكافئــة: حقــائق املعركــة) ج(عــريش مــصر، 

، )ين االعتمـــاد علـــى العـــدد ال علـــى الـــسالحهـــذا يعـــ( ألـــف جنـــدي 12و
  . 1634السالح األبيض واجلياد، وتأريخ احلملة سنة 

  : وقد هدفت القصة إىل
 مبعركــة كــان النــصر فيهــا حليــف األمــري الناشــئ و الطّفــلتــذكري )  أ(

، والنصر مدعاة فخر األجيال احلالية مباضـيها ومـدعاة تعلـٍق صـحي الّلبناين
أمهيــة عنــصر املفاجــأة يف ) د(حكمــة املــرأة ) ج(ملــشورة أمهيــة ا) ب(باجلــذور
حـسن اسـتخدام نتـائج املعركـة ) و(أمهيـة العفـو عنـد املقـدرة  ) _ه(املعـارك 
  .سياسيا

أخـــريًا، واســـتناًدا إىل مـــا ســـبق وتطبيقـــه علـــى صـــفات قـــصة اخليـــال 
  : ةالتالي، ميكن الوصول إىل النتائج الّتارخيي

 1 جبـذورهالـصغري يف ربـط القـارئ ارخييـةالتّ تكمـن أمهيـة القـصص ) أ(
 أن يقــــــارن بــــــني الناشــــــئ و للطّفــــــل اــــــال الّتارخييــــــةتتــــــيح القــــــصص ) ب(

شخــصيات تارخييــة تــشرتك يف صــفات معينــة وبــني أحــداث تلتقــي يف نقــاط 
تـدخل القـصص ) ج(مشرتكة وذلك الستخالص  النتـائج والعـرب والـدروس 

 والظلم، واخلـوف، واملغـامرة، وكلهـا عـوامل  القارئ إىل عوامل العنف،الّتارخيية

                                                 
.18p , The Historical Fiction:   Nicholas Tuckeri-1 
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عالقة القارئ ا عالقة وطيـدة مبنيـة "ومن هنا تبدو . حقيقية عيشت يوًما
 الطّفــلوهــذه العالقــة جتعــل ". 1علــى احلقيقــة رغــم اســتخدام القــاص خيالــه

يــستفيد ) د(يتمثــل القــصة ويعيــشها وال ينــساها، فتزيــد ثقافتــه وتزيــد علمــه 
بويـةالقـيم  القـارئ مـن الطّفل يبثهـا القـاص بـشكل خفـي هادفًـا إىل الّـيت الرت 

بناء إنسان قـوي، عـادل، منطقـي، وهـو مـا يـسعى لـه كتـاب قـصة األطفـال 
 لــن تــنجح الّتارخييــةعلــى أن القــصة ) ه (الّرتبيــة املــسلحون بــسيف الناشــئةو 

 إذا ما افتقـدت التـشويق القـائم علـى موهبـة الناشئ و الطّفليف الوصول إىل 
  .  القاص أوالً 

  سادًسا
  قصص الحيوان

علـى   هـي األقـدم Animal Fair يعتـرب الدارسـون قـصص احليـوان
 يقــوم بــأدوار البطولــة الــذيوتــدور هــذه القــصص حــول احليــوان . اإلطــالق

 . 2فيها كما يقوم باألدوار الثانوية أيًضا

 يف كـــل مكـــان وزمـــان وبـــني خمتلـــف النـــاسوهـــي تـــرتدد علـــى ألـــسنة 
 مــــــستندة إىل جــــــذور مــــــا ُيطلــــــق عليــــــه اليــــــوم اســــــم 3 والطبقــــــاتاألجيــــــال

                                                 
.112p , The Historical Fiction:  Nicholas Tuckeri-1 

   
.72p, 1977, London Constable, The Animal Faire:  Jeremy Runstall-2   

كما عرفت يف ).ِقصة السبع والفأرة( عشر قبل امليالد الثاين عرفت ِقصة احليوان يف احلضارة املصرية حواىل القرن _ 3
ويف احلضارة اليونانية يف القرن ). كتاب جاكاتا( آمنت بتناسخ األرواح يف القرن السابع قبل امليالد اّليتة احلضارة اهلندي
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جتــــسيًما لقــــوى حيوانــــات معينــــة، مث " كانــــت يف أصــــلها  الّــــيت" األســــاطري"
  ".1تطورت وأصبحت آهلة حتتفظ بصورة احليوان أو برمز يدل عليه

وقد احتلت هذه القصة مكانًا بارزًا بني األشكال القصصية، فمـال 
  ). من عمر سنة إىل تسع سنوات(ة الصغري ألعمار إليها األوالد خاصة يف ا

 الـّصفات  كثـريًا مـن _  يف هـذه القـصص _اكتـسب احليـوان "وقد 
   . bestiary2 اللغةاإلنسانية وعلى رأسها النطق أو 

ويف األســاطري يف كــل ) الفلكلــور(وتعــد هــذه الــصفة حمــورًا رئيــًسا يف 
 القــدمي انتقلــت إىل ســائر بقــاع ومــن هــذا العــامل.  وآســيا وأفريقيــا3مــن أوروبــا

 قــدر هلــا أن الّــيت اإلنــسانية الشخــصيةالــدنيا، ويف هــذا اإلطــار نــشأت تلــك 

                                                                                                                            
وعرفها العرب يف اجلاهلية إذ كانت هلم حكايات على ألسنة ). حكايات إيزوب وستسيكوس(السادس قبل امليالد 

) األضدادحملاسن و (، و)احليوان(قدمية وأمثال العرب، ككتايب  واجلماد واألفالك أوردا كتب األدب الالنّباتاحليوانات و 
ِقصة بني الضب :(ومنها. أليب حيان التوحيدي) البصائر والذخائر(للميداين، وكتاب ) األمثال(للجاحظ، وكتاب 

الرخم، وحذر والضفدع، وبني الغراب والديك، والغراب يقلد العصفور، والنعامة تطلب قرنني، وبّر اهلدهد بأمه، وحكاية 
 ].241 _ 237، أدب األطفال:  جعفرالّرزاقعبد : انظر....) [احلية

  .52 _51، ص الّساحرةالحكاية :  جعفرالّرزاق عبد _ 1
نـــوع مـــن املؤلفـــات األدبيـــة كـــان يكتـــب نثـــرًا أو نظًمـــا يف العـــصور الوســـطى، وتوصـــف فيـــه : bestiaryاحليوانـــات الرامـــزة  _ 2

وأقدم هـذا النـوع مـن املؤلفـات يرجـع .  بغية استخالص عربة دينية أو أخالقيةالّتخيل مبالغاً يف صفات احليوان وسلوكه وصفاً 
جمــدي [. عــشر للمــيالدالثّالــثإىل القــرن الثــامن املــيالدي، وكــان يــزدان باحلليــات واملنمنمــات، لكــن أغلبــه ينتــسب إىل القــرن 

 ].43، ص معجم مصطلحات األدب: وهبة
جمموعـــة مـــن القـــصص كانـــت شخـــصياا مـــن احليـــوان :  يف العـــصور الوســـطى بأوروبـــاbeast epic القـــصص احليـــواين _ 3

املــتقمص خــصائص البـــشر، كمــا كانـــت هــذه القــصص نوعـــاً مــن القـــصص الرمــزي املقــصود بـــه نقــد اتمـــع عامــة والكنيـــسة 
 عـشر، الثـاينيف القـرن  ازدهـرت بفرنـسا الّـيتLe Roman de Roenard    " روايـة الثعلـب"ومـن أشـهر هـذا النـوع . خاصـة

 ].42، صمعجم مصطلحات األدب: جمدي وهبة [وقلدت يف كل اآلداب بأوروبا بعد ذلك
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تفهم لغة احليوان وأن تفيد من هذا الفهم يف كشف احملجـوب أو يف التنبـؤ 
  ". 1بالغيب

وقد لعب علم نفس احليوان دوره يف جتديد أدب األطفال وإنعاشه، 
 الّــيت بــه فقــدم الكثــري مــن القــصص الطّفــلعالقــة فُفهــم احليــوان، وفهمــت 

  . 2رت العالقة احلميمة بينهما على تباين مستويااصوّ 

على أن مثة فهًمـا خاطئًـا ملوضـوع تقـدمي هـذه القـصص إىل األطفـال 
 جعفر عندما قال إن املوضـوع لـيس الّرزاقيف كل مراحل منوهم شرحه عبد 

يـوان، بـل جيـب أن يعـرف الُكتـاب معتمًدا علـى مقولـة إن األوالد حيبـون احل
يكــــون األخــــري فيهــــا رفيًقــــا " مرحلــــة احليــــوان" ميــــر مبرحلــــة تــــدعى الطّفــــلأن 

 خيـتلس اخلـربة اختالًسـا مـا دامـت هـذه الـذي الطّفـلوشريًكا ومغذيًا خيـال 
اخلربة مستحيلة يف مكان آخر وممكنة يف عامل البهائم، وهذه املرحلة تنتهي 

  . يف التاسعة

فــــخ ينبغــــي علــــى "د التاســــعة، فــــاللجوء إىل قــــصص احليــــوان أمــــا بعــــ
 حتاشيه وهجر عامل احليوان ليعود فريى نفسه كما كانت، يرى نفسه الطّفل

 واألطفــال احلقيقيــني، النــاسطفــًال عاريًــا مــن دون محايــة يف عــامل مــسكون ب
ـــالوجوه  ـــيتولـــيس ب إن .  والـــدمى واحليوانـــاتالّلعـــب تـــرتاءى يف األحـــالم و اّل

                                                 
  .52، ص الّساحرةالحكاية :  جعفرالّرزاق عبد _ 1

.112p, The Animal Faire: Jeremy Runstall - 2   
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 أن خيــــرج مــــن ذاتــــه ليحــــل يف ذات أخــــرى، يف بطــــل يــــشبهه  ويــــشبه عليــــه
  ".1أخاه

وهـــــذا الكـــــالم يعـــــين دق نـــــاقوس اخلطـــــر احملـــــدق بأطفـــــال مـــــا بعـــــد 
البــــاحثني عــــن شخــــصيات " مرحلــــة مــــا بعــــد احليــــوان"التاســــعة، أو أطفــــال 

، ختطــــــئ وتــــــصيب، يأخــــــذون عنهــــــا اخلــــــربة، 2قصــــــصية إنــــــسانية تــــــشبههم
  .  يتماهون ا، ويكربون معهاويتعاطفون معها أو ينفرون،

ــــلوهــــو قــــول صــــحيح تربويــــا وســــيكولوجيا، ف  ســــيبحث عمــــن الطّف
يـــشبهه، ولـــن يكـــون احليـــوان هـــذا الـــشبيه كمـــا يعتقـــد بعـــض كتـــاب قـــصة 

  . الناشئةاألطفال و 

وقصص احليوان أنواع واجتاهات ميكـن تـصنيفها حـسب موضـوعاا 
 : وأهدافها وأسلوب معاجلتها

بـــاحليوان، إىل ) كبـــريًا وصـــغريًا( عالقـــة اإلنـــسان فمـــن قـــصص تـــصور
قــصص أدبيــة غالًبــا مــا يــستخدم الكتــاب فيهــا التــأنيس ولــه غايــات تربويــة، 

  . 3 عامل احليوان لتعرفه به أكثرالطّفلإىل قصص علمية تدخل 

    عالقة اإلنسان بالحيوان _أوًال 

                                                 
  . 330 _ 326، ص أدب األطفال:  جعفرالّرزاق  عبد _ 1
  .  195، ص 210 و209 و208املوقف األديب، العدد ". جربة وأفكار أخرىت: " عزيز نصار_ 2

.49 p, The Animal Faire:  Jeremy Runstall-3  
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نـساُن ترتاوح عالقة اإلنسان باحليوان مـا بـني جيـدة يـصادق فيهـا اإل
وقد . صيده، أو سجنه احليواَن، أو ظاملة تتمثل بضرب احليوان أو طرده أو

 إىل عالقـة جيـدة بـني اإلنـسان واحليـوان، الناشـئةدعا كتاب قصة األطفال و 
  . فأثنوا على َمن يشعر بآالم احليوان الصامت وذموا من يؤذيه

   العالقات اإليجابية _ 1
 مبــشاعر احليــوان البعيــد عــن أهلـــه ريالّتفكــ تــدعو إىل الّــيتمــن القــصص 

بـــويووطنـــه قــــصتان تتـــشاان يف اهلــــدف  1 )الــــسمكة والبحــــر: ( مهــــاالرت 
  .  إلملي نصر اهللا2 )الغزالة(لنازك خريس و

 أهـداها والـد غـسان لـه مبناسـبة جناحـه، اّليتحتكي األوىل ِقصة السمكة 
وطنهــا فأعادهــا  بوحــدا بعيــًدا عــن أهلهــا وأصــدقائها و الــصيبوكيــف فكــر 

 نفـذ مفهـوم احلريـة دون أن الـذي الـصيبوالِقصة تـثمن موقـف . 3إىل البحر
 الّــيت احلــسية اللغــةتــورد القاصــة ذكــر هــذا املفهــوم يف قــصتها ممــا يتناســب  و 

  .الّصغارتناسب 

                                                 
هــو مــن :  منيــا احلايــك.1998بــريوت، دار احلــدائق، السلــسلة القصــصية للــصغار، . الــسمكة والبحــر: نــازك خــريس _ 1

الِقــصة موجهـة إىل أعمـار الــسنة الـسابعة حــىت : ويـا وسـيكولوجياترب. 2005 1 بـريوت، أصــالة للنـشر والتوزيــع، طصـديقي؟
 العـضوية مـن خلــل الـّصورةقِـصة حـدث قـصرية حققــت : فنيــا. اللوحـات ملونـة، كالسـيكية بريــشة علـي مشـس الـدين. التاسـعة

 . حبكة بسيطة
غــري موجهــة إىل عمــر معــني، وهــي : وجياتربويــا وســيكول. 1998 1بــريوت، دار اإلبــداع، ط . الغزالــة:  إملــي نــصر اهللا- 2

جيـــب أن ال حنـــبس حريـــة احليوانـــات إذ إن هلـــا وطنـــاً وأصـــدقاء : تربويـــا. مزينـــة بلوحـــات كالســـيكية ملونـــة بريـــشة تاتياناجربنايـــا
  .   املباشرالسردوهي ِقصة حدث قصت ب. وأهالً 

 .  فيها إىل حبس األمساك يف حبريات يشرياّليتأللبري مطلق و ) الصغيرالببغاء ( انظر ِقصة _ 3
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 تبلـغ التاسـعة مـن الّـيتوالد هند ابنتـه ففيها يهدي ة الثانيأما الِقصة 
قية، الـــّشر اشـــرتاها ومحلهـــا إليهـــا مـــن رحلـــة قـــام ـــا إىل الـــبالد عمرهـــا غزالـــة 

وحاولـت عبثًــا أن تـسليها إىل أن اكتــشفت أن شــوقها إىل "  دلــع"فـسّمتها 
  .  وطنها هو سر حزا فأفرجت عنها

 بـاحليوان إمنـا هـي عالقـة حـب الطّفـلوإذ بينت القـصتان أن عالقـة 
ين كان عليهما أن ينتبهـا لقـضية وود، فقد أظهرتا مًعا  موقف األبوين اللذ

عالقـــة احليـــوان بوطنـــه أو بيئتـــه الطبيعيـــة فيـــوّفر كالمهـــا جتربـــة غـــسان وهنـــد 
ة؛ مـــا يعـــين  أن فكـــرة إهـــداء حيـــوان مـــا هـــي قيمـــة ســـلبية الـــّصعبالوجدانيـــة 

  .تندرج يف إطار حبس احلرّيّات
هـــدى الــدعوةومــن 

ُ
 إىل إطـــالق حريــة أي حيــوان احرتاًمـــا ملــشاعر امل

 
ُ
هـــدى إليـــه، تـــربز الـــدعوات إىل تقـــدمي أفـــضل املعاملـــة بـــدًءا مـــن تقـــدمي وامل

عتـــىن بـــه 
ُ
الطعـــام وانتهـــاء بتقـــدمي الرعايـــة واحلـــب، وهـــو مـــا ســـوف يقابلـــه امل

 ال مينحها عادة إال إىل من يثق م ويطمئن إلـيهم مـن اّليتبتقدمي صداقته 
ت يتمنـون أن وقد قّدم كّتاب األطفال مناذج إجيابيـة لشخـصيا.  بين البشر
 القـــارئ ـــا فيفعـــل فعلهـــا، ومنهـــا شخـــصية مـــازن يف ِقـــصة الطّفـــليتمـــاهى 

 وكـــان قـــد تـــأخر عـــن املدرســـة بـــسبب 1)مـــازن والنملـــة(حـــسن عبـــد اهللا 

                                                 
مـــش (غــري موجهـــة إىل عمــر معـــني : تربويــا وســـيكولوجيا. ت.بــريوت، دار احلـــدائق، د. مــازن والنملـــة:  حــسن عبـــد اهللا_ 1

قِـــصة حيـــوان ســـادت فيهـــا : فنيـــا .دعـــوة لالهتمـــام بـــاحليوان: تربويـــا. تراجـــع :وهـــي مزينـــة بلوحـــات كالســـيكية بريـــشة). أكيـــد
  . املباشرالسرد العضوية عرب الّصورةوادث وحققت احل
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حماولتــه مــساعدة النمــال، فــأدى تــأخره إىل إثــارة جــدل بــني مــدير املدرســة 
  .  والناظر

ـــاد والقطـــة(كـــذلك شخـــصية زيـــاد يف ِقـــصة  ال عبـــد اهللا  مليـــش1)زي
وكــان قــد رىب قطــة صــغرية يف منزلــه، فاختــذه أصــدقاؤه مثــاًال أعلــى ومنوذًجــا 
صــاحلًا لالحتــذاء بعـــد أن ملــسوا ملـــس اليــد فوائـــد وجودهــا قريبًـــا منــه وحتـــت 

 تتلخص مبلء فراغ حياته وحياة أصدقائه أيـًضا، وهـو أمـر قلمـا اّليترعايته و 
، "2الطّفـــلخطـــًأ أن احليــوان يلهـــي يعتقــدون "ن الـــذييــسرتعي انتبـــاه األهــل 

 الّـيت قالـت فيهـا إن رميـة الّـيت 3)مرجـان(وهو ما رفضته روز غريب يف قِـصة 
صادقت الكلب مرجان مث فقدته وعـادت فاسـرتجعته، مل تلههـا عنايتهـا بـه 

 النّـشاطدب فيهـا مزيـد مـن "عن دروسها بل على العكس من ذلـك، فقـد 
ع يف حتـــضري دروســـها وواجباـــا املنزليـــة  باملـــسؤولية، فـــصارت تـــسر الـــّشعورو 

!   معـه، وكـم كانـت سـعيدةالّلعـبلتمضي بعض الوقت يف مداعبة مرجـان و 

                                                 
. 1996، 1 احلرف الـذهيب، ط_بريوت، دار اإلبداع ). ثالث قصص من الواقع(، مج زياد والقطة: ميشال عبد اهللا _ 1

دعوة :  تربويا. يا بريشة تاتيانا جربنالصف اخلامس االبتدائي ومزينة بلوحات كالسيكية ملونةإىل اموجهة : تربويا وسيكولوجيا
  . املباشرالسرد العضوية عرب الّصورةِقصة حيوان سادت فيها احلوادث وحققت : فنيا.لالهتمام باحليوان

83p, The Animal Faire:  Jeremy Runstall-2  
. 1999  :1 احلــرف الــذهيب، ط_بــريوت، دار اإلبــداع ). الــصغريالــصناعي (مــج  ،مرجــان:  إدفيــك جريــديين شــيبوب_ 3

 تربوي بـاألبيض واألسـود كالسـيكية ة  ، وهي مزينة بلوحـإىل السنوات املدرسية اخلامسة والسادسة والسابعةموجهة : اا وسيكولوجي
 الّصورةِقصة قصرية سادت فيها احلوادث وحققت : فنيا. التعامل الطيب مع احليوانجيب : اتربوي .  بريشة تاتيانا جربنايامعربة

  .  املباشرالسردعرب العضوية 
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 يعامـــل احليوانـــات معاملـــة حـــسنة الـــذي الطّفـــلوحتفـــل الِقـــصة بالثنـــاء علـــى 
  . 1وبتقريع من يعاملها معاملة سيئة

 2)كمــس(ويف إطــار هــذه العالقــة املميــزة، تقــص  روز غريــب ِقــصة 
 بكلب أسـود جـائع _ أثناء اصطيافها يف قرية جبلية _وفيها تلتقي سلوى 

نظـرًا إىل ) مـسك(تم به وصديقتها منتهى املقيمـة يف القريـة بعـد أن أمستـه 
 يف الـــصيف _وتنتهـــي الِقـــصة بـــرتك ســـلوى الكلـــب لتفاجـــأ . لونـــه األســـود

ء، فتــشكرها   بــأن عائلــة منتهــى قــد اعتنــت بــه طــوال فــصل الــشتا_ التــايل
  .وتشكرهم

 ، فيـدل عنواـا علـى مـضموا، إذ 3 )جـائزة الرفـق بـالحيوان(أما 

ـــا جبـــائزة الرفـــق بـــاحليوان بعـــد أن صـــورها صـــحفي مـــع هررهـــا   الّـــيتتفـــوز لين
تطعمهـــا كـــل يـــوم يف البيـــت املهجـــور بعـــد أن حتـــضر هلـــا بقايـــا الطعـــام مـــن 

                                                 
، فقد  )رمية(ومل يكن حال مرجان بأحسن من حال : "بالتايل) الفتاة العابسة (_ وصفت الكاتبة معاملة من مستها ب_ 1

وال أحد يعرف مباذا كان ...كان نصيبه من الفتاة العابسة حبالً حول عنقه، مشدوًدا إىل احلائط، وتركه ذليالً حمين الرأس
 ". طوال أيامه ولياليه وهو ساهم إىل البعيدحيلم أو يفكر 

 ملالِقصة : تربويا وسيكولوجيا. ت. دار الكتاب املصري، جمموعة قصص عاملية لألوالد، د _ الّلبناينبريوت، دار الكتاب  ). 2(، قصص من احلياة مسك: روز غريب _ 2

 الّصورةقصرية، حققت حيوان ِقصة :  فنيا.جيب العناية باحليوان: تربويا. الّرسامم  مع إغفال اسولوحة واحدة باألبيض واألسود عمر معني،إىل وجه ت
 .املباشر السردالعضوية وكتبت ب

: 1 احلــرف الــذهيب، ط_بــريوت، دار اإلبــداع ). قمــر الــصحراء أمجــل(، مــج جــائزة الرفــق بــالحيوان:  إدفيــك شــيبوب- 3
وجهة إىل السنوات اخلامسة والسادسة والسابعة، وهي مزينـة بلوحـة واحـدة كالسـيكية الِقصة م: تربويا وسيكولوجيا. 1999

 الـسردِقصة أحـداث اعتمـدت علـى : فنيا. علينا أن نتهتم باحليوانات الشاردة: تربويا. باألبيض واألسود بريشة تاتيانا جربنايا
  . العضويةالّصورةاملباشر، وحققت 
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 وإطعامــه وتــثمن مواقــف وتــدعو الِقــصة إىل الرفــق بــاحليوان. املطعــم القريــب
  .  ن يشفقون على هذه املخلوقات الضعيفةالذياألطفال 

 علــى الطّفــل عنــد تــشجيع الناشــئةوال يقــف كتــاب قــصة األطفــال و 
 باملـسؤولية، بـل يـصل الـّشعور مينحه السعادة والفرح و الذينيل ثقة احليوان 

 يف تنميـــة بعـــضهم إىل درجـــة يؤكـــد فيهـــا أن احليـــوان يـــساهم مـــسامهة فعالـــة
ملنــري عــشقويت، كمــا قــد ) الهــرة الــشقراء( كمــا يف ِقــصة 1الطّفــلشخــصية 

يساهم يف شفاء مرض مستعص بـشكل مباشـر علـى حنـو مـا جـاء يف قِـصة 
الكـراز ( لـروز غريـب، أو بـشكل غـري مباشـر كمـا يف قِـصة 2)فرحة اللقاء(

  .إلملي نصر اهللا) العبقري
زوجـة " ـى" ملنـري عـشقويت إصـرار 3 )الهـرة الـشقراء( تـصور قِـصة 

ويرميهـا بعيـًدا رغـم أـا " حسنا"يوسف على أن يأخذ زوجها اهلرة الشقراء 
لكــن اهلــرة تعــود . تعــرف مــدى العالقــة الوثيقــة بــني أوالدهــا ومحاــا وبينهــا

ــــسلًال إىل فراشــــه، فتعــــرف ــــى أمهيــــة الــــصغريوتنقــــذ   مــــن عقــــرب كــــان مت
بة األطفال للحيـوان، تـدعو األهـل إىل االنتبـاه وإذ تؤكد الِقصة حم. وجودها

                                                 
لروز ) مسك(إلدفيك شيبوب، و) جائزة الرفق باحليوان(، و)مرجان(مليشال عبد اهللا، و) زياد والقطة( إن قصص _ 1

 . الّطفلغريب، تظهر أمهية وجود احليوان يف حياة 
  . كان حيبهالذي عندما عاد كلبه زرزور الصغريحتدثت روز غريب عن  شفاء هاين  _ 2

الِقـصة غـري موجهـة إىل : تربويًـا وسـيكولوجيا. 1996 1وت، ط بري ). كان يف مرة(، مج الهرة الشقراء:  منري عشقويت- 3
جيــب أن حنــب احليــوان ونعاملــه : تربويــا. عمــر معــني ومزينــة بــثالث لوحــات كالســيكية بــاألبيض واألســود بريــشة نتــايل ســعيد

  . املباشرالسرد العضوية، وقد قصت بالّصورةِقصة حدث حققت : فنيا. بشكل جيد
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ألمهيــــــة حيــــــوان يف املنــــــزل جلهــــــة املــــــسامهة يف تنميــــــة شخــــــصيات أبنــــــائهم 
  .ومحايتهم

) فرحـة اللقـاء(سريع املفعول كما يف ِقصة " دواء"وإذا كان احليوان 
لـــروز غريـــب، فقـــد جيلـــب الـــشفاء بطريقـــة غـــري مباشـــرة كمـــا أشـــارت ِقـــصة 

 تتحــدث فيهــا عــن قــضايا املــاعز الّــيت إلملــي نــصر اهللا 1)ريالكــراز العبقــ(
إحــدامها عــن ســبب إقامــة متثــال كــراز املــاعز يف املنتجــع : فتحكـي حكــايتني

 اكتـــشف الـــذي" يف فـــاري كـــارلو"الـــصحي التـــشيكوسلوفاكي  يف مدينـــة 
ة تتحــــدث عــــن اعتمــــاد الثانيــــميــــاه ينبوعــــه الــــشايف كــــراز مــــاعز، والِقــــصة 

لــــى كــــراز مــــاعز الكتــــشاف الطقــــس عنــــدما تعطــــل املرصــــد األمــــريكيني ع
  . املتطور

وبني احلكايتني، ترفض القاصة خرافة قروية لبنانية تعترب طلعة املـاعز 
 عـن هجمـة الـّشعبيةحنًسا إن يف اليقظة أو املنام متذكرة أغنية وديع الصايف 

جلــرود  إىل إبــادة املــاعز يف االــدعوةعلــى كرومــه، ورافــضة " أبــو طنــوس"عنــزة 
وكأن ليس هناك مـن : " حبجة أا خطر على الثروة احلرجية، فتقولالّلبنانية

". ميــسح اخلــضرة عــن تاللنــا وغاباتنــا ســوى هــذه املخلوقــات اللطيفــة الربيئــة
حتمسها للمـاعز وتعلقهـا ) أ: (وإذ تورد كل هذه احلكايات واألخبار، تعلن

                                                 
غــري الِقــصة : تربويــا وســيكولوجيا. 1997 1بــريوت، دار اإلبــداع، ط). روت يل األيــام(، مــج الكــراز العبقــري:  اهللا إملــي نــصر_ 1

شخصية ِقصة : فنيا. أمهية املاعز:تربويا. مهى نصر اهللا:  خالية من اللوحات الداخلية، وتصميم الغالف بريشة،إىل عمر معنيموجهة 
  .الّذايت  السردعرب ككة، احلبكة املفاعتمدت على 
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ق هــــذه املخلوقــــات  إىل احملافظــــة علــــى حقــــو الــــدعوةتــــشددها يف ) ب(بــــه 
  . تقدير مكانة املاعز يف الطبيعة وحاجة البيئة إليها) ج(النافعة 

   السلبّية العالقات _ 2
 دعــت إىل إقامــة أفــضل العالقــات مــع الــّسابقةوإذا كانــت القــصص 

 تراوحــت مــا الّــيتاحليـوان، فإــا محلــت يف طياــا الكثــري مــن املعاملــة الــسيئة 
أمـا . 3 من كل من يهتم باحليوانالسخريةف و  والعن2 والضرب1بني السجن

 ركــزت موضــوعاا األساســية علــى العنــف ضــد احليــوان، فقــد الّــيتالقــصص 
  . اعتربت السجن والصيد أقسى ما ميكن أن يتعرض هلما

 تناولـــت موضـــوع الـــسجن واحلريـــة، ِقـــصة ميـــشال الّـــيتمـــن القـــصص 
ـــيت 4)العـــصفورة وصـــغيرها(عبـــد اهللا   الـــصغرينـــدمي العـــصفور  يعلـــم فيهـــا اّل

                                                 
 . إملي نصر اهللا) الغزالة(لنازك خريس، و) السمكة والبحر( كما يف ِقصة _ 1
 . لروز غريب) عنرت(، و)مسك(ملنري عشقويت، و) اهلرة الشقراء( كما يف ِقصة _ 2
 الِقـصة األوىل بتـسليط الـضوء لـروز غريـب، حيـث ال تكتفـي) عنـرت(، و)مـسك( ميكن العودة، يف هذا اال، إىل قـصيت _ 3

كـاريون 
ُ
على التعامل السيء مع الكالب فقط، بل تشري إىل أن أهل القرية كلهم يعاملون البهائم بقسوة شديدة، فيـضرب امل

ويسخر أهل القرية ممن يرفق باحليوان حـىت إن صـديقات منتهـى يـسمينها . احلمري والبغال دون شفقة حىت تسيل منها الدماء
ة، فيحكــي عنــرت فيهــا عــن معاملــة الثانيــأمــا الِقــصة . ــرد أن ســاعدت ســلحفاة جمروحــة علــى الــشفاء" الرفــق بــاحليوانمجعيــة "

كــذلك حيكــي عنــرت يف ). ت.د.د(_العجــوز الــسيئة لــه خاصــة وأــا جتــد أن ال فائــدة ترجتــى منــه ومــن جنــسه طاملــا وجــد ال
 . هلما ومؤذية لهمذكراته عن الولدين اللذين جعال منه لعبة ملسلية

، 1 احلــرف الــذهيب، ط_بــريوت، دار اإلبــداع ). ثــالث قــصص مــن الواقــع(، مــجالعــصفورة وصــغيرها:  ميــشال عبــد اهللا_ 4
 بريـــشة تاتيانــــا لـــصف اخلـــامس االبتـــدائي، مزينـــة باللوحـــات الكالســـيكية املعـــربةإىل اموجهـــة : تربويـــا وســـيكولوجيا. 1996
 العـضوية عـرب الـّصورةقِـصة قـصرية  سـادت فيهـا احلـوادث وحققـت : فنيـا. تعامل اجليد مـع احليـوانالإىل دعوة  :تربويا. جربنايا
  .  املباشرالسرد
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وقـد . الطريان ويطلقه خملًصا إياه من هجوم القط، مبارًكا له وألمه حريتهما
  : جتلى متسك العصفورة األم حبريتها يف

  . دعوا ابنها لبذل اجلهد كي يتعلم الطريان) أ(
  .إصرارها على حماولتهما مًعا اخلروج من القفص) ب(

تـدرب العــصفور ) أ: (ريـة، فظهـر يفأمـا إصـرار نـدمي علـى نيلهمـا احل
فتح باب القفص للعصفورة وابنها القـادر ) ب( الدائم على الطريان الصغري

مــــن . ولــــدمتا حــــرين، وســــتبقيان حــــرين: "خطابــــه هلمــــا) ج(علــــى الطــــريان 
  ". الطبيعة أخذتكما وإليها أعيدكما

 الــدعوة إىل االمتنــاع عنــه الــدعوةوللــصيد نــصيب أكــرب وإن رفــدت 
وقد تعـددت أسـباب رفـض مبـدأ الـصيد  مـن كـون . ىل احلفاظ على احلريةإ

ـــصة طـــارق العـــسلي العلميـــة " ال تغـــين مـــن جـــوع"العـــصافري  كمـــا ورد يف ِق
، إىل اعتبار الصيد ظلًمـا يقـع علـى احليـوان إىل جانـب مـا )الصغيرالقائد (

  . يلحقه من أذى بالبيئة
ــــا إ ــــا حازًم ــــاب القــــصة موقًف ــــا، وقــــف كت زاء هــــذا املوضــــوع، مــــن هن

جرميـة " الـصيد 1)بكاء فـي غابـة شـمالية(فاعتربت إملي نصر اهللا يف قِـصة 
الغابـــــات البكــــــر واحليـــــاة بكــــــل "ويف حــــــق " بـــــشعة يف حـــــق احليــــــوان احلـــــر

                                                 
الِقـصة : تربويا وسـيكولوجيا. 1997 1بريوت، دار اإلبداع، ط). روت يل األيام( ، مج بكاء في غابة شمالية:  إملي نصر اهللا_ 1

 علـى املهتمـني بـسالمة :تربويـا. مهـى نـصر اهللا: خالية من اللوحات الداخلية، وتصميم الغالف بريـشة ،إىل عمر معنيموجهة غري 
  .الّذايت  السردعرب  العضوية، الّصورةحدث حققت ِقصة : فنيا. البيئة أن يقفوا ضد الصيد
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إنــه إن  : "، رافــضة مقولــة إن الــصيد رياضــة، مــربرة رفــضها بــالقول"مظاهرهــا
ن يتحـــول منهـــا إىل كـــان كـــذلك فلـــيس إال رياضـــة مؤذيـــة علـــى ممارِســـها أ

  ".الّنباترياضة بريئة ال تزعج احليوان وال الشجر وال 
 القــوانني الكنديــة املتعلقــة بالــصيد 1)يــد القــانون(وعرضــت يف ِقــصة 

التزام الـرقم احملـدد يف إجـازة الـصيف )أ: (داعية إىل تطبيقها يف بالدنا، وهي
  .الّذايت انضباط الصياد) ج(ممارسة الصيد يف موسم الصيد فقط ) ب(

 العلميــة أيــًضا 2)لنـودع الربيــع(كمـا متنــت إدفيـك شــيبوب يف قِــصة 
 يف النـــاسأن نتعامـــل مـــع الطيـــور واحليوانـــات يف بالدنـــا كمـــا يتعامـــل معهـــا 

البلـــدان األوروبيـــة الراقيـــة، إذ حتـــط علـــى األكتـــاف يف احلـــدائق والـــساحات 
ة، معتـربة الـصيد العامة، وتنقد فتـات اخلبـز والبـسكويت مـن األيـدي اللطيفـ

  . وجه من وجوه اهلمجية
ـــدعوةو    الواقعيـــة علـــى لـــسان اإلنـــسان إىل رفـــض الـــصيد، ترفـــدها ال

دعـــوات علـــى لـــسان احليـــوان يف قـــصص اســـتخدم الكتـــاب فيهـــا التـــأنيس، 
العلميـة إىل جتنـب ) الطبيعـة ليلـى فـي أحـضان(فدعا الغزال ليلـى يف قِـصة 

ن جيــدون متعــة كبــرية يف قتــل الـذي"ظــاملني صـيد الغــزالن واصــًفا الــصيادين بال
ة والكبرية، مستعملني يف  قتلها أفتـك أنـواع الـسالح دون الصغري احليوانات 

                                                 
  ). اإلعاقة(القصص االجتماعية :  انظر_  1
 .القصص العلمية:  انظر_ 2
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ذاكــرًا لليلــى ".  أودعهــا اهللا فيهــاالّـيترمحـة أو شــفقة، منتــزعني منهــا أرواحهــا 
  .أن والداه اصطيدا باألمس وأصبح وحيًدا ال أهل له

أرجـوك يـا صـديقيت أن تعملـي : " ليلـى بقولـهودعا البلبـل يف الِقـصة 
 مـن اصـطيادنا، إن هنـاك املزيـد مـن الطعـام يف هـذه الـدنيا؛ النـاسعلى منع 

فلماذا يطلقون علينا الرصـاص ويقتلوننـا مث حيملوننـا إىل موائـدهم؟ إننـا حنـن 
 تنخـر الّـيت  نقتات باحلشرات الـضارة والديـدان املؤذيـة _  معشر الطيور _

لنا أصوات مجيلة تطرب األمساع، فلماذا يكون جزاؤنا على هذا األشجار و 
  ".  املروع من القتل واإلفناء؟الّشكل

 أللبري مطلق استنتاج مثل 1)الصغيرالببغاء (وكان للببغاء يف ِقصة 
وجهة نظر احليوان تعليًقا على اختباء الببغاوات وقت ترى امللك ورجاله يف 

املوت أو باحلبس وَمن ال خيافهما؟ فاملوت الغابة، فهم صيادون جاؤوا ب
  .  اية احلياة والسجن اية احلرية

 حبــسوا احملبــوب _ إذا أحبــوا _لعــل اآلدميــني : "أمــا االســتنتاج فهــو
إال أن هلـــذا االســـتنتاج نافـــذة تفـــتح علـــى طـــرح ملـــيء !" يف بركـــة أو قفـــص

ظــره أو صــوته، وال أال حيــبس اإلنــساُن احليــواَن ــرد االســتمتاع مبن: الّرجــاءب
  .  يصطاده فيهااّليتيقتله رد أن يشعر باحلبور يف اللحظة 

                                                 
تربويًـــا . 1996لبنـــان، مكتبـــة لبنـــان، ط .  حكايـــات حمبوبـــة_، سلـــسلة كتـــب الفراشـــة الـــصغيرالببغـــاء :  مطلـــق ألبـــري_ 1

: تربويـا. الّرسـاموهي مزينة بلوحات كالسيكية ملونة أنيقـة مـع إغفـال اسـم . سنة)12 _8(موجهة إىل أعمار : وسيكولوجيا
  . املباشرالسرد العضوية، وقصت بالّصورةة سردية حققت ِقص : فنيا. جيب أن حنافظ على حرية وحياة احليوان
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الراعــي وملكــة ( ذاــا موجــودة عنــد إليــاس مسيــا يف ِقــصة الــدعوة  و 
ـــيت 1)العـــصافير  نـــادت فيهـــا ملكـــة العـــصافري مبنـــع صـــيدها وإبادـــا رأفـــة اّل

دها وتبقــى الطبيعــة بأجيــال العــصافري وجبمــال الطبيعــة لتتكــاثر وتتنــوع أغاريــ
  "!!!حية"

  قصص الحيوان األدبية: ثانًيا
غايـة أخالقيـة   fables     تستهدف قصص احليوان األدبيـة اخلرافيـة

 تنقــل مــن خللهــا احلكمــة لالســتفادة مــن العــربة حثــا علــى القيــام 2أو تربويــة
بعمـــــــل أو حتقيـــــــق منفعـــــــة مـــــــا  مـــــــن خلـــــــل شخـــــــصية احليـــــــوان البطـــــــل أو 

؛ 3نية الثانوية، وغالًبا ما تأيت يف إطار األمثـال واخلرافـات احليواالشخصيات
ألـف ( و4)كليلة ودمنة(_ املكتوب كالّرتاثما جيعل الكتاب يلتفتون إىل 

 ينهلــــــون منــــــه أقاصيــــــصهم أو الــــــّشعيب الــــــّرتاث وغريهــــــا أو 5)ليلــــــة وليلــــــة
  . يستوحوا إىل جانب ما يستوحونه من حكايات الفونتني وإيسوب

                                                 
 1997 احلـرف الـذهيب، ط،_بـريوت، دار اإلبـداع ). القيثـارة الذهبيـة(، جمموعة الراعي وملكة العصافير:  إلياس مسيا_ 1
.  بريــشة تاتيانــا جربنايـــالــصف اخلـــامس االبتــدائي، ومزينــة باللوحــات الكالســـيكية املعــربةإىل اموجهــة : تربويــا وســيكولوجيا. 

  . املباشرالسرد العضوية عرب الّصورةِقصة قصرية  سادت فيها احلوادث وحققت : فنيا. دعوة لعدم الصيد: تربويا
  .53، ص الّساحرةالحكاية  جعفر، الّرزاقعبد :  انظر_ 2
لروز غريب ) نادرة والسمكة(، و)ركب الفأرةم(، و)العجوز والذئب(، )النملة والُربغوث: ( انظر قصص احليوان األدبية_ 3

 . الّشعيبيف القصص 

، وعبــد 119 و 113، ص  الحيــوان فــي قــصص األطفــال: العاصــيعــريب [ميكــن العودة،للمزيــد مــن االطــالع، إىل _ 4
   ].  263_260أدب األطفال، ص  :  جعفرالّرزاق، كذلك، عبد 57 _56، ص الّساحرةالحكاية  ، جعفرالّرزاق

:  العاصــي، وعــريب233 _ 232، ص ثقافــة األطفــال: هــادي نعمــان اهليــيت[ن العــودة ،للمزيــد مــن االطــالع، إىل ميكــ_ 5
  .]303 _301، صأدب األطفال:  جعفرالّرزاق، وعبد  24، ص  الحيوان في قصص األطفال
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 أو 1الّدينيــــةالعلميــــة أو : قــــه قــــصص احليــــوان بأنواعهــــاوإىل مــــا حتق
 مـــن أهـــداف خاصـــة بكــــل قِـــصة، أو عامـــة يهـــدف إليهـــا نــــوع 2الفكاهيـــة

الِقــصة، حتقــق قــصص احليــوان األدبيــة هــدفًا أدبيــا هــو االســتعارة والرمــز إىل 
جانــــب تقريــــب األطفــــال مــــن احليــــوان وجعلهــــم يتعــــاطفون معــــه ويــــشعرون 

  أــم يعرفــون مــا _  مــن خلــل التــأنيس _كمــا يــشعرون باملــسؤولية جتاهــه  
  .يفكر وما يشعر به

 ميكـن أن الّـيتوحتفل هذه القـصص بـالكثري مـن األفكـار واألهـداف 
 ويفهم الغايـة منهـا، ومنهـا مـثًال مـا يـدعوه إىل القناعـة وجتنـب الطّفليقرأها 

أللبــري 3 )نمــرود الغابــة(البحــث عــن أمــور ال ميكــن حتقيقهــا كمــا يف ِقــصة 
ضــــجر مــــن حياتــــه فقــــرر ) منــــرود( يقــــول فيهــــا إن النمــــر العنيــــد الّــــيتمطلــــق 

وملـــا قـــرأ  يف عيـــين احلمـــار الرضـــا . البحـــث عـــن جتديـــٍد مـــا جيلـــب لـــه الرضـــا
لكـن منـرود . الكامل، قرر أن يلبس جلده ويقوم بأعماله وصوًال إىل قناعاته

                                                 
وقــد أنطقــت يف اآليــات .  بــذكر احليوانــات ألــا جــزء مــن النظــام اإلنــساين يف أي مكــان وزمــانالّدينيــة حفلــت الكتــب _ 1

قـصص : جوزف طانيوس لبس: انظر.[  وتعزيز اإلميان وبيان عظمة اخلالقالتهذيبوالسور واألصحاح واألسفار، هادفة إىل 
: ، كـــذلك، عـــريب العاصـــي90 _ 89ص، 1969 :1بـــريوت، األهليـــة للنـــشر والتوزيـــع، ط. األطفـــال الحيـــوان فـــي أدب

  ].43 _ 37، صالحيوان في قصص األطفال
 عـــنهم وإثـــارة تفكـــريهم وتنميـــة ذوقهـــم وإذكـــاء الّرتفيـــه وـــدف إىل إضـــحاكهم و الـــّصغار قـــصص تـــدخل املـــرح إىل قلـــوب _ 2

، ص قـــصص الحيـــوان فـــي أدب األطفـــال: جـــوزف طـــانيوس لـــبس. [إحـــساسام، كمـــا ـــدف إىل تـــشويقهم إىل القـــراءة 
109 _ 110.[  

ـــة:  ألبـــري مطلـــق_  3 تربويًـــا . 1996لبنـــان، مكتبـــة لبنـــان، ط .  حكايـــات حمبوبـــة_اشـــة ، سلـــسلة كتـــب الفر نمـــرود الغاب
: تربويـا. الّرسـاموهي مزينة بلوحات كالسيكية ملونة أنيقـة مـع إغفـال اسـم . سنة)12 _8(موجهة إىل أعمار : وسيكولوجيا

  . مع املونولوج املباشرالسرد العضوية، وقصت بالّصورةِقصة سردية حققت : فنيا. جيب أن نقتنع  بواقعنا
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ه وشخــصيته فــال احلمــار عــاد إىل الغابــة مرهًقــا متعًبــا مقتنًعــا بــأن لكــل حياتــ
  .قادر على أن يكون منرًا، وال النمر قادر على أن يصبح محارًا

ـــؤنس وتلتــزم صـــفاته األساســـية؛ فـــالنمر 
ُ
والِقــصة تـــستخدم احليـــوان امل

 مبكـان أن حيـل أحـدمها الـّصعوبةرافض غاضب، واحلمـار راض ذليـل، ومـن 
تـــاب األطفـــال  يركـــز معظـــم كالّـــيتمكـــان اآلخـــر وذلـــك الخـــتالف الطبـــائع 

 .  على اعتبارها مسة يصعب تغيريها أو تصديق تغيريها
ــــصة علــــى  هــــو : التــــايل الــــّشكلوقــــد بــــدت شخــــصية النمــــر يف الِق

  لكنــــــه ويف _ كمــــــا قــــــال الــــــسعدان وكمــــــا يعــــــرف اجلميــــــع _" املخــــــوف"
ألصــدقائه فــال يــأكلهم حــىت لــو كــان جائًعــا وال يــستعرض وفــاءه هــذا أمــام 

 : فسه يف مونولوجأحد، بل يؤكده لن
وهذا املخوف ".   صاحبه_  إذا جاع _ال جيوز أن يأكل الواحد "

 فيمـا _يرفض الذل لنفسه ويستغرب كيف يقبـل اآلخـرون بـه، لكنـه يقتنـع 
  .  أن لكل ظروفه وطباعه_بعد 

أما احلمار، فذليل يبين رضاه على اعتقاده بأنه حمظوظ ألن اآلدمي 
يرعاه صيًفا وشتاًء، فما عليـه إال أن يكـون يوفر له طعامه ويسكنه حظرية و 

سـعيًدا وفخـورًا مبـا حيظــى بـه مـن اهتمــام حـىت لـو كــان علـى حـساب كرامتــه 
  .   ال حيس بوجودها أصالً اّليت
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 يــصعب تــصديق تغريهــا وحتوهلــا، يقــص ألبــري الّــيتويف إطــار الطبــائع 
 لـذيا جـرت مـع ثعلبـوط الّـيت األحداث 1)الثعلب التائب(مطلق يف ِقصة 

أعلــن توبتــه عــن أكــل الــدجاج فوثــق أهــل املنطقــة بــه تــاركني القنــان مفتوحــة 
والــــدجاج يــــسرح وميــــرح، فمــــا كــــان منــــه إال أن اســــتدرج الدجاجــــة َدْجــــَدج 
ـــِشة  وزوجهـــا ُعـــرُفط وبقيـــة دجاجـــات القـــن وأكلهـــا وأكـــل معهـــا الـــديك دْب

  . ودجاجات قنه، ومل يوفر بقية الدجاج
مبــــا فيهــــا مــــن صــــفات ) ثعلبــــوط(علــــب والِقــــصة تقــــدم شخــــصية الث

 والـدجاج يف النـاسحقيقية أمهها االحتيال واخلبث، كمـا تقـدم شخـصيات 
صـــورة تفتقـــد الـــذكاء كوـــا صـــدقت توبـــة الثعلـــب رغـــم شـــكها يف تـــصرفاته 

 . بعض األحيان
وقــد اســتخدم القــاص التــأنيس داعًيــا إىل  تنميــة الــذكاء القــادر علــى 

   .تفادي املشاكل أو جتاوزها
 يـصعب احلـد مـن 2ويف إطار الطبائع، يبدو الديك شخـصية مغـرورة

ـــَذ أو لُـــوَح بتنفيـــذه، وتؤكـــد الـــّدخولغرورهـــا إال بعـــد  يف مغـــامرة العقـــاب نـُف 

                                                 
تربويًـا . 1998:  2لبنـان، مكتبـة لبنـان، ط.  حكايـات حمبوبـة_، سلـسلة كتـب الفراشـة الثعلـب التائـب:  ألبري مطلـق_  1

: تربويـا.  الّرسـاموهي مزينة بلوحات كالسيكية ملونة أنيقة مع إغفال اسم . سنة)12 _8(موجهة إىل أعمار : وسيكولوجيا
  . املباشر السرد العضوية، وقصت بالّصورةِقصة سردية حققت : فنيا. الطبع ال يتغري

فهما تعاجلان موضوع الغرور )  اجلدول(و) سنابل القمح: ( ميكن العودة إىل قصيت  إدفيك شيبوب االجتماعيتني_ 2
 .وتضعان له حالً يتمثل يف املشاركة
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 أللبــري مطلــق 2 )المغــرور الــديك( و1 )الــديك الفــصيح: (الفكــرَة قــصتا
  . ومنري عشقويت
الـــديك  "_بالـــديك األول صـــوتًا عاليًـــا رنانًـــا عـــرف بـــسببه ميلـــك 

 وملــــا كــــان هــــذا الــــديك يــــزداد يوًمــــا بعــــد يــــوم إعجابًــــا بـــــصوته ،"الفــــصيح
يعلمهــم فيهــا  كيــف " للــديوك"وفــصاحته، عــزم أخــريًا علــى إنــشاء مدرســة 

 من نومهم وكيف حيكون للـدجاجات أخبـارًا ويكتمـون عنهـا الناسينبهون 
لـــك أن وقــد نـــال إعجــاب الـــدجاجات اللــوايت أنقذنــه حـــني قــرر امل. أســرارًا

يقدم الديك الفصيح طعاًما على مائدتـه بعـد أن درب ديـوك اململكـة علـى 
 ". أطلق سراح الديك الفصيح أوال نبيض:"الصياح، فأطلقن عبارة 

إال كما " تغري فما عاد يصيح الذيوقد نفع التهديد فُأطلق الديك 
  يالـــذ؛ ممـــا يعـــين أن الِقـــصة حققـــت هـــدفها "تـــصيح الـــديوك وحـــني تـــصيح

كتبت من أجله وهو أن املغرور قد يوقع نفسه يف التهلكة فما عليـه إال أن 
  .  يتحلى بالتواضع

                                                 
تربويًــــا . لبنــــان، مكتبــــة لبنــــان، ط ؟؟؟. بوبـــة حكايــــات حم_، سلـــسلة كتــــب الفراشــــة الــــديك الفــــصيح:  ألبــــري مطلـــق- 1

: تربويـا. الّرسـاموهي مزينة بلوحات كالسيكية ملونة أنيقـة مـع إغفـال اسـم . سنة)12 _8(موجهة إىل أعمار : وسيكولوجيا
ـــصة ســـردية حققـــت : فنيـــا. العقـــاب يعيـــد املغـــرورين إىل حجمهـــم الطبيعـــي اشـــر مـــع  املبالـــسرد العـــضوية، وقـــصت بالـــّصورةِق

  .املونولوج
والِقـصة خاليـة مـن اللوحـات، أمـا الغـالف . 1998بـريوت، . ،  مـج قـصص وحكايـاتالديك المغـرور:  منري عـشقويت- 2

قِـصة حـدث قـصت : فنيـا. العقاب يفيد املغـرورين ويعيـدهم إىل حجمهـم الطبيعـي: تربويا وسيكولوجيا. فربيشة  َسَحر نصار
  . املباشرالسردب
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ويـــشبه ديـــُك منـــري عـــشقويت  املغـــرور ديـــك ألبـــري مطلـــق يف إطـــالق 
" عنـرت"صيحاته األقرب إىل عرض العضالت، ولكنه خيتلـف عنـه بـأن امسـه 

 سامعه لـو أنـه   زادت غروره حىت خييل إىل_ مع ما لالسم من دالالت _
وقمــة صــنني لوقـف وصــاح، فــال عجــب إن " القرنــة الـسوداء"يـستطيع بلــوغ 

يف " أم فريـد"جـار " أبـو فـؤاد"صار زعيم الساحات، وال عجـب إن حبـسه 
قبو عتيق مقيـد الـرجلني واجلنـاحني ُمعرًضـا لنقـر دجاجاتـه وديكتـه عقابًـا لـه 

بوعــه يف زاويــة قنــه   خــف حــىت كــاد خيتفــي بعــد خروجــه وقالــذيعلــى غــروره 
  .  كأي ديك إن مل نقل كأية دجاجة

فــإذا كــان الــديكان املغــروران بلغــا مــن الغــرور مــا بلغــاه، فــإن العقــاب  
كــان حــًال ناجًعــا لكــسر هــذا الغــرور وإعــادة كليهمــا إىل حجمــه الطبيعــي 

  .رغم شعور القارئ املشفق عليهما بعد انكسار شوكتيهما

اف املغــرور عنــد حــده  أيــًضا، كمــا ولألصــدقاء والرفقــاء دور يف إيقــ
  للــتخلص _ تقــرتح البطــة الذكيــة فيهــا الّــيت 1)والبطــة الــضفدعة(يف ِقــصة 

  أن ختتبــئ  والــضفدعة وتــشدان حــبًال  متنعــان اإلوزة _مــن اإلوزة املتكــربة 
مــن خللــه مــن النــزول إىل املــاء، فظنــت األخــرية أن أحــد احليوانــات املفرتســة 

                                                 
ة الرّابعــأبنــاء الــسنة إىل الِقــصة موجهــة : تربويــا وســيكولوجيا. 1995بــريوت، دار اإلبــداع، احلــرف الــذهيب، سلــسلة أحلــى أوقــات العطلــة، . الــضفدعة والبطــة: زينــب الزيلــع رميــا _ 1

 الـّصورةِقصة حيوان اجتماعية قصرية سادت فيها احلـوادث وحققـت : افني . العقاب يعيد املغرورين إىل حجمهم الطبيعي:تربويا. االبتدائية، واللوحات رسم لينا زيدان

  .    املباشرالسردالعضوية املتوازنة  عرب 
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وقـد أحـسنت القاصـة إذ قـدمت . فة إىل آخر الغابةيريد أكلها فهربت خائ
  . طريقة لطيفة ملقاومة الغرور دون إيذاء املغرور

 علـى الـديك األبـيض 1وليس بعيًدا عن األخالقيـات، يطغـى احلـسد
قـــادر علـــى " ألن األخـــري 2)والـــديك األســـود الـــديك األبـــيض(يف قِـــصة 

ز األول عـــن فعـــل بينمـــا يعجـــ" الطـــريان مـــن ســـور احلديقـــة إىل طـــرف الربكـــة
وبعــد حمــاوالت قفــز وطــريان مل ختــُل حــىت مــن صــبغ الــديك األبــيض . هــذا

  .  األسود، جنح يف اجتياز املسافةالّلونريَشه ب

اكتــــساب املهــــارة ) أ: ( وردت يف الِقــــصةالّــــيتومــــن األفكــــار املهمــــة 
اإلرادة تبــدأ بفكــرة، وقــد قــال الــديك األســود يف ) ب. (حيتــاج إىل التكــرار

خطر ببايل أن أطري إىل طرف الربكة ففعلت دون أن تـواجهين : "ملعىنهذا ا
) د( مـن شخـصي إىل أخـرى الـّصعوباتختتلـف ) ج" (أية صعوبة يف األمـر

أنا ال : " اعتمده الديك األسود يف قولهالذي املنطقي الّتفكريجيب اعتماد 
ـــــسنونو ـــــن أفكـــــر بـــــه يف . أقـــــدر أن أطـــــري كال مل أفكـــــر بـــــذلك مـــــن قبـــــل ول

 اّلــيت؟ هــذا غــري ممكــن وال أفكــر بــه فــاألمور !أنــا أطــري كالــسنونو. ستقبلاملــ
) ه" ( ـاالّتفكريأعرف سلًفا أنين ال أستطيع أن أحققها ال أضيع وقًتا يف 

                                                 
حتـت (العلمية لطـارق العـسلي، وقِـصة ) الصغرياملخرتع (االجتماعية لرشاد دارغوث، وِقصة ) خالفات حمببة( انظر ِقصة _ 1

 . املرحة لسماح إدريس) السرير
 بريـشة طـارق الّرسـوم. ت. د.، دار الوسـامالّلبنـاينبـريوت، دار الفكـر . الديك البيض والديك األسود:  حسن عبد اهللا_ 2

التــدريب واإلرادة : تربويــا. الِقــصة غــري موجهـة إىل عمــر معــني: تربويــا وســيكولوجيا. العـسلي، وهــي ملونــة ومتناســبة مــع الـنص
 .  املباشر واملونولوجالسرداجتماعية سادت فيها احلوادث وقصت بِقصة : فنيا.  حيققان النجاح
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) ز(الفــــــشل يــــــؤدي إىل ســــــخرية اآلخــــــرين ) و(اإلرداة تــــــؤدي إىل التفــــــوق 
  . الّسابقالنجاح ينسي الفشل 

احلميدة أو غري احلميدة، يروي ويف إطار األخالقيات والتصرفات 
ال تأمن : " ختتصر املثل القائلاّليت 1)الهر المخيف(حسن عبد اهللا ِقصة 
فريوي كيف استطاع اهلر الرمادي احلصول على ". األمحق وبيده السيف

 أكله، وملا عرف من اخلروف أن السكني الذيسكني كانت مع احلسك 
وانات، راح يهددها فهربت كلها خطري إىل درجة يستطيع فيها ذبح احلي

إىل أن حلقت به صاحبة البيت وضربته الستعادة السكني، فأصيب ذنبه 
واعوج ومال إىل جهة اليمني؛ وبعد أن كان اهلر الرمادي يثري اخلوف يف 

  !الّضحكقلوب حيوانات القرية، أصبح يثري 
  لنازك خريس عن نئة أصدقاء2)المولود الجديد(وتتحدث ِقصة 

الغزالـــة هيفــــاء مبولودهـــا اجلديــــد بــــدر، وذلـــك بتقــــدمي بـــساط مجيــــل اشــــرتك 
 القـارئ الطّفـلاجلميع يف صنعه يف هدف واضح أرادت القاصة إيصاله إىل 

  .  الّتعاونوهو التشجيع على 

                                                 
 8(الِقـصة موجهـة مـن عمـر : تربويـا وسـيكولوجيا. 1998، 1بريوت، دار احلـدائق، ط . اهلر املخيف:  حسن عبد اهللا_ 1
ِقــصة : فنيــا .ق وبيــده الــسيف ال تــأمن األمحــ:تربويــا. ات كاريكاتوريــة معــربة بريــشة موفــق قــاتومزينــة بلوحــســنوات، ) 10 _

  . املباشر واملونولوجالسرد العضوية عرب الّصورةحيوان سادت فيها احلوادث وحققت 
: تربويا وسيكولوجيا. 1998، 2بريوت، دار احلدائق، ط. ، السلسلة القصصية للصغارالمولود الجديد:  نازك خريس_ 2

أمهيــة : تربويــا. واللوحــات ملونــة، معــربة بريــشة علــي مشــس الــدين. حــىت التاســعةالِقــصة موجهــة إىل أعمــار مــن ســن الــسابعة 
 .  العضوية من خلل حبكة بسيطةالّصورةِقصة حيوان أدبية حققت : فنيا. الّتعاون
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األرنــب "، فحيــث فــشل 2 بالــذكاء1)األرنــب الذكيــة(وتــشيد ِقــصة 
قــل، كانــت األرنــب الذكيــة يف إخفــاء آثــار تناولــه امللفــوف مــن احل" الغريــب

 ال الّـــيتقـــد اهتـــدت إىل طريقـــة تـــشبع فيهـــا مـــن وريقـــات امللفـــوف اخلارجيـــة 
  . يستهلكها اإلنسان، فال خيسر صاحب احلقل وتشبع هي

ة ذاــــا الطّريقــــوقـــد جتلــــى ذكاؤهــــا أيــــًضا يف تكـــوين عائلــــة تتغــــذى ب
  .  بالزواج منها" األرنب الغريب"وذلك بعد أن أقنعت 

كوكي ( استخدام الذكاء، تتحدث سناء شباين يف ِقصة  ويف إطار
البومة " كوكي" عن رفض سكان الغابة أن تعمل 3)لحل المشاكل

مشكلة صديقتها " كوكي"، وحني حتل 4عندهم يف العطلة املدرسية
صغارها فأعادم " يانسون" سرق الغراب اّليت _" أم ُهبَـْرية"الضفدعة 

  قررت أن تفتح منزهلا حلل املشاكل _ءها إليها حبيلة استخدمت فيها ذكا
  . بعد أن عادت إليها الثقة بنفسها وبقدرا على التفوق والنجاح

                                                 
، 1 احلــرف الــذهيب، ط_بــريوت، دار اإلبــداع . سلــسلة أحلــى أوقــات العطلــة، األرنــب الذكيــة: إليــاس إدمــون رزق اهللا _ 1

.  بريـشة تاتيانـا جربنايـااالبتـدائي، مزينـة باللوحـات الكالسـيكية املعـربة الثـاين صـف  إىلموجهـة: تربويا وسيكولوجيا. 1996
 املباشــر، وهــي الـسرد حققــت احلبكـة العــضوية، وقــصت بقـصرية حيــوان أدبيــة قِـصة : فنيــا.  دعــوة إىل اسـتخدام الــذكاء:تربويـا

 . مضبوطة ضبطًا كامالً 
بـَْيب األمحق( انظر الِقصة املرحة _ 2 أللكسندرا باسيل عواد) الد. 
 . كوكي لحل المشاكل:  سناء سامي شباين_ 3
، )هــداياكم يف العيــد(، و)نــشتغل لنــتعلم(، و)الــصغريالــصناعي ( ميكــن العــودة إىل قــصص إدفيــك شــيبوب االجتماعيــة _ 4

 الـذيإلدفيـك شـيبوب إىل العمـل ) كيـف تغلـب علـى حزنـه(تـدعو قِـصة كـذلك . وهي تـدعو إىل العمـل يف العطـل املدرسـية
 .  من أحزامالناسخيلص 
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 الشخصياتوالِقصة احلافلة بالتْأنيس ومبعلومات علمية عن 
  :  تدعو إىل1احليوانية املوجودة فيها

استخدام الذكاء حلل ) ب(ممارسة العمل يف العطل املدرسية ) أ(
  . ممارسة عمل جديد نكتشفه وقد ال يكون موجوًدا أصالً ) ج(شاكل امل

 الصغري إللياس زغيب عن العصفور 2)ريشا يطير(ِقصة وتتحدث 
 حياول الطريان قبل أوانه فيتعرض ملخاطر عدة تنقذه منها العنزة الذيريشا 

  . مرمر عندما تعيده إىل عشه
اقعية، وبوصف الطبيعة، وحتفل الِقصة األدبية باملعلومات الو 

. والسلحفاة واألرنب" السقاية"وباحليوانات املوجودة فيها كالعنزة واجلرادة و
فالصرصور يئز، واحلمار ينهق، والثور : كما حتفل بأصوات الكائنات احلية

 إىل الدعوةأما هدف الِقصة فهو . يعّج، والكلب ينبح، والضفدعة تنقّ 
  .   دعوة تصلح لصغار اإلنسان أيًضا وهيالنموقبول مراحل 

 لسناء سامي شباين عن 1)الجار الجديد" نقار"(وتتحدث ِقصة 
أمهية احرتام اجلريان وجتنب إزعاجهم لئال يضطر املزعج إىل االعتذار منهم  

                                                 
اغيف أوالد الـــضفدعة، وجتمــد الـــضفادع يف الــّشر  منهـــا، و النــاسصـــفات البومــة، وتـــشاؤم :  املعلومــات العلميـــة يف الِقــصة_ 1

 . اجلليد
، مزينـة عمر معني  إىلموجهةغري : تربويا وسيكولوجيا. 1993، 1بريوت، مكتبة نوفل، ط. ريشا يطير:  إلياس زغيب_ 2

 حققـــت قــصرية حيــوان أدبيــة قِــصة : فنيـــا.  جيــب أال نــستبق النــضوج:تربويــا. امللونــة بريــشة ناتــايل العــدس ســـعادةباللوحــات 
   املباشرزالسرداحلبكة العضوية، وقصت ب
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" إزعاج"بعد أن قرر صديقاه إليهم " نقار"كما اعتذر اجلار اجلديد 
  .ةالّشرير ا أن يطردا اجلريان بوسائلهم" مزعج"و

 للقاصة نفسها حكاية 2)سيرة الحمار األخير(وحتكي  ِقصة 
 يطلب حسنة وال جيدها رغم الذي" أبو موزة"احلمار العجوز اليائس 

 محلته أثقل األمحال وفاز اّليت" هنية"وأين جيدها وصاحبته . ماضيه العريق
ر مزاياه  مبباريات أمجل احلمري وأقواها مل تقدّ _ عندما كان عندها _

 سبق وأن التقى فيه األتان الذيفغادرها حزيًنا باحثًا عن غده يف البيدر 
وملا . فما حصل عليها وال وجد البيدر ألن أبنية أقيمت مكانه" الغرباء"

. وقع يف إحدى احلفر، أنقذه رجل طيب وأخذه معه ليبدأ رحلة ايته
نيه احليوان يف اتمع، على أن معاملة الرجل الطيب مل تكن املرآة عما يعا

كانت ) أ: (ةالتاليفثمة من يعامل احليوان معاملة سيئة دلت عليه األفعال 
كانت تؤجره لبعض الفالحني يف ) ب(هنية تضربه ضربًا موجًعا باخليزران 

طردته هنية بعد أن نفذ التنب من عندها وصار ) ج(القرية ااورة فيتعبوه 

                                                                                                                            
غــري : تربويــا وســيكولوجيا. ت.بــريوت، أصــالة، د). صـديقي شوشــو(، مــج الجــار الجديــد" نقــار":  سـناء ســامي شــباين_ 1

حيــوان قِــصة : فنيــا.  جيـب أن حنــرتك اجلــريان:تربويــا. امللونـة بريــشة هرايــر موســكوفيان، مزينــة باللوحــات عمــر معــني  إىلموجهـة
  . املباشرالسرد حققت احلبكة العضوية، وقصت بقصرية أدبية 

. 2004، 1بريوت، دار احلدائق، ط. ، السلسلة القصصية للفتيان والفتياتسيرة الحمار األخير: شباين سناء سامي _ 2
 جيــب أن :تربويــا. امللونــة بريــشة حــسان زهــر الــدينمزينــة باللوحــات وهــي ،  إىل الفتيــان والفتيــاتموجهــة: تربويــا وســيكولوجيا

  . املباشرالسرد حققت احلبكة العضوية، وقصت بقصرية بية حيوان أدِقصة : فنيا. حنرتم العجائز وتم م
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ني غادر منزهلا مل يكن ذاق الطعام منذ ح) د(عجوزًا ال يصلح لشيء 
  .أسبوع

عجوز بائس يذكرنا ) أ: (وقد بدت شخصية احلمار يف الِقصة
لكن .  تتكلم عن احلمار العجوز وأصدقائه العجائزاّليت الّشعبيةباحلكاية 
  استطاع أن يقود ثورة ضمت عجائز _ الّشعبية يف احلكاية _احلمار 

) ب(مستسلًما بائًسا " أبو موزة"كان احليوانات ومضطهديها بينما  
 أحبها فدهستها اّليت" الغرباء"رومانسي جتلت رومانسيته يف تذكره األتان 

، يالحقه الّنظرغادر منزل خمدومته، ضعيف : (مثري للشفقة) ج(سيارة 
حتول البيدر إىل مشروع [الذباب، جائع، ال جيد أسبابًا تربطه باملكان 

 ].البحث عن بقبقة دجاجة بدل صوت السيارات[وال باألصدقاء ] بناء
وتطرق قصصيو األطفال إىل قـص حكايـات حيوانيـة أدبيـة مـن نـوع 

 تأخـــذ مــــن الواقـــع وتفـــسره بأســـلوا فتخلـــق قصــــًصا الّـــيت" النـــزوة اخلياليـــة"
  إىل جانـــب مـــا _إال أن هـــذه احلكايـــات . 1جذابـــة وجديـــدة) ميثولوجيـــة(

  قــــد _ تــــسحره الّــــيتوروعتهــــا تقدمــــه مــــن عجائــــب ومهيــــة بفــــضل خفتهــــا 
ن ال الــــذيتـــشكل خطــــرًا علـــى بعــــض األطفـــال الــــواقعيني الـــضعفاء املخيلــــة 

ممـا " 2التداخل بني العجيب الغريب وبني الواقعي احلقيقي"يستطيعون فهم 
 الطّفــليــضطر إىل تأجيــل تقــدمي هــذا النــوع مــن القــصص إىل أن يكتــشف 
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الــــومهي واحلقيقــــي؛ ومــــن هنــــا  يعــــيش فيــــه ويــــدرك الفــــرق بــــني الــــذيالعــــامل 
بوييتمسك  خاصـة وأن " 1مالءمـة القـراءة مـع ذهـن كـل طفـل"ني بفكـرة الرت

 ألــا ال تعطيــه الطّفــلال تزيــد ثقافــة "الــبعض يعتــرب أن مثــل هــذه القــصص 
غري أننا ال ميكن احلكم ". 2األسباب احلقيقية الكامنة وراء الفكرة املطروحة

، فهـي تقـدم الكثـري مـن املعلومـات عـن فـةالثقاعلى خلو هذه القصص مـن 
مــــن هــــذه احلكايــــات ِقــــصة .  احليــــوان وإن لفــــت الفكــــرة األســــاس باخليــــال

أول مشبـــانزي فقـــد " حتكـــي حكايـــة الّـــيت أللبـــري مطلـــق 3)ل المفقـــودالـــذي(
 مــن الــّتخلصإىل رغبتــه يف " ِمشبــانزي"وقــد عــزا القــاص فقــدان ذيــل ". ذيلــه
 عمه نسناس لئال يكون هناك شبه بينهما فعرضـه  يشبه ذيل ابنالذيذيله 

 رفــضته فــنقم عليهــا ورماهــا بثمــار أشــجار الغابــة الّــيتعلــى حيوانــات الغابــة 
فلحقت به، فهرب حنـو جـرف صـخري يريـد أن يقفـز منـه، لكنهـا أشـفقت 

  .  عليه وحذرته وأمسكت كلها بذيله تشده إىل الوراء فانقطع
نزي أســطوريا، أعلمــت األطفــال وإذ قــصت احلكايــة ِقــصة ذيــل مشبــا

 ذيلـه طويـل الثـاينيشبه الـشمبانزي النـسناس لكـن األول بـال ذيـل و ) أ: (أن

                                                 
  .435، ص أدب األطفال:  جعفرالّرزاق عبد _  1
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ًــــا . ت.لبنــــان، مكتبــــة لبنــــان، د.  حكايــــات حمبوبــــة_، سلــــسلة كتــــب الفراشــــة مفقــــودل الالــــذي:  ألبــــري مطلــــق_  3 تربوي

: تربويـا. الّرسـاموهي مزينة بلوحات كالسيكية ملونة أنيقـة مـع إغفـال اسـم . سنة)12 _8(موجهة إىل أعمار : وسيكولوجيا
  . ضوية، وقصت بالسرد املباشرالع الّصورةِقصة سردية حققت : فنيا. جيب أن حنرتم كل عضو من أعضائنا
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يقفـز الـشمبانزي قفـزات غريبــة يبـدو معهـا وكأنـه يـرقص أو يقــوم ) ب(جـًدا 
  .من ال حيرتم أعضاءه ال يستحق أن حيتفظ به) ج(حبركات مضحكة 

 للطّفـل، فال ميكـن "وة اخلياليةالنز "أما وقد أجاد القاص رواية قصته 
أن يكون قد حصل معرفة حقيقية علم من خللها السبب احلقيقي الكـامن 

ولعـل . وراء كون الـشمبانزي بـال ذيـل بينمـا ذيـل النـسناس أطـول مـن اللـزوم
  إلعطاء جواب عن سؤال _  يف هذه احلال _الكتب العلمية هي املرجع 
  . طرحته الِقصة ومل جتب عنه

  قصص الحيوان العلمية: اثالثً 
 العلم واملعرفة عن عـامل احليـوان الطّفل تقدم إىل اّليتالقصص "هي  

وتعتمـد هـذه القـصص . يف إطار قصـصي شـيق مـشفوع برسـوم ملونـة مجيلـة
على مراقبة سلوك احليوانات يف الطبيعة، وتصور بيئتها تصويرًا دقيًقا فتشرح 

سها وكيـــف تـــريب صـــغارها أيـــن تولـــد وكيـــف تغتـــذي وكيـــف تـــدافع عـــن أنفـــ
بأســــلوب ممتــــع جــــذاب حيبــــب إىل األطفــــال هــــذه املــــادة العلميــــة وجيعلهــــم 

وقـــد تركـــز الِقـــصة العلميـــة علـــى جانـــب علمـــي ".  1يتقبلوـــا تقـــبًال حـــسًنا
 تتكلم الِقصة عنه، كأشواك القنفذ الذيواحد يتبوأ صدارة صفات احليوان 

وقـــد تـــتكلم عـــن احليوانـــات .  ..وبيـــت  الـــسلحفاة وخرطـــوم الفيـــل وغريهـــا
  .  عامة
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االلتـــزام : دقـــة املعلومـــات) أ: (ولِقـــصة احليـــوان العلميـــة شـــروط هـــي
 :حتديـد املوضـوع) ب(باألمانة العلميـة فـال يقـدم القـاص معلومـات خاطئـة 

جيــــب أال حتــــشى صــــفحات الكتــــاب مبعلومــــات جانبيــــة ختــــل بالــــسياق أو 
لتــشويق علــى حيويــة الِقــصة  حيــافظ ا: التــشويق) ج (الــّذهنغامــضة تــشوش 

وال يقتـــصر التـــشويق علـــى الـــسياق . ورونقهـــا وميحـــو جفـــاف املـــادة العلميـــة
 واسـتخدام التـأنيس لـشرح 1 وأسـلوب الكتابـةالـّصورةالقصصي، بـل يـشمل 

  .املعلومات الواردة يف الِقصة
يات ودخـوًال إىل عـامل احليـوان الـسلوكوليس بعيًدا عن األخالقيات و 

اقعيــا ولكــن باســتخدام التــأنيس، كتــب كتــاب القــصة عــن احليــوان وحياتــه و 
: بلــسانه هــو كمــا فعلــت روز غريــب وإملــي نــصر اهللا فكــان بطــال قــصتيهما

  . عنرت وزيكو:  هرين3 )يوميات هر( و2 )عنتر(
" أيب مــــسعود" نــــال إعجــــاب الــــذيحيكــــي القــــط األســــود الــــشجاع 

 يف الِقـــصة _بـــه يف الـــصيد  نـــشأ فيـــه نظـــرًا إىل مواهالـــذيصـــاحب الـــدكان 
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، الّلبنـاينبـريوت، دار الكتـاب . ، سلـسلة جمموعـة قـصص عامليـة لـألوالد)2(، مـج قـصص مـن احليـاة عنتر:  روز غريـب_  2
 بـاألبيض واألسـود مـع كالسـيكيةة  ومزينـة بلوحـإىل عمـر معـني موجهـة غـري : تربويـا وسـيكولوجيا. ت.دار الكتاب املصري، د

 العـضوية عـرب الـّصورةقِـصة حيـوان سـادت فيهـا احلـوادث وحققـت : فنيـا .دعـوة لالهتمـام بـاحليوان: تربويا. الّرسامإغفال اسم 
  . الّذايت السرد

إىل عمـر موجهـة غـري : تربويـا وسـيكولوجيا.2005، 4بـريوت، دار الكتـاب العـاملي، ط. يوميـات هـر:  إملي نـصر اهللا_  3
.  صفحة مـن القطـع الوسـط142 مؤلفة من الرّاوية و . باألبيض واألسود بريشة مها نصر اهللاكالسيكيةات  ومزينة بلوحمعني 
  . الّذايت السرد العضوية و الّصورةادث عرب احلو ِقصة حيوان سادت فيها : فنيا . دعوة لالهتمام باحليوان:تربويا
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ن يكرهون احليوانات، كتلك العجـوز الذي الناس معاناته مع بعض _األوىل 
 _ كانــت تــرى أن ال فائــدة مــن وجــود اهلــررة يف البيــوت بعــد انتــشار الالّــيت

، وذينــــك الولــــدين اللــــذين أحبــــاه لدرجــــة أصــــبح فيهــــا لعبــــة )دي دي يت(
  . ان معلمه احلنونبأيديهما فصار حيلم بالعودة إىل دك

ــــــة وجــــــود اهلــــــر يف إبعــــــاد احلــــــشرات ) أ: (علميــــــا ــــــصة أمهي ــــــني الِق تب
ــــضارة  ــــات ال ــــل الــــذيتقــــدم العلــــم ) ب(واحليوان ــــة تقت  أوجــــد مــــواد كيميائي

 _ الوســائل الطبيعيــة _اســتخدام اهلــررة ) ج(احلــشرات واحليوانــات الــضارة 
اســـتخدام املـــواد يف القـــضاء علـــى احلـــشرات واحليوانـــات الـــضارة أفـــضل مـــن 

يستطيع اهلر أن يظهـر مهاراتـه يف ) د( تضر بصحة اإلنسان اّليتالكيميائية 
  . الصيد عندما يعاَمل معاملة حسنة من قبل اإلنسان

ة زيكو، فينقل جتاربه بدًءا من مغادرتـه عائلتـه، الثانيأما بطل الِقصة 
اتـــه خـــوف وقلـــق مـــرورًا باإلقامـــة يف بيـــت أســـرته اجلديـــدة، وصـــوًال إىل معان

 أصــيب بقذيفــة ســنة الــذيوتنتهــي يوميــات زيكــو ربــه مــن منزلــه . احلــرب
 تــستحق الّــيت اإلنــسانية الــدعوةأمــا .  عنــدما كانــت بــريوت تــشتعل1982

التوقــف عنــدها طــويًال يف هــذه اليوميــات، فهــي دعــوة مــشعلي احلــروب إىل 
 األهليـة وقبلهـا ون احلـروبالّلبنانيالتعقل وجتنب نشر اخلوف بعد أن جرب 

  . وبعدها حروب اآلخرين على أرضهم
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) ب(يـــــشعر احليـــــوان بـــــالفرح واحلـــــزن واخلـــــوف والقلـــــق ) أ: (علميـــــا
يـــستطيع احليـــوان أن حيـــب، ويـــستطيع أن يـــدافع عـــن نفـــسه، ويـــستطيع أن 

جيـب أن يعامـل احليـوان بلطـف فـال ) ج(خيّلص نفسه وقـت اخلطـر فيهـرب 
  .يؤذى

يــوان وحياتــه واقعيــا أيــًضا مــستخدمني ودخــل كتــاب القــصة عــامل احل
القـــرد : ( كمـــا يف قـــصصالـــّذايت املباشـــر ال الـــسردالتـــأنيس ولكـــن بطريقـــة 

 ملنيـا 2)مـن هـو صـديقي؟( لطـارق العـسلي، و1) وحيوانـات الغابـةالـصغير
  .  لنازك خريس3)الصغيرالقنفذ (احلايك، و

 يعـــيش يف الـــذيبـــو تــدخل الِقـــصة األوىل القـــارئ إىل عـــامل القـــرد زام
غابــــة أفريقيــــة مجيلــــة فيخــــرج للتعــــرف إىل حيواناــــا بطريقــــة بــــسيطة مقنعــــة 

  .  احلسية ذات األلوان الزاهيةالّرسومطفولية مرحة تكرسها 
  : علميا

                                                 
إىل موجهة :  تربويا وسيكولوجيا.1995: 1 بريوت، دار احلدائق، ط. وحيوانات الغابةالصغيرالقرد :  طارق العسلي_ 1

ا، ومزينة بسبع لوحات ملونةالّصغار ا.  بريشة الكاتب نفسه جدا. بة على بعض حيوانات الغاالّطفلتعريف : تربوية : فنيِقص
  . مباشرالسرد عرب حبكة حققت صورة  البناء و الشخصيةعلمية قصرية سادت فيها  

الِقـصة غـري موجهـة : تربويـا وسـيكولوجيا. 2005 1 بريوت، أصالة للنـشر والتوزيـع، طمن هو صديقي؟:  منيا احلايك_  2
اللوحــات بريــشة جيهــان صــليبا، وهــي  ملونــة ورومانــسية وأقــرب إىل . ةالثانيــإىل أي  عمــر وإن كانــت تناســب األعمــار بعــد 

 العضوية من الّصورةِقصة قصرية علمية حققت : فنيا. الصداقة تبىن على التشابه: تربويا. للّطفلالكالسيكية، وألوانه مناسبة 
  .خلل حبكة بسيطة

الِقـصة موجهـة إىل األعمـار : تربويـا وسـيكولوجيا. 1994، 1بـريوت، دار احلـدائق، ط. الـصغيرالقنفـذ :  نازك خريس_  3
األشواك تفيد القنفذ وأصدقاءه، : تربويا. واللوحات ملونة، معربة بريشة علي مشس الدين. ة عشرةالثانيمن سن السابعة حىت 

 .  العضوية من خلل حبكة بسيطةالّصورةِقصة حيوان علمية حققت : فنيا. وتبعد األعداء
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عرف القاص جمموعة حيوانات تعيش يف الغابة األفريقية بشكل ) أ(
عــــرف ) ب( زامبـــو الـــصغريبـــسيط جـــدا وعلـــى رأســـها بطــــل الِقـــصة القـــرد 

  ونوعيــــة 1القــــاص شخــــصيات قــــصته الــــست مــــن خلــــل شــــكلها اخلــــارجي
قــدم القــاص حملــة ) ج( وجهــت إلــيهم اّلــيتطعامهــا ممــا يناســب قــراء الِقــصة 

شـــجع القـــاص علـــى )  د(عـــن جـــو الغابـــة األفريقيـــة احلـــار ونباتاـــا ومائهـــا 
  .  تقود إىل املعرفةاّليتعملية االكتشاف 

ات احملـسوسة وامللموسـة يف شـرح الِقـصة علميـا، وقد سامهت الكلمـ
كمـا سـاهم . فأوضحت طريقة عيش وطعـام وتنقـل كـل شخـصيات الِقـصة

وسـاهم وصـف املكـان . الشخـصيات يف تقدمي صورة واضحة عـن 2التكرار
يف اســتكمال صــورة الغابــة اإلفريقيــة العلميــة الواضــحة دون اســتبعاد اخليــال 

س املعتمــد علــى احلــوار القــصري، املستكــِشف، املنتظــر  ظهــر يف التــأنيالــذي
) يطمــئن( يبتــسم الــصغري فجعلــت القــرد الــّصورةأجوبــة ســامهت يف توضــيح 

  ).. خياف(أو يهرب 
ليالً )  توتو (3عن حبث الوطواط) من هو صديقي؟(وتتحدث ِقصة 

عــن صــديق يلعــب معــه، لكــن مجيــع مــن يــسأهلم يكونــون نــائمني فيعدونــه 
                                                 

ا أملـس طـويالً لـيس لـه شـاهد حيوانًـ"، "؟الـّشعرمن أنت أيهـا احليـوان املنفـوش "،"الّشعرا كبريًا منفوش رأى حيوانً : "مثل _ 1
  ...إىل اية الِقصة"  ليس له أيد وال أرجل؟الذيمن أنت أيها احليوان "، "أيد وال أرجل

 . صادفهااّليتكرار صفات احليوانات تكرار صورة تنقل القرد، وتكرار امسه، وتكرار أسئلته، وت _ 2
، خيرج إىل البحث عن الّنشاطوهو ليلي . ، وهو احليوان الثديي الوحيد القادر على الطريان"اخلفاش" الوطواط، ويدعى _ 3

أما النهار فيقضيه يف الغالب يف كهوف مظلمة، ونتيجة هلذه احلياة أصبحت عيناه ال تؤديان . الطعام يف الليل فقط
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وأخـــريًا جيـــد . عـــه صـــباًحا فـــال يناســـبه احلـــل ألنـــه ينـــام يف النهـــار مالّلعـــبب
  ).بوبا (1صديقة تشبه طبائعها طبائعه هي البومة

  : علميا
: قــــدمت الِقــــصة معلومــــات علميــــة عــــن بعــــض حيوانــــات الليــــل) أ(

  .  الوطواط والبومة
 _ة جيهــان صـليبا يف خطـأ علمــي حـني رمســت الّرسـاموقعـت ) ب(

 جمموعة دعسوقات حيوم فوقها الوطواط تعليًقا على _ة يف الصفحة األخري 
، مــع مــا للدعــسوقات مــن "هــو نــافع ألنــه يأكــل احلــشرات الــضارة: "مجلــة

  ! فوائد جتعلها ضمن احلشرات النافعة
ة فتقدم معلومات عن القنفذ يف إطـار قصـصي أديب الثّالثأما الِقصة 

ن القنفـــذ وأشـــواكه، حافـــل بالتـــْأنيس، فبعـــد أن ختـــاف احليوانـــات وـــرب مـــ
 خلقهـا اهللا تعـاىل ليـدافع الّـيتيضطر إىل شرح أسـباب وجـود هـذه األشـواك 

  .ا عن نفسه ألنه صغري وضعيف

                                                                                                                            
فعندما يطري يطلق صوتًا ذا ذبذبة ال تسمعه أذن . ما، ولكن اخلفاش عوض العينني جبهاز عجيب يشبه الراداروظيفته

كيف : حسن أمحد جغام[ تصادفه  فيحس ا اخلفاش ويتجنبها اّليتاإلنسان، ويرتد صدى هذا الصوت عن األجسام 
 ].1986، 1لتوزيع، طتونس، منشورات دار املعارف للطباعة والنشر وا. تعيش الحيوانات

 تعبـث الّـيتوالبوم من أنفع احليوانات لإلنـسان، فهـو يأكـل معظـم احليوانـات .  من الطيور الليلية اجلارحة أو أكلة اللحوم_ 1
 أغلبهـــا مـــن الفئـــران أو اجلـــرذان أو الـــضفادع أو الّـــيتباملزروعـــات، ويـــسعى يف طلـــب الـــرزق يف ظلمـــة الليـــل الصـــطياد فرائـــسه 

تلف البوم عن غريه يف أن عينيه يف مقدمة الراس مثل اإلنسان، وكذلك يف قدرته على أن يدير راسـه دورة كاملـة وخي. الثعابني
 ].كيف تعيش الحيوانات: حسن أمحد جغام. [لريى كل ما خلفه دون ان حيرك جسمهه أو يغري وضعه



 365

ة الـــّسليم وال يكتفـــي بتقـــدمي أســـبابه، بـــل يقـــدم برهانًـــا علـــى نوايـــاه 
 كــان علــى َوْشــك افــرتاس محامــة الــذيحــني يغــرس أشــواكه يف قــدم الثعلــب 

  . اب اجلميع وصداقتهممفيخلصها وينال إعج
  .1أشواك القنفذ وسيلة طبيعية للدفاع عن نفسه: علميا

وكتــــب كتــــاب القــــصة قصــــًصا علميــــة عــــن احليــــوان دون اســــتخدام 
 ذكـر الّـيت 3)الكنغـر( يف قِـصة  2فدخلت روز غريب عامل الكنغـرالتأنيس، 

صة فيهـــا منظـــر نوريـــة حتمــــل ابنهـــا يف كـــيس تعلقـــه علــــى ظهرهـــا بطلـــَة الِقــــ
كـــيس حلمـــي يف بطـــن األم " حيمـــل ابنـــه يف الـــذيبـــالكنغر " أمـــل"ة الـــصغري 

، فكانــت مناســبة ليتحــدث نبيــل ألختــه أمــل عــن هــذا احليــوان "خيلــق معهــا
قرا، فتحدث عن ضـخامته ورجليـه ) َتْسمانيا(و) أسرتاليا( يعيش يف الذي

                                                 
طــرًا علــى الوحــوش الــضارية، وذلــك بــسبب  يــشكل القنفــذ حتفــة نــادرة يف عــامل الطبيعــة، إذ يعــد مــن أخطــر احليوانــات خ_ 1

وهــو حــني يــشعر بــأي خطــر يكــور جــسمه، فــال تظهــر منــه إال األشــواك احلــادة مــسددة يف كــل .  تغطــي جــسمهالّــيتاألشــواك 
 منهــا إىل أن الـّتخلصوإذا حـاول أحـد املعتـدين مهامجـة القنفـذ، جتـرح لثتـه وتعلـق بعـض األشـواك يف فمـه فـال يـستطيع . اجتـاه

 .].الحيواناتكيف تعيش : حسن أمحد جغام. [اميوت جوعً 
 حيوان ثديي نطاط من ذوات اجلراب، ميتاز حباسة مسـع قويـة متكنـه مـن معرفـة أعدائـه مـن مـسافة بعيـدة، ويتكـون غـذاؤه _ 2

والكنــاغر تعــيش يف مجاعــات، وهــي معروفــة بــاجلنب والفــزع فهــو ينــدفع يف جنــون، وقــد تبلــغ . مــن األعــشاب وأوراق األشــجار
 ].كيف تعيش الحيوانات: حسن أمحد جغام. [عته ثالثني ميالً يف الساعةسر 

، 21، جمموعة قصص لألوالد الّلبناينبريوت، دار الكتاب ). يف أرض اجلليد وقصص أخرى(، مج الكنغر:  روز غريب_ 3
ِقصة : فنيا. دعوة ملعرفة الكنغر: تربويا. عمر معني، لوحة كالسيكية ملونة معربةإىل توجه ت مل: تربويا وسيكولوجيا. ت. د

   . العضوية وسادت فيها  الفكرةالّصورةة قصرية حققت يعلم
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 يـسمح لـه الـذيريض تني جدا بعكس اخللفيتني وذنبه العالصغري األماميتني 
  .2 وطعامه1باجللوس املريح، كما حتدث عن طفل الكنغر

 : علميا
تقـــدم الِقـــصة معلومـــات علميـــة بـــسيطة ونظريـــة عـــن الكنغـــر أمـــا ) أ(

 اُألســلوب) ب(الفكــرة العمليــة الوحيــدة فيهــا فهــي مقارنتــه بالنوريــة وابنهــا 
وار الرشـيق املناسـب  جتلـت يف احلـاّليتية الّذهنعلمي، سهل، حافل باحلركة 

  .  لكال الشخصيتني
" َمرجان" عن 3)الكلب الوفي(وحتدث ميشال عبد  اهللا يف ِقصة 

  :  من خلل_السلوقي " أيب طوين" كلب الصياد املاهر _
دون أن ميسها "طريقته يف الصيد والتقاطه الطريدة بشفتيه ) أ(

 على محاية البيت وفائه وقدرته) ب" (بأسنانه ميزَة كالب الصيد األصيلة
 بعد ـًامن أمريكا سامل" أيب طوين"قدوم  جعله حيس بالذيحدسه ) ج(

استقباله الضيوف ) د(انتظار دام شهرًا قضاه الكلب حتت سيارة صاحبه 
  . مرّحًبا م عند عودة صاحبه

                                                 
فتمسكه . الّشعر يولد طفل الكنغر صغري احلجم ال يزيد طوله على عشرين سنتيمرتًا، ويكون جسمه أملس خالًيا من _ 1

فإذا منا وقوي جسمه ونبت عليه . حميه من الربد واخلطرأمه بفمها كما تفعل اهلرة بأطفاهلا، وتضعه يف جيبها الدافئ لت
 .  الكستنائي تركته وشأنه ألنه يصبح مستعنيصا عن محايتهاالّشعر

 . يأكل الكنغر العشب مثل كثري من الثدييات_ 2
، 1 احلـــرف الــــذهيب، ط_بـــريوت، دار اإلبــــداع ). ثـــالث قــــصص مـــن الواقــــع( ، مـــجالكلــــب الــــوفي: ميـــشال عبـــد اهللا _ 3

.  بريشة تاتيانا جربناياصف اخلامس االبتدائي، مزينة باللوحات الكالسيكية املعربةإىل موجهة : تربويا وسيكولوجيا. 1996
  . املباشرالسردعرب  الشخصية سادت فيها حبكتها مفككة، وقدِقصة قصرية : فنيا. احليوان وفاء :تربويا
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يفاجئ القارئ وحييله على قضية مهمة مل " َمرجان"إال أن موت 
 من قبل، وهي قضية قيادة الناشئةفال و يتطرق إليها كتاب قصة األط

  .  دد حياة احليوان واإلنسان مًعااّليتالسيارات بسرعة و 
 حملمد العدناين عن زيارة 1)في حديقة الحيوانات(وحتدثت ِقصة 

 يف اخلامسة من _ وأخيه باهر  _ يف الصف اخلامس االبتدائي _وسيم 
خاه بالفيل اهلندي الذكي  إىل حديقة احليوانات، فيعرف وسيم أ_عمره 

 أخربه عند أقفاصها حكاية اّليت حتب األطفال والطيور اّليتوالقرود 
  . احلسون الويف والزاغ املخلص والعقعق احملتال وذكر البط

  : علميا
تــشجع الِقــصة األوالد علــى حــضور األفــالم الــسينمائية الوثائقيــة ) أ(

علومات مع اإلخـوة واألصـدقاء تشجع على تبادل امل) ب(املتعلقة باحليوان 
تشجع على جتنب االكتفاء باحلصول على املعلومات نظريا، بل على ) ج(

القيـــام بزيـــارة  حـــدائق احليوانـــات والتعـــرف إىل أشـــكاهلا وعاداـــا وقصـــصها 
  ...  وطريقة تناول طعامها

  : التايلاستناًدا إىل ما سبق، نستنتج 
                                                 

 الّلبنـاينبـريوت، دار الكتـاب ). 16(، جمموعـة قـصص لـألوالد  وقـصص أخـرىفي حديقة الحيوانـات:  حممد العدناين_ 1
الكالسيكية غري امللونـة مـع مزينة باللوحات وهي ، مل تتوجه إىل عمر معني: تربويا وسيكولوجيا. ت. د. ودارالكتاب املصري

فكــرة حيــوان علميــة قِــصة : فنيــا. ق معرفتــه بــاحليوان وذلــك عــن طريــالّطفــل جيــب أن تتطــود عالقــة :تربويــا. الّرســامإغفــال اســم 
  . املباشرالسردذات حبكة مفككة، قصت ب
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  . قصص احليوان بأنواعهاشئةالناكتب كتاب قصة األطفال و ) أ(
قّيم كتاب القصة العالقة بني احليوان واإلنسان مثمنني ) ب(

  .مواقف من يعامل احليوان معاملة جيدة
دعا الكتاب إىل احلفاظ على حرية احليوان وحياته فال حيبس ) ج(

  .وال يصطاد وال يُدهسُ 
دعا القصصيون إىل معرفة احليوان معرفة علمية مأخوذة من ) د(

  ...).موسوعات، أفالم وثائقية سينمائية وتلفزيونية(مصادرها املوثوقة
دعا الكتاب إىل تبادل املعلومات العلمية مع األصدقاء ) ه(

  .واألقارب صغارًا وكبارًا
 عمليا وذلك مبراقبة احليوان يف يالّنظر دعوا إىل تطبيق العلم ) و(

نه كحدائق احليوان  يتواجد فيها ويكون فيها من يشرح عاّليتاألماكن 
  .    مثالً 

  سابًعا
  قصص البطولة والمغامرة

  هي ِقصة تتضمن حوادث مثرية Adventure storyِقصة املغامرة 
؛ وكثـريًا مـا يكتـب هـذا الشخـصيات إىل البطل أو غريه من بالّنسبةوخطرية 

ورمبـا يعـود . 1النوع من القصص للفتيان فيمـا بـني العاشـرة والـسادسة عـشرة
                                                 

 1 _ جمدي وهبة: معجم مصطلحات األدب، ص 6.
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لسبب يف ذلك إىل أن شخـصيات هـذه القـصص تكـون يف أعمـار مجهـور ا
  فهـــم يـــرون _)  ســـنة12 _ 8(  أي يف عمـــر املغـــامرة والبطولـــة _القـــراء 

فيها أنفسهم ومغـامرام وقـدرام علـى تنفيـذ مـا مل يـستطيعوا تنفيـذه واقًعـا 
  .  1 على الورقالشخصياتفنفذته 

 تتألف من اّليت العضوية الّصورةمد  تعت2وِقصة املغامرة ِقصة حوادث
مقدمــة تــصف حــال مــا قبــل بــدء املغــامرة، وعقــدة تــشوق األوالد إىل معرفــة 
ما سيجري، بينما يقـدم حـل مـا بعـد انتهـاء املغـامرة خالصـة جتربـة خاضـها 

املغامر وجنا منهـا، إذ قلمـا ختلـو مغـامرة  مـن درس مباشـر أو ضـمين يتعلمـه  
  .املغاِمر ومعه  القارئ

لى أن بعـض قـصص املغـامرة حتـوي عـدة عقـد يقـدم  القـاص حـًال ع
بعيـًدا (و) في ظـل القلعـة(لكل منها يف حكايات ضمن احلكاية، كما يف 

إلملــي نــصراهللا ) الــثلج علــى بــساط(لنــازك ســابا يــارد، و) عــن ظــل القلعــة
  إرهاقًــا وملــًال _  إن طالــت أو كثــرت _وقــد تُــشكل هــذه العقــد .  مــثالً 

وال ُتشرتط .  يفضل عقدة واحدة بسيطة يفهمها ويتابع حلهايالذ للطّفل
 يف هــذه القــصص ألــا غالًبــا مــا تقــدم إىل أوالد ســن املغــامرة اللغــةبــساطة 

                                                 
s 'A study of the Heroes and Heroines of children; s Pattern'Childhood; Gillian Avery-1

Fiction 1770 _ 1950, London and Stoughon,1979,p 151.        
 الّــيت ميكــن اعتبــار كــل القــصص الــواردة يف العينــة قــصص مغــامرة بــشكل أو بــآخر، ولكننــا قــصدنا تقــدمي قــصص املغــامرة _ 2

 . بالّذاتينتمي أبطاهلا إىل مرحلة البطولة واملغامرة 
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ن يستطيعون تذوق األدب مبا فيه من وصف وشـفافية وخيـال الذيوالبطولة 
  . بأنواعه

هــا  تتــدخل فيالّــيتمــن قــصص البطولــة األوىل Epic  وتعــد املالحــم 
اآلهلـة إىل جانـب البطـل فيتحـول فيهــا مركـز احلـدث مـن اآلهلـة إىل اإلنــسان 

 يتبـــوأ بطولـــة امللحمـــة مبـــا جيـــسده مـــن أعظـــم اخلـــصائص الفكريـــة يف الـــذي
) الوحـوش ملحمـة(، أو يتحول مركز احلدث إىل احليـوان علـى غـرار 1زمانه
يرت  جـــــــاءت حماكـــــــاة للملحمـــــــة فـــــــساالّـــــــيتة يف تطورهـــــــا للخرافـــــــة و التاليـــــــ

 أو الـــّشعبيةاحلـــضارات القدميـــة وكانـــت بدائيـــة، ســـاذجة، ال متاثـــل املالحـــم 
  . 2 عرفها اليونان والروماناّليتاألدبية 

بـــــالتحول ) ملحمـــــة الوحـــــوش( جعفــــر وجـــــود الـــــّرزاقويعلــــل عبـــــد 
االجتماعي الطويل من غلبة الطبقة األرستقراطية إىل الطبقة البورجوازية، إذ 

 علـى وجودهـا الـّسابقة والقيم الّصورين من شأن عملت األخرية على التهو 
فجعلـــت مـــن املالحـــم العظيمـــة القدميـــة مقطوعـــات هزليـــة ســـاخرة  أشـــهرها 

  . 1)حكايات الثعلب( الفرنسية أو 3)رومان دو رونار(
                                                 

  .192، صثقافة األطفال:  هادي نعمان اهلييت_ 1
.      021p ,s Pattern'Childhood; Gillian Avery-2  

 عشر الثّالث عشر والقرن الثاينإحدى أغىن احللقات يف حكايات القرن الفرنسية  "رونار رومان دو"تعّد رواية الثعلب  _ 3
فهل هم يعرفون أن احليوان . "قصص احليوان" _ الشائك حول تذوق األطفال لالسؤال عشر ألا تطرح الرّابعوالقرن 

 حيرم عليهم حبجة عدم خربم يف احلياة، أي حبجة الذيهم ينقلون إىل احليوانات حق الكالم حيتاج للرعاية مثلهم؟ وهل 
االحرتام واالنصياع لألوامر؟ وهل يتجه اهتمامهم حنو قصص احليوانات أم حنو احليوانات ذاا؟ وهل يتقمصون شخصيات 

اعة األسد، إقدام العنز، قوة الفيل، حيلة شج: الّصفات وأي احليوانات يتقمصون شخصياا؟ وهل هذه ؟احليوانات
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كذلك تعد القصص البوليسية مـن قـصص البطولـة إلظهارهـا رجـال 
قــبض علــى اجلنــاة طة كأبطــال يــدافعون عــن احلــق ويعملــون مــن أجــل الالــّشر 

مــستعينني باألســلحة أو األدوات األخــرى، متحملــني الــصعاب دون كلــل، 
 علـــــــى غــــــــرار شخــــــــصيام يف جمموعــــــــة 2مـــــــستعدين لتقــــــــدمي التــــــــضحيات

العب كـرة القـدم (لطارق العسلي، إذ يقوم بطل قِـصة ) عبقريات مبكرة(
لقاضــية ا(بعمــل بوليــسي ينقــذ ابــَن عمــه فيــه، وتقــوم بطلــة ِقــصة )  الــصغير
عبـــري مـــع رفيقتهـــا يـــسرى مبراقبـــة اللّـــص الـــشهري صـــبحي فُيقـــبض ) ةالـــصغير 

ورغــم أن قــصص العــسلي ليــست بوليــسية، . طةالــّشر عليــه مبــساعدة رجــال 
طة كفئــة إجيابيــة الــّشر فــإن إدخــال املــشاهد البوليــسية فيهــا كــرس دور رجــال 

  . تساوي يف أمهيتها قوى اجليش املدافع عن أمن الوطن اخلارجي

ــــرأ دور رجــــال  ــــّشر ويُق طة املهــــم يف حفــــظ األمــــن يف حكــــاييت روز ال
تني وذلـك الـّشعبي) حكايـة أبـي علـي(، و)الدبس والطحينـة كبي: (غريب

طة الفتاة لطيفة من شرور املـرأة البخيلـة يف احلكايـة الّشر ص رجل عندما خيلّ 
  .ةالثانياألوىل، ويعاَقب احملتالون واللصوص يف احلكاية 

                                                                                                                            
ي، لكنه يذكرنا بأن القوة الّنفس التحليلإخل كافية لتفسري ذلك التقمص؟ عن هذه األسئلة ال جييب ... الثعلب، خداع القط

ستطيع  ياّليت كالعصفور يعجب ا عن بعد سواء كان األمر يتعّلق ببعض احليوانات احلقيقية  _  يف اية األمر _ هي
 _ 141، ص أدب األطفال:  جعفرالّرزاق عبد . أو يف حديقة احليوان"السريك" يراها يف اّليتالقبض عليها أو تلك 

142[.  
  .56 _55، ص الّساحرةالحكاية :  جعفرالّرزاق عبد _ 1
  .193، ص ثقافة األطفال:  هادي نعمان اهلييت_ 2
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فـي : (  يف قـصيتالنـاسية احلامية حلقـوق الّتقليدصورم ويبدون يف 
 تــضم الكثــري الّــيتلنــازك ســابا يــارد ) ظــل القلعــة بعيــًدا عــن(و) ظــل القلعــة

البحـث عـن سـامية يف جبيـل، ( فهـم يبحثـون عـن الـضائعني ؛من املغـامرات
البحـث عـن نـدى (، والغرقـى )والبحث عن خليل ابن خالة نـدى يف صـيدا

  .  فيوثق م ويُلجأ إليهم) قبعد غرق الزور 

وتغــرق بعــض القــصص البوليـــسية أذهــان األطفــال بــالعنف وأعمـــال 
طة اإلجيــايب إىل ســليب ال يقــل أثــره الــّشر القتــل واجلرميــة، فيتحــول دور رجــل 

ســوًءا عــن بعــض قــصص اخلــوارق  واجلــان وقــصص اجلاسوســية العنيفــة؛ مــن 
يــار ِقــصة بوليــسية مــا وذلــك هنــا تكمــن أمهيــة قــراءة الكبــار املتأنيــة قبــل اخت
 تفـــــسد األوالد بـــــدل أن الّـــــيتلوضـــــع الـــــضوابط علـــــى كثـــــري مـــــن القـــــصص 

  . تفيدهم

) الرجــل االلكترونــي( و)غرانــدايزر(وميكــن اعتبــار قــصص اخلــوارق 
من بني القصص البطولية أيًضا رغم جتاوزها البطولة إىل اإلتيان مبا هـو غـري 

 قـد تـصبح قـدوة الّـيتثـل البطولـة اخلارقـة قابل للتحقيق فعًال، أو اعتبار ما مي
 تــستخدمها أداة اّلــيت مــن خلــل غطــاء املــادة العلميــة للطّفــلمــشوهة شــريرة 

  .1للوصول إىل اإلثارة واالنفعال دون أن يكون العلم هدفها

                                                 
  .105 _ 99، ص الحيوان في قصص األطفال:  عريب العاصي_ 1
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) أ: (ويستمتع األطفـال بقـصص البطولـة واملغـامرة لعـدة عوامـل منهـا
يعوضــون عمــا يــشعرون بــه ) ب(خيلــع األطفــال فيهــا علــى أنفــسهم البطولــة 

من حرمـان أو قـصور يف حيـام الواقعيـة مبـا ترمسـه هـذه القـصص مـن عـوامل 
يبعـــدون عـــن ) د(ينفـــسون عمـــا حتملـــه نفوســـهم مـــن رغبـــات ) ج(خياليـــة 

أنفــــسهم مــــا يــــشعرون بــــه مــــن خــــوف أو شــــك أو تــــردد يف مواقــــف احليــــاة 
يكتــــب يف   كمــــا _أمــــا إن  كانــــت هــــذه القــــصص واقعيــــة ) ه (1املختلفــــة

ـــيتالقـــصص    فهـــي  تقـــدم _ تـــصف مغـــامرات حقيقيـــة ألوالد حقيقيـــني اّل
ــيتإلــيهم التــشويق ومتــنحهم  التجربــة  ) و( خلــص إليهــا املغــامر يف الِقــصة اّل

  ولـــو عـــن طريـــق شخـــصيات أوالد _لقـــصص املغـــامرات أن تقـــدم وميكـــن 
فـي + ة الّثالثـاألشـقياء + قفـزة علـى الـثلج + مرمر: (مغامرين مشاغبني
 جتعلهــم يــرون بــأم أعيــنهم مــا حيــدث هلــذه الّــيت  اخلــربة _) غــضبة األمــواج

  .  يف بعض مغامراا املسيئةالشخصيات

 طبيعيـــــة خرجـــــت ـــــدف االكتـــــشاف الشخـــــصياتأمـــــا إن كانـــــت 
، فـإن انتهـاء املغـامرة )المنقـذون(أو مثاليـة ) مغـارة الزيـت+ أعظم هول (

مغـــارة + هـــول أعظـــم (أو الـــسليب ) المنقـــذون(  اإلجيـــايب _باالكتـــشاف 
  يعين أن املغامرة قد حققت مبتغاها، فاالكتشاف اإلجيايب يعود _) الزيت

  . على األوالد وحميطهم باخلري والسعادة بينما يعود السليب عليهم باخلربة
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 وقــد حتــدث املغــامرة دون أن يقــصد أبطاهلــا القيــام ــا، أو دون أن 
ضــــائعون فــــي : (مــــا يف مغــــامرات قــــصصيتوقعــــوا أصــــًال أن حتــــدث هلــــم ك

ـــرة ـــي العاصـــفة(و) الجزي ـــصيد ف فيجـــد األبطـــال ) الفـــرح مهرجـــان(و) ال
  .أنفسهم أمام مواجهة املغامرة للتخلص من آثارها كل بطريقته

وميكــن لــألوالد أن يــستقوا اخلــربة مــن احليــوان واجلمــاد لقــدرم علــى 
 نالـه الـذي لـدرساالتفاعل مـع َمـن ومـا حيـيط ـم، وهكـذا ميكـن أن يكـون 

الـــديك (و) الـــديك الفـــصيح(و) نمـــرود الغابـــة: (أبطـــال قـــصص احليـــوان
 ينالـه الـذي الـدرسهـو ... ، وغريهـا)الديك األبيض واألسود(و) المغرور

  . قراء هذه القصص فال يضجرون، وال يتكربون، وال حيسدون

عــة القب( توصــلت القبعــة املغــامرة إليــه  يف الــذيكمــا ميكــن للهــدف 
بعــد طــول شــقاء أن يــصل إليــه طفــل متمــرد يريــد إثبــات وجــوده، ) العنيــدة

  !     فتكون نتيجة مترد القبعة نتيجة ختصه

  مغامرة ألجل المغامرة �
   : 1تتنوع هذه املغامرات وأوهلا مغامرات هدفها االكتشاف

  أبطالها من مرحلة البطولة والمغامرة)  أوالً (

                                                 
لطارق العسلني فهي مغامرة من أجل االكتشاف، )  وحيوانات الغابةالصغريالقرد ( احليوان ِقصة ميكن العودة إىل _ 1

 . إىل استخالص التجربةالصغري تقود القرد اّليتوتتضمن املخاطر 
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أعظم : (أو مثالية كمغامريت يقصدون املغامرة يف غري ما شغب 
  . ملنري اخلطيب2 )مغارة الزيت( حلسن عبد اهللا و1 )هول أعظم بهجة

) أ: (وتشرتك القصتان يف نواح وختتلفان يف أخرى، فتشرتكان يف
) ب(أما قصتا مغامرات جريئة مشوقة جرت أحداثها يف الطبيعة 

ستطيعون اكتشاف ن يالذيشخصياما من أبناء مرحلة املغامرة والبطولة 
مقدمتان إىل مجهور قراء مرحلة ) ج( يصلون إليه بتفاصيله الذياملكان 

مها قصتا ) د(ة إىل ذلك وهو عيب فين الثانياملغامرة والبطولة وإن مل تشر 
  : مغامرات واقعية يدل عليها

 اجلبلي وصخوره الطّريقوصف منري اخلطيب : وصف املكان) ا(
صف املغارة املرتفعة ذات الدرج الضيق الطويل ورها اجلبارة، وأفاض يف و 

ساحرًا يستحق ) أعظم بهجة أعظم هول(بينما ظهر املكان يف . وُجرا
  .القيام مبغامرة كادت تودي حبياة املغامرين

) مغارة الزيت(بدت شخصيات ِقصة : الشخصياتوصف ) 2 (
ل وخفف من خماطر واقعية، نظامية، متعاونة، مطيعة ألمر القائد ما سه

                                                 
لفتيـان إىل ا موجهـة ِقـصةال: تربويـا وسـيكولوجيا). يـوم خـارج  املدرسـة(، مـج ظم هـول أعظـم بهجـةأع:  حسن عبد اهللا_ 1

.  قبــل القيــام مبغــامرةالّتفكــريدعــوة إىل : تربويــا.  مشــس الــدينيبريــشة علــبــاألبيض واألســود والفتيــات، مزينــة باللوحــات املعــربة 
   .الّذايت السرد العضوية املتوازنة عرب الّصورةوحققت  مغامرة قصرية سادت فيها احلوادث ِقصة: فنيا

، مزينة إىل السنة اخلامسة االبتدائية موجهة ِقصةال: تربويا وسيكولوجيا). مغارة الزيت(، مج مغارة الزيت:  منري اخلطيب_ 2
 مغامرة قصرية ِقصة: فنيا. بل القيام مبغامرة قالّتفكريدعوة إىل : تربويا. الكالسيكية امللونة بريشة تاتيانا جربناياباللوحات 

 .الّذايت السرد العضوية املتوازنة عرب الّصورةسادت فيها احلوادث وحققت 
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فمغاِمرة، حمبة ) أعظم هول أعظم بهجة(أما شخصيات . الرحلة
، تتطابق سيكولوجيا "بطل الشغب"لالكتشاف، يقودها واحد منها هو 

  .مع أوالد هذه املرحلة

تشرتك املغامرتان يف ضم كل واحدة منهما : وصف املغامرة) 3 (
تشاان يف املكان ، وت)الفريق (_جمموعة من الفتيان ميكن وصفهم ب

يقودهم قائد ) مغارة الزيت(، وإن اختلفتا يف احليثيات؛ فمغامرو)الطبيعة(
أعظم (خيلصهم من اخلطر وميلك من احلنكة واخلربة ما ميلك،  أما مغامرو 

  . فيقومون باملغامرة لوحدهم مما يعطي للمغامرة إثارة أكرب) هول
 تعرضـت الّـيتخطـار تنـوع األ) أ: (وختتلف القصتان يف عدة جوانب

اخلـــوف مـــن أن تكـــون ): (مغـــارة الزيـــت(شخـــصيات القـــصتني هلـــا؛ ففـــي 
مـــسكونة بالعفاريـــت،  طـــول الـــدرج الـــضيق، النـــور اخلفيـــف  آخـــر الـــدرج، 

 اعتقـد راوي الِقـصة الّـيتارتفاع املغارة، تعطـل املـصباح الكهربـائي، األشـباح 
ة فقـد بـدت يف الثانيـلِقـصة أمـا أخطـار ا).  أخافتـهالّـيتأنه يراها يف الظـالم و 

النفــق املظلــم املمتــد  حتــت ســطح مــن الــصخر األملــس (الثّالــثيــوم املغــامرة 
إىل مـــــــسافة عـــــــشرة أمتـــــــار، الزحـــــــف داخـــــــل النفـــــــق، إشـــــــعال قطعـــــــة مـــــــن 

، اللهيــب املتعــاظم، ضــيق التــنفس، أغمــي علــى أحــد األوالد "الكاوتــشوك"
غـامرة علـى شخـصيات اختلـف تـأثري امل) ب) (فوقع أرًضـا وسـد بـاب النفـق
باملغامرة ألن معهم قائد اسـتطاع ) مغارة الزيت(القصتني، فقد سعد أوالد 
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وقـرروا أال ) أعظم هول أعظم جـة(أن خيفف خماطرها، بينما خاف أوالد 
  . يعيدوها ألا كادت تودي حبيام

  مغامرات أبطالها مشاغبون )  ثانًيا(
 الناسهلا، فإذا كانوا من ترتبط املغامرة ارتباطًا وثيًقا بأبطا

القائمني قصًدا باملغامرة، حققت ) غري املشاغبني وغري املثاليني(الطبيعيني
املغامرة اهلدف منها وهو املعرفة سواء أبنيت على مشاعر اخلوف أو على 

أما إن كانوا من املشاغبني، فتصبح املغامرة أكثر إثارة ألا . الفرح
األشقياء (و) مرمر(وتؤكد دراسة قصص . ُتدخلهم يف دائرة املخاطر

) القبعة العنيدة(و) قفزة على الثلج(و) األمواج في غضبة(و) ةالّثالث
  .هذه املخاطر

تبدأ قصص مغامرات املشاغبني مع مغاِمرٍة مشاغبة صغرية ال تنتمي 
" مرمر "_إىل فئة أعمار مرحلة البطولة واملغامرة امسها مرمي وتدللها أمها ب

ومغامرة مرمر هي .  لنبيهة حميديل1)مرمر(مل العنوان نفسه يف ِقصة حت
استيقاظ باٍك، جوع باٍك، إصرار باٍك على : مغامرة يوم واحد يتكرر يوميا

تناول الطعام لوحدها، قلُب طاولة الطعام مبا عليها، كتابة بأقالم التلوين 

                                                 
 موجهـــة إىل أعمـــار مـــا بعـــد ِقـــصةال: تربويـــا وســـيكولوجيا. 2004: 2بـــريوت، دار احلـــدائق، ط. مرمـــر:  نبيهـــة حميـــديل_ 1

 قِــصة: فنيــا.  املــشاغبةالطفولــةمغــامرات : تربويــا. ســيكية ملونــة معــربة بريــشة جلينــة األصــيلالــسنتني، مزينــة بلوحــات غــري كال
 .  املباشر، وهي ذات حبكة مفككةالسردشخصية قصت ب
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ال على اجلدران،  صعود باٍك على الدرج، تنومي األم، والنزول إلكم
  . الّلعب

) ج(شــغب طفــويل غــري مقــصود ) ب(واقعيــة ) أ: (صــفات املغــاَمرة
اســـتمرار الـــشغب ســـاعات طويلـــة يف ) د(وقـــوع الـــشغب علـــى َمـــن حوهلـــا 

  .اليوم
مغـاِمرة صـغرية مل تـدخل املدرسـة بعـد ) أ: (أما صـفات املغـاِمرة فهـي

  .تُتِعب غريها وال تتعب) ب(
ــــصة بألفــــاظ ملم وســــة وحمــــسوسة وســــهلة وقــــد صــــاغت القاصــــة الِق

 قدمت إليهم باإلضافة إىل اسـتخدام  التكـرار ونـربات اّليتتناسب األعمار 
االـــصغري الكتابـــة ممـــا يتناســــب ومـــستوى قـــراء األعمــــار  وإذ حققــــت . ة جـــد

وط الفنيــــة املتعلقــــة بقــــصة األطفــــال املوجهــــة إىل هــــذا العمــــر، الــــّشر القــــصة 
  . يةفشلت يف إيصال رسالة تربوية واضحة أو ضمن

 حتكـــي قِـــصة شـــباب الّـــيت 1)فـــي غـــضبة األمـــواج(وتتـــشابه قـــصتا 
 حتكـي مغـامرات ثالثـة الّـيت2)ةالّثالثاألشقياء (يسبحون دون علم أهلهـم و

                                                 
 غـري موجهـة ِقـصةال: تربويـا وسـيكولوجيا. 1998بريوت، . ،  مج قصص وحكاياتفي غضبة األمواج:  منري عشقويت_ 1

. دعـوة إىل عـدم خـوض مغـامرات مؤذيـة: تربويـا. عني، وهي خالية من اللوحات، أما الغـالف فربيـشة َسـَحر نـصارإىل عمر م
 .  املباشرالسرد حدث قصت بِقصة: فنيا

تربويــــا . 2001: 1ط .  احلــــرف الــــذهيب_بــــريوت، دار اإلبــــداع ). اجلــــدول(، مــــج ةالّثالثــــاألشــــقياء :  إدفيــــك شــــيبوب_ 2

 ةال: اوســيكولوجيـا.  تاتيانـــا جربنايــابريــشةملونــة  كالســيكية ة، مزينــة بلوحـــإىل الــسنوات اخلامـــسة والــسادسة والــسابعة موجهــة ِقــصجيــب عـــدم :تربويـ 
 .املباشر السرد  العضوية املتوازنة  عرب الّصورة اجتماعية قصرية سادت فيها احلوادث وحققت حبكتها  ِقصة: فنيا. خوض مغامرات مؤذية
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فتية يف الغابات يؤذون فيها الطيـور ويتـسلقون األشـجار، باعتبـار املـضمون 
  : يف

) ب(ة  يف عمــر املغــامرة والبطولــالــشباباملغــامرون جمموعــة مــن ) أ(
ال حيـسبون حـسابًا ملـا قـد يقعـون أو يوقعـون فيـه ) ج (مشاغبون وطائشون 

  إىل _  يف ايتيهمـا _عـادت شخـصيات القـصتني ) د(أنفسهم وأهلهـم 
  . رشدها وكفت عن الشغب

  :  أما االختالف فيهما فهو
 تعرضوا هلا من وقـوع عـن األشـجار إىل غـرق اّليتتنوع األخطار ) أ(

ســــــامهت اجلــــــدة اخلارجــــــة مــــــن جعبــــــة ) ب(تنــــــوع املكــــــان يف امليـــــاه ســــــببه 
 من حمنتهم يف الشبابيف ختليص ) في غضبة األمواج(الذكريات يف ِقصة 

 كانت تدعوه جدته إىل تالوـا اّليتالبحر حني تذكر أحدهم قيمة الصالة 
، بينمــا أحالــت ]حــل إميــاين[أوقـات اخلطــر، فتالهــا وأنقــذ نفــسه وأصــدقاءه 

على وجود والـد أحـدهم ) ةالّثالثاألشقياء (إنقاذ الفتية يف إدفيك شيبوب 
ــا وإنقــاذه  أمــا االخــتالف الفــين، ففــي طــول مقدمــة ) ج) (حــل واقعــي(قريًب

 احلـدث ممـا يعتـرب عيبًـا فنيـا، بينمـا _ يف املغـامرة الـّدخولمنري عشقويت قبـل 
دخلــــت إدفيــــك شــــيبوب يف صــــلب املغــــامرة وهومــــا أعطــــى الِقــــصة قيمتهــــا 

  . فنيةال
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تني بـــأن الـــّسابق عـــن القـــصتني 1)قفـــزة علـــى الـــثلج(وتتميـــز قِـــصة 
 يــذهب مـع أختـه هــدى الـذياملغـاِمَر فيهـا شـخص ال جمموعــة، هـو سـامي 

وتـشري . إىل الثلج وحياول تقليد األبطال فيعود إىل بيته متكًئا على عكـازين
  الِقـــصة إىل أن ســـامي قـــد عـــرف خطـــأه، فـــصنع رجـــل ثلـــج رجلـــه مكـــسورة

هذا الرجل أراد أن يصبح بطالً : "كرجله هو ووضع أمامه ورقة كتب عليها
؛ مـا يعـين أن املغـامرة حتتـاج "يف التزجل فأسرع أكثـر ممـا يـستطيع وكـسر رجلـه

 . إىل عقل وتفكري ودربة
 يلعـب املـشاغبون فيهـا الّـيتة يف املغامرات املقـصودة الرّابعأما الِقصة 

ــــة فهــــي  ــــدةالقبعــــة ال(دور البطول ــــيت  2 )عني ــــضّيع رأَس صــــاحبتها هــــال  اّل ت
قــــصًدا، فتجــــدها رشــــا وتعيــــدها إليهــــا؛ أمــــا وقــــد أتعبتهــــا مغــــامرة الــــسباق 
والطريان املبنية على العنـاد واملشاكـسة، فقـد خرجـت بنتيجـة إجيابيـة واحـدة 

  . هي أا استطاعت مصاحلة الصديقتني رشا وهال املتخاصمتني
إذا : "امرة مبحـــاوالت متـــرٍد خجـــولبـــدأت املغـــ) أ: (صـــفات املغـــاَمرة

وعندما تنحرف ا ! انعطفت ا مييًنا متيل إىل اجتاه الشمال، هكذا أفضل

                                                 
، إىل عمــر معــنيموجهــة غــري  ِقــصةال: تربويــا وســيكولوجيا. 1،1995ط .  بــريوت، مكتبــة نوفــل.قفــزة علــى الــثلج:  إليــاس زغيــب_ 1

 اجتماعيـة قـصرية سـادت فيهـا احلـوادث قِـصة: فنيـا.  جيـب عـدم خـوض مغـامرات مؤذيـة:تربويا.  غربيال جريسبريشةملونة  كالسيكية اتمزينة بلوحوهي 

  .املباشر السرد العضوية املتوازنة  عرب الّصورةققت حبكتها  وح
 الرّابــعأبنــاء الــصف إىل موجهــة : تربويــا وســيكولوجيا). ةالــصغري الفزاعــة (، مــج القبعــة العنيــدة:  ألكــسندرا باســيل عــواد_ 2

 مغامرة قصرية ِقصة: فنيا. م املشاكسة والعناددعوة إىل عد: تربويا. االبتدائي، ومزينة بلوحات كالسيكية بريشة تاتيانا جربنايا
  .  املباشرالسرد العضوية املتوازنة عرب الّصورةسادت فيها احلوادث وحققت 
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. مشــاًال، تتــأفف مدعيــة أــا  تكــون أكثــر أناقــة إذا اســتقامت باجتــاه اليمــني
، مــع وصــف القاصــة هلــا وصــًفا يالزمهــا، دل عليــه لفــظ "إخل..وإذا أمالتهــا

وقــــد ". ذا هــــي دائًمــــا، مشاكــــسة رافــــضة عنيــــدةهكــــ: "يف القــــول" دائًمــــا"
  _  يف املـرة األوىل _جتاوزت القبعة مشاكساا البسيطة تلك وقت قفـزت 

وراحـــت تـــسابق الريـــاح يف مغـــامرة ســـباق خاســـرة قـــررت بعـــدها أن تتـــدرب 
 خلصت بنتيجتها إىل إدراك أمهية اّليتأكثر لتفوز فدخلت املغامرة احلقيقية 

:  دجمـــت املغـــامرة الواقـــع يف اخليـــال، فهـــي واقعيـــة يف) ب(وجـــوِد رأٍس لقبعـــة 
رشــــا وهــــال ( اإلنــــسانية الشخــــصيات) 2) (احلديقــــة(وصــــف املكــــان ) 1(

 الّـــــيت قامـــــت ـــــا الـــــصديقة و الّـــــيتعمليـــــة البحـــــث اجلـــــادة ) 3) (والبـــــستاين
نتيجـــة ) 4(تـــضمنت جمموعـــة أســـئلة منطقيـــة بنـــت نتائجهـــا علـــى أجوبتهـــا 

عنـــاد، مشاكـــسة، حتـــد، (اليـــة يف تـــأنيس القبعـــة وهـــي خي. البحـــث الواقعيـــة
ما أعطى للِقـصة ذلـك اخليـال الطفـويل  ) تدريب، تيه، حمادثة، وتفكري أيًضا

  .  دمج بإتقان يف التفاصيل الواقعيةالذي
وقـد . وتنطبق صفات املغاِمرة على أي طفـل صـغري مـشاكس معانـد

دل عليهـــا األفعـــال  تـــالّـــيتجعلـــت القاصـــة القبعـــة مفعمـــة باحلركـــة العـــضوية 
قفزت، راحت تسابق الرياح، بدأت تتمـرن للجولـة اآلتيـة، تتنقـل قفـزًا بـني (

عــرب : يــةالّذهن، و )…وثبــت، طــارت، متاوجــت، ســقطت…الــرأس واألرض
 بعـــد أن _لكــن القبعــة تــدرك . حماولــة إثبــات الوجــود باملشاكــسة واملعانــدة
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.  ضـــــياًعا  أن وجودهـــــا وحــــدها ال يفيــــدها، بـــــل يعــــين_أضــــاعت رأســــها 
  مــن _ واحلــوار الّتفكــري  عــرب التجربــة و _وشخــصية املغــامرة ناميــة حتولــت 

  .  مشاكسة مدعية إىل مفكرة مقتنعة بأمهية وجود اآلخر

   مغامرات أبطالها مثاليون) ثالثًا(

 اهتمام قراء مغامرات 1 املثالية الشخصياتقد ال تثري مغامرة 
من األفكار املفيدة ما حتمله للقارئ  املشاغبة، إال أا حتمل الشخصيات

الباحث عن مغامرة إجيابية يستطيع القيام مبثلها دون إيذاء نفسه على 
 تقص مغامرة مخسة فتية قاربوا اخلامسة عشرة اّليت 2)المنقذون(غرار ِقصة 

تنفيًذا لفكرة أستاذهم " املنقذون ":حتت اسم" عصابة خري"وقرروا تشكيل 
مل يكتف بتعليمهم القراءة والكتابة، بل عاملهم  "الذياملعلم صاحل 

كيف : ة ومهه األساسيالّصعبمعاملة  أخوية فوجههم يف مسالك احلياة 
، قادرين على التصدي ملشاكل اتمع ومهومه الشخصيةخيّرجهم أقوياء 

؛ فكانوا عند حسن ظنه عندما قاموا بأعمال "بكل عزم وحكمة وجدية
ممارسة اهلوايات ) ب(عالج اجلرحى واملرضى ) أ(: اخلري القائمة على

  .  تسهم يف بناء اتمعاّليتاألعمال الصاحلة اجلديدة ) ج(املفيدة 
                                                 

لنازك سابا يارد، حيث شكلت ندى وأوالد خالتها ما يشبه الفريق ) بعيًدا عن ظل القلعة (ِقصة ميكن العودة إىل _ 1
 . عانون الفقر واألمية وظلم األبن يالذيإلنقاذ أطفال الكوخ 

 خاليـة مـن اللوحـات، وغـري موجهـة إىل ِقصةوال. 1998بريوت، ). قصص وحكايات(،  مج المنقذون:  منري عشقويت_ 2
 حدث قصت ِقصة: فنيا. جيب القيام باملغامرات اإلجيابية: تربويا وسيكولوجيا. أما الغالف فربيشة  َسَحر نصار. عمر معني

 . املباشرالسردب
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الــدين "كمـا كــان عملهـم يقــوم علـى أســاس ديـين روحــاين يقـول إن 
 ممارســـة صــــادقة النــــاس  حــــب عظـــيم يــــرتجم بـــني _  يف الدرجـــة األوىل _

  ". ميانوأفعاًال تنبع من عمق القلب واإل

وقـد دعـا القـاص علـى . وقد كانوا مثاًال أعلى حيتذى من قبل البقية
ســاعدين لكــي أكــون اليــوم ! يــارب: "لــسان كــل واحــد مــن أبنــاء مدرســتهم

  ". منقًذا كبريًا أعمل لزرع اخلري والسالم يف أرض عطشى إليهما

  :  وتظهر واقعية املغامرة يف

ـــــة املكـــــان واألشـــــخاص وتـــــصرفام ) أ( ـــــّدور) ب(واقعي بـــــوي ال الرت 
وتطبيق مضمونه " املنقذون"اختيار اسم ) ج( يلعبه املعلمون الذياإلجيايب 

إنقــــاذ (امتــــداد العمــــل اإلنقــــاذي مــــن احليــــز الــــضيق ) د(علـــى أرض الواقــــع 
  ). األعمال االجتماعية(إىل احليز األكرب ...) اجلرحى واملرضى والغرقى

   في مغامرة غير مقصودةالّدخول �

ـــام ـــا أو يتوقعـــوا حـــصوهلا قـــد حتـــدث  املغـــامرة دون أن يقـــصد أبطاهلـــا القي
الــصيد فــي (و) ضــائعون فــي الجزيــرة: (أصــًال  كمــا يف مغــامرات قــصص

  ). مهرجان الفرح(و) العاصفة



 384

 أللكـسندرا 1)ضائعون في الجزيـرة( املغامرة األوىل غري املقصودة يف ِقصة 
  _صة ضـــــياع األوالد وليـــــست قِـــــ. 2باســـــيل عـــــواد، ويـــــدل عنواـــــا عليهـــــا

  قِــــصة غريبـــــة وإن _وخاصــــة يف األمـــــاكن النائيــــة حيـــــث تــــصعب العـــــودة 
  . اختلفت يف طريقة طرح املوضوع 

وقد قدمت ألكسندرا باسيل عواد ِقصة مغـامرة حقيقيـة يـضيع فيهـا اإلخـوة 
  . يف جزيرة بعيدة عن الشاطئ) صبيان وبنت(ة الّثالث

  :  املغامرة
ريـــة يفـــرتض أن تكـــون قـــصرية حتقـــق رغبـــة األوالد يف بــدأت بنزهـــة حب

اكتشاف واستطالع أعماق البحر اهولة وامتداده الواسع املغـري بـأدوات 
 الـسؤالالتأمـل و (وداخليـة ) قبعات قش حتمي مـن حـرارة الـشمس(خارجية 

وتـشبه ).  حيبـونالـذي تزيـد معلومـام عـن البحـر اّليتلنيل األجوبة الشافية 
ـــّسابقة القـــصص الِقـــصة  يف واقعيـــة حوادثهـــا واملكـــان،  وختتلـــف عنهـــا يف  ال

كون شخصياا إخوة مل خيططوا أصًال ملغامرة ومل يكونوا لوحدهم بل كان 
 ســـيطر علـــى الـــذيواملغـــامرة ختلـــو مـــن الـــشغب . معهـــم قبطـــان أهـــل للثقـــة

  .  للتخلص من املأزقالّذهن، وحتفل بشحذ الّسابقةاملغامرات 

                                                 
 ِقـصةال: تربويـا وسـيكولوجيا). ضـائعون يف اجلزيـرة وقـصص أخـرى(، مـج ضـائعون فـي الجزيـرة: ألكسندرا باسيل عواد  _ 1

 قِـصة: فنيـا. التعامل مع الواقـع يف حـال حـدوث مفاجـآت: تربويا.  االبتدائي، مزينة باللوحاتالرّابعأوالد الصف إىل موجهة 
  . املباشر، وهي مضبوطة تدرجيياالسردقصرية سادت فيها احلوادث عرب مغامرات 

 . 80 _ 66لنازك سابا يارد، ص ) يف ظل القلعة (ِقصة انظر مغامرة ندى يف _ 2
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الـــــشاطئ : الّزمـــــانواقعيـــــة املكـــــان و ) أ: (ة املغـــــامرة يفوتظهـــــر واقعيـــــ
، املركـب، اجلزيـرة ..)املد واجلزر، احليتان، الغرق(، البحر )تفاصيل التخييم(

 والعمـران، مليئـة باألشـواك النـاسموحشة، خاليـة مـن ( وصلوها سباحة اّليت
حوش واألغصان اليابسة واحلشرات الطائرة والزاحفة والعقارب واحليات والو 

أمـــا واقعيـــة .  ، وســـائل البقـــاء علـــى قيـــد احليـــاة واالتـــصال باألهـــل)واملغـــاور
 فتجلــــى يف وصــــف الــــصيف وتفاصــــيله دون اللجــــوء إىل أي انزيــــاح الّزمــــان

) ج(فهي شخصيات عائلة وربان ال غرابة فيها : الشخصياتواقعية ) ب(
فبــدأ بــدأت املغـامرة وقــت توقــف حمــرك املركـب عــن العمــل : واقعيـة التــصرف

املركــب   توقــفت مــشكلةفُحلــ: البحــث عــن حلــول متتاليــة ملــشاكل متتاليــة
يف عـــرض  البحـــر بالـــسباحة إىل اجلزيـــرة، وُحـــل البحـــث عـــن مـــأوى وســـط 

 إىل الشاطئ بدل الغابة، وُحلت مشكلة نفاذ الطعام الّتوجههبوط الظالم ب
 اسـتناًدا إىل )الـضياع(بصيد السمك وشيه، بينما حلت املشكلة األساسية 

 القصــصي عنــدما تــذكر القبطــان ِقــصة إنقــاذ نفــذها اجلميــع الثقــايفاملخــزون 
  .  للفت االنتباهالّناروهي إشعال 

 فُرضت املغامرة على بطليهـا علـى أمـل أال يتعرضـا اّليتة الثانيالِقصة 
 حتكـي حكايـة رحلـة صـيد يقـوم الّـيت 1)الـصيد فـي العاصـفة(هلا هي قِـصة 

                                                 
تربويــا . 1986، 1بــريوت، مؤسـسة نوفــل، ط). مــع الطبيعـة(، سلـسلة الــصيد فــي العاصــفة: إدفيـك جريــديين شـيبوب _ 1

: تربويــا.  الكالســيكية امللونــة بريــشة طــارق العــسليمزينــة باللوحــاتوهــي ، إىل عمــر معــنيموجهــة غــري  ِقــصةال: وســيكولوجيا
  .  املباشرالسرد مغامرات قصرية سادت فيها احلوادث عرب ِقصة: فنيا. جيب أال نغامر حبياتنا
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توفيق البالغ من العمر تسع سنوات مع والده، فيتعرضان ملخاطر الغـرق ا 
بــسبب الطقــس، لكنهمــا يعــودان ســاملني ومعهمــا عــشرون كيلــو غراًمــا مــن 

  .السمك بينها مسكة كبرية هي أول صيد حقيقي لتوفيق

  : املغامرة

  اّليتصحيح أن خوض املغامرة مل يكن هو اهلدف من الرحلة املتعبة 
يــاة األب وابنــه، وصــحيح أن األب نظــر إىل رحلــة الــصيد كــادت تــودي حب

نظرة تربوية ترى من الواجب على األب أن يفـي بوعـد قطعـه البنـه، إال أن 
خلــًال منطقيــا يف تفكــري األبــوين جــر مــا جــر مــن املتاعــب واملــشاكل جتلــت 

  : يف

 الــذيالــصراع بــني ركــوب البحــر يف ظــل طقــس متقلــب وجتنبــه  ) أ(
 جعــل األب الــذيالقــرار اخلــاطئ ) ب(لالبــن املوعــود برحلــة ســيجر اخليبــة 

ســائًال الــصيادين األصــدقاء أن يراقبــوه وابنــه، وجعــل األم " يتوكــل علــى اهللا"
املـوج العـايل وتكـاثف الغيـوم والريـاح ) ج(تكتفي بتقدمي كنزة صوفية البنهـا 

ري  بعنــف حتــت تـــأثالـــصغريميــل املركــب ) د(اهلوجــاء ومهــا يف عــرض البحـــر 
 الّــيتوقــد انتهــت املغــامرة بعــد صــراع عنيــف مــع العواصــف . ضــربات املــوج

بـــدأت ـــدأ، فاجتـــه املغـــامران إىل الـــشاطئ حيـــث ينتظرمهـــا الـــصيادون واألم 
 . ن مل يكن هلم دور إجيايب، بل سليب اكتفوا فيه باالنتظارالذي
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ة ة من البحر إىل مدينة الفىت نعيم يف ِقص الثّالثوتنتقل املغامرة 
 إللياس زغيب وكان يرقب مظاهر املهرجان ألول مرة، 1)مهرجان الفرح(

فة وهبط على الّشر فحاول إنقاذ فتاة اعتقد أا سجينة فتدىل من أعلى 
. فراش ناعم من الرياش وحوله بنات صغريات يلوحن له مبناديل شفافة

 كما لو ة حىت انتهاء املهرجان، فانصرفالرّائع ينعم باملشاهد الصيبوراح 
  . أنه يصحو من حلم عميق

  :  صفات املغامرة

.... زينة، صور، أنغام، أناشيد، أقزام، قرود، فيل: مظاهرها) أ(
 أعجب فيه بطل الِقصة مبا يرى من الذيبدأت املغامرة يف الوقت ) ب(

مظاهر (أثارت املغامرة شعور البطل بالدهشة ) ج(مظاهر املهرجان 
 اهلاجم على الضخمرؤية الفيل (فالقلق ) ألول مرة يراها اّليتاملهرجان 

، ) من الفيل ومداعبتهالناستناثر باقات الزهر واقرتاب (فالفرح ) الناس
اكتشافه أنه يف (فالسعادة ) الفتاة احملبوسة داخل قفص حديدي(فاخلوف 

تعرض بطل لِقصة خلطر السقوط وهو يقوم مبهمة ) د) (مهرجان الفرح
  .  اة املسجونةإنقاذ الفت

                                                 
إىل عمـر موجهـة غـري  ِقـصةال: يـا وسـيكولوجياتربو . 1995، 1بريوت، مكتبة نوفل، ط. مهرجان الفرح:  إلياس زغيب_ 1

جيب أال نغامر قبل التأكد من حقيقة ما نغامر : تربويا.  الكالسيكية امللونة بريشة غربيال جريسمزينة باللوحاتوهي ، معني
   . املباشرالسرد مغامرات قصرية سادت فيها احلوادث عرب ِقصة: فنيا. من أجله
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 تشبه يف اّليتواملغامرة واقعية من خلل شخصياا ومظاهر املهرجان 
تفاصيلها عامل السريك، أما تكريس واقعيتها فكان باإلشارة إىل أّن نعيم 

  . مل يكن كذلك" وكأنه يصحو من حلم عميق"انصرف إىل بيته 

  مغامرات داخل لبنان وخارجه �
ر يف جغرافيـــة معينـــة تلعـــب دورًا تتميـــز بعـــض املغـــامرات بكوـــا تـــدو 

مهما يف سريها خاصة إن كانت اجلغرافية حقيقيـة كمـا يف لبنـان علـى غـرار 
.  لنـازك سـابا يـارد1)عن ظل القلعـة بعيًدا(و) في ظل القلعة(جزئي رواية 

 الرّاويـــةفوســـط جـــو عـــائلي لبنـــاين ال خيلـــو مـــن مهـــوم ماديـــة تتحملهـــا بطلـــة 
يها وعيشها مع عمتها، تدور مغامرات ال تصل املراهقة ندى بعد موت أبو 

 جبزئيهـا _ الرّاويـةوترتكـز . إىل درجة اخلطر وإن وصـلت إىل درجـة التـشويق
 تكـــاد 1 وديـــر القمـــر وصـــيدا2  علـــى إيـــراد معلومـــات تارخييـــة عـــن جبيـــل_

                                                 
اجلـزء األول . 1999، 1بـريوت، دار الكتـاب العـاملي، ط). بعيـًدا عـن ظـل القلعـة(، و)يف ظل القلعـة: (ارد نازك سابا ي_ 1

 ِقـصةال: تربويـا وسـيكولوجيا.  صفحة مـن القطـع الوسـط168 من الثاين صفحة من القطع الوسط، واجلزء 155يتألف من 
 تاقـــص: فنيـــا.  احليـــاة مليئـــة باملغـــامرات: تربويـــا. بأيـــة لوحـــات مزينـــة، وهـــي غـــري )أدب شـــباب(جبزئيهـــا موجهـــة إىل األحـــداث 

  . املباشرالسرد سادت فيها احلوادث عرب طويلةمغامرات 
 تقول اّليتجبيل خمرتعة احلرف، فيها وجدت أقدم احلروف الفينيقية احلقيقية، احلروف : " تقول الكاتبة  على لسان ندى_ 2

وتتذكر ندى ندى دهشتها حني قالت هلم ".  اليونان فكانت َجدَة احلروف األوروبيةنقلها إىل" قدموس"األسطورة  إن 
، وهو اسم جبيل يف "بيبلوس" األوروبية مشتق من اللغات إن اسم التوراة واسم ورق الُربدي يف العديد من الّتاريخمعلمة 
ية، صديقة ندى شعورها باالعتزاز بأن كما تنقل على لسان سام]. 11، ص القلعة في ظل: نازك سابا يارد. [لغام

وتنقل عن ]. 17، ص في ظل القلعة: نازك سابا يارد". [مدينتها أقدم مدينة مل تنقطع فيها احلياة منذ سبعة آالف سنة"
 كانت منذ عهد الفينيقيني مركز احتفاالت دينية حيث كانوا يعبدون اّليتندى إحساسها بالسعادة يف األعياد يف جبيل 

 ] 39، ص في ظل القلعة: نازك سابا يارد. [ وعشرتوتأدونيس
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 الّتارخييـة واألحـداث الشخـصيات تستحـضر الّـيتتصبح هاجًسا عنـد نـدى 
 _ مـوطن اخلالـة _ يف اجلزء األول وديـر القمـر _ موطن العمة _يف جبيل 
 رغــــم تــــرجيح البطلــــة كفــــة جبيــــل والعمــــة علــــى ديــــر القمــــر الثــــاينيف اجلــــزء 

  .  واخلالة

 نــدى علــى  مبــشاعر احلـب واحلــزن واملــسؤولية، تـصرّ الرّاويــةوإذ حتفـل 
 ستصبح وحيدة بعـد موـا فـرتفض الـسفر إىل اّليتالبقاء عند عمتها الفقرية 

 حيث ال أصدقاء عندها وال تعرف البلد؛ ما يعين أن التعلـق بالعمـة أمريكا
  .  2 حتب وتصر على االنتماء إليهااّليتهو التعلق جببيل 

تــــسرق نــــدى وردة ) أ: (تنوعــــت املغــــامرات يف اجلــــزءين: املغــــامرات
لعمتهــا العجــوز وتفكــر بــسرقة طعــام يكفيهمــا لكنهــا ختــاف عنــدما تتــذكر  

. إثــر ســرقته اخلبــز فتكــف3)البؤســاء( يف ِقــصة "جــان فاجلــان"كيــف ُحــبس 
فتعــــود لتفكــــر " جــــان فاجلــــان"بيــــد أن البحــــث عــــن املــــال ينــــسيها قــــضية 

بالبحــث عــن قطعــة ذهــب أو حليــة  يف منطقــة آثــار جبيــل وال تكــف عــن 
                                                                                                                            

قلعة البحر، قلعة الرب، األسواق القدمية، وخان الَفرنج، ومعبد : لصيدا مجاهلا: " حتدثت خالة ندى عن صيدا فقالت_ 1
 اإلهلني هل تعرفني، ندى، أن. يف صيدا عبد الفينيقيون أمشون كما عبد اجلبيليون أدونيس: "وتابعت". أمشون قرب صيدا

 ].65، ص في ظل القلعة: نازك سابا يارد". [ميثالن أسطورة عودة احلياة؟
 . إللياس زغيب) الظريف ملكو (ِقصة و ِقصة انظر التشابه يف الفكرتني يف هذه ال_ 2
وغـــو، إن حـــافظ إبـــراهيم قـــد أخطـــأ عنــدما تـــرجَم كتـــاب فيكتـــور ه) الــّشائعةمعجـــم األخطـــاء ( يقــول حممـــد العـــدناين يف _ 3

مـن ذاكرتـه إال أن جيمــَع ) بـُــْؤس(بـُـْؤٌس، ومــا علـى َمـْن يفلِــُت مجـَع التكـسري : لــه عنوانًـا، ألن مجـع بــائس هـو) البؤسـاءَ (ووضـَع 
ا ) بائس(اسم الفاعِل 

ً
. الشجاع القوي: ، والبئيس هو)بئيس(هي مجُع ) البؤساء(، ألن )بائسون أو بائسني(مجع مذكر سامل

 ].33، ص الّشائعةألخطاء معجم ا: حممد العدناين[
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 إال عنـــدما مينعهـــا الـــدليل الـــسياحي شـــارًحا هلـــا اســـتحالة بيعهـــا إن الّتفكـــري
 انـــشغال نـــدى مبغـــامرة اختفـــاء صـــديقتها )ب(وجـــدا ألـــا ملـــك الدولـــة 

ركـوب نـدى ) ج( ال حتبهـا الّـيتسامية الباحثة عبثًا عن عمـل بـدل املدرسـة 
 أدى إىل الــذيالـزورق مــع أصـدقائها رجــا ونبيـل وغــسان وسـامية وانقالــم 

 الّـــيت" ديـــر القمـــر"يف " كـــوخ األوالد"مغـــامرة ) د(ســـقوط نـــدى يف البحـــر 
ــــشدد صــــاحب تطلبــــت  شــــجاعة مل يــــستفد أ والد الكــــوخ منهــــا وذلــــك لت

ـــة نـــدى يف ) ه(الكـــوخ يف موقفـــه إزاء تعلـــيم أوالده  ضـــياع خليـــل ابـــن خال
مغــــامرة البحـــث عــــن خـــامت نــــدى ) و(طة إلجيـــاده الــــّشر صـــيدا واالســـتعانة ب

  . وقع يف الربكةالذي
، تتحدث إملي نصر اهللا يف رواية الّسابقة الرّاويةوباالنتقال من 

 عن رحلة الفىت هادي اخليالية إىل بالد األسكيمو 1 )على بساط الثلج(
وهي رحلة حافلة باملغامرات املثرية  واالكتشافات املدهشة . أو األنويت

  . الناجتة عن اختالف البيئة بني لبنان والقطب الشمايل
مشايل كندا يف ) بافني(وإذ تستعني القاصة مبشاهد زيارا إىل جزيرة 

، تستعني 2)نادي القلم الكندي(ية لدعوة من  تلب1989شهر أيلول عام 
                                                 

إىل عمـــر موجهــة غـــري : تربويــا وســيكولوجيا. 2000 1بــريوت، دار اإلبـــداع، ط. علـــى بــساط الـــثلج:  إملــي نــصر اهللا_ 1
 ببيئـــة جديــدة وعــادات وتقاليـــد خمتلفــة عـــن التعريــف: تربويــا.  مهــى نـــصر اهللابلوحــات كالســيكية بريـــشةوهــي مزينـــة  . معــني

 الـــسرد العـــضوية املتوازنـــة عـــرب الـــّصورةســـادت فيهـــا احلـــوادث وحققـــت طويلـــة مغـــامرة روايـــة : فنيـــا. الّلبنانيـــة دالّتقاليـــالعـــادات و 
  .املباشر

 . 7، صعلى بساط الثلج:  إملي نصر اهللا_ 2
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.  تتحدث عن تلك البالد استكماًال للمعلوماتاّليتأيًضا بالكتب العلمية 
  : وتدور املغامرات حول

بيوت األنويت املبنية ) ب(طريقة العيش املعتمدة على الصيد ) أ(
) د(ئة عادات وتقاليد تناول طعام حلوم الُفقمة أو الرنة الني) ج(من اجلليد 

االستعانة بالكالب للصيد ) _ه(اللباس املعتمد على الفرو وجلد الرنة 
تربية اجلدين ابن :  ومنهاالّتقاليدالعادات و ) و(وجلر الزحافات على اجلليد 

ي مبا الّتقليدابنتيهما الكربى، دعوة اجلدة حفداءها إىل تناول طبق احلساء 
 يف بيت جليدي دون يسمى وليمة مجع الشمل، والدة املرأة لوحدها

حده يف بيت جليدي مساعدة أحد، موت املوشك على مغادرة احلياة و 
 حيتفل بعودة الذيأهم أعياد األنويت هو عيد النور ) ز (يبىن له خصيًصا

  . الشمس فيه رقًصا ولعًبا ومتثيالً 
ـــيت  ورغـــم أســـلوا املـــشوق وأحـــداثها _ الرّاويـــةعلـــى أن   تفـــاجئ اّل

تعريـــــــــف بعـــــــــض الكلمـــــــــات أو االصـــــــــطالحات  ) أ(:  تفتقـــــــــد_القـــــــــارئ 
وهــي شــعوب تــسكن املنــاطق القطبيــة وتعــيش يف : Eskimosكاألســكيمو 

اخليـــام صـــيًفا ويف بيـــوت ثلجيـــة شـــتاء، طعامهـــا مـــن حيوانـــات الـــرب وأمســـاك 
، "ن يأكلون طعـامهم نيئًـاالذي الناس: "فمعناه) أسكيمو(أما اسم . 1البحر

ق عليهم من باب التحقري على لسان اهلنـود ورمبا كان هذا الوصف قد أطل

                                                 
 . 47، )قاموس ألفبائي للصغار واألحداث (الناشئةقاموس :  جنيب آدم وسعد السكاف_ 1
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Indians ذيمالـكــذلك تعريـف األنويــت . 1ن يكرهـوInuit ذييــسمي الـ 
ولعلهــم فعلــوا ذلــك ألــم كــانوا يف . النــاساألســكيمو أنفــسهم بــه ومعنــاه 

 الوحيـدون النـاسعزلة شديدة عـن بقيـة العـامل إىل حـد جعلهـم يظنـون أـم 
.  وتعـــين األيـــل مشـــاألمريكيCaribouريـــف الرنـــة وتع. 2علـــى هـــذه األرض

 وتعــين عجــل البحــر، وهــي حيــوان مــن لــواحم البحــر شــبيه SeaLوالفقمــة 
كــذلك تعريــف . بالــسمك ظــاهرًا ولكنــه يف الواقــع لبــون ومــن ذوات الــرئتني

 الكــوخ الُقــيبIgloo  وهــو كــوخ يقيمــه األســكيمو مــن ألــواح الــثلج علــى  
الفــــىت هــــادي بعــــد عــــودة الــــشمس لريافــــق متابعــــة رحلــــة ) ب (3شــــكل قبــــة

القــارئ األنويــت يف رحلــة االنتقــال مــن األكــواخ املقببــة إىل اخليــام، فتكتمــل 
  .  وال تظل جمتزأة كما هي عليه يف وضعها احلايلالّصورة

 لروز غريب رواية إملي نصر اهللا 4)في أرض الجليد(وتكمل ِقصة 
كثر من دوراا يف فلك وإن كانت تدور يف الفلك العلمي اجلغرايف أ

املغامرة ومسرحها أرض القطب اجلنويب ال الشمايل على ما بينهما من 
  .تشابه واختالف

                                                 
 .130ت، ص .بريوت، مطبعة داغر، د. ) تاريخ الحضارة_ والسكان وبالّشع(كتاب المعرفة  _ 1
 . 130، ص ) تاريخ الحضارة_ والسكان الّشعوب(كتاب المعرفة  _ 2
 .1978بريوت، دار العلم للماليني، ط . ) عربي_قاموس إنكليزي (المورد :  منري البعلبكي_ 3
، جمموعة قصص الّلبناينبريوت، دار الكتاب ).  أخرىيف أرض اجلليد وقصص(، مج في أرض الجليد: روز غريب _ 4

 دعوة إىل معرفة :تربويا. عمر معني، لوحة كالسيكية ملونة معربةإىل توجه ت مل: تربويا وسيكولوجيا. ت. ، د21لألوالد 
   . العضوية وسادت فيها  الفكرةالّصورة قصرية حققت ِقصة: فنيا. القطب اجلنويب
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  قام بزيارة خيالية _  بطل رواية إملي نصر اهللا _وإن كان هادي 
 قد قام _ بطل ِقصة روز غريب _إىل أرض القطب الشمايل، فإن مسري 
يب مكافأة له على جناحه يف املدرسة برحلة حقيقية إىل أرض القطب اجلنو 

  . عن املنطقة" ريبورتاج صحفي" يقوم بإعداد الذيمرافًقا والده الصحفي 
معطف فرو، جزمة ضخمة صاحلة : (محل مسري معه أدوات الرحلة

  ). الّلونللمشي على اجلليد، قفازات صوفية، نظارات قامتة 
 أكرب حمطة حمطة بريْد وهي:   زارها فهياّليتأما األماكن 

  الذياستكشاف يف املنطقة، ومسيت ذا االسم ختليًدا السم األمريال بريد 
، وحتوي خمتربات وأجهزة 1929كان أول من طار فوق  القطب سنة 

لدرس جغرافية القطب، ويسكنها علماء من أمريكا وفرنسا ونيوزلندا 
كز العلمية يف ترسلهم احلكومات على نفقتها ليبنوا املرا ... وروسيا وغريها

  .  تزيد مساحته على مساحة أوروباالذيهذا القطر الواسع 
وقد شرح أحد العلماء املوجودين يف احملطة الكثري من الظواهر 
املتعلقة باملنطقة، كدوام كوكب من الليل والنهار نصف سنة، وكظاهرة 

روبرت "أي منذ رحلة  (1910اخلروف املدفون يف اجلليد منذ سنة 
، وظاهرة العمود املغروس يف الثلج ) لقي حتفه يف املنطقةالذي" سكوتْ 

 ميثل رأس حمور األرض حبيث ميكن للمرء أن يدور حوله يف عشر الذيو 
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ثوان فكأنه دار حول األرض وذلك اللتقاء مجيع خطوط األرض الطول 
  . فيه

أما وقد متىن مسري لو يرى األنوار القطبية املنبعثة من حقول 
 املخزون يف القطبني تسطع وهاجة فوق اجلليد اهلامد ومل يتسن املغنطيس

له هذا، فإن عودته إىل وطنه مل تستطع أن تنسيه حنينه إىل رؤية هذه 
األنوار، ومل تستطع إال أن تبين حلمه بيوم يعود فيه إىل القطب يف فصل 

 ن يقتحمون األخطار سعًيا للمعرفةالذيالشتاء اقتداًء بأولئك األبطال 
ن تبدأ مغامرام يف أعمار صغرية وتنتهي الذيشأنه شأن معظم املغامرين 

  . بانتهاء عمر البطولة واملغامرة أو تكرب لتصبح طريق حياة
  : التايلاعتماًدا على ما سبق نستنتج 
 موضوع كتابة قصص املغامرة الناشئةخاض كتاب قصة األطفال و 
والقراء األكرب )  سنة12 _ 8(مرة متوجهني إىل قراء عمر البطولة واملغا

بشكل ) مرمر (الّصغار، وإن كتب بعضهم عن مغامرات )اتالرّاوي(سنا 
  . وصفي خال من أية فائدة تربوية

وقد قصوا حوادث شكلت خطرًا على حياة أبطاهلم املشاغبني 
ن خرجوا دف القيام مبغامرة، أو وجدوا أنفسهم يف الذيواملساملني، و 

ن هذا اخلطر مل يصل إىل درجة مات فيها أحد األبطال وإن لك. خضمها
  . وصل بعضهم إىل ما يقارب املوت
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ورمبا يعود إنقاذ كتاب القصة أبطاهلم إىل كوم ينهلون من السائد 
 ال ميوت فيه األبطال عادة، وهو عيب موضوعايت يفرتض الذيالقصصي 

ليها إما خوفًا على  إالّدخولجتاوزه للدخول إىل عوامل يتجنب الكتاب 
مشاعر قرائهم، أو عجزًا عن معاجلة موضوعات مل تعاجل من قبل وحتتاج 

بويةية و الّنفس الّدراسةإىل الكثري من  قبل اخلوض فيهاالرت .  
، على ندرا، فهي جديدة الطرح )المنقذون(أما املغامرات اخلرية

لواقع، وتدخل يف وذات أهداف تربوية مباشرة أقرب إىل املثالية منها إىل ا
  . ي اهلادف وغري املشوقالتعليمإطار األدب 

وقد جنح كتاب القصة يف كتابة املغامرات اجلغرافية املتنقلة يف لبنان 
وقد . مبا يعرف  بقصص الرحالت) بالّذاتاملناطق القطبية (وخارجه

قدمت هذه املغامرات الكثري من  املعلومات اجلغرافية والبشرية املتعلقة 
 تسهل مهمة اّليتغرافيا وإن افتقد بعضها شرح املصطلحات اجلديدة باجل

 معاجممتابعة القراءة بدل القيام للبحث عن معاين هذه املصطلحات يف 
  . اللغة

 

  ثامًنا 
  القصص المرحة

ـَه القــوَم بالفاكهـة: "جـاء يف لـسان العــرب  ـا: فك ههــم . أتــاهموفك
كيهُة والُفكاهُة، بالضم، واملصدر املتوهم أطرَفهم، واالسم الفَ : مبُلح الكالم
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والَفكاهُة، بالفتح، مـصدُر َفِكـَه الرجـُل، بالكـسر، فهـَو . فيه الفعل الَفكاهةُ 
ـــــَب  ـــــّنفسَفِكـــــٌه إذا كـــــاَن طي . والُفكاهـــــُة املـِــــزاحُ .  مزّاًحـــــا، والفاكـــــه املـــــزّاحُ ال

فاكهـةوفاكهُت القوَم مفاكهًة مبَُلِح الكـالمِ . التمازحُ : والتفاُكهُ 
ُ
:  واملِـزاح، وامل

  . 1املمازحةُ 

هي تلـك الـصفة يف العمـل  humourوالفكاهة أو احلالة املضحكة 
 لــدى النظــارة الــّضحك تثــري الّــيتأو يف الكــالم أو يف املوقــف أو يف الكتابــة 

فأرسـطو مـثًال ينـسبها :  يف ماهيـة هـذه الـصفةالّنقـادوقد اختلـف . أو القراء
مـــــا ال يـــــصل إىل مرتبـــــة اإليـــــذاء أو اإليـــــالم، إىل عيـــــب أو تـــــشويه يف أمـــــر 

 عنده تعبري عن استهزاء ملطف ينتج عن اكتشاف نقطة ضعف الّضحكف
أمــا الفيلــسوف اإلجنليــزي .  أنــه ال يتــصف ــاالــّضاحكلــدى الغــري يعتقــد 

فكـــان ينـــسب ) Thomas Hobbes )1588 _ 1679تومـــاس هـــوبز 
، ويعـين بـذلك  a sudden glory" اـد املفـاجئ" إىل مـا أمسـاه الـّضحك

اكتــشاف اإلنــسان لــدى الغــري أو يف موقــف مــا مــا يــساعده علــى الرضــا يف 
  . نفسه أكثر مما هو راض عنها

وهنـــاك نظريـــات كثـــرية ازدهـــرت بـــني فالســـفة القـــرنني الثـــامن عـــشر 
 وشـــــــوبنهور ،  Kantومـــــــن أمههــــــم كـــــــانط (والتاســــــع عـــــــشر بأوربــــــا 

Schopenhaauer وهربـرت سبنـسر ،Herbert Spencer  ( تـدور حـول

                                                 
  . مادة فِكهَ : ب لسان العر _ 1
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 نتيجـة إدراك التعـارض الواضـح بـني أمـر متوقـع مـألوف الـّضحكفكرة كون 
واملثـال املتـداول . وحقيقة غري متوقعة بـشرط أال ينـتج  عـن ذلـك ضـرر بليـغ

  . أن يلحقه ضرر بليغ لذلك هو انزالق اإلنسان بقشرة موز من غري

 الـّضحكرجـع  احلديث تُ الّنفسوهناك نظريات أخرى كثرية يف علم 
 تتحـــرر فجـــأة مـــن ســـيطرة الـــّنفسإىل اجتاهـــات اعتدائيـــة جنـــسية كامنـــة يف 

 تعبـريًا عــن عـداوة فطريــة بـني اإلنــسان الــّضحكالـتحكم العقلــي، فتنفجـر  ب
وتنشأ الفكاهة من مزيج الدفء واألمن من ناحية والعداوة . 1وما حييط به

  . أو اخلوف من ناحية أخرى

لفكاهة تدمج بني امليل إىل االسرتضاء وباصطالحات تطورية، فإن ا
؛ ما يعين أا تتطلب كـًال مـن اسـتثارة )الّضحك(وبني السيطرة ) االبتسام(

التوترات وخفضها أو التحرر منها يف الوقت نفسه على حنو متزامن أو عرب 
تعاقـــب ســـريع فيمـــا بينهـــا ممـــا يتناســـب وحتليـــل فرويـــد القائـــل  بأـــا صـــمام 

  تنبئنـا _  علـى كـل حـال _وهـي .  العـدوان املكبـوتاألمان إزاء اجلنس و 
  .2أن أناًسا آخرين توجد لديهم الرغبات واإلحباطات ذاا املوجودة لدينا

  ســـــواء يف إطـــــالق النكتـــــة أو فهمهـــــا _ويـــــرتبط احلـــــس الفكـــــاهي 
ن يعــانون مــن مــرٍض الــذي بــسالمة نــصف املــخ األميــن، فــال يفهــم _وتقّبلهــا 

                                                 
  .226 _ 225، ص  األدباتمعجم مصطلح:  جمدي وهبة_  1
حممــد عنــاين، الكويــت، الــس الــوطين : شــاكر عبــد احلميــد، مراجعــة: تــر. ســيكولوجية فنــون األداء:  جلــني ويلــسون_ 2

  . 1994 _ _ه1421 صفر 1، ط)258(للثقافة والفنون واآلداب، عامل املعرفة 
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 كمـــا ال اللغـــة  وال يتـــذوقون اجلوانـــب اازيـــة مـــن يف هـــذا اجلانـــب الفكاهـــةَ 
 الكلــي لِقــصة معينــة لعجــز اجلانــب اخلــاص ببنيــة نــشاطهم الــّشكليفهمــون 

 عـن فهـم العالقــات واألمنـاط أو الطـرز الكليــة املمكنـة بـسبب ذلــك اللغـوي
، وهــو مــا جيــب 1التمــايز اخلــاص بــني نــصفي املــخ والتفاعــل املركــب بينهمــا

 االنتبـاه لـه عنـدما يقـابلون أطفـاًال ال يستـسيغون الفكاهـة أو ال على املربني
  .2يفهموا

  الفكاهة عند األطفال   �
إذا كـــان للبكـــاء جـــذور مـــن التطـــور تتجلـــى يف رفـــض الطعـــام، فـــإن 

 الطّفـل( كمـا يقـول أرنلـد جـزل يف كتـاب _ 3Primitif للضحك البدائي 
  . وليمة وهضم أطعمتها صلة باالستمتاع بال_) من الخامسة إلى العاشرة

وهـــو .  اجليـــد التغذيـــة ينـــزع إىل االبتـــسام ـــرد الـــشبع وحـــدهالطّفـــلف
، ويـضحك )مثانيـة أسـابيع(يبتسم يف إلفة اجتماعية ملرأى حاضـنته يف سـن 

يــضحك )  أســبوًعا16(، ويف ســن ) أســبوعاً 12( ضــحًكا خفيًفــا يف ســن 
هـــا يــــدرك ضـــحًكا أكيـــًدا يف صـــوت عـــال مـــسموع، ويف طـــور احلـــضانة كل

                                                 
  .262  _260، ص ولوجية فنون األداءسيك:  جلني ويلسون_ 1
، وهـو  1969بـريوت، دار الكتـاب العـريب، .   المـضحكالـّضاحكجحـا : ميكن العودة إىل كتاب عباس حممود العقاد_ 2

  .      شاملة للضحك والفكاهةمهمة كتاب قيم مبا حيويه من دراسة 
مجهوريـة مـصر . المعجـم الفلـسفي). [مقابـل املتحـضرة ( األوىل لألشياء املتاخرةالّصورةيطلق على : Primitif البدائي _ 3

  ].31، ص 1983 _ _ ه1403 العربية، اللغةالعربية، جممع 
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درجـات الفكاهـة بـدًءا مـن املـرح الـصاخب غـري املنـتظم إىل أنـواع كثـرية مــن 
  .الّلعب

ة يستطيع الثانيابن السنة يكرر فعًال قام به أضحك اآلخرين، وابن 
 يصحب لعَبه ضحٌك وفري كثري الثّالثأن يبدأ بالفكاهة ويواصلها، و 

 من خصائص ابن  كانتاّليتمصحوب بتهذيب الفكاهة احلركية الكبرية 
 تفكهه سخيف صاخب الرّابع، و 1ة وحتويلها إىل لعب باأللفاظالثاني

 باأللفاظ، واخلامس يستمرئ الّلعبمصحوب باستطابة األسجاع و 
الفكاهة اخلشنة، والسادس قد ال يكون شديد االستجابة للفكاهة، 

اهة والسابع قليل اإلحساس بالفكاهة لكنه يتغري يف الثامنة فيستطيب الفك
 تدور حول استغفال شخص آخر أو إحراجه، اّليتيف احلكايات وخباصة 

والتاسع يستطيب الفكاهة، وإذا ظن أن شيًئا فعله قد أضحك كرره مرارًا، 
وتنمو . 2وهو حيب املفاجآت يف احلكايات ويتقبل النكات على نفسه

، مث ة عشرةالثّالثالقدرة على التمييز بني اجلاد والتهكمي بني التاسعة و 
  . تزداد تدرجييا بعد ذلك

                                                 
 وميثل العالمـة الّضحك  املتزايدة فيخلق املتناقضات ويؤدي إىل اللغوية باأللفاظ هو لعب يعكس مهارة األطفال الّلعب _ 1

 لإلمكانـات الّطفـل تستمر وتتزايد مع زيـادة اكتـساب اّليتة بالتجريدن وهي الفكاهة  املرتبطالّطفلاألوىل فيما يتعلق بفكاهة 
الكويـت، الـس الـوطين . )رؤية جديدة (الّضحكالفكاهة و : شاكر عبد احلميد. [ واملراهقةالطفولة خللواملهارات العقلية 

   ]173م، ص2003 الثاينكانون /  يناير_ _ه1423شوال ، 1، ط289للثقافة والفنون واآلداب، عامل املعرفة 
  
أمحــد عبــد الــسالم : عبــد العزيــز توفيــق جاويــد، راجعــه: تــر.  مــن الخامــسة إلــى العاشــرةالّطفــل): وآخــرون(أرنلــد جــزل  _ 2

  .81_72، ص2ج، 1956 ،1ج، )54( مبصر، األلف كتاب التعليم و الّرتبيةالكرداين، القاهرة، وزارة 
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ي وغريها من الّصور  التجريدي واملنطق الّتفكريوتؤدي قدرات 
 السخريةك(قدرات املراهقة وما بعدها إىل أشكال جديدة من الفكاهة

1Satire والتهكم Irony2( فتكثر نكات املراهقني املتعلقة بالتغريات ،
كما تتزايد .  وكل رموز السلطةاجلسمية، واملشاعر املتناقضة جتاه الوالدين

النكات اجلنسية والعدوانية، ومع ذلك يكون للفكاهة قيمة تكيفية وداللة 
  .   بالعمرالّتقدمارتقائية تتناسب طرًدا و 

، 15[أما سر تذوق املراهقني يف مرحلة املراهقة الوسطى 
، 13، 12[النكات اجلنسية أكثر من أبناء املراهقة املبكرة ] سنة16،17

، فعائد إىل  ] سنة21، 20، 19، 18[وأبناء املراهقة املتأخرة ] سنة14
كون املراهق يف وسط املرحلة، أي قرب اية املرحلة اخلاصة بتقبل 

  . عمليات النضج اجلسمي ومظاهره

                                                 
 يقــــوم علــــى أســــاس انتقــــاد الرذائــــل واحلماقــــات الــــذي الثقــــايفف األديب أو اخلطــــاب التــــالي نــــوع مــــن: Satire الــــسخرية _ 1

والنقـــائص اإلنـــسانية، الفرديـــة منهـــا واجلمعيـــة، كمـــا لـــو كانـــت عمليـــة رصـــدها ومراقبتهـــا جتـــري للتقليـــل مـــن قـــدرها يف حماولـــة 
  ].51، ص)رؤية جديدة (الّضحككاهة و الف: شاكر عبد احلميد. [السلبّيةللتخلص من بعض اخلصال واخلصائص 

شــكل مــن أشــكال الكــالم أو اخلطــاب يكــون املعــىن املقــصود منــه عكــس املعــىن املعــرب عنــه بالكلمــات : Irony الــتهكم _ 2
 تـستخدم فيـه تعبـريات هازئـة ملتبـسة كـي تتـضمن الـذياملستخدمة، وغالًبا ما يأخذ هـذا املعـىن أشـكال اهلجـاء أو االسـتهزاء 

الفكاهــــة : شــــاكر عبــــد احلميــــد. [ حتقــــريًا أو تقلــــيالً ضــــمنيا مــــسترتًا مــــن شــــأن شــــخص أو موضــــوع أو كليهمــــا مًعــــاإدانــــة أو
  ].44، ص)رؤية جديدة (الّضحكو 
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 اجلسمي بعد انتهاء مرحلة املراهقة الوسطى قد يقلل النموعلى أن 
 وحيدث هذا بسبب االنشغال من إدراك الفكاهة أو النكتة لدى املراهق،

  . 1اخلاص بتغريات ما بعد البلوغ

، ومصدرًا داًال على تغري النمووهكذا، تعترب الفكاهة مؤشرًا على 
 الناشئة وتغري االستجابة، وهو ما يدعو كتاب قصة األطفال و الّتفكريمنط 

 بالعمر لتقدمي ما يناسب مجهورهم وإال مل الّضحكإىل الغوص يف عالقة 
  .    ثر الفكاهة ضحكهم، ومل حتقق فوائدها، وهي كثريةت

  الّضحكفوائد  �
ق األوســـط الـــّشر  أول مهرجـــان يف 2002شـــهد لبنـــان شـــهر يوليـــه 

، شــارك فيــه فنــانون كوميــديون، ورســامو كاريكــاتري، وفنــانو الــّضحكحــول 
 قـــدمت بعـــض مـــسرحياا الّـــيتلفـــرق املـــسرحية األعـــاب لوانيـــة، وكثـــري مـــن 

  . لنحو أربعني دولةنوقد شارك يف هذا املهرجان ممثلو . الكوميدية

 إن فكـرة _ منـسق املهرجـان _ وجيه صـقر الّلبناين وقد قال الفنان 
 بعــد أن الــّضحكني إىل الّلبنــانيولــدت مــن احلاجــة املاســة لــدى "املهرجــان 

؛ ممـــا يؤكـــد "2هجـــروه نتيجـــة صـــعاب احليـــاة االقتـــصادية واملعيـــشية واحلـــروب
 ارتباطًـــا وثيًقـــا بانعكاســـات االســـرتخاء فهـــو يـــذيب لـــّضحكانظريـــة ارتبـــاط 

                                                 
  .، بتصرف182 _ 181، ص )رؤية جديدة (الّضحكالفكاهة و :  شاكر عبد احلميد_ 1
  .25، ص)رؤية جديدة (الّضحكالفكاهة و :  شاكر عبد احلميد_ 2
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لـــه، ويزيـــد مرونـــة العقـــل وحيميـــه مـــن الـــشد واملـــد __وتـــر ويـــزي____الـــت
 ومنــــوه العقلــــي الطّفــــلأكثــــر ممــــا ينبغــــي؛ وهلــــذا أثــــر كبــــري يف ســــالمة ســــلوك 

 الطّفـــــلوهـــــو أســـــلوب فـــــين يف سياســـــة . 1واالجتمـــــاعي واجلـــــسدي أيـــــًضا
لــذا يــدعو .  أو عــن تفتيتهــا لتخفيــف وقعهــايــتمخض إمــا عــن منــع املــآزق

بويـــ إىل تـــشجيع تبـــادل الفكاهـــة يف املنـــزل واملدرســـة الـــّنفسون وعلمـــاء الرت 
واألدب بأنواعه كعالج يف املواقف العصيبة شرط أن تكون فكاهـة إنـسانية 

 وحاجاتـه النمائيـة اخللقيـة والفلـسفية مًعـا الطّفـلراقية قائمة على خـصائص 
، وقــد كانــت هــذه علــى الــدوام وظيفــة 2العقــل ودوام اتزانــهضــمانًا لــسالمة 

  . طبيعية للضحك والفكاهة

  الِقصة المرحة 
لحـــة أو الطرفـــة

ُ
وهـــي ســـرد قـــصري حلادثـــة طريفـــة . هـــي النـــادرة أو امل

  . 3شيقة أو متعلقة بشخص من األشخاص املعروفني

 Paradox4وتــدور حـــول احليـــاة اليوميــة،  وتغلـــب عليهـــا املفارقـــات 
ــــيتا ــــاء أو الــــبالدة أو اخلدعــــة دون أن تتجــــه إىل احلــــدث ّل  يــــستحدثها الغب

                                                 
  .74_73 ، ص 2ج،  من الخامسة إلى العاشرةالّطفل): وآخرون(  أرنلد جزل_ 1
  .76_72، ص2ج،  من الخامسة إلى العاشرةالّطفل): وآخرون( رنلد جزلأ _ 2
  .17، ص معجم مصطلحات األدب:  جمدي وهبة_ 3
، الّصحيحواحد منها هو فقط نظرة إىل احلياة تدرك أن اخلربة عرضة لتفسريات شىت ال يكون " هي Paradox املفارقة _ 4

رؤية  (الّضحكالفكاهة و : شاكر عبد احلميد"[ وتدرك أيًضا أن وجود املتنافرات واملتناقضات مًعا جزء من بنية الوجود
  ]. 58، ص )جديدة
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 يف العـــامل رغـــم الـــّشعوبوقـــد بلـــغ مـــن انتـــشارها أن رددهـــا أكثـــر . اخلـــارق
فقـــد ُعرفـــت يف أوروبـــا  . 1تباعـــد املـــسافات وقلـــة االتـــصال يف تلـــك الفـــرتات

، وعــدت مــن الـّشعيب و الّرفيــعكمـا عرفــت عنـد العــرب، ووجـدت يف األدب 
ملراحل األوىل لإلبداع القصصي مبا جيتمع فيها من الكالم الذكي املعتمـد ا"

  ".    2 اجلارح أو العبارة الالذعةالّلفظعلى سرعة اخلاطر أو 

وتتعــــدل أشـــــكال هـــــذه القــــصص وحمتوياـــــا مبـــــا يطــــرأ علـــــى احليـــــاة 
وهــي تتنــوع مــا بــني ِقــصة ترســم علــى الــشفاه . االجتماعيــة مــن تطــور وتغــري

، أو تـــشيع جـــوا مـــن املـــرح رغـــم مـــضموا الـــّضحكأو قِـــصة تثـــري ابتـــسامة، 
  : ومنها. اجلدي

وهـي تلميحـة ذات معـىن تنطـوي علـى مفارقـة وتعـد مـن : النكتة) أ(
وهــي أطــول نــسبيا مــن النكتــة : النــادرة) ب(األشــكال القصــصية الفكاهيــة 

  تـــشابه يفالّـــيت 3اهلزليـــات) ج(وترتكـــز حـــول موقـــف يبعـــث علـــى الفكاهـــة 
  . بعض جوانبها احلكايات والقصص الفكاهية

                                                 
   .202، ص ثقافة األطفال:  هادي نعمان اهلييت_ 1
   .70 _69، ص الّساحرةالحكاية :  جعفرالّرزاق عبد _ 2
 متثيليــة خفيفــة مرحــة _ 2.  عــرض يقــوم علــى الــسخف واالرتبــاك مثــري للــضحك يف زيفــه _ 1" اهلزليــات بأــا تعــرف  _ 3

وتعتــرب املهزلــة ملهــاة . الشخــصياتتعتمــد فيهــا احلبكــة علــى اســتغالل متعمــد ملوقــف معــني أكثــر مــن اعتمادهــا علــى تطــوير 
وتعـد املهزلـة مـن أعمـدة كوميـديات . ا مـن غرابـة وسـخفا يـضحكان ملـا فيهمـتسرتسل يف مرح صاخب وتتضمن فعالً وحوارً 

تنتهيبــصدفة و علــى املــصادفات النــادرة املثــرية   ومــن اهلزليــات قــصص فكاهيــة تعتمــد يف حوادثهــا."الــسينما واملــسرح التجــاري
إبـــراهيم  .[غريبــة، لــذا تبــدو يف أكثـــر األحيــان خمتلــة يف البنــاء القصـــصي، وتبــدو عــابرة يف فكرــا ال كمـــا القــصص الفكاهيــة

  ].356، ص معجم المصطلحات األدبية: فتحي
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  :   بأا_ عادة _وتتصف الِقصة املرحة 

تعتمد على ) د(عباراا موجزة ) ج(بسيطة الفكرة ) ب(قصرية ) أ(
 اجلـــارح والعبـــارة الالذعـــة واألجوبـــة الّلفـــظالكـــالم الـــذكي وســـرعة اخلـــاطر و 

 واألكاذيـــــب تنـــــشأ مـــــن املفارقـــــات واألخطـــــاء واحلماقـــــات) _ه(املـــــسكتة 
) و...(واملبالغات واحليل وأسباب اخلداع والعبث واملزاح والتـصرفات الذكيـة

تعتمـد علــى التنــاقض يف احليــاة مــضمونًا، وعلـى اإلحيــاء غــري املباشــر أســلوبًا 
 عــن الواقــع برســم _ أحيانًــا _تبتعــد ) ز(يف جــو بعيــد عــن التــوتر والتعقيــد 

تكون يف احلياة االعتيادية، شخصيات شاذة أو أحداث غريبة ال ميكن أن 
وإن كانت تنزع إىل التجمع حـول شخـصية واحـدة، وال تتجـه حنـو احلـدث 

  . غالًبا ما تكون عقدا تكون يف النهاية) ح (اخلارق 

التخفـــــــف مـــــــن وطـــــــأة احملرمــــــــات ) أ: (ف هـــــــذه الِقـــــــصة إىلدوـــــــ
ل صــمام أمــان للتعبــري عــن األفكــار احملرمــة وتــشك االجتماعيــة  فتقــوم بــدور
 االجتماعي حيث تـشكل  نوًعـا مـن الّنقد)  ب(ميدانًا أو ساحة للتنفيس 

ن يف موضـــع  الـــذي أولئـــك الّنقـــداإلشـــباع غـــري املباشـــر، خاصـــة إن تناولـــت ب
) ج) (…طة، موظفـــو احلكومـــة، اآلبـــاء، املعلمـــونالـــّشر القـــضاة، (الـــسلطة 

طفال   عند األ_ يرتبطان الّضحكترسيخ عضوية اجلماعة، ألن االبتسام و 
يف سياق اجتماعي يـدل علـى أن    بالرضا واالستمتاع، وحيدثان_ الّصغار

جمموعــة مــا يف جمتمــع مــا هلــا املــشاكل ذاــا واألحــزان ذاــا والفكاهــة ذاــا 
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 تــضحك وتـشفي يف آن؛ ممــا يعــين أن الفكاهـة ختفــف مـن وطــأة القلــق الّـيت
ــــسيطرة    إذ ختــــضعه_واخلــــوف وجتعــــل مــــن األشــــياء واألفكــــار املخيفــــة  ا ل

  . 1 أقل ديًدا_ الّضاحك

 املــانح  حريــة خاطفــة، الــّذهين العقلــي و الّلعــبوتــؤدي الفكاهــة دور 
 العقلـي املنطقــي، ويــسمح الّتفكــريمؤقتـة، ســريعة، وجيـزة، عــابرة مــن طغيـان 

  _  بــذلك _، فهــي 2بــاهلروب مــن بعــض القيــود، وبــإطالق العنــان لإلبــداع
 العــصبية، ويعمــل علــى تــرويض انفعاالتنــا تــشكل عالًجــا فعــاًال يبــدد الطاقــة

اجلاحمة، فإذا أخذنا كل األشياء جبدية، فإنه سـيكون علينـا أن نظـل كـاحبني 
ية والـصراعات الّنفـسالنفعاالت الغضب والـشهوة والفـزع وكـذلك املـشقات 

، فهو حـل سـحري مؤقـت وجـريء ملـشكالتنا، الّضحكأما .  نشعر ااّليت
أثناء األزمنة احلديثة، فال غرابة إن استخدمت وحل عملي ساهم يف بقائنا 

  .3الفكاهة عالجيا يف املواقع اإلكلينيكية
وباالنتقـــال إىل دراســـة القـــصص املرحـــة يف العينـــة، جنـــد أن معظمهـــا 

  :  ركز على شخصيات إنسانية منها

                                                 
، الـــّساحرةالحكايـــة :  جعفـــرالـــّرزاقعبـــد : ، كـــذلك202 _200، ص ثقافـــة األطفـــال: هـــادي نعمـــان اهليـــيت:  انظـــر_ 1

: أنـيس فرحيـة : ، كـذلك59_ 40 ، ص)رؤيـة جديـدة (الـّضحكالفكاهـة و : شـاكر عبـد احلميـد : ، كذلك70 _69ص
  .71بريوت، مكتبة رأس بريوت، ص . الفكاهة عند العرب

   .252_ 249، ص سيكولوجية فنون األداء:  جلني ويلسون_ 2
   .264 _262، ص سيكولوجية فنون األداء:  جلني ويلسون_ 3
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كشخـــصية أســـامة يف سلـــسلة قـــصص :  شخـــصية طفـــل مـــرح_ 1
  .مساح إدريس

صــندوق (خــصية أم حمفــوظ يف قِــصة كش:  شخــصية احملتــالني_ 2
) ةالـــصغير المحتالـــة (لـــروز غريـــب، وشخـــصية فتنـــة يف ِقـــصة ) أم محفـــوظ

لـــسامل ) الـــصياد والثعلـــب(إلدفيـــك شـــيبوب، وشخـــصية الثعلـــب يف قِـــصة 
ملنري عشقويت، وإن كـان ) حربوق(مشس الدين، وشخصية حربوق يف ِقصة 

   .هدف األخرية تربويًا بعيًدا عن املرح
كشخـــصية املعلـــم عبـــد اهللا يف :  شخـــصية تعـــاين عقـــدَة نقـــص_ 3

لــروز غريــب، وشخــصية األمــري شــاليش يف قِــصة ) المعلــم عبــد اهللا(قِــصة 
  .أللبري مطلق) الشوارب الزجاجية(

كشخــصية بــو مرعــي يف :  شخــصية هلــا أفكــار وطنيــة عجيبــة_  4
  . جلربان مسعود) بو مرعي(ِقصة 

) فرحــــان(كشخــــصية فرحــــان يف قِـــصة : فة الــــضعيالشخـــصية _ 5
  .إلملي نصر اهللا

ــــــــــشوتيةالشخــــــــــصيات _ 6 كشخــــــــــصية العــــــــــم أســــــــــعد :  الدونكي
" أبـو الـشوارب"إلملي نصر اهللا، وشخـصية ) كالم(الدونكيشوتية يف ِقصة 

  .لروز غريب) أبو الشوارب(يف ِقصة 
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كشخـصية الراعـي فـارس املعتـز   :عـن هويـة  شخصية الباحث_ 7
  . إلملي نصر اهللا) العائد(حث عن هوية يف ِقصة البا

ــا (كشخــصية بابــا مــربوك يف ِقــصة :  املتحولــةالشخــصيات _ 8 باب
  .لرشاد دارغوث) جحا وحماره(، وشخصية محار جحا يف ِقصة )مبروك

كشخصية إبراهيم يف قِـصة :  شخصية الباحث عن عمل حيبه_ 9
  . ألنطوان مسعود) وباضت الدجاجة(

بـَْيب :   شخــصية األمحــق_ 10 كشخــصية حيوانيــة كشخــصية الــد
  .أللكسندرا باسيل عواد) الدبـَْيب األحمق( يف ِقصة الصغري

كشخــصية احلمــار عنــرت :  شخــصية تتــصرف تــصرفًا مــضحًكا_11
  .جلربان مسعود) عنتر(يف ِقصة 

  :           وباالنتقال إىل التفاصيل
ه القـــصص علـــى شخـــصية تعتمـــد هـــذ: شخـــصية طفـــل مـــرح) 1(

من هنا، .  تطالب حبقوقها، وتتسم خبفة الدماّليتأسامة املعرتضة، الرافضة، 
 الطّفـــــل قـــــدمها مســـــاح إدريـــــس عـــــن هـــــذا الّـــــيتميكـــــن أن تكـــــون القـــــصص 

 طاملـا الـسلبّيةفّعالـة يف بـث القـيم اإلجيابيـة وفعالـة يف رفـض القـيم " البـريويت"
بوي اُألسلوبأا بعيدة عن  ذيلكالسيكي  االرتبويـ حيبـه ويباركـه الـ ون، الرت

  .   وإن وقع الكاتب يف بعض األخطاء تربوية غري مقبولة
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 يعانيهــا كــل مـــن الّــيتتبــدأ السلــسلة باحلــديث عــن مـــشاكل الطعــام 
 يُقــرأ فيهــا الــرفض منــذ الّــيت 1)المــوزة(األوالد واألهــل وخــري مــا ميثلهــا ِقــصة 

دفع والديـه إىل إقناعـه بـشىت الـسبل؛ فحينًـا يكـره املـوز، ممـا يـ فأسامة. البدء
  _ الــّصحة مــع طبيبــة _حيــاوالن لفتــه إىل مجــال املــوزة، وآخــر يلفتــان نظــره 

وال يكفــــان عــــن . إىل مــــا حتويــــه  مــــن فوائــــد تقــــوي العظــــام وجتعلــــه رياضــــيا
 تــــصل إىل إغرائــــه ماديــــا للقبــــول بطرحهمــــا، فيقبــــل ظاهريــــا الّــــيتحماوالمـــا 

 ا، لكنهما يظالن له باملرصادويرفض واقعي   .  
  : وقد جتلى املرح يف

 ال حيبـه باعتمـاد طــرق الــذيحمـاوالت األهـل إطعــام أسـامة املـوز ) أ(
: انظــر مــا أحالهــا: "وصــف املــوزة الطريــف مــن قبــل األم) 1: (شــىت منهــا

إغـــراء والـــده بأنـــه ســـيعطيه ألـــف لـــرية ) 2" (مهـــضومة وشـــقراء وفيهـــا منـــش
يــث يــستطيع شــراء لــوح شــوكوال أو بوظــة أو كيــًسا مــن مقابــل كــل مــوزة حب

 حـضراها الّـيتتشجيعه على أكل املوزة قبل أن تذوب البوظـة ) 3(البونبون 
  .التصفيق أثناء أكل املوزة) 4(سلًفا 

) 1: (كمــا جتلــى املــرح يف رفــض أســامة أكــل املــوز مــن خلــل) ب(
) 2" (ال تطـاق"، "ةمقرفـ"، "ال أكره شيًئا أكثر مـن املـوز:  "إعالن كراهيته

                                                 
 10 _ 6( موجهة إىل أعمار ِقصةال: تربويا وسيكولوجيا. ت.بريوت، دار اآلداب للصغار، د. الموزة:  مساح إدريس_  1

جيب أن يأكل األوالد : تربويا. يامسني نشابة طعان: ، مزينة بلوحات ملونة كاريكاتورية متناسبة مع األعمار، بريشة)سنوات
  .الّذايت السرد العضوية املتوازنة عرب الّصورة مرحة سادت فيها احلوادث وحققت حبكتها ِقصة: فنيا. األطعام املفيد
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" كيـــف يـــضعون احلديـــد يف املـــوز؟ ستنكـــسر أســـناين: "رفـــض فكـــرة فائدتـــه
طريقـــة أكـــل املـــوز ) 4( اخلـــاطئ للبوتاســـيوم والربوتـــني واحلديـــد الّلفـــظ) 3(
تلقـي أسـامة ) 6( مـن املـوزة واكتـشاف األبـوين احليلـة الـّتخلصحماولـة ) 5(

  .رسالة من املوزة شخصيا
بويــةال الناحيــةأمــا مــن  فــإن إغــراء الوالــدين بإعطــاء النقــود لــشراء رت ،

الشوكوال أو البونبون أو البوظة يعين أما استخدما الطعـام طريقـة للـسيطرة 
  . فتحول الطعام إىل صفقةالطّفلعلى 

 بسيطرة أبويه على تصرفاته الطّفلبدل االستمتاع باألكل، حيس "و
وهــو [هــذه احلــاالت متمــرًدا  يف مثــل الطّفــلوإذا كــان . وتكبيلهمــا إلرادتــه

، فإنــه ســريفض األكــل، أو ســيأكل متلًقــا، أو رمبــا ســينتظر إىل حــني ]متمــرد
، وذلــك ألن إعــالن احلــرب  علــى "1زوال الــضغوط ويلــتهم طعامــه املفــضل

 الطّفـليـضاعف مـن قـدرة " حىت يأكل أو االستسالم له حىت يأكل الطّفل
ان يف دائـرة جتـري الّدور  هي على العناد وعلى رفض الطعام، وتصبح املسألة

ــــلفيهــــا األم بالطعــــام وراء  ــــل، وجيــــري فيهــــا الطّف ،  "2 بالعنــــاد مــــن األمالطّف
  ! وهذا ما حدث بالفعل

                                                 
بـان طـارق :  تعريـب،)بـري برازلتـون.قواعـد الـدكتور ت(انـضباط األطفـال : سـبارو.جـشوا د.بّري برازلتون، ود.ت.د _  1

  . 189، ص الثقايفبريوت، احلوار . الكيالين
  .37، ص 1977: 1بريوت، املؤسسة العربية للدراسات والنشر،ط. حديث إلى األمهات: سبوك. د_  2
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بويـــأمــا مـــا ينـــصح بــه  ــال _ون الرتفهـــو جتنـــب إنـــزال _ يف هـــذا ا  
احللــوى إىل مــستوى املكافــأة، بــل تركهــا جــزًءا ال يتجــزأ مــن وليمــة مــشرتكة 

نب قيام األهـل مبحـاوالت اإلغـراء كتـشجيع علـى األكـل، ألن ، وجت1لذيذة
التــشجيع يف ظــل القلــق خيلــق حالــة مــن العنــاد "هــذا يــدل علــى  قلقهــم، و

  ".  2الطّفلعند 
ويـرفض بطــل السلــسلة أيــًضا تنـاول الطعــام الــصحي، ومنــه الكوســى 

هــا  حتتــال أمــه إلطعامــه إياالّــيتو   ال حيبهــاالّــيت3)ِقــصة الكوســى(بــاللنب يف 
لــه أثنــاء تنــاول " تلفنــوا"ن الــذي عمــر ولــني وتالــة الــّصغاروذلــك باتفاقهــا مــع 

 أكلهــا يف كــل مــرة يقــوم فيهــا الّــيتبــدل " كوســاية"طعامــه، فكانــت تزيــد لــه 
املهــم أنــه مل يعــد مــن جمــال أمــام . للــرد علــى اهلــاتف، ولكنــه يكتــشف ذلــك

طئــون يف تعــاملهم مــع واملهــم أن األهــل خي.  حيبهــاالّــيتأســامة لتنــاول البوظــة 
  ).الموزة( مر ذكرها يف اّليتابنهم تربويا لألسباب ذاا 

بقــــاء الكوســــايات علــــى حاهلــــا دون أن ) أ: (أمــــا املــــرح، فتجلــــى يف
 دف من ورائها إىل  زيادة الكوسى يف صـحنه  اّليتخطة األم )ب(تنقص 

                                                 
  .189 ص ،)بري برازلتون.قواعد الدكتور ت (انضباط األطفال: سبارو.جشوا د.بّري برازلتون، ود.ت.  د_  1
  .37، ص حديث إلى األمهات: سبوك.  د_  2
 5( موجهـة إىل أعمـار ِقـصةال: تربويـا وسـيكولوجيا. ت.بريوت، دار اآلداب للصغار، د.  الكوسىِقصة:  مساح إدريس_  3
جيــب أن يتبــع : تربويــا. يــامسني نــشابة طعــان: ريــشة، مزينــة بلوحــات ملونــة كاريكاتوريــة متناســبة مــع األعمــار، ب) ســنوات8 _

 الـّصورة مرحـة سـادت فيهـا احلـوادث وحققـت حبكتهـا قِـصة: فنيـا. االباء كل الوسائل املرحة إلطعـام أبنـائهم الطعـام الـصحي
  .الّذايت السردالعضوية املتوازنة عرب 



 411

: ايـة الِقـصة) د(احلـوار بينـه وبـني رفقائـه ) ج(كلما قام للرد على التلفـون 
  ".أي بوظة؟ انفزرت من الكوسى"

ويقف األهل ألسامة باملرصاد، يرفض ويلحون إىل أن يـصري دورهـم 
، ممـــا دعـــا 1)أم جديـــدة(فريفـــضون اقرتاحاتـــه بإصـــرار كمـــا حـــدث يف ِقـــصة 

 إىل التهديـــد _ حيبهـــا الّـــيت رفـــضت أمـــه إطعامـــه اهلـــامربغر الـــذي _ الـــصيب
وبعد أن يستعرض ثالث أمهات  . ترفض طلباتهال بالبحث عن أم جديدة

: جتلــى املــرح يفوقــد .  ترفــضنه، يعــود متعًبــا جائًعــا إىل بيتــه مــشتاقًا إىل أمــه
أســــــباب رفــــــض الــــــسيدات )ب(فكــــــرة اســــــتبدال األم والبــــــدء بتفيــــــذها ) أ(

  .ألسامة
  ومن مشاكل الطعام إىل مشاكل العمل والراحـة، إذ يـرفض أسـامة 

 2)الكـــــل مـــــشغول( العطلـــــة األســــبوعية يف قِـــــصة أن يظــــل يف البيـــــت يــــوم
فيطالــــــب والديــــــه بالــــــذهاب معــــــه إىل مدينــــــة  املالهــــــي ويرفــــــضان بــــــسبب 
ارتباطهمــا بأعمــال مهمــة، فيهــددمها بالــذهاب لوحــده ويعــاين اخلــوَف أثنــاء 

  . على الدرج اململوء بالضجيج والعتمة وجوده

                                                 
 _ 6( موجهـة إىل  أعمـار ِقـصةال:  تربويـا وسـيكولوجيا.ت.بـريوت، دار اآلداب للـصغار، د. أم جديدة:  مساح إدريس_  1
. ال بـديل عــن األم: تربويـا. يـامسني نـشابة طعـان: ، مزينـة بلوحـات ملونـة كاريكاتوريـة متناسـبة مـع األعمــار، بريـشة)سـنوات9

  .الّذايت السرد العضوية املتوازنة عرب الّصورة مرحة سادت فيها احلوادث وحققت حبكتها ِقصة: فنيا
 6( موجهة إىل  أعمـار ِقصةال: تربويا وسيكولوجيا. ت.بريوت، دار اآلداب للصغار، د. الكل مشغول:  مساح إدريس_  2
جيـب أن نرتـاح : تربويـا. يامسني نشابة طعـان: ، مزينة بلوحات ملونة كاريكاتورية متناسبة مع األعمار، بريشة) سنوات10 _

  .وية املتوازنة عرب السرد الّذايت العضالّصورة مرحة سادت فيها احلوادث وحققت حبكتها ِقصة: فنيا. أيام العطلة
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  : وقد جتلى املرح يف
) ب(ويــه معلًنــا أنــه ســيذهب لوحــده حماولــة أســامة لفــَت نظــر أب) أ(

املفارقـــة املـــضحكة بـــني  ) ج(ادعـــاء األبـــوين أمـــا يـــصدقان ذهابـــه لوحـــده 
) د( إىل البيــت وبــني ادعــاء الالمبــاالة الــّدخول حيــاول الــذيخــوف أســامة 

ــــف ســــنة: "املبالغــــات يف حــــديث أســــامة ــــون دوالر أهــــم"، و"بعــــد أل " امللي
  ".الكبريةدفنت وجهي يف ِكْرشه : "قوله) _ه(

 قــــضية الغــــرية بــــني اإلخــــوة _ يف السلــــسلة ذاــــا _ويطــــرح القــــاص 
 نالـــت الثنـــاء يف املدرســـة الّـــيتأســـامة رســـم أختـــه يـــامسني  وذلـــك حـــني ميـــزق

 ال يـستطيع الوصـول إليـه الـذيوالبيت، فيختبئ حتت الـسرير هربًـا مـن أبيـه 
  ". ِكْرشه كبرية"ألن 

مثـن علبـة تلـوين، ومل " قجتـه"وملا خرج، اعتذر وقـدم إىل يـامسني مـن 
يــنس أن يطلــب مــن أبيــه شــراء مكنــسة كهربائيــة لتنظــف أمــه حتــت الــسرير 
بعد أن قرر بينه وبني نفسه شراء لعبة صـغرية تـسليه هنـاك يف املـرة القادمـة، 

تحـــت (وكأنـــه ال يـــضمن أال يغـــار ممـــا ســـيطرأ مـــن جديـــد، وذلـــك يف ِقـــصة 
    .1)السرير

  : ويتجلى املرح يف

                                                 
 6( موجهـة إىل أعمـار ِقـصةال: تربويـا وسـيكولوجيا. ت.بـريوت، دار اآلداب للـصغار، د. تحت السرير:  مساح إدريـس_  1
جيـب أال نغـار : تربويـا. يـامسني نـشابة طعـان: األعمار، بريـشة، مزينة بلوحات ملونة كاريكاتورية متناسبة مع ) سنوات10 _

  .الّذايت السرد العضوية املتوازنة عرب الّصورة مرحة سادت فيها احلوادث وحققت حبكتها ِقصة: فنيا. وحنسد اآلخرين
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البابــــا ِكْرشــــه كبــــرية ألنــــه حيــــب األكــــل : "صــــف أســــامة ألبيــــهو ) أ(
االبـــن حتـــت الـــسرير : حـــوار األب واالبـــن) ب)" (وخباصـــة الكوســـى بلـــنب(

  . بقاء أسامة حتت السرير حىت نام أبوه) ج. (واألب خارج السرير
ويعاجل القاص من خلل شخصية أسـامة أيـًضا قـضية الـزواج اعتمـاًدا 

 واعتمــاًدا علــى مــا 1) البنــت الــشقراء( ِقــصة علــى مفارقــة لغويــة طريفــة يف
ـــاء إىل أبنـــائهم مـــن أفكـــار منهـــا التمـــين أن يتـــزوج  ـــاة الـــصيبيقدمـــه اآلب  بفت

 املطروحــة، ألن اختيــار الزوجــة ال يــةالّنظر مجيلــة، لــيخلص إىل نتيجــة ختطّــئ 
  .  الّشكليكون على أساس 

إن شــاء اهللا : "فهــم أســامة احلــريف لكــالم أمــه) أ: (ويتجلــى املــرح يف
، بينمــا تقــصد أن يتــزوج بنًتــا شــقراء ممــا "تأخــذ بنًتــا شــقراء وعيناهــا زرقــاوان

) ج( ألـــف لـــرية 25 = 3 + 20: خطـــأ اجلمـــع) ب(خلـــق مفارقـــة لغويـــة 
  !".ال أخالق وال حساب! دلتنا: "تعليق األم وهي جتره إىل اخلارج

  : ومبراجعة قصص مساح إدريس، نتوصل إىل
 مـــن قبـــل األهـــل ذوي للطّفـــلن احلريـــة تعطـــى  هنـــاك مـــساحة مـــ_أ 

 رغــم اهتمــامهم بــصحة أطفــاهلم _لكــن هــؤالء . املــستويات العلميــة العاليــة

                                                 
 موجهـة إىل  أعمــار ِقــصة ال:تربويـا وسـيكولوجيا. ت.بـريوت، دار اآلداب للــصغار، د. البنـت الــشقراء:  مسـاح إدريــس_  1
الزواج ال يبىن : تربويا. يامسني نشابة طعان: ، مزينة بلوحات ملونة كاريكاتورية متناسبة مع األعمار، بريشة) سنوات9 _ 6(

  .ايتالذّ  السرد العضوية املتوازنة عرب الّصورة مرحة سادت فيها احلوادث وحققت حبكتها ِقصة: فنيا.  اخلارجيالّشكلعلى 
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 يقعــون يف أخطــاء تربويــة إذ ينزلــون بعــض أنــواع الطعــام _اجلــسدية خاصــة 
  . إىل مرتبة املكافأة) كالبوظة والبونبون والشوكوال(

اسـتبدال األم، الـذهاب ( حريتـه الطّفـل إفساح اال ملمارسـة _ب 
أمـــــور تثـــــري ...)  املباشـــــر عـــــن أفكـــــارهالّتعبـــــريإىل مدينـــــة املالهـــــي لوحـــــده، 

 بتجربتـــه اخلاصـــة للوصـــول إىل نتائجـــه الطّفـــل وتظهـــر أمهيـــة قيـــام الـــّضحك
  .الّرتبيةاخلاصة ما يدل على أن القاص استطاع التحرر من صنمية 

تيـــال يـــضفي  قيـــام األهـــل بـــأنواع مـــن االحالطّفـــل  اكتـــشاف _ج 
  .أجواء من املرح يف البيت

  .  استخدام األلفاظ اليومية يعطي أجواء من املرح الواقعي_د 

  شخصيات المحتالين) 2(
 وهو نوع من أنواع الظرف املعتمـد علـى سـرعة _ يشكل االحتيال 

 مــــادة _ 1 يبــــديها  هــــؤالء الظرفــــاء يف القــــول والفعــــل واحلركــــةالّــــيتاخلــــاطر 
 ة إىل أخـرى بـاختالف شخـصية احملتـال وظروفهـاللضحك ختتلف من ِقص .

ة دميتهـا الـصغري " فتنـة"إلدفيك شـيبوب، تأخـذ  2)ةالصغير المحتالة (ففي 
 يفحصها فتعطيـه ورقـة مرسـوم عليهـا عـشر الذيإىل طبيب احلي " املريضة"

                                                 
  .71، ص الفكاهة عند العرب:  أنيس فرحية_ 1

تربويــا . 2001 1 احلــرف الــذهيب، ط_بــريوت، دار اإلبــداع ). اجلــدول(، مــج ةالــصغير المحتالــة :  إدفيــك شــيوب_  2
تاتيانا : بريشة موجهة إىل السنوات اخلامسة والسادسة والسابعة  االبتدائية، مزينة بلوحة ملونة كالسيكيةِقصةال: وسيكولوجيا

 مرحـة سـادت فيهـا احلـوادث وحققـت قِـصة: فنيـا). االحتيـال(جيب أن يراقب اآلباء سلوك أبنـائهم املنحـرف : تربويا. جربنايا
  . املباشرالسرد العضوية املتوازنة عرب الّصورةحبكتها 
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مث يكتشف الطبيب أن . لريات وتطلب منه أن يعيد هلا مخس لريات فيفعل
 عليه، وأا وأصدقاءها ينوون أن يقصدوا طبيًبا آخر يف حي الفتاة احتالت

بويورغم االرتباك . آخر ملتابعة عمليات االحتيال ذي الرتوقعت القاصة ال 
بوية ورد يف فصل القيم الذي و فيه اقتحـام الفتـاة ) أ: ( فإن املرح جتلـى يفالرت

) ب(حة ابنتهـــا ولعبتهـــا عيـــادة الطبيـــب ومتثيلهـــا دور األم القلقـــة علـــى صـــ
ة وقبــضه عــشر لــريات مزيفــة الّلعبــمتثيــل الطبيــب دوره احلقيقــي وكــشفه علــى 

  . اكتشافه احلقيقة) ج(وإعادة مخس لريات حقيقية هلا 

صــــــندوق أم (ة، فهــــــي أم حمفــــــوظ بطلــــــة ِقــــــصة الثانيــــــأمــــــا احملتالــــــة 
وتعــرف الِقــصة القــارئ  بنــوعني مــن نــساء القريــة  .لــروز غريــب 1)محفــوظ

 يقضي اره يف عمل متـصل الذيهو النوع الفقري العامل : األول: لّلبنانيةا
، وهــو أبعــد مــا يكــون عــن شــبكة "نظــري احملكــوم علــيهم باألشــغال الــشاقة"

 يبحـث الـذيهـو الغـين : الثـاينصيد القاص إذا ما أراد كتابة قـصة مرحـة، و 
  . عن تسلية دائمة

صة القادمــة مــن املدينــة وتكــشف الِقــصة مفاجــآت تــدهش بطلــة الِقــ
إىل القريــــة معتقــــدة أن ال مكــــان عنــــد ســــكان األخــــرية  للملــــق واالحتيــــال 

                                                 
تربويـــــا . 1986 6طبـــــريوت، بيـــــت احلكمـــــة، ). صـــــندوق أم حمفـــــوظ(، مـــــج صـــــندوق أم محفـــــوظ:  روز غريـــــب_  1

: تربويـا. رضـوان الـشهال:  غـري موجهـة إىل عمـر معـني، مزينـة بلوحـة كالسـيكية ملونـة بلـون واحـد بريـشةِقـصةال: وسيكولوجيا
 الــسرد العــضوية املتوازنــة عــرب الــّصورة مرحــة ســادت فيهــا احلــوادث وحققــت حبكتهــا ِقــصة: فنيــا. جيــب أن ننتبــه مــن احملتــالني

  .الّذايت
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مل تــضيفها ممــا (والكــذب والــدعايات، فــإذا ــا تفاجــأ بــأم حمفــوظ البخيلــة 
تتعامــــل بقــــسوة مــــع خادمتهــــا مث مــــع (، املتــــسلطة )عنــــدها يف غرفــــة املؤونــــة

بنهــا عــن عــروس بينمــا هــي ال تريــد تــدعي أــا تبحــث ال(، املّدعيــة )الراويــة
وتنــسحب الراويــة مــن حيــاة أم  حمفــوظ ). تزوجيــه ألن كــل ثــروة أبيــه بامسهــا

 وعدا ا من أجل حمفـوظ اّليتبطريقة طريفة، فتدعي أن العروس البريوتية 
وتنتهـــي . ضــخمة األصـــابع وال تــستطيع  لـــبس خامتهـــا املخبــأ يف صـــندوقها

اوية العائدة من السوق وقد بسطت أمامهـا ورق الِقصة بتحية أم حمفوظ للر 
  . تقرأ فيه مستقبلها أو مستقبل ابنهاالّلعب

:  حتفــل الِقــصة ــا، وهــيالّــيتويتجلــى املــرح يف الِقــصة يف املفارقــات 
 تعتقــد أـــا ســتكون مبنــأى عـــن الّــيتمثاليــة الراويــة القادمــة مـــن املدينــة و ) أ(

ام شخـصية ختتـصر صـنوف االحتيـال االحتيال والغش والكذب فإذا ـا أمـ
ــــــني "اعتقــــــاد الراويــــــة أن حمفــــــوظ ســــــيكون شــــــابا ) ب( وســــــيم الطلعــــــة، مت

علـى "، بينمـا احلقيقـة أنـه رجـل "العضالت، من صنف أبناء اجلبل األشداء
عتبــة الكهولــة، مــستدير الكتفــني، مرتهــل اجلــسم، قــد غــزا رأســه الــصلع فلــم 

حلمهــا "بــني ادعــاء املــرأة بــأن الفــرق ) ج" (1يبــق فيــه ســوى شــعريات محــراء
هــو تــزويج ابنهــا وبــني حقيقــة مــا تعمــل عليــه وهــو إبقــاء ابنهــا مــن " الــذهيب

                                                 
 إن شخصية حمفوظ من الفئة األوىل اّليت حتدث عنها أنيس فرحية،  واّليت يضحك الناس منها لغرابة يف شكلها _ 1

الفكاهة : أنيس فرحية[. اجلسماين، بينما تضحك شخصية أمه النتمائها إىل الفئة الثانية اّليت تعتمد على سرعة خاطرها
 ].71، ص عند العرب
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عــرض أم حمفــوظ مــا ختبئــه يف صــندوقها مــن أشــياء ســتقدمها ) د(غــري زواج 
إىل ابنهـــا حـــني يتـــزوج بينمـــا تعرقـــل هـــذا الـــزواج وتعـــرف أن صـــندوقها لـــن 

  .يفتح

 قدمــه ســامل الــذيالثعلــب احملتــال الــشهري ة، فبطلهــا الثّالثــأمــا الِقــصة 
  . 1)الصياد والثعلب(مشس الدين يف ِقصة 

والِقصة حتكي حكاية صياد مسك خدعه ثعلب حمتال وقـت تظـاهر 
ومــا إن وصــل إىل قريتــه، حــىت . بــاملوت فحملــه علــى عربتــه املليئــة بالــسمك

الــشاسع الفــرق ) أ: (ويتجلــى املــرح يف. قفــز الثعلــب بعــد أن أكــل الــسمك
فالثعلـــب حمتـــال، والـــصياد غـــيب ألنـــه مل يتأكـــد مـــن : بـــني شخـــصييت الِقـــصة

ضحك الثعلب على الصياد املغفـل وتنبيهـه مـن الوقـوع ) ب(موت الثعلب 
  . ضحية احتيال آخر

ـــا إىل الـــّشعبيةأمـــا وأن القـــاص قـــد أعـــاد ســـرد احلكايـــة   القدميـــة هادًف
جواء املرح القائمة على الفـرق بـني التنبيه من الوقوع يف براثن احملتالني، فإن 

شخصييت القصة مل تدعم بأسلوب يظهر طبيعـة الكاتـب املرحـة علـى غـرار 
 قـــــصدت اهلـــــدف الّـــــيت) صـــــندوق أم محفـــــوظ(أســـــلوب روز غريـــــب يف 

                                                 
ذجيـة، النمو بـريوت، املكتبـة العـصرية للطباعـة النـشر، الـدار ". اقرأ وتعلم"، سلسلة الصياد والثعلب : سامل مشس الدين_  1
ســنوات، وهــي مزينــة بلوحــات كالســيكية ) 8 _ 6( موجهــة إىل األوالد مــن عمــر ِقــصةال: تربويًــا وســيكولوجيا. 1999 2ط

 الــّصورة مرحــة ســادت فيهــا احلــوادث وحققــت ِقــصة: فنيــا. تــالنيجيــب أن ننتبــه مــن احمل: تربويــا. الّرســامملونــة وقــد أغفــل اســم 
  .  فيها فمباشرالسردالعضوية، أما 
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 وقعــت كاتبتهــا يف الّــيت) ةالــصغير المحتالــة (كــذلك القــول يف قــصة .ذاتــه
  .  ي البعيد عن املرحعليمالت  اُألسلوبخلل تربوي رغم بقائها يف جواء 

  شخصية تعاني عقدَة النقص  )3(
 )المعلم عبد اهللا( عبد اهللا يف ِقصة 1كعقدة نقص شخصية املعلم

وقــد اختــارت القاصــة صــورة املعلــم ألنــه ميثــل عــادة منوذًجــا .  لــروز غريــب2
حيتذى عند تالميذه؛ أما وقد كان هذا املعلم معقداً من صلعته، فقد حتول 

  : وقد جتلى املرح يف. ذج إىل منوذج مضحكمو الن هذا 
 الـــذيأســـلوب الِقـــصة الـــسهل الواضـــح املمـــزوج  بـــبعض اـــاز ) أ(

شخصية ) ب (3قدمه من صور ساهم يف إضفاء مزيد املرح على الِقصة مبا
 مبا يفعلـه مـن أعمـال الّضحك يعاين مركَب نقص يثري الذياملعلم عبد اهللا 

وهـــي شخـــصية مـــسطحة وصـــفتها .  هـــي أمـــر طبيعـــيالّـــيتإخفـــاء الـــصلعة 
القاصة بإتقان وترو من اخلارج مركزة على ارتداء مالبسه رغم تغـري الطقـس 

                                                 
 تــصرفًا وتفكــريًا الــصغري تقــوم علــى نكــوص هــؤالء إىل عقليــة اّلــيت قيلــت حــول املعلمــني و اّلــيت ميكــن العــودة إىل الطرائــف _ 1

كثـر مـن عـشر مـن الطوائـف أو املهـن داخـل اتمـع حـىت التكـاد ختلـو على كل حال، فإن العـرب نـسبوا احلماقـة أل. ورغائب
البـن ) أخبـار احلمقـى والغفلـني(ويكفي أن نقـرأ عنـوان كتـاب . طائفة منها من هذه الصفة املزرية واملضحكة يف الوقت نفسه

 الـّشعراء والمفـسرين، و أخبار الحمقـى والمغفلـين، مـن الفقهـاء: (فعنوان الكتاب هـو. اجلوزري كامالً لنعرف من املقصود
  ). والمتأدبين، والكتاب والمعلمين، والتجار والمتسببين، وطوائف تتصل بالغفلة بسبب متين

إىل  توجه مل: ياتربويا وسيكولوج.  ت.، دار الكتاب املصري، قصص من احلياة، دالّلبناين دار الكتاب _، بريوت )1(، جمموعة قصص عاملية لألوالد المعلم عبد اهللا: روز غريب  _ 2
: فنيـا. أرادت الكاتبـة أن تنـصح اإلنـسان أن يكـون طبيعيـا ويظهـر صـفاته األصـلية. طـرح قـضية عقـدة الـنقص: تربويا.  مزينة بلوحة باألبيض واألسود التتناسب والنصِقصةعمر معني، وال

  .                 فيها فمباشر ردالس  العضوية، أما الّصورة مرحة قصرية سادت فيها احلوادث، وحققت ِقصة
 أن يـضحك هلـذا للطّفـل، وميكـن "يشبه قرن ثـور" استعملت الكاتبة القليل من ااز ولكن ااز املفهوم، فالعمامة عظيمة كأا القبة حيناً، وكاخليمة حيناً آخر، أما احلذاء فمرّوس _ 3

واســتعارت الكاتبــة االرجتــاج للغرفــة لتبــني مــدى قــوة ضــحكات األوالد . الطّفــل، أيــًضا تــشبيه قريــب مــن ذهــن "كالبطيخــة " التــشبيه وهــذه العمامــة حــني خلعــت،  فقــد بــدا رأســه أصــلع
  ".انشق من الغيظ: "وقهقهام، كما صورت غضبه يف صورة يستعملها األوالد ويعرفوا وهي
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ووضـــعت اهـــر مـــن الـــداخل علـــى . 1إلخفـــاء هـــذه املالبـــس ســـر الـــصلعة
ية املتأتيـــة مـــن صـــلعته وحماولـــة إخفائهـــا بأيـــة وســـيلة حـــىت لـــو الّنفـــسعقدتـــه 

  . ة تعود عليه بالسوء واملشاكلأخضع األوالد لشروط جائر 
فهــو جــدي : كمــا أن املفارقــات يف شخــصيته تعطــي جــوا مــن املــرح

  _جدا ولكنـه ال خيلـو مـن احلماقـة والـسذاجة، وهـو خييـف تالمذتـه ولكنـه 
  خيـــافهم وحيـــاول االلتفـــاف علـــيهم كـــي حيقـــق االرتيـــاح _يف الوقـــت ذاتـــه 

ل فـرض شـروطه، ولكـن هـذا وهو يفرض النظام الصارم من خل. والطمأنينة
املفارقــة يف ) ج(النظــام ينقلــب إىل فوضــى عارمــة فينقلــب الــضد إىل ضــده 

موقف التالميذ من املعلم عبد اهللا، فهـم حيرتمونـه ويطيعونـه ألنـه أسـتاذهم، 
 عمــا يالحظونــه مــن مالبــس ال تتغــري الّنظــرلكــن هــذا ال جيعلهــم يغــضون 

وال : " الِقــصة املفتوحــة املتــسائلةايــة) د( ضــخمه الــذيختفــي ســر الــصلعة 
"  فرضـــها علــى طالبـــهالّــيتة الّثالثـــنــدري هــل تـــاب بعــد هـــذا عــن املطالــب 

  . الّضحكأعطت مزيًدا من ِجواء املرح و 
 2)الــشوارب الزجاجيــة(ويعـاين األمـري شــاليش يف قِـصة ألبــري مطلـق 

ن حولـه أن عقدَة نقص تتمثل باعتنائه املبالغ فيه بشواربه لدرجة استطاع َمـ
                                                 

مــسحة مــن التهــريج يف مالبــسها "لّــيت تــضفي  يقــول أنــيس فرحيــة عــن شخــصية كشخــصية املعلــم عبــد اهللا إــا مــن الفئــة ا_ 1
  ].71، ص الفكاهة عند العرب: أنيس فرحية"[على ما نعهده يف املهرجني الذين يرافقون السريك

تربويًـــا . ت.لبنـــان، مكتبـــة لبنـــان، د.  حكايـــات حمبوبـــة_، سلـــسلة كتـــب الفراشـــة الـــشوارب الزجاجيـــة:  ألبـــري مطلـــق_  2
: تربويـا. الّرسـاموهي مزينة بلوحات كالسيكية ملونة أنيقـة مـع إغفـال اسـم . سنة)12 _8(ر موجهة إىل أعما: وسيكولوجيا

  .الّصورة العضوية، وقصت بالسرد املباشر سردية حققت ِقصة: فنيا. ال يقاس املرء بشكله اخلارجي



 420

يطلـــق كــــل ذكــــر بلـــغ الثامنــــة عـــشرة مــــن عمــــره "يقنعـــوه بإصــــدار أمـــر بــــأن 
". ، فتكون الـشوارب للرجـال عالمـة يعرفـون ـا"هندريش"يف بالد " شواربه

وقد اختار األمري وزيـرًا  شـواربه أكثـف مـن شـوارب اآلخـرين اقـرتح عليـه أن 
لتـــدخل ضــــمانته يـــذيل أوامـــره وبياناتـــه ورســـائله وعهـــوده بـــشعرات شـــواربه 

لكن تنفيذ هذا األمر أضعف وأنقـص . األكيدة كل بيت يف بالد هندريش
 الّــــيتشــــوارب األمــــري، فلجــــأ إىل طبيــــب عــــريب أخطــــأ يف الــــدهون العــــشبية 

 بفعـل الـدواء _ستجعل شوارب األمري قويـة، فانكـسرت بعـد أن أصـبحت 
ة أكثــر   زجاجيــة، فمــا كــان عليــه إال أن يؤكــد لألمــري أن الكلمــة الــصادق_

  .ضمانة من الشوارب، وهو ما قصدت إليه الِقصة
  : ويتجلى املرح يف

) ب(األمــري شــاليش، بــالد هنــدريش : األمســاء الــواردة يف الِقــصة) أ(
احتفــال بيــوم الــشوارب، جــائزة ســنوية مثينــة : (االقرتاحــات بــشأن الــشوارب

  يف اإلمــــارةالــــشبابلـــصاحب أمجــــل قـــصيدة يف فــــضل الــــشوارب، إطـــالق 
اختيــار األمــري لــوزيره اخلــاص علــى أســاس ضــخامة شــواربه ) ج) (لــشوارم

ان محلــــة الــــصبيحتــــول شــــوارب األمــــري إىل زجاجيــــة، وتعيــــني عــــدد مــــن ) د(
  .انكسار الشوارب) ه(للشوارب يسندوا 

 كـان األمـري يعانيهـا، الّـيتوبانكسار الـشوارب، ُفكـت عقـدة الـنقص 
  .بيعيوحتول من مهووس شوارب إىل رجل ط
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  : ومبقارنة القصتني، نسنتنتج
يـدل هـذا ) ب(التأثري املضحك للتمسك مبظهـر خـارجي معـني ) أ(

التمــــسك علــــى عقــــدة نقــــص حتتــــاج إىل عــــالج جــــذري يبحــــث يف أصــــل 
تفــوق ألبــري مطلــق يف اســتخدام األمســاء املــضحكة علــى روز ) ج(املــشكلة 

 الـسخريةيغـاًال يف غريب، بينما تفوقت عليه يف إبقاء اية قصتها مفتوحة إ
بــوي الــدرس) د(رغــم أن األطفــال حيبــون النهايــات املغلقــة عــادة  ــذي الرتال 

أوصــــلته القــــصتان هــــو أنــــه جيــــب علــــى املــــرء أن يــــتخلص مــــن قيــــود عقــــده 
  . يةالّنفس

  شخصية تملك أفكارًا غريبة ) 4(
:  يعرفـــه القـــاص بقولـــهالـــذي جلـــربان مـــسعود 1)بـــو مرعـــي( كِقـــصة 

، مث ال يلبـــــث أن يـــــشرح  "رجـــــل شـــــريف، رضـــــيت أم أبيـــــت) رعـــــيبـــــو م"(
  : بقوله" شريف"ة املرحة معىن الّساخر بطريقته 
ال يتظـــاهر بالتواضـــع اخلبيـــث، وال يـــرد علـــى مادحيـــه جبمـــل رنانـــة  "
  !". كالطبل

فلــسفة اجتماعيــة وطنيــة " بــو مرعــي "ـعلــى أن القــاص يــستدرك أن لــ
 هذه الفلـسفة وتـضم بـني جـدراا خاصة به، أو قل إنه يرتأس مدرسة تتبىن

                                                 
 غري موجهة ِقصةال: يكولوجياتربويا وس. 1998 8بريوت، بيت احلكمة، ط). جديت(، مج بو مرعي:  جربان مسعود_  1

: فنيــا. الوصــوليون ال يبنــون وطًنــا: تربويــا. رضــوان الــشهال: إىل عمــر معــني، مزينــة بلوحــة كالســيكية ملونــة بلــون واحــد بريــشة
  . املباشرالسرد املفككة  عرب الّصورة وحققت حبكتها الشخصية مرحة سادت فيها ِقصة



 422

وهـذه الفلـسفة . املسنني السائرين حنو املوت بـاتزان وصـرب ونظاميـة" طابور"
أن احلـــق :  خرافـــة، وثانيهـــاالّلبنـــاينأن االســـتقالل : تقـــوم علـــى أســـس أوهلـــا

 شـــأنه _أنـــه ال بـــد للبنـــان : للقـــوة مـــا دام القـــوي يأكـــل الـــضعيف، وثالثهـــا
  .  أقوى منه يفرض سلطانه عليه من بلد حاكم_شأن كل ضعيف 

إىل تربيــة ونــشأة وصــبا " بــو مرعــي"وإذ يعيــد القــاص أســباب فلــسفة 
وكهولــة وشــيخوخة قــضاها يتنقــل مــن يــد أجنــيب إىل يــد أجنــيب آخــر ينــادي 

  : الكل على السواء
 حىت مل يعد مييز بـني والـده احلقيقـي ووالـده الزائـف، يـصل ،"يا أيب"

تلعه الوصويل الكبري يف وطـن تُـدهش شخـصيات  يبالصغريإىل أن الوصويل 
  .الّضحكبعض أبنائه لدرجة 

  : وقد جتلى املرح يف
ـــــواع " بـــــو مرعـــــي"وصـــــف شخـــــصية ) أ( الوصـــــولية القابلـــــة لكـــــل أن

االحــتالل وصــًفا داخليــا دقيًقــا ومقنًعــا، قائًمــا علــى ســخرية مل تطــل مظهــره 
   أراد هو أن يتخلق ا اّليتبل أخالقه 

  .ملضحكةأخباره ا) ب(
 هذا، وقد أراد القاص أن يقوم اعوجاج الوصوليني مـن خلـل تكبـري 
ـــــة مـــــستندة إىل أســـــلوب أديب يعتمـــــد الوصـــــف  ـــــوم بطريقـــــة كاريكاتوري عي

   .  الوظيفي
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   الضعيفة الشخصية) 5(
وفرحـان ولـد . 1)فرحـان(كشخصية فرحان يف ِقصة إملـي نـصر اهللا 

وتقــرر وتنفــذ وتــتكلم عنــه منــذ   تــسيطر عليــه أم تقاتــل الشخــصيةضــعيف 
الــصغر حــىت صــار رجــًال شــكًال وظــل طفــًال مــدلًال فعــًال ال يــتقن أخــذ قــرار 

وقــد زوجتــه أمــه ووظفتــه يف البلديــة يف بــريوت وراحــت . مهمــا كــان بــسيطًا
إىل أهــل القريــة حــىت كــادت تنــسيهم حقيقــة غبائــه " العظيمــة"تنقــل أخبــاره 

  . وبساطته
  :  يفويتجلى املرح يف الِقصة

وصف فرحان ببذلة وظيفته وهو يطلـق صـفارة إشـارة مـرور وهـو ) أ(
تكـــويرة ِكْرشـــه : (وصـــفه اخلـــارجي) ب(أشـــبه بـــأمري يـــتحكم مبـــصري العبـــاد 

) لفظـه اخلـاطئ للحـروف، وغزلـه ملرجانـة: (، ووصـفه الـداخلي)ودل قوامه
ـــــضيعة ) ج( ـــــضربونه الـــــذيشـــــتائم أمـــــه ألوالد ال مبالغـــــة القاصـــــة يف ) د(ن ي

كلمـا "ـفـ: وصف تصديق أهل الضيعة ملا تقوله أمه الست كاترينا عـن ابنهـا
زار فرحــــان أمــــه يف القريــــة، كــــان  ســــكان القريــــة يتوافــــدون للــــسالم عليــــه، 

  !". ق والغربالّشر واستطالع أخبار السياسة، وأخذ رأيه يف الصراع بني 

                                                 
 غــري ِقــصةال: تربويــا وســيكولوجيا. 1999 8بــريوت، بيــت احلكمــة، ط). جزيــرة الــوهم( مــج ،فرحــان:  إملــي نــصر اهللا_  1

. الشخــصياتالــدالل يــضعف : تربويــا. زكريــا كايــا:موجهــة إىل عمــر معــني، مزينــة بلوحــة كالســيكية بــاألبيض واألســود بريــشة
  . الّذايت السردفككة  عرب  املالّصورة وحققت حبكتها الشخصية مرحة سادت فيها ِقصة: فنيا
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أما وقد رمست القاصة صـورة كاريكاتوريـة مـن الـداخل واخلـارج علـى 
لـروز غريـب، فـإن ) صـندوق أم محفـوظ(رار صورة حمفوظ وأمـه يف قـصة غ

 السهل والوصف الطبيعي الوظيفي يقنعان القارئ بوجود فرحان، اُألسلوب
  . ويقدمان درًسا تربويا إىل كل األرامل واملطلقات املسيطرات على أبنائهن

   الدونكيشوتية الشخصيات) 6(
إلملــي نــصر اهللا وتقــص 2)المكــ(  يف ِقــصة 1كشخــصية العــم أســعد

أفلــس عنــدما غــزت الــسيارة الــضيعة فلــم يــرض أن يعمــل " مكــاري"حكايــة 
فالًحــا، فــصار لديــه الكثــري مــن الوقــت لــيقص حكاياتــه الدونكيــشوتية مــع 

 خبــزًا، اضــطر إىل الــزواج الــّساحرةوملــا مل تطعمــه حكاياتــه . اجلنيــة احلــسناء
زوًمــا مــن دون حكايــات، بعــانس ثريــة ضــخمة ســافر معهــا وعــاد وحــده مه

  .   فانطفأ مع هزميته قنديُل السهر
  : جتلى املرح يف

ــــديرها علــــى رؤوس : أفكــــار العــــم أســــعد) أ( فــــالكون كــــرة صــــغرية ي
ولكـــل . أصــابعه، يعبـــث ـــا كيفمـــا يطيــب لـــه، وجيـــين مـــن عبثــه فرًحـــا كثـــريًا

                                                 
" أبو نصيف"، فالعم )زغاريد اجلن( فريد أبو فاضل ِقصةيف " أبو نصيف" شخصية  العم الشخصية تشبه هذه _  1

أبو  (ِقصةيف " أبو الشوارب"كذلك تشبه شخصية .  االجتماعيةِقصة يف الِقصةدونكيشويت أيضاً، وقد ورد الكالم عن ال
  .ز غريبلرو ) الشوارب

 غــري ِقــصةال: تربويــا وســيكولوجيا. 1999 8بــريوت، بيــت احلكمــة، ط). جزيــرة الــوهم(، مــج كــالم:  إملــي نــصر اهللا_  2
البطالــــة واخليــــال يــــصنعان : تربويــــا. زكريــــا كايــــا: موجهــــة إىل عمــــر معــــني، مزينــــة بلوحــــة كالســــيكية بــــاألبيض واألســــود بريــــشة

 العضوية  عـرب الّصورة مرحة سادت فيها احلوادث وحققت حبكتها ِقصة: فنيا. ىل طبيعتهمالدونكيشوتيني والواقع  يعيدهم إ
  .الّذايت السرد
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أمـــا حياتـــه، . مـــشكلة عنـــده حـــل ـــائي، ولكـــل ســـؤال جـــواب معـــد ســـلًفا
 ميــارس فيهــا بطوالتــه وينتــصر الّــيتن االنتــصارات الدونكيــشوتية فسلــسلة مــ

تـــوازي إن مل تـَُفـــْق " املكـــاري"اعتبـــار العـــم أســـعد أن مغـــامرات ) ب(دائًمـــا 
لقـــــاؤه بزوجتـــــه ) ج(مغـــــامرات الطيـــــارين ورواد الفـــــضاء يف أيامنـــــا احلاضـــــرة 

، "ةلقاء النـسر واجلاموسـ"ـة العانس  كان لقاء وصفه شباب القرية بالضخم
 يتزوج القـرد ملالـه فيـذهب املـال ويبقـى الذيوقد وصفوه عند عودته بالزوج 

هزميته النسائية أعادتـه إىل الـضيعة وقـد ختلـى عـن سـرد ) د(القرد على حاله 
  . بطوالته، فلم يعد دونكيشوت الضيعة ومل يعد قنديل سهرها

 لـروز 1)أبـو الـشوارب(كذلك متثل شخصية أبو الشوارب يف ِقصة 
 انكشفت مبالغاا حبيلة من اّليت الدونكيشوتية املضحكة الشخصيةغريب 

  .أحد احلاضرين يف جلسة يقص فيها أحد القصاصني حكايات عن عنرتة
  : وقد جتلى املرح يف

نفــسه بعنــرتة وادعــاؤه بأنــه أكثــر شــجاعة " أبــو الــشوارب"مقارنــة ) أ(
 أن جيابـه احلرامـي وقت طلـب احلـضور منـه" أبو الشوارب"ارتباك ) ب(منه 

 النّـارالغريـب، وهـو أن يطلـق " أبـو الـشوارب"حـل ) ج( دخـل البيـت الذي

                                                 
. ت.د. ، دار الكتـاب املــصريالّلبنــاينبــريوت، دار الكتـاب ). 2قـصص مــن احليـاة (، مــج أبــو الـشوارب:  روز غريــب_  1

. الّرســامني، مزينــة بلوحــة كالســيكية بــاألبيض واألســوددون اإلشــارة إىل  غــري موجهــة إىل عمــر معــِقــصةال: تربويــا وســيكولوجيا
 الـسرد العـضوية  عـرب الـّصورة مرحـة سـادت فيهـا احلـوادث وحققـت حبكتهـا قِـصة: فنيـا. الواقـع يكـشف الدونكيـشويت: تربويا

  . املباشر
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أن البندقيـــة " أبـــو الـــشوارب"اكتـــشاف ) د(علـــى احلرامـــي مـــن ثقـــب البـــاب 
  . فارغة وأن احلرامي كان جمرد اختبار لشجاعته

  : ومبقارنة القصتني نستنتج
تمــــــــل الــــــــصيغة  وحتالــــــــّضحك الدونكيــــــــشوتية تثــــــــري الشخــــــــصية) أ(

  .الكاريكاتورية القائمة على املبالغة
اســـــتطاعت الكاتبتـــــان بأســـــلوبيهما البـــــسيطني املـــــرحني رســـــم ) ب(

   .الّضحكصورتني تثريان 
الشخـــصيتان ) د(الشخـــصيتان تبالغـــان يف إظهـــار شـــجاعتهما ) ج(

  . عوقبتا شر عقاب
بــويأمــا اهلــدف  مــن القــصتني، فقــد أوصــلته القاصــتان مــن خلــل  الرت 

 أن ينتبهــوا ألقــواهلم فـــال الــّصغارسر كــذب البطلــني، وكأمــا أرادتـــا مــن كــ
  .   يزيفوها

   الباحثة عن هوية الشخصية) 7(
 حيلــم بــاهلجرة إىل أمريكــا ليعــود منهــا الــذيكشخــصية الراعــي فــارس املعتــز 

   .  إلملي نصر اهللا1)العائد(يف ِقصة " خواجا"

                                                 
 غــري ِقــصةال: تربويــا وســيكولوجيا. 1999 8بــريوت، بيــت احلكمــة، ط). جزيــرة الــوهم(، مــج العائــد:  إملــي نــصر اهللا_  1

اهلويــة اجلديــدة ال تــستطيع حمــو : تربويــا. زكريــا كايــا: موجهـة إىل عمــر معــني، مزينــة بلوحــة كالســيكية بــاألبيض واألســود بريــشة
  . لّذايتا السرد العضوية  عرب الّصورة مرحة سادت فيها احلوادث وحققت حبكتها ِقصة: فنيا. اهلوية األصلية
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البــًسا بذلـة إفرجنيـة وحــامًال ويهـاجر الراعـي ويعـود وقــد حقـق حلمـه 
ومنظـارًا وفاقـًدا جـزًءا كبـريًا مـن صـحة ألفـاظ لغتـه األم، باحثًـا عـن " كامريا"

  .عروس تليق باملهاجر العائد وتبحث بدورها عن هوية
  : وقد جتلى املرح يف

فـــرح الراعـــي ألن مرًضـــا فتـــك بقطيعـــه عـــن بكـــرة أبيـــه، ألن  مـــا ) أ(
سـرعة عـودة الراعـي مـن أمريكـا وقـد ) ب(حدث سرع يف سفره إىل أمريكـا 

وصــف الراعــي ) ج(ال غــري " خواجــا"حقــق اهلــدف املرســوم لــه وهــو العــودة 
 اســتطاعت مخــس الّــيت العربيــة اللغــةبــشكله اجلديــد وآلــة التــصوير وااملنظــار و 

) نفـــوح(إيـــراد اســـم جدتـــه ) د(ســـنوات أن تفقـــده جـــزًءا كبـــريًا مـــن صـــحتها 
 غــسل ماضــيه كمــا غــسل الــصحون يف الــذي لتــذكر القاصــة بأصــل املهــاجر

: وجـــوده مـــع خطيبتـــه القرويـــة يف بـــريوت ومهـــا يـــشرتيان اجلهـــاز) ه(أمريكـــا 
شـــخص حقـــق هويـــة طاملـــا حلـــم ـــا، وامـــرأة ســـاذجة اخلطـــوات مـــا زالـــت 

  .تبحث عن هوية
 إلقنــاع الــّساخرأمــا وقــد اســتخدمت الكاتبــة أســلوا الكاريكــاتوري 

ة فارس املعتز، وهي موجودة، فإا أرادت القارئ بوجود شخصية كشخصي
 تــــدعوهم فيهــــا إىل االعتــــزاز بنفــــسهم الناشــــئةتوجيــــه رســــالة إىل األطفــــال و 

  . وبيئتهم وأهلهم بدل البحث عن هوية مستعارة، وهي رسالة مهمة
   المتحولة الشخصيات) 8(
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ـــروك(كشخـــصية بابـــا مـــربوك يف قِـــصة    لرشـــاد دارغـــوث 1)بابـــا مب
جيلـة إىل الّنار ل فيها من رجـل يهمـه فقـط أن يأكـل وينـام ويـدخن  حتو اّليتو 

سلحفاة كبرية نقلت إىل حديقـة احليـوان يف مـصر فاكتـشف سـوداين صـغري 
 تعلمـه الّـيتقصته احلقيقية واقرتح عليه أن يصادق الـضفدعة النـشيطة كوكـو 

الــركض والقفــز والرياضــة، فــإذا بــه يــصبح رشــيًقا ويعــود إىل حالتــه البــشرية، 
ومل يعد بابا مربوك ينسى ممارسة الرياضة وال القراءة . ويرتأس عمال احلديقة

  . أيًضا
 حـــصلت لبابـــا مـــربوك حـــىت الّـــيتالتغـــريات ) أ: (وقـــد جتلـــى املـــرح يف

اكتـــسابه ) ج(وصــف كـــسله الـــشديد ) ب(حتــول مـــن إنـــسان إىل ســـلحفاة 
  .عادات محيدة من الضفدعة كوكو

 يف ِقــصة _هــذه املــرة  ولــيس جحــا _كــذلك شخــصية محــار جحــا 
، إذ اشـرتى جحـا محـارًا أبـيض قربصـيا ذكيًـا لكنـه سـرعان 2)جحا وحماره(

ما اكتشف أنه إنسان مسخ محارًا بعد أن أساء اختيار زوجة شـريرة جاهلـة 

                                                 
 غـري ِقـصةال: تربويـا وسـيكولوجيا. 1996 6بـريوت، بيـت احلكمـة، ط). بابا مـربوك(، مج بابا مبروك:  رشاد دارغوث_  1

جيــب أال نكــون  : تربويــا. رضــوان الــشهال: موجهــة إىل عمــر معــني، مزينــة بــسبع لوحــات كالســيكية بــاألبيض واألســود بريــشة
  .  املباشرالسرد العضوية  عرب الّصورة مرحة سادت فيها احلوادث وحققت حبكتها ِقصة: يافن. كساىل، بل أن منارس الرياضة

 ِقـصةال: تربويـا وسـيكولوجيا. 1996 6بـريوت، بيـت احلكمـة، ط). بابـا مـربوك(، مـج جحـا وحمـاره:  رشـاد دارغـوث_  2
جيـب أن حيـافظ : تربويـا. رضوان الشهال: ألسود بريشةغري موجهة إىل عمر معني، مزينة بأربع لوحات كالسيكية باألبيض وا

 الــّصورة مرحــة ســادت فيهــا احلــوادث وحققــت حبكتهــا قِــصة: فنيــا. اإلنــسان علــى مــستواه االجتمــاعي والفكــري وإال مــسخ
  .  املباشرالسردالعضوية  عرب 
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 دفعتـه إىل اهلـرب مـن البيـت إىل املقـاهي، فنـسي هـو مـا تعلمـه، وزادت اّليت
  . هي جهالً 

 كانت اّليت يصادق اهلرة السوداء اللطيفة واقرتح جحا على محاره أن
فتاة صاحلة تزوجت فىت شريرًا فُمـسخت بـدورها لـسوء اختيارهـا، فـإذا مـا 

وقد نصحهما جحا أن يتعلما ويالزمـا . يتحوالن إىل رجل وامرأة ويتزوجان
  .جديد تان فيمسخهما اهللا منالّسابقالكتاب لئال تتكرر جتربتامها 

  : جتلى املرح يف

: قــضايا املــسخ يف الِقــصة) ب(صــف احلمــار القربصــي وذكــاؤه و ) أ(
 ينــسى علمــه ويــسيء اختيــار شــريكه إىل محــار، الــذيمــسخ الرجــل املــتعلم 

 اختـــارت رجـــًال الّـــيتة إىل حيـــة، ومـــسخ املـــرأة الـــصاحلة الـــّشرير ومـــسخ املـــرأة 
  .شريرًا إىل هرة سوداء

: يـــة مهمـــة هـــيومبقارنـــة القـــصتني، نـــستنتج أمـــا وجهتـــا رســـالة تربو 
تتــضاءل قــدرات اإلنــسان إذا مــا قلــل اســتعماَهلا، وتــزول هــذه القــدرات إذا  

  . كف ائيا عن استخدامها

وهــــذا يعــــين أن اإلنــــسان ســــوف ينحــــدر مبــــستواه ليــــصل إىل درجــــة 
  .  وهو ما عناه الكاتب باملسخ. احليوان

   شخصية الملّح على عمل يحبه )9(
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 يتـذكر فيهـا الّـيت 1)اضت الدجاجةوب(كشخصية إبراهيم يف ِقصة  
 كان يقـضي اّليتيف القرية " احلاج" رفض الذيراوي الِقصة صديقه إبراهيم 

وعائلته الصيف فيها إعطـاءه البوظـة جمانًـا طالبًـا منـه أن جيلـب البـيض بـدًال 
" بــو بوظــة"وصــار إبــراهيم جيلــب البوظـة لــه وألمــه وإخوتــه حـىت مسّــي . عنهـا

 _باتيـسريي بـوب "اسـتمر حـىت كـرب فـافتتح حمـل بوظـة مسـاه  الـذيحلبه هلـا 
  ".بوظة وحلويات عربية وافرجنية

  : جتلى املرح يف
وهـــو بــــراد حقيقــــي بـــدائي مــــصنوع مــــن : وصـــف الــــرباد اخلــــشيب) أ(

اخلــشب، يف جزئــه األعلــى مواســري اتــصل طرفهــا حبنفيــة مــاء، ووضــع علــى 
 مـــساء يف البوســـطة وجـــه هـــذه املواســـري ألـــواح مـــن ثلـــج جتلـــب مـــن املدينـــة

مهمتهـــا تربيـــد املـــاء واحملافظـــة علـــى الطعـــام املوضـــوع داخـــل  الـــرباد اخلـــشيب 
 مل يكــــن الّــــيتاشــــرتى احلــــاج آلــــة حتــــضري البوظــــة : فكــــرة يــــوم البوظــــة) ب(

 قـد تـذوقوها، علـى أن يـصنعها ايـة كـل أسـبوع الّلبنانيـةالقرويون يف القرى 
 يف باحــة بيــت النــاس أثــره ويبيعهــا، فكــان للخــرب وقــع عظــيم احتــشد علــى

أمــا إن تـأخر أحــد يف الوصــول، فلــن ينــال . احلـاج ينتظــرون دورهــم ســاعات
ارتـــــبط بـــــيض ) ج(البوظـــــة ومـــــا عليـــــه إال االنتظـــــار حـــــىت األســـــبوع القـــــادم 

                                                 
: تربويـا وسـيكولوجيا. 2003 5ة، طبـريوت، بيـت احلكمـ). أسطورة البحر(، مج وباضت الدجاجة:  أنطوان مسعود_  1
جيـب أن : تربويـا. رضوان الـشهال:  غري موجهة إىل عمر معني، مزينة بلوحة واحدة كالسيكية باألبيض واألسود بريشةِقصةال

  .الّذايت السرد العضوية  عرب الّصورة مرحة سادت فيها احلوادث وحققت حبكتها ِقصة: فنيا. نعمل عمالً حنبه
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دجاجات أم ابراهيم بالبوظة، حىت صرخ إبراهيم  يوًمـا يف غمـرة فرحـه وهـو 
  ".ت الدجاجة بوظةباض: "يتلقى بيض الدجاجة بعد انتظار طال

ـــــيت املرحـــــة الشخـــــصيةأمـــــا احلـــــديث عـــــن هـــــذه  ـــــري اّل ، الـــــّضحك تث
 ميكــــن لألطفــــال الّــــيت تتميــــز ــــا، و الّــــيتفيــــستدعي احلــــديث عــــن اإلجيابيــــة 

 أن يــستفيدوا تروبيــا منهــا عنــدما يفكــرون مبــستقبلهم واختيــار مهنــة الناشــئةو 
  .   ليشنق نفسهيفرتض أن حيبوها وإال كانوا أشبه مبن يبتاع حبالً 

   الحمقاء الشخصية) 10(
بـَْيب األمحق يف ِقصة   بـَْيب األحمق(كشخصية الد1)الد 

وحتكي ِقصة دب يكتشف أن األرنب يسرق . أللكسندرا باسيل عواد
بـَْيب قائًال لهالذيالِبطيخ األصفر  خذه :" زرعه فيمسكه ويعطيه البنه الد

ك يف الصباح صيحته األخرية، اشوه يف إىل البيت، وقبل أن يصيح الدي
، لكن األرنب يقنعه أن يشوي الديك، "الفرن وجهزه عشاًء  لذيًذا طيًبا

  . فينجو ولكنه ال يعود لسرقة الِبطيخ األصفر ثانية
  : جتلى املرح يف

بـَْيب : تنــاقض شخــصييت الِقــصة الرئيــسيتني) أ( غريشخــصية الــدالــص 
، وشخـصية )وى الديك بـدًال مـن األرنـبغرير، مغفل، صدق األرنب فش(

ســارق، حمتــال، ذكــي، لكنــه أخــذ درًســا قاســًيا جعلــه ال يعــود إىل (األرنــب 
                                                 

بـَْيب األحمق: ألكسندرا باسيل عواد _ 1 بـَْيب األمحق، وقصص أخرى(، جمموعة الد ا . 1966، 1  احلرف الذهيب، سلسلة أحلى أوقات العطلة،  ط_بريوت، دار اإلبداع ). الدتربوي
 حيوان مرحة قصرية سـادت ِقصة: فنيا. جيب أال يكون املرء أمحق: تربويا. يا الكالسيكية امللونةة االبتدائية، مزينة بلوحات تاتيانا جربناالرّابعأبناء السنة إىل  موجهة ِقصةال:  وسيكولوجيا

  .  املباشر السرد العضوية املتوازنة عرب الّصورةوحققت احلوادث فيها 
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، وقــد نــتج عــن اجتماعهمــا مًعــا موقــف مــرح أقنــع فيــه األرنــُب )فعــل الــسرقة
 غرياحملتاُل الـدببـَْيب يف صـحته الـص غويـةاملفارقـة ) ب( مبـا مل يـشّك الـدالل 

بـَْيَب فيهــا بــأن يــشوي الــديك أعطــت جــوا مــضحًكا  أقنــع األالّــيت رنــب الــد
 .خاصة وأن األرنب استغل تشابه األرنب والديك باعتبار شيهما يف الفرن

 الناشــــئة أراد الكاتــــب إيـــصاهلا، فهــــي أن علـــى األطفــــال و الّـــيتأمـــا الرســــالة 
  .  بشكل جيد وإال أوقعهم عدم فهمهم يف املتاعباللغةاالنتباه وفهم 

 كشخـصية احلمـار عنــرت شخـصية تتـصرف تـصرفًا مـضحًكا )11(
علـى محـاره عنـرت " بو حمبـوب" جلربان مسعود، وفيها يقلق 1)عنتر(يف ِقصة 

املشاغب، متوقًعا أن ابنه عادل قـد نـام غـافًال عنـه يف زمـن ُخيـاف فيـه علـى 
ن يـــصادرون محـــري القريـــة حـــىت باتـــت عزيـــزة الـــذياحلمـــري مـــن جنـــود األتـــراك 

لكن عادل مل يكن نائًما، بـل كـان حيـاول ريـب عنـرت مـن بندقيـة . انباجل
اجلنـدي الرتكــي بـصمت وقــت عنــت علـى بــال احلمــار فكـرة الغنــاء، فــسارع 

  .اجلنود إىل اإلمساك به، لكنه جنا وجنا عادل معه

  : يتجلى املرح يف

                                                 
 غـري موجهـة ةِقـص ال: تربويـا وسـيكولوجيا. 1998 8بـريوت، بيـت احلكمـة، ط). جـديت(، مـج عنتـر:  جـربان مـسعود_  11

: فنيــا. احليــوان أيــًضا يقــاوم العــدو: تربويـا. رضــوان الــشهال: إىل عمـر معــني، مزينــة بلوحــة كالســيكية ملونـة بلــون واحــد بريــشة
  . املباشرالسرد العضوية املتوازنة عرب الّصورة مرحة سادت فيها احلوادث وحققت حبكتها ِقصة
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قضم عنرت ) ب (الّضحك تثري اّليتوصف أفعال عنرت املشاغب ) أ(
ايـــة ) ج(ن حـــاولوا اإلمـــساك بـــه ملـــصادرته الـــذي اجلنـــود األتـــراك أذن أحـــد
ـــيتالِقـــصة   أحـــسن القـــاص فيهـــا وصـــف خـــوف عـــادل العائـــد إىل البيـــت اّل

 اّليتيـا خـ)!... تقـال(يا عمـي .... دخلكم: "مرتبًكا ارتباًكا لغويا مضحًكا
  !".دخلكم)...طنوس(

 يـثمن فيهـا ذكـاء غريالـص وقد أوصل القاص رسالة تربوية إىل القارئ 
ن يتحملــون املــسؤولية ويــستطيعون أن ينجــوا حــىت لــو روفقــوا الــذياألطفــال 

  .حبمار وروقبوا من قبل جنود االحتالل

ني اســـتطاعوا أن الّلبنـــاني الناشـــئةأخـــريًا، فـــإن كتـــاب قـــصة األطفـــال و 
يوجدوا ألنفسهم شخصية قصصية مرحة خاصة ترتبط ارتباطًا وثيًقا بالبيئـة 

 على غرار القـصة الوطنيـة وقـصص _وتتميز معظم هذه القصص . بنانيةاللّ 
 بأـا مل تنهـل مـن الـسائد _ التّـارخيي ومعظـم قـصص اخليـال الّلبنانيـةالقرية 

  . واجلاهز

ويبــــدو أن كتــــاب القــــصة أرادوا، إىل استــــضافة القــــارئ يف مــــساحة 
 فينمـو خاليًـا مـن العقـد، احلرية، أن يلعب لعًبا عقليا ولغويا ونفسيا وتربويا،

  .  وهو ما يطمح إليه املربون

وبعــد اســتعراض أنــواع القــصص مــن خلــل العينــة، ودراســتها وإجــراء 
مقارنــــات بــــني املتــــشابه مــــن موضــــوعاا واســــتنتاج مــــا توصــــلت إليــــه هــــذه 
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 وفيـــه تـــدرس االعتبـــارات الثـــايناملقارنـــات، ال بـــد مـــن االنتقـــال إىل الفـــصل 
بويـــة ي و الرتـــيت كولوجيةالـــس  تـــساعد علـــى فهـــم دقـــائق فـــن قـــصة األطفـــال اّل

  . الناشئةو 
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  الثانيالفصل 
   الناشئةو ال اعتبارات تربوية وسيكولوجية في ِقصة األطف      

  :السلبّية والقيم اإلجيابية و الّرتبية _ أوالً                     
   القيمة_  أ

  تربوية استنتاجات  _               ب 
   اعتبارات سيكولوجية_ ثانًيا                       

  مراحل ما قبل القراءة _أ                                 
  وعالقتها بالِقصة

 مراحل القراءة وعالقتها _ ب               
  بالِقصة
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إن عــــــرض أنــــــواع القــــــصة يف الفــــــصل األول، وإن خلــــــص مبقارناتــــــه 

 إىل بعـــــض النتـــــائج، حيتـــــاج إىل متابعـــــة البحـــــث يف فـــــن قـــــصة املوضـــــوعاتية
 الــــذي اخلاضـــع العتبــــارات تربويـــة وســــيكولوجية بالقـــدر الناشــــئةاألطفـــال و 

يكـــون فيـــه خاضـــًعا العتبـــارات فنيـــة خاصـــة بـــه، وإال وقـــع يف خلـــل تربـــوي 
يُــنقص مــن أمهيــة موضــوع القــصة ويفقــدها جناحهــا؛ وهــو مــا يبحثــه الفــصل 

: يف قسميه) الناشئةبارات تربوية وسيكولوجية يف ِقصة األطفال و اعت (الثاين
بوية يدرس القيم الذياألول  لبّية اإلجيابية و الرتالواردة يف قصص العينة، الس 

 القرائي قبل وأثناء مرحلة القراءة، وذلك ألن الطّفل يدرس منو الذي الثاينو 
لى سهولة القصة أو صعوبتها لغويـا  يشكل األساس يف احلكم عالنموهذا 

 تتوجه ا اّليت، احلكم عليها إذا ما كانت تناسب األعمار بالتايلوتربويا، و 
  .إىل قرائها

ورغم وجود التفاوت يف املستويات البيئيـة واالقتـصادية واالجتماعيـة 
، وهـــو تفـــاوت موجـــود يف الناشـــئةواحلـــضارية جلمهـــور قـــراء قـــصة األطفـــال و 

 قـــادر الناشــئةين أيـــًضا، فــإن كاتـــب قــصص األطفـــال  و الرّاشــد قـــراء مجهــور
بويـةعلى إجياد قدر مشرتك مـن الـسمات واخلـصائص  ية واألدبيـة الّنفـس و الرت

 يتوجه بقـصته إليـه إذا مـا كـان ضـليًعا الذييف كل مرحلة من مراحل العمر 
ي مهمـة  هـالناشـئةومن هنا، فإن مهمة كاتب قـصة األطفـال و . خبصائصها
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 الواسـعة الرحيبـة إذا الّنظـرة و الـّشمول"تربوية فنية مركبة جيب فيها أن يراعـي 
قــــصد بعملــــه أن ينتــــشر علــــى نطــــاق واســــع يــــضم جمموعــــات مــــن مجــــاهري 

، ممـا "1األطفال تتباين يف ظروفهـا وختتلـف يف مـستوياا وتقاليـدها وخرباـا
تربويــة ونفــسية يعــين أن النجــاح لــن يكتــب أليــة قــصة  ال تقــوم علــى أســس 

، كان ال بـد الّنقطةمن هذه . واضحة املعامل حىت لو متتع كاتبها مبوهبة فذة
 ال يـــستغين كاتـــب أو ناقـــد أو باحـــث يف الّـــيتمـــن دراســـة هـــذه االعتبـــارات 

  . عنهاالناشئةجمال قصة األطفال و 

  أوالً 
  السلبّية والقيم اإليجابية و الّتربية        

 باعتبــارات تربويــة تقــوم علــى  هــدف الناشــئةو تــرتبط ِقــصة األطفــال 
 مـن خلـل طرحهـا يف القـصة الـسلبّيةنشر القـيم اإلجيابيـة وتفعيلهـا واسـتبعاد 

أو غـــري   مـــن نتـــائج حممـــودة _ الـــسلبّية اإلجيابيـــة و _بكـــل مـــا هلـــذه القـــيم  
 بــالقيم ومبراحــل الّرتبيــةال ميكــن فهمــه إال مــن خلــل فهــم عالقــة حممــودة ممــا 

  . ي بالِقصةالّنفس الناشئ و لطّفلامنو 
بويـــــةولدراســـــة االعتبـــــارات  ال بـــــد مـــــن دراســـــة كـــــل مـــــن القـــــيم الرت ،

ـــــسلبّيةاإلجيابيـــــة و  بويـــــة، للوصـــــول إىل االســـــتنتاجات ال ـــــيت الرت  متيـــــز قـــــصة اّل
  .   عن غريهاالّلبنانية الناشئةاألطفال و 

                                                 
  .21ص ، فن الكتابة لألطفال : أمحد جنيب_ 1
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  القيمة) أ(
تنميــة "  هــوeducation,èducation    الّرتبيــةإذا كــان هــدف 

الوظـــائف اجلـــسمية والعقليـــة واخللقيـــة كـــي تبلـــغ متامهـــا عـــن طريـــق التـــدريب 
،  فإن إحدى سبل هذه التنمية  تكون عن طريـق بـث جمموعـِة 1"والتثقيف

 ويــــستخدمه الــــّصغارقــــيم إجيابيــــة وســــلبية يف قالــــب قصــــصي مــــشوق حيبــــه 
  .  املربون لتوضيح فكرة أو لتهذيب خلق

  : هي value والقيمة 
مـا يعلـق عليـه اإلنـسان ) ب(خاصية جتعل األشـياء مرغوبًـا فيهـا ) أ(

 أمهيــة كــربى باعتبــار قابليتــه ليكــون مبــدأ مــن مبــادئ النــاسأو جمموعــة مــن 
  بطبيعــة _ أو الفلــسفي، ويكــون هــذا الــّديين األخالقــي أو اإلميــان الــسلوك
احلريــة بوصــفها :   شــيًئا جمــرًدا ونــسبيا يف رأي الــبعض، مثــال ذلــك_احلــال 

أساس ما يسمى باحلكم التقـوميي، أي ذلـك ) ج(قيمة من قيم الدميقراطية 
صدر للحكم يف املفاضـلة الذياحلكم 

ُ
 مينح املدح أو الذم لصفات يراها امل

  . 2بني شيئني أو أكثر
  تكـون ممـا مييـز شـيًئا عـن غـريه ال ملـا فيـه الّصفاتويالحظ أن هذه 

 النـاس و ملـا يف جمموعـة مـن الـّنفس وإمنـا ملـا يف من تركيب مادي أو مظهر،
  . يشكلون اتمع أو البيئة من ميل إليه أو رفض له

                                                 
  . 43 _ 42ص ، المعجم الفلسفي _  1

 2 _ جمدي وهبة: معجم مصطلحات األدب، ص 593.
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   دور القصة في غرس القيم
بويـةلقد كان لألدب، منذ القدمي، دور بارز يف غـرس القـيم  الّـيت الرت 

  . يتبناها اتمع ويرغب يف تنشئة أبنائه عليها
، يف مــــــــــشروع )م. قPlato )428 _ 347فقــــــــــد طالــــــــــب أفالطــــــــــون 

وأكـد مكـسيم غـوركي . 1الناشئةمجهوريته، بتطهري اآلداب قبل تقدميها إىل 
بويـةأمهيـَة القـيم  ي الطّفلـ يف النظـام االجتمـاعي مـن جهـة، وقـدرة األدب الرت

  . يف نقل هذه القيم وتعزيزها يف نفوس األطفال من جهة أخرى
يب ومــا حتملــه مــضامينه مـــن وربــط بليخــانوف بــني قيمــة العمـــل األد

 يـــسعى هلـــا األدبـــاء واملربـــون الّـــيتقـــيم تربويـــة مـــؤثرة؛ مـــا يعـــين أن األهـــداف 
  : ـواحدة تتمثل ب

 وتنـوير عقـوهلم، وتبـصريهم بـواقعهم، والعمـل الناسالسمو بعواطف 
ــــــى النهــــــوض مبجتمعــــــام بعــــــد تطــــــوير شخــــــصيام، ويعــــــين ترســــــيًخا  عل

 جيـب أن تؤخـذ بعـني االعتبـار يف  الّـيتتماعيـة جلماهرييـة القـيم وأمهيتهـا االج
  . الطّفلكل عمل أديب يقدم إىل 

                                                 
وكـان يف . بـل إنـه دافـع عنهـا ووضـع هلـا شـروطًا.  ذكر أفالطون القصة يف مجهوريته عنـدما حتـدث عـن تربيـة طبقـة احلكـام_ 1

ووصل إىل أن القصة هـي . اّليت تصلح لرتبية األطفالودار حوار بني سقراط وآرمينتس عن املواد . ذلك متأثرًا بأستاذه سقراط
واشــرتط أفالطــون يف القــصص الّــيت تــسرد علـــى . أحــسن وســيلة لتهــذيبهم بــشرط أن تبــدأ باملوســيقا أوالً مث تتبعهـــا بالقــصص

سـرد وحظـر سـقراط (أال تكـون مملـوءة باألكاذيـب ) ب(أن تكون مجيلة حىت تريب فيهم تـذوق اجلمـال، ) أ: (مسامع الّصغار
. أال خنلـط يف القـصة بـني احلقيقـة واـاز ألن الّطفـل ال يـستطيع التمييـز بينهمـا) ج) (قصص شن اآلهلة احلروب على بعضها

  ]. 93، ص أدب األطفال: عبد الّرزاق جعفر[
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ـــا طـــويًال، الـــّسهلةوليـــست عمليـــة غـــرس القـــيم ب ، فهـــي تـــستغرق زمًن
وختتلــف يف طبيعتهــا باعتبــار الــسهولة والتعقيــد، والغمــوض والوضــوح، إذ ال 

بل على  ألخالق جمردة معقدة، الطّفلتقتصر مهمة املريب على لفت انتباه 
إفهامــه مــا تتطلبــه منــه األخــالق اــردة يف ظــروف احليــاة اخلاصــة والواقعيــة، 

ــــده االهتمــــام ــــذه املثــــل اخلاصــــة  ــــيتفتخلــــق عن ــــّدافع تــــصبح اّل  لــــسلوكه ال
  .  1األخالقي

بويةوختتلف القيم  تمـع و الرتفمـا يعـد قيمـة الّزمـان حسب البيئة وا ،
  _ الـّزمن  هـذا _ يف آخـر، ومـا يعـد إجيابية يف جمتمـع مـا، يعـد قيمـة سـلبية

إجيابيــا، قــد يعــد يف زمــن مــضى أو زمــن قــادم ســلبيا، والعكــس صــحيح، ممــا 
 لقياسـها الناشـئةيوجب الرتيث قبل احلكم على القيم يف قصص األطفـال و 

  . حسب زماا ومكاا وظروفها
وجتـــدر اإلشـــارة إىل أن قيًمـــا جديـــدة تظهـــر اليـــوم، يف عـــصر العلـــم 

بــوي، مل تكــن لتخطــر ببــال األنبيــاء والفالســفة و لّتكنولوجيــااو  ــاب الرتني والكت
فيما  مضى، ألن الواقع العلمي واالتصايل مل يكـن علـى مـاهو عليـه اليـوم،  

 واألخـالق الّرتبيـةما يؤكد أن لكل زمان قيمه اخلاصـة بـه، وإن اتفـق علمـاء 
  :  ما زال ينادى ا حىت اليوم وهياّليتعلى القيم 

                                                 
  .67 _ 60، صية في سوريةالّطفل ِقصةال:  عيسى الشماس_ 1
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وغريهـــا ممـــا حيمـــل … ، احـــرتام الوالـــدينالـــّصدقف، الـــّشر األمانـــة، 
  . 1صفة الوضوح إزاء القيم املعقدة اليوم، واملتصلة بالعلم يف العامل

مــن هــذا املنطلــق، كــان ال بــد مــن البــدء بــالقيم األخالقيــة الــسائدة 
واملعروفــة، وحــسب موضــوعاا، دون أن يعــين تقــدمي قيمــة علــى أخــرى أــا 

  .2 تليها أو العكساّليتأمهية من أكثر 
   القيم اإليجابية

  :وتتألف من. وهي القيم املرغوب فيها عموًما
 مجموعة القيم القومية الوطنية �

.  إىل آخـــر العمـــرالطفولـــةوتعـــىن بالعالقـــة بـــني املـــواطن والـــوطن منـــذ عهـــد  
 الّـيت الـسلبّية جيـب علـى املـواطن أن يتحلـى ـا و اّليتوتشمل القيم اإلجيابية 

  .  منهاالّتخلصعليه 
وتفــرض علــى سياســة الدولــة حتديــد عالقــة املــواطن بوطنــه منــذ نــشأته علــى 
أســـس واضـــحة متكاملـــة قائمــــٍة علـــى انتمـــاء صــــادق كـــاٍف إلجيـــاد عالقــــٍة 

  . مواطنية سليمة حتافظ على مصاحل الوطن واملواطن
   الثقافيةمجموعة القيم المعرفية  �

                                                 
كومبيــوتر، أنرتنــت، (مــا يتعلــق بالتعامـل مــع وســائل االتـصال احلديثــة  نـشأت قــيم جديــدة متعلقـة بــالعلم احلــديث ومنهـا _ 1

ممـا يوجـب علـى كتـاب قـصص ... ، أو أدوات احلرب، أو ما استجد من أمـراض، أو قـضايا التلـوث املعقـدة...)هواتف نقالة
 . األطفال والناشئة دراستها وتقدميها يف قصصهم

 اسـتمديت الّـيت، للوقـوف علـى هـذه القـيم 258_131، ص التربويـةم أدب األطفال والقي: أمحد علي كنعان:  انظر_ 2
  . منهاالّنظري
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طريًقـا لتقـدم اتمـع وتطـوره وبنـاء العقـول املتفتحـة ويعىن ا اإلميـان بـالعلم 
واألذهان القادرة على استيعاب املعارف والثقافـات العلميـة، مـع االسـتفادة 

  . من حضارة اآلخرين
 مجموعة القيم العملية االقتصادية  �

وتتعلــق بكــل مــا ميــس الفــرد مــن أمــور حيويــة يوميــة عــرب احتكاكــه بــاتمع 
 ذوي املهن واألعمال الـضرورية السـتمرار احليـاة علـى وتعامله مع أفراده من

  .وجهها األكمل، كما توضح هذه القيم أمهية العمل  للصغار والكبار
 مجموعة القيم االجتماعية �

 الــــذي يتحلــــى ــــا املــــرء يف اتمــــع الّــــيت النبيلــــة الــــّصفاتوتــــضم جمموعــــة 
 املتبادلـــة تتحـــدث عنـــه القـــصة وذلـــك مـــن خلـــل التعامـــل القـــائم علـــى احملبـــة

 الـــسائدة يف ذلـــك اتمـــع، الّتقاليـــدواالحـــرتام، ومـــن خلـــل التـــزام العـــادات و 
، وحتكيم العقل، وتنميـة الـروح اجلماعيـة، الّتعاونوحمبة األهل واألصدقاء، و 

  .وتقدمي املصلحة العامة
 مجموعة القيم اإلنسانية �

كــة والتنقــل،  وتتعلــق حبريــة اإلنــسان وكرامتــه وحقــه يف العــيش والوجــود واحلر  
كـــذلك حريـــة املخلوقـــات علـــى وجـــه األرض واحلفـــاظ علـــى حياـــا، وهـــي 

  .تدعو إىل سيادة العدل ونبذ الظلم
  مجموعة القيم الروحية واألخالقية �
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تــدعو إىل التمــسك بــاألخالق الكرميــة ونبــذ الــسيئة، وحيــدد بعــضها عالقــة 
  .املرء بربه
   والجماليةالّترويحيةمجموعة القيم  �

 ومـا ينمـي جـسده الطّفـليب منهـا احلـق يف ممارسـة كـل مـا يـسعد يعين اإلجيـا
  .أما السليب، فيظهر من خلل إساءة استعمال حقه هذا. وذوقه الفين
  مجموعة القيم الرياضية �

 مـع الرياضـة كنـشاط إجيـايب يـساهم يف تنميـة النـاسوتظهر من خلل تعامـل 
 علـى العقـل،   اجلسديالّنشاطأجسادهم واحلفاظ عليها، ومن خلل تأثري 

  .وهو تأثري طردي
  المجموعة الصحية والوقائية �

وهــي قــيم ضــرورية وملحــة ألــا تــؤثر مباشــرة علــى الفــرد وتــنعكس آثارهــا  
 إىل التــزام قواعــد النظافــة العامــة، الــدعوةفــإىل جانــب . علــى صــحته وحياتــه

تـــربز دعــــوة املرضــــى إىل التــــداوي، ودعــــوة احلفــــاظ علــــى اجلــــسم مــــن خلــــل 
رياضــــات املتنوعــــة، ودعــــوة احلفــــاظ علــــى البيئــــة، وذلــــك مبحاربــــة ممارســــة ال

التلوث البيئي، والتزام أخالقيات البيئة، وهدفها محاية بيئة اإلنـسان والتنـوع 
البيولوجي، وترسيخ املسؤولية البيئيـة لكـل بلـد جتـاه جريانـه، وكـل جيـل جتـاه 

تـستهلكه مـن كذلك إلزام الـدول الغنيـة بتحمـل كلفـة مـا .  يليهالذياجليل 
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وقــد امتــد علــم . 1)دون حتمــل كلفتهــا% 80تــستهلك حاليــا (مــوارد البيئــة
" علــــــــم اجلمـــــــال البيئــــــــي"، أو"اجلماليــــــــات البيئيـــــــة"البيئـــــــة ليــــــــشمل اليـــــــوم 

Environmental Aesthetics ـــــذيميثـــــل حالـــــة مـــــن التفاعـــــل بـــــني ال 
مالية هلـا،  تم بالفنون وبكيفية االستجابات اجلاّليت" اجلماليات التجريبية"

)  البيئــيالــّنفسعلــم (وبقيــاس اخلــصائص املتعلقــة بــاملثريات اجلماليــة، وبــني 
 املرتبطة باملكـان أو البيئـة بـشكل الناس يهتم بدراسة أحوال الذيي الّتطبيق

  . خاص وحتسينها
وقــد أصــبحت اجلماليــات البيئيــة نــشاطًا علميــا جديــًدا متميــزًا، مــن 

ــــني االهتمــــام  بالقيمــــة اجلماليــــة واألحكــــام  التفــــضيلية مــــن  خلــــل الــــدمج ب
 بكـل مـا تتـسم النـاس يعيش فيها  اّليتناحية، واالهتمام باألماكن املختلفة 

 هلـذه األمـاكن النـاسبه من خصائص إجيابية أو سـلبية، كـذلك اسـتجابات 
  . 2من خلل استخدام املناهج العلمية املناسبة

ة منذ صغره لن يثقل عليه، بل  مهوم البيئالطّفلمن هنا، فإن حتميل 
ســــوف يــــشعره باملــــسؤولية ويــــريب عنــــده قيًمــــا إجيابيــــة مل تكــــن تُؤخــــذ بعــــني 
االعتبار إذ مل تكن العلوم قد وصلت إىل ما وصـلت إليـه اليـوم، ولوثـت مـا 

  . لوثته
                                                 

الكويـت، الـس الـوطين للثقافـة .  العـريبالثقـايف، رؤيـة ملـستقبل اخلطـاب  العربية وعصر المعلومـاتالثقافة:  نبيل علي_ 1
   . 469، ص2001، يناير، 1، ط)265(والفنون واآلداب، عامل املعرفة 

الكويـت، الـس الـوطين للثقافـة والفنـون .  ، دراسة يف سيكولوجية التذوق الفينالتفضيل الجمالي: شاكر عبد احلميد _ 2
  . 401 _380، ص 2001، مارس 1، ط)267(واآلداب، عامل  املعرفة، 
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  الشخصيةمجموعة قيم تكامل  �
وهي قـيم تـساهم يف تنميـة شخـصية اإلنـسان ليقـرتب، مـن خلـل ممارسـتها  

  . مينحه ومينح اآلخرين من حوله السعادةالذياإلجيابية، إىل الكمال 
   السلبّية  القيم 

 باحلياة من كافـة جوانبهـا، فـال الطّفل إىل تعريف السلبّيةدف القيم 
كمــا ــدف أيــًضا .  واخليانــة والقــسوة وغريهــا مــن القــيمالــّشريفاجــأ بوجــود 

 عـن اإلعجـاب ببطـل الطّفـلي يبتعـد إىل تشويه صـورة متبـين هـذه  القـيم كـ
ـــــــوق"شـــــــرير أو قـــــــاٍس أو كـــــــذاب أو دونكيـــــــشويت أو وصـــــــويل أو  أو " حرب

  ".حمتال"
  استنتاجات تربوية ) ب(

، ال بـــد مـــن دراســـة هـــذه القـــيم الـــسلبّيةوبعـــد معرفـــة القـــيم اإلجيابيـــة و 
 )1( والـواردة يف اجلـدول رقـم الّدراسـةعملًيا يف عينـة القـصص املطروحـة يف 

  : امللحق بالبحث وذلك توخًيا للدقة ووصوًال إىل استنتاجاٍت تربوية هي
 ِقصة من ناحيـة القيمـة، كـان 275بعد دراسة العينة املؤلفة من  )1(

قيمــــة؛ أي بفــــارق ) 154 (الــــسلبّيةقيمــــة، و ) 255(عـــدد القــــيم اإلجيابيــــة 
  :التايل الّشكلقيمة لصاحل القيم اإلجيابية توزعت على ) 101(

قيمـــة ســـلبية؛ أي ) 24(قيمـــة إجيابيـــة، و) 39: (القـــيم الوطنيـــة �
  .قيمة لصاحل اإلجيابية) 15(بفارق 
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قيمــــــة ) 14(قيمــــــة إجيابيــــــة، و) 25: (الثقافيــــــةالقــــــيم املعرفيــــــة و  �
  .قيمة لصاحل اإلجيابية) 11(سلبية؛ أي بفارق 

قيمـــة ) 15(قيمـــة إجيابيـــة، و) 20( :القـــيم العمليـــة واالقتـــصادية �
  . قيم لصاحل اإلجيابية) 5( بفارق سلبية؛ أي

قيمـــة ســـلبية؛ ) 35(قيمـــة إجيابيـــة، و) 38: (القـــيم االجتماعيـــة �
  .قيم لصاحل اإلجيابية) 3(أي بفارق 

قيمــة ســلبية؛ أي ) 14(قيمــة إجيابيــة، و) 19: (القــيم اإلنــسانية �
  .قيم لصاحل اإلجيابية) 5(بفارق 

قيمـــة ) 15(قيمـــة إجيابيـــة، و) 29: (القـــيم الروحيـــة واألخالقيـــة �
  .قيمة لصاحل اإلجيابية) 14(سلبية؛ أي بفارق 

قيم سـلبية؛ ) 4(قيمة إجيابية، و) 30: ( واجلماليةالّرتوحييةالقيم  �
  . قيمة لصاحل اإلجيابية) 26(أي بفارق 

قيمــــة ســــلبية؛ أي ) 1(قيمــــة إجيابيــــة، و) 13: (القــــيم الرياضــــية �
  . قيمة لصاحل اإلجيابية) 12(بفارق 

ـــــيم تكامـــــل  � ـــــة، و) 21: (خـــــصيةالش ق قيمـــــة ) 18(قيمـــــة إجيابي
 . قيم لصاحل اإلجيابية) 3(سلبية؛ أي بفارق 
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إن زيـادة القــيم اإلجيابيــة ال تعـين غلبــة وجودهــا واقًعـا، بــل تــدل ) 2(
ني يطمحــون، مــن خلــل دورهــم الّلبنــاني الناشــئةأن كتّــاَب قــصص األطفــال و 

بوي التوجيهي، أن تكون كذلكالرت  .  
مـــستوى القـــصة وجودـــا يقاســـان بقـــدرا علـــى نقـــل إذا كـــان ) 3(

بويــةالقــيم  لبّية، الرتمنهــا واإلجيابيــة، فــإن اهلــدف مــن طــرح هــذه القــيم، الــس 
  .، إجيايب ويصب يف مصلحة القارئالّتنييف احل

حــاول كتــاب القــصة أن تكــون القــيم املطروحــة شــاملة، لكــنهم ) 4(
 الّــــــيت املوجــــــودة يف اتمــــــع، و لبّيةالــــــس قــــــصروا يف طــــــرح املزيــــــد مــــــن القــــــيم 

، أن يعاجلوهـا الّرتبيـة وعلـم النمـويستطيعون، من خلل معرفتهم بعلـم نفـس 
ـــــصة الفنيـــــة، ك ، والتهـــــور، وتـــــشرد األطفـــــال، الـــــّشرمـــــستخدمني أدوات الِق

وقــــضايا الطــــالق، وقــــضايا املــــوت، وقــــضايا مــــشاكل اإلعاقــــات بأنواعهــــا، 
  …يا العلوم احلديثة وغريهاواإلدمان، واالستغالل، وقضا

 املطروحـة الـسلبّيةوبدراسة اجلدول ميكن معرفة القـيم اإلجيابيـة و ) 5(
 الناشـئة تـساهم يف تنـشئة األطفـال و اّليت ملعرفة األفكار الّلبنانيةيف القصص 

  :ني من خلل هذا الفنالّلبناني
  مجموعة القيم القومية الوطنية �

جــرة، فــشجعت علــى اهلجــرة طرحـت القــصص بأنواعهــا موضــوع  اهل
 دف إىل نقل حضارة ما، أو متابعـة علـم، أو متويـل مـشاريع اّليتاإلجيابية 
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ة، داعـني إىل الّنهائيـبينما رفض الكّتاب مجـيعهم فكـرة اهلجـرة ... يف الوطن
  . التمسك بالبقاء يف الوطن والفخر باالنتماء إليه وخدمته على أكمل وجه

 مـــن يقـــاوم عـــدو وطنـــه ويـــضحي يف ودعـــوا إىل إجـــالل واحـــرتام كـــل
كما . سبيل بقائه حرا، مجيًال، ينعم بالسالم، رافضني فكرة احلروب املدمرة

ـــِصلة، فرفـــضوا التفكـــك  دعـــوا إىل رفـــض كـــل مـــا ميـــت إىل ضـــعف الـــوطن ِب
ن ال يتحملــون الــذيواالنقــسام واالحــتالل واحلــروب األهليــة ووجــود القــادة 

  . يني أو األذلةاملسؤولية واملواطنني الوصول
  الثقافيةمجموعة القيم المعرفية  �

، إىل الثقافيــــــةدعــــــا الكتــــــاب، يف إطــــــار القــــــيم اإلجيابيــــــة املعرفيــــــة و  
اكتــساب العلــم واملعرفــة عــن طريــق التحــصيل األكــادميي، وتبــادل اخلــربات، 

   . املنطقي الواقعي الذكيالّتفكريو 
لعلمــــاء واألجــــداد كمــــا دعــــوا إىل االســــتفادة مــــن معرفــــة املعلمــــني وا

  . ووسائل االتصال على أنواعها
 غـــري املنطقــــي الّتفكـــري، كالكــــسل املدرســـي و الـــسلبّيةورفـــضوا القـــيم 

والغوغائيــة واالســتخفاف مبــا يعرفــه األجــداد؛ كمــا رفــضوا االعتقــاد بالــسحر 
واألشـباح واخلرافــات، ورفــضوا العلــم القاتــل أو التخــرييب إىل جانــب رفــضهم 

   .التجارة بالعلم
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وهـــذا يعـــين أن القـــصص دعـــت إىل تكـــوين طفـــل وناشـــئ عقـــالين، 
  . متعلم، مثقف، حيرتم املعرفة ويستفيد من مصادرها

  مجموعة القيم العملية االقتصادية �
َمثــــَن الكتــــاب الــــسعي إىل العمــــل للحــــصول علــــى الــــرزق، علــــى أن 

  . يرتافق هذا السعي باحرتام العمل والتزامه واملثابرة عليه
 نـــوا ُحـــسن اختيـــار العمـــل وتناســـبه مـــع شخـــصية وقـــدرات كـــذلك مث

العامــل، ودعــوا إىل رفــض اانيــة، وجتنــب اللجــوء إىل احللــم الــسليب الــواهم 
  .  اإلنسانيةالشخصية حيطم الذي
  مجموعة القيم االجتماعية �

دعا كتاب القصة، اجتماعيا، إىل قيم تدور يف معظمها حـول دور  
، ودور الطّفــلي عنــد الّنفــسقيــق النجــاح االجتمــاعي و األســرة اإلجيــايب يف حت

  . املدرسة واجلماعة
ونــــادوا بــــالتزام حــــسن اجلــــوار، وحــــسن اختيــــار األصــــدقاء، وحــــسن 

  . ممارسة اهلوايات، وتقدير ذوي االحتياجا اخلاصة
 الــــسائدة، مــــن اضــــطهاد األنثــــى يف الــــسلبّيةورفــــض الكتــــاب القــــيم 

 البيتيــــة واملدرســــية، الّرتبيــــةفقــــراء، وســــوء اتمعــــات الذكوريــــة، واضــــطهاد ال
  .  وحتاسد األقارب، وسوء اختيار الزوج

  مجموعة القيم اإلنسانية �
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 إىل إحـــالل العـــدل بكـــل الـــدعوةمتثلـــت القـــيم اإلجيابيـــة اإلنـــسانية ب 
 النـاسوطـالبوا أن يتـشارك . أشكاله، وسيادة احلرية والـسالم واخلـري والعطـاء

   .ويتساعدوا فيما بينهم
ـــــضعفاء وذي االحتياجـــــات اخلاصـــــة،  كمـــــا دعـــــوا إىل االهتمـــــام بال
ورفــضوا التخلــق بــأخالق الطمــع واحلــسد واالنتقــام واحلقــد والغــرية والتكــرب 

  .  واألنانية والذل والعقلية النفعية
  مجموعة القيم الروحية واألخالقية �

ة  تــدعو إىل الرمحـــالّــيتدعــا كتــاب القــصة إىل التــزام القـــيم اإلجيابيــة  
  .  والرفق واإلميان والوفاء واخلري واملشاركة والعفو والقناعة

، واالســـتهانة الـــّشر القائمـــة علـــى الـــسلبّيةكمـــا دعـــوا إىل نبـــذ القـــيم 
، والتعامـل الـسيئ مـع الـسخريةباآلخرين، والكـذب، والـسرقة، واالحتيـال، و 

  . التهذيبذوي االحتياجات اخلاصة، واألذى، وقلة 
   والجماليةالّترويحية مجموعة القيم �

 واملرح والنزهات الّلعبكما يف قصص  ،الّلعبوتعين ممارسة املرح و  
ــــــصص املغــــــامرات ــــــة اإلحــــــساس باجلمــــــال . وق الفــــــين (كــــــذلك تعــــــين تنمي

وتـــــذوقهما والتمتـــــع مـــــا، وممارســـــة اهلوايـــــات األدبيـــــة والفنيـــــة، ) والطبيعـــــي
ا وغريهــا، مــع التنبيــه إىل أن  واملوســيقالــّشعر و الّرســم املبــدع كالــّذايت الّتعبــريو 

 يـصبح الّلعـبهذه القيم تصبح سلبية إن خرجت عـن إطارهـا وحـدودها؛ ف
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مؤذيًا إن ُقصد به إخافة اآلخرين، أو إن سـرق وقـت العـودة إىل البيـت، أو 
  . سرق طمأنينة األهل، أو كان غري خمطط له

  مجموعة القيم الرياضية �
 جمموعـة قـيم إجيابيـة رياضــية  إىلالناشـئةدعـا كتـاب قـصة األطفـال و  

 حيـــافظ املـــرء مـــن خللهـــا علـــى بنيـــة جـــسده الّـــيتتـــدعو إىل ممارســـة الرياضـــة 
ــــدريبات  ــــام بالت ــــر منهــــا بعــــد القي ــــوع أو أكث ورشــــاقته، داعــــني إىل ممارســــة ن

  . الالزمة
وقد رفضوا، من خلل تقدمي مناذج قيم سلبية، قيم الكسل اجلسدي 

  . رياضة املفيدة مينع املرء من ممارسة الالذي
  مجموعة القيم الصحية والبيئية �

دعا اإلجيايب  من هذه القيم إىل التداوي، وسكىن املنازل الصحية،  
  . ومعرفة مراحل احلياة البشرية مع ما يعرتض كل مرحلة منها من مشاكل

 الـــــصحية القائمـــــة علـــــى إمهـــــال العجـــــائز أو الـــــسلبّيةورفــــضوا القـــــيم 
 القاتلـــــة، وعلـــــى مـــــزج التـــــداوي باألعـــــشاب مـــــواجهتهم حبقـــــائق أمراضـــــهم

  . واخلرافات
كمــا دعــوا إىل جتنــب التــدخني، واإلكثــار مــن الطعــام، واملــسامهة يف 

  .إيذاء البيئة
  الشخصيةمجموعة قيم تكامل  �
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 تـساعد علـى تكامـل الّـيتدعا كتاب القصة إىل التزام القيم اإلجيابية 
 وحتمــل الــّذاتاحــرتام  مــن كرامــة وأمانــة وحــسن تكيــف وجنــاح و الشخــصية
، وذلــك عــن الــّشجاعة و الــّصرب والعــصامية و الــّذات مــع الــّصدقاملــسؤولية و 

 تـؤثر علـى الّـيت الـسلبّيةورفـضوا القـيم . طريق استخدام كافة القوى اإلجيابيـة
، وممارســــة التهديــــد والتــــسلط، النمــــو مــــن خــــوف، واســــتعجال الشخــــصية

باملظــــاهر، وفقــــدان القــــدرة علــــى والبخــــل، والتبــــذير، واالدعــــاء، والتمــــسك 
  . الّتكيف

  ارتباك تقديم القيم 
 يف أـى _  سلبية وإجيابية _ن قدموا القيم الذييقع بعض الكتاب 

حللها يف قصص معينـة، يف شـرِك ارتبـاك تقـدمي قيمـة مـا يف قـصص أخـرى، 
بويــــةمــــا يقلــــل مــــن قيمــــة العمــــل القــــائم أساًســــا علــــى تكامــــل العناصــــر  الرت 

   .والفنية
وال يــشرتُط أن يقــع القــاص احلــديث النــشأة يف خلــل كهــذا، بــل قــد 

، كما " على الطلب"يقع قاص عريق يف اخللل؛ واألمر عائٌد إما إىل الكتابة 
بويـــةيف حـــال القـــصص  ا مـــا، أو إىل غيـــاب الّـــيت الرتتكمـــل منهًجـــا مدرســـي 

 القـضايا ، مـع مـا للتعمـق يفبالـّذات يف هـذا املوضـوع النمـوعودته إىل علم 
بوية يكولوجية و الرتمن أمهيةالس  .  
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، )ةالـصغير المحتالـة (ففي حـني حتـدثت إدفيـك شـيبوب، يف قِـصة 
عــن إمهــال اآلبــاء أبنــاءهم فــال ينتبهــون ملــا يفعلونــه وهــم يف خلــوة بعيــًدا عــن 

، "اخلطـري "_أعني الكبار أيام احلـرب، ويف حـني قـدمت منوذًجـا وصـفته ب
علـــى األطبــــاء، إذا ـــا تنهـــي قــــصتها " فتنـــة"ة الــــصغري وهـــو منـــوذج احتيـــال 

الفتــاة  ورفقائهــا " احتيــال" اكتــشف أنــه وقـع ضــحية الــذيبقهقهـة الطبيــب 
، وهـــو لقـــب يطلـــق حتببًـــا علـــى "ةالـــصغري احملتالـــة : "_يف احلـــي، ونعتهـــا ب

  . األذكياء، فبدا األمر وكأن القاصة تشجع على االحتيال
ســـــنابل (ا االرتبـــــاك أيـــــًضا يف ِقـــــصة وتقـــــع إدفيـــــك شـــــيبوب يف هـــــذ

 يعتقــد األبــوان فيهــا أن ابنتهمــا تعــاين الغــروَر، فيقارنــان بينهــا الّــيت) القمــح
 عــن عمتهــا، بينمــا ورثــت الــسلبّيةوبــني أختهــا معتقــدَين أــا ورثــت صــفاِا 

أختهـــا صـــفاا اإلجيابيـــة عـــن أمهـــا، مـــا يعـــين، تربويـــا، أن اخللـــل كـــامن يف 
تج عن تربية خاطئة ال حيلها مشوار بسيط إىل حقل قمح مادام األبوين ونا

  .مبدأ املقارنة السليب هو احلَكمُ 
  :  تربويا

 بـني صـديقني أو شـقيقني قـد ـدم صـرح صـداقة السلبّيةاملقارنة ) أ(
حلــوة، أو تطعــن األخــوة ومــشاعرها اإلجيابيــة طعنــة مميتــة، فتُــدفن عالقــات 

 الطّفـــل دون أيـــة رمحـــة أو شـــفقة، وحتطـــم ثقـــة  مـــع إخوانـــه وأصـــحابهالطّفـــل
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 خبًطى ثابتة على الّتقدم األمل بالنجاح أو الطّفلاملقارنة تفقد ) ب(بنفسه 
  .1 قلة االهتمام، وقد تزداد تصرفاته سوًءاالطّفلقد يظهر ) ج(درب احلياة 

وهـذا يعـين أن اخلطــأ هنـا قــد ارتكبـه أبـوان فكــرا باملقارنـة بــني طفلـني مــن 
ا علــى أســاس مبــدأ الوراثــة، واخلطــأ األكــُرب أن مبــدأ الوراثــة هــذا قــد أطفاهلمــ

  .حل مبشوارٍ 
، )الطفولـةمن براءة (وتقع القاصة أيًضا يف خلل تربوي واضح يف ِقصة 

وذلك حني تقول األم البنها الرافض استقبال صديقه ريـاض يف غرفتـه بعـد 
هــذا : "و!" ك ال أنــتن نقــرر ذلــالــذيحنــن : "إصــابة منزلــه بقذيفــة طائــشة

 !".بيتنا ال بيتك
 املـشارك يف شـؤون البيـت، فيبـدو الطّفلإن اجلملة األوىل تلغي دور 

أما اجلملـة . وكأنه جمرد شخص يتلقى األوامر يف منزل تسود فيه الدكتاتورية
  . بالقلق وبفقدان االنتماءالطّفلة، فتشعر الثاني

رابـــــع يف ِقـــــصة وتقـــــدم إدفيـــــك شـــــيبوب منوذًجـــــا عـــــن خلـــــل تربـــــوي 
 قطعـه الـذي، إذ يقـرر األب الـصياد أن يفـي بوعـده )الصيد في العاصـفة(

البنه بالقيام برحلة صيد يف يوم مليء بالغيوم ينذر بالعواصـف، خوفًـا علـى 
اهتزاز صدقه أمـام ابنـه، وخوفًـا علـى مـشاعر االبـن، وكـاد وفـاؤه هـذا يـودي 

  ! حبياما مًعا
                                                 

 _ 186 ص  ،)بــري برازلتـــون.قواعــد الـــدكتور ت(انـــضباط األطفــال : ســبارو.جــشوا د.بــّري برازلتــون، ود.ت. د_  1
  . ، بتصرف187
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د، يف ارتبــاك تقــدمي القــيم يف قــصيت وتقـع إدفيــك شــيبوب، مــن جديـ
، إذ ال يكفــي أن نــصف شــعورًا مــا )الكذبــة البيــضاء(و) الغيــرة البيــضاء(
 األبـــيض ليتحـــول مـــن قيمـــة إجيابيـــة إىل ســـلبية؛ فـــالغرية قيمـــة ســـلبية الّلونبـــ

هدامـــة ال تـــصبح علـــى غـــري مـــا هـــي عليـــه إذا مـــا صـــارت بيـــضاء، والكذبـــة  
  .  كذلك حىت لو كان هدفها سليًما

 يف  االجتماعيــــة)أضــــواء المدينــــة(ويقــــع رشــــاد دارغــــوث يف ِقــــصة 
 رفضها من خلـل تـسليط الـضوء علـى اّليت السلبّيةارتباك تقدمي قيمة اانية 

معاناة الفىت احلامل بربح ورقة يانصيب، لكنه عاد فكرسها من خلل مكافأة 
ًـــا"الفـــىت  مـــا أفقـــد مبـــال وفـــري جـــاءه عـــن طريـــق زواج أمـــه مبخـــدومها، " جمان

بويالِقصة هدفها  املرسوم هلاالرت .  
بــويعلــى أن هــذا اخللــل  ة، 275ســبع قــصص مــن أصــل  [الرتِقــص 

ال يــشكل خطــرًا علــى امليــزان القيمــي، اللهــم إال ]  %52,54أي مبعــدل 
إذا نظرنـــا إىل أنـــه ورد يف ســـت قـــصص للقاصـــة إدفيـــك شـــيبوب مـــن أصـــل 

جيح ســــبب وجــــود اخللــــل ولعــــل تــــر  ).  %71485,(ســــبعة، أي مبعــــدل 
بويةعندها يعود إىل تكليف القاصة بالكتابة  املكملة ملناهج املدرسةالرت  .  

إذن، وانطالقًا من نتائج حتليل عينة القصص تربويا وقيميا، نستطيع 
بويـة قـدمت القـيم  الّلبنانيـة الناشـئةإن قصص األطفـال و : القول بـشكل الرت 

اهم يف زرع القـــيم وتنميتهـــا كمـــا يفـــرتض ُمـــرٍضِ◌ ميكـــن مـــن خللـــه أن تـــس
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، ســواء حــصل هــذا عــن الناشــئة و الطّفــلبالِقــصة أن تقــوم بــه يف جمــال أدب 
  . طريق تشجيع تنفيذ اإلجيايب منها أو استبعاد السليب

بــوي علــى أن القــصة جيــب أن حتقــق، إىل جانــب اهلــدف  الرت غــري
ُ
 امل

  . عن كوا جمرد درس أخالقي تبعدها اّليتوط الفنية الّشر واملنمي، 

   ثانًيا

  اعتبارات سيكولوجية
بويــةرغــم أمهيــة االعتبــارات  ة األطفــال و الرتاشــئة يف ِقــصحبيــث ال الن 

ميكــن التـــضحية ـــا، ولـــو بـــصورة جزئيـــة أو مؤقتـــة، يف ســـبيل حتقيـــق حبكـــة 
قصصية ناجحة أو الوصول إىل ِقصة فنية جيدة شكًال ومضمونًا، فـإن مـن 

أال يُنظر إليها كعوامل معيقة حتد من حريـة القـاص ) أ: ( استخدامهاشروط
 ال غـــىن الّـــيتيف االنطـــالق، خاصـــة وأن العلـــم ـــا ميثـــل القاعـــدة األساســـية 

أال تطغــى ) ب (1عنهــا لتــشييِد صــرح قــصة أطفــال وناشــئة ناجحــة وســليمة
واجلـــو علـــى مـــسار الِقـــصة فتـــصبح األخـــريُة جافـــة، مليئـــة بـــاألوامر والنـــواهي 

  .املدرسي املصطنع

بطبـائع األطفـال "فلكـي تـنجح قِـصة مـا، علـى كاتبهـا أن حيـيط علًمـا 
ن يكتــب هلــم، وأن يكــون علــى وعــي كامــل مبراحــل منــوهم واخلــصائص الــذي

                                                 
  .25، صفن الكتابة لألطفال:  أمحد جنيب_ 1
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ـــــيت الـــــسيكولوجية باإلضـــــافة إىل درجـــــة منـــــوهم [...]  1 متيـــــز كـــــل مرحلـــــةاّل
 إىل حــصيلتهم مــن الّنــسبةب، أو اللغــويالعلمــي، ســواء مــن ناحيــة املــستوى 

كمــا عليــه أن خيتــار مــا يقدمــه إلــيهم مــن ". 2املعــارف واملعلومــات املختلفــة
  . أفكار قد تؤثر عليهم سلًبا حاضرًا ويف املستقبل

 بالكتب تتبوأ مركزًا مهما الناشئةمن هنا، فإن دراسة عالقة األطفال و 
 إيصال ِقصة معينة إىل يساعد كال من القاص والناقد والباحث واملريب على

  . طفل أو ناشئ يف عمر معني

يهتم األطفال بالكتب بدًءا من الشهر اخلامس عشر من حيام، أو 
 امللونـــــة وتقليـــــب الـــــّصور إىل الّنظـــــر“ـ ويكـــــون ذلـــــك بـــــ،قبـــــل هـــــذا الوقـــــت

ويبـدو أن مثـة .  ”3الصحائف أثناء اجللـوس يف ِحْجـر فـرد مـن أفـراد األسـرة
فع األطفال إىل االهتمام بالكتب، فينشأ عنـدهم يف مرحلـة دافًعا طبيعيا يد

                                                 
  إمنــا هــي مثــرة لنمــو تــدرجي الّطفــلفلــسفة منــو األطفــال، فيعــرف أن شخــصية بكاتــب األطفــال الــضروري أن يلــم   مــن _ 1

ن أ ن يقـــف، وينـــاغي قبـــلأ ينـــضج علـــى مراحـــل ويف تسلـــسالت طبيعيـــة، فهـــو جيلـــس قبـــل للّطفـــلمتمهـــل، واجلهـــاز العـــصيب 
ن يرســم مربعــاً، وهــو أنــاين حمــب أ، ويرســم دائــرة قبــل الــّصدق، وخيتلــق قبــل أن يقــول "نعــم"قبــل أن يقــول" ال"يــتكلم، ويقــول 

أرنلـد [ن يـصري أهـالً لالعتمـاد علـى نفـسه أخـرين قبـل آلن يكون مؤثراً عليها حيب اخلري لغريه ، وهو يعتمد علـى األذاته قبل 
   ].41  ص، إلى العاشرةسة من الخامالّطفل ):وآخرون (جزل

  .20 ص ،فن الكتابة لألطفال:  أمحد جنيب_ 2
سامي ناشد، مراجعـة : تر. تنمية وعي القراءة، االستعداد للقراءة وكيف ينشأ في البيت و المدرسة: ماريون مونرو _ 3

 _لطباعـــة والنـــشر، القـــاهرة عبـــد العزيـــز القوصــي، القـــاهرة،  دار املعرفـــة، نـــشر هــذا الكتـــاب مـــع مؤســـسة فــرانكلني ل: وتقــدمي
  .21، ص 1961نيويورك، أغسطس، 
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بـــاكرة، ويـــستمر معهـــم حـــىت يبلـــغ ذروتـــه عنـــدما يتعرفـــون إىل معـــاين الرمـــوز 
  .املكتوبة، ويكون ذلك يف السادسة من عمرهم تقريًبا

  مراحل ما قبل القراءة وعالقتها بالِقصة) أ(
 فلكـــــل ؛ل مــــرة املدرســــية قبــــل االلتحــــاق ــــا أو الطّفــــلتبــــدأ حيــــاة 

املهـــارات املدرســـية تـــاريُخ منـــو ســـابق مماثـــل هلـــا، ويـــسري عليهـــا دائًمـــا مبـــدأ 
  . االستعداد للنمو، فال تكون  النتاج الوحيد للتمرين أو التدريب

 النمو يعـــرف احلقــائق املتعلقـــة بـــالــذيوعلــى هـــذا، يــستطيع القـــاص 
  .  وعمره ما يتناسب وعقلهالناشئ أو للطّفلالقرائي أن يقدم 

علــى أنــه ال ميكــن االعتمــاد الكلــي علــى تقــسيم املراحــل، فهــي متثــل 
اجتاهات معيارية متوسـطة، وهـي عرضـة للتغـريات الفرديـة، وإن اشـرتكت يف 

  .  متيز أبناء العمر الواحد عموًمااّليتاألمور األساسية 

 القرائــي ألطفــال النمــو مظــاهر _    فيمــا يلــي_ وميكــن أن نالحــظ
  .1قراءةما قبل ال

  المرحلة  االهتمام بالكتاب  الّصورة  الكتاب المناسب

 اهتمام عابر بالكتاب، فهو _أ  البراقــــــة الــــــّصورتجــــــذب انتباهــــــه   . القماشي الملون2الّصورةكتاب 

                                                 
 مـــن الّطفـــل): ونر وآخـــ(رنلــد جـــزل أ: ، كـــذلك22_20، صتنميـــة وعـــي القـــراءة: مـــاريون مــونرو:  ميكــن العـــودة  إىل_ 1

  . 171، و75 _   74، ص 2، جالعاشرة الخامسة  إلى
ويصنع عادة من القماش القابل للغسيل والذي ال . لنص بشكل رئيس، ال على االّصورة يعتمد على الذي هو الكتاب _ 2

  .تزول ألوانه
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األلــــــــوان، الحـــــــــسية، الواضـــــــــحة، 
دركـــــــــــة، المرحـــــــــــة، المرئيـــــــــــة، المُ 

والمرســـومة علـــى أرضـــية بـــسيطة 
  .موحدة

  .لهيشبه األشياء الجذابة من حو 

نشأة ( يهتم بالملمس _ب 
  ). األحاسيس اللمسية

.  ال يهتم بالمحتوى وال الرمز_ج 
بينما والحبكة غير ضرورية، 

على أن مهمة نبرات الكتابة 
  .تكتب بخط كبير

  

1(  

الـــــسنة (مرحلــــة التنـــــاول باليــــد 

  .الّصورةكتاب 

 الــــــــــــّصور اهتمــــــــــــام شــــــــــــديد ب_أ 
الملونــــــــة، الحــــــــسية، الواضـــــــــحة، 

دركـــــــــــة، المرحـــــــــــة، رئيـــــــــــة، المُ الم
والمرســـومة علـــى أرضـــية بـــسيطة 

  .موحدة

 الثنائيـــــة الـــــّصور مالحظـــــة _ب 
  .األبعاد والنافرة

 اهتمام بتقليب الكتاب _أ
  .وتمزيقه

 ال يهتم بالمحتوى وال _ب 
 .الرمز، والحبكة غير ضرورية

على أن مهمة نبرات الكتابة 
  .تكتب بخط كبير

  

2(  

ـــــة اإلشـــــارة إلـــــى   ورالـــــصّ مرحل
  ).الشهر الخامس عشر

  .الّصورةكتاب 

 علـــــى الّطفـــــل تعـــــين الـــــّصور _أ 
  .اللغويةزيادة الحصيلة 

 ملونـــــــــة، حـــــــــسية، مرئيـــــــــة، _ب 
مدركـــــة، مرحـــــة، مرســـــومة علـــــى 

  .أرضية بسيطة موحدة

 الكتاب وسيلة الكتساب _أ 
  . منهاالّطفلمعلومات يستفيد 

  . يتعلم ضرورة العناية به_ب 

خاصة،  يوجد رموزه  ال_ج 
، )ززززز(فيعبر عن الطائرة 

الحبكة غير . …)مياو(والقطة 
مهمة نبرات الكتابة و ضرورية، 

  .على أن تكتب بخط كبير

  

3(  

الــشهر ( مرحلــة تــسمية األشــياء 

  .الّصورةكتاب 
ــــاموس _أ ــــاء الق ــــى بن   تــــساعد عل

 حيــــــــث يحفــــــــظ أســــــــماء اللغــــــــوي
  . عنهاالّصور تعبر اّلتياألشياء 

 إلى الّنظرطلق على عملية  يُ _أ 
صور الكتاب وتقليبه لفظ 

، ويستمتع بعملية القراءة  )القراءة(

4(  

ـــة حـــب القـــصص القـــصيرة  مرحل
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 يستطيع أن يقرأ الحـدث مـن _ب 
  ).حركة+ فعل (الّصورةخلل 

 أثنـاء الـّصورة يهمه أن يتـابع _ج 
ةالّراشدقراءة  للِقص .  

  .تلك

  الِقصة يجب أن تحوي_ب 
، الشخصيةتكرار الحركة، و 

ماء، ونبرات الكتابة، وتكرار واألس
ة الِقص.  

  . الحبكة غير ضرورية_ج 

  .الّصورةكتاب 

 أثنـــاء القـــراءة الـــّصورة  يتـــابع _أ 
  .ويقرأها

 حــــــسية، مقــــــروءة، الــــــّصور _ب 
واضـــحة، مـــن البيئـــة، ذات ألـــوان 
ــــــى أرضــــــية  زاهيــــــة، مرســــــومة عل

  . بسيطة موحدة

 الّصوري القصص و  يشارك ف_أ 
 ا ويعتبرها حقيقية ويتفاعل وجداني

معها، وقد يصادق أحد 
  .شخصياتها

 يضيف كلمة أو يكمل _ب 
ةالّراشدجملة أثناء قراءة  للِقص .  

  يحب تكرار الحركة، _ج 
، واألسماء،  كما الشخصيةو 

  .يحب نبرات الكتابة

 يمكن تقديم قصص تحوي _د 
  .اا هجائية منفصلة، وسجعً حروفً 

 الحبكة مازالت غير _ _ه
  .ضرورية

  

  

5(  

سـن (مرحلة البحث عن المعـاني 
  ).العامين ونصف العام

   :وبدراسة اجلدول نستنتج

 القرائــي ألطفــال مــا قبــل القــراءة عــرب الِقــصة مــن خلــل النمــويتطــور  �
  الّصوروجود الكتاب ووجود 
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ة، احلبكــــــة والرمــــــز ليــــــسا ضــــــروريني، علــــــى أن تكــــــون الِقــــــصة مرحــــــ �
مفهومــة، وتكــون أجواؤهــا مــن حمــسوساته نظــرًا إىل مــا تلعبــه عمليــة 

  من دور يساهم _  يف مرحلة ما قبل املدرسة _  1اإلدراك احلسي
ويفـضل احتـواء الِقـصة  . 2 اإلدراكـي يف بيئتـهالطّفـليف اتـساع جمـال 

ط األخــري الــّشر أمــا . علــى نــربات الكتابــة، وأن تكــون كلماــا كبــرية
عينني، إذ ال تتكيف العينان تكيًفا تاما حىت يصل معظم فمتعلق بال

، حـني يتميـز البـصر بـالطول وتـسهل رؤيـة 3األطفال إىل سـن الثامنـة
 .4الكلمات الكبرية

 الّنظـــر ألحـــداث الِقـــصة عـــرب الطّفـــل مـــع متابعـــة الرّاشـــدتَـــالُزم قـــراءة  �
 .إليها

 الطّفــــل بأنواعــــه يف بنــــاء قــــاموس  Repetition5أمهيــــة التكــــرار) د( �
 وإثراء لغته حبيث ال تقتصر وظيفته هذه علـى أطفـال أعمـار اللغوي

 .ما قبل القراءة، بل تشمل األطفال األكرب أيًضا
                                                 

ويتحـسن اإلحـساس واالنتبـاه .  يقصد باإلدراك احلسي عمليـة معرفـة وتفـسري مـا حيـسه الفـرد يف البيئـة عـن طريـق احلـواس_  1
رافقــة لــإلدراك واســتعمال هــذه املعرفــة ومــا مييــز اإلدراك عــن اإلحــساس هــو املعرفــة العقليــة امل. والــوعي واخلــربة واالســتعداد العــام

  ]135، ص " والمراهقةالطفولة "النموعلم نفس : حامد عبد السالم زهران. [لفهم احملسوس اخلارجي
  . 136، ص " والمراهقةالطفولة "النموعلم نفس :  حامد عبد السالم زهران_  2
    .141_140ص ، 1982ة، دار النهضة العربية،القاهر . التربوي الّنفسعلم  : جابر عبد احلميد جابر_ 3
  .172، ص" والمراهقةالطفولة "النموعلم نفس :  حامد عبد السالم زهران_  4

والتكرار هو أساس اإليقاع جبميع . اإلتيان بعناصر متماثلة يف مواضع خمتلفة من العمل الفين: Repetition التكرار _ 5
، وسر جناح الكثري من احملسنات البديعية الّشعركما جنده أساًسا لنظرية القافية يف . حلالفنجده يف املوسيقا بطيبعة ا. صوره
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 ) مرتبة أولى (الّصورة �
 يف مراحــــل الطّفــــل إىل الــــّصورةينــــصح املتخصــــصون بتقــــدمي كتــــاب 

العمــر األوىل، علــى أن تُعــرض عليــه صــور يعرفهــا  مــسبًقا لكــي تــوقظ فيــه 
احليوانـــات األليفـــة، قطـــع أثـــاث (ذكـــرى، فيـــتمكن مـــن تـــسميتها وحتديـــدها 

كـة بـصورة  مقـروءة وُمدَر الـّصورة ومبعىن آخر، جيب أن تكون ؛)إخل…البيت
وقــد دلــت التجربــة علــى أن األشــكال الواضــحة، . الطّفــلبــل مباشــرة مــن قِ 

املكــشوفة، احملــددة، واملعروضــة وفــق دوافــع منعزلــة أحــدها عــن اآلخــر علــى 
ا الرضـى الفكـري واحلـسي الـّصغارأرضية بسيطة وموحـدة تـوفر لـألوالد  جـد 

ألن إدراك الشيء وتسميته يعنيان السيطرة : رضى فكري) 1: (عند قراءا
) …ألـوان، تناسـق األشـكال (الـّصورةألن  عناصر : رضى حـسي) 2(عليه 

  .1متس احلواس، وحترك االنفعال

                                                                                                                            
معجم : جمدي وهبة. [كما هي احلال يف العكس، والتفريق واجلمع مع التفريق ورد العُجز على الصدر يف علم البديع العريب

   ].473، ص مصطلحات األدب
  
   .8_7، ص  والكتابالّطفل:  جعفرالّرزاق عبد _ 1
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 ؛الطّفــل عنــد 1 العمــر، قــراءة، يف املراحــل األوىل مــنالــّصورةوتــشكل 
 هلـا وذلـك الرّاشـد يتـابع صـورها أثنـاء قـراءة الّـيتفهو قادٌر على قراءة الِقصة 

 الـذيصـديقي (ويدل علـى هـذا قـول عـادل، بطـل قِـصة . الّصورةمن خلل 
نظرت .  قلبت صفحاته. أخذت كتايب إىل سريري: "ألمل غامن) حيبين كثريًا

، ولكن هـذا حـدث بعـد أن قـرأت لـه أمـه الِقـصة "ونة اجلميلة امللالّصورإىل 
 أن يعجـــب بِقـــصة مـــا للطّفـــلعلـــى أنـــه ميكـــن . وتابعهـــا مـــن خلـــل لوحاـــا

وقــد دلــت الِقــصة ذاُــا علــى . اعتمــاًدا علــى رســومها حــىت قبــل أن تقــرأ لــه
هــذا، وذلــك عنــدما قلـــب صــديق عــادل صـــفحات الِقــصة وأعلــن إعجابـــه 

 جييـــد قـــراءة الكلمـــات، ومل يـــسبق ألحـــد أن قـــصها الكبـــري ـــا رغـــم أنـــه ال
ن يتوجهـــون إىل األعمـــار الـــذيعليـــه، وهـــذا مـــا يـــدفع أصـــحاَب دور النـــشر 

 وشـروطها لتكـون عامـل جـذب ال الـّصورةة بقصصهم إىل االعتنـاء بالصغري 
  .   يقاوم

 حـــسب تدرجـــه يف العمـــر، الـــّصورة بالطّفـــلويف حماولـــة معرفـــة عالقـــة 
املـشروع صـفر أو ( أجريـت يف  نطـاق الّـيت الّدراسـاتشفت عنه ووفًقا ملا ك

                                                 
أمـا طفـل الـسادسة، فإنـه يعتمـد أكثـر . ة يف إدراكه علـى أشـكال األشـياء أكثـر ممـا يعتمـد علـى ألواـاالثّالث يعتمد طفل _  1

ة إذا عرضـت عليـه صـورة وطلـب منـه وصـفها فإنـه غالبًـا مـا يكتفـي بتعـداد مـا فيهـا مــن الثّالثـويالحـظ أن طفـل . علـى األلـوان
. ، فإنـــه يعطـــي وصـــًفا ملـــا حيـــدث فيهـــا مـــستخدًما لغـــة أفـــضل حتتـــوي علـــى األمســـاء واألفعـــالأمـــا طفـــل الـــسادسة. موضـــوعات

 إىل املثريات غري بالّنسبةوهذا يصدق . ة من عمره مييل إىل االستجابة للمثري ككل وليس إىل أجزائه املنفصلةالثّالث يف الّطفلو 
ة األشـكال البـسيطة غـري املعقـدة، أمـا طفـل الثّالثـاكية أيًضا، خيتار طفـل  اإلدر الناحيةومن .  ال معىن هلااّليتاملألوفة  واملثريات 

  ].171، ص " والمراهقةالطفولة "النموعلم نفس : حامد عبد السالم زهران[السادسة، فيختار األشكال األكثر تعقيًدا 
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  نظريتــه _  يف ضــوء نظريــة بياجيــه _ قــدم الــذي) جــاردنر(، وحــسب)زيــرو
 اجلمالية ومراحل اإلدراك اجلمايل، فإن االرتقاء اجلمايل الّرتبيةاخلاصة حول 

  :التايل الّشكلحيدث عرب مراحل متتابعة تكون على 

 ال ينهمك بشكٍل مباشٍر يف نشاط فين أثناء السنتني لالطّف تبني أن 
األوليني من عمره النـشغاله باستكـشاف العـامل البـصري، فيتجـه بعينيـه حنـو 

وال يلبـــث أن يكتـــسب . مـــصدر الـــضوء ومنـــاطق التـــضاد بينـــه وبـــني العتمـــة
مرونـــة أكـــرب، فينظـــر إىل أمنـــاط بـــصرية خمتلفـــة، ويظهـــر تفـــضيالت متـــسقة، 

  علـــــى التعـــــرف إىل _خلـــــل أشـــــهر قليلـــــة بعـــــد الـــــوالدة  _ويـــــصبح قـــــادرًا 
األشــــــــــكال اهلندســــــــــية، وفئــــــــــات األشــــــــــخاص واحليوانــــــــــات، والكراســــــــــي، 

إدراك (والزجاجــــات، ومــــا شــــابه ذلــــك، ويــــشار إىل هــــذه اإلمكانيــــة باســــم 
   .2)1تالكيشتال

                                                 
،  Form الــّشكل :ت عـدة هلــا مثــل كلمــة أملانيــة لـيس هلــا مقابــل يف اإلنكليزيــة، وقـد اقرتحــت ترمجــاGestalt كيـشتالت _ 1

 Manner ة أو الطـراز الّطريقـو   Essence  واجلـوهر  Structure والبنيـة  Shape واهليئـة Configurationوالتـشكيل 

الكـل خمتلـف ” يقدمها هذا املـصطلح هـي أن اّليتوالفكرة اجلوهرية ) الصيغة الكلية (_وغريها، ،ويفسر املصطلح بالعربية ب
 _ية الّنفـسلت يف ضـوء ذلـك بـأن الظـواهر كـشتاويتمـسك علمـاء ال. “لـيس جمـرد جتميـع لألجـزاء”، أو هـو “جمموع األجزاء

ويظهر ,   ميكن أن تكون قابلة للفهم  إذا نظر إليها بوصفها كليات ذات شكل خاص_ومنها اإلبداع الفين واإلدراك الفين 
 حبيث يدرك _ يف الفن أ وخارجه _نات اخلاصة بشيء معني لت اجليد عندما يُتوصل إىل تنظيم كلي لعدد من املكو كشتاال

التفـــضيل : شــاكر عبـــد احلميـــد.[، والتحديـــد، والدقــة، واالســـتقرارالّتماســـكعلــى أنـــه يتــسم خبـــصائص  الكليـــة، والوضــوح، و 
  ].160 _ 159، صالجمالي

  .225، صالتفضيل الجمالي:  شاكر عبد احلميد_ 2
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ويتجلــى ارتقــاء التفــضيل اجلمــايل عنــد األطفــال يف معرفــة الرمــوز مــن 
 إليهـــا يف إدراكـــه العـــامل لكوـــا مبنزلـــة الطّفـــلة إذ يلجـــأ ة حـــىت الـــسابعالثانيـــ

تفـضيل األعمـال الفنيـة " تشري إىل الواقع، فيميل إىل اّليتالتمثيالت العقلية 
 الظاهريـــة أو اخلاصـــة بالـــسطح، أي األعمــــال الناحيــــةاألكثـــر جاذبيـــة مـــن 

 ،الطّفــــل تــــشتمل علــــى موضــــوعات حيبهــــا الّــــيتالفنيــــة ذات األلــــوان الرباقــــة 
وتـشبه نتـائج . ”1 متثلـه أو تـشري إليـهالـذيوتتماثل بدرجة كبرية مع الشيء 

إال أنـه ميـز بـني مخـس مراحـل ). جـاردنر(نتـائج دراسـة ) بارسـونز(دراسـات 
ة عنـدما تظهـر الثانيـمن مراحل احلكم اجلمـايل، يهمنـا منهـا املرحلـة األوىل و 

 يف جمالــه البــصري إىل فــلالطّ االســتجابة الطبيعيــة اجلماليــة األوىل إذ يلتفــت 
األلوان الزاهية، وعندما يصل إىل سن اخلامسة، يوجه اهتمامه إىل املوضوع  

  .2 الواقعي يف التصويراُألسلوبويفضل 

اعتمــدت علــى نتــائج مقابالتــه مــع عــدد  ) بارســونز(ويــذكر أن دراســة 
كبري من أفراد متفاويت األعمار، وكانت تعليقام تدور حول مثاين لوحـات 

املوضــوع، الوســيط : عــدد مــن مــشاهري الفنــانني يف أربــع  فئــات رئيــسية هــيل
، وطبيعــة احلكــم اجلمــايل، متجنًبــا ربــط مراحــل اُألســلوب أو الــّشكلالفــين، 

احلكـــــــم اجلمـــــــايل بأعمـــــــار حمـــــــددة وإن أشـــــــار إىل أمهيـــــــة عامـــــــل النـــــــضج 

                                                 
  .227_226،ص ليالتفضيل الجما:  شاكر عبد احلميد_ 1
  . 235 _232، ص التفضيل الجمالي:  شاكر عبد احلميد_ 2
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كمـــا أشـــار إىل وجـــوب حتـــرك العمليـــات التدريـــسية واجلماليـــة  . 1البيولـــوجي
ضوء منو املـخ واالرتقـاء املعـريف والوجـداين مـن العيـاين اـسد إىل العقلـي يف 

اـرد، ومــن القريــب املــألوف إىل البعيــد غـري املــألوف، ومــن خلــل التــدرج ال 
 يف أشـكاهلا اللوحـة واملراهـق الطّفـللذا، فمن الضروري أن يعـرف . املفاجأة

ــــل معرفتهــــا يف أشــــكاهلا التج ــــة قب ــــةالطبيعيــــة التمثيلي ، مــــا يؤكــــد علــــى 2ريدي
حــسية، كالســيكية، :  جيــب أن تكــونالّــيت يف هــذا العمــر، و اللوحــةصــفات 

  . مألوفة، ألواا زاهية، ومرسومة على أرضية بسيطة موحدة

ــــصة  ــــصغريالقــــرد (وميكــــن لِق ــــيت) ال  كتبهــــا طــــارق العــــسلي ورســــم اّل
فلوحاـا .  رحلـة يف هـذه املالـّصورةلوحاا أن تكون منوذًجا مناسًبا لدراسة 

 زامبــو وحيوانــات الغابــة الــصغريالــسبع ثريــة، متثــل ســتة لقــاءات تــضم القــرد 
  . خرج يوًما للتعرف إليهااّليت

.  فرًحــا مبتــسًما خارًجــا لالكتــشافالــصغريمتثــل القــرد :  األوىلاللوحــة
. متثلـــه رافًعـــا كفـــه ملقًيـــا حتيتـــه علـــى األســـد قبـــل أن يعـــرف خطورتـــه: ةالثانيـــ

متثل لقاءه باحلية  قبـل معرفتـه بأـا تأكـل الـضفادع واجلـرذان : ةالثّالث لوحةال
متثــل لقــاءه مــع الزرافــة : ةالرّابعــ اللوحــة. والطيــور واألرانــب، وقــد تأكلــه هــو

ــا مــن التمــساح اجلــائع :  اخلامــسةاللوحــة. الربتقاليــة املرقطــة يبــدو فيهــا خائًف

                                                 
  .333_332ص  ،التفضيل الجمالي:  شاكر عبد احلميد_ 1
  .424 _423، ص التفضيل الجمالي:  شاكر عبد احلميد_ 2
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.  يكــون جائًعــا، وهــو جــائع اآلن أنبــأه أنــه يــصطاد أي شــيء عنــدماالــذي
تظهــر القــرد ســعيًدا وهــو حيــادث احلمــار الوحــشي آكــل :  الــسادسةاللوحــةو 

 األخرية، فيظهر مـع اخلرتيـت آكـل األعـشاب أيـًضا، اللوحةأما . األعشاب
 كلهـــا معـــربة، مفعمـــة بالفعـــل واحلركـــة، وقـــد وفـــق الّرســـومو . ويبـــدو مطمئنـــا

والطفوليـــة متاًمـــا كمـــا وفـــق يف اســـتخدام القـــاص يف رســـم تفاصـــيل وجـــه زامب
  . األلوان الزاهية

 كتبتهــا نبيهــة حميــديل ورمســت لوحاــا جلينــة الّــيت) مرمــر(كمــا ميكــن لِقــصة 
األصــيل أن تكــون منوذًجــا ثانًيــا للــصورة املقدمــة إىل أعمــار أطفــال الــسنتني 

: بــرية، ك...بكــاء مرمــر  وحتركاـا طــوال النهــار: فلوحاــا واضـحة. ومـا بعــد
متأل الصفحة وتركز على شخصية مرمر فال نرى إال قسًما من أمهـا، ألواـا 

 أن يراهــا، ويــشمها، ويلمــسها، ويتــذوقها، الطّفــليــستطيع : زاهيــة، حــسية
 يف هـــذا الـــسن ومـــن معارفـــه، واضـــحة الطّفـــلمـــن بيئـــة : ويـــسمعها، ُمدركـــة

يهـــا ترهـــق بيـــضاء أو ذات ألـــوان فرحـــة زاهيـــة جذابـــة ال تفاصـــيل ف: اخللفيـــة
واع، أوه، .. واع(أما اإلبداع يف اللوحات، ففي توزيع نربات الكتابة . الطّفل

، ...ولكـــن(، وبعـــض الكلمــات املهمـــة..)إم، أوه، رن رن رن رن.. مــم..إم
  .  ، وبعض إشارات االستفهام عليها..)، هل، ولكن..عفًوا، ماذا، لكن

لنبيهـة )  ياسـرّساحرالـ(كذلك وفق حسان زهر الدين يف تنفيذ فكرة قِـصة 
واللوحــات مرحــة، ألواــا . حميــديل، وهــي ِقــصة موجهــة إىل أعمــار اخلامــسة
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أما شخصياا، فمعـربة، . زاهية، حمسوسة، ُمدركة، خلفياا بيضاء واضحة
  .   مضحكة

 رمستهــا نـــادين الّـــيتهلنــادي أبـــو ديــة، و ) أنـــا أرى(ومتثــل لوحـــات قِــصة 
ة، وهي تسع لوحـات ذات خلفيـة الصغري مار اخلطيب، منوذًجا مناسًبا لألع

بيـــضاء، واضـــحة، حـــسية، كبـــرية علـــى اتـــساع الـــصفحات، معـــربة، وألواـــا 
  .طفولية

 الّــيتملنيــا احلايــك، و ) مــن هــو صــديقي؟(كــذلك متثــل لوحــات قِــصة 
ة، وهـي عـشر لوحـات الـصغري رمستها جيهان صليبا منوذًجا مناسـًبا لألعمـار 

  . الطّفل الفين عند الّذوق يف تنمية متناسقة األلوان تساهم

  مراحل القراءة وعالقتها بالِقصة) ب(
 بدراسة أنواع الِقصة علـى أسـاس الفكـرة ملعرفـة أيهـا الّرتبيةعين علماء 

 العقلـــي والوجـــداين النمـــو واملراهـــق والبـــالغ يف أطـــوار للطّفـــلأكثـــر مالءمـــة 
  _ ء هذه األطوار وايتها   وإن كانوا غري متفقني على بد_وهم . املختلفة

الطـور الـواقعي احملـدود بالبيئـة، ) أ: "(فقد حددوها حتديـًدا إمجاليـا كمـا يـأيت
ــــال احلــــر، ) ب( ــــة، ) ج(طــــور اخلي طــــور الغــــرام، ) د(طــــور املغــــامرة والبطول
  ". 1طور املثل العليا) _ه(

                                                 
   .15 _ 14، ص الّتربية في ِقصةال:  عبد العزيز عبد ايد_ 1
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 النمـــو، إىل جانـــب النمووقـــد اعتمـــدت دراســـات الِقـــصة وعالقتهـــا بـــ
 الطّفــل، اخليــال، وعالقــة كــل هــذا مبــا يقــدم إىل الــّصور، اللغــة: عــام، علــىال
 يتميـــز ـــا األطفـــال يف الّـــيتفاســـتناًدا إىل اخلــصائص .  مـــن قـــصصالناشــئو 

 يــسكب الــذي الــّشكل املناســب و الثقــايف، يتحــدد املــضمون الّتخيــلعمليــة 
 األطفـــال كـــل نـــوع فـــين أو أديب مقـــدم إىل"ويف كـــل األحـــوال، فـــإن . 1فيـــه

  _ اخليــايل لألطفــال، ويزيــد النمــويتطلــب قــدرًا مــن اخليــال يتوافــق ومــستوى 
  :ولتفصيل األطوار". 2النمو  من مستوى ذلك _يف الوقت نفسه 

  سنوات ) 5 _ 3( الطور الواقعي المحدود بالبيئة  �
ـــــة _ 3body imageتنمـــــو صـــــورة اجلـــــسم     _  يف هـــــذه املرحل

 الطّفــل تــساعد الّــيت النمــوم وقوتــه صــورة هــذا بــاطراد، وحيــدد حجــم اجلــس
 واالكتــــشاف احلــــسي الختبــــار البيئـــــة الّلعـــــبعلــــى احلركــــة املعتمــــدة علــــى 

احمليطـــة، مـــا يـــدعو األهـــل إىل تـــوفري الوقـــت أمامـــه لينمـــو، وإتاحـــة الفرصـــة 
 مشغول باكتشاف ما حولـه الطّفلف.  4ليستكشف، وإباحة احلرية ليجرب

) هنـا: (منه، حميط به، يتلخص بكلمتني اثنتـني مهـا عامله قريب ؛وَمن حوله
                                                 

  .86، ص طفالثقافة األ : هادي نعمان اهلييت_ 1
  .84، ص ثقافة األطفال : هادي نعمان اهلييت_ 2
اإلحساسات الداخلية، :  منالّصورةوتتكون هذه .  يكوا الفرد عن جسمهاّليت العقلية الّصورة صورة اجلسم هي _ 3

 الطفولة (والنمعلم نفس : حامد عبد السالم زهران[إخل ...والتفاعل االجتمعي مع اآلخرين، واخلربات االنفعالية
  ]. 164، ص )والمراهقة

  .178 _164، ص ) والمراهقةالطفولة (النموعلم نفس : حامد عبد السالم زهران:  انظر_ 4
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 يشعره وجوُدها بالطمأنينة وبفقـدان اّليت 1، ويتمركز غالًبا حول أمه)اآلن(و
 2 تبعـــده عـــن عاملـــه وعنهـــاPioneeringالرغبـــة يف القيـــام بأعمـــال ارتياديـــة 

رغم كل ما يقوم بـه مـن حمـاوالت اكتـشاف ميكـن للِقـصة أن تـساعده فيهـا 
 مألوفة يزيد إلفَتهـا إضـافة 3وي عليه من شخصيات إنسانية وحيوانيةملا تنط

حسية، واضحة، : ، على أن تكونالطّفل املعروفة من قبل الّصفاتالقاص 
الدراجـــة الزرقـــاء، الـــديك األبـــيض والـــديك األســـود، القبعـــة : "ملونـــة، مثـــل

 يف rhythmكـــذلك اعتمـــاد القـــاص اإليقـــاع " 4…العنيـــدة، النمـــر العنيـــد
صة نظــرًا إىل تطــور مسعــه الــسريع يف هــذه املرحلــة، وأمهيــة حاســة الــسمع الِقــ

ويكــون اإليقــاع باســتخدام موســيقا الكلمــات، . 5اللغــوي النمــو إىل بالنّــسبة
 اّلــيت، واألصــوات املرحــة 6واجلمــل املنغمــة، والعبــارات املوزونــة أو املــسجوعة

م نـربات الكتابـة، ، واستخداالّشعر بالّنثرتطلقها شخصيات قصصه، ومزج 
  . Repetition 7والتكرار 

                                                 
 ومنـو االنتبـاه اللغـوي النمويف هذه املرحلة كمدرسة خاصة لطفلها يف عملية التنشئة االجتماعية و مهما  تلعب األم دورًا _  1

  ].176، ص " والمراهقةالطفولة "النموعلم نفس : امد عبد السالم زهرانح. [وتعلم احلياة
  .72 _ 71، ص1، ج من الخامسة إلى العاشرةالّطفل: )وآخرون( أرنلد جزل _ 2
  .172، ص2  وميكن العودة، أيًضا، إىل جزل، ج.86، ص ثقافة األطفال : هادي نعمان اهلييت_ 3
  .قصص العينة املدروسة هذه الّصفات مأخوذة من عناوين _ 4
  .172، ص" والمراهقةالطفولة "النموعلم نفس :  حامد عبد السالم زهران_ 5
 . وجهت إليه قصتهاالذي، إذ استطاعت الكاتبة استخدام اإليقاع مبا يتناسب والعمر )أنا أرى(كما يف هنادي دية  _ 6

  .172،ص 2ج:ة، يف هذا املوضوع، إىل جزل وميكن العود.86، صثقافة األطفال : هادي نعمان اهلييت_ 7
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 الطّفــل حــاد جيعــل 1 )خيــال تــوهم(أمــا اخليــال يف هــذه املرحلــة، فهــو 
ــــا حيــــا يتبــــادل معــــه  يتخيــــل الكرســــي قطــــارًا والعــــصا حيوانًــــا والوســــادة كائًن

 تـــــتكلم فيهـــــا احليوانـــــات الّـــــيتاألحاديـــــث، ويتقبـــــل القـــــصص والتمثيليـــــات 
ماد بشغف إضافة إىل شـغفه بالقـصص اخلرافيـة والطيور، ويتحدث فيها اجل

 رغم أمهيتها يف توسيع _، شرط أال يبالغ يف تقدمي هذه القصص 2واخليالية
 حــىت ال يــؤدي ذلــك إىل تــشويه احلقــائق _ وخــصوبة تفكــريه الطّفــلخيــال 

، بــل االســتعانة بــبعض القــصص املرحــة 3احمليطــة بــه، وإضــعاف منــوه العقلــي
 يف اية هذا الطور، "4فيه من الفكاهة ِعرق كون ي" سيعجب ا، إذ اّليت

 قد يـشعر بـه ويف زيـادة مرونـة عقلـه، الذيوهي  تلعب دورًا يف إذابة التوتر 
  .  يقف األهل إزاءها عاجزيناّليت 5ةالّصعبفتكون عالًجا ناجًعا يف املواقف 

 لـــن يـــستطيع قـــراءة  الطّفـــلأخـــريًا، وفيمـــا يتعلـــق بالكتـــاب، ورغـــم أن 
 الِقــــصة، جيــــب أن تكـــــون الكلمــــات بــــاحلجم الكبــــري، مـــــضبوطة كلمــــات

                                                 
، حيـث يطغـى خيالــه الّطفـل اإليهــامي أو اخليـايل مييـز هـذه املرحلــة، ويالحـظ فيهـا قـوة خيــال الّلعـب، أو التّـوهم خيـال _  1

كــذبًا (ويكــون خيالــه خــصًبا فياًضــا ميــأل عــن طريقــه فجــوات حديثــه فتبــدو . علــى احلقيقــة، فــريى يف القــصص اخلياليــة واقًعــا
  ].175، ص" والمراهقةالطفولة "النموعلم نفس : حامد عبد السالم زهران). [خياليا

  .31 ص،فن الكتابة لألطفال:  أمحد جنيب_ 2
  .178، ص" والمراهقةالطفولة "النموعلم نفس :  حامد عبد السالم زهران_  3
  .73، ص 1ج،  من الخامسة إلى العاشرةالّطفل، )وآخرون(رنلد جزل أ _ 4
  .76_ 72 ، ص2 ج، من الخامسة إلى العاشرةالّطفل ،)وآخرون(رنلد جزل أ _ 5



 472

 الواحـد، وقليلـة األسـطر يف الـصفحة الـّسطر التـام، قليلـة العـدد يف الّشكلب
  . 1الواحدة

  سنوات ) 8 _ 5] ( الخيال المنطلق[طور الخيال الحر  �
  _  يف هـذا الطـور _ الطّفـل ويكون ،أو من اخلامسة حىت التاسعة 

آخـر وراء  لتعرف إىل البيئـة احملـسوسة وتـاَق إىل ختيـل شـيءقد قطع مرحلة ا
 حيث 2 خربها بنفسه، فيجنح إىل اخليال احلراّليتالظواهر الطبيعية الواقعية 

 الشخـصياتات، وغريها من الّساحر املالئكة، واحلور، واجلنيات العجيبة، و 
 حيتـار يتالّـ تتضمنها القـصص اخلياليـة كقـصص ألـف ليلـة وليلـة و اّليتالغريبة 

 إال أن اعتيــاَدهم مساعهــا جيعلهــم ؛األطفــال بــني تــصديِق وجودهــا وتكذيبــه
  .3يدركون حقيقة كوا من عامل اخليال املمتع

 احملــدود بالبيئــة، متجــاوزًا النــوع الّتخيــل إذن بــالتحول مــن الطّفــليبــدأ 
ــه إىل هــدف عملــيالّرتكيــيباإليهــامي إىل النــوع اإلبــداعي، أو  وج

ُ
ر  يتبلــو 4 امل

ـــــه ولعـــــُه  ـــــصات إىل قـــــصص اجلـــــان  في بالقـــــصص اخلياليـــــة، فينجـــــذب لإلن

                                                 
: أيــًضا إىل جــزل وميكــن العــودة. 108، صقــصص األطفــال فــي المدرســة االبتدائيــة الــسورية:  مســر روحــي الفيــصل_ 1
  . 200،ص 2ج

حامـد عبـد الــسالم . [ بـالواقع واحلقيقــةالّطفـل، وينمــو اهتمـام الّرتكيـب مـن اإليهــام إىل الواقعيـة واإلبـداع و الّتخيـل ينمـو _  2
  ].215، ص" والمراهقةالطفولة "النموعلم نفس : زهران

   .17، ص الّتربية في ِقصةال:  عبد العزيز عبد ايد_ 3
  .215، ص" والمراهقةالطفولة "النموعلم نفس :  حامد عبد السالم زهران_  4
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 تنقلــه إىل الّــيتوالعفاريــت واألعاجيــب، ولكــن أكثــر القــصص نفًعــا لــه هــي 
  .آفاق بعيدة خارج حدود معارفه دون أن تغفل الواقع

  باملغــــــــامرين األبطــــــــال، _  يف هــــــــذه املرحلــــــــة _ويتــــــــشبه األطفــــــــال 
اخلياليـة ممـا يـستوجب أن تراعـى، يف مثـل قـصص املغـامرات "فينجذبون إىل 

هذه املغامرات،  مضي احلـوادث وفـق عامـل الـسببية قـدر اإلمكـان حـىت ال 
  . 1تبدو احلياة أمام األطفال وكأا جمموعة من املقالب واألفخاخ

 وكنـــــه املعـــــايري 2عـــــُد معـــــىن األخـــــالق الفاضـــــلةومبـــــا أـــــم ال يعرفـــــون بَ 
املواعظ واألوامر ال جتدي يف طبعهم على االجتماعية يف هذه املرحلة، فإن 

 الّتقليـــــد و الّلعـــــب وإمنـــــا يتـــــأتى هـــــذا باســـــتغالل ميـــــوهلم إىل ؛ســـــلوك معـــــني
 الـّصفات تـشجع علـى االتـصاف بالّـيتوالتمثيـل، وبقـراءة القـصص الـشائقة 

، فيكــون هلــا دورهــا املهــم يف 3اخللقيــة الطيبــة واملبــادئ االجتماعيــة احملمــودة
  .  الّرتبيةعملية 

                                                 
  .8، ص طفالثقافة األ : هادي نعمان اهلييت_ 1

 الوسطى حيل املفهوم العام ملـا هـو صـواب ومـا هـو خطـأ ومـا هـو حـالل ومـا هـو حـرام حمـل القواعـد احملـددة، الطفولة يف _  2
 االجتمـاعي القـائم علـى االحـرتام الـسلوكويـزداد إدراك قواعـد . وحتل املعايري الداخلية تدرجييا حمل الطاعـة للمطالـب اخلارجيـة

 الطفولـة "النمـوعلـم نفـس : حامـد عبـد الـسالم زهـران[. يةالـسلوكاد القدرة على فهم ما وراء القواعد واملعايري املتبادل، وتزد
   ].266 _ 265، ص"والمراهقة

  .33 _32 ص ،فن الكتابة لألطفال:  أمحد جنيب_ 3
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 ميكــن الّــيت 1 إىل لغــة الِقــصة، فهــذه مرحلــة الكتابــة املبكــرةبالّنــسبةمــا أ
  بعــض  _ الّرســم  إضــافة إىل _ تــضم الّــيتالكتــب املــصورة "فيهـا اســتعمال 

 يف الطّفــلكلمــات وعبــارات بــسيطة يف حــدود مــا ميكــن أن يــضمه قــاموس 
  كمـــا يف املرحلـــة _، شـــرَط أن تكـــون الكلمـــات "2هـــذه الـــسن مـــن ألفـــاظ

 التـام، واألسـطر الـّشكل، قليلة العدد، مـضبوطة ب3  كبرية احلجم_ ّسابقةال
  . 4قليلة يف الصفحة الواحدة

 املعروفــة، اللغويــةوجيــب أن تكــون اجلمــل بــسيطة ومــن ضــمن األمنــاط 
  ". 5بة الطويلةاجلمل املرك "وإن اعتربت اية هذه املرحلة مرحلة 

 : فنيا

ا يــصنفه جــاردنر، إذ يــستمر األطفــال يف  احلْرفيــة، كمــالّنزعــةإنــه عمــر 
 متثلهـا أو الّـيت بـشكل مباشـر، مـن خلـل األعمـال الفنيـة، إىل األشـياء الّنظر

كمـــا أــــم يـــصبحون أكثــــر تـــصلًبا يف تفكــــريهم إذ . تـــشري إليهـــا يف الواقــــع
  .يفرضون قواعد صارمة على إدراكهم هذه األعمال

                                                 
  ].38 ص،كتابة لألطفالفن ال: أمحد جنيب[تقريًبا  ) 8 _5(   تعترب هذه املرحلة مرحلة الكتابة املبكرة_ 1
  .38 ص،فن الكتابة لألطفال:  أمحد جنيب_ 2
حامــد . [يظــل البــصر طــويًال يف حــواىل مثــانني يف املائــة مــن األطفــال، بينمــا يكــون ثالثــة يف املائــة فقــط لــديهم قــصر نظــر _ 3

  ].212، ص" والمراهقةالطفولة "النموعلم نفس : عبد السالم زهران
  .108، ص قصص األطفال في المدرسة االبتدائية : مسر روحي الفيصل_ 4
  .221، ص" والمراهقةالطفولة "النموعلم نفس :  حامد عبد السالم زهران_  5
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ال بــد لــه أن يعــرف "ملــرء  وتتجلــى إجيابيــة التــزام هــذه القواعــد يف أن ا
القواعــد واألصــول قبــل أن يتحــرك تــدرجييا بعيــًدا عنهــا، أي قبــل انتقالــه إىل 

  ".1مرحلة ايار احلرفية وانبثاق احلساسية اجلمالية

مرحــــة، :  أمــــا صــــفات الِقــــصة، يف هــــذه املرحلــــة، فيجــــب أن تكــــون
  . 2رشائقة، حبكتها بسيطة، خياهلا حر، بعيدة عن املواعظ واألوام

  سنة ) 12 _ 8( طور المغامرة والبطولة  �
فهــو . ، إىل مرحلــة أقــرب إىل الواقعيــة3، يف هــذا الطــورالطّفــلينتقــل 

 اجلامح بعض االبتعاد، ويهتم باحلقائق، ويشتد ميله إىل الّتخيليبتعد عن "
 أمنــاط ســلوكية الطّفــل تتطلــب مهــارة ومنافــسة، وتظهــر علــى الّــيتاأللعــاب 

يتـــــسلق األشـــــجار "، فـــــُريى ”4 ولـــــبعض تقاليـــــد اتمـــــعفيهـــــا حتـــــد لألســـــرة
واحليطــان، ويعتـــدي علـــى زرع غــريه فيقتلعـــه، ويـــسرق مثــاره، ويـــرتك املدرســـة 

 تظهــر الّــيتمغــامرًا مــع زمالئــه يف عمــل مــن األعمــال، ويــشرتك يف األلعــاب 
ق أخــرى رَ قًــا للمحاربــة واهلجــوم علــى ِفــرَ ، ويكــّون فِ الــّشجاعةفيهــا املنافــسة و 

طــــــور املغــــــامرة : (مــــــن أجــــــل هــــــذا أطلــــــق علــــــى هــــــذا الطــــــور.  لــــــهمعاديــــــة

                                                 
  . 227، ص التفضيل الجمالي:  شاكر عبد احلميد_ 1
  .173_172، 57، ص2 ملزيد من التفاصيل حول هذا املوضوع، ميكن العودة إىل جزل،ج_ 2
قبيل املراهقة (، وقد يطلق عليها البعض مصطلح  Late Childood املتأخرة فولةالط  هي مرحلة _  3

Preadolescence( .]موعلم نفس : حامد عبد السالم زهرانفولة "الن233، ص" والمراهقةالط.[  
  .88، ص ثقافة األطفال : هادي نعمان اهلييت_ 4
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أنــسب املراحــل لعمليــة " أنـه الطّفــل يــرى فيـه علمــاء نفــس الــذي1)"والبطولـة
  ". 2التطبيع االجتماعي

 دورًا مهما تـدل عليـه قـصص _  يف هذه املرحلة _ويلعب األتراب 
عظـــم هـــول أ(و) احليـــاة اجلديـــدة(و) يـــوم خـــارج املدرســـة: (حـــسن عبـــد اهللا

، إذ يضجر بطل الِقصة األوىل خارج املدرسة بدون أصدقائه، )أعظم جة
ة الثّالثـة أصـدقاءه  القـدامى، ويكـاد أبطـال الِقـصة الثانيويبكي بطل الِقصة 

  .يقضون يف سبيل وحدة فريقهم املغاِمر

ـــسبة  :  إىل لغـــة الِقـــصة، تـــشمل هـــذه املرحلـــة مـــرحليت كتابـــة مهـــابالّن
( ســـنوات ومرحلـــة الكتابـــة املتقدمـــة ) 10 _8(  الكتابـــة الوســـيطة مرحلـــة

  . سنة) 12 _ 10

، يف املرحلــة األوىل، بعــد أن يكــون قــد ســار يف الطّفــليتــسع قــاموس 
القـــراءة والكتابـــة شـــوطًا ال بـــأس بـــه، مـــا يـــشجع علـــى تقـــدمي قِـــصة كاملـــة 

البـساطة  تساهم فيها الكتابة بدور رئيس، علـى أن تراعـى الّرسومموضحة ب
 يــــستطيع أن يــــدرك الطّفــــل، وإن كــــان 3والــــسهولة يف العبــــارات املــــستعملة

، اللغـويالتباين واالختالف القائم بني الكلمات، ويـدرك التماثـل والتـشابه 
الكــذب، (، ويــدرك معــاين اــردات مثــل اللغويــةويــتقن اخلــربات واملهــارات 

                                                 
  .18 _ 17 ص،الّتربية في ِقصةال : عبد العزيز عبد ايد_ 1
  .233، ص" والمراهقةالطفولة "النموعلم نفس :  حامد عبد السالم زهران_ 2
  .39 _38 ص ،فن الكتابة لألطفال:  أمحد جنيب_  3
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 الّتعبـــري، ويالحـــظ طاقـــة )، األمانـــة، العـــدل، احلريـــة، احليـــاة، املـــوتالـــّصدق
  . 1واجلدل املنطقي، ويظهر الفهم واالستمتاع الفين والتذوق األديب ملا يقرأ

 يكـون قـد اتـسع إىل اللغـوي الطّفـلة، فإن قاموس الثانيأما يف املرحلة 
، فــــصار أكثــــر إتقانًــــا لقواعــــد لغتــــه وألنظمــــة ثقافتــــه الرمزيــــة 2درجــــة كبــــرية

 مل يعـــــد خيـــــاف الّــــيتواعـــــد إىل الدرجـــــة األخــــرى، وأصـــــبح يعـــــرف هــــذه الق
فهــو قــادر علــى الــذهاب إىل مــا وراء القــراءات احلرفيــة للكلمــات . انتهاكهــا

، Denotational واألغـــاين، وقـــادر علـــى فهـــم اجلوانـــب اإلشـــارية الـــّصورو 
قــــادر علــــى تكــــوين خمططــــات عقليــــة أساســــية حــــول القــــصص مــــن خلــــل و 

، وقـادر علـى فهـم فكـرة  واألحـداث اخلـالشخصياتمعرفة مدى أمناط  اص
احلبكـــة، وقـــادٌر علـــى اســـتيعاب اخلـــط الفاصـــل بـــني الواقـــع واخليـــال، وقـــادر 
ــــؤ مبــــا  ــــًضا علــــى تــــذكر القــــصص بدقــــة، وإعــــادة حكيهــــا بكفــــاءة، والتنب أي
ســيحدث لشخــصيات الِقــصة، والنفــاذ إىل مــا وراء ســطح الِقــصة الظــاهري 

 ،Parody هكميـــــــةلـــــــيحس بنـــــــشاطها الـــــــداخلي، ويكتـــــــشف حماكاـــــــا الت
لكـــن فهـــم الِقـــصة . 3ويتـــذوق أســـلوا حـــىت لـــو كـــان خارًجـــا عـــن املـــألوف

، الــّسليم اللغــوي بتلخيــصها، والقيــام بالتــدريب الطّفــليكــرس إذا مــا نــصح 
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ـــيت 1 الفـــصحىاللغـــةوالعنايـــة ب  يـــساعد ضـــبُط كلماـــا ضـــبَط إعـــراب مـــع اّل
  .ا على إتقا2احملافظة على ضبط عني املضارع دوًما

  سنة) 18 _ 12) (مرحلة اليقظة الجنسية(طور الغرام  �
 13 _ 12(املراهقـة املبكـرة : يصاحب هـذا الطـور فـرتة املراهقـة مبرحلتيهـا 

، أي مرحلة اإلعدادية ) سنة17 _ 16 _ 15(، والوسطى ) سنة14 _
فرتة عواصف وتوتر وشدة  تكتنفها األزمات "ومتتاز املراهقة بأا . فالثانوية

ية وتسودها املعاناة واإلحباط والصراع والقلق واملـشكالت وصـعوبات الّنفس
 لذا حتتاج إىل استنهاض كل قوى األهل واملـربني الحتـواء أزماـا ؛"3التوافق

  .  الّصحيح الطّريقوحتويل مسارها إىل 
هـــذا العمـــر هـــو عمـــر االســـتغراق اجلمـــايل، إذ ميتلـــك املراهقـــون : فنيـــا

فهــم .  متكـنهم مـن اإلحاطـة بـالفنونالّــيتواملعرفـة مـدى واسـًعا مـن املهـارات 
ـــــــاريخيهتمـــــــون بقـــــــضايا   والفلـــــــسفة املرتبطـــــــة بـــــــالفنون فينجـــــــذبون حنـــــــو الّت

ـــا الّنقـــد الفـــين، و الـــّشكلموضـــوعات طبيعـــة الفـــن، و  ، ويـــصبحون أكثـــر وعًي
بنــسبية األحكــام اجلماليــة، خاصــة إن نـُبهــوا إىل قــضية االكتــساب القائمــة 

 األعمــال الفنيــة ن الفنــون شــرَط تــوافُِر معرفــة كيفيــة منــوّ علــى تــذوق الكثــري مــ
وتطورهــا وارتقائهــا لــدى األفــراد واجلماعــات، وتــوافر معرفــة معايريهــا الفنيــة 
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 أو قـــضايا حقـــائق العلـــم واحليـــاة، وتـــوافِر معرفـــة الـــّذوقاملـــستندة إىل قـــضايا 
راهــَق مــن عالقـة الفــن باحليـاة وبفــروع املعرفـة اإلنــسانية األخـرى، مــا حيـول امل

ِـــــِه مـــــن روح الفـــــن  االنـــــدفاع يف أحكامـــــِه إىل التـــــأين والتأمـــــل اللـــــذين يقربان
  .   1واجلمال

، 2هــذه املرحلــة هــي مرحلــة الكتابــة الناضــجة:  إىل لغــة الِقــصةبالّنــسبة
القــصص الوجدانيــة، :  وتناســبه؛لــذا ميكــن تقــدمي قِــصة ناضــجة إىل املراهــق
ق الرغبــات االجتماعيــة، قــصص قــصص البطولــة واجلاسوســية، قــصص حتقيــ

يف الـّشر كـر الغـرام، فلـيكن ذلـك النـوع وإذا كان ال بد من ذِ . الغرام واحلب
 تــؤدي إىل الّــيت تظهــر فيــه العالقــات الربيئــة بــني الفــىت والفتــاة واملعرفــة الــذي
 متتلــئ ــا قــصص الغــرام الــرخيص الّــيت، ال تلــك العالقــات الفاســدة 3الــزواج

  . 4ة الرغبة اجلنسية يقصد ا تغذياّليت

  ) …_ 18( طور المثل العليا  �
وتــسبق )  العــايلالتعلــيم(هــو طــور املراهقــة املتــأخرة وتعــادل مرحلــة  

ويطلـق الـبعض علـى هـذه املرحلـة اسـم . مباشرة حتمل مسؤولية حيـاة الرشـد
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، إذ تبدأ مرحلة النضوج العقلـي واالجتمـاعي Youth(1 الشبابمرحلة (
ـــاة، ويـــصل الـــذكاء إىل أعلـــى قمـــم نـــضجهعنـــد كـــل مـــن الفـــىت و  ، مـــا 2الفت

 تلزمهـــا اّلـــيتيـــساعد علـــى اكتـــساب املهـــارات العقليـــة، واملهـــارات األخـــرى 
  علــى إدراك املفــاهيم اــردة والقــيم  مــستوى الــذكاءكمــا يــساعد. الكفــاءة

ــــــة، فيطــــــرد منــــــو   اــــــرد واملنطقــــــي واالبتكــــــاري، ويتبلــــــور الّتفكــــــرياألخالقي
 ،خيطو املراهـق خطـوات كبـرية حنـو االسـتقرار يف املهنـةالتخصص ويتضح، و 

وتزداد القدرة على التحصيل متاًما كمـا يـزداد كـم وكيـف القـراءة املتخصـصة 
 وتـــــزداد اإلحاطـــــة مبـــــصادر املعرفـــــة ،مـــــن سياســـــية وفلـــــسفية وأدبيـــــة ودينيـــــة

 حتديد نـوع الّصعبإال أن تنوع القراءات وختصصها جيعالن من . 3املتزايدة
 مييــل املراهــق إليهــا، وإن كــان لدراســته ومعارفــه ومهنتــه ونــشاطه الّــيتة الِقــص 

كمــا تــؤثر تربيتــه وبيئتــه . االجتمــاعي وميولــه وثقافتــه األثــر يف اختيــار قــصته
وأصــدقاؤه وأفــراد أســرته علــى اختيــار الِقــصة، دون إغفــال تــأثري َمثــل املراهــق 

ط باملثــل األعلــى مــن اخللقــي أو االجتمــاعي أو العلمــي األعلــى مــع مــا حيــي
هلـــــذا، ال ميكـــــن حـــــصر أنـــــواع القـــــصص . 4الّنظـــــراختالفـــــات يف وجهـــــات 
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ختـرج عـن : املناسبة هلذا الطور، مما يؤكد مقولة أمحد جنيب بأن هذه املرحلة
  . 1نطاق عمل كاتب األطفال

  ]ةالثانيالمرتبة  [الّصورة �
روف  مبجـــــــرد البـــــــدء بقـــــــراءة احلـــــــالـــــــّصورة عـــــــن الطّفـــــــلال يـــــــستغين        

ـــوالكلمـــات، بـــل تنتقـــل مـــن مرتبتهـــا األوىل إىل املرتبـــة  ة لتقـــوم بوظيفـــة الثاني
  . فتكمل النص 2"الّنفس، أو االستجمام، وإراحة العني و الّنقطة"

 يف مراحــل مــا قبــل القــراءة، ينتقــل الــّصورة يقــرأ الطّفــلوبعــد أن كــان 
 يطلـق عليـه إىل قراءا بـشكل مـزدوج مـع الـنص يف مرحلـة القـراءة، وهـو مـا

، الـــّصورة بالطّفـــلوملعرفـــة عالقــة ". 3الــّصورةالقـــراءة املزدوجــة للـــنص و "اســم 
، تبـــني أن ارتقـــاء التفـــضيل اجلمـــايل لـــدى )صـــفر أو زيـــرو(ووفًقـــا ملـــشروع  

 الّنزعـــةة حـــىت الـــسابعة القـــائم علـــى معرفـــة الرمـــوز، يتحـــول إىل الثانيـــأطفـــال 
ـــة مـــن عمـــر الـــسابعة إىل التاســـعة، فيـــس ـــلتمر احلرفي  بـــشكل الّنظـــر يف الطّف

كمــا يـصبح أكثــر .  متثلهــا أو تـشري إليهــا يف الواقـعالّـيتمباشـر إىل األشــياء  
تــــصلًبا يف تفكــــريه إذ يفــــرض قواعــــد صــــارمة علــــى إدراكــــه هــــذه األعمــــال، 
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 يـسجله، الذي إليه مبقدار تشاه مع املشهد بالّنسبةفيكون العمل ناجًحا 
  . 1ابتعد عن تشاه مع ما ميثلوفاشًال وسخيًفا وغبيا إن 

علــى أن احلرفيــة تنهــار، لتنبثــق احلــساسية اجلماليــة بــدًال منهــا مــا بــني 
ة عـــشرة، فيـــذهب األطفـــال إىل مـــا وراء القـــراءات احلرفيـــة الثّالثـــالتاســـعة إىل 
  Denotational واألغاين، ويهتمـون باجلوانـب اإلشـارية الّصورللكلمات و 

 :ى املرحلـةة عـشرة إىل العـشرين، تـسمّ الثّالثـومـن . 2األكثر تعبريًا مـن الرمـوز
ـــيت ،مرحلـــة االســـتغراق اجلمـــايل  يهـــتم املراهقـــون فيهـــا مبوضـــوعات طبيعـــِة اّل

  .وشكِل ونقد الفن، ويصبحون أكثر وعًيا بنسبية األحكام اجلمالية

يف حديثه عن مراحل احلكم اجلمايل أن طفل ما ) بارسونز(وقد أكد 
ي ذاتية الفن، فيحـاول االقـرتاب مـن معـىن العمـل، مث بعد اخلامسة يبدأ بوع

ال يلبــث أن حيــاول فهمــه يف ســياق اجتمــاعي وتــارخيي خــاص للوصــول إىل 
  .3مرحلة احلكم اجلمايل

اجلمـــال ســـواء اكتفـــت :  يف مرحلـــة القـــراءة، فهـــياللوحـــةأمـــا شـــروط 
  وحـــدها أو مجعـــت بينهـــا وبـــني الـــنص، والتنـــوع غـــري الناقـــلالـــّصورالِقـــصة ب
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، وهـــي 1الطفولـــة يقدمـــه كبـــار رســـامي الـــذيللـــسوقية أو القـــبح، واإلبـــداع 
  .   الفين وترقى بهالطّفلشروط تساهم يف رفع مستوى ذوق 

 إىل أعمــــــار مــــــا بعــــــد تْ َهــــــج  يف قــــــصص وُ اللوحــــــةوبتطبيــــــق دراســــــة 
ـــة  ـــيت الـــّثالثاخلامـــسة، نأخـــذ قـــصص  نبيهـــة حميـــديل العلمي  نوقـــشت يف اّل

، وحتــــوي ســــبع )غــــسان يعــــرف مــــا هــــو التلــــوث: ( األوىلالِقــــصة. البحــــث
فــرتُض  يُ الّـيت اللوحـةلوحـات للجينـة األصـيل ال حتقـق أي شــرط مـن شـروط 

ة مــن الثّالثــة أو الثانيــَم إىل هــذا العمــر، فهــي أشــبه برســوم طفــل يف قــد أن تُ 
 أمـــا خلفياـــا فغـــري واضـــحة، كمـــا أن ؛عمـــره ال يـــتقن املقـــاييس وال األلـــوان

ات اللوحـــات مـــشوهة، بعيـــدة عـــن الكالســـيكية الواضـــحة وضـــوح  شخـــصي
غــسان يعــرف مــن أيــن : (َيتّ  إىل قــصّ بالنّــسبةكــذلك القــول . فكــرة القاصــة

  ). غسان يعرف أنه يكرب(، و) يأيت املطر

   أما اللوحات يف قِـصة مـا بـني الـسابعة والتاسـعة، فـيمكن أن متثلهـا 
 لوحـــة واضـــحة، ةر  وحتـــوي أربـــع عـــشْ لنـــازك خـــريس،) الـــصغريالقنفـــذ (قِـــصة 

. معـــربة، حـــسية، مليئـــة بالفعـــل واحلركـــة والتـــأنيس، ممـــا يكـــرس اخليـــال فيهـــا
الثمانيــة للقاصــة ) املولــود اجلديــد(كــذلك القــول فيمــا يتعلــق بلوحــات ِقــصة 

 وهــــي مقــــروءة، واضــــحة فكريــــا ؛ رمسهــــا علــــي مشــــس الــــدينالّــــيتنفــــسها، و 
 ا زاهية، مكما، ألوالة للنص، تظهر فيها ذاتية الفنانوحّسي .  

                                                 
  .52 ، 49، ص والكتابالّطفل:  جعفرالّرزاق عبد _ 1
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لنازك خريس، أيـًضا، الـسمات ) السمكة والبحر(ومتثل لوحات ِقصة 
 لوحة معربة عن فكـرة الِقـصة، حافلـة بالفعـل واحلركـة ة وهي اثنتا عشر ،ذاا

  .يةالّذهنالعضوية و 
العلميـــة، فهـــي ســـبع )  حيبـــين كثـــريًاالـــذيصـــديقي (أمـــا لوحـــات ِقـــصة 

 الشخــصياتلوحــة للرســام علــي مشــس الــدين؛ وتتميــز بأــا حافلــة بعــْشرة 
 : اإلنسانية والتفاصيل املنزلية

لوحــــــات معلقــــــة علــــــى اجلــــــدران، أصــــــص نباتــــــات، ســــــتائر ملونــــــة، (
، ...)فــــوانيس، نباتــــات، ألــــوان:  (، وبتفاصــــيل الــــشارع اجلميلــــة..)ألعــــاب

 .الّصغاروتفاصيل مكتبَيت الكبار و 
ة عــشرة إذ رســم الرّابعــ الــّصورة خطــأ تعليمــي يف  وقــع يفالّرســام لكــن 

 جيلـس الطّفلعادًال  مقابل أمه أثناء قراءا الِقصة، وهو وضع خاطئ ألن 
ــــالزم ســــري األحــــداث مــــع   ــــصة ليتــــابع ت ــــب مــــن يقــــرأ لــــه الِق عــــادة إىل جان

  .  اللوحات
، خنلـص الـّصورة وعالقتهـا بقـراءة الـنص و الطّفـلبعد قـراءة مراحـل منـو 

أنه ال ميكن لِقصة األطفال أن تكتب أو تـدرس أو ُختتـار إال مـن خلـل إىل 
، وإال وقـع كـل مـن القـاص والباحـث واملـريب يف مـشاكل النمومعرفة مراحل 
  .  متشعبة مركبة
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  الثّالثالفصل    
  الناشئةاعتبارات فنية في ِقصة األطفال و  

  

   املوضوع والفكرة الرئيسة_  أوالً 

  السردالبناء واحلبكة و   _     ثانًيا 

  الشخصيات _  ثالثًا                     

  ) واملكانالّزمان(بيئة الِقصة  _  رابًعا                          

  اخليال _ خامًسا                    
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بويــــةإضــــافة إىل االعتبــــارات  يكولوجية و الرتال غــــىن لقــــصة الّــــيت الــــس 
: ال بـــــد مـــــن اســـــتكمال دراســـــتها فنيـــــا باعتبـــــار  عنهـــــا،لناشـــــئةااألطفـــــال و 

، بيئـــة الِقـــصة، اخليـــال؛ ممـــا الشخـــصيات، الـــسرداملوضـــوع، البنـــاء واحلبكـــة، 
 يــؤدي إىل إيــضاح الِقــصة نظريــا وعمليــا، وذلــك الّدراســةيــشكل تكــامًال يف 

 املــشار مــن خلــل تقــدمي منــاذج توضــح األفكــار اعتمــاًدا علــى قــصص العينــة
ــــــوع يف  ًــــــا للوق ــــــة تفادي ــــــات وســــــلبيات القــــــصص الفني إليهــــــا،  وذكــــــر إجيابي

  . السلبّيات

  أوًال  

   الموضوع والفكرة الرئيسة

 بدراســة أنــواع القــصة اســتناًدا إىل فكرــا الّرتبيــة و الــّنفسعــين علمــاء 
 واملراهق والبالغ يف األطوار املختلفة للطّفلملعرفة أي القصص أكثر مالءمة 

  .موهم العقلي والوجداينلن

وهـــم يـــرون أن لكـــل عمـــر قصـــًصا تالئمـــه وأن لكـــل نـــوع مـــن هـــذه 
 الطّفــل حيــاة الّرتبيــة ورجــال الــّنفسلــذا، فقــد قــسم علمــاء . القــصص مساتــه

  .واملراهق إىل أطوار والحظوا أن كل طور يهتم بنوع من القصص
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 الـّصوريهـتم بقـصص  سنوات،) 3 _ 1(ففي طور ما قبل املدرسة 
وحيـب يف القـصة التكـرار .  تشبه شخصياا ما حولـه ومـن حولـهاّليتلونة امل

، واإليقــــاع، ..)، األلفــــاظ، األفعــــال، نــــربات الكتابــــةالشخــــصيات(بأنواعــــه 
 تــشبه الّــيتونــربات الكتابــة، وال يهــتم باحلبكــة وإن كــان يهــتم باملوضــوعات 

  . 1بيئته

وات، فأنـــسب ســـن) 5 _ 3(أمـــا يف الطـــور الـــواقعي احملـــدود بالبيئـــة 
ات أو الّنباتــــــالقــــــصص مــــــا احتــــــوى شخــــــصيات مألوفــــــة مــــــن احليوانــــــات و 

 مثلـــه شـــرط أن الـــّصغارشخـــصيات بـــشرية معروفـــة كـــاألم واألب واألطفـــال 
 ينمو يف منتصف هـذا الطـور، الطّفلوألن خيال . يكون هلا صفات حسية

  تـتكلم فيهـا احليوانـات والطيـور، ويتحـدثالّـيتيتقبل القصص والتمثيليـات 
فيهـا اجلمـاد بـشغف إضـافة إىل شـغفه بالقـصص اخلرافيـة واخلياليـة شـرط أال 
يبــالغ يف تقــدميها لــئال حــىت ال يــؤدي ذلــك إىل تــشويه احلقــائق احمليطــة بــه، 

 يف القـصة، يف هـذا الطـور، أن الّشائعةومن العيوب . وإضعاف منوه العقلي
قتـــل األوالد تكـــون الفكـــرة خميفـــة حتـــوم حـــول املـــردة والعفاريـــت واجلنيـــات و 

  . 2وسجنهم يف الظالم من غري طعام أو شراب

                                                 
  مـن الخامـسة  إلـىالّطفـل): ونر وآخـ(رنلـد جـزل أ: ، كـذلك22_20 ص،تنميـة وعـي القـراءة: مـاريون مـونرو: انظر _ 1

 . 171، و75 _   74، ص 2، جالعاشرة
فـــن الكتابـــة : أمحـــد جنيـــب، و 178، ص" والمراهقـــةالطفولـــة "النمـــوعلـــم نفـــس : حامـــد عبـــد الـــسالم زهـــران:  انظـــر_ 2

  .  وما بعدها12القصة يف الّرتبية، ص : ، وعبد العزيز عبد ايد31 ص،لألطفال
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 الطّفــلجيــنح  ســنوات، ) 8 _ 5] ( اخليــال املنطلــق[ويف طــور اخليــال احلــر 
 إىل اخليال احلر، فيحب مساع قصص اجلان والعفاريـت _ يف هذا الطور _

 تنقلـه إىل آفـاق بعيـدة الّـيتواألعاجيب، ولكـن أكثـر القـصص نفًعـا لـه هـي 
  . 1د معارفه دون أن تغفل الواقعخارج حدو 
 مبــا _ســنة  ) 12 _ 8(  يف طــور املغــامرة والبطولــة _ الطّفــلبينمــا يهــتم 

ـــه  ـــيتيالئـــم ميول ـــّشجاعة تـــدور حـــول املخـــاطرات واملغـــامرات و اّل  والعنـــف ال
لكـن هـذه القـصص قـد تكـون ذات أهـداف غـري شـريفة . والتعرض للهـالك

، فريغـــــب الفتيـــــان يف هجـــــر )..لـــــصوصية، ـــــور، مغـــــامرة محقـــــاء، جرميـــــة(
أســـرهم، وإذا التقـــوا بأمثـــاهلم شـــجعوهم علـــى تـــصرفهم وعلـــى اتبـــاع حيـــاة 

. التــشرد والعــصابات متــأثرين مبــا قــرأوا أو مسعــوا عــن أبطــال تلــك القــصص
هلذا، جيب احلذر يف اختيار فكـرة القـصة وجعلهـا دائًمـا ذات دوافـع شـريفة 

 والنجــاح علــى الكــسل الــّشرى ســامية وغايــات حمرتمــة ينتــصر فيهــا اخلــري علــ
 التّــــاريخوال بــــاس مــــن اختيــــار شخــــصيات مــــن . 2 علــــى الكــــذبالــــّصدقو 

  .    أواإلنساين تكون قدوة ومثًال أعلى للفتيانالّلبناينالعريب أو 

                                                 
: عبد العزيـز عبـد ايـد،  و 233، 215، ص"هقة والمراالطفولة "النموعلم نفس : حامد عبد السالم زهران: انظر _  1
  .18 _ 17 ص،الّتربية في ِقصةال :عبد العزيز عبد ايد ، و17، ص الّتربية في ِقصةال
  
، ثقافة األطفال :هادي نعمان اهلييت ، و233، ص" والمراهقةالطفولة "النموعلم نفس : عبد السالم زهران:  انظر_ 2

  ، و88ص 
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يبكـــر  الـــذيســـنة ) 18 _ 12) (مرحلـــة اليقظـــة اجلنـــسية(ويف طـــور الغـــرام 
 واملراهقـة الطفولـةقال من وهو، عند الذكور واإلناث، طور انت. عند البنات
 الـّدافع بشدة امليـل االجتمـاعي، وبـسيطرة الناشئميتاز . الشبابإىل مرحلة 

ـــــ ـــــالّنظرةاجلنـــــسي، وباضـــــطراب الوجـــــدان، وب ـــــاة، وب  الّتفكري الفلـــــسفية للحي
لــذلك .  إىل تكــوين رأي عــن احليــاة وعــن اآلخــرينالناشــئ، وحباجــة الــّديين
ر، مييــل غلــى القــصص الوجدانيــة، وإىل قــصص ، يف هــذا الطــو الناشــئجنــد 

 حيقــــق املــــرء فيهــــا النجــــاح، وإىل الّــــيتالبطولــــة واجلاسوســــية، وإىل القــــصص 
 اجلنسي هو أقوى الّدافعوملا كان .  تتحدث عن الغرام واحلباّليتات الرّاوي

 الّرفيـعيف الـّشر  قـصص احلـب الناشـئ يف هذا الطور، جيـب أن يقـرأ الّدوافع
فيـــه العالقـــات بريئـــة بـــني الفتـــاة والـــشاب وتنتهـــي غلـــى الـــزواج  تظهـــر الـــذي

  . 1وتكوين األسرة

ــــدأ مرحلــــة النــــضوج العقلــــي ) …_ 18( أمــــا يف طــــور املثــــل العليــــا  ، فتب
واالجتمـــــاعي عنـــــد كـــــل مـــــن الفـــــىت والفتـــــاة، و يـــــزداد كـــــم وكيـــــف القـــــراءة 

در  وتـــزداد اإلحاطـــة مبـــصا،املتخصــصة مـــن سياســـية وفلـــسفية وأدبيـــة ودينيـــة
 حتديـد الـّصعباملعرفة املتزايدة إال أن تنوع القراءات وختصصها جيعالن من 

 مييــــل املراهــــق إليهــــا، وإن كــــان لدراســــته ومعارفــــه ومهنتــــه الّــــيتنــــوع الِقــــصة 
                                                 

 ِقـصةال: عبـد العزيـز عبـد ايـد، و 291، ص" والمراهقـةالطفولـة "النمـوعلـم نفـس : امد عبـد الـسالم زهـرانح:  انظر_ 1
 52أدب األطفـال، ص : ، وعبـد الـّرزاق جعفـر35 ص ،فن الكتابـة لألطفـال: أمحد جنيـبو ، 19 _ 18، ص الّتربيةفي 

_ 53 .  
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كمـا تـؤثر تربيتـه . ونشاطه االجتماعي وميوله وثقافته األثر يف اختيار قصته
لكن هذا ال مينع املؤلفني . صةوبيئته وأصدقاؤه وأفراد أسرته على اختيار القِ 

 يروــا مناســـبة لكــي خيتـــار منهــا كـــل الّـــيتمــن تنويــع املوضـــوعات واألفكــار 
 . 1شاب ما ينسجم مع مثل األعلى يف احلياة

  الموضوع والفكرة الرئيسة        

 يتناوهلــــا الكــــالم بــــالتعليق أو الّــــيتالفكــــرة : " املوضــــوع بأنــــهفُ ر َعــــيُـ 
اخلطــوة األوىل يف طريــق جناحهــا،  ن اختيــار الفكــرةويعتــرب ُحــس".  2اجلــدل

ــــوفر للقــــاص وضــــوٌح تــــصوري كامــــل هلــــا كــــي ُحيــــسن عرضــــها  شــــرط أن يت
  . 3بأسلوب شائق بعيد عن الوعظ واإلرشاد

 يف مـــدى مـــا يـــصادفها مـــن الناشـــئةوختتلـــف فكـــرة قـــصة األطفـــال و 
، ودرجـــة  واالجتماعيـــةالثقافيـــةجنـــاح بـــاختالف مـــستويات قرائهـــا الفكريـــة و 

ي، وأعمــــــارهم، وجمـــــاالت اهتمامــــــام املختلفـــــة، وخــــــربام الّنفـــــسمنـــــوهم 
  . الّسابقة

                                                 
: عبـد العزيـز عبـد ايـد ، و366، 362، ص" والمراهقـةالطفولة "النموعلم نفس : حامد عبد السالم زهران:  انظر_ 1
 52أدب الطفـال، ص : ، وعبـد الـّرزاق جعفـر26 ص ،فـن الكتابـة لألطفـال: أمحد جنيب ، و19، ص الّتربية في ِقصةال
_ 53 .  
 .572، ص معجم مصطلحات األدب: جمدي وهبة _ 2
ص .  العربـــيالّطفـــلثقافـــة :  مســـر روحـــي الفيـــصل:، و65  _ 64 ، صفـــن الكتابـــة لألطفـــال: أمحـــد جنيـــب: انظـــر _ 3

138.  



 491

كمــا ختتلــف الفكــرة يف مــدى مــا يــصادفها مــن جنــاح  نظــرًا إىل مــا 
فيها من طرافة وِجّدة، ومـا تتيحـه مـن عوامـل تـشويق تتعلـق بنمـو احلـوادث 

بويـــةوتتابعهـــا، دون إغفـــال ارتباطهـــا  باملعـــايري  يكولوجيةو  الرتوالعقليـــة الـــس 
 جتعل هذا االختيار أكثر صـعوبة مـن اختيـار فكـرة قِـصة اّليت 1واالجتماعية

  .تتوجه إىل الكبار
ون إىل موضــوعات الّلبنــاني الناشـئةوقـد تطــرق كتـاب قــصة األطفــال و 

  . متنوعة درست يف الفصل األول من البحث
ــــــري مــــــن األفكــــــار  ــــــيتوقــــــد مشلــــــت الكث  الناشــــــئةو  ــــــم األطفــــــال اّل

، وإن افتقدت طرح موضوعات مهمة، كموضـوعات مـوت أحـد 2نيالّلبناني
 وتـــأثريه الثـــاينأفـــراد األســـرة أو األصـــدقاء، وموضـــوعات الطـــالق واالرتبـــاط 

على األوالد، وموضـوعات التـدخني واإلدمـان، وموضـوعات العلـوم احلديثـة 
مل حتقــق علــى أن هــذه املوضــوعات . االخرتاعــات، وموضــوعات الــرحالتو 

                                                 
   .65، صفن الكتابة لألطفال:  أمحد جنيب_ 1
ون أفكــارًا رئيــسة اجتماعيــة تناولــت القريــة، والكــسل، والــصداقة، والتعامــل مــع ذوي االحتياجــات الّلبنــانيعــاجل الكتــاب  _ 2

، واسـتقالل الّلعـب، و الطفولـة، والفقـر، والـشيخوخة، و الناشـئة علـى األطفـال و  البيتيـة واملدرسـيةالّرتبيةاخلاصة، واملواهب، وأثر 
عاجلــت قصــصهم الوطنيــة  كمــا. ، والغــرية، واحلــسد، والعقليــة النفعيــةالــّشجاعةاملــراهقني عــن أهلهــم، واحلــب، وقــوة اإلرادة، و 

فقد عرفـوا القـراء إىل احلـواس، وإىل املهـن، والطبيعـة، أما علميا، . أفكارًا رئيسة تناولت االحتالل، واالغرتاب، واحلرب األهلية
ــارخييوكتبــوا قــصص اخليــال . والبيئــة، وشــجعوا العلــم . قصــصهم موضــوعات الوفــاء، والظلــم، واالنتقــام، واحلــرب ، فعاجلــتالّت

ملـــشاغبني كمـــا كتبـــوا قـــصص مغـــامرات ا. وكتبـــوا قـــصص احليـــوان العلميـــة واألدبيـــة، ودعـــوا إىل احلفـــاظ علـــى حريتهـــا وحياـــا
ن يعنـون عقـد الـذيوعرفـوا القـراء يف قصـصهم املرحـة علـى احملتـالني، واألطفـال املتمـردين، والألشـخاص .   واملساملني واملهـذبني

 .  النقص، والدونكيشوتيني، واملمسوخني، واحلمقى
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دائًمــا شــروط حــسن اختيــار وصــوغ ومعاجلــة الفكــرة، فبعــضها عــوجل بــشكل 
بويـــة الّنظـــرةمباشـــر غـــري ضـــمين فطغـــت عليـــه  وبعـــضها عوجلـــت أمـــور 1الرت ،

، وبعــضها مل يتــوفر للقــاص فيــه وضــوح تــصوري  2 فيــه بــشكل خــاطئالّرتبيــة
املخــــرتع : (كامــــل فارتبــــك وأربــــك الــــنص علــــى غــــرار مــــا حــــدث يف قــــصيت

 إلدفيـك شـيبوب، إذ تـشعبت ) سـجادة جـديت(لطـارق العـسلي، و) غريالص
فكـــرة كـــل قـــصة إىل فكـــرتني ال عالقـــة لكـــل واحـــدة منهمـــا بـــاألخرى، مـــا 

  . أضعف املوضوعني

  العناوين واألسماء
تدل جودة اختيار العناوين واألمساء على قدرة القاص علـى توضـيح 

 فهـــي جتـــذم قبـــل ".3مفعـــول الـــسحر يف نفـــوس األطفـــال"إذ هلـــا . فكرتـــه
وخيــضع اختيــار . وأثنــاء قــراءة القــصة، وتبقــى يف ذاكــرم بعــد االنتهــاء منهــا

  : العناوين واألمساء لشروط فن القصة ولذوق القاص مًعا

  الحسية واألسماء الغريبة الّصفات �

                                                 
بويــةانظــر اخلطابيـــة األقـــرب إىل الـــدروس  _ 1 اجلـــدول(، و)نابل القمـــحســـ: ( منهـــا إىل العمـــل الفـــين يف كـــل مــن قـــصصالرت( ،
مغـارة (إلدفيـك شـيبوب، و) وقعـة الغـداء الـساخنة(، و)بـراءة األطفـال(، و)أنـت ولـد مميـز(، و)لغة احملبة( و،)محامة السالم(و

  . لسماح إدريس) قصة الكوسى(، و)املوزة(، وملنري عشقويت) حربوق(، و)شجرة الدار(، و)ظريفة
الغـرية (، و)الـصيد يف العاصـفة(، و)مـن بـراءة الطفولـة(، و)سـنابل القمـح(، و)لة الـصغريةاحملتا(، و)الكلمة احللوة: ( انظر_ 2

  . لرشاد دارغوث) أضواء املدينة(إلدفيك شيبوب، و) الكذبة البيضاء(، و)البيضاء
  .  61 ص ،أدب األطفال:  جعفرالّرزاق عبد _  3
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مــن شــروط اختيــار العنــوان إحلــاق صــفة حــسية باملوصــوف ألعمــار 
. ة عشرةالثانيط ساريًا حىت الّشر ل هذا وميكن أن يظ. األطفال حىت الثامنة

وقد عنوَن بعض القصصيني . أما األمساء، فتخضع الختيار القاص وإبداعه
أللبــري مطلــق ) التائــب الثعلــب(قِـصة ، كمــا يف  الّنحــوقصـصهم علــى هـذا 

 وقـد قـدم القـاص فيهـا أمسـاء طريفـة ؛والقائم على تناقض املوصوف والصفة
، وُعــرُفط وَدبْــَشة )اســم الدجاجــة(، وَدْجــَدج )لــباســم الثع(ثَعلبــوط : هــي

ـــــصة( ـــــديكني يف الِق ـــــن دْجـــــَدْج و (، وكتكـــــوت )اســـــم ال ـــــصوص اب اســـــم ال
  ). ُعرُفط

،  وعـــاد  فـــأطلق اســـم )ل المفقـــودالـــذي(كـــذلك اســـتخدم عنـــوان 
 أطلقــه علــى بطــل قــصته الــذيمنــرود علــى النمــر يف الِقــصة، واســم ثعلبــوط 

، ومســـــى احلمـــــار )إيبــــا( مســــى القـــــردة يف الِقـــــصة  كمـــــا،)الثعلــــب التائـــــب(
 ). فلطون(، والفيل )مشبانزي(، ومسى الشمبانزي )محرون(

باســـم بطـــل الِقـــصة ملحًقـــا بـــه ) الـــديك الفـــصيح(وقـــد مســـى ِقـــصة 
 . صفة الفصاحة

واصــًفا الــشوارب بــصفة ) الــشوارب الزجاجيــة(ومســى قــصته املرحــة 
أمــا بطــل قــصته، . نــوان إىل قــراءة الِقــصة بــدًءا مــن العالطّفــلحــسية وشــادا 

علـى ) إمـارة هنـدريش(ومسى إمارتـه باسـم ) شاليش(فقد دعاه باسم األمري 
  .وزن اسم األمري، ومها امسان غريبان ومضحكان
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مــــستخدًما الــــصفة ) الــــصغيرالببغــــاء (كمــــا عنــــون القــــاص قــــصة  
مســت روز و .  ةالــصغري احلــسية وحمقًقــا شــرط العنــاوين املوجهــة إىل األعمــار 

واصــــفة اجلزيــــرة بــــصفة تــــشد انتبــــاه ) الجزيــــرة المــــسحورة(غريــــب قــــصتها 
) الفـضية القيثـارة(ودعا إلياس مسيـا قـصته .   لكوا تتعلق بالسحرالّصغار

  . 1كذلك فعل الكثريون من الكتاب. واصًفا القيثارة بصفة ملموسة

  التناسب مع الموضوع  �
ففـي . سبه مـع موضـوع القـصة ومن شروط جودة اختيار العنوان تنا

 اخـــتلط الواقـــع فيهـــا باخليـــال، الّـــيتوجوائهـــا اخلرافيـــة ) عـــروس القـــزم(ِقـــصة 
ليطلقـه علــى بطلتـه اخلائفــة مـن الــشيخوخة، ) قمــر(اختـار ألبـري مطلــق اسـم 

 أمـا ابنتهـا، )... الّزمانقمر : (ر بأمساء بطالت القصص القدميةواالسم يذك
. سم أمها، ممـا يـسهل حفظـه ويـوحي بالقرابـة، أي على وزن ا)زهر(فامسها 
وهــو اســم ال ) ُجريــدل( مســاه القــاص الــذيقــزم املــرآة : الشخــصياتوثالــث 

 الّــيت) العــروس( ألنــه جيمــع بــني الطّفــلأمــا عنــوان الِقــصة، فيجــذب . نــسىيُ 

                                                 
احلـــامل (أللكـــسندرا باســـيل عـــواد؛ و) عبـــة خميفـــةل(، )القبعـــة العنيـــدة(، )القـــصر احللـــم (:ومـــن هـــذه القـــصص _ 1

لــسامل مشــس الــدين؛ ) زجــاج املكـسورال(إلدفيـك شــيبوب؛ و) الــصغريالــصناعي (، )ةالـصغري األم (، )الكلمــة احللــوة(، )الـصغري
الدراجـة  (،)احليـاة اجلديـدة(إلملـي نـصر اهللا؛ و) املغـرتب الرائـد(، )طبيـب مغـريب(حملمد علـي مشـس الـدين؛ و) شاعر صغري(و

القنفــذ (ملنــري عــشقويت، و) اهلــرة الــشقراء( حلــسن عبــد اهللا؛  و)الــديك األبــيض الــديك األســود(، و)اهلــر املخيــف(و، )الزرقــاء
  ...إللياس إدمون رزق اهللا) األرنب الذكية(مليشال عبد اهللا، و) الكلب الويف(لنازك خريس، و) الصغري
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ــــصور أن حيظــــى الــــذييفــــرتض أــــا مجيلــــة وشــــابة وبــــني القــــزم   ال ميكــــن ت
  . بعروس

ليطلقه علـى ) طبنجا(، اختار القاص اسم )جبل األقزام(ويف ِقصة 
). مجانـــة(القـــزم بطـــل قـــصته، بينمـــا مســـى الفتـــاة العاديـــة باســـم عـــادي هـــو 

) النمــر(و) منــرود(علــى اســم منــر الغابــة لتــشابه ) منــرود(وأطلــق القــاص اســم 
 الـذيلغة فال يُنسى االسم بـسهولة، كمـا يتـشابه االسـم مـع صـفات النمـر 

وقــــد .  أول جبــــار يف األرض1)منــــرود(ال غــــضبان، ومــــع صــــفات ال يُلفــــى إ
 . االســمسَ ، فكــرّ )نمــرود الغابــة( القــاص الِقــصة باســم البطــل املتمــرد عنــونَ 

مبـا ) الـدودة العجيبـة(أما روز غريب، فقد اختارت أمساء شخصيات ِقصة 
ابن ملكـة ) باْر سي مو(، فدعت بطل الِقصة باسم الّصنييتناسب وجواء 

مــن أجــل الفــىت " إبرســيم"وقــد قالــت إن احلريــر مســي ). حــا ري رو (نيالــصّ 
 الّـــيت أكمـــل اكتـــشاف صـــنع احلريـــر وهيـــأ العمليـــات الـــذي) بـــاْر ســـي مـــو(

واختــــارت  القاصــــة عنــــوان . حريــــر): حــــاريرو(انق إىل قمــــاش الــــّشر حولــــت 
 حتـدثت فيهـا عـن مـصادر الّـيتلتطلقه علـى قـصتها العلميـة ) الينابيع جنية(

 جتـــذب الّـــيتء، مازجـــة بـــني املعلومـــات العلميـــة ووجـــود شخـــصية اجلنيـــة املـــا
  ... القارئ بدًءا من العنوانالطّفل

                                                 
ــاريخاســم ملــك يف :  منــرود: يقــال _ 1 : لــسان العــرب.[عــروف، وكــأن ثعلبًــا ذهــب إىل اشــتقاقه مــن التمــرد، فهــو ثالثــي مالّت

 ]. منرد: مادة
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، وهــو )ســالم تفــرْج يــا...شــوف( وعنونــت إملــي نــصر اهللا قــصتها 
شــــوْف تفــــرْج يــــا : "العــــامي" صــــندوق الفرجــــة"قــــسم مــــن نــــداء صــــاحب 

. الفـــــين العـــــريب باملاضـــــي الطّفـــــل، لـــــرتبط "شـــــوف الـــــدنيا بالتمـــــامْ ...ســـــالمْ 
ــد" نقــار"(وتناســب اختيــار أمســاء شخــصيات قــصة  لــسناء ) الجــار الجدي

وقـد ربـط ". مـزعج"، و"إزعـاج"، و"نقـار: "سامي شباين مع  العنوان، وهي
وهـــو ). ثـــروة مـــن األوهـــام(حـــسن عبـــد اهللا بـــني الثـــروة واألوهـــام يف قـــصة 

الثــروة عنــوان يــدل علــى حمتــوى القــصة مبــا حيملــه مــن تنــاقض بــني مفهــومي 
م شخــصيات قــصته مــع مــا للتــسمية مــن سَ واألوهــام، غــري أن القــاص مل يُــ

  . الطّفلأمهية عند 

  أو لقبهاالشخصيةاسم  �
بطــل الِقــصة أو لقبــه علــى عنواــا، ومــن القصــصني مــن يطلــق اســم 

  . 1الشخصيةفال ينسى العنوان  وال تنسى 

                                                 
أبــو (، و)العجــوز والـذئب(، و)جحــا ومحـاره(، و)جحــا وتيمورلنـك(، و)مرجـان(، و)مــسك(و، )عنـرت(: كمـا يف قــصص _ 1

مغـــارة (، و)شبـــشول(ي نـــصر اهللا؛ وإلملـــ) اجلبـــار(، و)أيـــن تـــذهب أنـــدا؟(، و)أنـــدا اخلوتـــا: (لـــروز غريـــب؛ وقـــصيت) الـــشوارب
 أطلَق لقب أو اسم اّليت القصص ومن. جلربان مسعود) بو مرعي(، و)محدون(، و)عنرت(ملنري عشقويت؛ و) حربوق(، و)ظريفة

) عـــصفورة العيـــد وشـــجرة التفـــاح( وحلـــسن عبـــد اهللا؛)  والعنـــزة واخلـــروفالولـــد(، و)األقـــرع(: شخـــصية أو أكثـــر علـــى عنواـــا
) كــوكي حلــل املــشاكل(إلليــاس زغيــب، و) الظريــف ملكــو(ألنطــوان مــسعود، و) أدهــم(لوفــاء احلــسيين؛ و) قمــراخليــاط وال(و

أم ( وقِـصة لزينب الزيلـع رميـا؛) ضفدعة والبطةال( وِقصة لرشاد دارغوث؛) جحا ومحاره(و) وكبابا مرب : ( وقصيتلسناء شباين؛
حملمـــــد علـــــي مشـــــس ) اجلـــــدة أم عاصـــــم(إلدفيـــــك شـــــيبوب، و) يرلبيـــــب والرجـــــل الـــــضر ( وقِـــــصة امل مشـــــس الـــــدينحلـــــس) ســــليم
مليـشال عبـد اهللا، ) قطـةزيـاد وال(لطـارق العـسلي، و)  وحيوانـات الغابـةالـصغريالقـرد (ألمـل أيـوب فرجيـي، و) سن ملـى(،والدين

  ...  إللياس مسيا، وغريها) المأمري األح(و
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 يف قــصص  احلقيقــيالشخــصيةعلــى أنــه جيــب إدراج اســم أو لقــب 
  . 1الّتارخيياخليال 

 عناوين مجازية �
 الطّفــلويـَُعنـون بعــض الكتــاب قصـصهم بعنــاوين جمازيــة تثـري خيــال 

علــــى أن خطــــر هــــذه العنــــاوين يكمــــن يف توجههــــا إىل األعمــــار . 2اللغــــوي
مـــن هنـــا، جيـــب أال يـــستخدم .  ال يـــدرك فيهـــا األطفـــال اـــازالّـــيتة الـــصغري 

  . ة عشرة  فما فوقالثاني إذا توجه بالقصة إىل أبناء القاص عنوانًا جمازيا إال

  عناوين معاكسة �
: وقــد يطلــق بعــض كتــاب القــصة عنــاوين معاكــسة ملــضمون الِقــصة

 سـخر اّليتلرشاد دارغوث، ) الكبيرة القلوب(، كِقصة السخريةدف ) أ(
                                                 

) املعـــين الكبــــري(روايـــة :   قيـــة واســـتخدمتها يف العنـــاوين مثـــل احلقيالّتارخييـــةأطلقـــت روز غريـــب أمســـاء أبطـــال قصـــصها  _ 1
 مــصطفى فــروخ علــى قــصته الّلبنــاينوأطلــق إليــاس مسيــا اســم الفنــان ). جــزاء ســنمار(و) املــنجم عــصفور(و) تــضحية أليــسار(و
اء أيب القاســـم حـــذ: (يـــة، كحكايـــةالّرتاث الـــّشعبيةيـــستخدم االســـم احلقيقـــي يف احلكايـــات ).  مـــصطفى فـــروخ_موهبـــة وإرادة (

 ....، وحكايات جحا، ومعروف اإلسكايف مثالً )الطنبوري

وعنونــت إملــي . 1956 وقــع يف لبنــان عــام الــذيجلــربان مــسعود، وبــه يكــين عــن الزلــزال ) معــاول األرض( كعنــوان قــصة _ 2
ه اليـد رحيمـة عنـدما يتعلـق األمـر وتعين ا اليد القادرة على اإلمساك باملخالفني، وإن كانت هذ) يد القانون(نصر اهللا ِقصة 

 ســافر بطــل الّـيتلتكـين ــا عـن الــبالد البــاردة ) علـى بــساط الــثلج(كمــا عنونــت القاصـة روايتهــا . بـذوي االحتياجــات اخلاصـة
 تأكـل علـى الّـيتاملـرأة  (_وعنونـت روز غريـب إحـدى قصـصها ب. الّلبنانيـة هادي إليها بأحالمه هربًا من واقع احلـرب الرّاوية
 جيـب أن تظهـر فتـضيء الّـيتلتكـين ـا عـن شـعلة اإلبـداع )  اخلفيةالّنار(كناية عن الكمية القليلة؛ وعنونت ِقصة )  اإلبرةخرم

وعنـون فريـد أبـو .  يعـاش فيـهالـذي إىل االسـتقرار يف املكـان الـدعوةلتكين ـا عـن ) ألقوا دلوكم(بدل أن ختنق؛ وعنونت ِقصة 
 جتعل اآلخـرين حيـسدون صـاحبها إن كانـت اّليتة الصغري ليكين مبرقد العنزة عن قطعة األرض )  عنزةجبور ومرقد(فاضل ِقصة 

 "...نيال من له مرقد عنزة يف لبنان: "الّشعيب الّلبناينيف أرض لبنان، نسبة إىل املثل 
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 تـــيالّ المـــرأة (ة املليئـــة باحلقـــد، وكِقـــصة الـــصغري ـــا مـــن أصـــحاب القلـــوب 
 ورد ذكرهــا يف العنــاوين اازيــة، وِقــصة أمــل الّــيت) تأكــل علــى خــرم اإلبــرة

إذ مل تكـن كـذلك فعـًال، وذلـك ألن هالـة  ) أطيب ليموناضة(أيوب فرجيي 
كانــــت قــــد وضــــعت فيهــــا امللــــح بــــدل الــــسكر، وهــــي عنــــاوين لطيفــــة تثــــري 

بــــسبب خلــــل يف ) ب(ضــــحك األطفــــال عنــــدما يكتــــشفون مــــزاح القــــاص 
ــة(لعنــوان كعنــوان اختيــار ا لرشــاد دارغــوث، وعنــوان قِــصة ) خالفــات محبب

 أاهــا بــالقول إن أمجــل مــا يف الّــيت) أجمــل مــا فــي الــدنيا(رضــوان احلريــري 
 أبـشع الّصغارالدنيا إمنا هم األطفال مع أن منظر قتلى العدوان اإلسرائيلي 

  !ما يف الدنيا

دل علــــى  عنــــاوين تــــالناشــــئةويطلــــق بعــــض كتــــاب قــــصة األطفــــال و  �
 خاصــة إذا مــا قــرأ عــن الطّفــلوهــي فكــرة جيــدة ال ينــساها . 1املهنــة

  .  هذه املهنة معلومات مه

 فـــــال تنـــــسى 1 الِقـــــصة أو مناســـــبتها2وقـــــد ختتـــــصر العنـــــاوين هـــــدف �
  . بسهولة

                                                 
)... الــصغريالرياضــي (و، )ةالــصغري القاضــية : ( عنونــت حــسب املهــن قــصص طــارق العــسلي العلميــةالّــيتومــن القــصص  _ 1

  )....جحا قاض(و) جحا معلم أوالد: (الّشعبيةكذلك حكايات روز غريب 
 الّــيتلفريـد أبـو فاضـل و ) املقــدر(إلدفيـك شـيبوب؛ وقِـصة ) أريـد أًخــا(، )نـشتغل لنـتعلم(، و)لـيس الفقـر عيبًــا: ( كِقـصص_ 2

جحـا (ألمل أيوب فرجيي، و) أحب الرياضة( سيصيبه؛ والذيختتصر اهلدف من الِقصة وهو اإلميان بأن املقدر لإلنسان هو 
 . لروز غريب) خياصم زوجته
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، 2 قصـــصهم خبطــــاب مباشــــرالناشــــئةاب األطفــــال و وقـــد يعنــــون كتّـــ �
  .  جوداة رغم الطّريقولكن  قلما يلجأ الكتاب إىل هذه 

. 5، أو كليهمـا مًعـا4الّزمان، أو 3وقد تعنون القصص حسب املكان �
  .    ببيئة القصة فال ينساهاالطّفلوهي طريقة تذكر 

 الطّفـل وهي طريقـة تثـري فـضول 6وتعنون القصص على شكل سؤال �
  . وتدفعه إىل القراءة حبثًا عن اجلواب

ى حفـــظ  علـــالطّفـــل، وهـــي طريقـــة  تـــساعد 7وتعنـــون القـــصص مبثَـــل �
  . العنوان واملثل مًعا

                                                                                                                            
لفريــد أيب ) ليلــة املــيالد(لــروز غريــب، وِقــصة ) عيــد يف القريــة(و) مغــارة املــيالد(جلــربان مــسعود، وقــصيت ) الرببــارة( كِقــصة _ 1

  . صر اهللاإلملي ن) بطاقة معايدة(إلدفيك شيبوب، و) هدايا العيد(فاضل، و
 .لروز غريب) كيب الدبس والطحينة(لوفاء احلسيين، و) يا حبر...صباح اخلري(ألنيس فرحية، و) امسع يا رضا(كما يف  _ 2

ـــــل( كِقـــــصة إدفيـــــك شـــــيبوب _ 3 ـــــب، ) مغـــــارة الزيـــــت(لرشـــــاد دارغـــــوث، و) أضـــــواء املدينـــــة(، و)يف مركـــــز التأهي ملنـــــري اخلطي
) معركـة عنجــر(حملمـد العــدناين، و) يف حديقـة احليوانــات(إلملـي نــصر اهللا، و) مشاليــةبكــاء يف غابـة (و) حــسون الغربـة(وقـصيت

 . أللكسندرا باسيل عواد) ضائعون يف اجلزيرة(لروز غريب، و) يف أرض اجلليد(و) مركب الفأرة(و

هـارب ( منـري عـشقويت لرشاد دارغوث، وقِـصة) يوم عاد أيب(، وِقصة )طالب علم يف العشرينات( كرواية ميخائيل صوايا _ 4
إلملــي نــصر اهللا، وقِــصة ) بدايــة يف الثمــانني(، وِقــصة )ســت ســنوات(و) مواســم اخلــري(، وقــصيت إدفيــك شــيبوب )يف الظــالم

 ..إلدفيك شيبوب) الصيد يف العاصفة(

  ..لنهاد طنوس عبد اهللا) عطلة صيف يف القرية(حلسن عبد اهللا، و) يوم خارج املدرسة( كِقصة _ 5
إلدفيك ) ملاذ مات الكنار؟(و) كيف تغلب على حزنه؟(، و)هل تعود احلمامة؟(و) ماذا علمه فلفل؟: (كقصص _ 6

  .ملنيا احلايك) من هو صديقي؟(شيبوب؛ و
   .إلملي نصر اهللا) البعد جفاء(، وِقصة )قليب على ولدي( كما يف ِقصة منري عشقويت االجتماعية _ 7
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،  مع ما لإلضافة مـن مـسامهة 1وتعنون القصص باستخدام اإلضافة �
  . يف حتديد وتأكيد املعىن

  خلل في العناوين والتسميات

 : يقع اخللل يف العناوين إذا

ســـنة إىل (قـــدم العنـــوان مـــن دون صـــفة حـــسية لألعمـــار مـــا بـــني ) أ(
 ).  عشرةةالثانيمثاين سنوات ورمبا امتد إىل 

  . تقل عن اثنيت عشر سنةاّليتقدم العنوان اازي لألعمار ) ب(

 الــــسخريةمل يعــــرب عــــن مــــضمون القــــصة إال إذا قــــصد القــــاص ) ج(
   .بتقدمي عنوان معاكس للمضمون

، فيفقــد قدرتــه 2كــان جمــرًدا أومبهًمــا مل توضــحه إضــافة أو صــفة) د(
  . على جذب القارئ

  :  فيقع اخللل فيها إذا إىل التسميات،بالّنسبةأما 
                                                 

) يوميات هر(إلدفيك شيبوب؛ ورواية ) وسام النظافة(و) جواز السفر(و) جادة جديتس(و) ابتسامة النصر: (كقصص _ 1
إلليــاس ) مهرجــان الفــرح(ملــي منــصور، و ) معموديــة الغربــة(حلــسن عبــد اهللا، و) أعظــم هــول أعظــم جــة(إلملــي نــصر اهللا، و

  .زغيب
 
لـروز ) الـسجادة(إلملي نصر اهللا،  و) كالم(و ،)العائد( و،)املنعطف: (لرشاد دارغوث، وقصص) حماولة(كعنوان ِقصة  _ 2

  .غريب
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   1.مل تسم شخصيات القصة مع ما للتسمية من أمهية) أ(

 الـسردال يسمي كتاب القصة أبطال قصصهم إذا مـا قـصت ب) ب(
أخـريًا، فـإن  . إغفـال التـسمياتالـسرد، دون أن يغفر استخدام هذا 2الّذايت

ان وحــسن حــسن اختيــار املوضــوع يــرتبط ارتباًطــا وثيًقــا حبــسن اختيــار العنــو 
وال يبتعـد عـن . الناشـئةإطالق التسميات على شخصيات قـصة األطفـال و 

بويةتعمق كاتب القصة يف دراسة العوامل  يكولوجية و الرتالس  .  

  ثانًيا

  السردالبناء والحبكة و 

 الناشــئةاألطفــال و  مبــا يتناســب وأعمــار القــاص فكرتــه بعــد أن خيتــار
ـــالـــذي البنـــاء واحلبكـــة، : ار أدواتـــه الفنيـــة، ومنهـــان يتوجـــه بقـــصته إلـــيهم، خيت

  .  السردو 

   plotالبناء والحبكة

                                                 
 الولـد( و،)ثـروة مـن األوهـام: ( وقـصيتلرشاد دارغـوث؛)  أضواء املدينة(، و)من أجل جلدة ممزقة( و،)حماولة: (كقصص _ 1

) ن الغربـــةحـــسو ( و،)املدينــة احللـــم( و،)بدايـــة يف الثمـــانني( و،)املغـــرتب الرائــد: ( وقـــصصحلـــسن عبــد اهللا؛) والعنــزة واخلـــروف
 ).رصاصة طائشة( و،)لعبة القدر( و،)أهالً باخلواجا: (إلملي نصر اهللا؛ وقصص توما اخلوري

إلملــي ) بطاقــة معايـدة( و)يــد القـانون: ( وقـصيتلرشــاد دارغـوث؛) معلمـي األول ( وقِــصةهلنــادي ديـة؛) أنـا أرى (كِقـصة _ 2
مغـارة (حلسن عبـد اهللا؛ و) أعظم هول أعظم جة(و) لدراجة الزرقاءا(إلدفيك شيبوب، و) أغنية العصفور( وِقصة نصر اهللا؛

 .لتوما اخلوري) زلزال( اخلطيب، وملنري) الزيت
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ال تتحقــــق فكــــرة القــــاص مــــن دون اســــتخدام أدواتــــه الفنيــــة ومنهــــا 
إذا مــا اتــضحت الفكــرة يف ذهــن : " يــشرحها أمحــد جنيــب بقولــهالّــيتاحلبكــة 

 املؤلـــف، فـــإن عليـــه أن يـــصنع سلـــسلة مـــن الوقـــائع واحلـــوادث، تكـــون بنيـــة
 يرجو أن تكون سليمة سوية متماسكة حمبوكة حبكة اّليتقصته، هذه البنية 

ناجًحا يعتمد على األسـباب والنتـائج، أي علـى  فنية جتعل من عمله عمالً 
 جيعل مـن جمموعهـا وحـدة ذات داللـة حمـدودة  جتعـل القـارىء الذياملنطق 

  . 1"اقًا إىل متابعة قراءا حىت النهايةتوّ 

ـــــ ، جيـــــب أن تقـــــدم احلـــــوادث الناشـــــئةصة األطفـــــال و واحلبكـــــة، يف ِق
ــــّزمينحبــــسب تسلــــسلها  ــــل والــــسبيب ممــــا يالئــــم ال ، وأن تبــــدأ مــــع بَــــْدِء الطّف

، وهـذا كلـه غـري مطلـوب يف 2احلكاية، وتكون بسيطة، متماسـكة، واضـحة
قــصص الكبـــار، إذ ميكــن للقـــاص أن يقـــدم حبكــة قـــصته كمــا يـــشاء، وقـــد 

 إبـــداعًيا، بينمـــا العكـــس فيمـــا يتعلـــق بقـــاص يعتـــرب جتنـــب متـــسكه ـــا عمـــالً 
  .الناشئةاألطفال و 

، أصــبحت الناشــئةفــإن فقــدت احلبكــة وجودهــا يف قــصة األطفــال و 
) الجـــــدول(وذلـــــك كِقـــــصة . أقـــــرب إىل موضـــــوع إنـــــشاء منـــــه إىل الِقـــــصة

أمـــا إذا . االجتماعيـــة إلدفيـــك شـــيبوب، وقـــصص حممـــد علـــي مشـــس الـــدين

                                                 
   .65، ص فن الكتابة لألطفال:  أمحد جنيب_ 1
  .137، ص  العربيالّطفلثقافة :  مسر روحي الفيصل_ 2
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 والـدليل مـا ؛ق، فـإن حبكتهـا تكـون قـد فقـدت إتقاـاافتقدت الِقصة املنط
 مل يـنجح القـاص يف اّليتلطارق العسلي ) عبقريات مبكرة(يُقرأ يف سلسلة 

  .  قدمهااّليتتغطية عيب حبكاا ومنطقها رغم املعلومات الغنية 

تعـــاين هـــذه القـــصص غيـــاب إتقـــان احلبكـــة بـــسبب اهتمـــام القـــاص 
، ما جعل حبكـة الِقـصة تتـأخر الشباب من بتقدمي معلومات قيمة إىل قرائه

  . ة، فُيفقد اخليط املنطقي الرابط بني أحداثهاالثانيإىل املرتبة 

، انتقـــل الـــراوي مـــن املـــصيطبة يف بـــريوت إىل )الـــصغيرالقائـــد (ففـــي
يافــــا يف فلــــسطني، ليــــذكر كيــــف أنقــــذ قريــــة فلــــسطينية مــــن الــــذبح وهــــو يف 

الــراوي حتــدث عــن وجــود مخــسة رجــال كمــا أن . اخلامــسة عــشرة مــن عمــره
 وهـذه الفكـرة ال يقبلهـا عقـل ،يلبسون الكاكي وخيططون لـذبح أهـل القريـة

ط هلا على مستوى أكرب بكثري، وال ط  وأن املذابح خُ  القارئ، فال بدّ الطّفل
بــد وأــا مل تكــن فرديــة، وأــا ليــست بالبــساطة حبيــث ُخيطــط هلــا يف كــوخ 

  _ ليقـول إنـه صـار الـسردويتـابع القـاص . د عـابرميكن أن يكتـشفها فيـه ولـ
أيـن؟ يف فلـسطني؟ يف لبنـان؟ كيـف .   ضابطًا كبـريًا خيـدم وطنـه_فيما بعد 

 الّــيتعــاد إىل لبنــان؟ مــىت؟ هــذا عــدا عــن التنــاقض املوجــود يف فكــرة الــصيد 
  ؟!ذت بفرحف رُفضت بشدة مث نُـ 

أن خطــــط  فبعــــد ؛غــــري متقنــــة أيــــًضا) الــــصغيرالمختــــرع (وحبكــــة 
الرفقاء إلبعاد املشاكس بديع، إذا بِقصة أخرى مفتعلة، تدخل على الِقصة 
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األوىل بعــــد أن انتهــــت، لتحكــــي حكايــــة إنقــــاذ هــــرة ال جيمعهــــا باحلكايــــة 
يف ) الــــصغيرالعــــب كــــرة القــــدم (ووقــــع القــــاص يف ِقــــصة . األوىل جــــامع

  : أخطاء منطقية كثرية

لقـــد أصـــبح : "ى ابـــن عمـــه رامـــيأن الفـــىت فـــؤاد يقـــول عنـــدما يـــر ) أ(
، بينما يؤكد األب أن فؤاد  " مل يتغري كثريًا لوال هذان الشاربان،طويل القامة

  ! كان يف السابعة عندما رأى رامي آلخر مرة

يقــــع القــــاص يف التنــــاقض حــــني يقــــول فــــؤاد إنــــه تــــابع مباراتــــه ) ب(
ن اســتغراب فــأي. األخــرية تلفزيونيــا مــع فريــق منتخــب إســبانيا العــام املاضــي
 حتـــدث األب الّـــيتفـــؤاد مـــن شـــكل رامـــي؟ وأيـــن ذهبـــت الـــسنوات الـــسبع 

  عنها؟ 

أن القــــاص أراد إدخــــال التــــشويق عــــرب احلــــدث، فافتعــــل ِقــــصة ) ج(
ورغـم أن فـؤاد رآه وحفـظ رقـم سـيارته، . بوليسية دس فيها رجل ظرفًا لرامي

 يف أن خيـــرب ابـــن عمـــه، ممـــا أدى إىل اختطافـــه وتـــدخل فـــؤاد" خجـــل"فقـــد 
  ! الوقت املناسب إلنقاذه

 إذ مــا إن ؛بأفــضل مــن ســابقتيها) الــصغيرالربــان (وليــست حبكــة 
 ســيجري فيهــا حبوثــه العلميــة، حــىت الّــيتوصــل األســتاذ اجلــامعي إىل اجلزيــرة 

ض للــسعة حيــة، فقــاد ابنــه القــارب عائــًدا بــه، وانتهــت رحلــة البحــوث تعــرّ 
 أن اعـــرتض، أول الرحلـــة، علـــى انًـــا بعـــدالعلميـــة بقـــرار االبـــن أن يـــصبح ربّ 
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 الـذي يفاجأ القارئ بأا كانت حلًما يراود الفىت اّليترحالت البحر اململة 
  ؟  !يتمىن أن يقضي حياته من قارب إىل قارب، ومن جزيرة إىل جزيرة

وتعـــاين بعـــض قـــصص رشـــاد دارغـــوث خلـــًال منطقيـــا أيـــًضا كمـــا يف 
  : االجتماعية) خالفات محببة(ِقصة 

 خيتلــف عنــوان الِقــصة عــن مــضموا، فحــني يفــرتض أن  تكــون )أ(
 جند أن هذه اخلالفـات قـد _ حسب العنوان _اخلالفات بني األهل حمببة 

أســــاءت إىل بطــــل الِقــــصة إذ ــــش أقاربــــه حلمــــه، وهــــدموا جمــــده، ونــــافقوا، 
" حمببـــة" فكيـــف تكـــون هـــذه اخلالفـــات ؛"إخـــوة حنـــاجر"وحـــسدوا، وكـــانوا 

   !كن أن تؤخذ مأخذ اخلري؟ وكيف مي!؟إذن

لـــيس هنـــاك مـــن رابـــط بـــني اخـــتالف رأيـــي ابـــّين رمـــزي عنـــدما ) ب(
 فــاالختالف األول اخــتالف ؛األقــارب" خالفــات"عــادا مــن الــسينما وبــني 

   .، فهو مؤذ ألنه يقوم على احلسد واإلساءةالثاينرأي، أما 

  بطــل الِقــصة قــضية احلــسد وإخــوة احلنــاجر مــن طرفــه هــوحــل ) ج(
  .دون العودة إىل رأي الطرف اآلخر

  : للقاص نفسه يف) كنوز ال تفنى(ويظهر خلل منطق  ِقصة 

قـول صــاحب املزرعــة أن لـيس  لديــه أي عــالج للجـرح، مــع أنــه ) أ(
   .يفرتض أن تكون هناك وسائل، ولو بدائية، إلسعاف جرح
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غياب وجود علبة إسعاف مع أي شخص جمرد حماولة افتعـال ) ب(
  .   مقنعةعقدة غري

 ، جرحــت فأصــيبت بــالكزاز وماتــتاّلــيتتتــذكر األم صــديقتها ) ج(
 يتــذكر األب حــوادث مــشاة انتهــت بالتــشويه يف حماولــة الــذييف الوقــت 

إيصال العقدة إىل ذروا عرب اإلساءة إىل شخصييت األبـوين اللتـني يفـرتض 
طقـي بـدل أن تكونا أكثر متاسًكا وصـالبة وأقـدر علـى التـصرف العملـي املن

  . االستسالم هلواجس التشوه واملوت

 رغـم أن الـّضحكيبتسم اجلريح فورًا بعد تطهري جرحه، ويسود ) د(
  ؟"!كرقبة خروف مذبوح"عنق املصاب بدت 

، إذ ظهـر )معموديـة الغربـة(ومن رشاد دارغوث إىل مي منـصور يف 
ملـشتهى،  يصل إىل أمريكا، حلمه االذياخللل املنطقي يف فكرة ِقصة رامي 

فيشعر بالغربة يف اليـوم ذاتـه، ويعـود إىل الـوطن ليحكـي حكايـة وجـع الغربـة 
  ؟!واحلنني

يف خلــل منطــق ) وفــاء ال يمــوت(وقــد وقــع منــري عــشقويت يف ِقــصة 
احلبكة حني افتعل احلدث، فجعل الفتاة مترض لتعرتف حببها القدمي، ولوال 

وووقعـت إدفيـك ! تذكرتـهحادث املرض املفتعل ما تذكر الطبيب الفتاة وما 
االجتماعيــة حــني ُحلــت ) حــسان وأخواتــه(شــيبوب يف خلــل منطــق ِقــصة 

صـــلني مـــن  "_ فالـــصيبقـــضية أنانيـــة حـــسان وحقـــد أخواتـــه عليـــه مبـــرض 
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، بينمــــا تكمــــن املــــشكلة الرئيــــسة يف تعامــــل "أجلــــه، وقــــدر هلــــن اهتمــــامهن
  . ضاألبوين مع األبناء ال يف تعامل األوالد مع بعضهم البع

ـــــصة  الكلمـــــة (كـــــذلك وقعـــــت القاصـــــة يف خلـــــل منطـــــق حبكـــــة ِق
حــني أقنــع األخ اخلــامس إخوتــه األربعــة بــأال يــسخروا مــن رفعــت ) الحلــوة

 مـــن أحـــد، وذلـــك ألن الـــسخريةبعـــد أن فـــشل األب يف إقنـــاعهم بتجنـــب 
  .،  وهي فكرة غري مقنعة"جييد التصفري"رفعت 

ـــراءة ( ويـــشمل اخللـــل املنطقـــي قِـــصة  ـــةمـــن ب للقاصـــة نفـــسها إىل ) الطفول
بويجانب اخللل  ذي الرتبوية سبقت اإلشارة إليه يف القيم ال وذلك أن الرت ،

 أصيب منزلـه الذي استضافة صديقه رياض _ بطل الِقصة _خالد   رفض
بقذيفـــة طائـــشة،  واملبـــين علـــى أســـباب جوهريـــة، وهـــي أن ريـــاض مـــشاغب 

 ألقاهـــا األب، وتـــدور الّـــيت" يـــة الناعمـــةليلالتحالعظـــة "ومـــؤٍذ، يتحـــول بعـــد 
ــــا، : حــــول الواجبــــات اإلنــــسانية، إىل مرّحــــب بريــــاض ومنتظــــر ســــندرس مًع

  ؟!ونلعب، ونتسلى، وأية أوقات ممتعة سنمضيها مًعا
، فقـد ظهـر يف تفكـري )الـصيد فـي العاصـفة(قِـصة أما خلـل حبكـة 

ء، مكتفًيــــا األب خبــــوض مغــــامرة الــــصيد يف يــــوم ربيعــــي متــــأل غيومــــه الــــسما
ن مل يظهر دروهـم الذيوالطلب من أصدقائه الصيادين، " بالتوكل على اهللا"

  .ار عند الشاطئ، االنتباه ملركبهاإلجيايب يف الِقصة بل اكتفوا باالنتظ
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بعـــشرين كيلـــو "كـــذلك بـــدا اخللـــل املنطقـــي يف عـــودة الـــصياد وابنـــه 
بعــد " رقص والغنــاءإقامــة وليمــة كــربى دار فيهــا الــ"،  و"غراًمــا مــن الــسمك

  . صراع عنيف مع البحر كاد يقلب مركبهما ويقضي عليهما
اثنتـا عـشر (على أن خلـل حبكـة الِقـصة القـائم علـى اخللـل املنطقـي 

ال يـــشكل رقًمـــا   %) 36364, ِقـــصة، أي مبعـــدل 275قِـــصة مـــن أصـــل 
صة كبريًا، اللهم إال إذا نظرنا إىل أن هذا اخللل قد ورد يف أربع قصص للقا
 33(إدفيــك شــيبوب مــن أصــل اثنــيت عــشر ِقــصة تعــاين خلــًال، أي مبعــدل 

33,3%  .(  
وورد . كذلك يف أربع قصص كتبها طارق عسلي، أي باملعدل ذاتـه

وورد يف قِــــصة  %). 50(يف قــــصتني كتبهمــــا رشــــاد دارغــــوث، أي مبعــــدل 
كمــا ورد يف قِــصة كتبهــا  %). 3338,(كتبتهــا مــي منــصور، أي مبعــدل 

 عشقويت، أي باملعدل األخري ذاته، مما يدل على وقـوع بعـض الكتـاب منري
  . أكثر من غريهم يف اخللل

  ) موضوعها وبناؤها(الحبكة القصصية 
ة الثانيــاألوىل تتعلـق مبوضـوعها، و : هنـاك صـورتان للحبكـة القصــصية

  . ببنائها
  موضوع الحبكة القصصية :  أوالً 
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بسيطة، واحلبكة املركبة؛ فتبـىن احلبكة ال: تقسم احلبكة القصصية إىل
ة علـــى حكـــايتني أو أكثـــر، مـــا يتطلـــب الثانيـــاألوىل علـــى حكايـــة واحـــدة، و 

ويقـــدم . 1تـــداخل احلكايـــات املختلفـــة وانـــدماج بعـــضها يف الـــبعض اآلخـــر
  : ، إما)احلبكة(القاص ترتيب حوادث قصته

وهنــا  ...4 _ 3 _ 2 _ 1: الــّزمينحبــسب تسلــسلها الــسبيب و ) أ(
أو يقــــدم حبكــــات ال حــــصر هلــــا ) ب(بــــدُء احلبكــــة بــــدَء احلكايــــة يطــــابق 

  . 2 تضمها حكايتهاّليتللحوادث 

ــا مــا تكــون قــصص األطفــال يف األعمــار  ) 12 _ 1(ةالــصغري وغالًب
ســـنة ذات حبكـــة بـــسيطة مبنيـــة علـــى حكايـــة واحـــدة، إذ يتجنـــب القـــاص 

كمـــا أن هـــذه . إدخـــال قارئـــه يف جمموعـــة حكايـــات تـــشكل حبكـــة مركبـــة
 إال القليل منها، مما يـشكل الّزمينلقصص غالًبا ما تلتزم التسلسل السبيب و ا

إال أنـه ميكـن لكاتـب قـصة .  واملكـانالّزمـانانزياًحا جرت دراسـته يف فـصل 
وكمــا فعــل . اتالرّاويــ كمــا حيـصل عــادة يف 3 أن يقــدم احلبكــة املركبــةالناشـئة

 إذ دخلــــت ،)طالــــب علــــم فــــي العــــشرينات(ميخائيــــل صــــوايا يف روايــــة 
 هـدفت إىل تبيـان متاعـب العلـم الّـيتاحلكايات الكثرية يف احلكاية األصـلية 

أن خيـرج القـاص والتعلم يف العشرينات يف لبنان يف أسـرة تعـاين الفقـَر، دون 
                                                 

   .76_75ص ت، .د: 8بريوت، ط. فن الِقصة: حممد يوسف جنم _ 1

  .137، ص العربيالّطفلثقافة  : مسر روحي الفيصل_ 2
وهــي ختلــق اهتماًمــا ممــاثالً للــسرد .  ســرد داخــل أطــواء ســرد آخــر اكــربStory within a story: ِقــصة داخــل ِقــصة _ 3

  ]. 275_ 274، ص معجم المصطلحات األدبية :إبراهيم فتحي. [األصلي
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عمـــوده ) الكاتـــب( شـــكلت شخـــصية الـــراوي الـــذي عـــن املوضـــوع الـــرئيس
  .األساس

 املؤلفـــة مـــن كـــذلك قـــصت نـــازك ســـابا يـــارد قصـــًصا داخـــل روايتهـــا
، وهـي روايـة مغـامرات )بعيًدا عن ظل القلعة(، و)في ظل القلعة: (جزئني

واســتخدم أنــيس فرحيــة طريقــة احلكايــة . لألحــداث فيهــا الكثــري مــن الواقعيــة
فقـص عـشرات احلكايـات اجلذابـة ) اسمع يا رضا(داخل احلكاية يف كتابه 

 يقـارن فيـه الـذي  كان يعود بعد كل واحدة منهـا إىل موضـوعه األسـاساّليت
  . بني حياة املدينة والقرية، وحياة األمس واليوم

 علـى بـساط(وقصت إملـي نـصر اهللا ثـالث حكايـات ضـمن روايـة 
، 2 وأختــه اجلميلــةالــّساحر، وأســطورة 1حكايــة الــصياد كوللــو: ، هــي)الــثلج

  . 3وأسطورة سيدة العامل السفلي
أمـا إدفيـك . الـشباب و الناشـئةات تتوجـه إىل أعمـار الرّاويـوكل هذه 

الطبيـــــب (شـــــيبوب، فقـــــد قـــــصت حكايـــــات داخـــــل احلكايـــــة األصـــــلية يف 
  . ، وجنحت يف شد القارئ إىل املوضوع األساسي)الصغير

سميرة (واستخدمت روز غريب احلكاية داخل احلكاية يف رواية 
 شفيت من املرض بعد أن اّليت، فقصت حكاية اجلدة )ورفاقها في الجبل

                                                 
 .109 إىل ص 105 من ص _ 1
 . 150 إىل ص 140 من ص _ 2
 .155 إىل ص 150 من ص _ 3
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ن اختنقوا يف البئر الذييعة اخلالبة، وقصت حكاية الرجال سارت يف الطب
املهجورة يف القرية، فقدم األب نصيحة علمية متنع تكرار موت كل من 

  . ينزل إىل بئر أو قبو
) جحا قاض(كما استخدمت احلكاية داخل احلكاية يف حكاية

، فقصت حكايات قضائية خلصت بعدها، على لسان جحا، إىل الّشعبية
كذلك قصت حكايات داخل .  مفادها أن القضاء مهنة شائكةنتيجة

  _، وخلصت الّشعبية) جحا وتيمورلنك(احلكاية األصلية يف حكاية 
  إىل نتيجة مفادها أن عشرة زوجته ومحاره أقل _على لسان جحا أيًضا 

وقصت القاصة حكايات داخل احلكاية . خطرًا من عشرة السلطان
 تدور حول حماوالت إجياد عمل الّشعبية )حكاية أبي علي(األصلية يف 

 جعلت منه رجًال غنيا استطاع جتاوز اّليتفشلت كلها ما عدا األخرية 
  .مشكلة الكسل

) حذاء أبي القاسم الطنبوري(وقصت داخل احلكاية األصلية يف 
حكايات الطنبوري املتنوعة مع شخصيات جديدة تعرف إليها عن طريق 

ايات مل تشكل أي إرباك، إذ بدت بسيطة، وكلها حك. احلذاء املشؤوم
  . مرتابطة، بعيدة عن التعقيد

أمـــا ســـناء ســـامي شـــباين، فقـــد أدخلـــت عـــدة حكايـــات يف حكايـــة 
عليــه، " أبــو مــوزة"،  فقــصت حكايــة إطــالق اســم )ســيرة الحمــار األخيــر(
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 التقاهـا مـرة يف موسـم احلـصاد علـى البيـدر، الّـيت" غـرباء "_وحكاية حبـه ل
املتواجـدة يف  " أبـو مـوزة"علـى أن شخـصية ". هنيـة"احبته وحكاية أرض صـ

كـــــل احلكايـــــات الفرعيـــــة ظلـــــت ممـــــسكة باملوضـــــوع الـــــرئيس وبـــــدت أشـــــبه 
  ...بتداعيات

إال أن تداخل احلكايات يف احلكاية األصلية وتشعبها قد يوقع 
القارئ يف االرتباك إذا كان القاص يتوجه إىل أعمار صغرية كما يف ِقصة 

لوفاء احلسيين، إذ  يضطر القارئ إىل ) يد وشجرة التفاحعصفورة الع(
قراءة الِقصة عدة مرات ليفهم احلكايات الداخلة على احلكاية األصلية 

  . فيها، وهو ما يشكل عيًبا فنيا يطال حبكة الِقصة
    بناء الحبكة القصصية _ثانًيا 

البنـاء، صـورة :  صورتان رئيستان لبناء احلبكة القصصية، ومهاهناك 
  : العضويةالّصورةو 

تكــون بــني الوقــائع فيهـــا عالقــة كبــرية ضـــرورية أو  :1صــورة البنــاء �
 علـى شخـصية البطـل الـدائرِة حـوادث السردمنتظمة، فتعتمد وحدة 

                                                 
 تكـاد ال تـرتبط الّـيت وتبىن على سلـسلة مـن احلـوادث أو املواقـف املنفـصلة .) loose( ذات احلبكة املفككة ِقصةال هي  _ 1

، أو علـى ِقـصة تتحرك فيهـا الاّليتبرباط ما، ووحدة العمل القصصي فيها ال تعتمد على تسلسل احلوادث، ولكن على البيئة 
،ص ِقـصةال فـن: حممـد يوسـف جنـم [. مًعـاالشخـصيات تنـتظم احلـوادث و الّـيت األوىل فيهـا أو علـى النتيجـة العامـة لشخـصيةا

73 [.   
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 يـربط بـني أجـزاء الـذيالِقصة ووقائعها حوله إذ ميثل العمود الفقري 
  .  الِقصة

وجهــة إىل 
ُ
ســنوات ) 5 _ 1( جــًداّصغارالــوحتقــق معظــم القــصص امل

أـا ) الِقصة في أدب األطفال(حبكة مفككة يرى أمحد جنيب يف كتـاب 
، وهـي أوىل "1مرحلة احلكاية، أو مرحلة املشاهد املنفصلة املرتابطة"تناسب 
هلنـادي ديـة، ) أنـا أرى: ( األديب عنـد األطفـال؛ ومنهـا قـصصالنمومراحل 

بــالل (، و)مرمــر: (مــل الغــامن، وقــصيتأل)  يحبنــي كثيــًراالــذيصــديقي (و
  . لنبيهة حميديل) وعامر

 كــرابط هلــا، وحاولــت الشخــصيةوقــد اعتمــدت هــذه القــصص علــى 
 وأمسائهـا ومـا تقـوم بـه مـن الشخـصياتالوصول إىل قرائهـا مـن خلـل تكـرار 

  . أفعال
 الــــــّصورةوال غرابــــــة إن وصــــــلت إىل قرائهــــــا مــــــا دامــــــوا ال يهتمــــــون ب

سن، بل يكتفـون مبـشاهد متفرقـة جتمعهـا شخـصية مـا أو العضوية يف هذ ال
  . جيمعها حدث ما يتكرر

ويرســــم الكتــــاب، أيــــًضا، حبكــــة الِقــــصة علــــى طريقــــة البنــــاء إذا مــــا 
 عـــــادة هـــــي الـــــرابط بـــــني الشخـــــصيةتوجهـــــوا إىل األعمـــــار األكـــــرب فتكـــــون 

                                                 
  .149، ص  في أدب األطفالِقصةال:  أمحد جنيب_  1
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 ة وإن كانت قليلة مماالطّريقوقد اعتمد بعض كتاب األطفال هذه . أجزائها
  . 1سيكون له دالالت سُتذكر يف اية احلديث عن احلبكة

   2 العضويةالّصورة �

يرسم القاص فيها تصميًما هيكليا واضًحا لقـصته، ويـنظم احلـوادث 
 حبيــث يــؤدي كــل منهــا دوره يف مكانــه املناســب، لتــؤدي كــل الشخــصياتو 

 يتكـون ذيالـوأبـسط صـورة لبنـاء الِقـصة هـو . اخلطوط إىل النهايـة املرسـومة
ويــشرتط يف . 3احلــل _ العقــدة _املقدمــة : مــن ثــالث مراحــل معروفــة هــي
، فال تطول مرحلة على حساب أخرى، وال 4هذه املراحل أن تكون متوازنة

يبــاَلغ يف  عــرض مرحلــة ويقــصر يف أخــرى ممــا يــؤدي إىل خلــل فــين يف بنيــة 
 ؛يــل منهــاإال القل  العــضويةالــّصورةوتعتمــد معظــم قــصص األطفــال . الِقــصة

  :  ولتفصيل عناصرها

د للفكـرة ويعـّرف  ميّهـالذيمقدمة الِقصة هي املدخل : المقدمة )1(
ويُــشرتط أن تكــون .5باحلقــائق الالزمــة لفهــم مــا ســيأيت فيمــا بعــد

                                                 
ملفككــة، وذلــك مــن أصــل  موجهــة  إىل كافــة األعمــار حتقــق صــورة البنــاء أو احلبكــة اِقــصة قــدم األدبــاء اثنــني وثالثــني _  1

  . فقط% 11 ,6363حوالى  درست يف البحث، وهو ما يعادل اّليت  تشكل العينة ِقصة 275
 إىل ِقــصة، وتقــوم علــى حــوادث مرتابطــة، وقــد تنقلــب هــذه ال)organic( ذات احلبكــة العــضوية املتماســكة ِقــصة هــي ال_ 2

  ].74 _ 73، ص ِقصةفن ال: حممد يوسف جنم [.عمل آيل، حىت إن القارئ يشعر فيها بإحكام الصنعة 
  . 67 _ 66، ص فن الكتابة لألطفال:  أمحد جنيب_ 3
  .70_ 69، صفن الكتابة لألطفال:  أمحد جنيب_ 4
   .67، ص فن الكتابة لألطفال:  أمحد جنيب_ 5
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 واملكـان واملوضـوع الّزمـانقصرية ومتضمنة عناصر أساسـية مثـل "
 جيــــب حلهــــا، ويف العــــادة تتــــضمن شخــــصية أو الّــــيتواملــــشكلة 

، كما يشرتط أن حتقق عنصر التوازن مع  "1نتني يف موقف مثرياث
  .كل من العقدة واحلل

اب يف كيفيــــة تقــــدمي وإذ ال توجــــد ِقــــصة بــــال مقدمــــة، خيتلــــف الكّتــــ
 فمــنهم مــن يقــدم هلــا بــشكل مباشــر، فيبــدأها حبــوار ذهــين يــشد ؛قصــصهم

دأ ، مث يبــــ3ومــــنهم مــــن يــــستهل ِقــــصته حبركــــة عــــضوية. 2القــــارئ إىل عاملهــــا
  . حالّشر 

 يف الــّدخولومــنهم مــن يقــدم هلــا بوصــف بيئــة الِقــصة وأبطاهلــا قبــل 
 اّليتلروز غريب )  تأكل على خرم اإلبرةالّتيالمرأة (احلدث كما يف ِقصة 

  .بدأت وانتهت بالوصف

                                                 
حممـد علـي :  طـاهر، تقـدميعادل: سعيد حشمت وحلمي إبراهيم، مراجعة: تر.  فن وريادةالّترويح: دان كوربن . _ه _ 1

              .373،ص 1965حافظ، القاهرة، مكتبة النهضة املصرية، 
حملمــد علــي مشــس الــدين، ) شــاعر صــغري(لــسماح إدريــس، و) امللجــأ(لــروز غريــب، وِقــصة ) املعــين الكبــري(كمــا يف روايــة  _ 2
ــالــ(و) جــائزة الرفــق بــاحليوان: (لرشــاد دارغــوث؛ وقــصص) القلــوب الكبــرية(و ) محامــة الــسالم(و) لغــة احملبــة(و) يس الفقــر عيًب
بكاء يف غابة : (لروز غريب، وقصيت )البيت القدمي(و) صندوق أم حمفوظ: (إلدفيك شيبوب؛ وقصيت) هل تعود احلمامة؟(و

نــزة الولــد والع(و) يــوم خــارج املدرســة: (جلــربان مــسعود، وقــصيت) عنــرت(إلملــي نــصر اهللا، و) شــوف تفــرج يــا ســالم(و) مشاليــة
 ... حملمد علي مشس الدين، وغريها) شاعر صغري(حلسن عبد اهللا، و) واخلروف

عندما داست قدما توفيق العاريتان رمـال : "_ بدأا باّليتإلدفيك شيبوب ) الصيد يف العاصفة(ومنها استهالل ِقصة  _ 3
  .قدة فاحلل، مث راحت تشرح احلدث للوصول إىل الع..."الشاطئ الباردة، سرت يف جسمه رعشة
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) الكلـــــب الـــــوفي( إال أن مقدمـــــة وصـــــفية تطـــــول، كمـــــا يف ِقـــــصة 
، 1ومهارتـه يف الـصيد" أيب طـوين"عريـف  بدأ الِقصة بتالذيمليشال عبد اهللا 

، قـادرة علـى بعـث امللـل يف نفـس القـارئ 2وأتبع هذا الوصـف بوصـف كلبـه
  .  إىل قلب احلدثالّدخول يتشوق إىل الذي الصغري

 إىل قراءة الطّفل، وهي طريقة جتذب 3وقد يبدأ القاص قصته بسؤال
ات الكتابـــة قليلـــة  تـــستهل بنـــرب الّـــيتإال أن القـــصص . القـــصة ملعرفـــة اجلـــواب

الليـــاس زغيـــب، وقـــد اســـتهل ) ريـــشا يطيـــر(ولكـــن موجـــودة كمـــا يف قـــصة 
 فجمـــع فيهـــا مـــا بـــني  "مـــا هـــذه الـــضجة فـــوق؟..تِـــْق تِـــْق تِـــقْ  "_الِقـــصة ب

  .   إىل الِقصة جذابًاالّدخول، فبدا السؤالنربات الكتابة و 

 إىل فــلالطّ  يعيــد الــذي) ُحيكــى(وقــد يبــدأ الكتــاب حكايــام بلفــظ 
كان يا   "ـ، وقد يبدأوا ب4الّشعبيةاملاضي القدمي القدمي كما يف احلكايات 

                                                 
صياد ماهر، بل هو من أمهر الصيادين على اإلطالق، بشهادة مجيع أصدقائه وغريهم ممن عرفوه ) أبو طوين: "( يقول_ 1

ال غرو من أن أصدقاءه كثر ملا يتحلى به من صفات محيدة ابسطها الكرم، وحسن الضيافة، وبشاشة الوجه، . وعاشروه
 ".بعها من الفكاهة والدعابة وخفة الروحوالبسمة الربيئة براءة األطفال، وما ت

أميًنا خملًصا مطواًعا، يرافق صاحبه إىل ) مرجان(وكان ). َمرجان(كلب صيد أصيل يدعى ) أيب طوين (_ل: " يقول_ 2
ا لالنقضاض عليها  الصيد، فيحمل إليه الطرائد، ويكشف مكان الطيور املختبئة بني األعشاب، يتبع رحيها، ويقف مستعد

 ". حىت ينقض عليها وجيربها على الطريان) ِجيبها(وما إن يسمع كلمة . ار أوامر سيدهبانتظ

 أدخلـت القـارئ إىل عـاِمل الِقـصة مـن خلـل سـؤال حيمـل مـن الغمـوض الّـيتإلملـي نـصر اهللا ) طبيب مغريب( كما يف ِقصة _ 3
 كانـت زيارتـه كـسرًا الـذيديث عـن الطبيـب املغـريب وتابعـت احلـ" زيارته، من يـذكرها؟: "السؤالفقد بدأت قصتها ب. ما حيمل

" كيف حال املطبخ عندكم؟: "السؤالب) القلوب الكبرية(وبدأ رشاد دارغوث ِقصة . لرتابة العيش يف القرية اجلنوبية احلدودية
 .من العنوان سخر فيها قاصها من احلاسدين واحلاقدين بدًءا اّليتوذلك يف دخول غامض وجذاب إىل عامل الِقصة 

  .أللبري مطلق) الثعلب التائب(و) جبل األقزام(لروز غريب، و) مركب الفأرة(ومنها  _ 4
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ة لوفاء احلسيين، إذ جلـست اجلـدّ ) الخياط والقمر(كما يف ِقصة " ما كان
مــع حفـــدائها لــتقص علـــيهم حكايـــة مــن حكاياـــا املــسلية تبـــدأها بالعبـــارة 

، وتنهيهـا بوعـد حبكايـة ثانيـة "…الّزمانكان يا ما كان يف قدمي : "يةالسرد
  .   القدميةالّشفهيةيف الغد، وتذكر هذه البداية باحلكايات 

  _  أمـا حتقيـق شــرط التـوازن مـع كــل مـن العقـدة واحلــل فـال يتحقــق 
  .   يف كل قصص األطفال_رغم أمهيته 

فمــن إحــدى عيــوب الِقــصة الفنيــة إطالــة القــاص مقدمتــه إىل درجــة 
خالفـات (قِـصة : مثلة كثرية على هـذا العيـب، منهـا واأل؛تبعث على السأم

حديث طويـل لرشاد دارغوث، إذ طالت املقدمة وكانت عبارة عن ) محببة
كــذلك طالــت مقدمــة قِــصة . عــن جــار بطــل الِقــصة ال عالقــة لــه بعقــدا

ملنري عشقويت حىت بلغت صفحتني ونصف الـصفحة ) غضبة األمواج في(
لــغ عــدد صــفحاا مثــاين صــفحات، مــا يثــري امللــل  يباّلــيتمــن أصــل الِقــصة 

  .  والسأم

ملنري عشقويت حـىت يكـاد ) مغارة ظريفة(كذلك طالت مقدمة ِقصة 
 ال عــن بطلــة الطفولــةالقــارئ يعتقــد أن القــاص يقــص ذكرياتــه عــن القريــة و 

  .  أراد إخبار قصتهااّليتالِقصة 
ل قـصته وقدرتـه علـى من هنا، فإن براعة القاص تظهر واضحة  من استهال

اإلمساك بالقارئ، سواء كان االستهالل حوارًا ذهنيا، أو حركة عضوية، أو  
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، أو عبـــارة )حيكـــى(كـــاَن وصـــًفا، أو ســـؤاًال، أو مـــن خلـــل اســـتخدام لفظـــة 
إال أن جنـاح القـاص . ، أو نربات الكتابـة1 )الّزمانكان يا ما كان يف قدمي (

 الــذيوب خــضوعه لــشرط التــوازن يف اســتخدام اســتهالل مميــز ال ينفــي وجــ
  . جيرب القاص على جتنب إطالة املقدمة على حساب كل من العقدة واحلل

على ) أوج احلبكة(أو ) ذروة احلبكة(تطلق العقدة أو : العقدة) 2(
، فحيــث تبــدأ عمليــة البنــاء "2أقــصى درجــات التــأزم يف عمــل قصــصي مــا"

ينمـو فيهـا الــصراع مـع منــو  "بالواقعـة األوىل ومـا يليهــا مـن حـوادث مفاجئــة،
 تتمثـــل الّـــيتاحلركـــة يف الِقـــصة، حـــىت نـــصل إىل أقـــوى احلـــوادث إثـــارة، تلـــك 

، وهــو مــا ســيقود الِقــصة إىل "3عــادة بأشــد املواقــف تعقيــًدا يف عمليــة البنــاء
حل أكيد بعـده إذا مـا كانـت تتطـور تطـورًا منطقيـا ومعقـوًال، علـى أن تظـل 

  كما أمكن للمقدمة الطويلة قبل _ذ ميكن للعقدة ملتزمة بقضية التوازن، إ
) مـازن والنملـة( أن تشكل خلًال يعيب توازن الِقـصة كعقـدة قِـصة _ذلك 

ـــيتحلـــسن عبـــد اهللا  ـــصة فـــدخلت يف اإلطالـــة اّل  أخـــذت حيـــزًا كبـــريًا مـــن الِق
  . واجلدلية واملناقشة إىل درجة امللل

                                                 
 ختمـت ـا روز غريـب حكايتهـا الّـيت تبدأ  بعبارة  تقليدية كهذه بعبارة علـى غـرار العبـارة اّليت غالًبا ما تنتهي القصص _  1
  ". خبيتهاحكاييت حكيتها، يف عبك": الّشعبية) العجوز والذئب(
، الّلبنــــاينبــــريوت، دار الكتــــاب ). عــــرض وتقيــــيم وترمجــــة (معجــــم المــــصطلحات األدبيــــة المعاصــــرة:   ســــعيد علــــوش_ 2

  .64م، ص 1985 _ _ ه1405، 1 الدار البيضاء، ط_سوشربيس 
  . 67، ص فن الكتابة لألطفال:  أمحد جنيب_ 3
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ل املناقــشات الطويلــة   بعــد كــ_أمــا وقــد تــرك القــاص بطــل الِقــصة 
  . القارئ لن يقتنع به أيًضاالطّفل  غري مقتنع باحلل، فإن _واململة 

ســـــنابل (وقـــــد وقعـــــت إدفيـــــك شـــــيبوب يف خلـــــل العقـــــدة يف ِقـــــصة 
  : االجتماعية إذ أوجدت عقدة ومهية تقوم على) القمح

  . إرجاع سبب إمهال وتكرب وشيطنة االبنة مها إىل الوراثة) أ(
قـــارئ يعتقـــد أن العقـــدة ال حـــل هلـــا مـــا دامـــت تتعلـــق جعـــل ال) ب(

بــأمر الوراثــة، وإذ بــه يفاجــأ حبــل مل يأخــذ مــن جهــد األب إال مــشوار ســري 
إىل احلقــل وإلقــاء درس تربــوي ســاذج عــن الفــرق بــني ســنابل القمــح املليئــة 

  ! خّلَص االبنة مها من كّل مشاكلهاالذيوالفارغة، و 
التـــــوازن مـــــع كـــــل مـــــن املقدمـــــة يـــــشرتط يف العقـــــدة، إذن، أن حتقـــــق 

  . واحلل، وإال وقع القاص يف خلل بنية الِقصة الفين
  : بالتايل Denouement يُعرُف حل العقدة حل العقدة) 3(
   .اصطالح يرجع أصله إىل كلمة فرنسية تعين فك أو حل) أ(
يـــــشري إىل عاقبـــــة  أو نتيجـــــة أّي وضـــــع معقـــــد أو أّي ســـــياق ) ب(

   .لتعاقب األحداث
ويشري بنوعيته األدبية إىل النتيجة اخلتامية أو كشف اللثام عـن ) ج(

   .التعقيدات الدرامية الرئيسية يف متثيلية أو رواية أو عمل أديب
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وحل العقدة هو عملية فك خيوط أو إطفاء اهتمـام مثـار مبـآل ) د(
ـــــك بعـــــض  ـــــّشر وضـــــع معقـــــد علـــــى حنـــــو غـــــري مـــــصطنع، ويتطلـــــب ذل وح ال

  .1ملختبئة وضروب سوء الفهم ذات الصلة بالعقدةات لألسرار االّتفسري و 

  :  ويشرح أمحد جنيب الفكرة بقوله

" حب، وتـزال العراقيـل، وتتفـتح فها، وتتبدد الـسّ تبدأ األمور يف تكش
طـــرق خمتلفـــة للوصــــول إىل ايـــة الِقـــصة ويــــصل القـــاص بقارئـــه إىل النهايــــة 

رة ودراماتيكية مىت كانت أو اية الِقصة تصبح مؤث ، فإذا باحلل”2املرسومة
 قد تطورت تطورًا منطقيا مرفًقا بوحدة اإلثـارة واالقتـصاد يف الّسابقةالوقائع 
ة _مىت بلغت الِقصة الذروة، فعلى القصاص أن يالحظ ـاي"و. احلوادث

  . ، إذ جيب أن تلي الذروة مباشرةالرّاوية

 تكــون كمــا جيــب أن تتــضمن النهايــة حــًال معقــوًال  للمــشكلة، وأن
 تــدعو إىل العمــل الّــيتكنهايــات القــصص ” 3متمــشية مــع موضــوع الِقــصة

 تتحـــــدث عـــــن مثالـــــب الّـــــيت، وتلـــــك الّتقاليـــــد والتـــــزام  العـــــادات و الّتعـــــاونو 
 الطّفـل ترضـي الـّشرير تثيـب اخلـري وتعاقـب اّليت الّشعبيةاتمع، واحلكايات 

 فيعتقــــد اعتقــــاًدا وتــــشعره بالراحــــة ومبنطــــق األمــــور فتــــزرع األمــــل يف نفــــسه،
 ــا أن مــا يفعلــه مــن خـــري ال بــدعليــه، والعكــس صـــحيحأكافَــ وأن يُ حقيقي  .

                                                 
  .145 _ 144، صمعجم المصطلحات األدبية:  إبراهيم فتحي_ 1
   .67، ص فن الكتابة لألطفال:  أمحد جنيب_ 2
   .                375، ص  فن وريادةالّترويح: دان كوربن. _ ه_ 3



 521

 تقوهلــــا اجلــــدات بعــــد الّــــيتوكثــــريًا مــــا تعقــــب تلــــك النهايــــات عبــــارة كتلــــك 
 ختمـت ـا روز غريـب الّـيتاالنتهاء من قص احلكايات، على غـرار العبـارة 

  ".ك خبيتها◌ّ حكيتها، يف عبحكاييت ": الّشعبية) العجوز والذئب(حكايتها 

على أنه، وكما ميكن لالستهالل أن يكون استهالًال إبداعيا، ميكـن 
ال (للحـــل أن يكـــون غـــري متوقـــع فيـــرتك انطباًعـــا ال ينـــسى كمـــا ايـــة ِقـــصة 

ة مل الـــصغري  أن راويـــة الِقـــصة  اختتمتهـــا بـــسؤال دلّ الّـــيتهلنـــادي ديـــة ) أرى
 رغم فرحها بوضوح رؤيتها، فسألت عـن خترج بعد من حالة تشويش الرؤية

العنكبـــــوت رغـــــم أن النظـــــارات الطبيـــــة أجابتهـــــا عـــــن ســـــؤاهلا عـــــن التـــــوت 
  .والعنكبوت وأدركت أا كانت ترى العنكبوت توتًا

 الّـيتمليـشال عبـد اهللا املفاجئـة، و ) الكلب الـوفي(كذلك حل قِـصة 
 إشـــارة  أشـــارتاّلـــيتُدهـــس فيهـــا الكلـــب يف غمـــرة فرحـــه بعـــودة صـــاحبه، و 

  . سريعة ولكن مؤثرة إىل خماطر السرعة
) حذاء أبي القاسـم الطنبـوري(ومن النهايات الغريبة خامتة حكايـة 

تعهـًدا  يعلـن   لروز غريـب إذ أودع الطنبـوري حـذاءه الـسجن وكتـبالّشعبية
  !فيه أن ال عالقة له مبا حيصل بسببه بعد اليوم

 اكتـشف الـذي عبـد اهللا حلـسن) راجة الزرقـاءالدّ (ومنها اية ِقصة 
 حيـب ـا بعـض الّـيتفيها كيـف ميكـن لإلنـسان أن حيـب مجـاًدا بـالقوة ذاـا 

 أراحـت آخـُر الّـيتإلملي نصر اهللا ) يوميات هرّ (كذلك اية رواية . الناس
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يوميــات اهلــر القــارئ مــن عنــاء قلــق تعرضــه للمــوت أو جناتــه، فاطمــأن علــى 
لـسيدتني اللتـني مل تعرفـا احلقيقـة، فرافقهمـا جناته، وإن سـاد القلـُق كـًال مـن ا

  .احلزن املبين على الشك

ــــصة  ــــصة تومــــا اخلــــوري ِق ــــه فيمــــا يتعلــــق بنهايــــة ِق أهــــًال (واألمــــر ذات
 _ ظهــر فيهــا الّــيت تتحــدث عــن  احلــرب األهليــة، و الّــيتالوطنيــة ) بالخواجــا

 صــــــاحب حمــــــل اــــــوهرات املــــــسروق يف األســــــواق _يف اللحظــــــة األخــــــرية 
  . جاريةالت

الــدائرة يف جــو اخلــوف، ) عنتــر(وأحــسن جــربان مــسعود إــاء ِقــصة 
: واصــــًفا خــــوف عــــادل العائــــد إىل البيــــت مرتبًكــــا ارتباًكــــا لغويــــا مــــضحًكا

  !".دخلكم)...طنوس (اّليتيا خ)!... تقال(يا عمي .... دخلكم"

، ليــــست closureعلــــى أن ايــــة الِقــــصة أو إقفاهلــــا أو إغالقهــــا 
ثابــة إغــالق للعمــل، ففــي األعمــال احلداثيــة توجــد ايــات مفتوحــة دائًمــا مب

open- ended وقد يشري ذلك إىل بعض قضايا اجلماليـة والعقائديـة ،
  . 1وال يقتصر على الِقصة واحلبكة

) ال أرى( أمــام ســؤال كِقــصة الطّفــلوهــذه النهايــات املفتوحــة تــرتك 
يف وقـت مل يكـن هنــاك أي  انتهــت بـسؤال عـن العنكبــوت الّـيتهلنـادي ديـة 

 أمــام مــا يــشبه التأكــد مــن تكــرار احلــدث كمــا يف الطّفــلوتــرتك ! عنكبــوت
                                                 

1 _ Mohammad Enani: Modern Literary Terms, Dic. 10  
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 أمــام تــساؤل الطّفــلكمــا تــرتك ). مرمــر(ايــة ِقــصة نبيهــة حميــديل املفتوحــة 
هـل (ميكن أن يشارك يف إعطاء جواب عنه، كما يف قِـصة إدفيـك شـيبوب 

 منـذ عنـوان الِقـصة وانتهـى بـالطرح  فيهـاالتّـساؤل بـدأ الّـيت) تعود الحمامـة؟
أتكـون هـذه : " تعليًقا على عودة احلمامة حتمل يف فمها غصن زيتـونالتايل

ا استجابة لصالة باسل وإشـارة النتهـاء  وإحـالل إالبادرة جمرد صدفة، أم 
 ".السالم؟

 املنطقــــي الّتفكـــري علــــى الطّفـــلوميكـــن للنهايـــة املفتوحــــة أن تـــساعد 
جحــــا ( إىل الواقعيــــة مــــن غــــريه، كمــــا يف ايــــة حكايــــة إلجيــــاد حــــل أقــــرب

 قرر تعليم محاره القراءة والكتابة الذيلروز غريب، إذ راهن جحا ) وحماره
قد ميوت احلمار، أو ميوت جحا، أو ميـوت : على واحد من احللول األربعة

 وعـــده جحـــا بتعلـــيم محـــاره ليـــشرتيه منـــه، أو يـــتعلم احلمـــار الـــذيالـــسلطان 
  .  والكتابةالقراءة

ـــــصة  ـــــة( وميكـــــن لنهايـــــة ِق ر أن تكـــــون منوذًجـــــا آَخـــــ) مـــــازن والنمل
ــــيت تــــرتك للقــــارئ ســــؤاًال شــــكل عقــــدة  الِقــــصة الّــــيتللنهايــــات املفتوحــــة   اّل

تطاولت دون أن  تصل إىل حل يعاَقب مازن عليه أو يثاب ألنه تأخر عن 
ون أن ينهيهــا، وقــد تـرك القــاص الِقـصة د. املدرسـة بـسبب مــساعدته النملـة

لقـد عرفـت أيهـا القـارئ رأي املـدير، والنـاظر مبـا : " بـالقولالطّفلوخاطب  
سـؤال ميكـن " حدث ملازن، كما عرفـت رأي مـازن نفـسه، فمـا رأيـك أنـت؟



 524

لكــل قــارئ أن جييــب عنــه بواحــد مــن االحتمــاالت املوجــودة، أو باحتمــال 
فتوحـة عـن تـساؤل ال امل)  المعلـم عبـد اهللا(وتعرب اية ِقصة .  رابع جديد

 تدور فيه الذييطلب من القارئ أن جييب عنه وإن كان يكرس اجلو املرح 
  . الِقصة

 قــــد يقــــع فيهــــا كتــــاب قــــصة األطفــــال الّــــيت إىل اخلِــــالل بالنّــــسبةأمــــا 
  :  فيما يتعلق باحلل، فيمكن أنالناشئةو 

فيقـدم القـاص أي حـل مفتعـل إلـاء قـصته : يفتقد احلل املنطـق) أ(
ــــو كــــان علــــى حــــساب املنطــــق كمــــا يف قــــصيت  ــــة(حــــىت ل ) أضــــواء المدين

ُحتَـــل الِقـــصة األوىل باســـتخدام حـــل . لرشـــاد دارغـــوث) خالفـــات محببـــة(و
جاهز يعتقد القـاص فيـه أنـه أـى مـشكلة الفـىت القـروي احلـامل بنقـود جمانيـة 

ينــة  عانــاه يف املدالــذيوذلــك بتقــدمي هــذه النقــود إليــه تعويــًضا عــن العــذاب 
مكرًسا فكرة ) األمري(من خمدومها ) اخلادمة(وذلك مبفاجأته خبرب زواج أمه 

أمـــا .  كـــاَن جيـــُب أن تُـــستبدل قيمـــة العمـــِل ـــاالّـــيتاانيـــة املرفوضـــة تربويـــا و 
ة، فقــد حــل القــاص عقـــدة حــسد أقاربــه مــن جهتــه هــو فقـــرر الثانيــالِقــصة 

م أن األذى يأتيــه مــنهم وال إجيــاد نقــاط مــشرتكة تبعــد عنــه أذاهــم، مــع العلــ
 لـروز غريـب الـّشعبية) جحـا معلـم أوالد(؟ وبـدت ايـة حكايـة!يأتيهم منـه

مفتعلــــة، إذ مل توفــــق يف مــــزج حكــــايتني عــــن جحــــا، إحــــدامها تــــتكلم عنــــه  
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 وأصــيب 1ة عــن تــصديقه نبــأ وجــود عــرس أشــاعه هــوالثانيــكمعلــم أوالد، و 
وأــت إدفيـك شـيبوب قِــصة ! علـى أثـره حبجـر يف رأســه عقابًـا علـى احتيالـه

  .الوارد ذكرها يف خلل العقدة حبل مفتعل غري منطقي) القمح سنابل(
وعلى عكس مـا حيـصل عنـد اختيـار حـل : يكون احلل مرتبًكا) ب(

مفتعــل ســريع، يقــع القــاص يف االرتبــاك أحيانًــا عنــدما يريــد إــاء قــصته أو 
 كان جيب اّليت) بيرالك المعني(روايته، كما حصل مع روز غريب يف رواية 

 الرّاويــة اســتهلت القاصــة الّــيتأن تنتهــي مبــا تقــصه إحــدى بنــات أم هرمــوش 
 1630لبنـان سـنة (ا وبزوجها، فإذا بالقاصة تقحم فصًال وثائقيا بعنوان 

كــــــان مــــــن املفــــــرتض أن يقــــــدم بعــــــد فــــــصل ) يف يوميــــــات ســــــائح بريطــــــاين
وال .  املعــــين الكبــــريفيكــــون وثيقــــة عــــن احليــــاة االجتماعيــــة أيــــام) الغــــروب(

 الرّاويــــةيــــستبعد أن يكــــون هــــذا االرتبــــاك خطــــأ الناشــــر وإن كانــــت طبعــــة 
  .اخلامسة تستبعد هذه الفرضية

تبىن النهايـات املـصطنعة علـى مـا :  يكون احلل تربويا مصطنًعا) ج(
 حتد مـن اّليتيقوم به القاص من تدخل اية الِقصة تعبريًا عن آرائه اخلاصة 

 يعيش أحداثها ويرقـب عقـدا فحّلهـا الذيصة على نفس القارئ تأثري القِ 
بويــةوالنهايــات . ليّكــوَن فكرتــه اخلاصــة عنهــا إحــدى أشــكال النهايــات الرت 

                                                 
 . ه ال عن جحاالّشر  العرس حتكى لألطفال عادة عن أشعب الطفيلي ِقصة _ 1
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حمامـة (، و2)الجـدول(،  و1)سـنابل القمـح: (املباشرة، كنهايـات قـصص
، 6)بـراءة األطفـال(، و5)أنـت ولـد مميـز(، و4)المحبة لغة(، و3)السالم

 إلدفيــــك شــــيبوب؛ وهــــي ايــــات أقــــرب إىل  7)عــــة الغــــداء الــــساخنةوق(و
، 8)مغـارة ظريفـة: (كذلك تبـدو ايـات قـصص. الدروس منها إىل األدب

 ملنـري عـشقويت ايـات تربويـة إميانيـة ُختـرج 10)حربـوق(، و9)شجرة الدار(و
وُيضعف  ُيضعف الِقصة الذي املباشر الّرتبية من جو الِقصة إىل َجو الطّفل
  .  تأثريها

                                                 
 مييــل مــع النــسيم هــي متاًمــا كالفتــاة املتكــربة الّــيتإن الــسنبلة اهلزيلــة الرافعــة الــرأس : "ًســا تربويــا لقــن األب ابنتــه املتكــربة در _ 1

 ".  تعطي بصمت أحسن ما عندهااّليتاخلفيفة، بينما السنبلة الثقيلة احمنية الرأس كالفتاة العاقلة املتواضعة 
حيــام تبقــى راكــدة كهــذه الربكــة إذا احتفظــوا .  واألطفــال أيــًضاسالنــاهكــذا : "التــايل الــّشكل علــى ِقــصة كانــت ايــة ال_ 2

 ...". جادت احلياة ا عليهم ومل يشاركوا فيها سواهماّليتألنفسهم بالنعم 
 ". أهم شرط لكل عمل مبدع مهما يكن بسيطًا؟الّصدقأليس : "ِقصة تدخلت الكاتبة بشكل مباشر يف اية ال_ 3
 وتبـدل  الّنفـوسيا للغة احملبة ما أعظمهـا، وكيـف اسـتطاعت أن تبلـسم : "باشر يف اية قصتها تدخلت الكاتبة بشكل م_ 4

 ". كآبتها فرًحا وحبورًا
فعلى كل أم أن تقول البنها وهي تبتـسم : " تدخلت الكاتبة بشكل مباشر يف اية قصتها موجهة حديثها إىل األمهات_ 5
 !".  أنت ولد مميز: له
 ال تعـرف احلقـد الّـيتويـا لنقـاوة قلـوم ! يـا لـرباءة األطفـال: "ِقـصةشكل مباشـر ملخـصة اهلـدف مـن ال تدخلت الكاتبة ب_ 6

 ". وما كان أسعد دنيانا، حنن الكبار، لو سلكنا منهجهم احليايت الربيء! والبغضاء
ا أنــصع معدنــه عنــدما تبــارك اإلنــسان، مــ: "ِقــصة تــدخلت الكاتبــة بــشكل مباشــر يف ايــة قــصتها ملخــصة اهلــدف مــن ال_ 7

 ". ، فيمسي ذهًبا خالًصاالّنارإنه كالترب، تصهره . الّصحيحةة الّطريقُحيك ب
 ". وما أغرب عامله! ما أشد طمع اإلنسان: " تدخل الكاتب بشكل مباشر فقال_ 8
يت يـوم وينتهـي  أهكذا عمر اإلنسان علـى األرض الفانيـة، مـشوار مهمـا طـال، ويـأ: " تدخل الكاتب بشكل مباشر فقال_ 9

 ". يف البذورالّرجاءولكن يبقى ! ما أظلم القدر. كل شيء
.  واحلرابيـق الكبـارالـّصغاراحـم أوالدنـا مـن احلرابيـق ! يارب: " تدخل الكاتب بشكل مباشر تربوي إمياين يف اية قصته_ 10

 ". سنابل احملبة ويقطعون زيتون السالمن يشوهون وجه العامل ويزرعون األرض فتنة وشرورًا، فيطحنون الذيأولئك الشياطني 
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ميكــــن، إذن، حلــــل الِقــــصة أن يكــــون مــــن الرباعــــة حبيــــث ال يُنــــسى، 
وميكـن حلبكـة . شرط أن يكـون منطقيـا، مقنًعـا، غـري متكلـف، وغـري مباشـر

الِقــــصة عامــــة أن تكــــون مــــن الرباعــــة حبيــــث يُعــــرتف فيهــــا لقــــاص األطفــــال 
  . واملضمونالّشكل باإلبداع يف الناشئةو 

 ِقصة على أساس بناء احلبكة 275لعّينة املؤلفة من وبعد حتليل ا
  :التايل الّشكلالقصصية، يتبني أا تتوزع على 

  بناء الحبكة   العدد  النسبة المئوية

   العضويةالّصورة  243   %363688,حوالى

  صورة البناء  32  %11 ,6363حوالى 

  المجموع  ِقصة 275  100%

  خالصة عامة
حواىل ( العضوية ما نسبته الناشئةطفال و حققت حبكة ِقصة األ

، مما )11 ,6363حواىل  (_أما صورة البناء، ف %). 363688,
 اّليتة األوىل الطّريقيدل على أن معظم كتاب األطفال يقدمون قصصهم ب

 أن يتفاعل مع أحداثها ويفهمها عن طريق متابعة املقدمة، الطّفليستطيع 
  : بكة هيعلى أن شروط احل. فالعقدة، فاحلل

أّال يكون فيها خلل منطقي، وقد وجد أن نسبة هذا اخللل يف  �
   %).36364,(القصص املدروسة مبعدل 
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املقدمة، (أن تكون متوازنة، خالية من عيوب إطالة أحد عناصرها  �
  . على حساب اآلخر) أو العقدة، أو احلل

 أن يطابق بدُء احلبكة بدءَ : ، أيالّزمينأن حتقق التسلسل السبيب و  �
  . احلكاية، وهو ما حتققه معظم القصص يف العينة

 open- endedاستخدم بعض كتاب األطفال النهايات املفتوحة  �
:  ِقصة، أي ما يعادل275، وعددها ست قصص من أصل 

وبدت ناجحة رغم أن معظم القصص اعتمدت ، )2.8181(
  .ية املعروفةالّتقليدالنهايات 

 العضوية املتقنة املتوازنة ورةالصّ أخريًا، فإن معظم القصص حتقق 
أما . ذات احلبكة البسيطة والنهايات املعروفة إال ما وقع منها يف خلل فين

اعتماد الكّتاب صورة البناء، فرغم ضآلة نسبتها، فقد أوصلت الفكرة عرب 
 كتبت لألعمار اّليتي إىل ِقصة األطفال، سواء تلك الّتقليد غري اُألسلوب

  . الشباب و شئةللّناة أو الصغري 

  السرد      

، فـــإن للـــسرد "1 أو حـــديث وحنـــوه خـــربٍ قـــص : " هـــوالـــسردإذا كـــان 
طرائق خيتار منها القاص ما يشاء ليبدع أسلوبًا خاصا يستخدم فيه احلوار، 

                                                 
 .227، ص  واألدبيةاللغويةقاموس المصطلحات ): وغريه( إميل يعقوب، _ 1
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 يراهـــــا مناســـــبة الّــــيتوالوصــــف، وخيتـــــار فيــــه الكلمـــــات والعبــــارات واجلمـــــل 
  :  من دراسةمن هنا، كان ال بد. ملوضوعه ولقرائه

، طريقــــة الــــّذايت الــــسردة املباشــــرة، طريقــــة الطّريقــــ(الــــسردطرائــــق ) أ(
   .الوثائق، تيار الوعي أو املونولوج الداخلي

   .احلوار) ب(

، مفــردات قــصة األطفــال اللغويــة الطّفــلمراحــل منــو (اُألســلوب) ج(
  ) الناشئة، مجل وتراكيب قصة األطفال و الناشئةو 

  .الوصف) د(

 تــساعد علــى الوصــول إىل معرفــة عالقــة ســرد القــصة الّدراســةذه وهــ
ن تتوجــــــــه إلــــــــيهم لتــــــــستكمل بدراســــــــة الــــــــذي الناشــــــــئةبأعمـــــــار األطفــــــــال و 

  . وبيئة القصة فاخليالالشخصيات

  السردطرائق ) أ(

هنـــاك أربـــع طرائـــق  للـــسرد يـــستخدمها القـــاص إليـــصال الفكـــرة إىل 
 ال يلغـــي الـــّشائعة الـــسردن طرائـــق علـــى أن اعتمـــاد القـــاص طريقـــة مـــ. قرائـــه

اســـتخدام طريقـــة ثانيـــة أو ثالثـــة يف نـــص مـــا دون أن يـــؤثر هـــذا ســـلبيا علـــى 
  . شكل أو مضمون هذا النص

  :وهذه الطرائق هي
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   ة المباشرةالّطريق �
 جيلــس إىل الــذية هــو عمــل املــؤرخ الطّريقــإن عمــل القــاص يف هــذه 

 بعـد الـسرد، فيتـوىل 1الشخـصياتة مـن  الظاهر موعالّتاريخمكتبه ليدون 
 غالبًـا مـا الّـيتة الطّريقـأن  يتخذ لنفسه موقًفـا خـارج أحـداث الِقـصة؛ وهـي 

  .الناشئةتتبع يف قصص األطفال و 
 املباشــر بــضمري الغائـــب األكثــر تــداوًال بــني الـــسراد، الــسرد ويــرتبط 

وشــيوع اســـتعماله .  القــراءواأليــسر اســتقباًال بــني املتلقـــني، واألدىن إىل فهــم
ــــه ميّكــــن القــــاص مــــن معرفــــة  ــــاب يعــــود إىل أن ــــسراد الــــشفويني والكّت ــــني ال ب

جمــرد " يقـف خلفــه حمميـا بكونـه الـذيي الــسردشخـصيات وأحـداث عملـه 
 الــذي، ممـا يفـصله عـن نـصه "حـاٍك حيكـي ال مؤلـف يؤلـف، أو مبـدع يبـدع

ا حيكيــه الــسارد يف نــصه هــو مــ" تــوحي أن الّــيتيــساهم يف تكــريس الفكــرة 
ـــا كـــان بالفعـــل ممـــا يقـــرب بـــني املتلقـــي والـــنص، وهـــو املطلـــوب علـــى " 2حق

  .  خاصةالناشئةصعيد قصة األطفال و 
  )يةالّذات الّترجمة(ي الّذات السردطريقة  �

يكتـــب القـــاص فيهـــا قـــصته بـــضمري املـــتكلم، ويـــضع نفـــسه مكـــان  
نويــة ليبــث علــى لــساا ترمجــة  الثاالشخــصياتالبطــل أو البطلــة أو إحــدى 

وهــذا الـضمري جيعــل احلكايــة املـسرودة، أو األحدوثــة املرويــة، . ذاتيـة ُمَتَخيلــة
                                                 

 . 78 _ 77، ص ِقصةفن ال:  حممد يوسف جنم_ 1
  .179 _ 177، ص السرد، حبث يف تقنيات الّراويةفي نظرية :  عبد امللك مرتاض_ 2
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مرجعيتهـا متوغلـة " األنـا "_ف. الـّذاتمندجمة يف روح املؤلف، حميلـة علـى 
وإذ  .  البــشرية، واضـحة كمــا هـي ال كمــا جيـب أن تكــونالـّنفسإىل أعمـاق 

قِـــصة َمرويّـــة بـــضمري املـــتكلم، أن املؤلـــف هـــو يتـــوهم القـــارئ، عنـــد قراءتـــه 
، فقـــد نـــشأ اســـتعمال هـــذا الرّاويـــة تـــنهض عليهـــا الّـــيت الشخـــصياتإحـــدى 

ية، فكأنـه امتـداد هلـا، أو كأـا الّذاتالضمري متواكًبا مع ازدهار أدب السرية 
 كـان تأثريهـا الّـيتي الّنفـس التحليـلكمـا نـشأ عـن ازدهـار حركـة . امتداد منه

بيـــد أن العـــرب عرفـــوا هـــذا الـــضمري منـــذ القـــدم، ". ا يف الفكـــر الغـــريبعميًقـــ
، "بلغـين: "بعبـارة) ألف ليلة وليلة(فكثريًا ما افتتحت شهرزاد حكاياا يف 

 إىل نفـــسها، وحتـــاول إذابتـــه يف زمنهـــا، واســـتدراجه إىل الـــسردفكانـــت تعـــزو 
  . 1 كانت تسرد فيها حكاياااّليتاللحظة 

، كونـــه يُـــدخل املتلقـــي الطّفـــلري يـــصعب علـــى ورغـــم أن هـــذا الـــضم
 البشرية، ويلقي الضوء على أفكارها اردة أو املتداعية، فقد الّنفسأعماَق 

 وإن بنـــسبة تقـــل كثـــريًا عـــن نـــسبة ضـــمري الغائـــب الطّفـــلاســـُتخدم يف ِقـــصة 
؛ فقـــــد اســــتخدم الكتّــــاب واحـــــًدا الناشــــئة يتــــصدر قـــــصة األطفــــال و الــــذي

متــضمنة القــصص ) 275( مــن أصــل الــّذايت الــسردصت بوســبعني ِقــصة قــ
  .  واملونولوجالّذايت السرد قصت باّليت
   Documentationطريقة الوثائق  �

                                                 
  .، بتصرف189 _ 184، صالسرد، حبث يف تقنيات الّراويةفي نظرية :   عبد امللك مرتاض_ 1
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وفيها يقدم املؤلف قصته عن طريق عرض جمموعة من اخلطابات أو 
  . اليوميات أو الوثائق املختلفة

هــــذه ) يوميــــات هــــر(وقــــد اعتمــــدت إملــــي نــــصر اهللا  يف روايتهــــا 
ة، فأّرَخــْت يوميــات احلــرب علــى لــسان اهلــر زيكــو يف ثــالث وثالثــني الطّريقــ

علــى لـسان والــدة مـىن صــاحبة : األوىل: وثيقـة علــى لـسانه أحلقتهــا بـوثيقتني
ـــزيكـــو، و  وقـــد . علـــى لـــسان مـــىن ذاـــا، مـــستخدمة ضـــمري املـــتكلم: ةالثاني

ب ي فشرحت، بأسلوب بسيط ومناسالسرداستعملت القاصة هذا النمط 
  .، مهوم اإلنسان واحليوان يف وطن يتعرض أصحابه للعنفللّناشئة

ـــــائق    وطريقـــــة Documentationوقـــــد جيمـــــع القـــــاص طريقـــــة الوث
إذ قـــص علـــى ) العائـــد( املباشـــر كمـــا يف ِقـــصة تومـــا اخلـــوري الوطنيـــة الـــسرد

 مـات جوًعـا يف احلـرب الـذي، معلـم البـاطون )عبـدو(لسان الـراوي حكايـة 
إىل ) عبـــدو(، مقـــدًما رســـائل وثائقيـــة يف ايـــة الِقـــصة مـــن ّلبنانيـــةالاألهليـــة 

  : الراوي، وقد أوردها كلها نظرًا إىل أمهيتها كوا
 مل يعــــرف اآلخــــرون ســــبب الــــذي) عبــــدو( علــــى لــــسان املعلــــم _أ 

  . موته احلقيقي
  . أظهرت حقيقة أن ميوت املرء جوًعا أيام احلرب_ب 

 املباشـــر باإلضـــافة إىل الـــسردثـــائق و وجيمـــع قصـــصيون بـــني طريقـــة الو 
ــارخيياملونولــوج كمــا يف روايــة اخليــال  لــروز غريــب، إذ ) المعنــي الكبيــر (الّت
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 املباشر والوثـائق املتمثلـة بـإيراد نتـف مـن مـذكرات السردمجعت القاصة بني 
فخر الدين املعين أعطت فكرة واضحة عن تفكريه آنذاك، وفسرت أعمالـه 

  . هيف بالده بعد عودت
لبنــان ســنة (كمــا أوردت القاصــة، قبيــل إــاء روايتهــا، وثــائق بعنــوان 

تتجلــى أمهيتهــا يف كوــا تــصف لبنــان )  يف يوميــات ســائح بريطــاين1630
 طابًعــا الرّاويــةيف عهــد فخــر الــدين املعــين بتفاصــيلها االجتماعيــة ممــا يعطــي 

  .    أقرب إىل احلقيقة منه إىل اخليال
  : interior monologueوج الداخلي تيار الوعي، أوالمونول �

 شـكل مـن الكتابـة ميثـل األفكـار interior monologueاملونولـوج 
الداخلية للشخصية؛ فهو يسجل اخلربة االنفعالية الداخلية لفرد ما متغلغًال 

 ال تفــصح عــن نفــسها بالكلمــات، الّــيتية إىل املــستويات الّنفــسيف األغــوار 
  . 1إلحساسات متثل االنفعاالت واالّصورحيث 

 Edouard(  حــسب ادوار دجيــاردان_يتـصل املونولــوج الــداخلي و 

Dujardin, 1949 – 1861( 2 _ذي باعتباره ذلك الكالم الّشعر  بال ال 
أي مــا كــان ( عــن أفكارهــا املكنونــة الشخــصيةيــسمع وال يقــال، وبــه تعــرب 

                                                 
  .361، صمعجم المصطلحات األدبية:  إبراهيم فتحي_ 1
، وهـو إجـراء  (Les Lauriers Sont Coupes, 1887)) الرنَـدات ُقِطَعـتْ (أول مـن أنـشأ هـذا املـصطلح يف روايتـه   _ 2

 .J( ويزعم مؤرخو األدب الفرنسيون أن جيمس جويس . الّنفسعلم ية؛ ولعله استعمل حتت تأثريات السردجديد يف الكتابة 

Joyce ( ًــــزد شــــيئ ــــذكرمل ي ــــه الطــــائرة ال ــــد امللــــك ).  [Ulysse,1922: (ا علــــى أن قلــــد دي جــــردان، وخــــصوًصا يف روايت عب
   ].137 _ 136، ص الّراويةفي نظرية  :مرتاض
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يف :  أخـرىدون تقيد بـالتنظيم املنطقـي، أو بعبـارة) منها أقرب إىل الالوعي
 الـذي هـو الكـالم املباشـر الّتعبـري إىل هـذا الشخصيةوسبيل . حالتها األوىل

، علـى حنـو يـدل علـى أن اخلــواطر اللغـةكتفـى فيـه باحلـد األدىن مـن قواعـد يُ 
وغايــة القــاص مــن اســتخدامه أن .   متاًمــاالــّذهنقــد ســجلت كمــا تــرد إىل 

أل برسم قطـاع داخلـي حلياـا  اإلنسانية، ويعرضها على املالشخصيةيدرس 
 اخلارجية العملية وما يتصل ا من الناحيةالعقلية الطبيعية العفوية بدًال من 
  . 1وقائع وأحداث يعرضها يف قصته

، الرّاويــةيف نظريــة : (وقــد أطلــق عبــد امللــك مرتــاض يف كتابــه املوســوم
لغـــة (ا هـــو اًمســـا عربيـــ) املونولـــوج الـــداخلي(علـــى ) الـــسردحبـــث يف تقنيـــات 

 ، للذاتالّذات للنفس، واعرتاف الّنفسحديث : "، وعرفها بأا2)املناجاة
 ،الشخــصيات العامــة املــشرتكة بــني الــسارد و اللغــةلغــة محيمــة تنــدس ضــمن 

ولقــد اغتــدت املناجــاة، يف ...  واالعــرتاف والَبــوحالــّصدقومتثــل احلميميــة و 
 العاليـة، تـنهض بوظيفـة ردالـس أي عمل روائي يقوم علـى اسـتخدام تقنيـات 

  ". 3لغوية وسردية ال ميكن أن ينهض ا أي مشكل سردي آخر

                                                 
 .، بتصرف82 _ 77، ص ِقصةفن ال:  حممد يوسف جنم_ 1

مــسوغ الســتعمال الوصــف للمناجاة،كمــا مل يكــن يوجــد أي مــسوًغا الناقــد حيــث مل جيــد طلح شخــصي أطلقــه   مــص_ 2
ية العربية املعاصرة، والعربية متأل األرض من مثل هذه املعاين، كما يقول الّنقدالستعمال املصطلح الفرنسي حبرفه يف الكتابات 

  . ]137، ص الّراويةنظرية  في :عبد امللك مرتاض[الناقد 
  .139 _138، ص الّراويةفي نظرية  : عبد امللك مرتاض_ 3
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، أن تـــشبه لغــــة الّروائيــــةوميكـــن للغـــة املناجــــاة، يف الكتابـــات العربيـــة 
 الشخـــصيةيـــة العربيـــة الواقعيـــة، وذلـــك ألن الّنقد الّنزعـــةاحلـــوار، إذا روعيـــت 

 مـا هلـا مـن ثقافـة وعلـم،  ميكن أن يراعـى فيهـاالّنفسحني تتحدث حديث 
 تــؤثر الّــيت الشخــصيةلكــن مرتــاض ينتقــد هــذه التقنيــة فــريى أن . أو العكــس
 وتتــأثـُر بــِه، ومنــذ املنطلـق، ليــست شخــصية عاديــة، ويــرى الّروائــييف العمـل 

ي فتــيًال، ومــن الــسرد املتدنيــة يف املناجــاة ال خيــدم الفــن اللغــةأن اســتعمال 
  . 1ية الئقةاألمثل استعمال لغة أدب

 اللغــــة إىل جتنـــب اســـتعمال الـــدعوةورمبـــا كـــان الناقـــد علـــى حــــق يف 
ي كهــدف أديب علــى القــاص الــسرداملتدنيــة يف املناجــاة، إذا مــا وضــع الفــن 

 تــسعى الّــيت الناشــئةواألمــر منطقــي فيمــا يتعلــق بِقــصة األطفــال و . أن خيدمــه
  . فها األخرى اجلديد واملفيد، إضافة إىل أهداالطّفللتعليم 

 لغة املناجاة قلـيًال ألـا الناشئةقصة األطفال و  وقد استخدم كّتاب 
، فـــــإن القـــــارئ  لـــــن يفهمهـــــا بالتـــــايلذهنيـــــة وليـــــست خارجيـــــة ملموســـــة، و 

ة جــدا، وإن كانــت نــازك خــريس قــد الــصغري بــسهولة، وخاصــة يف األعمــار 
 الــــسمكة(و) غيرالــــص القنفــــذ : ( املباشــــر يف قــــصيتالــــسرداســــتعملتها مــــع 

 جــدا، فــشرح املونولــوج يف الِقــصة األوىل الــّصغاراللتــني قُــدمتا إىل ) والبحــر
هــي مــن " إىل احلــب واحملبــة، و_ وهــو هنــا القنفــذ _ الــصغريمقــدار حاجــة 

                                                 
  .139 _138، ص الّراويةفي نظرية  : عبد امللك مرتاض_ 1
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فهــو حيتــاج إىل أن .  إلشــباِعهاالطّفــل يــسعى الّــيتأهــم احلاجــات االنفعاليــة 
  ". 1يشعر أنه حمب حمبوب

 اّلـــيتة، فقـــد أظهـــر املونولـــوج مقـــدار احلاجـــة الثانيـــِقـــصة أمـــا بطـــل ال
 باحلرية واالسـتقالل وتـسيري أمـوره بنفـسه دون الّشعور" إىل الطّفليشعر ا 

، فيـــــستطيع مـــــنح احلريـــــة "2معونـــــة مـــــن اآلخـــــرين ممـــــا يزيـــــد ثقتـــــه يف نفـــــسه
  . للممنوعة عنه

، فيعتمـد لنبيهـة حميـديل) غسان يعرف أنـه يكبـر(أما مونولوج ِقصة 
. كلهم يقولون يل إنين كربت وأنـا ال أصـدق: "على األسئلة املفعمة بالقلق

أنــا :"ويتــابع غــسان وقــد اقــرتب مــن املــرآة أكثــر". كيــف أكــرب وأنــا هــو أنــا؟
.. ورجـاليَ .. هاتـان يـدايَ .. وهـذا رأسـي.. هذا وجهي.أعرف حايل جيًدا

  ". أنا مازلُت أنا
عد هـذا املونولـوج، يـشرح املوضـوع على أن احلوار بني األم واالبن، ب

 إىل الطّفــلمــن خلــل أســئلة مــوجزة، حمــددة، قــصرية، وأجوبــة مــوجزة تنتهــي ب
  .  3االقتناع بأنه كرب

                                                 
  .267 ص ،" والمراهقةالطفولة "النموعلم نفس :  حامد عبد السالم زهران_  1
  .269 ص ،" والمراهقةالطفولة "النموعلم نفس :  حامد عبد السالم زهران_  2

ــا وكيًفــا الــذي املبكــرة يــدلنا علــى منــوه اجلــسمي الطفولــة إىل مرحلــة ِقــصة إن انتمــاء  بطــل ال_  3 يــشمل التغــري التــشرحيي كم 
، يف هذه املرحلة، منو األسنان، ومنو الرأس، ومنو األطراف منوا سريًعا، واجلذع النموويشمل . وحجًما وشكًال ووضًعا ونسيًجا

 النمــوأمــا عــن . ، ويــزداد الــوزن مبعــدل كيلــو جــرام واحــد يف الــسنةالّطفــل عنــد النمــويتــأثر الطــول بإمكانيــة و . بدرجــة متوســطة
 للّطفـل العظمية من النـضوج ويبـدأ قـدر أكـرب مـن الغـضاريف يف اهليكـل العظمـي الّطفلاهليكلي العظمي، فيزداد حظ أجهزة 

وتــزداد عظــام اجلــسم حجًمــا وعــدًدا وصــالبة مــع . حلــة، غــري ناضــجتتحــول إىل عظــام وإن ظــل اهليكــل العظمــي، يف هــذه املر 
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 اجلــسدي، يعــاين األوالد مــشاعَر النمـو، وبعيــًدا عــن النمــوويف إطـار 
وقـد صـور إليـاس زغيـب . قلق االستقالل، علـى مـا لـه مـن أمهيـة يف حيـام

 أظهــر دهــشة الــذيمــن خلــل املونولــوج ) ريــشا يطيــر(يف ِقــصة  قلــقهــذا ال
!!! يـاه، كيـف أبقـى هنـا وكـل مـا حـويل مجيـل:  "ريشا وهو يتأمـل مـا حولـه

ســـأنطلق مـــا بعيــــًدا . لقـــد أصـــبح يل جناحـــان قويـــان مثـــل جنـــاحي أمـــي
ويتطـور اإلعجـاب ". ألتفرج على كل شيء، وآيت بالطعام إلخويت وأخوايت

هذه هي !  ياه: "وج مبين على وصف يدفعه حنو املغامرة واملخاطرةإىل مونول
هنـا الغابـة تكـسوها األشــجار .  كانـت أمـي حتــدثين عنهـاالّـيتالـدنيا البِهجـة 

اخلـــضراء، وهنـــاك النهـــر جتـــري فيـــه امليـــاه، وهـــذه بيـــوت يطـــل األطفـــال مـــن 
يـا أمـي،  أراها كلها، . شبابيكها؛ هنا هناك تنتشر احلدائق والبساتني الزّاهرة

  ". كما حدثتين عنها، أراها مجيلة وممتعة
وال يكتفي املونولوج بالوصف اخلارجي، بل يتحول إىل وصـف قلـق 

ويلـي لـو صـادفت عقابًـا أو صـقرًا : "وخوف ريشا من الضياع ومن األعـداء
ممـــا يـــدل علـــى احلاجـــة ". أو نـــسرًا أو طـــائرًا كاســـرًا طاملـــا حـــذرتين أمـــي منـــه

لوالدية والتوجيه، وهي حاجة استطاع ريشا أن يكتشفها املاسة إىل الرعاية ا
" 1يالّنفــس اجلــسمي و النمــوحتقيــق مطالــب "ويكتــشف أن ضــرورا تكفــل 
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وهــذا مــا حيــدث حــني يالحــق غــراب ريــشا فيعــيش .  مل يبلغهمــا بعــدالــذي
 يعرب عنه املونولوج خري تعبري، مما يثبت له ولكل مـن الذياخلوف احلقيقي 

  .  أن لكل مرحلة وقتهاالّصغار من 1تقالليستعجل االس
ــــــد (ويف إطــــــار االســــــتقالل، تعــــــاجل إدفيــــــك شــــــيبوب يف قِــــــصة  عق

ي يف فـــرتة املراهقـــة، إذ حتـــل الّنفـــساالجتماعيـــة مـــشكلة الـــصراع ) الياســـمين
أروى " مــشكلتها بعـد جـدال عنيـف بــني _ بطلـة الِقـصة الـشابة _" أروى"

 ُحّلـــت الّـــيت حبـــوار انتهـــى بانتهـــاء املـــشكلة وبـــني ذاـــا اـــردة متثّـــل" اليافعـــة
وهذا املونولوج احلواري مّثل صراع . بتقدمي عقد يامسني وقبلة من االبنة لألم

 الـّصحيحالفتاة خري متثيل، وخرج بنتيجة جمدية وضعت الفتاة علـى الـدرب 
لالســــتقالل والنــــضج وصــــاحلتها مــــع نفــــسها واآلخــــرين بعــــد أن اجتاحتهــــا 

حنــو مــصادر "ورة والتمــرد، وهــو اجتيــاح يعانيــه املراهــق مــشاعر الغــضب والثــ
الغــضب مــن "، إذ مــن املعــروف أن "2الــسلطة يف األســرة واملدرســة واتمــع
ــــّشعوروأهــــم مثــــريات الغــــضب هنــــا . أهــــم أعــــراض احلــــساسية االنفعاليــــة  ال

بــــالظلم واحلرمــــان وإســــاءة اســــتغالله، وشــــعوره أن اآلخــــرين ال يفهمونــــه أو 
ممــا "3 يتعـرض هلـاالّـيتجتماعيـة عليـه، أو كثـرة املـضايقات قـسوة الـضغوط اال

  .   أوضحه املونولوج على أكمل وجه
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، الـسردويف إطار ما ميكن للمونولوج أن يؤديه من وظيفـة ال يؤديهـا 
إىل ) حمــــدون(ذاتيــــا كــــان أم مباشــــرًا، أدخــــل جــــربان مــــسعود قــــارئ ِقــــصة 

صراع الــدائر بــني الفــىت أعمــاق شخــصية بطلهــا وخفايــا تفكــريه؛ فأوضــح الــ
 يفكــر يف عمــل ينقــل فيــه أغــراض املتــسوقني بــدل الــذي" يدالــّشر الكــردي "

وينتهـي املونولـوج .  يعتربهـا نوًعـا مـن الـشحادة األرسـتقراطيةالّـيتبيع العلكة 
باقتنـاع الفــىت باالبتعـاد عــن كـل أنــواع الـشحادة يف حمــاوالت حـصول يائــسة 

، ممـــا يـــدل أن ذاتـــه  "1زز ذاتـــه وتؤكـــد أمهيتهـــا تعـــالّـــيتاملكانـــة املرموقـــة "علـــى 
كانــت تنمــو منـــوا ســويا صــحيا موجبًـــا لكنهــا مــا لبثـــت أن احنرفــت بـــسبب 

  . اتمع
كيـف (كذلك أدخلت إدفيك شـيبوب القـارئ يف صـراع بـني بطـل  قِـصة  

 الــذيالوطنيــة وبــني نفــسه مــن خلــل تقــدمي املونولــوج ) تغلــب علــى حزنــه؟
ن تقتــل احلــرب آبــاءهم، الــذي يتعــرض لــه األوالد  الــذي أوضــح مــدى احلــزن

 ال يُـشبه َجـوه  َجـو الـذيوكيفية اخلروج من احلـزن العميـق بالعمـل املـشرف 
، ممــا يعـين أن العمـل هنــا كـان حـًال مــا دام هنـاك مهتمــون )حمـدون(عمـل 

ل بتأهيـــل املـــراهقني املهـــين، وكـــان التوصـــل إىل هـــذه النتيجـــة بعـــد لقـــاء بطـــ
  .الِقصة بنفسه
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وكمــا يقــض احلــزن مــضجع ُمعانيــه، يقــض احلــسد مــضجع احلاســد، 
والدليل ما قدمه املونولوج من إضاءة على نفس الديك األبيض بطـل قِـصة 

حلسن عبد اهللا، وكان يريد الوصول إىل ) الديك األبيض والديك األسود(
: يك األبـــيضيقـــول الـــد.  مرتبـــة الـــديك األســـود حمـــاوًال ذلـــك بـــشىت الـــسبل

الــديك األســود خيفــي عــين هــذا الــسر  . هنــاك ســر وال بــد يل مــن اكتــشافه"
أريـد . كي يظل متفوقًا علي، لكنين لن يهدأ يل بال قبل أن أعرف احلقيقة

  ". أن أطري كالديك األسود مهما كلف األمر
ومل يكتـــف الـــديك األبـــيض بقـــراره هـــذا، بـــل راح يتـــساءل ويتـــساءل 

تـــرى هـــل يكـــون : "ســـود، إىل أن فكـــر يف نفـــسهعـــن ســـر تفـــوق الـــديك األ
ـــون ـــا متـــرّغ بـــ"  األســـود هـــو ســـبب تفـــوق الـــديك األســـود علـــي؟الّل

ّ
 الّلونومل

ال بــــد أنــــين لــــست أســــود كمــــا : "األســــود وفــــشل يف الطــــريان، عــــاد ففكــــر
: وملــا اكتــشف وجــود خــيط يف قــدم منافــسه، عــاد ففكــر يف نفــسه". جيــب

؛ وملــا مل يكــن اخلــيط، حتــول !"إنــه اخلــيط..اآلن حــزرت ســبب تفوقــه علــي"
حــديث الــديك األبــيض لنفــسه مــن قــوي اللهجــة مــصمم علــى النجــاح إىل 

إال أن ". ولــن أكــرر احملاولــة بعــد..لقــد فــشلت مبــا فيــه الكفايــة: "مستــسلم
هــذه اللهجـــة مل تـــصل إىل حـــد اليـــأس كمـــا يبـــدو، فكـــّرر الـــديك حماوالتـــه، 

 الّــيته تقــوى ومتلؤهــا الثقــة والحــظ الفــرق يف األداء، وعــادت هلجتــه مــع ذاتــ
ما دامت مقدريت على الطريان تتحسن كلمـا  : "أدت به إىل النجاح الفعلي
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". كـــررت احملاولـــة، فلـــم ال أتـــابع حمــــاواليت؟ ال بـــد أنـــين ســـأجنح يف النهايــــة
وهكــذا لعــب املونولــوج دوريــن متناقــضني اســتطاعا، يف كــل مــرة، أن يفتحــا 

  .سد أو التفوقطريًقا أمام الديك األبيض على احل
وكثــريًا مــا اســتخدم ألبــري مطلــق املونولــوج يف قصــصه داخــًال منــه إىل 

  بطـــل ِقـــصة _) طبنجـــا(ية؛ فهـــا هـــو القـــزم الّنفـــسأعمـــاق أبطالـــه الفكريـــة و 
  يقـف أمـام نفـسه وقفـة واقعيـة شـجاعة _الغارق يف احلب ) جبل األقزام(

و !"  الكبـــاراسالنـــمجانـــة هـــي مـــن : "يـــدرك  منهـــا أن مجانـــة لـــن تتـــزوج بـــه
 الكبـار، ولــن  أراهـا بعــد النــاسسـتتزوج يوًمــا أمـريًا مـن "و!" وهـي ابنـة أمــري"

وكانـــت هـــذه الوقفـــة هـــي الـــسبب !" ذلـــك أبـــًدا، ولـــن أرى وال حـــىت شـــاهلا
  _  ولــو ملــرة أخــرية _األساســي يف اختــاذه قــرار املغــادرة، وإن ظلــت رؤيتهــا 

  . أمنية يتمناها
ــا يُــسعى لــه ويكــشفه املونولــوج، فــإن االســتمرار وإذا كــان احلــب مطلًبــا  ُملح

يف احليــاة مــن خلــل الذريــة مطلــب آخــر كــشفه املونولــوج الــدائر بــني امللــك 
 وصـل بامللـك إىل الـذي، و )األصفر الربيع(وبني ذاته يف قِـصة ) فرَج الليل(

ا اختـاذ قـرار جــائر يعتمـد علــى مقارنـة تبقيــه يف برجـه العــاجي مـستعلًيا، نــاظرً 
كيــف يكــون للفقــراء . أنــا امللــك، لكــن لــيس يل ولــد: "إىل َمــن حتتــه بتكــّرب 

ومبقدار مـا كـان طبنجـا يف " واألغنياء أوالد وال يكون يل، وأنا امللك، ولد؟
حديثه مع ذاته واقعيا ومنطقيا، كـان امللـك بعيـًدا عـن املنطـق واإلنـسانية مـا 
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وزيــر الــشؤون "وافقــه عليــه  الّلعــبأدى إىل إصــدار أمــر  حبــبس األوالد عــن 
إىل أن اقتنع بظلم قـراره فـأفرج عـن األطفـال يف مملكتـه ومسـح هلـم " الطفولية

  .الّلعبب
 يكــــــاد ميـــــــزق الــــــذيويكــــــشف املونولــــــوج عــــــن املزيــــــد مــــــن القلــــــق 

 يــرفض الــذل فيمــا يقبلــه الــذي، فــإذا بنــا أمــام شخــصية النمــر الشخــصيات
أللبري مطلق؛ إال أن النمـر ) د الغابةنمرو ( يف ِقصة _ كاحلمار _اآلخرون 

يتمسك بشخصيته وحبياته بعد أن جيرب حياة احلمري مستبعًدا تفكريه بينـه 
 اّلــيتأمــا الــديك الفــصيح، بطــل الِقــصة .  كــاد ميــزق حياتــهالــذيوبــني ذاتــه 

حتمل العنوان ذاته، فيـدل املونولـوج أنـه كـان راضـًيا عـن فـصاحته كـل الرضـا 
هــا، كمــا كــاد النمــر مــن قبلــه مــع اخــتالف تفكرييهمــا، أن إىل درجــة كــاد في

  . ميزق حياته
، أجــاد تومــا اخلــوري اســتخدام املونولــوج بــني بطــل الناشــئةويف قــصة 

ة، فكان صـراٌع عنيـف الّشرير الباكي وطنُه وبني ذاته ) أهًال بالخواجا(ِقصة 
القـصف  على اخلري يف حلظات يسود فيها اخلـوف مـن الّشرانتهى بانتصار 

هـــدر يف وجدانـــه صـــوتان : "واخلـــوف مـــن املـــستقبل، وتـــسود فيهـــا الفوضـــى
إا فرصة العمر ال تدعها تفلت من يدك، هذا : آخران الواحد يهدد ويعد

 حـــالل، إن مل تأخـــذه أنـــت تلقفـــه ســـواك، وقـــد _  علـــى حرامـــه _الـــرزق 
 من يدري، فقد يكـون..مث .. تطول إىل ما ال اية فُيسد يف وجهك الرزق



 543

صاحب احملل قد سافر إىل اخلارج من زمان، وقد تُرد مسروقاته يف يـوم مـا، 
  ..."وقد

إيــاك أن تغلــط وتــورط : واآلخــر يهــدد ويتوعــد وحيــذر وينــذر ويــذكر
 تتـصور، الّـيتيف البلد فلـيس إىل الدرجـة " ضاعت الطاسة"فمهما ! نفسك

مالقـك وقد يسبقك صاحبه ويدمهك وميسكك باجلرم املشهود، ومبعاونـة ع
، وهنـاك الفـضيحة ] اعتقده صاحب حمل اوهراتالذيرجل األمن [ذاته 

مث أيهــــا البــــاكي أو املتبــــاكي علــــى الــــسوق التجاريــــة، أتنهبهــــا ..مث..الكــــربى
تقطـــع حـــصتك مـــن اللحـــم احلـــي الـــين؟ " بـــروتس"بـــدروك؟ وأنـــت أيـــًضا يـــا 

  .الّشروانتصر ...". مث..مث
وء علـــــى أصـــــعب وأقـــــسى يـــــساهم املونولـــــوج  إذن يف تـــــسليط الـــــض

 إىل عــــامل الشخــــصية ميكــــن أن تــــساهم يف إدخــــال الّــــيتاملــــشاعر واألفكــــار 
االنكسار أو خترج به إىل عامل النور؛ وبقدر ما يكون الصراع عنيًفا، تكـون 
قــدرة الوصــول إىل قناعــة تنهــي املــشكلة أكــرب، وهــو مــا يطمــح إليــه كتــاب 

 الباحثــة الّرتبيــةى عــاتقهم مهمــة ن حيملــون علــالــذي الناشــئةقــصة األطفــال و 
  . عن حلول ملشاكل

  
   في عّينة القصص المدروسة السردجدول دراسة طرائق 
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، تبني أنه السرد ِقصة، وبعد حتليل 275وبدراسة العينة املكونة من 
  :التايل الّشكليتوزع على 

  السردطريقة   العدد  النسبة المئوية

  ة المباشرةلّطريقا   ِقصة203   %818173.حوالى

ة 71  %25.8181 حوالى  رد   ِقصيالّذات الس   

  الوثائق  رواية واحدة   3636%,

  المجموع  ِقصة 275  %100حوالى 

  خالصة عامة
ني الّلبنـــــاني الناشـــــئةدلـــــت النتـــــائج علـــــى أن كتـــــاب قـــــصة األطفـــــال و 

 مبـا فيهـا %) 818173.حـواىل ( املباشـر بنـسبة السرديستخدمون طريقة 
 الـسرد، تليهـا طريقـة  املباشـر مـع الوثـائقالـسرد، و  املباشر مع املونولوجالسرد
 مـع املونولـوج، الـّذايت الـسردمبا فيهـا %) 25.8181حواىل ( بنسبة الّذايت

   %) . 3636,حواىل (تليها طريقة الوثائق 
واالســتخدام األكــرب للــسرد املباشــر يــدل علــى أن الكتــاب يتنــاولون 

  : ةالطّريق، فهذه السرد أيسر طرق
   .الّصغارتسهل استقبال الِقصة من ِقبل املتلقني ) أ(
  .جتعلهم يتعاملون مع مؤلف الِقصة كراٍو هلا مما يقرم منه) ب(
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 تــوحي للمتلقــي الّــيتة الفنيــة الّلعبــجتعلهــم يقعــون حتــت قواعــد ) ج(
 القـــاص جمـــرد  أن مـــا حيكيـــه الـــسارد يف نـــصه قـــد كـــان بالفعـــل، وأنالـــصغري

   .وسيط بينه وبني األحدوثة احملكية مما جيعلها تؤثر فيه
ات والتوجيهــــات مــــن التعليمــــتــــسهل للمؤلــــف متريــــر األفكــــار و ) د(

  .خلل الِقصة
 تقــل نــسبته  الــذي الــّذايت الــسرد، فهــو طريقــة التــايلأمــا االســتخدام 

خدامه يف قـــــصص ، إن دل اســـــتالـــــذي املباشـــــر، و الـــــسردكثـــــريًا عـــــن نـــــسبة 
األطفــال علــى شــيء فإمنــا يــدل علــى ندرتــه أوًال، فــإن وجــد، فــإن لوجــوده 

  : دالالت منها
 يظهر له وكأنه واحد من الذي املتلقي من املؤلف الطّفلتقريب ) أ(

   .شخصيات الِقصة
   .اإلحياء بصدق األحداث املروية) ب(
اضـــي معايـــشة احلـــدث مـــن خلـــل اجتـــاه ضـــمري املـــتكلم حنـــو امل) ج(

   .القريب أو احلاضر امتداًدا حنو املستقبل
 الراويـــة علـــى لـــساا؛ ممـــا يعطـــي الشخـــصيةالتعـــرف إىل جوانيـــة ) د(
 يــرّوج هلــا الّــيت أن يتعــاطف ويفكــر معهــا، عــدا عــن احلميميــة للطّفــلاــال 

  .هذا الضمري
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، وهــو طريقــة الوثــائق، بــدا نــادرًا؛ إذ اقتــصر علــى الثّالــثاالســتخدام 
 املباشـر الـسردة، وعلـى دمـج طـريقيت الوثـائق و الطّريقـواحـدة اعتمـدت رواية 

 الــــــسرديف قــــــصتني، ممــــــا يعــــــين أن كتــــــاب القــــــصة يفــــــّضلون اتّبــــــاع طــــــرق 
  .    تعتمد احلدثاّليتالكالسيكية وخاصة تلك 

  الحوار) ب(
، باحلـــديث الناشـــئة، يف ِقـــصة األطفـــال و الـــسرديرتافـــق احلـــديث عـــن 

 الشخـــصيات جيــب أن يوضـــح طبيعــة الـــذي 1dialogue  عــن احلــوار 
،  واضــًحا، بعيــًدا عــن 2وأفكارهــا ويعــني علــى منــو احلــوادث، فيكــون وظيفيــا

 البـسيطة البعيـدة عـن اللغويـة، ومـن أمناطـه اللغوي الطّفلالثرثرة، من معجم 
 احملـــاِورة، فـــال يتحـــدث الشخـــصياتوجيـــب أن يعـــرب احلـــوار عـــن . 3التعقيـــد
  . بلغة سائق عربة، وال ثعلب بلغة أرنب، وإال اعترب فاشالً طبيب 

يعتمـــد بعـــض كتـــاب القـــصة عليـــه يف شـــرح ونظـــرًا إىل أمهيـــة احلـــوار، 
 الــذيفكــرة الِقــصة وتقــدمي شخــصياا كمــا فعــل حممــد علــي مشــس الــدين 

اعتمد على حوار ذهين بني الليل والنهار انتهى بتبديد النهار خماوف الليل 
ـــصة ومهومـــه يف ، وكمـــا فعلـــت وفـــاء احلـــسيين )نلتقـــي إذا جـــاء المـــساء( ِق

                                                 
  ].110، ص معجم مصطلحات األدب: جمدي وهبة[ أو مسرحية ِقصة يف الشخصيات هو تبادل احلديث بني _ 1
، وإال فإنـه حـشو ال فائـدة منـه، حيـسن النمـوعهم، وتـدفع احلـدث إىل  أي يعرب عن معان توضح أفكار املتحـاورين وطبـائ_ 2

  .143 _142 العريب، ص الّطفلبالقاص حذفه، كما يقول مسر روحي الفيصل يف كتابه ثقافة 
  .143 _142، ص  العربيالّطفلثقافة :  مسر روحي الفيصل_ 3
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شـارحة فكــرة الِقـصة املتمحــورة حـول الفقــر مـن خلــل حـوار كــل مـن شــجرة 
  ) .   شجرة التفاح وعصفورة العيد(التفاح وعصفورة العيد يف ِقصة 

 والوصــف واحلركــة العــضوية بينمــا يُثــري احلركــة الــسردوخيتــصر احلــوار 
القادرة على تعويض حيوية فقدان احلركة العضوية، إن ترافق خاصة ية الّذهن

، الشخــصيةمبونولــوج لطيــف، رشــيق، يلقــي  مزيــًدا مــن الــضوء علــى داخــل 
مــــن (، ومتثيليــــا )مــــن اخلــــارج(فتتكامــــل صــــورا ممــــا يعــــين تقــــدميها حتليليــــا 

  . الشخصية، وهذا ما سُيشرح يف حبث )الداخل
ــــصة ومــــن منــــاذج دمــــج احلــــوار القبعــــة ( يف املونولــــوج، مقطــــع مــــن ِق

أللكــــسندرا باســــيل عــــواد، وذلــــك حــــني بــــادرت القبعــــة صــــديقة ) العنيــــدة
 يقلقهـــا الـــذيصـــاحبتها رشـــا بالـــسالم مث قالـــت وقـــد دخلـــت يف املوضـــوع 

  . أضعُت رأسي... أ..أ:  مباشرة
  !إا حقا بدون رأس: وبعد أن تتأمل رشا القبعة، ختاطب نفسها

  بـــدوره يف تأكيـــد املـــشهد، ويف _ علـــى صـــغره _املونولـــوج  ويقـــوم 
البحــث عــن حــل حــواري يعتمــد علــى أســئلة حمــددة وواضــحة مــن قبــل رشــا 

 تريــد أن تعــرف مــدى جديــة حبــث القبعــة عــن رأســها، فتتأهــب للقيــام اّلــيت
بدور املنقذ من خلل أسئلة تطرحها وتنتظر أجوبتها، وتستولد مـن األجوبـة 

أمــا احلــوار فكــان علــى . لقبعــة ورشــا إىل معرفــة احلقيقــةأسـئلة أخــرى قــادت ا
  : التايل الّشكل
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   وملَ حتتاجني إىل رأس؟ _
  : أجابت القبعة بلهجة اآلمرة الواثقة بنفسها

ـــْن دون رأس ال أســـتطيع أن أفكـــر.  بالتأكيـــد أحتـــاج إىل رأس_ ! ِم
  !و أين أكون! ال أعرف من أنا! عندما أفقد رأسي ال أعرف ملن أكون

  . فلنحاول إذن أن جند ذلك الرأس!  حقا_
ـــــدأت تطـــــرح عليهـــــا أســـــئلة توضـــــيحية ـــــف : أجابتهـــــا رشـــــا، مث ب كي

  ... هو؟
وإىل جانــــب أمهيــــة دمــــج احلــــوار يف املونولــــوج بغيــــة توضــــيح الفكــــرة 

ــــالتوافق الشخــــصيةو  ــــه وقــــصره املتعلقــــني ب ــــد قــــضية طول ، جيــــب التوقــــف عن
  . ومقتضيات الكالم

ى احلــوار بــني املــرأة البخيلــة والفتــاة املظلومــة يف لنلــق الــضوء مــثًال علــ
  يتناســـب وموقـــع الـــذيلــروز غريـــب، و ) الـــدبس والطحينـــة كبـــي(حكايــة 

  . الشخصيتني يف منوذجني حواريني جيمعان بطليت الِقصة
املرأة فيه هي األقوى، لذا يطول كالمها ويُفسُر فال : ذج األولالنمو 

  : تقوم بالتعزيل، بل تفسر معناهتكتفي بالطلب من الفتاة أن 
الكراســــي واملقاعــــد والفــــرش، تنظفــــني : قطــــع األثــــاث ُختـــرجني كــــل"

األرض ومتــــسحينها، متــــسحني غبــــار اجلــــدران والــــسقوف بالــــسعفة، وغبــــار 
 يقابلهــا عمــل اّلــيتأوامــر فوقيــة فيهــا الكثــري مــن التفاصــيل ". إخل…األمتعــة
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لغــين بــالفقري، والقــادر باحملتــاج،  ميثــل اســتبداد االــذيالفتــاة الــضئيل األجــر 
  . مقابل صمت ورضوخ األضعف

تــــتهم فيــــه املــــرأة الفتــــاة بالــــسرقة، فتقــــصر عبــــارات : الثــــاينذج النمــــو 
ة لتقتـصر علـى احللفـان بأـا مل تـسرق، فـإذا بنـا الثانيـاألوىل، وتقل عبارات 

ابلـه حـوار تـرد فيـه أمام حوار فـوقي مـن قبـل املـرأة املتِهمـة للفتـاة املتـَهمـة، يق
  . الفتاة عنها التهمة، وفيه كثري من القسوة يقابلها كثري من الظلم

 تــدل الــذي الثــروة _ويعرفنــا احلــوار يف الِقــصة إىل شخــصية العجــوز 
عباراتــه القــصرية علــى مطالــب حمــددة يلقيهــا بكــل ثقــة، ويطلــب مــن الفتــاة 

دبـــس / اذا حتملـــني؟ مـــ./ عيدـــارك ســـ./ ـــارك ســـعيد يـــا ابنـــيت: "تنفيـــذها
، فكأنــه جــاء مبهمــة مــستعجلة، "كــيب الــدبس والطحينــة وامحليــين/ وطحينــة

 ســتقلب حياــا رأًســا الّــيت  هــذه املهمــة _  بردهــا املــوجز _وكأــا تلقفــت 
وهكـــذا يكـــون احلـــوار الطبيعـــي الرشـــيق املعـــرب قـــد ســـاهم يف .  علـــى عقـــب

  .إجناز حدث احلكاية والكشف عن شخصياا
ا إذا اقتصر على طرف دون اآلخر كما يف ويكون  احلوار طويًال جد

لـــروز غريـــب؛ إذ تركـــت نـــادرة للـــسمكة اـــال ) نـــادرة والـــسمكة(حكايـــة 
واســًعا لتــشرح قــضيتها، فطــال كالمهــا  وُأحلِــَق بــشكٍر ردت الفتــاة املــصغيُة 

ـــا كمـــا ردت علـــى !" مل أفعـــل شـــيًئا يـــستحق الـــشكر: "عليـــهِ باختـــصار متاًم
إذ ال يتحمل املوقفان !" طبًعا أريد: "ها باألمري باالختصار ذاتهطلب زواج
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  كـاَن وظيفيـا، _ إىل طولـه _ الـذياإلطناب كمـا حتمـل حـديث الـسمكة 
  . بعيًدا عن الثرثرة واهلذر، حاويًا طاقات متثيلية

أللكــسندرا باســيل عــواد ) لعبــة مخيفــة(      ويناســب حــوار ِقــصة 
ــــل، مــــستمتع حــــني تكــــون الفتــــاة مرتاحــــة؛ شخــــصياا، فهــــو مرتــــاح متأم ،

 مـع مـا _وقصري، موجز، صـارخ يف حـاالت االسـتنجاد، متفكـك متـسائل 
   حـني يقـرتب اخلطـر أكثـر _ مـن ارتبـاك وخـوف الـسؤالتدل عليـه صـيغة 

، فيبــدأ بعــواء ذئــب يتلــوه صــمٌت، فحــوار ُمَتَخيــٌل الــصيبأمــا حــوار . فــأكثر
، ممـــا يـــوحي بـــأن رد الفتـــاة متَخيــــٌل "كأنـــه يقــــول: "دل عليـــه قـــول القاصـــة

 مبـــا ينـــبض بـــه مـــن خـــوف أججـــه وجـــود الـــصيبأيـــًضا، وإن متيـــز عـــن حـــوار 
الذئب، وأضاف إليه تـذكُر حكايـات اجلـدة طابًعـا حقيقيـا رفـع اخلـوف إىل 

 فيها لعبتـه فيـودي الصيبذروته، وسار باحلدث إىل درجة ال ميكن أن يتابع 
  .ه، فحلت العقدةحبياة أخت

 علــــى لــــسان زوجــــة جحــــا يف _وينتقــــل احلــــوار مــــن طويــــل شــــارح 
 إىل قــصري متــصاعد اللهجــة _لــروز غريــب ) زوجتــه جحــا يخاصــم(حكايــة
 فمـا إن طلـب جحـا مـن ؛ر قاد إىل انزواء الزوج ومغادرة الزوجـة بيتهـامتفجّ 

ـــّشر زوجـــه أن تقـــدم إىل احلمـــار عليقـــه، حـــىت أطالـــت  د  لـــئال تقـــوم فيزيـــحال
  : قالت الزوجة. تعبها
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 قضيت النهار بطوله أغسل .. أنا أيًضا تعبة ال أقدر على احلركة_ 
  . ثيابك الوسخة حىت تشققت يداي من الفرك والدعك

  : ويكون جوابه مناسًبا جلواا، طويًال نوًعا ما، كذلك الرد على الرد
  . لكن رجليك سليمتان ال متنعانك من النهوض إلطعام احلمار_
  .رجالي حمطمتان من صعود الدرج لنشر الثياب على السطح _

  : ويقصر احلوار، وتدخل فيه أفعال األمر
  .قومي وأطعمي احلمار.  ال ختتلقي األعذار_

  : ويقصر احلوار أكثر
  . قم أنت_
  . بل قومي أنتِ _
  . بل أنتَ _
  . أنا تعب يا امرأة_
  . وأنا تعبة يا رجل_

ركة العضوية، وسـار برباعـة باحلـدث إنه حوار وظيفي استغىن عن احل
 ســـبقته الّـــيتإىل مـــا رســـم لـــه متاًمـــا كمـــا ســـار احلـــوار واملونولـــوج يف األمثلـــة 

  .  باحلدث إىل ما رمسه القاص
 كمـا يف قِـصة الطّفـلعلى أن من مساوئ احلـوار أن يتـداخل فريبـك 

 ئَ  القـار ربـك القاصـةُ لوفـاء احلـسيين، إذ تُ ) وشـجرة التفـاح عصفورة العيـد(
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عندما تنتقل من حديث شـجرة التفـاح والعـصفورة إىل حـوار مسعتـه األخـرية 
  وأمـه، مث تعـود إىل احلـوارالصيببني صيب فقري وأمه، فحوار بني أخت هذا 

 مـــع شـــجرة التفـــاح، ممـــا يـــضطر القـــارئ إىل إعـــادة قـــراءة _ مـــن جديـــد _
  . جمموعة احلوارات املتشابكة أكثر من مرة ليفهم املقصود

 الطويُل إىل بنيـة الِقـصة فيـدخل القـارئ  يسيء احلوار اجلديل كذلك
حلـسن عبـد اهللا، وقـد جـرى ) مـازن والنملـة(يف متاهات مملـة كمـا يف قِـصة 

  .احلديث عنها يف أكثر من موضع يف البحث
  Style, style  اُألسلوب) ج(

 عــــن مواقفــــه واإلبانــــة عــــن الّتعبــــري هــــو طريقــــة القــــاص يف اُألســــلوب
. ه األدبيــة اخلاصــة يف اختيــار املفــردات وصــوغ  العبــارات ومــا إليهــاشخــصيت
 خيتلف من قاص إىل آخر، قال األديب الفرنـسي بوفـون اُألسلوبوملا كان 
Buffon ) 1707 _ 1788حمــــــاوًال " هــــــو الرجــــــلاُألســــــلوب"إن ): م ،

 يعتربه حمصالً الذي اُألسلوب هو ُملك اجلميع و الذيالتفريق بني املضمون 
ــــــز أســــــلوب قــــــصة األطفــــــال و  .1لشخــــــصية الكاتــــــب  بعــــــدة الناشــــــئةويتمي

  : خصائص أمهها

   .الناشئةأن يكون مستنًدا إىل مراحل منو األطفال و ) أ(

                                                 
  .41، ص قاموس المصطلحات): وغريه( إميل يعقوب _ 1
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، ال أن يؤخــذ مــن أدب الكبــار مث الطّفــلأن يكتــب مــن أجــل ) ب(
ـــا الطّفـــلوالفـــرق كبـــري، فمـــا يكتـــب مـــن أجـــل . يبـــسط  يـــرتبط ارتباًطـــا وثيًق

أمــا أن يــصغر، فيعــين أن الفكــرة .  اختــريت مــن أجلــه خصيــًصالّــيتابــالفكرة 
   1.، فهي لن تصل إليهبالتايلال تناسبه، و 

أن يتسم بالوضـوح وبالبالغـة فـال يـسهب القـاص ويطيـل حـىت ) ج(
يوقع  القارئ يف امللل، وال يوجز إىل درجة الرمزية أو إىل درجة الوصول إىل 

ـــــ2اجلمـــــايل) اإلشـــــارة(اصـــــطالح  ل إىل درجـــــة البالغـــــة املوحيـــــة املكثفـــــة  ، ب
   3.  يف وعاء من لغة اللسان العريب_  يف الوقت ذاته _املنسكبة 

ـــا بعبـــارات الـــوعظ 4أن يكـــون ضـــمنيا) د(  ، ال خطابيـــا مباشـــرًا مليًئ
 جيـــب أن ة اخلطابيـــة املباشـــرة عمـــل غـــري فـــينالطّريقـــ، وذلـــك ألن 5واإلرشـــاد

                                                 
 وما 46أدب األطفال، ص :  وما بعدها، وعبد الّرزاق جعفر37، ص فن الكتابة لألطفال: د جنيبأمح:  انظر_ 1

  . بعدها
 أفـرد هلـا يف  الـذي كان ملفهوم اإلشارة من الوجهة البالغية حظ مـن اهتمـام بعـض كبـار البـاحثني، كـأيب هـالل العـسكري _ 2

ــا ــا، كــذلك كــان قدامــة بــن) الــصناعتني(كتــاب ــا يف بــاب أنــواع ائــتالف فــصالً خاصالّلفــظ جعفــر قــد أفــرد هلــا ركنًــا خاص 

ـــ"ويعـــرف بأنـــه . واملعـــىن مفـــاهيم  :ميـــشال عاصـــي ["املـــوجز تـــدل علـــى كثافـــة يف معـــىن الكـــالم وعمـــق يف مـــؤداه الّلفظحملـــة ب
  ].46 ص ،1974، دار العلم للمالينيبريوت، . في أدب الجاحظ الّنقدالجمالية و 

   .، بتصرف35 _28، ص في أدب الجاحظ الّنقدم الجمالية و مفاهي : ميشال عاصي_ 3
 ميكن العودة إىل قصص روز غريب، وإلياس زغيب، ونازك سابا يارد، وحسن عبد اهللا ، وإملـي نـصر اهللا، وألبـري مطلـق _  4

  . ِقصة الضمين  يف الاُألسلوبللوقوف على 
بويــة انظــر اخلطابيــة األقــرب إىل الـــدروس _ 5 اجلـــدول(، و)ســنابل القمــح: (ىل العمـــل الفــين يف كــل مــن قـــصص منهــا إالرت( ،
مغـارة (إلدفيـك شـيبوب، و) وقعـة الغـداء الـساخنة(، و)براءة األطفال(، و) أنت ولد مميز(، و)لغة احملبة(، و)محامة السالم(و

  . ملنري عشقويت) حربوق(، و)شجرة الدار(، و)ظريفة
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عـن طريـق سـياق الِقـصة واملواقـف "لقـاص يستبدل به بـث أفكـار وخـربات ا
تعتمد القدوة احلسنة واالستهواء املقبـول حبيـث " 1املختلفة، وبإحياءات لبقة

يتقبـــل القـــارئ أفكـــار البطـــل وصـــفاته واجتاهاتـــه الفاضـــلة، ويـــرفض صـــفاته 
واجتاهاتـه الــسيئة، فـال يقــع حتـت تــأثري االنطباعـات اهلادمــة الـضارة بــه حــني 

ـــــ ن الـــــذي بشخـــــصية أحـــــد أبطاهلـــــا صة بإعجـــــاب خفـــــيخيـــــرج مـــــن قـــــراءة ِق
بــــال " الفلهـــوة"وا االنتـــصار يف مغـــامرام مــــثًال عـــن طريـــق ____اســـتطاع

ُــ2جــدارة، وبغــري كفــاءة حقيقيــة وجهــد صــادق ق لــه سو ، وهــو مــا تقدمــه وت
   .القصص التجارية عادة

أن يكــــون واضــــًحا، بــــسيطًا، خاليًــــا مــــن اــــاز لألطفــــال حــــىت ) ه(
   .ة عشرة،  مشروحة مصطلحاته  يف القصص العلميةالثاني

اخليـــال الواســـع، والتـــصوير الـــدقيق، واإليقـــاع "أن يـــستخدم فيـــه ) و(
  . وذلك يف القصص األدبية" 3 يشعرك باللذة يف القراءةالذياملوسيقي 

 يـستخدم اخليـال الـذي حممد علي مشس الـدين اُألسلوبوميثل هذا 
املمــــزوج بــــالعواطف واجلِــــواء الطفوليــــة، واحلــــوار   والتــــصوير الــــدقيق اللغــــوي

  . املتقن الرشيق اخلايل من أي تعقيد فكري أو لغوي

                                                 
  .70 _69 ص ،فن الكتابة لألطفال:  أمحد جنيب_ 1
  .49 _ 48 ص ،فن الكتابة لألطفال: محد جنيبأ _ 2
  .41، ص اللغويةقاموس المصطلحات ): وغريه( إميل يعقوب _ 3
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 أحـــال الّـــيت) أغـــاني المطـــر( كمـــا يف ِقـــصة الـــّشعر يف الّنثـــرويـــدمج 
 ال الــذيأمــا أمهيــة هــذا الــدمج، ففــي التنــوع  األديب .  فيهــا علــى أمــهالــّشعر

  : يقول. الطّفلمكانة عند يستبعد اإليقاع مع ما لألخري من 

)1(  

  َمن يضرُب فوَق الشباكِ   

  عصفورٌ 

  أْم وقُع املطِر؟

  أجنحٌة فوَق األسالِك 

  أْم صوُت الريِح على الشجِر؟

)2(  

  الريح تقول أغانيها

  والرعُد يدق على الباِب 

  :وفهمنا حنن معانيها

  طبٌل يتدحرج يف الغابِ 

)3(  

  الغيمُة حتمُل دمعتها
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  وق اجلبلِ وتطُري ا ف

  والشمس تغطي جبهتها

  بغطاٍء من لوِن العسلِ 

)4(  

  غنوا لنشيِد األمطارِ 

  غنوا حلياة األزهارِ 

  غنوا للماء، وللدنيا

  غسلتها كف األمطارِ 

  .غنوا، غنوا، غنوا

 تتميـــز خبياهلـــا الّـــيت األديب، قـــصص ألبـــري مطلـــق اُألســـلوبومثلـــه يف 
 الّنثــرافيــة املرحــة يدعمــه دمــُج  يــضفي ســحرًا علــى جوائهــا اخلر الــذي اللغــوي

، مــع  العلــم أن للــشعر فيهــا وظيفــة مكملــة وداعمــة للــنص الــّشعريف إيقــاع 
حــني غــىن ) الثعلــب التائــب( مــا جــاَء يف  ِقــصة الــّشعرومثَــُل إيــراد . الّنثــري

  : مودًعا أصدقاءه الراحلني وهو يرقص) ثعلبوط(

  أجد حَني ألعبُ /      أنا الفىت ارُب    

  فَثعلبوٌط ثعلُب /       إْن كاَن غريي أرنًبا  
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  ): الديك الفصيح(كذلك ما جاء على لسان الديك يف ِقصة 

  الّصحيحوَأْن يصح / إن شئتُم أْن تصيحوا    

  أنا الديُك الفصيحُ / خذوا الفصاحَة عين  

بطل " مشبانزي"وهي ترقص مداعبة " إيبا"وما جاء على لسان 
  ):ل المفقودالذي(ِقصة 

  بني أشواِك الوروردْ / ُل اجلميلْ الذيعلق 

  هكذا ذيل القرودْ / إنه ذيٌل قصْري 
، أوردت إملي نصر اهللا بعض الرتانيم الّشعر يف الّنثرويف إطار دمج 

، وأورد ميخائيل صوايا ثالث قصائد )الثلج على بساط(يف رواية 
ارد شعرًا يف رواية ، وأوردت نازك سابا ي1)طالب علم في العشرينات(يف
رحلة (، وأورد ربيعة أيب فاضل أشعارًا بالفصحى يف 2)في ظل القلعة(

  . 3)الوروار

                                                 
ة  الثانيــوالقــصيدة . 123 القــصيدة األوىل موجهــة إىل ابــن عــم الكاتــب ولعروســه، وقــد كتبهــا الــشيخ أمــني خــري اهللا ص _ 1

ة فكتبهـا ميخائيـل الثّالثـأمـا . 254 _ 253يـل، وهـي قـصيدة مرحـة، ص كتبها الكاتب تعليًقا على رض إصبع صديقه مج
 .270صوايا يهجو فيها أحد معلميه، ص 

 . 70، ص في ظل القلعة:  نازك سابا يارد_ 2
 .117 _115، 98، 71، 45، 29، 23، 17، 13، 8، 7، ص رحلة الوروار:  ربيعة أيب فاضل_ 3
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 Spokenون شعرًا شعبيا بالعامية اللّبنانيكذلك أورد الكّتاب 
idiom1لروز غريب، ) الشتاء والجدة: (  على غرار ما  ورد يف قصص

لنازك سابا ) القلعة  بعيًدا عن ظل(إللياس زغيب، و) الظريف ملكو(و
ملي ) معمودية الغربة(لربيعة أيب فاضل، و) رحلة الوروار(يارد، و
 rhythm باإليقاع الطّفل الفصيح قد مد الّشعرفإن كان ... منصور
ات بإطار الرّاوي العامي القصص و الّشعر األديب، فقد أطَّر اُألسلوبوأثرى 
  .   وتارخيهطّفلال ترسخ جذور اّليت اخلاصة اللّبنانيةبيئته 

بويةوال تبتعد القصص األدبية  على اُألسلوب عن شروط هذا الرت 
 يتسم اّليتمليخائيل صوايا ) العشرينات طالب علم في(غرار رواية 

 والبعد عن التقريرية رغم أا الّصعبأسلوا بالبساطة والبعد عن ااز 
  .للغويا القادرة على استيعاب اخليال الناشئةمن ضمن قصص 

بويةكذلك قصص إدفيك شيبوب األدبية  اسمع يا رضا(، والرت (
أعظم هول أعظم : (ألنيس فرحية، وقصص رشاد دارغوث، وقصص

ولكن ... حلسن عبد اهللا وغريها) الحياة الجديدة(و) األقرع(و) بهجة

                                                 
.  مــشافهةالـّشعوب يتفـاهم ـا شـعب مـن الّـيت العاديـة اللغـةهــي : Spoken idiom)( لغـة الكـالم، اللهجـة الدارجـة _ 1

، كمـا هـي احلـال يف اللغـة، وعندئـذ يرتتـب علـى ذلـك االزدواج يف الـّشعبوقد ختتلف اختالفًا كبريًا عن لغـة التابـة عنـد ذلـك 
معجـــم مـــصطلحات : جمـــدي وهبـــة. [حلديثـــةاالزدواج بـــني العاميـــة والفـــصحى يف الـــبالد الناطقـــة بالعربيـــة ويف بـــالد  اليونـــان ا

  ]533، ص األدب
   .97، ص أدب األطفال:  جعفرالّرزاق عبد  _ 1
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 قد تقع فيه بعض هذه القصص هو اخلطابية املباشرة الذياخلطأ الفين 
  .التعليم و الّرتبية عاَملَ الطّفلمتعة القراءة وُتدخل  تكسر اّليت

  المفردات والجمل : اللغة
، فلكــــل قــــاص اُألســــلوب عنــــصرًا أساســــيا مــــن عناصــــر اللغــــةتعتــــرب 

طريقته يف اختيار الكلمات، وترتيب اجلمل، وتنـسيق احلـوادث، لـذا يرتتـب 
وذاك الفعـــل عليـــه إطالـــة البحـــث والتنقيـــب، حـــىت يعثـــر علـــى هـــذه الكلمـــة 

وتلك الصفة يف كفـاح  مـع متطلبـات املعـىن واإليقـاع واإلحـساس والقـصد، 
قـائم علــى كثــري مــن املــران والدربــة حـىت ميلــك زمــام لغتــه، فيــصل إىل شــاطئ 

 سوف متيزه عن غريه بعيًدا عـن التقعـر والغرابـة وعـرض اّليتية الّلفظاملوسيقا 
 أن يبتعــد عنهـــا قبـــل اشـــئةالن  علــى كاتـــب قـــصة األطفــال و الّـــيت 1العــضالت

 يـــستعملها ميكـــن أن تكـــون دســـتورًا الّـــيت اللغـــةغـــريه خاصـــة إذا مـــا علـــم أن 
  . 2سليًما إذا ما كانت سليمة، وخطريًا إذا ما مل تكن

   اللغوية الطّفلمراحل نمو 
 تقتــضي مـن القــاص معرفـة مراحــل الناشـئةإن لغـة الكتابـة لألطفــال و 

    :، وهياللغوية الطّفل

                                                 
  .117 _113، ص ِقصةفن ال : حممد يوسف جنم_ 1
    . العريبالناشئ و الّطفللتطوير لغة مهم  فهو كتاب ،ألمحد حممد املعتوق) اللغويةالحصيلة ( ميكن العودة إىل كتاب _ 2
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هــي : ســنوات تقريًبــا) 6 _ 3( مــا بــين : مرحلــة مــا قبــل الكتابــة �
فيهــــا مييــــل إىل قــــصص .  الكتابــــةالطّفــــل تــــسبق تعلــــم الّــــيتاملرحلــــة 

 تــــشبه الّــــيت، والقــــصص 2، واحلكايــــات اخلرافيــــة1احليوانــــات والطيــــور
 اللغة) يفهم(ال يستطيع أن "ولكنه . 3عناصرها ما حوله ومن حوله

ري املكتــوب، ولــذلك فــإن البــديل التحريــصري  البــالّتعبــريمــن خلــل 
 الــصويت الــشفوي الّتعبــريالطبيعــي يكــون هــو تقــدمي الِقــصة مــن خلــل 

، "4 ميكــن أن يفهمهــا بــسهولةاّلــيت) اللغــة(بــالكالم، أي عــن طريــق 
  .  يدرك معناها احلقيقياّليتشرط استخدام األلفاظ املفهومة 

  سنوات تقريًبا) 8  _6( ما بين  :مرحلة الكتابة المبكرة �
 يف تعلـم القـراءة والكتابـة، ولكــن _ يف هـذه املرحلـة _ الطّفـليبـدأ  

املكتوبة تبقى حمدودة يف نطاق ضيق ميكن جتاوزه ) اللغة(مقدرته على فهم 
  بعــــض  _ الّرســـوم  إضــــافة إىل _ تـــضم الّــــيتالكتــــب املـــصورة "باســـتعمال 

                                                 
 تـشكل رمـزًا مـن رمـوز اّليت بالغابة _ زامبو خلل من _ الّطفل عرفت اّليت)  وحيوانات الغابةالصغريالقرد  (ِقصةا يف كم _ 1

  .الّطفلالسحر عند 
  .  حيلق خبياله مع شخصياا وأحداثها شرط أن تبسطَ اّليت الّشعبية احلكايات الّطفل ميكن أن تقص على _ 2
:  املعروفة واستخدمت لغته اليوميـةالّطفل حتركت بألفاظها امللموسة واحملسوسة يف بيئة اّليتدي دية هلنا) أنا أرى (ِقصةك _ 3
      ".العصفور، البطة، املاء، السمكة، السماء، الفيل، احلبل، الربميل، العنكبوت، التوت، والنظارات الطبية"

  .37 ص،فن الكتابة لألطفال:  أمحد جنيب_ 4
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 يف الطّفــلقــاموس كلمــات وعبــارات بــسيطة يف حــدود مــا ميكــن أن يــضمه 
  .  إىل جانب استخدام نربات الكتابة" 1هذه السن من ألفاظ

  سنوات تقريًبا  ) 10 _ 8( ما بين  :مرحلة الكتابة الوسيطة �
 قـــد قطــــع شـــوطًا ال بـــأس بــــه يف طريـــق تعلـــم القــــراءة الطّفـــليكـــون 

. ة يف املرحلة االبتدائيالرّابع و الثّالثالصفني " وتعادل هذه املرحلة ،والكتابة
 لكــي نقــدم إليــه ِقــصة كاملــة موضــحة الطّفــلوهنــا ميكــن أن يتــسع قــاموس 

، تـــساهم فيهـــا الكتابـــة بـــدور رئـــيس، علـــى أن نراعـــي يف العبـــارات الّرســـومب
، مــع "2 الواضــحالنّــسخاملــستعملة أن تكــون بــسيطة، ســهلة، مكتوبــة خبــط 

  .االنتباه لتناسب اللوحات مع النص

  سنة تقريًبا ) 12 _ 10( ن ما بي :مرحلة الكتابة المتقدمة �
، واتــسع اللغــةقــد قطــع مرحلــة كبــرية يف طريــق تعلــم  "الطّفــليكــون 

 إىل درجة كبرية، وهي تعادل الصفني اخلامس والسادس من اللغويقاموسه 
الفروق القرائية بني األوالد والبنات تبـدأ "واملالحظ أن ". 3املرحلة االبتدائية

أخــذ الــذكور يهتمــون بــأنواع مــن القــراءات تتــضح يف هــذه املرحلــة، حبيــث ي
، لــذا تظهــر هنــا أمهيــة إعطــاء األطفــال "4ختتلــف عــن أنــواع قــراءات اإلنــاث

                                                 
  .38 ص ،لكتابة لألطفالفن ا:  أمحد جنيب_ 1
  .39 _38 ص ،فن الكتابة لألطفال:  أمحد جنيب_ 2
  .39 ص ،فن الكتابة لألطفال:  أمحد جنيب_ 3
  .36، ص العربيالّطفلثقافة  : مسر روحي الفيصل_ 4
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 يـشعرون الّـيتحرية القراءة، فالقراءات املفروضـة تنفـرهم فـال يـشعرون باملتعـة 
  . ا لو ترك هلم حق االختيار

ــة الناضــجة � ــين : مرحلــة الكتاب ــا ومــ) 15 _12(مــا ب ا ســنة تقريًب
  بعدها

  قــد بــدأ  ميتلــك ناصــية القــدرة _ يف هــذه املرحلــة _ الطّفــليكــون  
  .1، وهي تعادل املرحلة اإلعدادية وما بعدهااللغةعلى فهم 

بويــة: بعــد معرفــة املراحــل بقــسميها يكولوجية و الرتفالكتابيــة، ال الــس ،
ن  من مفردات ومجل مبا يتفرع عنها ماُألسلوببد من التوقف عند عناصر 

  .  قواعد خاصة بالكتابة لألطفال

   الناشئةمفردات ِقصة األطفال و 

ـــة  ـــلاملفـــردات عنـــصر أساســـي مـــن عناصـــر أســـلوب الكتاب  هلـــا للطّف
  :  ميزاا وصفاا، وأمهها

 طول المفردات وقصرها )1(

يفــــــضل اســــــتخدام القــــــاص الكلمــــــات القــــــصرية، الرشــــــيقة، القليلــــــة 
الكلمـــة (لقـــارئ ومـــن مسعـــه، فيـــستخدم  تقـــرتب مـــن أفهـــام االّـــيتاملقـــاطع، 

                                                 
  .39 ص ،فن الكتابة لألطفال:  أمحد جنيب_ 1
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 يــــستخدمها الكبــــار يف أحــــاديثهم للــــصغار، وتنــــدرج حتــــت الّــــيت 1)اجلملــــة
يف كوـــا حتمـــل ) الكلمـــة اجلملـــة(وتكمـــن أمهيـــة ". نـــربات الكتابـــة"عنـــوان 

علـى ... مبعىن سـيارة) عنْ (انتهى، أو : مبعىن) بح: (داللة مجلة كاملة، مثل
 الطّفــلت حبيــث تــؤثر علــى إعاقــة منــو لغــة أال يكثــر اســتعمال تلــك الكلمــا

  . 2 على الفهمللطّفلالفصيحة، بل تستخدم كمساعدة 

   المفردات وإلفتها 3غرابة )2(
الرغبــة يف املوضــوع ويف "يــأيت اســتعمال الكلمــات املألوفــة عــادة مــن 

وقـــــد صـــــنف العــــرب منـــــذ القـــــدمي األلفـــــاظ، فتحـــــدث ". 4اإلفهــــام الـــــسريع
 الّلفــــظ ســــنة البالغــــة تكمــــن يف جمانبــــة ، ورأى أن"التغريــــب"اجلــــاحظ عــــن 

 عاميـــا، الّلفـــظوكمـــا ال ينبغـــي أن يكـــون : "الغريـــب والـــسوقي يف آن، وقـــال
فـــإذا كـــان . ”5وســـاقطًا ســـوقيا، فكـــذلك ال ينبغـــي أن يكـــون غريًبـــا وحـــشيا

املوقــــف مــــن الغرابــــة عنيًفــــا إزاء مــــا يقــــدم إىل الكبــــار، فــــاألحرى أن يكــــون  
األلفـــــاظ " األطفـــــال، فـــــإذا الــــدعوات إىل  ختـــــري كــــذلك إزاء مـــــا يقــــدم إىل

                                                 
  .ة، وهي ال تستعمل لألطفال الكبارالثانيداية  يف أواخر السنة األوىل وبالّطفلعند ) الكلمة اجلملة(تبدأ  _ 1
 3، العـدد 28عـامل الفكـر، الكويـت، ج. "الّطفـلتوظيف المأثور القولي فـي تنميـة لغـة ":  ومسية عبد احملسن املنصور_ 2
  .              148 _ 146ص )2000مارس، / يناير(
قـــاموس ): وغـــريه(إميـــل يعقـــوب .[د عـــن الفهـــمهـــو، يف األدب، صـــفة الكـــالم البعيـــIncomprehensible  الغريـــب_ 3

  ].286، ص اللغوية المصطلحات
  .125، ص  األدبيالّنقد : أمحد أمني_ 4
  .108، ص الّنقدمفاهيم الجمالية و  : ميشال عاصي_ 5
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" 1 تـــؤدي املعـــىن دون تعقيـــد أو صـــعوبةالّـــيت الواضـــحة، والعبـــارات الـــّسهلة
ميتلــــك عــــدًدا حمــــدًدا مــــن  "الطّفــــلدعــــوات واحــــدٌة، مبنيــــة علــــى معرفــــة أن 

ة، وغـــــري الـــــّصعب، وغـــــري قـــــادر علـــــى فهـــــم الكلمـــــات الّرتاكيـــــباأللفـــــاظ و 
  ". 2املألوفة

إن القـــصص : "  جعفـــر إىل املوضـــوع بقولـــهالـــّرزاق وقـــد أشـــار عبـــد
ة واملناقـــشات غـــري املفهومـــة ال الـــّصعباحملـــشوة بالتعـــابري املعقـــدة والكلمـــات 

 حـــىت لـــو ملئـــت بـــالنزوات اخلياليـــة وخفـــة الطّفـــلميكـــن إال أن ختيـــب آمـــال 
 الناشـئةويقتضي هذا مراعاة كاتب قصة األطفال و ". 3الّصورالروح وواقعية 

لـــن "، ألنـــه إن مل يفعـــل اللغويـــةية واالجتماعيـــة و الّنفـــس الطّفـــلو مراحـــل منـــ
 الّرتاكيب، وال 4الطّفل خترج عن نطاق معجم اّليتيتجنب املفردات املبهمة 

 الطّفــل يــستغلق علــى اّلــيت البيانيــة الــّصور، وال )احملفوظــة( العــسرية واللغويــة
مبقــدار مــا حيــصله علــى أن ارتبــاط غرابــة لغــة القــصة أو وضــوحها ". 5فهمهـا
 من مفردات الفصحى وعباراا، واختالف هذا التحصيل من طفـل الطّفل

                                                 
  .48 ص ،فن الكتابة لألطفال:  أمحد جنيب_ 1
  .107  ص،الحيوان في قصص األطفال : عريب العاصي_ 2
 .437، ص أدب األطفال:  جعفرالّرزاق عبد _ 3
 الّــيتالكلمــات : ثانيــاً  يعــرف معانيهــا عنــد االســتماع والقــراءة، الّــيتالكلمــات : أوالً :  علــى جــانبنيالّطفــل ينطــوي معجــم _ 4

 الّطفــل خيتلــف عــن املكتــوب، وال توجــد حبــوث متخصــصة بلغــة الــّشفهي يــستخدم ويتعلمهــا، وكالمــه الّطفــلو . يــستخدمها
ن يستعني به حني يكتب كلمات ومجـل أه، لكاتب األطفال العريب خلل العريب ميكن، من للّطفلوجد قاموس العريب، أو ال ي

 ].57 _56، صالتربويةأدب األطفال والقيم  :أمحد علي كنعان.[قصصه لألطفال
  .61، صقصص الحيوان في أدب األطفال : جوزف طانيوس لبس_ 5
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إىل آخــر، ويف ظــل فقــدان وجــود معجــم طفــل عــريب يُعتمــد عليــه،  ُيطالَــب 
تبــــسيط عبارتــــه إىل أبعــــد احلــــدود واللجــــوء إىل شــــرح بعــــض  "_املؤلــــف ب

 مخــــس  ، شــــرط أال تزيــــد األلفــــاظ املــــشروحة عــــن"1األلفــــاظ عنــــد الــــضرورة
  . القارئالطّفل النص صعًبا وأربك ، وإال ُعد 2كلمات يف كل مائة كلمة

 العربيــــــة ألفــــــاظ خفيفــــــة علــــــى الــــــسمع واللــــــسان شــــــائعة اللغــــــةويف 
سن قـــــصرها، وســـــهولة النطـــــق حبروفهـــــا، وُحـــــ: االســـــتعمال ألســـــباب منهـــــا

 مــن  مــثًال أخــف " مــات، غــاٍل، نــور، صـحا، تــاب، ال: "فكلمــات. هاِسـرْ جَ 
حبيـــث ميكـــن أن " تـــويف، مثـــني، ضـــوء، اســـتيقظ، اســـتغفر، لـــيس ":كلمـــات

ة اخلفيفــة علــى الــسمع الثانيــيــستبدَل بالكلمــات األوىل جمموعــة الكلمــات 
  . 3 واملبتدئنيالّصغاروالنطق والفهم، وال سيما إذا كان النص موجًها إىل 

ومتثــــل روز غريــــب منوذًجــــا لبنانيــــا ُحيتــــذى يف اختيــــار ألفــــاظ ســــهلة 
فقــــد اســــتعملت .  القــــارئالطّفــــلفــــة وفــــصيحة ال تــــشكل عبًئــــا علــــى ومألو 
ي كبّــــ(يف حكايـــة " ارمــــي"الفــــصيح املـــستخدم بكثــــرة بـــدل " 4كـــّيب :"فعـــل

 الــّسهلةالفــصيحة " ــارك ســعيد: "، واســتعملت عبــارة)الــدبس والطحينــة

                                                 
   .4 ، ص 2لألوالد، قصص من احلياة  جمموعة قصص عاملية مقدمة:  روز غريب_ 1
   .75، صقصص األطفال في المدرسة االبتدائية السورية:  مسر روحي الفيصل_ 2
  .26، ص الّتربية في ِقصةال : عبد العزيز عبد ايد_ 3
  ] .كبب: مادةلسان العرب، .[وكب الرجُل إناَءُه يكبُه كباً . قلَبُه  :كب  الشيَء يكبُه، وكبكبهُ :  يقال_ 4
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ممـــا يبقـــي " مـــساء اخلـــري"أو " صـــباح اخلـــري"املتداولـــة لبنانيـــا يف القـــرى بـــدل 
  .  اخلاصة، وذلك يف احلكاية ذااالّلبنانية َجو بيئته  يفالطّفل

ـــة  ـــة(ويف حكاي ـــل"اســـتعملت كلمـــة ) الريحان  الّـــيتالفـــصيحة و " احلَب
   الطّفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسمعها 

الفـــــــصيحة املتداولـــــــة بـــــــدل العمـــــــل، " الـــــــشْغل"، وكلمـــــــة "اَحلْمـــــــل" بـــــــدل 
ملعروفة بني ا" اَحلرِج"الفصيحة واملتداولة بني العامة، وكلمة " 1قمطه:"وكلمة

ويف حكايــة . 2، وتعــين الغيــضة لــضيقها"اَحلَرجــة:"العامــة، وأصــلها الفــصيح 
 الفـصيحة الـّسهلة، استعملت القاصة األلفاظ والعبارات )النملة والُربغوث(

تولــول، (، وهــي فــصيحة Spoken idiom تكــاد تقــرتب مــن العاميــة الّــيت
ا علـى رأسـه،  خيمـش تدق صدرها حزنًـا، نـط، نطـة، الوحـل، معكـرة، ركبهـ

تركيـــــة (تقرقـــــع، الـــــشيش : "إال مـــــا نـــــدر...)وجهـــــه، كبـــــت صـــــحن الطـــــبخ
  )...".عورا بدل عوراء(، )بدل ذابت: دابت(، )مضموا السفود
 املتداولــة والقريبــة مــن الــّسهلة إىل اســتخدام األلفــاظ الــدعوةغــري أن 

وحيـــــة  اســـــتبعاد األلفـــــاظ امل_ كمـــــا تقـــــول روز غريـــــب _العاميـــــة ال يعـــــين 
فالكلمــات يف األدب كمــا يف احليــاة، وســائل إحيــاء تــدل علــى أمــة معينــة، 

 الــّشعبيةاأللفــاظ والعبــارات : "وتطــور فكــري معــني، وحــضارة معينــة، ومنهــا
                                                 

اخلِرقــة : والقمــاط.  يف املهــد ويف غــري املهــد إذا ضــم أعــضاؤه إىل جــسده مث لــف عليــه القمــاطالــصيبشــد كــشد :  الَقْمــطُ _ 1
لــسان العــرب، . [وال يكــون القْمــط إال شــد  اليــدين والــرجلني مًعــا. وقــد قمطــه ــا  إذا ُقِمــَط،الــصيب تلفهــا علــى الّــيتالعريــضة 

  ].قمط :مادة
واجلمـع . شـجار ال تـصل إليهـا اآلكلـة، وهـي مـا رعـى مـن املـالألالشجر امللتف، وهي أيًضا الـشجرة تكـون بـني ا:  وقيل_ 2

  ].حرج: لسان العرب، مادة. [َحرٌَج وأحراٌج وَحَرجاتٌ :من كل ذلك
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 تثري يف السامع روح املرح وتبعث اّليت الّشعبية يف األغاين والقصص الّشائعة
 تستحــضر اّلــيت لّتارخييــةا القــومي، واأللفــاظ القدميــة الــّشعورفيــه الــذكريات و 

أثينـــا، رومـــة، بغـــداد، زردشـــت، كليـــوبطرة، : أجمـــاد املاضـــي وعظمـــة الغـــابرين
األوملـــب، منريفـــا، الربنـــاس، أدونـــيس، : ومثلهـــا األلفـــاظ امليثولوجيـــة. قيـــصر

املــوت والعــدم، والظــالم، :  تــوحي صــور اجلــاللالّــيتوعــشتاروت، واأللفــاظ 
واملأل األعلـى، واجلـن، وسـدرة املنتهـى، والنور، واجلنة، والصحراء، والفلك، 

  ". 1وحنو ذلك
 مـــن األلفـــاظ واملعـــاين املوحيـــة، ألفـــاظ روز غريـــب وإملـــي نـــصر اهللا 

، الّلبنانيــةوإدفيــك شــيبوب وأنــيس فرحيــة وغــريهم فيمــا يتعلــق بالبيئــة القرويــة 
وألفاظ وعبارات الكتاب املوحية جبو احلرب واملقاومة يف القـصص الوطنيـة، 

ظ وعبـــــارات الكتـــــاب املوحيـــــة جبـــــو األســـــاطري اخلرافيـــــة يف القـــــصص وألفـــــا
  ... الّشعبية

  المفردات المحسوسة  )3(
 إىل أن تكـــــون ألفـــــاظ الناشـــــئةيـــــدعو املهتمـــــون بقـــــصة األطفـــــال و 

 وذلـــك كـــي تثـــري املعـــاين concrete 2 عينيـــة، ملموســـة، حمـــسوسة الطفولـــة

                                                 
  . 90 ص  م،1952، 1بريوت، دار العلم للماليني، ط.   العربيالّنقد الجمالي وأثره في الّنقد: روز غريب _ 1
يـــضفي الكتـــاب ذوو التـــأثري الطـــابع العيـــين علـــى أعمـــاهلم بإعطـــاء تلـــك ": concrete عيـــين، ملمـــوس، مـــدرك بـــاحلواس _ 2

ومــن املمكــن . األعمــال صــفات الواقــع وهــي عناصــر نوعيــة يــستطيع القــارئ أن يراهــا ويــسمعها ويــشعر ــا ويــشمها ويــذوقها
معجــم المــصطلحات  :إبــراهيم فتحــي. ["ت أن تبــدو ملموســة يف الكتابــة اجليــدة إىل االنفعــاالت واإلحــساسابالّنــسبةحــىت 

  ].250،  ص األدبية
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وعة وامللموســـة واملذوقـــة  البـــصرية واألمـــور املتحركـــة واملـــسمالـــّصوراحلـــسية و 
وكلمـا  . واملشمومة، ولكن من غري مبالغة وال إسـراف يف الزركـشة والتفـصيل

كان األطفال أصـغر، كلمـا كـان اقـرتاب القـاص مـن املاديـات واحملـسوسات 
 تعتـرب الّـيت ال يـدرك املفـاهيم الطّفلف. 2  أفضل1أْوىل، وابتعاده عن املفاهيم

 وخاصــة يف _مــن إيــراد بعــض املفــاهيم غــري أنــه ال مهــرب . مــدركات كليــة
ة، ممـــا الـــصغري  حـــىت لـــو توجهـــت الِقـــصة إىل األعمـــار _القـــصص العلميـــة 

يـــدعو القـــاص إىل اســـتخدام امللمـــوس واحملـــسوس مـــن األلفـــاظ لـــشرح هـــذه 
غــسان يعــرف مــا هــو (، كمــا يف ِقــصة الطّفــلاملفــاهيم أو تقريبهــا إىل ذهــن 

إىل ذهــن غــسان مــن ) التلــوث(ت مفهــوم  قربــاّلــيتلنبيهــة حميــديل ) التلــوث
خلل إشارة األم إىل الدخان األسود املنبعث من السيارة واملسبب للسعال، 
وإىل أكـــــوام النفايـــــات، وتلـــــوث البحـــــر، وكلهـــــا إشـــــارات مرئيـــــة ومـــــشمومة 

: دعمت باملسموع من أقوال األم املوجزة املتكررة اهلادفة إىل تبسيط املفهوم
  !". هذا هو التلوث"

 اســتبقاء املفــاهيم علــى مــا هــي، فــسيجعلها عائًقــا يف طريــق فهــم أمــا
العلميــة الــصادرة عــن الــدار ) ســامي وتلــوث الهــواء(الــنص، كمــا يف ِقــصة 

اخنفـــاض :  ذجيـــة واملليئـــة باالصـــطالحات الكثـــرية غـــري املـــشروحة مثـــلالنمو 
                                                 

ة يف عـدد مـن النـصوص العربيـة احلديثـة للداللـة علـى اـرد، أي املاهيـة املـستقلة عـن األعـراض املالزمـة الّلفظترد :  مفهوم_ 1
 ليست مستفادة مـن التجربـة، أو علـى املعـاين اّليتلة على املعاين األولية ، واحلرارة، والربودة، أو للدالالّلونللمادة، كاملقدار، و 

  ].259، ص المعجم األدبي: جبور عبد النور. [البعدية للتعريف بالنوع ولتشمل مجيع أفراده
  . 27 ص،لعبد العزيز عبد ايد) الّرتبية يف ِقصةال( ، كذلك 50 _48 ص ،ألمحد جنيب) فن الكتابة لألطفال( انظر _ 2
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ل تركيـــز املـــادة امللوثـــة، تذبـــذب اجتاهـــات الريـــاح، تنـــشر املـــواد امللوثـــة بـــشك
  ...مروحي بدل حبسها يف مكان بشكل خيطي، تيارات اهلواء العمودية

واألمــر ال يتوقــف عنــد القــصص العلميــة، بــل يتعــداها إىل القــصص 
ـــيتاالجتماعيـــة   الطّفـــل تقـــف املفـــاهيم اـــردة حجـــر عثـــر يف طريـــق فهـــم اّل

 الّــيتلوفــاء احلــسيين ) التفــاح عــصفورة العيــد وشــجرة(للــنص كمــا يف ِقــصة 
 جمموعـــة _ة الـــّصعب والقواعـــد الـــّصور إىل جانـــب _القاصـــة فيهـــا حـــشدت 

ة، تـضحية الـّصدقالوراثـة، العـدو، النهـب، الـذاكرة،  اجلمـال،: مفاهيم منهـا
  .…العيد، الفكر، القلق، املظاهر، امللجأ، الذكريات، العطاء

  المفردات البائدة، والمفردات الجديدة )4(
ًــــا  ــــدل علــــى مــــستحدثا" تتطــــور الكلمــــة أحيان وهــــي . ت اتمــــعلت

تولــد، وتنمــو، وتــشيع، وتتــسع مــدلوالا، مث تــشيخ : شــبيهة بالكــائن احلــي
 ال الّــــيتوإن صــــفحات املعــــاجم العربيــــة القدميــــة مليئــــة بالكلمــــات . ومتــــوت

عليهــا، ولتبـدل العــصر،  احلاضـر لــزوال األشـياء الدالــة تـستعمل يف الوقـت
 Naturalائـدة أو ميتـة ، مـا يعـين أـا أصـبحت لغـة ب"1والبيئـة االجتماعيـة

Language, Langue naturelle  حلـت لغـة جديـدة حيـة Modern 

language, Langue vivante" 2ما تزال شائعة كتابة وتكلًما    ."  
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كاملقامــات، وكليلــة ودمنــة، : وحتتــوي بعــض الكتــب األدبيــة القدميــة
لنــادرة علــى كثــري مــن الكلمــات غــري املألوفــة أو ا.. وألــف ليلــة وليلــة وغريهــا
، بالتـــايل فهـــم معانيهـــا، و الطّفـــل يـــصعب علـــى الّـــيتاالســـتعمال أواملهجـــورة 

التفاعــــل معهــــا واإلحــــساس ــــا، ممــــا حيــــتم أن يُــــستبدل ــــا كلمــــات مــــن 
ات أو يُــسَهب الّتفــسري مرادفاــا أو مــشااا يف املعــاين، شــرط  أال تتعــدد 

 املفسرة يف املعىن أو يف ذكر املرادفات، بل ُيكتفى بذكر ما يتطابق والكلمة
أمـــا يف حـــال وجـــود دالالت متعـــددة  لكلمـــة مـــا، فينبغـــي . يبـــني مـــضموا

تعيني املعىن املراد، والتفريق ما أمكـن بينـه وبـني املعـاين األخـرى، ألن جتنـب 
 إىل إســاءة بالتــايلتعيينــه قــد يــؤدي إىل اخللــط بينــه وبــني املعــاين األخــرى، و 

  .  1استخدامه

 الطّفــل وفاعليتهــا وحيويتهــا وجــدارا، يعــني اللغــةمهيــة إن االقتنــاع بأ
، ولــن حيــدث هــذا يف حــال  اللغويــةعلــى االرتبــاط  ــا وعلــى تنميــة مهاراتــه 

 ومرونتهــا وحيويتهــا وقــدرا علــى اللغــةاســتخدام األلفــاظ البائــدة، ففاعليــة 
يـاة استيعاب مجيـع مـستجدات احليـاة احلاضـرة وتلبيتهـا جلميـع متطلبـات احل

لغــــة حــــضارة متطــــورة متجــــددة، " وللناشــــئ أن لغتــــه للطّفــــلســــوف تــــربهن 
، ممـــا يقربـــه منهـــا، وجيعلـــه ”2وليـــست لغـــة حـــضارة قدميـــة ســـادت مث بـــادت

حيــس مبــدى جتاوــا وحيويتهــا وليونتهــا، فيكتــشف مجالياــا ويكتــشف أنــه 
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ب ني العـر اللغـويومـن هـذا املنطلـق تظهـر أمهيـة مواكبـة . قادر علـى أن حيبهـا
ـــــة العلميـــــة وإضـــــافتها إىل القـــــاموس اللغـــــةلتطـــــورات   العـــــريب  اللغـــــوي العاملي

  . كاصطالحات تواكب العصر احلايل وعلومه

  نبرات الكتابة )5(
ميكــــن، يف إطــــار الكتابــــة لألطفــــال، اســــتعمال أصــــوات احليوانــــات  

ــا إىل نفــس "واجلمــاد، ممــا يــضفي علــى الِقــصة   الطّفــلف". 1الطّفــلجــوا حمبًب
 حـــني يقـــرأ مـــواء القطـــة بـــشكله الطبيعـــي كمـــا يـــسمعه، أو يقـــرأ نبـــاح ر سَ يُـــ

 النـاس يـستعملها اّليت الّشائعةالكلب، أو يق احلمار، أو العبارات املألوفة 
مـــن حولـــه، فيـــشعر بـــأن الِقـــصة قريبـــة منـــه، وتنتمـــي إليـــه، وهـــذه األصـــوات 

  .2الصغريلقي تضيف الكثري من احليوية إىل الِقصة، وتؤثر يف نفس املت
أمســاء :   ميكــن للقــاص أن يــستعملها أيــًضاالّــيتومــن نــربات الكتابــة 

 Nouns of direction, Noums (  وأمساء اجلهـات3األفعال واألصوات

des direction(4 وقـد اسـتعملت ألكـسندرا باسـيل  عـواد أمسـاء  اجلهـات 
. ِقصة حيوية وحركـةمما أعطى ال)  القبعة العنيدة(بأنواعها يف ِقصة املغامرة 

                                                 
  .49 _48 ص ،فن الكتابة لألطفال:  أمحد جنيب_ 1
  .28، ص الّتربية في ِقصةال : عبد العزيز عبد ايد_ 2
 على ألفية اإلمام أيب عبد اهللا حممد شرح ابن عقيل: اء الدين عبد اهللا بن عقيل العقيلي اهلمداين املصري:  راجع_ 3

 .214 _ 211م، ص 1931 _ _ه1350مصر، املطبعة الرمحانية، . مجال الدين ابن مالك
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ــا، متيــل إىل : "تقــول الِقــصة عــن بطلتهــا القبعــة العنيــدة إذا انعطفــْت ــا مييًن
وعنــدما تنحــرف ــا مشــاًال ، تتــأفف مدعيــة ! اجتــاه الــشمال، هكــذا أفــضل

وإذا أمالتهــا إىل الــوراء، . أــا تكــون أكثــر أناقــة إذا اســتقامت باجتــاه اليمــني
 أما إذا احنرفـت ـا إىل األمـام بعـض ؛مامها جيًدا أالطّريقتزعم أا ال ترى 

  ". الشيء، فتقول إا تشعر بالصداع أو إن ظهرها حيدودب

ة جــدا، الــصغري ستعمل لألعمــار ستعمل نــربات الكتابــة أكثــر مــا تُــوتُــ
مــن (اســتخدمت منيــا احلايــك يف ِقــصة : وهــي أكثــر مــن أن حتــصى، ومنهــا

، وقـد ُرمسـت النـربات "هـووو. هـووو.هـو وو: " صـوت البومـة)هو صديقي؟
  .  املقابلة أيًضااللوحةيف 

علـى لـسان ) الموزة(واستخدم مساح إدريس نربات الكتابة يف ِقصة 
، أف : "أســامة بطــل الِقــصة ويف "أعطــوين البوظــة فــورًا. شــيء فظيــع. أف ،

!" عْ وا ! واعْ : " كانــت تكــررالّــيتة الــصغري علــى لــسان تالــة ) ِقــصة الكوســى(
ردا على أسئلة أسامة، وعلـى لـسان أمـه حـني اكتـشف أـا تـضيف كوسـاة  

!". أيــن أمــك انــت! يــاْي يــاْي، مــا أذكــاك: "كلمــا ــض لــريد علــى اهلــاتف
 أجاب عن  سؤال أمه الذيعلى لسان أسامة ) الشقراء البنت(ويف ِقصة 

 علــى لــسان ة ذاــاالّلفظــوتتكــرر !". يــايْ : "إذا مــا كــان يفهــم كلمــة البوظــة
جوابًـا عـن اقـرتاح أسـامة شـراء علبـة ) تحـت الـسرير(أخت أسامة يف ِقصة 

ويف !". يــايْ : " مزقهــا حــسًداو غــرية، إذ هتفــتالّــيت اللوحــةتلــوين هلــا بــدل 
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ُدْم : "مســــع أســــامة خطــــوات علــــى الــــدرج تقــــرتب) مــــشغول الكــــل(ِقــــصة 
  !".ُدْم ِدجْ ...ُدْم ِدجْ ... ِدجْ 

نـــربات تـــدل ) ســـن لمـــى(فرجيـــي يف ِقـــصة واســـتخدمت أمـــل أيـــوب 
مـرتني يف " إْغ  إْغ تاتـا تـا تـا: " كـررتالّـيتة مـىن الـصغري على صـوت الفتـاة 

ِون : "الِقصة، وأشارت إىل صوت حفارة آلة طبيبة األسنان يف الِقصة ذاا
  .اللوحة، وكررت النربات ذاا يف !!!"ن ن ن ن

ريـــشا (ففـــي ِقـــصة . كتابـــةوحفلـــت قـــصص إليـــاس زغيـــب بنـــربات ال
، وصـوت ..."تِـْق تِـقْ ...ِتْق تِـقْ : "  صوت تكّسر البيضالطّفل، يقرأ )يطير

ِخـــْش ِخـــْش : "، وصـــوت خـــشيش القـــصب..."قـــاْق قـــاْق قـــاقْ : "الغـــراب
ُدبـــْك ُدبــــْك : "علـــى اجلـــسر" مرمـــر"، وصـــوت وقـــِع قـــوائم العنــــزة .."خـــشْ 
قفـزة علـى (ويف قِـصة "... أ_مَ .. .أ_مَ ... أ_مَ "، وصوت العنـزة ..."ُدبكْ 
تـا ): "مهرجان الفـرح(ويف "...آه، آخ، آي، هْب، هْب، هبْ ):  "الثلج

  ...". تا ُمتْ ُمتْ تا

لألعمــــار األكــــرب، اســــتعمل مســــاح إدريــــس نــــربات الكتابــــة يف ِقــــصة 
املوجهــــة إىل الفتيــــان والفتيــــات ولكــــن بــــشكل أقــــل، فاســــتخدم ) الملجــــأ(
كلـــب مــازن علــى لـــسان أم هــاين مــرة، واســـتخدم " ســلطان"لزجــر " هــشْ "

ــــة الكلــــب حــــني صــــعد مــــازن إىل البيــــت إلنقــــاذه مــــن الّلفظــــ ة ذاــــا لتهدئ
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!" ألذ عرمـوش. أطيب شوكوال..مم مم: "القصف، واستخدم القاص لفظة
  .  على لسان ثريا ابنة جريان مازن

، )زيـاد والقطـة(كذلك استعمل ميـشال عبـد اهللا نـربات الكتابـة يف 
: ، وحــني مــاءت مــواء ناعًمــا"بــيس، بــيس: " حــني نــادى زيــاد القطــةوذلــك

كــــــذلك اســــــتخدم القــــــاص نفــــــسه نــــــربات الكتابــــــة يف ِقــــــصة ). نـَــــــْو، نـَــــــوْ (
  .سيْك، سيكْ : حني نقل إىل القارئ زقزقتها) العصفورة وصغريها(

ــــربات الكتابــــة يف  ــــل صــــوايا ن ــــي (واســــتعمل ميخائي ــــم ف ــــب عل طال
 أْن، أنـــــــت، كمـــــــان، شـــــــا، شـــــــا، شـــــــاطر أْن، أْن،: "، حنـــــــو)العـــــــشرينات

كــذلك اســـتخدمت ....".  مــث مثلـــي؟_، وأ  وأ وأ تنقنــق مـــم.."بــالقراءة
  . الّشعبيةروز غريب نربات الكتابة يف قصصها 

  )  كلمات عامية وكلمات فصحى (اللغةثنائية  )6(
 )Colloquial Language, Parler fanilier(األلفــاظ العاميــة 

 الــّضبطا يف لغتنــا احملكيــة وغريهــا، منحرفــة عــن  نــستعملهالّــيتهــي األلفــاظ 
، وتقابلهــا 1)متــردَ ( يف ) اتْـَنْمــَرد(، و)َجــْديٌ (يف ) ِجــدي: ( كــالقولالــّصحيح

وهــي لغــة ) (Classical Arabic, Arabe classiqueاأللفــاظ الفــصحى 

                                                 
  .81، ص اللغويةقاموس المصطلحات ): وغريه( إميل يعقوب _ 1
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املـــــصنفات األدبيـــــة واجلرائـــــد واـــــالت، وقـــــد توارثهـــــا العـــــرب منـــــذ العـــــصر 
  .1الّرتكيب أن نصف الكلمة بالفصاحة، كذلك وميكن. اجلاهلي

واحلديث عن العامية والفصحى يف قصص األطفـال يقـود إىل مسـاح 
 إذا الــّشائعةبعــض املتخصــصني باســتعمال بعــض املفــردات العاميــة اخلفيفــة 

، و "زُقــــاق"بــــدل " زاروب"فيــــستعمل . رآهــــا تفــــضل نظريــــا يف الفــــصحى
، "حمــشو"  بــدل _ألكلــة املعروفـة  ا_" حمــشي"، و"ُسـبحة"بــدل " ِمـسَبحة"
وحيـق لـه أن خيتـار مـن " .... أشل"بدل " مشلول"، و"عنرتة"بدل " عنرت"و

بدل " ُشباك"مفردات الفصحى ما هو أقرب إىل العامية وأكثر شيوًعا مثل 
" ف_ِكت"، و"منشغل"بدل " مشغول"، و"عدا"بدل " ركض"، و"نافذة"

  .2"شاطئ"بدل " شط"، و"َكِتف"بدل 

 يــــستخدمها الّــــيتســــتعملت روز غريــــب العاميــــة أو األجنبيــــة وقــــد ا
الفرنـــسية " البـــوليس"كلمـــة :  العامـــة يف قصـــصها وحكاياـــا يف العينـــة مثـــل

وكــان ) الــدبس والطحينــة كبــي( يــستخدمها العامــة مــرتني يف حكايــة الّــيت
"  دواء"بـدل " دوا"، واسـتعملت كلمـة "طةالّشر "ميكن أن تستبدل ا كلمة 

دوا للــذين لـيس هلــم . دوا للحبـل. دوا للمـريض: " الطبيـب املغــريبيف منـاداة
وقد اضطرت الستخدام الكلمة حفاظًـا علـى إيقـاع نـداء الطبيـب .." أوالد

                                                 
  .293، ص اللغويةقاموس المصطلحات ): وغريه( إميل يعقوب _ 1
   .4 ، ص2 قصص من احلياة .جمموعة قصص عاملية لألوالدمتهيد  : روز غريب_ 2
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" الــشباك"كمــا اســتعملت لفظــة .  مــن جــو احلكايــةالطّفــلاجلــوال ولتقــرب 
 _  يتسخدمها العامة واألطفال عادة، وعرفت نبات اآلس باّليتالفصيحة 

  ). الريحانة(وذلك يف حكاية "...نبالساحل"

فـــصيحة ة مجـــالً وكلمـــات اصاســـتعملت الـــق، )العجـــوز والـــذئب(ويف حكايـــة 
  ، "طيــــــــــــب"، "، ســــــــــــطل حليــــــــــــب"يلــــــــــــزق"، "شــــــــــــفقت عليــــــــــــه" :مثــــــــــــل

:  تنتهي ا احلكايات عادةاّليت العبارة واستخدمت.... "تقوقي"، "الكوز"
: خــرية عاميــة فــصيحهاة األالّلفظــ و ، "حكــاييت حكيتهــا، يف عبــك خبيتهــا"

  .خبأا
بعيًدا عـن ظـل (و) في ظل القلعة(واستخدمت نازك سابا يارد العامية يف 

معلــيش، وذراعهــا جمبــصنة، والـشاكوش، ومــش حمــرزة، ويــال، : ، حنـو)القلعــة
  .....والرتويقة، ويا عيب الشوم، واألوادم

هب أيــن تــذ(و) أنــدا الخوتــا(كمــا اســتخدمت إملــي نــصر اهللا العاميــة يف 
  ...طراحة، ترندح، وين، شرواله الدميا  اخلوتا،:  حنو،)أندا؟

ــشتاء ( يف ِقــصة الــّشعيب الــّشعر ممزوًجــا بالّنثــر غريــب  روزوقــدمت ال
 باإلضــــافة إىل زجــــل شــــعيب  1، فــــأوردت نــــشيد موكــــب أم الغيــــث)والجــــدة

كــذلك قــدم .  ، وكالمهــا بالعاميــة2كانــت اجلــدة تــردده يف ســاعات وحــدا
                                                 

 ".ليكرب وينشينا/ شّيت يف حقايل الزرع / شّيت يف حقالينا/ أم الغيث وغيثينا : " يقول النشيد_ 1
وباعْتــُه للنــاس / فْني درَهوباعْتــُه للنــاس بــرغي/ قَــصت شــعور العــز مــن فــوق راســها /  يَــرحم عيــون رِمحــه شــو كانــت صــابره_ 2

 . كلو على شان بـَْلوَتْك أيويب/ برغيفني َشعري
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، وهــي )الظريــف ملكــو( العــامي يف روايــة الــّشعرالكثــري مــن إليــاس زغيــب 
وأوردت نـازك سـابا .  وتثريـهالّنثـريأشـعار طفوليـة بيئيـة هادفـة تكمـل الـنص 

أمـا ربيعـة أيب فاضـل، فقـد . 1) القلعـةعن ظـل بعيًدا (يارد أغنية عاميـة يف 
دت وقـد أور . 2)رحلة الـوروار(أورد الكثري من األغاين واألشعار العامية يف 

ــة(مــي منــصور أغنيــة ميجانــا للــوطن يف  ــة الغرب ، مــا أدخــل هــذه 3)معمودي
 الّلبناينالقصص يف اجلو احمللي .  

 مســـاح إدريـــس عـــن قـــصد ألفاظًـــا عاميـــة مـــن أصـــول تركيـــة 4واقـــرتض
دور البطولة )  أسامة (الصيب يلعب اّليتويونانية وفارسية يف قصصه الست 

 اللغـة استخدامه هلا على اكتشافه طواعيـة وقد أشار هو إليها حميًال◌ً . فيها
العربية وذلك بعد عشرين عاًما من اإلسهام يف تأليف أضخم معجم عـريب 

، إذ ظهـــر أمامــه تزمــت بعـــض )يـــصدر يف غــضون أعــوام( عــريب حــديث _
ن تعـاملوا معهـا بوصـفها كائنًـا حمنطًـا معـزوًال عـن احليـاة اليوميـة الـذيني اللغوي

  . 5جيةوالتأثريات اخلار 
                                                 

 . 155، ص بعيًدا عن ظل القلعة:  نازك سابا يارد_ 1
 . 115، 79، 38، 30، 22، 17، 6، ص رحلة الوروار:  ربيعة أيب فاضل_ 2
 . 53، ص معمودية الغربة:  مي منصور_ 3
الــدخيل، أو بعــد التغيــري فيهـــا ) تيليفــون(كلمــة مـــن لغــة أجنبيــة بلفظهــا ومعناهــا كلفـــظ هــو اســتعارة  : اللغــوي االقــرتاض _ 4

وقـــد يعقـــب االســـتعارة االشـــتقاق والتوليـــد كلفـــظ . بالفارســـية) ســـاده(معـــرب ) ســـاذج(بالزيـــادة أو احلـــذف أو القلـــب كلفـــظ 
ايل حولـــه العـــرب إىل )  بالـــذهبّرســـمال: (أي) زركـــشيدن(وكاملـــصدر الفارســـي ) تـــدوين(مث ) دون( اشـــتق منـــه الـــذي) ديـــوان(

  ].610 _ 609، ص معجم مصطلحات األدب: جمدي وهبة[. مبعىن زين وزخرف) زركش(زركشة مث اشتقوا منه 

  .، املقدمةالكل مشغول:  مساح إدريس_  5
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وهـــي نقـــود " ِمـــْصرِية"مجـــع ": املـــصاري"لفظـــة : وهـــذه األلفـــاظ هـــي
، أو "الكنبايـة"أدخلها إبراهيم باشا وتطلق اليـوم علـى النقـود عامـة، ولفظـة 

 تتــسع لعــدة أشــخاص، وجــاءت مــن اليونانيــة، اّلــيتوهــي األريكــة " الكنبــة"
" شـــنطة" ويـــستخدم لفظــة ؛1الــسرير املـــزود بــشبكة تبعـــد الــربغش: ومعناهــا

" الُكنـدرة"و" طابة: " ويستخدم لفظيت؛2الفارسية" أبوسك"الرتكية، ولفظة 
   . 4الفارسية مبعىن السرير" ختت"،  وكلمة 3الرتكيتني

ُــــستبدل، كلفظــــة  وميكــــن اســــتخدام ألفــــاظ ال ميكــــن أن تعــــرب أو ت
ها  حتباّليتة الّلعبأللكسندرا باسيل عواد، ) القبعة العنيدة(يف ِقصة ) باريب(

 ال ميكـــن أن تُـــستبدَل ـــا دميـــة أخـــرى مـــثًال، نظـــرًا إىل مـــا الّـــيتات و الـــصغري 
مهربغـــــر، :  وكألفـــــاظ؛مـــــن ميــــزات ال حتملهـــــا دميـــــة أخــــرى) بـــــاريب(حتملــــه 

  . لسماح إدريس) أم جديدة(وبونبون، وشوكوال يف ِقصة 

علـــى أنـــه مـــن غـــري املقبـــول أن يـــستخدم القـــاص األلفـــاظ األجنبيـــة 
 ميكن أن تعرب فيه كمـا فعـل مسـاح إدريـس الذييب يف الوقت مكتوبة بالعر 

ــــصة  ــــسان أســــامة) المــــوزة(يف ِق ــــاب : "حــــني قــــال علــــى ل ــــز، أغلقــــا الب بلي
" بـاي"، و"أوكـي: "إذ وردت كلمتـا) ِقـصة الكوسـى(، وكما يف !" وراءكما

                                                 
  .الكل مشغول:  مساح إدريس_  1
  .تحت السرير:  مساح إدريس_  2
  .البنت الشقراء:  مساح إدريس_ 3
  .الموزة: ح إدريس مسا _ 4
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 وقـــد وردت ،"إىل اللقـــاء"حـــسًنا، و: "اللتـــني كـــان ميكـــن أن يُـــستبدل مـــا
أيـــــــًضا ووردت معهـــــــا لفظـــــــة ) الكـــــــل مــــــشغول(يف قِـــــــصة " بـــــــاي"لفظــــــة 

  !".سوري"

ولكـــن مـــن املمكـــن أن يـــورد القـــاص مجلـــة كتبـــت باإلنكليزيـــة لتـــدل 
) الملجـأ( املختلطة يف بيئة ما، كما فعل مساح إدريس يف ِقصة الثقافةعلى 

 This is!  اهللا: " حني صرخت ثريا فرحة بأكياس الشوكوال وامللنب واملرصبان

Heaven .  َعْن َجدHeaven  ."  

واســـــــتخدم رشـــــــاد دارغـــــــوث الفرنـــــــسية مكتوبـــــــة بالعربيـــــــة يف ِقـــــــصة 
كمـــا اســـتخدم لفظـــة ". 1كـــوم ســـي كـــوم ســـا: "، وهـــي)القلـــوب الكبيـــرة(
  ). يوم عاد أبي(يف ِقصة " 2بيجاما"

وميكــن اســتعمال العبــارات العاميــة إذا اقتــضى األمــر، كمــا يف حــال 
رحلــــة ( ميكــــن أن حيــــول إىل الفــــصحى، كمــــا يف اســــتعمال مثــــل عــــامي ال

  : لربيعة أيب فاضل، حنو) الوروار

املا بتتعب عليه األيـادي مـا "، و" احلرامالناساألرض السايبة بتعلم "
نيـــال "، و" يبحثـــون بالفتيلـــة والـــسراجالنـــاسراح "، و"بتحـــزن عليـــه القلـــوب
) رضـا اسمع يا(وكما يف ". اهللا يرحم اللي وّرت"، و"اللي مات وما شاف

                                                 
1 -  comme çi comme ça.   
2-  pyjama.   
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اضـرب سـيف بتتـأمْر، "، و"فالح مكفي سلطان خمفي: "ألنيس فرحية، حنو
  "....نشَر عرضه على صنوبر بريوت"، و"أطعم خبز بتْتَمْشَيخ

 أوردـــا ألكـــسندرا اّليت كـــذلك ميكـــن إيـــراد عبـــارة عاميـــة متداولـــة كـــ
 لـّشعيباعبـارات الباعـة املتجـولني يف احلـي ) الحلـم القصر(باسيل عواد يف 

 يقــيم بــه زاهــي بطــل الِقــصة، وكــان  مــن غــري املمكــن أن تــستبدل ــا الــذي
عالـسكني يـا "، "طازة يـا فـستق، طيـب يـا فـستق: "عبارات فصيحة، ومنها

  "...ِبطيخ
وأوردت إدفيك شيبوب ألفاظًا وعبارات ومجًال عامية أيًضا يف روايـة 

حمشي ورق الدوايل : "دون  أن تسيء إىل النص، ومنها) الصغيرالطبيب (
، فـــــسطان، )ســـــندويش(، التبولـــــة، الـــــصفوف بـــــدبس،  العـــــروس ]حمـــــشو[

وإىل الكلمــات املوحيــة، اســتخدمت القاصــة العبــارات القرويــة ...". وغريهــا
بــصيغتها العاميــة مــا أعطــى للروايــة حيويــة مل يكــن مــن املمكــن أن تعطيهــا  

يـا "، و"بـو  نبيـلمـا كـان الزم تكلـف خـاطرك يـا : "العبارة بالفصحى، مثل
شـــو هـــا الـــصدفة احللـــوة؟ كيـــف جـــرى خطرنـــا . ميـــة أهـــًال وســـهًال بـــاجلريان

اسـم اهللا حـول "، و"العافية جتيـكِ "، و"داميًا بالبال يا أم خليل"، و"ببالكم؟
  "...مىن يا أم فؤاد فسطاا أطول من فسطان ندى

يف " طـويل بالـك"و" تفـش خلقهـا: "واستخدم منـري عـشقويت عبـاريت
 بـــالط البيـــت يتقبـــع يـــا : "كمـــا اســـتخدم عبـــارات). الهـــرة الـــشقراء(ة ِقـــص
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يف " شـدوا يـا شـباب! يال"و" لشو بعدك خمّليها، راح تزيح البيت"و" رّجال
ــــصة  ــــدار(ِق ــــة: "و). شــــجرة ال ــــا مقــــصوف الرقب يــــا "و" ال تواخــــذوين"و" ي

" شـــو: "و). الـــديك المغـــرور(يف قِـــصة "... احللوينـــة"، و"تعتـــريي يـــا ذيل
يف " بكـرا بفرجيـك"، و"مـا مسعـت وال قـشعت"و" بكرا راح ينتهي الفـيلم"و

  ). حربوق(ِقصة 

وباضـت (ويستخدم بعض الكّتاب العامية يف احلوار، كمـا يف قِـصة 
عطيـــين شـــي : "ألنطـــوان مـــسعود، إذ اســـتخدم القـــاص عبـــارات) الدجاجـــة

، خيي إبراهيم، قول للحاج بيعطيك بدون مصاري، روح"، و"حلسة كخيي
عنـد أمـك دجاجـات تبـيض . مـافيش بوظـة بـبالش! روح وال"، و"ما ختاف

تبقــى جيــب مــع بيــضة أو بيــضتني، بعطيــك بوظــة قــد مــا . بيــًضا بــصفارين
  . الّلبنانية من جو القرية الطّفلوالعامية هنا أيًضا تقرب ...". بدك

): جـــدتي(كــذلك اســـتخدم جـــربان مـــسعود العاميـــة يف حـــوار قِــصة 
روح / هودي املصريات خبيتهن مـن زمـان/ مش هيك؟. قروشيف اجلزدان "

مـا فـيش وال طلعـة إال . رّوق بالـك. معلـيش كـابين/ بطلـت حبـك! عين وال
  ". قباهلا نزلة

طالـــــب علـــــم فـــــي (واســــتخدم ميخائيـــــل صـــــوايا العاميـــــة يف حــــوار 
أنـــا / مــّدها يــا مـــضروب، مــّدها/ مـــا هيــك يــا خمـــول؟: "، حنــو)العــشرينات
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طيلعيـه علـى . رح نـدرس سـوا. اتفقنـا/ ا كـرج يـا معلمـيتبعرف الكراسة كله
  ....".صف املدارج

ألفاظًـا وعبـارات ) اسـمع يـا رضـا(واستخدم أنـيس فرحيـة العاميـة يف 
مبعـــىن " ُقجـــة"كمــا اســـتخدم مســـاح إدريــس العاميـــة كلفظــة . وحــوارًا وأمثـــاالً 
انبــسطت أســارير "مبعــىن فــرَح، وأصــلها مــن " انبــسط" ولفظــة ،حــصالة نقــود

العاميــــة وأصــــلها " وشوشــــتين" واســــتخدم لفظــــة ،]الكــــل مــــشغول["وجهــــه
واحــــدا  :   واســــتخدم الكوســــى،]تحــــت الــــسرير[وسوســــتين: بالفــــصحى

مــن زَهــَق " زهقانــة"، و"كوســايات"ومجعهــا " كوســاية" ويف العاميــة ،كوســاة
كمـــا . ضـــجرة:  ويف االســـتخدام احلـــديث،أي اضـــمحّل أو هلـــك: الـــشيءُ 

أكمـش بِناقتـه، أي " وأصلها من ؛بضت عليكأي ق": كمشتكِ "استخدم 
": نقــَزتْ "واســتخدم . أي انقــبض" تكّمــش الــشيء"، أو مــن "شــد ضــرعها

. واملعــىن األصــلي يفيــد الوثــب، واالســتخدام احلــديث يفيــد اإلجفــال دهــشة
انــــــشق وتقطّــــــع، وقــــــد تفيــــــد الــــــدنو مــــــن ": انفــــــزر"كمــــــا اســــــتخدم لفظــــــة 

  ].قصة الكوسى[االنفجار

، أي "هــــضمت املعــــدة الطعــــام"مــــن ": وممهــــض"ويــــستخدم لفظــــة 
 وهـي اليـوم اسـتعارة ملـن حتبـه وال تـستثقل ،أحالته على صورة صـاحلة للغـذاء

بـاً علـى الـذكي، ، وهـي صـفة تطلـق حتبّ "ملعـون"لفظـة : ويـستخدم. حضوره
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 الــــشيء وأدخلـــــه يف مكـــــان ، أي دسّ "دحـــــسَ "أصــــلها ": دحـــــشَ "ولفظــــة 
  ].  موزةال[مبعىن القمامة" الزبالة"ضيق، ولفظة 

) الملجــــأ(وللعاميــــة وظيفــــة دالليــــة مهمــــة يف الِقــــصة كمــــا يف قِــــصة 
لــــسماح إدريــــس إذ مل يــــرد القــــاص أن يــــشري إىل هويــــة جــــاره الديبلوماســــي 

 كــان يهــرب مــع عائلتــه إىل امللجــأ، لكنــه فعــل حــني أشــار إىل الــذيالعــريب 
". بل، افـتح فمـكال تكن أه! خمدرات إيه وبتاْع إيه: "قول ابنته الشابة ثريا

 إىل النـاسوكان القـاص قـد اسـتخدم عبـارات عاميـة لبنانيـة تـدل علـى نظـرة 
 الـذيخمفًفا مـن الـذعر " جمرد تنقرية"احلرب، فيصفها أحد رواد امللجأ بأا 

كما استخدم القاص كلمة ". الدنيا لسه خبري: "يعم اجلميع، مردفًا بالعامية
  .  فية النزولليدل على كي" تدربكنا على الدرج"

 Popular Poem, Poesic( ويستحــسن، يف عبـــارات الزجـــل

dialctale(1 أن تبقـــى علـــى لفظهـــا، " تتخلـــل احلكايـــات الفولكلوريـــة الّـــيت
 فلـو اسـتبدلنا ؛ألن نقلها إىل الفـصحى يفقـدها لوـا احمللـي ويبطـل إيقاعهـا

  : الشهريةالّشعبية) العنزة وأوالدها(العنزة يف حكاية ] هكذا[قول 

بـــالقول " احلـــشيش بقَرينـــايت واحلطـــب َع ظُهـــريايت واحلليـــب بثـــديّايت"
،  "احلشيش يف قروين واحلطب على ظهـري واحلليـب يف أثـدائي: "2]هكذا[

                                                 
، وهـو اآلن منتـشر الّنحـو و الـّصرفشعر منظوم بالعامية، لـه قافيـة ووزن وأصـول، لكنـه ال يراعـي قـوانني ”: بالتايل يعرف _ 1

  ].222، ص اللغوية قاموس المصطلحات): وغريه(إميل يعقوب [“ انتشاراً كبريًا يف البلدان العربية وخاصة يف لبنان
 ....".احلشيش يف قروين:"القولَ ...... لو استبدلنا بقول العنزِة يف حكاية :  الّصحيح_ 2
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ــــــــــــــأثري  ــــــــــــــضاع الت ــــــــــــــسجع الناشــــــــــــــئل  واإليقــــــــــــــاع) Assonance( مــــــــــــــن ال
)RhythmRythme"( 1.  

  حل مشكلة الثنائية
ف بأمهيـة  اسـتخدام العاميـة ، وبعـد االعـرتاالـّسابقةبعد إيراد األمثلـة 

   :ـ العربية ميكن أن حتل باللغةعند الضرورة، فإن مشكلة الثنائية يف 
 _ يُــسمح فيهــا باســتعماهلاالّــيت يف اــاالت _االرتفــاع بالعاميــة  )أ(

   .حىت تقرتب من العربية
الـسهل  "ـفـ.  خاصـة يف املراحـل األوىلالّسهلةاستعمال العربية  )ب(

ولكـل .  هـي يف مطابقـة الكـالم مقتـضى احلـالالّـيتمـة البالغـة املمتنع هو ق
ـــا أن نقـــدم إىل األطفـــال مـــا يـــستطيعون فهمـــه يف  مقـــام مقـــال، والرباعـــة هن
 ســـهولة و يـــسر، وأن نقـــرب إلـــيهم العربيـــة بكـــل وســـيلة ممكنـــة، و أال نـــصرّ 

  ألفاظًا تـؤدي املعـىناللغةعلى استعمال ألفاظ عربية معينة، ما دمنا جند يف 
 أو، ؛"2نفـسه، وتكــون أقــرب إىل مــا يــستعمله األطفــال يف كالمهــم العــادي

البعيـــدة عـــن اإلغـــراب "، أي )الفـــصحى املخففـــة(اســـتعمال : بعبـــارة أخـــرى
 ال تتناسـب الّـيتوالتعقيد، اخلالية من األلفاظ والـصيغ الـشاذة أو النـادرة أو 

ر وحاجــات  جتــسد روح العــصاّلــيت اللغــةمــع حيــاة اإلنــسان احلاضــر عامــة، 
الفـــــرد وتـــــساير متطلبـــــات احليـــــاة وتعكـــــس تطوراـــــا يف جوانبهـــــا وجماالـــــا 

                                                 
  .4، ص2جمموعة قصص عاملية لألوالد، قصص من احلياة متهيد  : روز غريب_ 1
  .45 _44 ص ،فن الكتابة لألطفال:  أمحد جنيب_ 2
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املختلفة دون أن تقطع أي صلة برتاث األمة الفكري واحلـضاري أو بفئـات 
 يف مراحــل طفولتــه الطّفــل إىل اللغــة، وهــو مــا يقــرب "1وطوائــف هــذه األمــة

   .األوىل

 علــى مــا هــو مــن اإلبقــاء علــى مــا ال ميكــن أن يــرِد بالفــصحى )ج(
زجـل، (العامية مع ما يعنيه مـن دالالت قـد تـؤثر علـى الـنص إن اسـتبدلت 

   ....)أغان عامية، عبارات عامية تدل على البيئة، أمثال، أدب شعيب
ــــيتاإلبقــــاء علــــى األلفــــاظ األجنبيــــة ) د( ــــ ال ميكــــن أن تُـ اّل  وإال بَ ر َع

   .فقدت معناها األساس

 والتحـول الّتعبـري املثمـرة لتهـذيب هلةالـسّ ورمبا يعد من املـداخل  )ه(
املغــريب  مــن العاميــة إىل الفــصحى علــى حنــو متــدرج مــا اقرتحــه عبــد القــادر

 إىل نــــشر الطّــــرقجوابًــــا عــــن ســــؤال رئاســــة املعــــارف يف الــــشام عــــن أقــــرب 
  : الفصحى، وهو

 يكثر تواترها اّليتأن تطرح بدائل فصحى للعبارات النمطية العامية "
وهــذا يتفــق ..)". لــيش، بعــدين، زي، بــدي، كمــان : (يف الكــالم، كمــا يف

املــنهج املقــرتح (مــع مــا اقرتحــه الــدكتور حممــد كامــل حــسني يف حديثــه عــن 
مـن تنقـيح للغـة التالميـذ العاميـة وتنقيتهـا مـن الـشوائب )  العربيةاللغةلتعليم 

                                                 
  .169 ص ،ةاللغويالحصيلة  : أمحد حممد املعتوق_ 1
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ية وأسـاليبها علـى حنـو مبـسط ميـسر لتـتالءم الّلفظوتعديل صيغها وتراكيبها 
  .سجم مع الفصحىوتن

 كــــــذلك التنبيــــــه علــــــى األلفــــــاظ الفــــــصيحة املــــــستخدمة يف العاميــــــة 
ـــيتواأللفـــاظ  ـــة التحريـــ طـــرأ عليهـــا بعـــض اّل ف، واملوازنـــة بـــني األلفـــاظ العامي

ويف العربية الكثري من .  الفصحىاللغة من ةالّصحيحاملصحفة وبني أصوهلا 
 كلــه ال يتعــارض مــع  وهــذا،1 هلــا أصــول فــصحىالّــيتهــذه األلفــاظ العاميــة 

اإلبقــاء علــى بعــض األلفــاظ العاميــة وخاصــة حــني تكــون احلكايــة شــعبية،  
  .كما اقرتحت روز غريب

    الّضبط )7(

  : الّضبطيقال يف 

 (أصــــــلَح خللــــــه، أو صــــــححه: ضــــــبَط الكتــــــاَب وحنــــــوه  ) أ(

Correction, Correctio( .  

 ,Vocalization(تــشكيل الكلمــات باحلركــات والــسكنات ) ب(

Vocalisation(2."  
 الـــذيتـــشكيل الكلمـــات باحلركـــات والـــسكنات : واملقـــصود بـــه هنـــا

أنـــــه واإلعـــــراب يوســـــعان اهلـــــوة بـــــني الفـــــصحى ولغـــــة  تـــــرى روز غريـــــب فيـــــه
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ــــا، الّــــيتالتخاطــــب  مــــل اإلعــــراب إمهــــاًال تامتــــسقط كثــــريًا مــــن احلركــــات و 
رؤوهـا  الِقـصة أوًال بعبـارة عاميـة مث يقللطّفـلفاقرتحت على األهل أن حيكوا 

لكن مسر روحـي الفيـصل يـرى . 1له دون إعراب ليعودوه املقاربة بني اللغتني
 أكثـر مـن تلـك للطّفـل، ألن الكلمـة املـضبوطة تكـون واضـحة الـّضبطأمهية 
 إمنــا تتــضمن ناحيــة تربويــة، ألننــا الــّضبط مل تــضبط، ويــرى أن  عمليــة اّلــيت

، كمـا نريـد الـّسليم غـويالل  النطـق الطّفـل تعلـيم _ عن طريق الِقصة _نريد 
 وترســــيخ اللغويــــةتزويــــده بثــــروة لغويــــة صــــحيحة، إضــــافة إىل تنميــــة ملكتــــه 

  ؛الــّشكلأمناطهـا املختلفــة، وهـذا كلــه ال يتحقــق مـن غــري ضـبط الكلمــات ب
أن تــــضبط األلفــــاظ :  ميكــــن أن يكــــون تــــدرجييا، أيالــــّضبطكمــــا يــــرى أن 

، مث نتخلى عن الّصغارل حني يكون النص موجًها إىل األطفا ضبطًا كامال
ذلـــــك رويـــــًدا رويـــــًدا إىل أن نـــــصل مرحلـــــة االكتفـــــاء بـــــضبط األساســـــيات،  

 حتتمــل قراءــا علــى وجــه اّلــيتكــأواخر الكلمــات وعــني املــضارع واحلــروف 
 يتكـــرر الّـــيت، مـــع إمهـــال ضـــبط احلـــروف الـــّسليم اللغـــويآخـــر غـــري الوجـــه 

التـدرج املطلـوب أثنـاء تعلـيم  يالئـم  التدرجييالّضبطويرى أن . ورودها كثريًا
  . 2 العربية تعليًما غري مباشر عن طريق القراءةاللغة

  إيراد وجهة نظر أمحد _  إىل إيراد رأيي الكاتبني _وميكن، إضافة 
 يف مــرحليت الكتابــة _جيــب أن ينتقــي قــاص األطفــال :  يقــولالــذيجنيــب 

                                                 
  .3، ص1جمموعة قصص عاملية لألوالد، قصص من احلياة متهيد :  روز غريب_ 1
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لكلمـــات   ا_] ســـنوات10 _ 8[(والوســـيطة ]  ســـنوات8 _ 6[املبكـــرة 
، الـــّشكل بالـــّضبط حتتـــاج إىل أقـــل قـــدر ممكـــن مـــن الّـــيتوالعبـــارات واجلمـــل 
، وـذا الـّشكل معظم حروفهـا بـدون حاجـة إىل الطّفلحبيث ميكن أن يقرأ 

 الـــضروري إىل أقـــصى حــد ممكـــن حبيــث ال يكـــاد يـــصبح الــّشكلنقلــل مـــن 
ينــة إىل  ال يــضيف صــعوبة معبالتــايلعقبــة يف طريــق االنطــالق يف القــراءة، و 

 أن يقــف علــى للطّفــل كمــا ميكــن الــسماح ،1 يف أول عهــده بــالقراءةالطّفــل
وحيقـق معظـم قـصص األطفـال يف هـذا . ايات بعض الكلمـات بالـسكون

  . 2الّضبطالسن  شروط  

، الناشــــئة، خــــف العــــبء عــــن قــــاص األطفــــال و الطّفــــلوكلمــــا كــــرب 
ــــيتاجلمــــل واســــتطاع أن جيــــد مزيــــًدا مــــن الكلمــــات، ويكــــون مزيــــًدا مــــن   اّل

. الـــّشكل بالـــّضبط أن يقرأهـــا بغـــري حاجـــة إىل الكثـــري مـــن الطّفـــليـــستطيع 
، حـني يـزداد األطفــال ] سـنة12 _ 10[وحـىت يف مرحلـة الكتابـة املتقدمـة 

، حيـــسن أال تقـــدم القـــصص مـــشكولة شـــكًال كـــامًال وإمنـــا اللغـــةمتكنًـــا مـــن 
، أي 3يف قراءـا الطّفـل حيتمـل أن خيطـئ الّـيت علـى احلـروف الـّشكليُقصر 

  . حيسن تقدمي الِقصة مشكولة شكًال تدرجييا

                                                 
  .ك واإلعراب يوسعان اهلوة بني الفصحى ولغة التخاطبالتحريإن فق مقولة روز غريب  وهذا ما يوا_ 1
 إلياس ِقصةقصص مساح إدريس  املضبوطة ضبطًا كامًال، وقصص نبيهة حميديل، وقصص أمل أيوب فرجيي، و :  انظر_  2

  ....، وغريها)ابة وحيوانات الغالصغريالقرد ( طارق العسلي ِقصة، و )األرنب الذكية(رزق اهللا 
  .43 _42 ص،فن الكتابة لألطفال:  أمحد جنيب_ 3
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بويـــويـــرى  يف الطّفـــلون أن ضـــبط الكلمـــات الكامـــل يـــسيء إىل الرت 
ة وحـــدها دون أن الـــّسليمده االعتمـــاد علـــى القـــراءة هـــذه املرحلـــة ألنـــه يعـــوّ 

ي، ي القرائـــالّتطبيقـــ يف جماهلـــا الـــّسابقة اللغويـــةيعـــوده علـــى اســـتخدام خرباتـــه 
مـــه التواكـــل ويلغـــي تفكـــريه، ويـــستبعد حاجتـــه إىل جتـــاوز إضـــافة إىل أنـــه يعلّ 

أمـا يف . 1الع على مثيالا يف املدرسـة سبق له االطّ اّليت اللغوية الّصعوبات
: ات بــدون ضــبط، كمــا يف روايــاتالرّاويــ، فتقــدم القــصص و الــشبابمرحلــة 

، إلملـي نـصر )جعلـى بـساط الـثل(إلدفيك شـيبوب، و) الصغيرالطبيب (
) طالــب علــم فــي العــشرينات(إلليــاس زغيــب، و) الظريــف ملكــو(اهللا، و

  .الناشئةوالقصص املوجهة إىل ....مليخائيل صوايا، وغريها

  تـرى الّـيتم لَـ  املهمـة مـا يتعلـق بـضبط أمسـاء العَ الـّضبطومن قـضايا 
 :روز غريــب أنــه مــن غــري الــضروري  إعراــا يف قــصص األطفــال، فــإذا قلنــا

، "رأيــــت ناجًيــــا"، و)نــــاجي اســــم علــــم" (جــــاء نــــاجي"، بــــدل "جــــاء نــــاجٍ "
 يتبدل مـن حالـة إىل حالـة الذي، وقد يلتبس أمر االسم "خاطبت ناجًيا"و

وقـد التـزم . 2تعـين شخـًصا واحـًدا" نـاجي"و" ناجيًـا"و " نـاجٍ "فال يـدرك أن 
نمـــرود : (ألبـــري مطلـــق نظريـــة جتنـــب ضـــبط أواخـــر أمســـاء العلـــم يف قـــصص

  ). التائب الثعلب(و) جبل األقزام(و) عروس القزم(و) غابةال
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، فتـرتك  "أبـو" فيها اّليتواألمر ذاته ميكن أن ينطبق على أمساء العلم 
كمــا هــي يف حــاالت اإلعــراب املتنوعــة علــى أن توضــع يف قوســني صــغريين 

، "أبــــا"، و"أبــــو" ختتلــــف بــــني الشخــــصيات القــــارئ أن الطّفــــللــــئال يعتقــــد 
جتنـب ) سيرة الحمار األخير( فضلت سناء شباين يف قصتها وقد". أيب"و

أبـو "عـض اجلـوُع : ، فجاءت كما هي يف حاالت إعراا كافة"أبو"إعراب 
بـــو أ"، جتمعـــوا حـــول "أبـــو مـــوزة"، اهـــدأ يـــا "أبـــو مـــوزة"إنـــه ...، انظـــر"مـــوزة
أبــــو "، ربــــط حــــبًال حــــول رقبــــة "أبــــو مــــوزة"، تــــسلل القلــــق إىل قلــــب "مــــوزة
  ".... موزة

 
ُ
 فــال يرتبـك يف كــل الطّفـلب الـنص مــن بـة تقــرّ ر عَ فأمسـاء العلـم غــري امل

مـــرة يـــذكر اســـم العلـــم فيهـــا بـــشكل خيتلـــف عمـــا ذكـــر فيـــه ســـابًقا أو عمـــا 
 هـذه صـحيحة خاصـة يف مـرحليت الكتابـة الّنظـرووجهـة . سيذكر فيه الحًقا
اب  يــستطيع جتــاوز إعــر الناشــئة علــى أن قــاص األطفــال و ،املبكــرة والوســيطة

أمســـاء العلـــم يف مرحلـــة الكتابـــة املتقدمـــة ومـــا بعـــدها، وذلـــك  ألن القـــارئ  
  . يستطيع وقتها أن يدرك تغريات أمساء العلم ويعرا

  الّضبطمشاكل 

 تـــصبح مـــشكلة حقيقيـــة يف قـــصة األطفـــال الـــّضبط غـــري أن مـــسألة
يهـا  قـد يـساهم القـاص أيـًضا فاّليت الطّباعة إذا ما اعرتضتها ثغرات الناشئةو 
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إذا مل يتوجه بقصته إىل عمر معني حني يسلم قـصته للنـشر، واألمثلـة علـى 
  : ذلك كثرية منها

ــــشر فيمــــا يتعلــــق ب) أ( ــــاك  بعــــض دور الن ــــّضبطارتب  فــــإذا أخــــذنا ،ال
، جنـد أن )حكايات ملونـة(قصص حممد مشس الدين املنشورة حتت عنـوان 

سان علــى نيــ(و) األربعــة حديقــة الفــصول: (بعــضها ضــبط ضــبطًا كــامالً 
: ،  وطبـع الـبعض اآلخـر مـن غـري ضـبط)نلتقي إذا جاء المساء(و) العتبة

مـع أنـه يفـرتض أـا موجهـة إىل األعمـار ) أغـاني المطـر(و) شاعر صغير(
كــذلك األمــر فيمــا يتعلــق بــبعض قــصص إدفيــك شــيبوب املوجهــة . نفــسها

  ضــــبطالّـــيتو ) الـــسنوات اخلامــــسة والـــسادسة والــــسابعة(إىل األعمـــار ذاــــا 
)... جـائزة الرفـق بـالحيوان(و) أريد أًخا: (بعضها ضبطًا تدرجييا، كقصيت

ـــــضبط قـــــصص أخـــــرى كقـــــصص ـــــاألشـــــقياء : (بينمـــــا مل ت األم (و) ةالّثالث
كــــذلك القــــول يف قــــصيت ... ، وغريهــــا)الــــصغيرالــــصناعي (و) ةالــــصغير 

اللتـني توجهتـا ) الحلـم القـصر(و) القبعـة العنيـدة: (ألكسندرا باسيل عواد
ـــ االبتـــدائي وضـــبطت األوىل ضـــبطًا تـــدرجييا، و الرّابـــع أوالد صـــف إىل ة الثاني

  . ضبطًا كامالً 

وهــذا التــشوش يــستدعي االنتبــاه والتحقــق مــن القــصص قبــل نــشرها 
  . وأثناءه



 592

 إىل عمــر معــني، كمــا يف سلــسلة قــصص مســاح الّتوجــهارتبــاك ) ب(
وجهـة إىل األعمـار  كان يفرتض أن تكون ماّليت بطلها أسامة، و اّليتإدريس 

  .  فيها صحيًحا يف كل األحوالالّضبطذاا، وإن كان 

تقــــع بعــــض دور النــــشر يف خطــــأ جتنــــب ضــــبط الــــضروري مــــن ) ج(
 يفــرتض ضــبطها، الّــيتالكلمــات، كمــا هــي احلــال يف الكلمــات املــسجوعة 

لـروز ) العجوز والذئب(و ) النملة والُبرغوث( مل تضبط يف حكاييت اّليتو 
  .  ويفقدها مجالية إيقاعهاالطّفلعب قراءا على غريب، مما يص

   الـّضبطكذلك تقدم بعض دور النشر قصًصا ال حتقق شـروط  ) د(
حلسن عبد اهللا، فهي مضبوطة ضبطًا كامًال مـع أـا ) األقرع(كما يف ِقصة 

].  ســـنة12 _ 10[تتوجـــه إىل الفتيـــان، أي  إىل مرحلـــة الكتابـــة املتقدمـــة 
ـــي ظـــل القلعـــة(  روايـــة كـــذلك القـــول يف جـــزءي ـــًدا عـــن(، و)ف ظـــل  بعي

لنـــازك ســـابا يـــارد، واملـــوجهتني إىل األحـــداث واملـــضبوطتني ضـــبطًا  ) القلعـــة
واألمر نفسه ينطبق على القصص . كامًال رغم أما ال حتتاجان إىل ضبط

 فيهــا علــى الــّضبط مل يقــدم الّــيتاملوجهــة إىل أطفــال مرحلــة الكتابــة املبكــرة و 
ــ ــا أرى(صة هنــادي ديــة أصــوله كمــا يف ِق  خلــت الكثــري مــن أواخــر  اّلــيت) أن

  .  مما يعترب عيًبا يف الِقصةالّضبطكلماا  من 

 إىل عمر معـني يف قـصص األطفـال الّتوجهتشكل قضية جتنب ) ه(
 مل يـــــشر إىل الـــــذي الناشـــــئةمـــــشكلة قـــــد يتحمـــــل وزرهـــــا قـــــاص األطفـــــال و 
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 الّـــيتتحمـــل وزرهــا دار النـــشر  أو ت،املوضــوع عنـــدما دفـــع بقــصته إىل النـــشر
 فهــي تــربكهم عنــد اختيــارهم ِقــصة مــا، ،وضــعت الكتــاب بــني أيــدي قرائهــا

 وقعــت الّــيتومــن القــصص . الــّضبطوتــربكهم عنــدما تــوقعهم يف إشــكاالت 
مهرجـان (و) قفـزة علـى الـثلج(و) ريـشا يطيـر: (يف هذا اإلشكال قـصص

عـني رغـم أـا يفـرتض إللياس زغيب، وكلها غري موجهة إىل عمـر م) الفرح
ورغـــم ذلـــك، فقـــد . أن تكـــون موجهـــة إىل أعمـــار مرحلـــة الكتابـــة الوســـيطة

كــــذلك ! ة ضــــبطًا تــــدرجيياالثانيــــضــــبطت األوىل واألخــــرية ضــــبطًا كــــامًال، و 
ــدا الخوتــا(ضــبطت قــصص  ــدا؟(و) أن ــن تــذهب أن إلملــي ) الغزالــة(و) أي

وضــبطت قــصتا . دنــصر اهللا ضــبطًا كــامًال مــع أــا غــري موجــة إىل عمــر حمــد
للقاصــة نفــسها ضــبطًا تــدرجييا رغــم ) شــوف تفــرج يــا ســالم(و) الجبــار(

للقاصـة نفـسها، ) العائـد(ومل تـضبط قِـصة . أما مل تتوجها إىل عمر معـني
ـــيتواألمثلـــة علـــى النمـــاذج ! ومل تتوجـــه إىل عمـــر معـــني  إىل الّتوجـــه ألغـــت اّل

  . أن حتصى وتعد أكثر من الّضبطاألعمار وأغفلت اخلضوع لشروط 

ن يتوجهــون إىل الــذييــشّكل إعــراب أمســاء العلــم عنــد الكتــاب ) و(
 كمـا هـو احلـال مـثًال يف للطّفـلة من األطفال مسألة مربكـة الصغري األعمار 

لنبيهــة حميــديل، إذ أعربــت امســي بــالل وعــامر يف كــل ) بــالل وعــامر(ِقــصة 
: فــبالل. نــصًبا وجــرااحلــاالت، وكــان مــن األفــضل أال يــضبط آخرهــا رفًعــا و 
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عـــامٌر، وعـــامٍر، وعـــامرًا ممـــا يؤيـــد : كـــذلك عـــامر هـــو. بـــالٌل، بـــالٍل، بـــالالً 
  . ورد ذكرهااّليتنظرية روز غريب يف هذا الشأن و 

  الّضبطحل مشاكل 
ـــــّسابقةمـــــن اآلراء  ـــــق ال ـــــواردة، ميكـــــن  اســـــتنتاج أمـــــور مهمـــــة تتعل  ال

  : الناشئة يف ِقصة األطفال و الّضبطب

  . أن يقرأ قراءة صحيحةالطّفل كي يستطيع الّضبطة ضرور ) أ(

 حتتــاج إىل أقــل قــدر الّــيتاختيــار الكلمــات والعبــارات واجلمــل ) ب(
 إىل األطفــال يف مــرحليت الكتابــة املبكــرة بالّنــسبة خاصــة الــّضبطممكــن مــن 
   .والوسيطة

  يوسع اهلوة بني _ حسب روز غريب وأمحد جنيب _ الّضبط) ج(
 الطّفـلاطـب، ممـا يـشّكل صـعوبة وعقبـة يف طريـق قـراءة الفصحى ولغة التخ
   .احلديث العهد ا

، بــل الــسماح لــه الطّفــلجتنــب التــشدد يف قــراءة احلركــات عنــد ) د(
  . بالوقوف على السكون

، )مرحلــة الكتابــة املتقدمــة( تــدرجييا يف الــّضبطجيــب أن يكــون ) ه(
  .  يف أصلهاالّشكلشرط أن تكون الكلمات قليلة 
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 وتقــدم يف الطّفــل كلمــا كــرب الــّضبطميكــن التقليــل مــن إشــارات ) و(
، أو )كــأواخر الكلمــات(القــراءة واالقتــصار علــى ضــبط احلــروف األساســية 

 حتتمل قراءا على اّليتعني املضارع واحلروف ( حيتمل اخلطأ يف قراءا اّليت
تتكرر  اّليت احلروف ، مع إمهال ضبط )الّسليم اللغويوجه آخر غري الوجه 

  .يف الِقصة

 الــّضبطيقــع املــسؤولون عــن نــشر قــصص األطفــال يف إرباكــات ) ز(
 وعالقتهـا باألعمــار، الـّضبطأوهلمـا يتعلـق بقلــة معرفـة قواعـد : لـسببني اثنـني

 إىل عمــر معــني الّتوجــهوثانيهمــا يتعلــق بفقــدان . مبــا فيهــا ضــبط أمســاء العلــم
  _ الــّضبطنــب إربــاك   إىل جا_أصــًال، وهــو عيــب فــين وإخراجــي قــد جيــر 

، واملوضــوع، واللوحــات وغريهــا ممــا يــشّكل حلقــة اللغــةأمــورًا أخــرى تتعلــق ب
  . مرتابطة يف ِقصة األطفال

  صحة اإلمالء والقواعد  )8(

 غريًبا، الناشئةال يعترب طلب التزام صحة اإلمالء يف ِقصة األطفال و 
 عرضـــها علـــى كمـــا ال يُعتـــرب إصـــرار القـــاص علـــى تنقـــيح قـــصته بنفـــسه أو

 قــد الــذي الطّفــلمتخصــصني مثــريًا للدهــشة، بــل إنــه مطلــب مــسؤول جتــاه 
يقتــدي باألخطــاء الــواردة يف الِقــصة ويعتربهــا صــحيحة ممــا يــسيء إىل لغتــه 

  . من دون أن يدري
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  _وإذا كان االعتقاد بأن قصص األطفال تلقى اهتماًما لغويـا فائًقـا 
 يــدل علـــى عكـــس هـــذا االعتقـــاد إال  فـــإن الواقـــع يف لبنـــان_كمــا يُفـــرتض 

القليـــل كالقـــصص الـــصادرة عـــن مكتبـــة لبنـــان مـــثًال، واخلاليـــة مـــن األخطـــاء 
  .   1 واإلمالئيةاللغوية

 تنتــشر أخطــاء مهــزات القطــع والوصــل انتــشارًا كبــريًا، وقــد وردت يف 
العجـوز ( و2)النملة والُبرغـوث: (الكثري من القصص واحلكايات، كما يف

 5)الــــــدبس والطحينــــــة كبــــــي( و4)ندوق أم محفــــــوظصــــــ(و3)والــــــذئب
  .لروز غريب 7)زهرة البر( و6)الريحانة(و

ـــب ( ويف روايـــة  ـــصغيرالطبي ـــد ( إلدفيـــك شـــيبوب؛ وقـــصة 8)ال الول
 إلليـاس مسيـا، 10)القيثـارة الفـضية( حلسن عبد اهللا، و9)والعنزة والخروف

                                                 
  .  ميكن العودة إىل قصص ألبري مطلق كنموذج خاٍل من األخطاء_ 1

 .هذا:انتفضت، هاذا:إنتفضت :ئيةاألخطاء اإلمال _ 2
 .اذهب: اشتهت، إذهب: إشتهت: مالئيةاإلخطاء األ _ 3
 .  أنظري:  األخطاء اإلمالئية_ 4

 .افعل:اخبطيين، إفعل: اذهيب، إخبطيين: وقالت إا، إذهيب: اأاشتغلت، وقالت :إشتغلت: ئيةاإلمال  األخطاء_ 5
 .إقرتبت:  األخطاء اإلمالئية_ 6
 .                       اإلبن_ أَلربية : اء اإلمالئية األخط_ 7
مع ما ألمهية الكتابة . ) …إدائه، إمساعهم، األمتحان، أنطفأت، بأسم، لإلنتقال، أثنان، لإللتهاء، أكتيب، األنصاف، أجناز العلم، : هناك مشكلة  اهلمزات: األخطاء اإلمالئية _ 8

 .                          الصغريلقارئ  والدقيقة يف القصص املقدمة لالّصحيحة
 . إمسع،إنتبه، إمسعي، إبن الراعي، إنتهى: األخطاء اإلمالئية_ 9

 .إنساب، أُطلب، ألنغمة: األخطاء اإلمالئية_ 10
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طالـب (، و أللكسندرا باسيل عواد2)الدبـَْيب األحمق( و1)لعبة مخيفة(و
  . مليخائيل صوايا3)العشرينات علم في

  لنـازك سـابا يـارد، 5)بعيـًدا عـن ظـل القلعـة( و4)في ظل القلعـة( و
  . ملنري عشقويت7)الهرة الشقراء( و6)مغارة ظريفة(و

ـــــي( كـــــذلك ـــــوم عـــــاد أب ـــــرة( و8)ي ـــــوب الكبي ـــــات ( و9)القل خالف
، ويف 12)بــــــــو مرعــــــــي( لرشــــــــاد دارغــــــــوث، و11)محاولــــــــة( و10)محببــــــــة

 16)العائـــد( و15)كـــالم( و14)فرحـــان( جلـــربان مـــسعود، و13)تـــرعن(قـــصة
  ... إلملي نصر اهللا، وغريها

                                                 
  . أنظري، إزرق، ألديك، ألذئب، إلتفتت، ألصوت، يا أهللا: األخطاء اإلمالئية _ 1
بـَْيب: األخطاء اإلمالئية _ 2 أمهلت يف أماكن احلوار ووضعت يف أماكن أخرىاّليتوهناك شرطة احلوار .. ، إشوه، إبتسم، إرتبك، قهقعالد  .  
 
 .... إنقعوا، إقرأ، إبن خايل، أُترك ما مجعت، إجلس، إسأل، إنتظرْ :  األخطاء اإلمالئية_ 3
 ...ُأسكت، إذهبا، أُنظري، إسأليها:  األخطاء اإلمالئية_ 4
 .....إبتعد، أُترك، اُسكت، إخجل، إخفضي، أُتركوا، إرجعوا، إمشي: الئية األخطاء اإلم_ 5
 .اإلستثنائية، إلبنتها، إلتهاب:  األخطاء اإلمالئية_ 6
 ....اإلستياء، إرتدى، اإلستنكار، إحندرت، إجتاز، إشرب:  األخطاء اإلمالئية_ 7
 . الصيبإفتح، ألضيوف، :  األخطاء اإلمالئية_ 8
 . إمسي، إشرح له، أخلميس، ألسبت، أملال: إلمالئية األخطاء ا_ 9

 .ألسياسة، إتفقوا، إمسع، إبن:  األخطاء اإلمالئية_ 10
 . ألسوق، أملال، ألغىن، إبن، ألسعر، ألصندوقة:  األخطاء اإلمالئية_ 11
  .  إنتظروا:  األخطاء اإلمالئية_ 12
 .  إفتحْ :  األخطاء اإلمالئية_ 13
 .  كتبْ أ:  األخطاء اإلمالئية_ 14
 .ألكون، أملكاراة، أجلواب:  األخطاء اإلمالئية_ 15
 .الّتفكري:  األخطاء_ 16
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ـــ  إىل صـــحة القواعـــد، فـــإنبالّنـــسبةأمـــا  اب ودور النـــشر يف ِمـــن الكّت
كمـا يف  ؛ مع ما لرصد صحتها من أمهيةاللغويةلبنان َمن ال ينتبه لألخطاء 

 لنـازك 2)ظل القلعةفي (إلدفيك شيبوب، ورواية 1)الصغيرالطبيب (رواية 
  .  لناديا دياب3)معروف اإلسكافي(سابا يارد، وعنوان حكاية 

  الناشئةجمل وتراكيب ِقصة األطفال و  

ة جــدا، الــصغري   الكلمــة، يف األعمــار _تتطــور اجلملــة مــن  اجلملــة 
 تطول فتصبح مؤلفة من كلمتني، فثالث، وتوظف األدوات اّليتإىل اجلملة 
  : ية يف اجلملة، فهيالّصرفأما أنواع الكلمة .  بالعمرقدمالتّ الرابطة مع 

أكثـــر شـــيوًعا مـــن غريهــا، ويفـــسر شـــيوعها بـــسهولة : األســماء) 1(
أمــــا األفعــــال،  فتتخلــــف عــــن األمســــاء يف .  إىل احملــــسوساتالطّفــــلتعــــرف 

 الـّزمنيفسر ختلفها عن األمساء بارتباطها مبفهوم  :األفعال) 2(االستخدام 
سب وال تــــــتم الــــــسيطرة عليــــــه إال يف مراحــــــل متــــــأخرة مــــــن  ال يكتــــــالــــــذي

ويــــــشرتط أن تكــــــون يف موضــــــعها، وأن يكــــــون فاعلهــــــا ظــــــاهرًا . 4الطفولــــــة
خلفهــا، وأال يكــون هنــاك أخطــاء حنويــة، كعطــف املاضــي علــى املــضارع أو 

                                                 
 ... أول ما فعله إنه، أحلفكم إال توفرونا ال أشك يف  إما،، بل أن، حىت أن: اللغوية األخطاء _ 1
 . حىت أن: اللغوية األخطاء _ 2
َ◌اٌف وُأْسكوفٌ  اإلسكايف خطأ شائع، وصحيحه إْسكاٌف وَسْيَكٌف و _ 3 واإلْسكاُف .  واجلمُع أساكفةٌ . َأْسَكٌف وسك

: 2بريوت، مكتبة لبنان،  ط. الّشائعةمعجم األخطاء : حممد العدناين. [ِحْرفُتهُ : صانُع اخلِفاِف وُمَصلُحها، والسكافةُ : هو
 ]. 120، ص 2003
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) 3 (الطّفـــــلالعكـــــس ممـــــا يـــــصعب أســـــلوب الِقـــــصة فتـــــستغلق علـــــى فهـــــم 
روف واألدوات الوظيفيــة ذات دالالت إن طبيعــة احلــ :الحــروف واألدوات
 يف املراحــل األوىل للكــالم، فهــي حتتــاج إىل مهــارة الطّفــلجتريديــة ال يــدركها 

 وخربة يف االستعمال، وهذا غـري متـاح لطفـل يف بـداءِة الكـالم، الّرتكيبيف 
وتربـك . اللغويـة قدراتـه الطّفـللذا فإا تتأخر وتقـل نـسبتها حـىت يـستكمل 

ا إذ ختتلــــف دالالــــا يف ســــياقات متعــــددة، ويــــصعب علــــى  أحيانًــــالطّفــــل
 مهـــارة توظيفهـــا يف اجلملـــة إال بعـــد أن حيـــصل علـــى خـــربات لغويـــة الطّفـــل

 أال الناشـــئة، ممـــا يعـــين أن علـــى قـــاص األطفـــال و 1ومـــساعدة مـــن اآلخـــرين
ال يستطيع استبار العاطف  "الطّفليستعمل الكثري من العطف لصعوبته، ف

 ال حتــوي الّــيت لــذا، يفــضل تقــدمي اجلمــل القــصرية جــدا و ".2واملعطــوف عليــه
االــصغري أدوات وحروفًــا وخاصــة يف القــصص املوجهــة إىل األعمــار  1(ة جــد 

  . سنوات ) 5 _

  شروط جملة األطفال ) 1(
أمـــا شـــروط اجلملـــة  يف قـــصة األطفـــال، فهـــي تنطبـــق علـــى قـــصص 

 الكاتــب أكثـــر ة عـــشرة يــصبحالثانيــســـنة، فبعــد ) 12 _ 1(األطفــال مــن 
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 نفـسه يـصبح أكثـر قـدرة علـى فهـم الناشـئحرية يف تقدمي مجله وذلـك ألن 
  :  وجتاوزاااللغة

فاجلمل القصرية أشـد .  ال طويلة مرهقة1أن تكون اجلملة قصرية )أ(
 يريد الطّفلألا تقع ضمن إطار معجمه وال خترج عنه، ف"، الطّفلقربًا من 

يــد مــن تراكيبهــا أن تكــون واضــحة ألنــه قليــل مــن اجلملــة نتيجــة ســريعة، وير 
كـذلك يـؤثر طـول . ”2، وال حيمل نفسه كثريًا من املـشقة واالسـتنتاجالّصرب

 ملعناها ألنه ال يستطيع تكوين صورة ذهنية واضـحة الطّفليف فهم "اجلملة 
 علـــى الطّفـــلعنهــا البتعـــاد طرفيهـــا األساســيني عـــن بعـــضهما وعــدم مقـــدرة 

 مل اللغويـة العقليـة و الطّفـل، وذلك ألن ملكات "3ولاالحتفاظ بالطرف األ
  .تكتمل بعد لفهم اجلملة الطويلة فهًما صحيًحا

تتحـــــــدث قاصـــــــة األطفـــــــال دالل حـــــــامت عـــــــن جتربتهـــــــا يف الكتابـــــــة 
 تـــؤدي الّـــيت، اعتمـــدت اجلملـــة القـــصرية اللغـــةيف جمـــال : "لألطفـــال، فتقـــول

ة، وقد اكتسبت هذه اخلربة من  أثناء القراءالطّفلمعىن حمدًدا حىت ال يرهق 
اطالعـــي علــــى الكتـــب املدرســــية يف املرحلـــة االبتدائيــــة، ومـــن مطالعــــايت يف 

                                                 
ة، الــّصعب الطويلــة واأللفــاظ  يعــود إىل اجلمــلِقــصة يــرى نــزار جنــار أن ســبب فــشل العديــد مــن كتــاب األطفــال يف كتابــة ال_ 1

  كانــت لغــة الكبــار، _ عــرب عــصورها _ الغريبــة واملعــاين اــردة، ويرىــأن لغتنــا الــّصوروألــم يكثــرون مــن اــازات والكتابــات و 
   العــدد،املوقــف األديب. "عــن األطفــال أحكــي ":نــزار جنــار. [وقــد بــذل أدباؤنــا البــارزون جهــوداً يف ســبيل مالءمتهــا للــصغار

    ].200، ص 210 و209و208
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 مـرة 17 _ 16إذ اكتـشفت أن البـالغ يتـنفس . فيزيولوجيا جـسم اإلنـسان
 مرة يف الدقيقـة ممـا جيعلـه غـري 40 حواىل الطّفليف الدقيقة يف حني يتنفس 

لتوقـــف عــدة مـــرات اللتقــاط أنفاســـه، قــادر علـــى متابعــة مجلـــة طويلــة دون ا
وقـد انتقـدت ". 1 ميكنـه قـراءة مقطـع طويـل دون توقـفالـذيبعكس البـالغ 

القاصة كتاباـا األوىل، فقالـت إن بعـض اجلمـل كانـت طويلـة، وكـان ميكـن 
  . جتزئتها إىل مجلتني أو أكثر ليستطيع القارئ التقاط أنفاسه وفهم املعىن

ة الــصغري  قــصرية تقــدم إىل األعمــار وميكــن االستــشهاد بنمــاذج مجــل
ـــصة  ـــا احلايـــك) ؟مـــن هـــو صـــديقي(يف ِق ، "هـــذا هـــو توتـــو الوطـــواط: "ملني

كال، أريد أن أنام "، و"، وهل حتب أن تلعب معي؟"توتو ينام يف النهار"و
: هلنـادي ديـة) أنـا أرى(كـذلك يف قِـصة ". نلعب مًعا يف الصباح"، و"اآلن

هــــــل هــــــذا "، و"أم حبــــــل وبرميــــــل؟"، و"هــــــل هــــــذا فيــــــل؟"، و"مــــــا هــــــذا؟"
  "....وضعُت نظارات طبية"، و"أم حبة توت؟"، و"عنكبوت؟

 الّــــيتلنبيهــــة حميــــديل األعمــــار ) بــــالل وعــــامر(وتناســــب مجــــل ِقــــصة 
بيـــت "و". بـــالل وعـــامر صـــديقان: "وجهـــت إليهـــا، ســـواء يف قـــصرها، حنـــو

بــالل  خيــرج : "أو يف قلــة اســتخدام احلــروف، حنــو". بــالل قــرب بيــت عــامر
يلـوح عـامر مـن النافـذة، ويـسرع مـع "، و"كل يوم وينادي عامرًا ليلعب معه

  "....طابته احلمراء
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 لغتــه العربيــة الطّفــلأن تكـون اجلملــة فــصيحة الكلمــات لــتعلم ) ب(
وميكــــن االســــتعانة باألمنــــاط . الّرتكيــــب شــــرط أن تكــــون بــــسيطة ةالــــّصحيح

ف اجلمـــل شـــرط أال يتـــسع  يف تـــألي1 املطروحـــة يف الكتـــب املدرســـيةاللغويـــة
أمـا .  العربيـة يف ترتيـب مفـردات اجلملـةاللغـة بـل يتقيـد بنظـام اللغويالنمط 
استخدام املضارع أو املاضـي :  فهيللطّفلواملناسبة  الّشائعة اللغويةاألمناط 

واألمر، استخدام إن أو كان وأخواما، استخدام األمساء املوصولة، وأمساء 
شــــرط أال تعطــــف كثــــريًا مــــن  (بالــــّذاتلعطــــف، والــــواو اإلشــــارة، وأحــــرف ا

وجيـــب االنتبـــاه ). الـــصغرياجلمـــل علـــى بعـــضها الـــبعض وإال ضـــاع القـــارئ 
ـــّشائعة اللغويـــةلألخطـــاء  ـــيت الـــّصرف و الّنحـــو ولقواعـــد ال  جيـــب أن تكـــون اّل

 جيـب أن تكـون يف اللغـةف. 2بسيطة سهلة بعيدة عـن التعقيـد قـدر اإلمكـان
 الـّصرف و الّنحـوس العكـس، ومـا إغـراق كاتـب الِقـصة يف خدمة القصة ولي

  .3 والكبارالّصغارواإلمالء واإلنشاء إال فشل ذريع لفن قصيت 

وقــــد قــــدمت أمــــل الغــــامن، ونــــازك خــــريس،  ونبيهــــة حميــــديل، ومنيــــا 
احلايــــك، وهنــــادي ديــــة، ومســــاح إدريــــس يف قصــــصهم للــــصغار جــــدا مجــــًال 

كمـــا أن طـــارق العـــسلي يف قـــصته . بـــسيطة، ســـهلة القواعـــد، غـــري معقـــدة
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 اللغويـةقدم قواعد سهلة، ضمن األمناط )  وحيوانات الغابةالصغيرالقرد (
عـصفورة  (لكن وفاء احلسيين قدمت يف ِقصة .  واملناسبة هلذا السنالّشائعة
 ورد فيهـــا التقـــدمي الّـــيتالعديـــد مـــن اجلمـــل الطويلـــة ) وشـــجرة التفـــاح العيـــد

:  فهـم معناهـا،  ومنهـاالطّفـل، ممـا يـؤخر علـى 1Anastorphe والتأخري
 يف أحنائـــه غـــىن وهتـــف، يومهـــا جلـــأ الــذي منـــه رشـــف، واحلـــور الـــذيلنبــع ا"

  "! إليك املسكني

.  تشكل اجلمل الفعليـة واالمسيـة يف قِـصة األطفـال نقطـة مهمـة )ج(
ويأخـذ . وقد استعمل الكتاب اجلمـل الفعليـة يف الـنص ويف اللوحـات أيـًضا

اًال ملموسـة ____يطلـب أفـع  "الطّفلل أمهيته يف ِقصة األطفال ألن الفع
ومبـا أنـه ال وجـود نـص  . 3الـسرد، وختلـص الِقـصة مـن رتابـة "2تضج باحلركة

ســـردي بـــال أفعـــال، فقـــد اســـتخدم كتـــاب األطفـــال األفعـــال بأنواعهـــا حـــىت 
يف ِقصة املضارعة القليلة االستعمال منها ما أعطى حيوية آنية للنص، كما 

أرى، : " اســتخدمت املــضارع بــدًءا مــن العنــواناّلــيتهلنــادي ديــة ) أنــا أرى(
 أوردت الّـــيتملنيـــا احلايـــك ) ؟مـــن هـــو صـــديقي(، وِقـــصة ..."يـــسبح، تطـــري

ينــام، يــستيقظ، تلعــب، حتــنب : "الكثــري مــن األفعــال املــضارعة احليويــة اآلنيــة

                                                 
 املـألوف لغـرض الّنحـويتغييـري مواضـع األلفـاظ يف اجلملـة تغيـريًا خيـالف الرتتيـب  : Anastorphe  التقـدمي والتـأخري _ 1

  ].17، ص معجم مصطلحات األدب: جمدي وهبة. [بالغي كالَقْصر وإظهار االهتمام
  .143، صطفالثقافة األ : مسر روحي الفيصل_ 2
  .163 _162، ص الّساحرةالحكاية  : جعفرالّرزاق عبد _ 3



 604

لطارق )  وحيوانات الغابةيرالصغالقرد (، وِقصة ...."اريد، أنام، أستيقظ
يعـــــيش، يكـــــون ، يـــــشعر، : "  مل يـــــوفر اســـــتخدام املـــــضارعالـــــذيالعـــــسلي 

  ".يقضي، يقطف، يأكلها، يلعب

واستخدام األفعال يقود إىل الفرق بني اجلملتني االمسية والفعلية، إذ 
  علــى التجــدد _  بأصــلها_تفيــد االمسيــة ثبــوت احلكــم، أمــا الفعليــة فتــدل 

مع االختصار، ولكن اجلملة االمسية قـد تفيـد الـدوام إذا كـان يف زمن معني 
وقـد . خربها مفرًدا أو مجلة امسية، وتفيد التجدد إذا كـان خربهـا مجلـة فعليـة

اســتخدم كتــاب األطفــال اجلمــل االمسيــة كمــا الفعليــة، فــإىل اســتعمال نــازك 
) يرالــصغالقنفــذ (  دل عليهــا تواجــد الفعــل يف الّــيتخــريس اجلمــل الفعليــة 

مــثًال، فقــد اســتعملت اجلمــل االمسيــة يف موضــعها وبعــضها كــان خــربه فعليــا 
الــشمس ســاطعة تبــث الــدفء واحليويــة، احليوانــات : "أعطــى للجملــة حركــة

  .."ة تقفز وتلعب مرحةالصغري 

)  يحبني كثيـًراالذيصديقي (كذلك استعملت أمل غامن يف ِقصة 
يــــة وحركــــة، وامسيــــة اخلــــرب أفــــادت مجــــًال بــــسيطة فعليــــة أعطــــت الِقــــصة حيو 

، وفعليـــة .." عنـــدي أصـــدقاء. عمـــري أربـــع ســـنوات. امســـي عـــادل:"الثبـــات
  ..".أنا دائًما أبكي عندما يذهبون، الشاطر ال يبكي: "اخلرب
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ــا أرى(واســتخدمت هنــادي ديــة يف قــصتها   الّــيتاجلمــل االمسيــة ) أن
؟ هــل هــذا ماهــذا؟ هــل هــذا فيــل؟ أم حبــل وبرميــل: "أفــادت الثبــات، حنــو

  ".عنكبوت؟ أم حبة توت؟

جبملتـــــني امسيتـــــني ) بـــــالل وعـــــامر(وبـــــدأت نبيهـــــة حميـــــديل قـــــصتها 
بــالل : " توجهــت القاصــة بالِقــصة إليــه، ومهــاالــذيقــصريتني تناســبان العمــر 

، فأوحـت بثبـات صـداقة "بيت بـالل قـرب بيـت عـامر"، و"وعامر صديقان
 أـا انتقلـت إىل احلركـة يف علـى. الولدين لقـرب مكـان إقامتهمـا، أي اجلـرية

 .الِقصة حني بدأت باألفعال، وقد اعتمدت يف معظمها الفعل املضارع 

 الّـيتلنبيهة حميديل باجلمل الفعليـة )  ياسرالّساحر( كما حتفل ِقصة 
أعطت الِقصة حيوية وحركة، وأعطى تناوا مع أشباه اجلمل متيزًا جذابًا يف 

وضــــع . ويف الغـــسالة وضــــع الثيـــاب.  الــــسلةرمــــى األوســـاخ يف: "اُألســـلوب
وضـــــع الزهريـــــة علـــــى . ويف املغـــــسل وضـــــع األكـــــواب. األحذيـــــة يف اخلزانـــــة

واستعملت منيا احلايك اجلمـل ...". ويف الصندوق وضع األلعاب. الطاولة
هذا هو ):  " من هو صديقي؟(االمسية ذات اخلرب االمسي والفعلي يف ِقصة 

ـــام"، و"توتـــو الوطـــواط ، "احليوانـــات األخـــرى تلعـــب"، و" يف النهـــارتوتـــو ين
توتــــو حــــزين "، و"احليوانــــات األخــــرى تنــــام"، و"توتــــو يــــستيقظ يف الليــــل"و

ا جد...."  
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 إىل القصص املوجهة إىل األكرب سـنا، فـيمكن أن تكـون بالّنسبةأما 
فاجلمــل قــصرية، ســهلة، فيهــا . قــصص حممــد علــي مشــس الــدين منوذًجــا هلــا

): نيــــسان علــــى العتبــــة(خاصــــة املــــضارعة، كمــــا يف الكثــــري مــــن األفعــــال و 
يأخــــذنا، يرتكنــــا، يأخــــذ، يــــرتك، تغــــين، تتمايــــل، تــــرقص، تــــصفق، حيــــب، "

 تساعد الوصف املوظف لذاته على اّليت، إىل جانب اجلمل االمسية .."حيبه
احلقول أغنية ناعمة خضراء، األعشاب أمواج لطيفة : "ثبات الرؤية والتأمل

  ".  صغرية خضراء، األغصان أحلان هادئة خضراءخضراء، األوراق أكف 

 تـدل الّـيت األفعـال املـضارعة الـّشاعر، يـستخدم )أغاني المطـر(ويف 
تـــضطرم، ترســـم، تـــشيع، يـــدق، حياصـــر، تكبـــو، : "علـــى احلركـــة اآلنيـــة حنـــو

 الّـــيت، ويـــساند هـــذه احلـــال وجـــود اجلمـــل االمسيـــة يف الِقـــصة و ..."تـــضحك
 تـضطرم النّـار: "يدل على بعض التحرك، حنويكون خربها يف معظمه فعًال 

الـشتاء يف اخلـارج "، و"ألسنتها الطويلة احلمراء تندفع وتتعـاىل"، و"يف املوقد
  "... اهلرة تدمدم" ، و"جديت يغلبها النعاس"، و"يدق طبوله

القائمة على الوصف من أجل ) حديقة الفصول األربعة(ويف ِقصة 
متــر، تلحــق، حتتفــل، : "عــال املــضارعةالوصــف، يــستخدم القــاص أيــًضا األف

، ..."يليــــــق، تـــــــرتاقص، يطيــــــب، أنـــــــام، أراقــــــب، ينـــــــزل، أغمــــــض، أحـــــــس
 يـدل خـرب بعـضها علـى الثبـات وخـرب بعـضها الّـيتويستخدم اجلمل االمسيـة 

هـاهي "، و"للعصافري يف صيف حـديقتنا احتفـال دائـم: "اآلخر على احلركة
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، "رود يــــصيبها اهلــــزالهــــا هــــي األعــــشاب والــــو "، و"أوراق األشــــجار تــــصفر
الـــــضباب ميـــــأل "، و"أطـــــراف اخلريـــــف مبلولـــــة دائًمـــــا ببـــــدايات األمطـــــار"و

  "...األودية

مــــن شــــروط الكتابــــة لألطفــــال إذن، أن يــــستخدم القــــاص األلفــــاظ 
، احملــسوسة وامللموســة واملفهومــة عنـدما يتوجــه بقصــصه إىل األعمــار الـّسهلة
االـــــصغري  تخدام األفعـــــال بأنواعهـــــا كمـــــا عليـــــه أن يـــــدرك أمهيـــــة اســـــ. ة جـــــد
 البعيـدة عـن الّشائعة اللغويةأما اجلمل، فيفرتض أن حتقق األمناط . واألمساء

وكلمـا تقـدم . التعقيد من تأخري وتقـدمي وجـوازات، وأن تكـون سـهلة املعـاين
 يف العمـــر، صـــار بإمكـــان القـــاص أن يتجـــاوز هـــذه القواعـــد فيكـــون الطّفـــل

  . اللغويةله وأمناطه أكثر حرية يف اختيار ألفاظه ومج

  )Trope, Trop( والمجاز )Trouth( الحقيقة) 2(
 يف العربيـة الّتعبـريإن سبب اسـتخدام اـاز، خيـضع الخـتالف طـرق 

غـري أن مقـام احلقيقـة أعلـى مـن . من احلقيقـة إىل اـاز، ولكـل منهمـا مقـام
 الّـيت األوىل مـوالن ، وخاصـة يف مراحـل الناشئةمقام ااز يف ِقصة األطفال و 

وخـري مثـال علـى ذلــك .  امللموسـة واحملـسوسةاللغـة فيهـا إال الطّفـلال يفهـم 
فقــــد . لــــسماح إدريــــس) البنــــت الــــشقراء(، و)المــــوزة(مــــا ورد يف قــــصيت 

 قــول الطبيبـة إن املــوزة _ يف الِقـصة األوىل _اسـتنكر بطــل القـصتني أســامة 
ديـد يف املـوز؟ ستتكـسر كيف يضعون احل: "مفيدة ألن فيها حديد، فسأل
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إن شـاء اهللا تأخـذ بنتًـا شـقراء وعيناهـا : "، بينما فهَم من قـول أمـه!"أسناين
" أخــذ" األخــذ مبعنــاه املــادي، فأصــر  علــى _ة الثانيــ يف الِقــصة _" زرقــاوان

  .الفتاة الشقراء من حمل األلعاب، وأصر على دفع  مثنها أيًضا

ن يفهمون احلقيقـة ألـا الذيال وميثل أسامة شرحية كربى  من األطف
حقيقــة صــرحية أســهل علــى القــارئ املبتــدئ " مــات اخلليفــة"فعبــارة .  أســهل

أســهل معــىن " الــرئيس حمبــوب"وعبــارة ".  امتــدت إليــه يــد املنــون"مــن عبــارة 
 قــد  ال يــستطيع فهمهــا الّــيت" الــرئيس يرتبــع علــى عــرش القلــوب"مــن عبــارة 

على أن مؤلف األطفال كثـريًا مـا .  وأساليبهااللغةإال من تقدمت به دراسة 
ينـسى هــذه احلقيقـة، ويكتــب بأسـلوب ال يفهمــه إال كبـار املثقفــني، فتتــسع 

 باإلضــافة إىل _ الناشــئةلــذا، ينـصح قــاص األطفـال و . اهلـوة بينــه وبـني قرائــه
  أن يتجنـــــب اــــاز ويعتمــــد أســــلوب التـــــصريح _جتنــــب غريــــب األلفــــاظ 
 إال 1 يعتمدها كتاب قِـصة الكبـاراّليتلتلميح وااز واحلقيقة بدل أسلوب ا

  .  ويستخدمه يف حديثه اليوميالطّفلإذا استخدم جمازًا يفهمهه 

وقد يكون ما طرحه مسر روحي الفيصل من دعـوة إىل االقـرتاب مـن 
 يف الناشـــئةاألطفـــال ومناقـــشتهم وخمـــالطتهم خيـــدم كاتـــب قـــصة األطفـــال و 

 رغم ما قد يعرتض اللغوية الّرتاكيبت األلفاظ و التعّرف إىل جوانب صعوبا
 املطروحــة يف الكتــب املدرســية، والتمــسك اللغويــة إىل التــزام األمنــاط الــدعوة

                                                 
  .27 ص،الّتربية في ِقصةال:  عبد العزيز عبد ايد_ 1



 609

 مــن عوائــق 1الطّفــلمبعــاين األلفــاظ املعجميــة إال مــا كــان متــداوًال يف حيــاة 
 وبعيدة الطّفلمبنية على خشية الوصول إىل نصوص متشاة قريبة من لغة 

 الّـــيت اللغـــةأرقـــى بقليــل مـــن " يفـــرتض أن يكـــون الــذي اللغـــويعــن اإلبـــداع 
ليـــــساهم يف حتـــــسني لغتـــــه وأســـــلوبه، ومهـــــا مـــــن أهـــــم " 2الطّفـــــليـــــستعملها 
 األرقى اللجوء اللغةوتعين .  هلاالناشئة تسعى ِقصة األطفال و اّليتاألهداف 

أللفاظ دون إفراط، أو  باالّتالعبإىل استخدام لغة خفيفة شاعرية، أو إىل 
اســـــــتخدام الـــــــسجع والقافيـــــــة، أوإدخـــــــال بعـــــــض الكلمـــــــات الغريبـــــــة ذات 
اإليقاعات املتنوعة امللونة، أو استخدام قليـل مـن التـذوق البـديعي ممـا خيلـق 
ارتباطــــات جديــــدة وميــــنح الكلمــــات املــــستخدمة مزيــــًدا مــــن احليــــاة والفــــن 

  . 3اجلميل

ـــفـــإذا كـــان األدب   القيمـــة والفـــن، فـــإن ي هـــو حاصـــل جممـــوعالطّفل
ي يف الطّفلــالــصدارة للفــن يف األدب، حبيــث تبــدو مراعــاة مجاليــات اخليــال 

اختيــار زاويــة املــشهد أو االنطبــاع أو الفكــرة بــشكل يــوقظ الدهــشة الربيئــة 
 بالكتابـة الطّفـلفرتبيـة .  بالكتابة إليـهالّتوجهواملفاجأة، يف غاية األمهية أثناء 

 الطّفللية أمهية عن املسألة األخالقية، وذلك ألن ال تقل فيها املسألة اجلما
 يوقظ فيه احلس اجلمايل  يكـون مرشـًحا  بـشكل عفـوي إىل نـوع مـن الذي
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وهــذا مــا يتوافــق مــع مــا جيــب علــى القــاص  أن يطرحــه .  التــوازن األخالقــي
مــــن أفكــــار ضــــمنية بعيــــدة عــــن املباشــــرة والــــوعظ غــــري مفتقــــرة إىل اجلمــــال 

  .1الفين

 أن ينمـــو، وللـــصور اجلديـــدة أن الطّفـــلاز الفرصـــة خليـــال ويتـــيح اـــ
كمـا  تدهشه، خاصة إذا استطاع  القاص أن يأخـذ صـوره عـن بيئـة قـصته،

  . فعلت إدفيك شيبوب وروز غريب ووفاء احلسيين مثالً 
الطبيب (استمدت إدفيك شيبوب صورها من البيئة القروية يف فقد 

ـــــصغير ـــــو تنهـــــي دراســـــتها: "، ومنهـــــا)ال ـــــربقودت ل ـــــشبيه   ": كخطـــــف ال ت
 ":أطـول  مـن دهـور اجلـوع أمامهـا ثـالث سـنوات ": و،مستمد من الطبيعة

 املهــاجر خلــف البحــار وراء أســطورة الــذهب الّلبنــاينصــورة يعرفهــا القــروي 
فــــصفقت لــــه النوافــــذ   زغــــرد  الرعــــد: "كــــذلك.  ستخلــــصه مــــن الفقــــرالّــــيت

، أمــــا الّتقاليــــدت و ، والزغــــردة والتــــصفيق مــــن  أساســــيات العــــادا"املخلخلــــة
 ممـا الـّصوروالكثري غـري هـذه … النوافذ املخلخلة، فكناية عن القدم والفقر

  .ال يتسع اال لذكره
 أيـًضا مـستمدة، الّلبنـاين الصغريوقربت روز غريب القرية من القارئ 

مــثًال، وصــفت القاصــة بطلــة ) زهــرة البــر(ففــي . ايــًضا، صــورها مــن بيئتهــا
يف ثياا ألوان البحر والسماء، ويف سلتها ألوان احلقول حتمل "قصتها بأا 
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 الّـــيتني األزرق واألخـــضر واألعـــشاب اللّـــونكنايـــة عـــن ": وروائـــح الفـــصول
جيــري دم : "واســتعملت صــورة. تفــوح روائحهــا وختتلــف بــاختالف الفــصول

تغتــذي مــن زهــر الــرب : "بعــد عبــارة"  واألزهــار يف عروقهــا1]هكــذا[اخلُــضار 
  … لتدل على مدى ما تعطيه الطبيعة من صحة وعافية" ومثره وخضرته
، )عيــد فــي القريــة(، و) تأكــل علــى خــرم اإلبــرةالّتــيالمــرأة (ويف 

ففـي حـديثها عـن تـسرحية . استخدمت صـورها الثريـة معتمـدة علـى التـشايب
راحـــت ـــز : "، و)"زرافـــني(فجعلتـــه خـــصًال مربومـــة كـــاحلَلِق  ":لينـــة كتبـــت

 ومهــا تــشبيهان واضــحان ،"انظــروا شــعري: ــا تقــولاخلــصل مييًنــا ويــسارًا كأ
كمــا اســـتعملت تــشبيًها يعرفــه القرويـــون ويفهمونــه واصــفة  شـــعر . ســهالن

 ومــن ."تلبــد كــصوف الغــنم: " جلــست بقــرب لينــة بأنــهالّــيتاملــرأة املتواضــعة 
تلمـــع كأـــا طليـــت " شـــبهتها القاصـــة بأـــا الّـــيت إىل نظافـــة األوعيـــة الـــّشعر

أخـــريًا، شــبهت الفتـــاة .  وهـــو تــشبيه معـــروف متــداول،"بالفــضة أو الــذهب
، وهــــي صــــورة "أخــــي شــــيطان كبــــري:"  بقوهلــــا_  لكثــــرة حركتــــه _أخاهــــا 
  .متداولة

، فكنـت عـن بغـض املـرأة البـن زوجهـا )الريحانـة(  وقدمت صورًا قليلـة يف 
وهــي صــورة مــستعملة " كلمــا رأتــه يف البيــت غلــى الــدم يف عروقهــا: "بقوهلــا

وشــبهت قلــب األب .  عــن شــدة الغــضبالّتعبــري حــني يريــدون عنــد العامــة
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ــــدنيا: "احلــــزين بقوهلــــا وشــــبهت فــــرح األب ". كأمنــــا جثمــــت فوقــــه مهــــوم ال
، ومهـــا تـــشبيهان "كـــأن محـــًال ثقـــيًال قـــد انـــزاح عـــن صـــدره: "وســـروره بقوهلـــا

، فكنايـة عـن املـوت الفـوري، "فماتـت لـساعتها: "أما قول القاصة. مألوفان
  . القارئ فهمهالطّفلمل كثريًا ويستطيع وهو تعبري يستع

الخيــــــاط ( يف ِقــــــصة اللغــــــويواســــــتخدمت وفــــــاء احلــــــسيين اخليــــــال 
اخليـــاط املـــستور "ذات املوضـــوع العلمـــي اجلــذاب، فتحـــدثت عــن ) والقمــر
كمـــا حتـــدثت عـــن ". … يعـــيش يف بيـــت صـــغري رأمسالـــه إبـــرة وخـــيطالـــذي

، مـــــشبهة إيـــــاه .."ءزائــــر ينـــــشر بياضــــه يف جـــــزء صـــــغري مــــن جانبـــــه املــــضا"
 اسم القمر عندما _  على كل _وهو " هالل"_، و ب"قوس فضية"_ب

 عـىن العمـل الـذي" ليـل ـار"كما حتدثت عن عمل اخليـاط . يكون صغريًا
 الطّفـل دعـم  الِقـصة فنيـا، وقرـا مـن ذهـن اللغـويوهـذا اخليـال .. املتواصل

  . فيها يف إثرائهاالّزمانو  ساهم انزياح املكان الذيومجلها يف الوقت 
  صعوبة المجاز 

  :  على أن ااز يكون صعًبا يف حاالت
) عصفورة العيد وشـجرة التفـاح( كما يف ِقصة  معقًداإذا كان ) أ(

 يف الطّفل تدخل اّليت املرهقة غري املفهومة الّصور ملئت باّليتلوفاء احلسيين 
سبح اجلمال يف اجلو، سرى  ":ومنها. متاهات التفتيش عن املعاين احلقيقية

فاجلمـــال ". …شـــذاه يف النـــسمات، وصـــل الـــروض، أهـــدى عطـــره للـــورود



 613

.  مـسرحها اجلـوالّـيت خاصة إن ترافق بفعل السباحة الطّفلمفهوم ال يدركه 
 ال يفهـــم الطبيعـــة الطّفــلف": العطـــاء طبيعــة ورثتهـــا عــن أجـــدادي: "كــذلك
 بعيـــدة عـــن الـــّصورة و ":علـــى موعـــد معـــك يف الفكـــر والقلـــب:"و. املوروثـــة
تقلــب يف ذاكرــا املاضــي "و.  فهــو ال يعــرف املوعــد الفكــري القلــيبالطّفــل
، وهـــي صـــورة جمازيـــة صـــعبة غـــري ملموســـة، فالـــذاكرة أوًال مفهـــوم، "اجلميـــل

.  تقليب الكتاب أو الدفرت فكيف يقلب املرء ذاكرتـهالطّفلوالتقليب يعرفه 
تقاتـل الفكـر "، و"غـري دمـوعتشكو بغري لسان وتبكـي ب: "كذلك القول يف
صـــدقات خجولـــة "، و"بيـــوت نـــزل العيـــد يف مطاخبهـــا"، و"واخلـــوف والقلـــق

، "وقـــف الكـــالم يف حلقهـــا"، و"خـــروف يـــذبح وال يـــضحى"، و]"هكـــذا[
، "هامجتـه جيـوش الظـالم"، و"خيـرتق حجـاب الـصمت"، و"يثقلها احلزن"و
  .…"قمة الذكريات"، و"احنلت عقدة لساا"، و"استودعك سره"و

 يف الــّصورإذا كــان غــري منطقــي، كــأن يــستعمل القــاص بعــض ) ب(
) الــصغرياملوســيقار ( كمــا يف ِقــصة اُألســلوبغــري حملهــا، ممــا يعــين ركاكــة يف 

فوسط احتجاز العاصفة الثلجية ركـاب البـاص بـني بـريوت . لطارق العسلي
أشـبه "ودمشق، يشبه القاص صوت القيثـارة املنبعثـة مـن املقعـد األخـري بأنـه 

وهذا التشبيه جاء يف جو بارد مثلج عاصف،  "! بنسمة منعشة يف يوم حار
  _ أن يتخيل هذا التـشبيه يف هـذا اجلـو؟ وقـدم القـاص للطّفلفكيف ميكن 

أزيـــز الطـــائرة املروحيـــة : "  صـــورة غـــري منطقيـــة حـــني قـــال_يف الِقـــصة ذاـــا 
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ثلج، ، وهــــو يقــــصد ســــكون االحتجــــاز يف الــــ"وحــــده كــــان يقلــــق الــــسكون
املروحيــة اآلتيــة لإلنقــاذ بعــد ســاعات طويلــة الــسكوَن؟   فكيــف يقلــق صــوت

 صـــورة خاطئـــة حـــني شـــبهت الـــصوت) الريحانـــة(وقـــدمت روز غريـــب يف 
 صدر عن اللهب الصاعد من شجرة الرحيان بصوت البلبـل، وصـوت الذي

  .البلبل معروف جبماله
 كنــــت روز إذا كــــان قــــدمياً جــــدا ومل يعــــد متــــداوًال، كمــــا حــــني) ج(

ســـكت األوالد وكـــأن : " الـــشهرية القدميـــةالـــّصورةغريـــب عـــن املـــوت بتقـــدمي 
 الطّفـل ال يفهمهـا الّـيتو )  المعلـم عبـد اهللا(يف قِـصة " على رؤوسهم الطري

  .ألنه ال يستطيع تفسري العالقة بني الطري واملوت
  الناشئةاإليقاع في ِقصة األطفال و  )3(

 إحــداث إحــساس مــستحب، باإلفــادة فــن يف: "يُعــرف اإليقــاع بأنــه
مــن َجــْرِس  األلفــاظ، وتنــاغم العبــارات، واســتعمال األســجاع وســواها مــن 

ختلـــق  "الّـــيتذات اإليقاعـــات املتنوعـــة امللونـــة " 1الوســـائل املوســـيقية الـــصائتة
ارتباطـــات جديـــدة، ومتـــنح الكلمـــات املـــستخدمة مزيـــًدا مـــن احليـــاة وعذوبـــة 

 تــدعوهم إىل قــراءة الِقــصة وحفــظ ألفاظهــا يعــشقها األطفــال ألــا" 2بالغــة
                                                 

ضار ا إىل استحـيـتم فيـه اختيـار مفـردات يـؤدي َجْرسـها ذهنيـ) اا حماكيًـإيقاًعـ( يرى جبور عبد النور أن اإليقاع قد يكـون _ 1
توافق الروح واجلـسد، ويـنجم عنهـا االعتقـاد ) ليبنتز(نظرية يشرح ا ) اإليقاع املسبق(حيث ) فلسفياً ( أو " متثلهالذيالشيء 

النتيجـة : فيعرفها بأا) اإليقاعية(أما . رتبت كل شيء يف العامل حسب أفضل النظم وأصلحها لبين البشراّليتبالعناية اإلهلية 
   ].45 _44، صالمعجم األدبي: جبور عبد النور [.قاعاملتأتية عن اإلي
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ة، الـصغري هلنادي دية املوجهة إىل األعمـار ) أنا أرى(وعباراا كما يف ِقصة 
أما .  حتقق شرَط الِقصة املوجهة إىل هذا العمر الفين من إيقاع وتكراراّليتو 

 ومسكـة !!أرى عـصفورًا يـسبح يف املـاء: "التـايل الـّشكلاإليقاع، فجاء علـى 
! هـل هـذا عنكبـوت؟! أم حبـل وبرميـل؟! هل هذا فيـل؟!! تطري يف السماء
 الــّسهلة علــى حفــظ األلفــاظ الطّفــلواإليقــاع هنــا يــساعد !" أم حبــة تــوت؟

  .احملسوسة وامللموسة اإليقاعية

، )الريحانــــة(وقــــدمت روز غريــــب اإليقــــاع عــــرب األغنيــــة يف حكايــــة 
، فـــذكرت نـــربة صـــوت الطـــائر وزادت نـــربات الكتابـــة علـــى كلمـــات األغنيـــة

  :املغين مما أعطى األغنية شكًال مميزًا

/ أمي الغـضبانة قتلتـين /  أمي الرحيانة ربتين / بيديِه والدي قمطين "
/ حتــت الرحيانــة طمــرتين / مجَعــْت عْظمــايت وبكتــين / ُأخــيت احلّنانــة أحبتــين 
" يلُقطُـــــــين؟هــــــل فــــــيكْم واحــــــد / ِوْت ِوْت ِوْت ِوْت / ِوْت ِوْت ِوْت ِوْت 

 مــنح نــداء الطبيــب املغــريب الــذيوقــدمت القاصــة يف احلكايــة ذاــا الــسجع 
وقـد قـصدت القاصـة !" دواؤه عجيـبْ ! مغـريب طبيـبْ : "موسيقا حني نادى

تقـــدمي كلمـــة املغـــريب علـــى الطبيـــب، للـــسجع أوًال، وألن املغاربـــة مـــشهورون 
وِغ الــسجع   ســامهت يف صــالّــيت، "طبيــب"بالطــب العــريب، مث جــاءت لفظــة 

  .كما صيغ
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، إذ اعتمــدت )النملــة والُبرغــوث(كمــا قــدمت الــسجع يف حكايــة 
عبارات حوارية مسجعة تناسب املقام راعت فيها التـوازن واإليقـاع مـن غـري 

أمــك عــورا . آه يــا بــين: "القــضاء علــى املعــىن كمــا يف الــسجع آخــر احلكايــة
ون، والعنــزات بــال وحمزونــه، وأختــك مثــل انونــه، وأبــوك مــن بعــد عــزه لــه قــر 

قرون، والبحرية دابت قهر مياهها مثل الوحل وقعقان بال ريش واجلوزه مثل 
وقـع يف . نـط نطـه يف اهلـوا. والنملـة قـد دابـت حزنًـا علـى الربغـوت. الشيش

ــار علــى أنــه كــان مــن الواجــب تــسكني الكلمــات املــسجوعة "!  وانــشوىالّن
  . وهذا ما مل حيصلالّضبطأثناء 

جع جيذب انتباه احلـضور إىل نقـاط معينـة مـن احلكايـة وإذا كان الس
وإطراب مسامعهم وتسهيل حفظ النص، فإن اجتماعـه مـع تكـرار احلكايـة 

  .  لغة ومعىنالطّفليرسخها يف ذهن 
) العجــوز والــذئب(وقــد اســتعملت روز غريــب الــسجع والتكــرار يف 

لتعطيــين ب، الــذييــا بقــرة يــا بقــرة جئتــك أنــا : "بالــذيفقالــت علــى لــسان 
 أنفهـا مثـل الكـوز، والعجـوز تعطيـين الّـيتسطل حليب، أمحلـه إىل العجـوز، 

وقــد "! ذنَــيب فأرحــل إىل مكــان بعيــد بعيــد ال أصــله قبــل مــا الــشمس تغيــب
تكــــررت احلكايــــة يف كــــل مــــرة ذهــــب الــــذئب فيهــــا إىل شخــــصية جديــــدة، 

ت ولكن اخلطـأ يف فقـدان ضـبط أواخـر الكلمـا. وزادت طبًعا مطلًبا جديًدا
  ). النملة والُبرغوث(املسجوعة تكرر هنا كما يف 
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 أخـــريًا، فـــإن اإليقـــاع هـــو شـــكل مـــن أشـــكال التنظـــيم القـــادر علـــى 
 وتـسهيل حفـظ الـنص وإغنـاء الناشـئةبعث طاقـة حيويـة يف قِـصة األطفـال و 

 متاًما كما يغين ااز السهل األديب، املدَرك، املنطقـي اللغوي الطّفلقاموس 
  . اللغوي وأسلوبه وخياله لالطّفلغة 
  الناشئةالتكرار في قصة األطفال و  )4(

 عن طريق حفظ أمساء اللغويه __ يف بناء قاموسالطّفليستمر 
 اّليت يتعرف إليها من خلل الِقصة اّليت و الّصور تعرب عنها اّليتاألشياء 

  . يقرأها

اذج لغويـة  بنمـالطّفـلإىل تزويـد  قراءة الكتاب األوىل وكثريًا ما تؤدي
ــــدرك معناهــــا  ــــه ال يلبــــث أن ي جديــــدة ال جيــــد هلــــا أول األمــــر معــــىن، ولكن
تــدرجييا أثنــاء دراســة صــورها ومســاع مناذجهــا مــرة بعــد مــرة، فترتســخ األلفــاظ 

  . 1مع مدلوالا وإحياءاا مسامهة يف إجادته العبارات واجلمل
راء احلـــصيلة   يهـــدف إىل إثـــ_ الـــّصغار  عنـــد _        وإذا كـــان التكـــرار 

 ولفت االنتباه لأللفاظ  اجلديدة، فإن له وظائف أخرى عند األكرب اللغوية
فهو يهـدف إىل تثبيـت . الطّفلسنا، عدا تثبيت املفردات اجلديدة يف ذهن 

 _ عــادة _ يركــز التكــرار عليهــا وحتتــل الّــيتالعبــارة املكــررة، وشــرح القــضية 
 ميكــن تقــدميها كنمــوذج يف لّــيتاومــن القــصص . أمهيــة كــربى يف نظــر القــاص

                                                 
  .22، ص فن الكتابة لألطفال:  أمحد جنيب_ 1



 618

لـروز غريـب، وحيتـل ) مركب الفأرة(و) العجوز والذئب: (هذا اال قـصتا
ففـي . التكرار فيهما مكانة نظرًا إىل استخدام القاصة عدة أنواع منـه فيهمـا

)   لـــق_  لـــق _لـــق : (كـــررت القاصـــة نـــربات الكتابـــة) العجـــوز والـــذئب(
. انطلـق راكـًضا : (، وكـررت املفـردات)  مق_مق (و)   يا توته_يا توته (و

ا. . .بـــشع جـــدا (و) بعيـــد. . .مكـــان بعيـــد (و) راكـــًضا. . أخـــذ (و) جـــد
، )محلهـــــا محلهـــــا(و) يفـــــتش. . راح الـــــذئب يفـــــتش (و) يفكـــــر. . .يفكــــر 

) يا ساقية يا ساقية (و) يا توتة، يا توتة(و) يا بقرة، يا بقرة: (وكررت النداء
 الّــــيت، وكــــررت احلكايــــة )يــــا دجاجــــة  يــــا دجاجــــة(و) يــــا أوالد  يــــا أوالد(و

  . ةالّصعبهدفت من ورائها إىل شرح قضية الذئب 
، فركزت القاصة من خلله )مركب الفأرة(وتغريت وظيفة التكرار يف 

 الــــسؤال يف ذهــــن القــــارئ، وتعليمــــه تقنيــــة الــــّصفاتعلــــى تثبيــــت األمســــاء و 
وقد جاء التكـرار . ى اإلرادة علالّرتكيز، و )السلوكآداب (واجلواب املهذبني 

ملـن هـذا "، و"مـا هـذا القـارب؟: "تكـرار األسـئلة واألجوبـة) أ: (على نوعني
، وكلها تدور "ملن القارب األخضر؟"، و"ملن القارب السائر؟"، و"القارب؟

حــول ماهيــة القــارب وملكيتــه، مــع العلــم أن األســئلة حــول ملكيتــه كانــت 
أما األجوبة، فتكـررت يف كـل .  املشاركة تشجع علىاّليتأكثر وهلا دالالا 

) ب.  (مرة مع زيادة عدد مالكي القارب ودلت على حتقيق املشاركة فعليـا
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يـدل أــا جــادة يف ديــدها " لــسع وقــرص وعــض"تكـرار فعــل الربغــشة مـن 
  . اجلميع الرافض أن تصعد إىل املركب

ــــة، فهــــي ــــز) أ: (     أمــــا وظيفــــة تكــــرار احلكاي مســــاء  علــــى األالّرتكي
قــارب الفــأرة واحلــرذون والبيــضة اجلميلــة امللــساء، : " الــواردة فيهــاالــّصفاتو 

 الــذي ينهــق، واجلمــل الــذي يــصيح فــوق املــصطبة، واحلمــار الــذيوالــديك 
ـــا، واحلمـــل  ـــا الـــذييهـــدر عالًي  علـــى الّرتكيـــز) ب. . .". ( يثغـــو ثغـــاء لطيًف

: ل الـصاعدين إىل املركـب واجلواب املهذبني من خلل سؤال كـالسؤالتقنية 
ـــــسمح " ـــــسمحون(هـــــل ت ـــــسمحني، ت ـــــأن ) هـــــل ت ( أو ) يركـــــب معكـــــم (ب

. . .( نعــــم : "كــــذلك مــــن خلـــل اجلــــواب املهــــذب" ؟. . . )..يـــصحبكم
تكـــــرار أفعـــــال الربغـــــشة يـــــدل علـــــى أن جنـــــاح ) ج).." (تفـــــضل، تفـــــضلي 

  .الضعيف حيتاج إىل املثابرة
  أنواع التكرار 

  :هاوللتكرار أنواع، من        

ال تقتــصر وظيفــة التكــرار علــى ترســيخ األلفــاظ : تكــرار التأكيــد) أ(
 _ كمــا يقــول أمحــد جنيــب _والعبــارات واجلمــل فحــسب، بــل مــن وظائفــه 

 _ مـنهم الـّصغار وخباصـة _األقـرب إىل األطفـال : ويشرح الفكـرة. التأكيد
كانـــت احلجـــرة واســـعة واســـعة بـــدًال : أن نــستعمل التكـــرار للتأكيـــد، فنقـــول



 620

ا:من يـد رأي أمحـد .  1 كانت احلجـرة واسـعة جـدويؤيـد عبـد العزيـز عبـد ا
 املتلقـي مـن مساعـه أو الطّفـلجنيب قائًال بأن تكرار التأكيد  أوقع يف نفس 

ا"قراءتـــــه لفظًــــــا يــــــدل علــــــى املبالغــــــة مثــــــل  خاصــــــة وأن "كثــــــريًا"أو " جــــــد ،
مـا يـدل فال يغرمون عادة مبا يكرر من ألفاظ وعبارات ال سيما ___األط

وقــــد ورد تكــــرار التأكيــــد يف العديــــد مــــن . 2منهــــا علــــى حــــدث أو صــــوت
  . 3القصص

 الناشــئة يف ِقــصة األطفــال و _ويقــصد ــا :  الشخــصيةتكــرار  )ب(
وخـــــري مثـــــال علـــــى تكــــــرار .  اإلنـــــسانية واحليوانيـــــة واجلمـــــادالشخـــــصية  _

 تكـــررت لّـــيتا األخـــرى الشخـــصيات بأفعاهلـــا وأقواهلـــا وعالقتهـــا بالشخـــصية
  وحيوانـــاتالـــصغيرالقـــرد ( زامبـــو يف ِقـــصة الـــصغريأيـــًضا شخـــصية القـــرد 

 وقـــد ارتـــبط تكـــرار وجودهـــا باحلركـــة واالكتـــشاف ؛لطـــارق العـــسلي) الغابـــة
 احمليطــة ــا ممــا يــساعد علــى تــذكر صــفاا وصــفات الشخــصياتوالعالقــة ب

: لعلميـة مـن خلـل األخرى، ويـساعد علـى شـرح فكـرة الِقـصة االشخصيات
ــل القــرد علــى صــعيدين )1( اّلــيتطريقــة التنقــل : أوهلمــا: توضــيح صــورة تنق  

                                                 
  .49 _48 ص ،فن الكتابة لألطفال:  أمحد جنيب_ 1
  .28، ص الّتربية في ِقصةال : عبد العزيز عبد ايد_ 2
. . ا انطلق راكضً : "لروز غريب، وجاء يف األوىل) رحلة ورقة( وقصة )العجوز والذئب( حكاية ورد هذا التكرار يف _ 3
ترفع : "ةالثانيويف ". يفتش. . راح الذئب يفتش "و، "يفكر. . .أخذ يفكر "و، "بعيد. . .مكان بعيد "و، "اراكضً .
ويد : ألمل أيوب فرجيي يف قوهلا) سن لمى(ويف قصة ". دةرأسها إىل فوق، ترى الغيوم العالية والسماء البعيدة البعي] الورقة[

ا"بدل " طبيبتنا كانت خفيفة خفيفة وغريها"جد ،  ... 
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انطلق يقفز، انطلـق يـركض، تـسلق :"ُكرست يف تكرار أفعال القرد املتشاة
 ".… زامبــو غــصن شــجرة، أخــذ يقفــز، يقفــز ويــركض، يقفــز، انطلــق يقفــز

 الّـيت" شـجرة إىل شـجرةمـن :" أوضحته عبارةالذيمكان التحرك : وثانيهما
أعادها القاص ست مرات ودلت على  أن مكان  التنقل إمنا هو األشجار 

مـرة   ورد امسـه اثنـيت عـشرالـذيارتباط شخصية القـرد زامبـو  )2( ال األرض
مـــن أنـــت : "باحلركـــة واالكتـــشاف، أي باملعرفـــة املرتبطـــة بتكـــرار طـــرح ســـؤال

: وتكــرار ســؤال. رفهــاســت مــرات يف ســت لقــاءات حبيوانــات ال يع" ؟…
دل على قلة خربة زامبو املرتبطة بطفولته، وعلى نيته اجلـادة يف " من أنت؟"

تأكيد طفولة زامبو من  )3 (الّتسليةأن يعرف، فهو خارج دف املعرفة ال 
 _ يُتَبـــــع بالـــــذياخلـــــوف : تكـــــرار ردة فعلـــــه إزاء مـــــن يتعـــــرف إليـــــه، ومهـــــا

أما تكرار صـفات  )4" (الّضحك "_ ُتُ◌تَبع باّليت، والطمأنينة "اهلرب"
كـــل شخـــصية مـــن احليوانـــات الـــواردة يف الِقـــصة، فيـــساهم يف تـــصور هـــذا 

فـــإذا أخـــذنا اللقـــاء بينـــه وبـــني احليـــة مـــثًال، نقـــرأ . احليـــوان أوًال، وتـــذكره ثانيًـــا
مـن / شاهد حيوانًا أملـس طـويًال، لـيس لـه أيـد وال أرجـل: "تكريس صفاا

أنــا الثعبــان، وكمــا تــرى، /  لــيس لــه أيــد وال أرجــل؟الــذيأنــت أيهــا احليــوان 
بعد قراءة صفات الثعبان لثالث مرات متتاليـة، ال ". ليس يل أيد وال أرجل

 سيتذكر أنه حيوان بال أيد وال أرجل، وهذا ما يريده القـاص الطّفلبد وأن 
يدل : تكرار احلركة) 5. (من تكراره، وقد برع يف إيصال اهلدف من الِقصة
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أراد طــــارق :  بالــــّذاتر احلركــــة يف الِقــــصة علــــى أمهيــــة احلركــــة املكــــررة تكــــرا
تقــــدمي ) الــــصغيرالقــــرد (العــــسلي مــــن تكــــرار حركــــة القــــرد زامبــــو يف ِقــــصة 

 يلتقيهــا القــرد كلمــا حتــرك مــن الّــيت الشخــصياتمعلومــات علميــة عــن كــل 
:  احلركــة يريـد القــاص إيــصاهلا مــن تكــرارالّــيتأمــا الرســالة . شـجرة إىل شــجرة

) أطيب ليموناضة( أرادت أمل أيوب فرجيي إيصاهلا يف ِقصة اّليتكالرسالة 
سـقط قليـل مـن العـصري : "ةالتاليـيف اجلمل " السقوط"من خلل تكرار فعل 

ســــقط قليــــل مــــن الليموناضــــة علــــى الــــى "، و"علــــى الــــى وعلــــى األرض
وعلـــى ) لــىا(ســقط قليـــل مــن املـــاء علــى هالــة وعلـــى "، و"وعلــى األرض

ـــــة وعلـــــى "األرض، و وعلـــــى ) الـــــى(ســـــقط قليـــــل مـــــن الـــــسكر علـــــى هال
وعلــــى ) الــــى(ســــقط قليــــل مــــن العــــصري علــــى هالــــة وعلــــى "، و"األرض
ويـــــدل تكـــــرار الفعـــــل علـــــى أن الفتـــــاة تـــــصنع الليموناضـــــة وهـــــي ". األرض

مرتاحـــة، غـــري خائفـــة مـــن عقـــاب، مـــصرة علـــى املتابعـــة للوصـــول إىل نتيجـــة 
ظل حياٍة أسرية تشجع علـى االكتـشاف رغـم مـا قـد ينـتج عنـُه تتوخاها يف 
  . من مشاكل

 إىل احلصول على جواب السؤاليهدف تكرار  :السؤالتكرار ) ج(
 تكــررت فيهــا اّلــيتومــن األمثلــة . مفيــد يتطلــع الــسائل مــن خللــه إىل املعرفــة

 فقـــد ؛ةالـــصغري هلنـــادي ديـــة املوجهـــة إىل األعمـــار ) أنـــا أرى(األســـئلة ِقـــصة 
 الــــسؤالأمـــا . مــــرتني" أم.. هـــلْ : "مـــرتني، وتكــــرر"ماهــــذا؟ : "تكـــرر ســـؤال
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فلــم يــرد إال مــرة واحــدة حــني ســألت الفتــاة عــن العنكبــوت بعــد أن " أيــن؟"
ـــة وهـــدفت القاصـــة مـــن  . لبـــست النظـــارة الطبيـــة وصـــارت قـــادرة علـــى الرؤي

ري الواضـحة إظهـار حالـة رؤيـة بطلـة الِقـصة غـ) 1(: تكرار األسئلة فيهـا إىل
 )3( إظهار حالـة رؤيتهـا الواضـحة بعـد لـبس النظـارات )2(بدون نظارات 

  . دعوة كل األطفال إىل لبس النظارات إن شعروا باضطراب وضوح الرؤية
يركـز تكـرار صـفة معينـة يف نـص مـا علـى أمهيـة  :الّصفاتتكرار ) د(

لــى نيــسان ع( كمــا يف ِقــصة حممــد علــي مشــس الــدين بالــّذاتهــذه الــصفة 
 تــشكل الــسمة األبــرز الّــيتاملالزمــة للربيــع و " اخلــضراء" إذ كــرر صــفة )العتبــة

فيه من خلـل جمموعـة مجـل امسيـة سـاعدت الوصـف يف الِقـصة علـى الثبـات 
احلقــول أغنيــة ناعمــة خــضراء، األعــشاب ": ممــا يتــيح الوقــت لتأمــل الطبيعــة

ان هادئة أمواج لطيفة خضراء، األوراق أكف صغرية خضراء، األغصان أحل
  ". خضراء

يركـز تكـرار لفظـة معينـة يف نـص مـا علـى أمهيـة : تكرار األلفـاظ) ه(
يف " العجـوز"فقـد كـرر ألبـري مطلـق كلمـة .  تشكل مفتـاح الـنصاّليتة الّلفظ
، وهـي كلمـة حموريـة تقـوم الِقـصة عليهـا؛ فبطلـة الِقـصة )عروس القزم(ِقصة 

 مـن الـّتخلصن تزوجه ابنتهـا لقـاء ختاف أن تصبح عجوزًا، فتعد قزم املرآة أ
أما تكرار لفظة البكاء يف الِقصة، فريتبط ارتباطًا وثيًقا بالكلمة . الشيخوخة

 يهـدف إىل ختلـصها مـن الــشيخوخة، الـذيفلـوال وعـد املـرأة اجلـائر : املفتـاح
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ما عانت وما بكت وما تعلمت أن تكون غريية ال أنانية ومنطقية ال حاملـة 
  _ شــعر طبنجــا الــذي" الــشال"وشــكلت لفظــة ).   الــشباب(بــدوام احلــال 
  أن حمبوبتــه مجانــة تفــضله علــى _أللبــري مطلــق ) جبــل األقــزام(بطــل ِقــصة 

 أسـعدته بـادَئ الّـيتغريه، مفتاح العقدة واحلـل، فقـد أثـارت سـرقته املـشاكل 
ذي بَــْدٍء ومــا لبثــت أن طالتــه، فاضــطر إىل اهلــرب ولكــن بعــد أن تركــت لــه 

  . نة الشال على شباكها، واطمأنت ألنه أخذه واطمأن للسبب ذاتهمجا

وال يبتعــد هــدف تكــرار مجلــة بعينهــا عــن هــدف  :تكــرار اجلمــل) و(
 قـــد تكـــون الّـــيتفهـــو يـــدل علـــى أمهيـــة هـــذه اجلملـــة . بالـــّذاتتكـــرار لفظـــة 

. بـــدورها مفتـــاح الِقـــصة أو تكـــون مرتبطـــة بـــالفكرة األساســـية ارتباطًـــا وثيًقـــا
: ةالـــصغري لـــسماح إدريـــس، كـــرر القـــاص ُمجَـــل لـــني ) صة الكوســـىِقـــ(ففـــي 

أطفــــئ . كــــل الوقــــت أطفــــئ األضــــواء وأشــــعلها، أغلــــق البــــواب وأفتحهــــا"
أطفـئ األبـواب وأشـعلها، أغلـق . األضواء وأشعلها، أغلق األبـواب وأفتحهـا

 تعيـــشه لـــني، وهـــي داللـــة الـــذيليـــدل علـــى حـــال الـــضجر ..." األضـــواء و
 كمـا _ثانوية ال عالقة هلـا باملوضـوع األسـاس إال بعـد أن يكتـشف القـارئ 

ــــصة أســــامة   تــــستغرقه اإلعــــادة الــــذي  مــــدى الوقــــت _اكتــــشف بطــــل الِق
 رمستهــا األم مــع لــني لوضــع الكوســى بــدل الّــيتوارتبــاط هــذا الوقــت باحليلــة 

ر مســــاح إدريــــس مجلــــة وكــــرّ .   أكلهــــا يف حماولــــة لتغذيتــــه تغذيــــة صــــحيةالّــــيت
كما كرر . ، وهي مجلة حمورية)أم جديدة(يف ِقصة "  جديدةيفتش عن أمّ "
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ـــــا شـــــقراء وعيناهـــــا زرقـــــاوان: "مجلـــــيت بنـــــت شـــــقراء، بعينـــــني "، و"تأخـــــذ بنًت
ومهــا ) البنــت الــشقراء(يف ِقــصة " زرقــاوين، وفــستان زهــري، وكنــدرة بيــضاء

)  المــوزة(علــى لــسان أســامة بطــل قِـصة ر وكـرّ . تـشكالن حمــور الِقــصة أيــًضا
، ولكــن بألفــاظ "املــوز ملــيء بالبوتاســيوم والربوتــني واحلديــد: "مجلــة الطبيبــة

ويف ".  ال يهمين التوربني، وال البوتاسيو، وال البوكاسرول: "طفولية مضحكة
، وكلهــا مجــل تتــصل بفكــرة "مــوزة شــقراء وفيهــا منــش: "الِقــصة تكــررت مجلــة

ولـو نزلـت الـسماء : "كما كرر إدريس مجلـة.   على أمهية املوزالِقصة وتؤكد
لتـــدل علـــى موقـــف بطـــل الِقـــصة ) الكـــل مـــشغول(يف ِقـــصة " علـــى األرض

نمرود (ر ألبري مطلق يف وكرّ  .املتمسك بقضاء عطلة مسلية مل تكن كذلك
ليــدل تكرارهــا علــى حمــور الِقــصة " منــرود لــبس كــسوة محــار: "عبــارة) الغابــة
 _ علــى اســتغراب حيوانــات الغابــة فعــَل النمــر الغريــب هــذا، وكأــا القــائم

 يعـــرف الّـــيت متأكـــدة بأنـــه لـــن يرتـــاح إىل هـــذه الكـــسوة _بـــإعالن دهـــشتها 
ــــع أــــا ال تناســــبه ــــأمــــا تكــــرار العبــــارة . اجلمي  أكــــدت توقعــــات الّــــيتة الثاني
ر ، وهـــو تكـــرار انتظـــا"إن منـــروًدا عـــاد مـــن الـــدنيا: "حيوانـــات الغابـــة، فهـــي

معرفــــة مــــدى تطــــابق توقعاــــا األوىل مــــع مــــا حــــصل فعــــًال، وقــــد صــــدقت 
وقــــد كــــررت روز غريــــب  .التوقعــــات إذا مل يــــستطع النمــــر أن يــــصبح محــــارًا

لتأكيــد أمهيـــة ) الــسجادة(يف قِـــصة " كــل شــيء خـــري مــن ابــن آدم: "مجلــة
سـوف يــأيت شــخص واحــد، : "وكــررت إملـي نــصر اهللا مجلــة. اقتنـاء األشــياء
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تـــرانيم مل  ..هـــول، يـــوقظ أشـــباح الـــوادي لتنـــشد تـــرانيم عاملهـــايطلـــع مـــن ا
" علينـا أن نكتـشف مـصدر األحلـان: "وقبلهـا  كـررت مجلـة". يسمعها أحـد

، مما يصب يف البحث عن حـل )أين تذهب أندا؟(مرتني، وذلك يف ِقصة 
  .  يف البحث عن حقيقة أندا اخلوتابالتايلعقدة الِقصة، و 

ــا يف بــث  :الكتابــةتكــرار نــربات )ز( تلعــب نــربات الكتابــة دورًا مهم
وال خيتلــف دور تكرارهــا عــن . الطّفــلاحليويــة يف الِقــصة وتقريبهــا مــن عــامل 

. دورهـا إن ذكــرت مـرة واحــدة إال يف تأكيـد أمهيتهــا وبـث املزيــد مـن احليويــة
نربات الكتابة على لسان ) سن لمى(وقد كررت أمل أيوب فرجيي يف ِقصة 

صـوت ، وكررت "إْغ إْغ تاتا تا تا: " ال جتيد الكالماّليتة مىن الصغري ة االبن
، وكـــررت النـــربات ذاـــا يف !!!"ِون ن ن ن ن: "حفـــارة آلـــة طبيبـــة األســـنان

ـــب ليموناضـــة(وكمـــا يف قـــصتها . اللوحـــة ـــة طعـــم ) أطي وفيهـــا تـــستنكر هال
احلامــضة ، وذلــك بعــد أن حلــست الليمونــة "يــاخْ ..يــاخ: "الليموناضــة املــاحل
: لسماح إدريس) ِقصة الكوسى(كذلك يف  !".ِهْم ْم مْ : "وأحبت طعمها

/ أحوالـك؟/ واع/ صـرِت تعـرفني أن حتكـي علـى التلفـون؟. مرحبا تالة. ألو"
  ". واعْ ! واعْ ! واعْ / حبيبيت تريدين أن أبكي معك؟/ واع

ألمـــل أيـــوب ) أطيـــب ليموناضـــة(كمـــا يف قِـــصة  :تكـــرار العـــدّ ) ح(
قطعـت مامـا : " العمليـات احلـسابية األوىلالطّفلواهلدف منه تعليم فرجيي، 

ســكبت هالـة ملعقــة كبــرية مــن "، و"أول ليمونـة وثــاين ليمونــة وثالـث ليمونــة
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يف أول كـــوب ويف ) الليموناضـــة(ســـكبت هالـــة "، و"الـــسكر، اثنتـــني، ثالثًـــا
وقــد اســتخدم مســاح إدريــس تكــرار العــد يف ". ثــاين كــوب ويف ثالــث كــوب

) أكلـــُت ثـــاين "، و"أكلـــُت أول لقمـــة: "مـــع تغيـــري األرقـــام) ة الكوســـىِقـــص
هــذه لقمــة، وهــذه ثانيــة، وهــذه : "وكــذلك". أكلــُت ثالــث لقمــة"، و"لقمــة
وقــد يــستخدم الكتــاب التعــداد للتأكيــد علــى الكــم ال تعلــيم العــد  ". ثالثــة

  . حلسن عبد اهللا) ثروة من األوهام(كما يف بْدِء ِقصة 
يستخدم تكرار الِقصة لتثبيت معلوماا يف ذهن : ةتكرار الِقص )ط(

القـــارئ، ولزيـــادة معلومـــات أخـــرى يف كـــل مـــرة تعـــاد فيهـــا الِقـــصة ممـــا يثـــري 
العجـــوز : ( وخـــري مـــا ميثـــل هـــذا التكـــرار حكايـــات؛اللغـــوي الطّفـــلقـــاموس 
  .  لروز غريب) النملة والُبرغوث(و) مركب الفأرة(و) والذئب

 لـــــروز الـــــّشعبية) الريحانـــــة(مـــــا يف حكايـــــة ك: تكـــــرار األغنيـــــة)ي(
 كررـا ألسـباب تتعلـق الّـيت يف األغنية الّنثرغريب، وقد دجمت القاصة فيها 

 حلق الفىت مـن خالتـه زوجـة الذيلتدل على الظلم ) 1: (باملعىن واملبىن مًعا
) 2(أبيـــه، عـــرب أغنيـــة ُمـــستنِجدة نبهـــت إليـــه األب واألخـــت واخلالـــة أيـــًضا 

  . النص سهلة احلفِظ بسبب إيقاعها وتكرارهااألغنية يف
لتومـا اخلـوري، إذ  ) الزلزال البشري(كما يف ِقصة  :تكرار الرمز)ك(

واخلواجـا . على لسان رجل األمـن سـت مـرات" اخلواجا"كرر القاص لقب 
 حيــب  الــذيلقــب يطلــق علــى الرجــل األنيــق، وقــد أُطلــق علــى بطــل الِقــصة 
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 بكامــــل _يف أشــــد حــــاالت احلــــرب والــــدمار  حــــىت _اخلــــروج إىل الــــشارع 
أناقته وجموهراتـه، وهـذا مـا أوحـى لرجـل األمـن بأنـه صـاحب حمـل اـوهرات 

مـــرتني مـــن قبـــل " األفنـــدي"يف ســـوق الـــصاغة يف بـــريوت؛ أمـــا تكـــرار كلمـــة 
  .  اخلواجا، فتدل على رجل األمن

ــــصة  :تكــــرار املــــشهد)ل( ــــوظ(كمــــا يف ِق ــــروز ) صــــندوق أم محف ل
 حمفوظ اخلبيثة اية الِقصة كما كررت القاصة مشهد ابتسامة أمّ غريب، إذ  

أوردا يف بدايتها، واملـشهد ذو داللـة مهمـة، إذ يؤكـد تـصوير مثاليـة الراويـة 
  .  إن مل نقل سذاجتها

أخريًا، يلعب التكرار بأنواعه دورًا مهما يف ترسيخ املعلومـات الـواردة 
، احلــدث، فكــرة مــا، صــيغة الشخــصية: معلومــات عــن(يف الِقــصة بأنواعهــا 

  .  واألديباللغوي الطّفلمما يساعد على إغناء قاموس ...) لغوية ما
  Descriptionالوصف )د(

الوصــف شــكل مــن أشــكال القــول ينبــئ عــن كيــف يبــدو شــيء مــا، 
ويــشمل اســتعمال . وكيــف يكــون مذاقــه ورائحتــه وصــوته ومــسلكه وشــعوره

ية الّنفــسحليوانــات، واألمــاكن واملنــاظر واألمزجــة  واالنــاسالكلمــة واألشــياء و 
  .1واالنطباعات

                                                 
  .406، صمعجم المصطلحات األدبية:  إبراهيم فتحي_ 1
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كـــذلك عنـــد . 1الـــّشعر مل يعّرفـــه البالغيـــون العـــرب رغـــم وجـــوده يف 
ــــا الــــّذاتالغــــربيني مل يكــــن قــــائم  ــــا بنفــــسه، متبوًئ ، منعــــزًال مــــستقًال، متمكًن
وكانــت . بــل قــائم بفـضل عالقتــه مــع شــيء آخــر. مكانتـه يف الكــالم وحــده

، )Nicolas Boileau:بوالـو(، حـىت إن األديـب الفرنـسي "مجاليـة"وظيفتـه 
  . 2كونوا شديدي اإلجياز إذا سردمت، وشديدي اإلطناب إذا وصفتم: قال

 والوصـف إذ ميكـن أن السردغري أن هذا ال يعين وجود تعارٍض بني 
  :يكون الوصف

أبعــاد مجاليــة وشــكلية للــشيء "ويقــوم علــى مــنح : 3 لذاتــهاموظًفــ) أ(
وميكــن أن ميثــل بــأدب األســفار املعتمــد علــى الوصــف، كمــا ". 4وصــوفامل

  أن ميثـل بقـصص حممـد علــي _ الّلبنانيــة  يف إطـار قِـصة األطفـال _ميكـن 
ــية، وتعجــب قــراء مــا بــني التاســعة و الــّشاعر  متتــاز باّلــيت 5مشــس الــدين ة الثّالث

                                                 
 ً◌ا مظهــرباعتبــارهوالنهــوض بوظيفــة دالليــة معينـة،  مــا يــرد عــرب الكــالم يف مجلــة مــن أجــل باعتبــارو ملتبوعــه، اعتبــاره مكمــالً ب مل مييـز البالغيــون العــرب بــني الوصــف _ 1

 وكان .مارسوه _  منذ اجلاهلية _ الّشعراء رغم أن الوصف قدمي، وأن اللغة يتسلط على حالة ما أو موضوع ما للنهوض بوظيفة الوصف ضمن مجالية اخلطاب وأسلوبية ّ◌ً◌اأسلويب

أن يكــون  : ا◌ً ووضــع لــه شــروط) قدامــة بــن جعفــر( أول مــن حتــدث عنــه . و عــضو مــن األعــضاء أو حــي مــن األحيــاء يــصفون الوصــف بأنــه إبــراز خــصائص شــيء مــن األشــياء أالّنقــاد

ا إذ ذكـر أن ّ◌◌ً ا نقـدي◌ً لكنـه عـاد فعـرف الوصـف وحـدد حقلـه حـىت غـدا عنـده مـصطلح. ا، سهل خمارج احلروف من مواضعها، عليـه رونـق الفـصاحة مـع اخللـو مـن البـشاعة◌ً مسح

ا من أتى يف شعره بأكثر ◌ً  كان أحسنهم وصف، إمنا يقع على األشياء املركبة من ضروب املعاينالّشعراءوملا كان أكثر وصف . لشيء مبا فيه ممن األحوال واهليئاتالوصف إمنا هو ذكر ا

هـو مـا نعـت بـه الـشيء حـىت :  للهجـرة456رشـيق  املتـوىف عـام ويقـول أبـو علـي ابـن .  املوصوف مركب منها، مث بأظهرها فيه وأوالها حىت حيكيه بشعره، وميثله للحس بنعتـهاّليتاملعاين 

  ].287_ص 283، الّراويةفي نظرية : عبد امللك مرتاض[. القدميالّشعرات يف ّ◌◌َ  وأومأ إىل طائفة من أهم النع.ا للسامع◌ً يكاد ميثله عيان

  .289، صالّراويةفي نظرية :  عبد امللك مرتاض_ 2

  . صف البحرية لالمارتني كوصف بركة املتوكل للبحرتي، وو _ 3

  .294، ص الّراويةفي نظرية :  عبد  امللك مرتاض_ 4

  ). نيسان على األبواب(، )حديقة الفصول األربعة(، )نلتقي إذا جاء المساء: ( حممد علي مشس الدين_ 5
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ويف هــــذه القــــصص . عــــشرة عنــــدما تنبثــــق احلــــساسية اجلماليــــة عنــــد هــــؤالء
  .  متأمًال الطبيعة يف كافة أشكاهلاالّشاعريتوقف 

 الّلون، يــصف نيــسان ويــسهب، فــإذا بــ)نيــسان علــى العتبــة(ففــي 
 أجــاد القــاص الّــيتينتــشر ويتكــرر بتفاصــيله الدقيقــة املتأنيــة غــري املــستعجلة و 

فيهــا اســتخدام جمموعــة األفعــال املــضارعة الدالــة علــى اآلنيــة باإلضــافة إىل 
 اجلمـــل االمسيـــة الدالـــة علـــى التوقـــف والثبـــات، وتكـــرار اســـتخدامه جمموعـــة

 اسـتخدم القـاص فيهـا اـاز ممـا يثـري الّـيتصفة اخلـضراء علـى كـل التفاصـيل 
احلقــول أغنيــة ناعمــة خــضراء، األعــشاب أمــواج ": اللغــويخيــال األطفــال 

ــــة  لطيفــــة خــــضراء، األوراق أكــــف صــــغرية خــــضراء، األغــــصان أحلــــان هادئ
 لوحـــة املطـــر مـــن أجـــل الـــّشاعر، يـــصف )ني المطـــرأغـــا(ويف "...خـــضراء

الوصف، متوقًفا عنـد اسـتخدام الكثـري مـن األفعـال املـضارعة أيـًضا واجلمـل 
.  أعطى خرب معظمها الفعلي قليًال من احلركة للمشهد الوصفياّليتاالمسية 

القائمة على الوصف مـن ) حديقة الفصول األربعة(وميكن القول إن ِقصة 
  وهـو هـدف القـاص يف _دعوة إىل تأمل الطبيعة ومجاهلا أجل الوصف يف 

  تقوم أيًضا على جمموعة من األفعال املضارعة الدالـة علـى _مجيع قصصه 
التوقــف والتأمــل، يــساندها يف هــذا جمموعــة مــن اجلمــل االمسيــة الدالــة علــى 

  . حال ثابتة ال تتغري مع مرور السنوات رغم تغري فصوهلا



 631

  _ يف معظـــم األحيـــان _ ولـــيس الوصـــف :ا لغـــري ذاتـــهموظًفـــ) ب(
شكًال مستقًال من أشكال الكتابة، بل تأيت الفقرة الوصفية جزًءا من عمل 

ـــأثريًا حينمـــا يُـــستخدم يف فقـــرات . أكـــرب ـــه فاعليـــة وت ويكـــون يف أشـــد أحوال
  . السرد و حالّشر قصرية تسهم يف 

وعلــــى الــــرغم مــــن ثانويــــة دور الوصــــف، فــــإن أمهيــــة وظيفتــــه تتمثــــل 
، فيكـــــون 1تحـــــضار األشـــــياء مفعمـــــة باحليـــــاة، أي يف إحيـــــاء حـــــضورهاباس

لتــسليط الــضياء علــى بعــض األحــوال، أو املواقــف، أواملــشاهد، أو "ضــروريا 
، ممـــا يـــؤدي إىل تـــصوير انطباعـــات "2..العواطـــف، أو األبعـــاد، أو األطـــوال

ــــة حيويتهــــا  ــــد القــــارئ مــــن ناحي ــــة علــــى مــــزاج نفــــسي مماثلــــة عن حــــسية دال
 للواقـــع ملـــا كانـــت عليـــه لـــدى الكاتـــب عنـــد تلقـــي االنطبـــاع أو ومـــشاتها

 اللغــوي  لتــأنيق النــسج _  كــذلك _ويــسعى . 3مالحظــة احلالــة الوجدانيــة
 اللغـة الزيتية اجلميلـة، تـنهض اللوحةعرب نص أديب كيما يغتدي بديًعا يشبه 

ــــة يتالشــــى معهــــا كــــل شــــيء خــــارج حــــدود هــــذه  ــــه بوظيفــــة مجالي  اللغــــةفي
  .4فيةالوص

، الــسرد        ويُعَتمــد الوصــف يف كثــري مــن قــصص األطفــال، فيــدمج يف 
 يتطلــب املــضي الــذيبيــَد أنــه  قــد يعرقــل لــسري احلــدث . ويوضــحه، ويؤنقــه

                                                 
  .407، صمعجم المصطلحات األدبية:  إبراهيم فتحي_ 1
  . 294، ص الّراويةفي نظرية :  عبد امللك مرتاض_ 2
  .407، صمعجم المصطلحات األدبية:  إبراهيم فتحي_ 3
  .   285، ص الّراويةفي نظرية :  عبد امللك مرتاض_ 4
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ورمبا كانت . حنو األمام،  وذلك إذا ما جاوز احلد أو جاء يف قلب احلدث
ف، كمـا يف قِـصة  والوصـالـسرد تـوحي بالتعـارض بـني  اّليتهذه العرقلة هي 

 بدأت حبوار يدخل القارئ يف اّليتحملمد علي مشس الدين و ) شاعر صغير(
 طلب من الذي الّرسمقلَب الِقصة وخيربه أن وائل أتى برمسة عجيبة ألستاذ 

 القـارئ ملعرفـة الطّفـلوبينمـا يـسعى . طالبه أن يرمسوا بيتًـا وشـجرة وعـصفورًا
صف شكل وائل يف نـصف صـفحة كـان ة، يتوقف القاص عند و الّرمسهذه 

ميكــن أن تلغــى دون أن يــؤثر إلغاؤهــا علــى الِقــصة، فكــان وجودهــا معــرقًال 
  . لسري احلدث

لــــروز غريـــــب، إذ ) الجزيــــرة المــــسحورة(كــــذلك القــــول يف قِــــصة 
أطالت القاصة وصف حتوالت احلديقة من ُمهملة إىل ُمعتىن ـا، ووصـفت 

 بــدا أكثــر ســعادة بعــد أن كــان  الــذيمعهــا حتــوالت إحــساس األمــري ناجــل 
  . كئيًبا مسجونًا، وهو وصف أعاق سري احلدث وكان ميكن أن خيتصر

 بـدأ ميـشال عبـد اهللا الـذيواألمر ذاته يقال يف االستهالل الوصفي 
 طـــال قبـــل البـــدء باحلـــدث وكـــان ميكـــن الـــذيو ) الكلـــب الـــوفي(بـــه قـــصته 
  .اختصاره

 ميتزج الوصف بـه، ميكـن اخللـوص إىل ذيال  السردوما دمنا يف دائرة 
 ال يطمـــح قـــاص أن الـــذيي الـــسردنتيجــة تقـــول بأمهيـــة الوصـــف يف الـــنص 
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يكون فجا مباشرًا أفقيا إن خال منه، وذلك ألن الوصف ألزم للسرد، بينما 
  .هو ال يتوقف عليه، إذ ميكن أن يكون فنا قائًما بذاته

فــج، :  بــال وصــفالــسرديــرى مرتــاض، ووجهــة نظــره صــحيحة، أن 
فطــري، حــسري، عجــول، جــاف، لــيس فيــه مــن األدب واجلماليــة والفنيــة إال 

 الورقيـــة الـــشاحبة املالمـــح، والذابلـــة القـــسمات، وهـــي الشخـــصياتتلـــك "
 تـضطرب عربهـا اّليتتتحرك فيها كاجلثث احملرّكة، أو تلك األحداث الواهية 

ن يضاف إىل مـا قالـه، بـأن وميكن أ". 1أو معها، مث ال شيء من وراء ذلك
 بــال وصــف يكــاد يــشبه صــورة فوتوغرافيــة تنقــل  الواقــع كمــا هــو دون الــسرد

 مـــع الوصـــف، فيـــشبه لوحـــة فنـــان رســـم  الـــسردأن تزيـــد عليـــه اجلديـــد، أمـــا 
   .الواقع بتفاصيل جديدة نابعة من ذاته تضيف إىل الواقع  التألقَ 

  الناشئةأنواع الوصف في قصة األطفال و 
 باعتبـار  الـّصغار خيتلف الوصف، يف قـصة الكبـار، عنـه يف قـصة وال

، ختتلـف إذ تعتمـد الّصغارأمهيته ووظيفته، لكن تفاصيل الوصف، يف قصة 
 تتوجـــه الِقـــصة ـــا، فيكـــون وصـــًفا متعـــدًدا يعتمـــد علـــى الّـــيتعلـــى األعمـــار 

 جـــدا، مث جيمـــع بـــني وصـــف املفـــردات الـــصغريوصـــف املفـــردات يف العمـــر 
لفقــرات الوصــفية، أو بــني الفقــرات الوصــفية ووصــف الفعــل  واحلركــة، مث وا

  :       فيؤنق النصالسرد ميتزج بالذيالوصف 
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  وصف المفردات  )1(
 تتوجـــه الّـــيتخيتلـــف الوصـــف يف قـــصص األطفـــال حـــسب األعمـــار 

 جدا استعمال بعض صفات األلفـاظ الصغري للطّفلفاألقرب . الِقصة إليها
، وذلــك بــدًءا 1لونــة بــدًال مــن اســتعمال املــدركات الكليــة اــردةالواضــحة امل

 الــّصفاتأمــا داخــل الِقــصة، فمــن األفــضل اســتخدام . 2مــن عنــوان الِقــصة
لطــارق العــسلي، ) الــصغيرالقــرد (ة، كمــا يف قِــصة الــصغري ة لألعمــار يّ احلــسّ 

ة مليئــة يعــيش زامبــو يف  غابــة إفريقيــة مجيلــ: "وهــي بــسيطة، واضــحة، ملونــة
ات، تعــــيش حيوانــــات كثــــرية، رأى حيوانًــــا كبــــريًا منفــــوَش الّنباتــــباألشــــجار و 

  .." ، األدغال الكثيفةالّشعر

البنــت ( ففــي ؛واســتخدم مســاح إدريــس هلــذا العمــر وصــف املفــردات
اجـة احلمـراء، الـسيارة الدرّ : "ـبدأ الوصـف مـن العنـوان، وأتبعـه بـ):  الشقراء

 الّـــيتووصـــف البنـــت ".  النـــاعم الـــصوفالـــصفراء، الـــدب األبـــيض، الكلـــب
شــقراَء، بعينــني زرقــاوين، وفــستان زهــري، : رأيــت بنتًــا وال أحلــى: حيلــم ــا

  !  أسامةكما قالت أمّ " بنت حقيقية"، لكنها "وُكندرة بيضاء

دحـشت يف فمـي لقمـة  "، و"موزة شقراء وفيها منـش): "الموزة(ويف 
، أف "، و"كبرية ابنـك "، و"3]هكـذا[فون هـامرقُم تل"، و"شيء فظيع. أف

                                                 
  .49 _48 ص ،فن الكتابة لألطفال:  أمحد جنيب_ 1

  .268  _ 267ص :  انظر_ 2
 . ُمِهم:  الّصحيح_ 3



 635

سـتدرس أوالًدا "، و" جديـدةأمّ ): "الكل مـشغول(ويف ".. ملعون ومهضوم
ِكـــــْرش  "، و"الكهربـــــاء الكلبـــــة"، و"أصـــــواٌت كثـــــريٌة غريبـــــٌة خميفـــــة"، و"فقـــــراء
جنمــة "، و"خبــط مجيــل): "تحــت الــسرير(ويف ". دمــوع حقيقيــة"، و"كبــرية
، "أحالًمـــــا ســـــعيدةً "، و"ةالثانيـــــ يـــــةالناح"، و" األوىلالناحيـــــةك"، و"ذهبيـــــة

، "مكنـــسة كهربائيـــة"، و"عنـــدي رســـوٌم مجيلـــٌة كثـــريةٌ "، و"بـــصوت هـــادئ"و
لقمــة "، و"أكلــُت كوســاية كاملــة): "ِقــصة الكوســى(ويف ". لعبــة صــغرية"و

أم (ويف ". قطعتـــــان كاملتـــــان مـــــن الكوســـــى"، و"لقمـــــة ثانيـــــة"، و"جديـــــدة
ــــدة ــــٌد صــــغريٌ "، و"بطاطــــا مقليــــة): "جدي ، "البنايــــة احللــــوة الــــصفراء"، و"ول

أخـــُت "، و"أنـــا صـــيب حلـــو"، و"الـــشجر األخـــضر"، و"الطـــايق الفوقـــاين"و
  ". امللكة الغريانة"، و"سندريال البشعةُ 

 واستخدمت أمل أيوب فرجيي الوصـف احلـسي للمفـردات يف قِـصة 
ـــب ليموناضـــة( ، "زجاجـــة مـــاء بـــارد"، "الليمـــون احلـــامض األصـــفر): "أطي
العلبـــة "، "طعمـــه حــامض لذيـــذ"، "كرعــت كرعـــة كبــرية"، "زجــاج شـــفاف"

  "...الشفافة
      وقد ال يكون الوصف جاًدا دائًما، بل ساخرًا، كما يف ِقصة 

 سخرت من أصحاب القلوب اّليتلرشاد دارغوث ) القلوب الكبيرة(
وقد يكون غريًبا كأن يوصف موصوف بصفتني . ة احلاقدةالصغري 
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حني وصف ) الملجأ(ا فعل مساح إدريس  يف ِقصة متناقضتني على غرار م
  ". رائحة كريهة حبيبة"بأا " الكاتول"رائحة 

 الفقرات الوصفية) 2(
وِمــن الكتــاب َمــن يعمــد إىل اســتخدام فقــرات مــن الوصــف تــضيء  

النص وتشرح ما حيتاج إىل شرح خاصـة إذا كـان املوصـوف غريبًـا أو قـد مـر 
 استخدم الطباق الذيلسماح إدريس ) الملجأ(، كما يف ِقصة الّزمانعليه 

ألـــا  " كريهـــة حبيبـــة"، فرآهـــا رائحـــة "الكـــاتول"اإلجيـــايب يف وصـــف رائحـــة 
 تـــصيب صـــوارخيها الّـــيتكريهـــة واقعيـــا وحبيبـــة الرتباطهـــا بـــذكريات احلـــرب 

ــ  القــاص عنــه، أيــًضا، باســتخدام الطبــاق اإلجيــايب حــني رَ األوالد بــشعور عبّـ
  .  والنشوة مًعاوصفه بشعور الرعب
والكـــــــاتول، ملـــــــن ال يعرفـــــــه، هـــــــو قاتـــــــل ": "الكـــــــاتول"يقـــــــول عـــــــن 

 ميزتـــه األوىل أنـــه ال حيتـــاج إىل كهربـــاء، وكـــان أمـــرًا ،خهاأو مـــدوّ ...الـــربغش
حامسًا أياَم احلرب، ألن الكهرباء كانت مقطوعة يف معظم األوقات بسبب 

و مـا يـضمن لنـا  كـان الكـاتول هـ،قصف معامل التوليد أو انعدام احملروقات
يف ) تكــرب كلمــا حككناهــا(لــيًال بــال أزيــز يف آذاننــا، وصــباًحا بغــري حبــوب 

وأذكـــر أن أمــي كانـــت تقـــول إن الـــربغش حيـــب . وجوهنــا وأذرعنـــا وأفخاذنـــا
قطعـــة ! الـــّشعراألطفـــال بـــشكل خـــاص، ألن حلمهـــم طـــري وغـــري مغطـــى ب

حللــزون؛ مــدورة خــضراء، ملتفــة بعــضها علــى بعــض يف دوائــر متــصلة كأــا ا
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ذات حز صغري، يُدخل فيه شيء معدين حمدد؛ مث ُيشعل طرفها، فيتصاعد 
تـسبب ملـن مل يعتـدها صـداًعا يف : والعياذ باهللا...منها دخان كثيف ورائحة

وأمـــا الربغـــشة، فمـــا إن . الـــرأس، وحرقـــة يف العينـــني، ورمبـــا تورًمـــا يف احلنجـــرة
  ".ةتشّم الكاتول حىت ترتنح سكران

صــف هنــا بــامللموس واحملــسوس، ومشــل أوضــاع الــبالد وإذ  ارتــبط الو 
 يف املالجــئ الرطبــة، يــصف مســاح إدريــس يف النــاسأثنــاء احلــرب، وأوضــاع 
كـان هـذا : "بأسلوب واقعـي سـاخر، فيقـول" جديًدا"الِقصة ذاا صاروًخا 
  يطلــق صــفريًا طــويًال خميًفــا حبيــث _  قبــل أن يقــع _النــوع مــن الــصواريخ 

! أشـــبه بزقزقــــة العــــصافري" القدميــــة" رافقــــت الـــصواريخ لّـــيتاتبـــدو األصــــوات 
وحــني ينفجــر تــرتج األرض عــدة ارجتاجــات، فــال ينحــصر أثــره التــدمريي يف 

دث حفـرة كبـرية جـدا حـني يقـع وتتطـاير شـظاياه يف كـل بقعة صغرية بل ُحيـ
 وكان الكالم واجلدال واهلمس، كان كل شـيء يتوقـف عنـدما نـسمع ،اجتاه

 ولكــن رغــم اســتعدادنا لــسماع انفجــار ؛ نــسكت ونتأهــب..ذلــك الــصفري
العــامل مــن حولنــا، فمــا إن يــسقط ذلــك الــصاروخ حــىت نــدرك أن اســتعدادنا 

  ". مل خيفف شيًئا من الرعب
 يـــدور الّـــيت) اجـــة الزرقـــاءرّ الدّ (واســـتخدم حـــسن عبـــد اهللا يف ِقـــصة 

دراجـة  موضوع الِقصة حوهلا فقرة وصفية حسية سـامهت يف جتميـل صـورة ال
كمــا ســامهت يف متــسك بطــل الِقــصة، فيمــا بعــد، ــا ورفــض التخلــي عنهــا 
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، ومرقطًــا خبطــوط محــراء الّلــونكــان هيكــل الدراجــة أزرق : "يقــول. بــسهولة
وصـــــــفراء، وكانـــــــت قبـــــــضتا املقـــــــود مغلفتـــــــني باملطـــــــاط األبـــــــيض، وكـــــــذلك 

يب الدواســتان، وكـــان حمـــورا العجلتـــني، األماميــة واخللفيـــة، مطليـــني بلـــون ذهـــ
  ".خالب، وكان املقعد مغلًفا جبلد أملس شبيه جبلد األفعى

جلــربان ) فــي ســبيل اللقمــة( املكــاَن كمــا يف ِقــصة ويــضيء الوصــفُ 
ية الّنفـس جيتمع فيها الوصف احلسي الواقعي بوصف املظـاِهِر اّليتمسعود، و 

: يقــول. املخيفــة يف زمــن االحــتالل العثمــاين الباحــث عــن الرجــال والطعــام
 الّـيتعـرب الـوادي " حبـّنس"إىل " انـامحَّ "القوات العثمانية تنصب من كانت "

 امللتويـة تبـدو، الطّريـق وكانـت ..ةالـصغري تقوم علـى كتـف مـن أكتافـه القريـة 
ر الـسفح املـستدير تـزنريًا، ذنبهـا فـوق،  إليها من عُل، حلزونـة تزنّـرَ ظِ إذا ما نُ 

 يقيمــه الــذياللتقــاء ، ورأســها حتــت، خيتفــي حيــث خــط ا"قرنايــل"يف حــرج 
  . قيالّشر " برمانا"وسفح جبل " صليما" بني جبل الّنظر

، ينعطـف معهـا حيــث الطّريـقوكـان أكثـر بيـوت القريـة مــشرورًا علـى 
 جـارت الّـيتتنعطف، ويصطف مستقيًما حني تستقيم، فكـأن البيـوت هـي 

ـــيت هـــي الطّريـــق يف نزواـــا وليـــست الطّريـــق ت هكـــذا ملراعـــاة حاجـــة  شـــقّ اّل
  ". لبيوت والسكان والعرباتا

 النـاسومن وصف املكان إىل وصف اخلوف املـسيطر علـى املكـان و 
 والبيوت، أرقت القرية تلك الطّريقوبنتيجة هذا الوصال املستهام بني : "فيه
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الليلة، فجمـدت عيـون أبنائهـا، وتـسمرت أهـدام، وعلقـت يف حالقـيمهم 
جرجة املـاردة، ووجفـوا مـن أن غصص تزحلقها صعوًدا وهبوطًا أنفاسهم املرت 

ختـــرتق جـــدرام خفقــــات قلـــوم فتـــصك آذان اجلنــــود فيتوقفـــوا، ويـــا ويــــل 
  !". ى فيهااا، والبيوت، وما تبقّ القرية إن فعلوا، ويا ويل سكّ 

  وصف الفعل والحركة )3(
، الناشــئة إىل اســتخدام الوصــف يف قِــصة األطفــال و الــدعوةورغــم   

 عليـــه وحـــده لـــشرح شخـــصياته، بـــل أن يـــرتك فـــإن علـــى القـــاص أال يعتمـــد
المعلـم (للفعل واحلركة أن يفعال، على غرار مـا فعلـت روز غريـب يف قِـصة 

مـثًال، إذ قـدمت فقـرات وصـفية كاملـة حـني أرادت إعطـاء صـورة ) عبد اهللا
شـــكلية للمعلــــم فأســــهبت يف وصــــفه مــــن اخلــــارج إىل أن دخلــــت املوضــــوع 

من خلل الفعـل واحلركـة، وكـشفت عـن فاستكملت صفات املعلم الداخلية 
عقــدة نفــسية طاملــا ســببت  اآلالم واألوجــاع، ممــا يعــين أن  الفعــل هنــا هــو 

 الطّفــــل الكاريكاتوريــــة مــــن الشخــــصية أكمــــل الوصــــف وقــــّرب هــــذه الــــذي
  عــن فقــرات _) العجــوز والــذئب(  يف _لكــن القاصــة اســتغنت . القــارئ

زت علــى احلركــة والفعــل الوصــف وإن قــدمت بعــض صــفات املفــردات، وركــ
لتـرتك للقـارئ أن يـستنتج كيـف حـدث مـا حـدث ويـستنتج، أيـًضا، وصـف 

 يف احلكاية؛ فالذئب شرير، يرتصد املرأة وخيتبئ خلف البيت، الشخصيات
، وهــو ســارق حمــرتف، وذنبــه طويــل ) لــق _  لــق _لــق : ( وصــوته معــروف
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 أنفهــا مثــل الّــيت إىل درجــة عــاد فيهــا إىل العجــوز عــريض، وبدونــه بــدا بــشًعا
  ... إىل آخر حركة احلكاية..الكوز

، أيـــــًضا، مـــــن الفقـــــرات الوصـــــفية، وإن حتقــــــق )الريحانـــــة(وخلـــــت 
 بتفكريهــا الشخــصياتالوصــف عــن طريــق احلركــة والفعــل اللــذين دال علــى 

  .وأحاسيسها كما دال على البيئة واخليال أيًضا
خاصــة ) وثالنملــة والُبرغــ(كمــا مل ُتكثــر القاصــة مــن الوصــف يف 

، فــنحن نقــرأ وصــف النملــة وهــي ختبــز، ووصــف عمــل الشخــصياتوصــف 
الُربغـوث، وموتــه، وحــزن النملــة، ومــا اسـتتبع هــذا احلــادث مــن أفعــال ميكــن 

 الّـيتوميكـن اسـتخالص الفكـرة . أن تعطي فكرة واضحة عن كل ما حـدث
  غبيـة، غوغائيـة، غـريالشخـصياتأرادت هلا القاصة السيادة، وهـي أن كـل 

  .  واقعية
، فقـد بـدأا بفقـرة وصـفية، مث )كبي الدبس والطحينة(أما حكاية 

ـــن مـــن اســـتنباط وصـــف املـــرأة  تابعـــت الوصـــف عـــرب احلركـــة والفعـــل، ممـــا ميك
والعجــــوزين، كمــــا ميكــــن وصــــف البيئــــة مــــن خلــــل الفعــــل واحلركــــة واحلــــوار، 

  .ةوالالفت هو وصف أعمال البيت الدقيقة واحلافلة بالتفاصيل األنثوي
وميكن للقاص أن يركز على الوصف بالفعل واحلركة، كمـا فعـل      

أي [ركنتهــا : "حــني قــال) الدراجــة الزرقــاء(حــسن عبــد اهللا يف ايــة ِقــصة 
يف زاويتها دوء، وقبل أن أغادر الغرفة، نظرت إليهـا وابتـسمت، ] الدراجة
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ظـة عنـدما ودهـشت يف تلـك اللح! فبدا يل وكأا تبـادلين االبتـسامة نفـسها
 حنـب الّـيتاكتشفت كيف أننا ميكـن أن حنـب بعـض األشـياء بـالقوة نفـسها 

  !!".الناسا بعض 
وبعيًدا عن الوصف ألجل الوصف، وهو أسـلوب قّلمـا يّتبعـه كتـاب 

 يفــضل عليــه احلــدث عليــه الطّفــلن يعرفــون أن الــذي الناشــئةقــصة األطفــال و 
 دور إضــاءة الــنص وجتميلــه يف معظــم مراحــل منــوه، يلعــب الوصــف بأنواعــه

  . ي فيعرقل احلدث مما يضجر القارئالسردشرط أال يطول يف النص 
، حيتـاج إىل براعـة القـاص كـي يقـدر علـى الـسردويبدو أن الوصف ك

 يتحقق بتـضافر عـدة عوامـل حتقـق جنـاح الذياحلفاظ على عنصر التشويق 
  . الِقصة

  : خالصة القول
ســـيا لعـــرض الفكـــرة املختـــارة، شـــرط أن تـــشكل احلبكـــة مفتاًحـــا أسا

ســنة، بينمــا ميكــن تقــدمي ) 12 _ 1(تكــون بــسيطة عنــدما تقــدم ألعمــار 
ويــــشرتط يف احلبكــــة أن حتقـــــق التسلــــسل الـــــسبيب . للّناشـــــئةاحلبكــــة املركبــــة 

، وأن ختلــــو مــــن اخللــــل املنطقــــي،  وختلــــو  مــــن عيــــوب إطالــــة أحــــد الــــّزمينو 
  ). املقدمة، العقدة، احلل(عناصرها

، فـــتكمن براعـــة القـــاص يف اختيـــار طريقـــة مـــن طرائقـــه أو الـــسردأمـــا 
ـــــــوظيفي املناســـــــب  ـــــــستخدم احلـــــــوار ال ـــــــه،  علـــــــى أن ي ـــــــصوغ فكرت ـــــــر ل أكث
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 الطّفـــــل القـــــائم علـــــى معرفـــــة مراحـــــل منـــــو اُألســـــلوبلشخـــــصيات قـــــصته، و 
   .ي ال يعرقل مسارهالسرد،  وعلى وصف يضيء النص اللغوية

 

  اثالثً 
          الشخصيات      

أحــد األفــراد اخليــاليني أو : بأــا Character  الشخــصيةتعــرف  
ل َبــن تــدور حــوهلم أحــداث الِقــصة أو املــسرحية، وتُقــدم مــن قِ الــذيالــواقعيني 

 يكـــون الــذي Characterization الشخـــصياتاملؤلــف وفــق مـــنهج خلــق 
قيًقـــا،   وصـــًفا دالشخـــصيةإمـــا أن يـــصف املؤلـــف : عـــادة بإحـــدى طـــريقتني

 الشخــصية نفــسها وتفاعــل الرّاويــة أثنــاء أحــداث الشخــصيةوإمــا أن يظهــر 
  .معها

 الشخـــصيات إىل بالنّـــسبة يغلـــب اتّباعهـــا الّـــيتة األوىل هـــي الطّريقـــ و 
 الرئيسة فيغلب الدمج بني الشخصياتالثانوية يف القصة، أما فيما خيتص ب

  .  1تنيالطّريق

 البطـــــل، فكـــــل حكايـــــة تبـــــدأ عـــــادة بـــــذكر حتتـــــاج الِقـــــصة إىل: فنيـــــا
 يرغب فيه، وتنتهي باحلـل أو ال الذيوالشيء ) البطل(التناقض القائم بني 

                                                 
    .65، ص معجم مصطلحات األدب: جمدي وهبة _  1
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يف سـعيه أو إخفاقـه ) البطل(تنتهي احلكاية بنجاح :  وبكلمة أخرى؛تنتهي
وعلى هذا، تظهر يف كل حكاية ثـالث مراحـل متعاقبـة تـضمها بنيتهـا . فيه

تـربز فيـه بـدايات الـسعي والبحـث والطلـب : ألويلاملوقـف ا) أ: (العامة هـي
) ج( ووصـف أسـلوب البحـث الـسردتتجلى فيه عملية : الّزمينالسري ) ب(

 أن الــّثالثوتبــني هــذه املراحــل . تــذكر فيــه نتيجــة البحــث: الّنهــائياملوقــف 
اية من نقطة انطالقها إىل نقطة خامتتها، أي إن ___ة حركة ترافق احلكمثّ 

 دورًا الشخـصية تتبـوأ فيهـا 1دائمـة) دراميـة(ين يتصف حبركـة احلكاية عمل ف
شّكالت 

ُ
ية األخرى، إذ السردمهما كوا تشكل واسطة العقد بني مجيع امل

، وتبـــث وتـــستقبل احلـــوار، وتـــصطنع املناجـــاة، وتـــصف 2اللغـــةإـــا تـــصطنع 
  .، وتنجز احلدث3معظم املناظر

 الّـيتأن يوجد ألـا هـي   يستحيل _  يف غياا _ واحلدث وحده 
توجــده وتــنهض بــه وتــضرم  الــصراع أو تنــشطه مــن خلــل ســلوكها وأهوائهــا 
وعواطفهـــــا، وتقـــــع عليهـــــا املـــــصائب، أو تـــــشتار النتـــــائج، وتتحمـــــل الُعقـــــد 

ور وال تــشكو منهــا، وتعمــر املكــان فــتمأل الوجــود صــياًحا وضــجيًجا الــّشر و 

                                                 
  .106 _105، ص الّساحرةالحكاية :  جعفرالّرزاق عبد _ 1

  .، تستحيل إىل مسات خرساء فجة ال تكاد حتمل شيًئا من احلياة واجلمالالشخصية وحدها، بدون اللغة _ 2

حلـسن عبـد اهللا، ) أعظـم هـول أعظـم بهجـة (قِـصةه الكاتب، بـل يـرتك إحـدى شخـصياته إجنازه،كمـا يف تقنياا، فإن الوصف نفسه ال يتدخل فيب رفيعة املستوى ِقصة  إذا كانت ال_ 3

  . وعالقتها باملكانالشخصيات إىل البحرية والبحرية بطريقة مجيلة، كما أجاد يف وصف الّطريقالراوي  يصف حيث 
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 يف أهـــم أطرافـــه مـــانالزّ كمـــا أـــا تتفاعـــل وتتكيـــف مـــع . وحركـــة وعجيًجـــا
  .1املاضي، واحلاضر، واملستقبل، وبدوا يشحب وخيمد: ةالّثالث

 عنــصر أساســي يف بنــاء الِقــصة ال تقــل أمهيــة الشخــصيات        و 
   .عن احلدث، إن مل تتواز معه وحتركه

وهــــي جتــــسد املواقــــف واألفكــــار بــــشكل جيعــــل األطفــــال يتخــــذون 
و نفــورًا أو عطًفــا حــىت لَيــصل األمــر ــم إىل املوقــف العــاطفي إزاءهــا تعلًقــا أ

ورمبــــا . 2تقمـــص شخـــصيات األبطـــال فيحزنــــون حلـــزم ويفرحـــون لفـــرحهم
ـن القـاص مـن إيـصال فكرتـه إىل  ـا ميك الطّفـليكون هـذا التفاعـل سـبًبا مهم 

  .  القادر على التقمص أكثر من قدرة الكبري عليه

صص الكبـار بـأن  يف قصص األطفـال عنهـا يف قـالشخصيةوختتلف 
جماهلا أوسع، فهي متنوعة، متعددة تظهر على شكل إنسان، أو على هيئـة 

ــــوان مجــــاد ــــل وذلــــك ألن ؛3حي  يــــسبغ علــــى كــــل شــــيء وكــــل حيــــوان الطّف
 مما يساعد على إعمال خيـال قـاص األطفـال 4استجابات عاطفية وجدانية

ويتـآلف معهـا  الطّفـل فينطق احليوان واجلماد بطريقـة إبداعيـة حيبهـا الناشئةو 
  .الطفولةيف فرتات معينة من عمره ال متتد على طول مرحلة 

                                                 
   .، بتصرف104 _102، ص الّراويةفي نظرية :  عبد امللك مرتاض_ 1

 . 183، ص ثقافة األطفال: هادي نعمان اهلييت _ 2

 .108، ص الحيوان في قصص األطفال:  عريب العاصي_ 3

  . 105، ص الّساحرةالحكاية :  جعفرالّرزاق عبد _ 4
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   الشخصياتأقسام 
اجلـــاهزة  الشخـــصية:  إىل قـــسمني رئيـــسيني مهـــاالشخـــصياتتنقـــسم 

، Round Character2، واملـــدورة الناميـــة FlatCharacter 1املـــسطحة 
  . إىل جانب أنواع أخرى ثانوية

ات بُعـــــد واحـــــد، فـــــال تنمـــــو يف خمتلـــــف  األوىل ذالشخـــــصيةتكـــــون 
ــا مــا يــستخدمها قصــصيو األطفــال أمــا . 3مراحــل العــرض القصــصي، وغالًب

ة فذات أبعاد متعددة تنمو مع الِقصة، وُتظهـر مواقـف خمتلفـة مل تكـن الثاني
 ال يتم تكوينه الشخصياتوهذا النوع من . واضحة عندما قدمت أول مرة

 4 عنــه جبملــة واحــدة لتعــدد جوانبــهالّتعبــري ميكــن إال قــرب ايــة الِقــصة، وال
عليــه  وميكــن أن نأخــذ مــثالً . وهــو نــادر يف قــصص األطفــال  لكنــه موجــود

                                                 
ظهـر يف  ليـشري إىل شـخص ي1927 عـام )the novel  A spects of الرّاويـةأوجـه (يف كتابـه   (E. M.Foster) الناقـد اإلنكليـزي  تعبري صـاغه_1

 وال تدهش القارئ أبًدا مبا تقوله أو تفعله ولكن اإلشارة إليها  الّرتكيب املسطحة ال تتطور، وتفتقد الشخصيةو  .ا، أو ال تعرضه أمامنا إال مسة مفردة◌ً العمل األديب وال يزيد عن كونه اسم

 ].  213 _212، ص معجم المصطلحات األدبية: إبراهيم فتحي.[كنمط ثابت أو كاريكاتري

معجــم المــصطلحات : إبــراهيم فتحــي. [ا عــدة مــرات◌ً ا مقنــع◌ً  التامــة املمتلئــة، هلــا عمــق واضــح وأبعــاد مركبــة وتطــور مكتمــل وقــادرة علــى أن تــدهش القــارئ إدهــاشالشخــصية _ 2

 ].213 _212، ص األدبية

 الّـيت ِقـصةشخصية املعلـم عبـد اهللا يف اللطارق العسلي، و )  وحيوانات الغابةالصغريالقرد  (ِقصةشخصية القرد يف :  انظر_ 3
 حتمل اّليت ِقصةلنبيهة حميديل، وشخصية مرمر يف ال) بالل وعامر(حتمل العنوان ذاته لروز غريب، وشخصييت بالل وعامر يف 

ــ) أيــن تــذهب أنــدا(، و)أنــدا اخلوتــا(العنــوان نفــسه لنبيهــة حميــديل، وشخــصية أنــدا يف  وط يف إلملــي نــصر اهللا، وشخــصية ثعلب
إلدفيـك شـيبوب، ومعظـم شخـصيات اجلـدة يف ) البيت غري املكمل(أللبري مطلق، وشخصية اجلد يف ) الثعلب التائب (ِقصة

، الـّشعبيةالقصص، وشخصية أسامة يف قصص مساح إدريس، ومعظم شخصيات األم واألب، ومعظـم شخـصيات القـصص 
 ....وغريها

 .68، ص فن الكتابة لألطفال:  أمحد جنيب_ 4
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أثنـاء اجتيـازه  تـهمنت  شخصيلروز غريب، إذ ) الريحانة(بطل حكاية  شخصية
 ولـو مل ؛ وصـل ـا األمـر إىل ذحبـهالّـيت زوجـة أبيـهمـن قبـل خالتـه  تعرض هلا اّليتاملصاعب 

كــذلك .  لبقيـت شخــصية الفـىت مـسطحة يعــود فيهـا امليـت ليحيــا وينـتقمتكـن احلكايـة خياليـة
حلــسن عبــد اهللا هــي ) الولــد والعنــزة والخــروف(شخــصية ابــن الراعــي يف 

شخصية ناميـة قـادرة علـى أن تـسري حنـو األفـضل وتـؤثر يف مـصريها ومـصري 
  . اآلخرين

ـــــصة املغـــــ القبعـــــة (امرة كـــــذلك بـــــدت شخـــــصية القبعـــــة ناميـــــة يف ِق
 الّتفكـري  من خلل التجربة و _أللكسندرا باسيل عواد، إذ حتولت ) العنيدة
ـــ  مـــن مشاكـــسة مّدعيــة _واحلــوار  رة مقتنعـــة بأمهيــة وجـــود اآلخـــرإىل مفك .

 الّـيتوميكن أن ننقـدم مـثًال عليهـا  شخـصية حربـوق يف قِـصة منـري عـشقويت 
 متـام االخـتالف بعـد أن حتمل العنوان نفسه؛ وهي شخصية ناميـة اختلفـت

الهر (وإذ تظهر شخصية بطلي ِقصة . أكل الدهر على هذا الرجل وشرب
 امللقب بـاهلر الـربي الصغريلروز غريب نامية، تبقى شخصية اخلادم ) البري

 النامية أن تكون مثًال حيتذى الشخصياتوميكن لبعض . مسطحة مل تتغري
: كشخــــصييت بطـــل وبطلـــة قــــصيت،  الّتقـــديرمبـــا تنجـــزه مـــن أفعــــال تـــستحق 

إلملـــي نـــصر اهللا، وشخـــصية ) بدايـــة فـــي الثمـــانين(، و)المغتـــرب الرائـــد(
أللبـــري مطلـــق، وشخـــصييت ) الربيـــع األصـــفر(امللـــك فـــرَج الليـــل بطـــل ِقـــصة 
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ــدة: (بطلــي قــصيت ــاة الجدي حلــسن عبــد اهللا، ) الدراجــة الزرقــاء(، و)الحي
  ...وغريها

املسطحة، يُبحث يف الِقصة عـن  املستديرة و الشخصية وإىل جانب 
 األهـم يف الِقـصة،  الـّدوروتتبـوأ عـادة  protagonist : 1 الرئيـسةالشخـصية

 اجتاحتـه بـسبب الّـيت خلص اتمع من املـصائب  الذي الصيبكشخصية 
 غري املنطقي وذلك عندما ظهر آخر احلكايـة ويف جعبتـه الّتفكريالغوغائية و 

  . لروز غريب) النملة والُبرغوث(ية حل لعامل جمنون يف حكا

وقــد تكــون البطولــة ألكثــر مــن شخــصية يف الِقــصة، فتكــون بطولــة 
) الهــر البــري(لنبيهــة حميــديل، و) بـالل وعــامر: (شخـصيتني كمــا يف قــصيت

أو تكــــون بطولــــة جمموعـــة كمــــا يف معظــــم قــــصص املغــــامرة ... لـــروز غريــــب
  .  والبطولة

 الرئيـــسة هـــي شخـــصية صيةالشخـــ ولـــيس مـــن الـــضروري أن تكـــون 
البطــــل األصـــــلي، بـــــل قـــــد تقـــــود الفعـــــل إىل جانـــــب البطـــــل، كشخـــــصيات 

ألمــل غــامن، )  يحبنــي كثيــًراالــذيصــديقي (األمهــات املوجهــات يف ِقــصة 
وقــصص نبيهــة حميــديل العلميــة، وشخــصيات اجلــد احلكــيم، واجلــدة اخلبــرية، 

  . واآلباء
                                                 

وتعـين ، يف أصـلها اليونـاين، املقاتـل األول، ولـيس مـن الـضروري أن تكـون بطـل العمـل دائًمـا، ولكنهـا دائًمـا هــي  . الرّاويـة تقـود الفعـل وتدفعـه إىل األمـام يف الـدراما و الّـيت الشخـصية _ 1

إبـراهيم .[ الرئيـسةالشخـصيةاية العجوز والبحر هلمنجواي جند أن صائد األمسـاك الكـويب هـو ، يف رو )antagonist ( الشخصيةوقد يكون هناك منافس أو خصم هلذه .  احملوريةالشخصية

 ]. 212 _211، ص معجم المصطلحات األدبيةفتحي، 
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 اجلـــــــاهزة القياســـــــية   يةالشخـــــــصويُبَحـــــــث يف الِقـــــــصة، أيـــــــًضا، عـــــــن 
stock character : وهــي شخــصيات يف متنــاول اليــد حــسب املواصــفات،  كشخــصية زوجــة

   ...األم القلقة على مصري أبنائها، واخلبرياجلد و، صةة، واجلدة القاالّشرير األب 

وميكــن أن نأخــذ شخــصية اجلــدة  منوذًجــا هلــا، مــع العلــم أن اجلــدة 
إلدفيـك شـيبوب، ) سـجادة جـدتي (:موجودة كبطلة يف مخس قصص هـي

ـــروز ) مغـــارة المـــيالد(، و)البيـــت القـــديم(جلـــربان مـــسعود، و) جـــدتي(و ل
حملمــد علــي مشــس الــدين، عــدا عــن وجودهــا ) الجــدة أم عاصــم(غريــب، و
  . 1 ال خيرج عن شخصيتها اجلاهزة يف القصص األخرىالذيالثانوي 

  :ومبقارنة مناذج شخصيات اجلدة يف ثالث قصص
  )الميالدمغارة (

  لروز غريب
  أفعال الجدة  صفاتها

تنتظــــــر طلــــــب حفــــــدائها أن تقــــــص علــــــيهم  �  لديها كامل االستعداد لتحكي �
حكايـــة ريثمـــا تـــدق أجـــراس العيـــد فـــي ليلـــة 

  .الميالد

  .تحفظ الكثير من الحكايات �  .ذات خبرة قصصية �

  .هاحفدائتقص حكاياتها على  �  .قاصة �

  )ملالع+ اإليمان  (كايات هادفةحتقص  �  .مربية �

  

                                                 
إلدفيـك شـيبوب، ) الـصغريالطبيـب (، و)مواسـم اخلـري(لوفـاء احلـسيين، و) اخليـاط والقمـر: (انظر صورة اجلدة يف قصص _ 1
  ...ملنري عشقويت، وغريها) يف غضبة األمواج( غريب، ولروز) البيت القدمي(و
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  )جدتي(
  جلربان مسعود

  صفاتها
  

  أفعال الجدة

تحب حفداءها   �  محبة �
  .وتشفق عليهم

  تحل مشاكل حفدائها �  حكيمة �

تحفظ الكثير من  �  .ذات خبرة قصصية �
  .الحكايات

تقص حكاياتها على  �  .قاصة �
  حفدائها

 من  تبدع حكايات �  .مبدعة �
  .تجاربها

  )الخياط والقمر(
  لوفاء احلسيين

  جدةأفعال ال  صفاتها

عادة قص الحكايات  �
  .اليومية

تجلس مساء لتقص  �
  .حكاياتها

في جعبتها الكثير  �  .ذات خبرة قصصية �
من الحكايات 

  .المسلية

تقص حكاياتها على  �  .قاصة �
  .حفدائها

ة جديدة  �  .ثراء قصصي � تعد بِقص
  .التاليفي اليوم 

  

  : تدل دراسة النماذج على
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ات والقــصص وحبفــدائها ارتبــاط شخــصية اجلــدة الوثيــق باحلكايــ) أ(
  . املنتظرين دائًما حكايات جديدة، والواثقني بأن جعبة اجلدة مليئة ا

 الــــذيإبــــداع اجلــــدة حكايــــات مــــن عنــــدها تتناســــب والواقــــع ) ب(
  . الّنشءتعيشه هادفًة إىل تربية 

 يركن إليها كتـاب اّليت اجلاهزة الشخصياتمناذج اجلدة تكرس ) ج(
، أو الّزمــــان يف غــــري مــــا انتبــــاه لتغــــريات املكــــان و ئةالناشــــقــــصص األطفــــال و 
 ميكـــن أن تـــشري مـــثًال إىل جـــدات يعملـــن يف حقـــول الّـــيتتطـــورات العـــصر 

 يـصر الكتـاب الـذي والعلـم فُيقـدمن يف أدوار أبعـد مـن أدوار القـص الثقافة
  . على وضعهن فيها

يـة ، فيشّكل مؤشرًا على مجـود اخللفالشخصياتأما الركون إىل هذه 
 هلــذه القــصص وابتعــاداً عــن املنحــى احلــديث يف الكتابــة لألطفــال، الثقافيــة

 الـذيي الّتقليـدوافرتاض أن اإلنتاج القصصي ما زال بأغلبيته أسري املنحـى 
 إذ جيــب أن يعـــي  ،الثقافيـــةيفــرتض أن يتغــري وفًقـــا لتغــري البـــىن االجتماعيــة و 

 القــادر علــى التــأثري يف البنيــة الثقــايف دورهــم الناشــئةكتــاب قــصة األطفــال و 
، أن يعملــــوا علــــى تطــــوير إمكانيــــة التغيــــري بالتــــايل، و الطفولــــةيــــة منــــذ الّذهن

  .املستقبلي
يف   deuterogamistة التاليــــ الشخــــصيةويُبحــــث يف  الِقــــصة عــــن  

،  1antagonist  الـــذي يقـــوم بـــدور املنـــازع الـــذياألمهيـــة، وخاصـــة الـــشخص 
                                                 

 .112ص  ،معجم المصطلحات األدبية:  إبراهيم فتحي_ 1
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 ؟مـاذا علمـه فلفـل(، و)صندوق الكنـوز: (ين يف قصيتكشخصييت اجلد (
 عمــــل حفيــــده وســــيم _ يف األوىل _ ص اجلــــدّ إذ يلّخــــ. إلدفيــــك شــــيبوب

ة بفكـــرة تنهـــي الِقـــصة وتثريهـــا بالتجربـــة الـــصغري  يهـــوى مجـــع األشـــياء الـــذي
 الشخـصيةاحلكيمة املتعلقة باحلياة حىت ليبـدو للقـارئ أن ال غـىن عـن هـذه 

 يف الِقــصة _وتــشبه شخــصية اجلــد .  تكــاد تــوازي أمهيــة البطـللّــيتاألمهيتهـا 
 شخصيته يف األوىل، إال أنه يـضع  خطـة تربويـة لعـالج مـا أفـسده _ة الثاني

أبــوا حفيــده املــدلل تتمثــل مبعاملتــه بطريقــة طبيعيــة بــسيطة، بعيــًدا عــن جــو 
قـة الغنيـة، التشنج والوعظ وسوامها مما يسود حياة أبناء املـدن، وخباصـة الطب

  . فتنجح خطته جناًحا باهرًا
ـــــصة  ـــــل(كـــــذلك شخـــــصية األب يف ِق ـــــي مركـــــز التأهي ـــــك ) ف إدفي

شــيبوب، وقــد اســتطاع بذكائــه أن يقنــع ابنــه الــرافض اخلــضوع لعــالج قدمــه 
 إىل مركـــز متخـــصص، فكـــان الّتوجـــه ســـحقت بـــسبب حـــادث ســـيارة بالّـــيت

  . نهاستغىن ع ال يُ اّليتة بعد البطل التالي الشخصية
حلــسن ) الدراجــة الزرقــاء(ة يف قــصة التاليــ" كــرمي"وكــان لشخــصية 

تــشجيعه بطــل الِقــصة علــى امتطــاء دراجــة ) أ: (عبــد اهللا أمهيتهــا مــن خلــل
ركــضه إىل جانــب بطــل الِقــصة ) ج(تعليمــه أصــول القيــادة ) ب(بعجلتــني 

شجع  كـان يـالّـيتعبـارات التـشجيع واالستحـسان ) د(أثناء قيادتـه الدراجـة 
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ذعـره عنـد وقـوع بطـل الِقـصة ) ه (الطّريـقبطل الِقصة ـا أثنـاء انطالقـه يف 
  . أرًضا

 الــــّدورومل يكـــن كـــرمي يف الِقـــصة األســـتاذ فحــــسب، بـــل لقـــد لعـــب 
 مـــن خـــوف بطـــل الِقـــصة عنـــدما قـــرر إهـــداءه الّنهـــائي الـــّتخلصاألهـــم يف 

ثقــــة وتكــــرار جتربــــة الدراجــــة الزرقــــاء، فكــــان هــــذا القــــرار دافًعــــا الســــتعادة ال
  .  الركوب

وقد يكون هناك أكثر من شخصية تالية حتمل األمهية ذاا كمـا يف 
ريــاض، : "إلدفيــك شــيبوب إذ كانــت شخــصيات اإلخــوة) الجــدول(ِقــصة 

 يــــستمع إلــــيهم الــــذيتاليــــة ألمهيــــة دور األب بطــــل الِقــــصة " وميــــىن، ورافــــع
  . 1ويعطيهم دروًسا تربوية يف العطاء واملشاركة

 الّـيت الثانويـة  الشخـصياتويبحث، يف قصص األطفال أيًضا، عـن 
ذلـــك أـــا "قـــد ال يوجـــه القـــاص إليهـــا اهتماًمـــا ممـــاثًال الهتمامـــه بالبطـــل، و

تؤدي عمًال مث تنصرف من ساحة الِقصة، أو تبقى فيها ولكنها ال تتفاعـل 
 يف املقابـل، مع احلوادث تفاعًال جيعلها تطفـو علـى سـطح الِقـصة، إال أـا،

ضـرورية للِقــصة ألــا تطـرح الوجــه املقابــل للبطـل، أو توضــح بعــض صــفاته، 
  ". 2أو تقدم إليه شيًئا من املساعدة، أو تكون نتيجة فوزه ونضاله

                                                 
يــوم : (إلملـي نـصر اهللا، واملعلمــة فـالراعي يف قـصيت) املنعطــف(يف قِـصة " ممـدوح"األســتاذ :  ميكـن العـودة إىل شخـصيات_ 1

لــروز غريــب، والــراوي يف قِــصة ) جحــا ومحــاره(عبــد اهللا، وجحــا يف ِقــصة حلــسن ) الولــد والعنــزة واخلــروف(، و)خــارج املدرســة
  .... لزينب الزيلع رميا، وغريها) الضفدعة والبطة(جلربان مسعود، واإلوزة يف ِقصة ) جديت(
  .142 _141، ص  العربيالطّفلثقافة :  مسر روحي الفيصل_ 2



 653

ن ال الـــذياملطـــاردين واملغـــامرين واألشـــرار والـــسحرة "  وهـــي تـــشمل 
ذلك التــــشويق  ، وختلــــق  بــــ"1يعرفــــون الراحــــة إال إذا خلقــــوا املتاعــــب للبطــــل

.  جيعــل البطــل يفــوز مــستحقا إعجــاب القــارئالــذياحلاصــل مــن ااــة، و 
ـــة  ومـــن البـــديهي أن تتحلـــى باســـم معـــني وصـــفات خاصـــة، وصـــورة خارجي

فمـــن : واألمثلـــة عليهـــا كثـــرية ومتنوعـــة. واضـــحة، متاًمـــا كمـــا البطـــل احلقيقـــي
فاته،  تطـــــرح الوجـــــه املقابـــــل للبطـــــل وتوضـــــح بعـــــض صـــــالّـــــيت الشخـــــصيات
 خافـت أشــواَكه الّــيتالثانويـة لنــازك خـريس، و ) الــصغيرالقنفـذ (شخـصيات 

مث مـــا لبثـــت أن اقتنعـــت أـــا مفيـــدة بعـــد أن أنقـــذ ـــا احلمامـــة مـــن بـــراثن 
ومنهــا شخــصية كــل مــن العنــزة واخلــروف يف ِقــصة حــسن عبــد اهللا . الثعلــب

 وجـــــه ، إذ طرحـــــت الشخـــــصيتان الثانويتـــــان)الولـــــد والعنـــــزة والخـــــروف(
ومنهــــا .  يتــــصف ـــاالّـــيتشخـــصية ابـــن الراعــــي وأوضـــحت صــــفة الكـــسل 

لـروز ) مغـارة المـيالد(الثانويـة يف قِـصة " هنا مرعـي"شخصية الفتاة الشقية 
مســراء، قليلــة احلــظ : " أوضــحت صــفات بطلــة الِقــصة اخلارجيــةالّــيتغريــب و 

  ".من اجلمال

دون أن تقـصد،  تقـدم خدمـة للبطـل الّـيت الثانويـة الشخـصياتومن 
ـــل(شخـــصيات املعـــوقني يف ِقـــصة إدفيـــك شـــيبوب  ـــيت) فـــي مركـــز التأهي  اّل

أقنعــت بطــل الِقــصة الــرافض للعــالج أن لكــل مــشكلة حــل منطقــي تربــوي 
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. وطيب، وأن اآلخرين يعانون أكثر مما يعاين، ويتقبلون العالج برحابة صـدر
)  والُبرغــــوثالنملــــة(املعارضــــة، ففــــي حكايــــة   الثانويــــةالشخــــصياتأمــــا 

 لروز غريب، وقد تنوعت ما بني حيوانية وإنسانية ومجـاد، وكـان هلـا الّشعبية
 جعلــت احلــال يتــدهور يف كــل مــرة يــصل فيهــا اّلــيتصــفات الغوغائيــة ذاــا 

كــــــذلك كــــــان دور . اخلــــــرب إىل شخــــــصية جديــــــدة ممــــــا أطــــــال زمــــــن احلــــــل
وز غريب، إذ  لر الّشعبية) العجوز والذئب( الثانوية يف حكاية الشخصيات

رت  حصول الذئب على احلليب، مما يعين أا أخّ الشخصيات هذه رتْ أخّ 
 عقابًـا هـدفت احلكايـة إىل إنزالـه بالـذئب،  ل وجودهـاإعادة ذنَبه إليه، فشكّ 

 لــــوال وجودهــــا النتهــــت متاعــــب الــــذئب الّــــيتكمــــا كــــرس فكــــرة الالجمانيــــة 
   .بسرعة

  الشخصياترسم 
، وأخرى )يةالتحليلة الطّريق(ل مباشرة يعمد قاص األطفال إىل وسائ

  يف _يف رسـم شخـصيات قصـصه؛ فريسـم ) ة التمثيليـةالطّريق(غري مباشرة 
  شخـصياته مـن اخلـارج معطيًـا رأيـه فيهـا بينمـا ينحـي نفـسه _احلالة األوىل 

  ليتـــــيح للشخـــــصية أن تعـــــرب عـــــن نفـــــسها _ة الثانيـــــ  يف احلالـــــة _جانبًـــــا 
يثها وتصرفاا اخلاصة، أو عن طريق أحاديث وتكشف عن جوهرها بأحاد

  . 1 األخرى عنها، وتعليقها على أعماهلاالشخصيات
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ون، علـى غـرار إدفيـك الّلبنـاني الناشـئةوقد جلأ كتاب قصة األطفال و 
تني مًعـــا، إذ دخلـــت إىل الطّـــريقإىل ) الـــصغيرالطبيـــب (شـــيبوب يف روايـــة 

يليــــة دون أن يــــؤدي هــــذا إىل ة التمثالطّريقــــأعمــــاق شخــــصياا مــــستخدمة 
  . ي اخلارجيالتحليلالتخفيف من وصفها 

تني مًعا يف رسم الطّريقكذلك فعلت إملي نصر اهللا حني جلأت إىل 
األكثر سعادة من أشـهر ) نعمة اهللا(ماسح األحذية بطل ِقصة : شخصييت

فنجحــت كمــا ) أيــن تــذهب أنــدا؟(و) أنــدا الخوتــا: (فيلــسوف، وأنــدا يف
يـــك شـــيبوب، وكمـــا جنحـــت روز غريـــب يف تقـــدمي شخـــصية أم جنحـــت إدف

 مل يكــــــن يكفــــــي اســــــتخدام طريقــــــة واحــــــدة إلقنــــــاع القــــــارئ الّــــــيتحمفــــــوظ 
  )... صندوق أم محفوظ(بشخصيتها الغريبة وذلك يف ِقصة 

 حيتـاج الطّفـل أمهية كربى يف قصص األطفـال، فالشخصياتولرسم 
عهــا تفكــر وتــتكلم وتعــرب عــن  أمامــه حيــة جمــسمة، ومساالشخــصيةإىل رؤيــة 

آرائها وتتصرف أيـًضا، فـإذا مت لـه التعـرف إليهـا وفهمهـا واالقتنـاع ـا، كـان 
هـذا هـو املـدخل األول حنـو حتقيـق نــوع مـن التعـاطف بينـه وبينهـا مـن خلــل 

  .خلق جو انفعايل قادر على جعله يقتدي ا
 واضــــحة بالــــّذات وهــــذا مــــا يــــدعو إىل أن تكــــون شخــــصية البطــــل 

ن لـــه اســـٌم وصـــفات جـــسدية وخلقيــة وفكريـــة حمـــددة إجيابيـــة جيبـــه ـــا فيكــو 
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ـــــّشر ـــــل فـــــال يقـــــع 1 للوصـــــول إىل اخلـــــريال  يف شـــــرك األبطـــــال املـــــزيفني الطّف
  .    2األشرار

  فيمــا يتعلــق بالبطولــة _علــى أن مناقــشة رأي مســر روحــي الفيــصل 
الـا  جيـد األطفـال أنفـسهم يف بطو الّـيت النمـو  تدحـضه نظريـات _الفردية 

 ،ـــم جـــزء مـــن كـــل اجلماعيـــة، وخاصـــة يف مرحلـــة البطولـــة واملغـــامرة، فـــإذا
يسعدهم ما يسعده، ويقلقهم مـا يقلقـه، وإن كـان مـن األفـضل أن يتـصف 

ملنـــري ) المنقـــذون( اإلجيابيـــة علـــى غـــرار أبطـــال ِقـــصة الـــّصفاتهـــذا الكـــل ب
وب مثًال، إلدفيك شيب) هداياكم في العيد(و) نشتغل لنتعلم(عشقويت، و

ـــيت الـــسلبّية اجلماعيـــة الشخـــصياترغـــم أنـــه ال مهـــرب مـــن تقـــدمي   متثلهـــا اّل
) الهــر البــري(حلــسن عبــد اهللا، و) أعظــم هــول أعظــم بهجــة: (ـقــصص كــ

ـــروز غريـــب وغريهـــا ممـــا ميكـــن أن تعطـــي درًســـا  ـــلل  القـــارئ مـــن خلـــل للطّف

                                                 
  .141 _138، ص  العربيالطّفلثقافة :  مسر روحي الفيصل_ 1

الكلمــة معناهــا األصــلي، والــسبب يف ، ففقــدت ضــعف _ يف عــصرنا احلــايل _ جعفــر أن معــىن البطــل الــّرزاق يــرى عبــد _2
ونــتج مــن ذلــك أن زاد عــدد . مني وكــأم أبطــال حقيقيــونن خيرجــون مــن احللبــة مهــزو الــذيذلــك هــو الرغبــة يف تقــدمي أولئــك 

، ص الـّساحرةاحلكايـة :  جعفـرالـّرزاقعبـد .[ والكبـار ـم ويقلـدومالـّصغار من لصوص وحمتالني وجمرمني يعجـب )األبطال(
ذاتـه جلـربان  حتمـل العنـوان اّليت يؤيده وجود شخصيات قصصية لبنانية كشخصيات أبو مرعي يف الِقصة الرّأيوهذا ]. 109

 حتمــل العنـــوان الّــيتلــروز غريــب، وشخــصية حربــوق يف الِقــصة ) صــندوق أم حمفــوظ(مــسعود، وشخــصية أم حمفــوظ يف قِــصة 
.  أن تكون منوذًجا يقتـدى بـه، بـل يُبتَعـد عنـه_ من خلل تقدميها _إال أن الكتاب مل يقصدوا ...نفسه ملنري عشقويت وغريها

، فالبطولة موجودة يف قصص األطفـال، خاصـة تلـك  فيما يتعلق بالبطولة واألبطالتعمم اآلراءمن غري املفروض أن لذا، فإن 
 تصور حياة أبطال املعارك، أو األبطـال املـشاركني يف بنـاء الـوطن، كمـا ميكـن إجيـادهم يف القـصص  االجتماعيـة والعلميـة اّليت

 .وغريها
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 علــــى  يــــشّكل جتربــــة ولــــوالــــذي و الشخــــصيات تنالــــه هــــذه الــــذيالعقــــاب 
  . صفحات الورق

، ال بــــد مــــن دراســــة الشخــــصياتوالســــتكمال احلــــديث عــــن رســــم 
  . اإلنسانيةالشخصيات، فرسم الّلبنانيةالتأنيس يف قصص األطفال 

 ) التأنيس(رسم شخصيات الحيوان والجماد 
 تقــوم بأفعـال إنــسانية وتتــصرف  الّــيتحيتـاج رســم شخــصيات احليـوان 

.  غالبًـا مـا يلتـزم ـا قـاص األطفـالالّـيتعد التـأنيس كالبشر إىل االلتزام بقوا
 كان وما زال أداة رائجة يف أيدي الفنـانني الذيوالتأنيس قدمي قدم احليوان 
ن استخدموه مبهارة يف عملية القص، كذلك الذيوالكتاب ورواة احلكايات 
غـــراض ن اســـتعاروا احليوانـــات ووظفوهـــا يف أالـــذييف أيـــدي كتـــاب األطفـــال 

، بــل ــدف اإلدهــاش املباشــر؛ 1 ال ــدف ترميــزيالــّصغارإبداعيــة ختاطــب 
 أكثـر مــن أن يــتكلم العــصفور، ويتــزوج احلمــار، الطّفــلوهـل مثــة مــا يــدهش 

  ويعيش الثور كما يعيش اإلنسان؟

االلتـــزام مبراعـــاة خـــصائص احليـــوان ) أ(: أمـــا قواعـــد التـــأنيس فأمههـــا
 واحليــــــوان الطّفـــــلاجز القـــــائم بــــــني جتنـــــب الــــــسماح للحـــــ) ب(ومواصـــــفاته

 لــن مييــز الــذي الطّفــلباالنكــسار وإال شــكل هــذا االنكــسار خطــورة علــى 
الفرق احلقيقي بينه كإنسان وبني احليوان، فليس كل حيـوان بقـادر علـى أن 

                                                 
 .  على غرار ما فعل ابن املقفع_ 1
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ــــساين يف أي ظــــرف ويف أي  ــــصرفًا بــــسلوك إن ــــسانًا متكلًمــــا أو مت يكــــون إن
  .  1وقت

ني الّلبنـاني الناشـئةد كتـاب قـصة األطفـال و وتدعو دراسة التـأنيس عنـ
 تبــوأ احليــوان دور البطولــة فيهــا، فاجلمــاد، فــاحليوان الّــيتإىل معرفــة القــصص 

واجلماد مًعا،  مث دراسة القصص عامـة يف تعاملهـا مـع التـأنيس، أي دراسـة 
ة احليوانية وشخصيات اجلماد وعالقتها ببعضها التالي الثانوية و الشخصيات

  .  اإلنسانيةالشخصيةوب
  التأنيس وبطولة القصص �

 تبـــوأ احليـــوان دور الّـــيت يـــضم القـــصص الـــذينـــدرس، أوًال، اجلـــدول 
  . البطولة فيها

  جدول بطولة الحيوان 

ة  العمل البطل القاص والقِصَّ
ألبيــــــــــــر مطلــــــــــــق  .1

الببغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء (
غير الص(  

ببغاء يدعو إلى عدم حبس وقتل   الببغاء
  .الحيوانات

ق ألبيــــــــــــر مطلــــــــــــ .2
  )الثعلب التائب(

يعلن توبته عن أكل الدجاج،   )ثعلبوط(الثعلب 
  .ولكنها توبة مزيفة

ألبيــــــــــــر مطلــــــــــــق  .3
  )الديك الفصيح(

، ويفتح مدرسة لتعلـيم الناسيوقظ   .الديك
  . الديوك كيف يصيحون

يرفض ذيله ويريد إعطاءه ألحد   شمبانزيألبير مطلق  .4

                                                 
 احتـاد  الكتـاب العـرب،  _  عـشر، دمـشقالرّابـع الـّشعر عشر لالحتـاد العـام لألدبـاء والكتـاب العـرب ومهرجـان الثايناملؤمتر العام ". أدوات الوصول إلى األطفال":  عادل أبو شنب_ 1
  ). 1979 الثاين تشرين 30 _24(
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  .الحيوانات  )ل المفقودالذي(

ألبيــــــــــــر مطلــــــــــــق  .5
  )نمرود الغابة(

  .يبحث عن حل لمشكلة الضجر  النمر

ـــــــــاس إدمـــــــــون  .6 إلي
األرنب (رزق اهللا 

  )الذكية

تبحث عن طعامها دون أن   األرنب الذكية 
  .تؤذي صاحب الحقل

إليــــــــــاس زغيــــــــــب  .7
  )ريشا يطير(

  يحاول الطيران رغم صغره  العصفور ريشا

إملـــــي نـــــصر اهللا  .8
  )الكراز العبقري(

ع صحي في اكتشف مياه ينبو   كراز الماعز
  .تشيكوسلوفاكيا

إملي نصر اهللا  .9
  )يوميات هر(

هر مدلل يعاني من الخوف أيام    الهر زيكو
  في بيروت

جبــــــــران مــــــــسعود  .10
  )عنتر(

  حمار مشاغب  الحمار عنتر

ـــــــد اهللا  . 11 حـــــــسن عب
الــــديك األبـــــيض (

  )والديك األسود

يتدرب للوصول إلى الفوز على   الديك األبيض
  .الديك األسود

ـــــــد اهللا  .12 حـــــــسن عب
  )هر المخيفال(

يكتشف أن باستطاعته إخافة   الهر الرمادي
  .حيوانات القرية

رشـــــــاد دارغـــــــوث  .13
  )بابا مبروك(

  .سائس خيل تحول إلى سلحفاة  )سلحفاة(بابا مبروك 

رشـــــــاد دارغـــــــوث  .14
  )جحا وحماره(

  .حمار ذكي كان إنساًنا ومسخ  حمار جحا القبرصي

روز غريــــــــــــــــــــــــب  .15
  )العجوز والذئب(

  . العجوزيسرق طعامه من بيت  الذئب

روز غريــــــــــــــــــــــــب  .16
  )عنتر(

  يحكي مذكراته  هر

زينب الزيلـع ريمـا  .17
الــــــــــــــــــــــــــــضفدعة (

  )والبطة

تخططان  إلعادة اإلوزة المغـرورة   الضفدعة والبطة
  .عن غرورها
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ســــــــــــالم شــــــــــــمس  .18
الـــــــصياد (الـــــــدين 
  )والثعلب

  يحتال ليعيش  الثعلب

سناء سامي  .19
سيرة (شباني 

  ).الحمار األخير

يقضي فيه بقية يبحث عن مكان   "أبو موزة"الحمار 
  .حياته

ســــــــــــناء ســــــــــــامي  .20
" نقـــــــار("شـــــــباني 

  )الجار الجديد

  يبحث عن منزل  "نقار"نقار الخشب 

ســــــــــــناء ســــــــــــامي  .21
كـــــــوكي (شـــــــباني 

  )لحل المشاكل

تبحث عن عمل في عطلة   "كوكي"البومة 
الصيف بعد أن تخرجت من 

  المدرسة االبتدائية

طـــــــارق العـــــــسلي  .22
غيرالقــــــرد ( الــــــص 

  )وحيوانات الغابة

   يكتشف الغابة حوله  قرد صغير

غريــــــــــــد الــــــــــــشيخ  .23
  )صديقنا أرنوب(

غيرأرنوب  الّذوقيكتشف حاسة   الص  

مجهــــول المؤلــــف  .24
ســـــــــــــــــــــــــــــــــنجوب (

  )والطبيعة

رب عائلة يخاف على تشردها   سنجوب 
  من اإلنسان

محمـــــد العـــــدناني  .25
ـــــــــــــة ( فـــــــــــــي حديق

  )الحيوانات

 تتحــــــدث اّلتــــــيكــــــل الحيوانــــــات 
  القصص عنها 

  حيوانات تستحق اإلعجاب

مـن (لحايـك منيا ا .26
  )هو صديقي؟

يبحث عن صديق ينام في النهار   )توتو(الوطواط 
  .مثله ويسهر ليالً 

منيـــــــر عـــــــشقوتي  .27
  )الديك المغرور(

  .يستعرض قدراته  الديك

ـــــد اهللا  .28 ميـــــشال عب
  )الكلب الوفي(

  كلب صيد ماهر  )َمرجان(الكلب 

  .  هديةيتعاونون إلهدائها  أصدقاء الغزالة هيفاءنــــــــــازك خـــــــــــريس  .29
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  )المولود الجديد(

نــــــــــازك خـــــــــــريس  .30
غيرالقنفذ ( الص(  

  .يبحث عن أصدقاء  القنفذ

  

  : وبدراسة اجلدول، نستنتج
 قِـصة، 275هناك ثالثون ِقصة أبطاهلا من احليوانات من أصـل ) أ(

من جممـوع قـصص العّينـة؛ وهـذا يـدل أن   %) 10.9090(أي ما يعادل 
ة أن يكــون أبطــال  يف لبنــان يــدركون أمهيــالناشــئةكتــاب قــصص األطفــال و 

ـــة  قصـــصهم مـــن احليوانـــات، ويـــدركون أنـــه جيـــب اإلفـــساح يف اـــال للبطول
 يتطلــع إليهــا األوالد يف مراحــل يبحثــون فيهــا عمــن يتمــاهون الّــيتاإلنــسانية 

  . به، وهو أمر صحي
قدم كتاب القصة احليوانات ضمن صـفاا األصـلية، ومل يعـط ) ب(

أكــان بطــل الِقــصة أو شخــصية أي قــاص صــفة غــري مناســبة حليــوان ســواء 
  . ثانوية

تــــساوت أدوار البطولــــة يف القــــصص تقريًبــــا، وإن غلبــــت أدوار ) ج(
، واألرنــب )مرتــان(، تالهــا دور الثعلــب ) مــرات3(الــديك، واهلــر، واحلمــار 

، مث وردت بقيـــة احليوانـــات مـــرة )مرتـــان(، وجمموعـــة مـــن احليوانـــات )مرتـــان(
 الشخــــصياتة يفــــضلون تقــــدمي واحــــدة، ممــــا يــــدل علــــى أن كتــــاب القــــص
 ميكنه أن يراهـا اّليت أو تلك الطّفلالشهرية من احليوانات واملوجودة يف بيئة 

وقـد اسـتبعدوا إسـناد البطولـة إىل شخـصيات حيوانيـة غريبـة أو . على غريهـا
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 الشخــــصياتمنقرضــــة مــــثًال، ولعــــل هــــذا يــــدور يف فلــــك استــــسهال تقــــدمي 
 الّــيتتــاب القــصة اللهــم إال يف التــسميات اجلــاهزة، وهــو أمــر مل خيــرج عنــه ك

أطلقهــا ألبــري مطلــق علــى شخــصيات حكاياتــه، وهــي تــسميات مرحــة وهلــا 
  .  يتحدث عنهالذيعالقة باحليوان 

 كانـت البطولـة فيهـا الّـيت يضم القصص الذيندرس، ثانًيا، اجلدول 
  . للجماد

   جدول بطولة الجماد

   

  

ة  القاص والقِصَّ

 العمل البطل

 ألك��سندرا باس��يل _ 1
  )القبعة العنيدة(عواد 

  تھرب من صاحبتھا  قبعة الفتاة ھ�

 روز غري������������ب _ 2
  )جنية الينابيع(

ھي الجنية المسؤولة عن الينابيع   جنية الينابيع
  في ا1رض

 روز غري������������ب _ 3
  )رحلة ورقة(

  تتأمل تحو7ت لونھا  ورقة من شجرة جوز

 محم��������د عل��������ي _ 4
حديق��ة (ش��مس ال��دين 

  )ربعةالفصول ا1

  تتحول بتحول ا1يام  الّشاعرحديقة منزل 

 محم��������د عل��������ي _ 5
نلتق���ي (ش���مس ال���دين 
  )إذا جاء المساء

يثني كل واحد منھما على مزايا   الليل والنھار
  اHخر

 محم��������د عل��������ي _ 6
ني��سان (ش��مس ال��دين 

  )على العتبة

  يزرع الجمال أينما حل  الفتى نيسان

 وف�����اء الح�����سيني _7
  )بذرة تروي حكايتھا(

  تقص حكاية نموھا  رة حبة كرزبذ

  : وبدراسة اجلدول نستنتج
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) 275(لــــدينا ســــبع قــــصص يتبــــوأ اجلمــــاد بطولتهــــا مــــن أصــــل ) أ(
ــــصة، أي مبعــــدل  ــــة  %)2.5454(ِق ــــسبة تقــــل عــــن نــــسبة بطول ، وهــــي ن

 الــذي أكثــر قــدرة علــى  التفاعــل مــع احليــوان الطّفــلاحليــوان وتــدل علــى أن 
 حيــسون الناشــئة كتــاب قــصة األطفــال و ولعــل. يتحــرك وحيــس ويتفاعــل معــه

أيــًضا بــصعوبة إيــصال فكــرة  تــأنيس اجلمــاد رغــم ورودهــا وتقّبلهــا مــن قبــل 
  . يعتقد بأن كل ما حوله يفكر ويتأمل ويفرح ويتكلم كاإلنسانالذي  الطّفل

ــــة ) ب( ــــة اجلمــــاد، ووجــــدت أفكــــار غريب ــــسبة ورود بطول تــــساوت ن
يــل والنهــار، ونيــسان، والقبعــة، بينمــا وجديــدة، كفكــرة تــأنيِس احلديقــة، والل

  . ليس جديًدا أن نقرأ تأنيَس اجلنية، أو ورقة شجر أو بذرة
 كانت البطولة فيها اّليت يضم القصص الذيوندرس، ثالثًا، اجلدول 

  . للحيوان واجلماد مًعا
  

  جدول بطولة الجماد والحيوان 

 روز غريــــــــــــــــــــب _ 1
  )مركب الفأرة(

مجموعــــــــة ركــــــــاب مركــــــــب 
  الفأرة

  يقومون بنزهة

 روز غريــــــــــــــــب _ 2 
  )النملة والُبرغوث(

ة غوغائيون يفتقدون إلى   النملة وشخصيات الِقص
  المنطق

 وفـــــاء الحـــــسيني _ 3
ـــــــــــــد ( عـــــــــــــصفورة العي

 ).وشجرة التفاح

  . العصفورة_ 1
 .  شجرة التفاح_ 2

 تقديم المعونة إلى _ 1
  الفقراء

 تقديم المعونة إلى _ 2
 الفقراء



 664

  

  : نستنتجوبدراسة الجدول 
لــــدينا ثــــالث قـــــصص يتبــــوأ احليــــوان واجلمـــــاد بطولتهــــا، أي مبعـــــدل 

، وهـــي النـــسبة األقـــل، رغـــم أن اجلمـــع بـــني بطولـــة احليـــوان %)1.0909(
، الطّفــــلواجلمـــاد يعطــــي حيويـــة أكــــرب للِقــــصة، ويعطـــي جمــــاًال أكـــرب خليــــال 

 ، وإن أثـر أسـلوببالـّذات تتمتع به هذه القصص الذيوالدليل هو اخليال 
 اُألسلوب على احلد من حتليق الفكرة، بينما ساهم الّصعبالِقصة األخرية 

ة مــــــن أفــــــضل مــــــا قــــــدم مــــــن الثانيــــــالبــــــسيط يف اعتبــــــار القــــــصتني األوىل و 
  . شخصيات مجعت بني احليوان واجلماد

   األخرى  الشخصياتالتأنيس وعالقته ب
، ال ميكــن احلكــم علــى التــأنيس مــن خلــل بطولــة القــصص فحــسب

بـــل مـــن خلـــل اســـتخدامه مـــع شخـــصيات ثانويـــة أو تاليـــة يف قـــصص كـــان 
  باعتبــار _وهــذا يقودنــا إىل تقــسيم القــصص . لإلنــسان دور البطولــة فيهــا

  :  إىل أنواع_تعاملها مع التأنيس 

 ): حيوان ُمؤنس+ حيوان ُمؤنس ( �

هـــــي  قــــــصص كــــــل أبطاهلــــــا حيوانــــــات تــــــتكلم وتفكــــــر وتتــــــصرف،  
) الـــــديك الفـــــصيح(و) الثعلـــــب التائـــــب(و) بـــــةنمـــــرود الغا: (كقـــــصص

إلليـــاس رزق اهللا ، ) األرنـــب الذكيـــة(أللبـــري مطلـــق، و) ل المفقـــودالـــذي(و
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حلـسن ) والـديك األسـودالديك األبيض (إللياس زغيب، و) ريشا يطير(و
  . وقد التزموا مجيًعا بصفات احليوانات األصلية... عبد اهللا

  )مجاد ُمؤنس+ مجاد ُمؤنس( �

لــروز ) رحلـة ورقــة(قـصص أبطاهلــا مـن اجلمــاد، كمـا يف قِــصة  وهـي 
: غريب، إذ جعلت الورقة تفكر وتتكلم وحتلم وحتادث صديقاا، وقصص

ـــة(و) نلتقـــي إذا جـــاء المـــساء( حديقـــة الفـــصول (و) نيـــسان علـــى العتب
حملمد علي مشس الـدين،  إذ أنـس الليـل والنهـار ونيـسان واحلديقـة ) األربعة

وأنــست وفــاء احلــسيين البــذرة . فــرتض أن متتلكــه مــن صــفاتوقــدمها كمــا ي
  .  وجنحت يف تصوير رحلتها) بذرة تروي حكايتها(يف ِقصة 

  ) حيوان ُمؤنس+ إنسان ( �

ؤنسة، كحكاييت روز غريب
ُ
: قصص مجعت بني البشر واحليوانات امل

اللتـــني مجعتـــا اإلنـــسان واحليـــوان ) العجـــوز والـــذئب(و) نـــادرة والـــسمكة(
 صـــور الـــذي) الولـــد والعنـــزة والخـــروف(رباعـــة، وقِـــصة حـــسن عبـــد اهللا ب

، ورفــض )الــذبح(خــوف العنــزة واخلــروف بنــاء علــى مــا يرســم اإلنــسان هلمــا 
األطفــــال ملــــا يرمســــه الكبــــار مــــن أمــــور تعــــسفية ال تــــؤمن بــــصداقة احليــــوان  

  .  واإلنسان
  ) مجاد ُمؤنس+ حيوان ُمؤنس ( �
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ؤنــسة واجلمــاد، كحكايــة قــصص مجعــت بــني  احليوانــا
ُ
مركــب (ت امل

لروز غريب، إذ إن كل شخصياا حيوانية ما عدا شخصية البيـضة ) الفأرة
 الـّصفات واالتصاف بالّتفكريوقد أنست القاصة الكل يف النطق و . امللساء

، فقـــد )عـــصفورة العيـــد وشـــجرة التفـــاح(أمـــا وفـــاء احلـــسيين يف . احلقيقيـــة
تفــاح، فجعلتهمــا يتحــدثان ويفكــران ويــساعدان أَنــست العــصفور وشــجرة ال

  . الفقراء واحملتاجني إىل املساعدة أيًضا
  ) إنسان+ مجاد ُمؤنس+ حيوان ُمؤنس( �

ؤنـــسة واجلمـــاد و 
ُ
 كحكايـــة النـــاسقـــصص مجعـــت بـــني احليوانـــات  امل

  بينهــااد ومل تفــرق يف العــشوائيةماحليــوان واجل أنــست الّــيتلــروز غريــب ) النملــة والُبرغــوث(
كـــذلك اســـتخدم ألبـــري مطلـــق . اإلنـــسان لينقـــذها اختـــارت وبـــني اإلنـــسان وإن

، فجعــل الكنــاري خياطــب امللــك وخيــربه )الربيــع األصــفر(هــذه الــصيغة يف 
كمــــا أنــــه جعــــل .  مل تنثــــر أزهارهــــا يف حديقتــــهالّــــيتحقيقــــة ســــيدة األزهــــار 

ى تتحــرك وتــتكلم وتــرفض وتعــرتض علــ) حــابس(األلعــاب يف مملكــة امللــك 
أوامر امللك حابس حبصرها مع األوالد يف املنازل؛ هذا عدا عـن أن القـاص 

 تنــشر األزهـار يف األرض شــرط أن الّـيت) ســيدة األزهـار(اسـتخدم شخـصية 
عطلــة (كــذلك اســُتخدمت هــذه الــصيغة يف قِــصة . يكــون األوالد ســعداء

لنهـــاد طنـــوس عبـــد اهللا، فتكلمـــت األشـــجار، وتكلـــم ) صـــيف فـــي القريـــة
، وتكلمــت احليوانــات والطيــور، وشــكت مهومهــا لليلــى بطلــة الِقــصة، النهــر
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وأخـــذت منهـــا وعـــًدا باملـــساعدة علـــى احلفـــاظ علـــى كـــل مـــا يف البيئـــة مـــن  
   .كائنات حية تتعرض حياا خلطر التلوث واالندثار

  )مجاد ُمؤنس+ إنسان ( �
القبعـة (كِقـصة .  واجلماد يف ِقصة واحدةالناس قصص مجعت بني 

  _ علـــى ســـاحة واحـــدة _ قـــدمت الّـــيتأللكـــسندرا باســـيل عـــواد ) العنيـــدة
 البـــشرية ثانويـــة، الشخـــصياتبطـــًال للِقـــصة، بينمـــا كانـــت ) القبعـــة(اجلمـــاد 

) الخياط والقمـر: (وكقصص وفاء احلسيين.  واستطاعت أن تقنع بالفكرة
ــة الــصفراء(و ــا بحــر(و) ليلــى فــي الغاب ــر ي ، فأنــست القمــر )صــباح الخي

، ) جنية الينابيع(واستخدمت روز غريب التأنيس يف ِقصة . والغابة  والبحر
، يتكلمــــان "شــــيخ النهــــر"، و"جنيــــة الينــــابيع"ـفجعلــــت الطبيعــــة املتمثلــــة بــــ

   .ويدالن كًال من األخوين ناجي وناجية إىل مصادر املياه

   اإلنسانيةالشخصياترسم 
ــــصة  ــــه ضــــمن ِق  الناشــــئةاألطفــــال و واحلــــديث عــــن التــــأنيس وعالقات

، ويقودنــــا إىل الطّفــــليقودنــــا إىل احلــــديث عــــن مــــدى التنــــوع املثــــري خليــــال 
ن الذي اإلنسانية  للوصول إىل شخصيات األوالد الشخصياتاحلديث عن 

وللوصـول إىل النتـائج، . يفـرتض أن يبحـث القـراء فـيهم عـن منـاذج تـشبههم
يف ) 2( يف اجلـــــدول  اإلنـــــسانيةالشخـــــصياتوبعـــــد دراســـــة جـــــدول بطولـــــة 

  : التايل الّنحو جاء على الشخصياتملحق البحث، جند أن تقسيم 
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  الجنس  أوالد  يافعون  شباب  بالغون  كهول وعجائز

  ذكر  48  40  21  27  25

  أنثى  25  7   8  3  20

  غير محدد  5  3  _  1  _

  : التايلوبعد دراسة اجلدولني، نستخلص 
) 275(ا اإلنــــسان مــــن أصــــل  ِقــــصة يتبــــوأ بطولتهــــ233لــــدينا ) أ(

، وهـــي نـــسبة كبـــرية  تـــدل علـــى قناعـــة  %)84.7272(قِــصة، أي مبعـــدل 
 اإلنــسانية جتــذب األوالد الشخــصيات بــأن الناشــئةكتــاب قــصة األطفــال و 

بويــةوميكــن أن حتقــق األهــداف  مــن الطّفــل يــسعون إىل إيــصاهلا إىل الّــيت الرت 
ت إجيابيـــة، ويرفـــضوها إن  خلـــل شخـــصيات ميكـــن أن يتمـــاهوا ـــا إن كانـــ

  .كانت سلبية، والنتيجة واحدة
يأخــذ األوالد، مــا بــني ذكــور وإنــاث ويــافعني وشــباب، أدوار ) ب(

ِقـــــصة، أي مبعـــــدل حـــــواىل ) 233(ِقـــــصة مـــــن أصـــــل ) 157(البطولـــــة يف 
بينمـــا يـــشّكل منـــوذج الكبـــار مـــا بـــني . ، وهـــي نـــسبة عاليـــة%)67.381(

%) 32.618(ة، أي مـا نـسبته حـواىل قِـص ) 76(بالغني وكهول وعجـائز 
، وهــو أمــر طبيعــي مــا دامــت الــشبابوهــي تقــارب نــصف بطولــة األوالد و 
  . القصص تتوجه إىل األوالد واليافعني
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ــــالغ والكهــــل يف قــــصص األطفــــال و ) ج( ــــشبابوجــــود منــــوذج الب  ال
بويـةره إرادة قاص األطفال تقدمي مثـال حيتـذى مـا دامـت مهمتـه تفسّ  يف الرت 
  إال _ يف هذه احلـال _ الّصغار وما على ؛ يسعى هلااّليتعة األهداف طلي

  . أن يتماهوا مع هؤالء الكبار بوصفهم النماذج املطلوبة

تنوعــــت أعمــــال األبطــــال الكبــــار مــــن طبيــــب وشــــاعر ونــــاطور ) د(
وصــحفي وماســح أحذيــة ومهــاجر خــارج الــوطن ومكــاري وحــاكم ومــنجم 

ورجـــل يعـــيش َجـــو احلـــرب، وقـــزم وحمتـــال ام وبـــائع بوظـــة ومـــواطن  ورّســـوراعٍ 
اب األطفــــال غطــــوا معظــــم األعمــــال ة منــــزل، ممــــا يعــــين أن كتّــــوجمنــــون وربّــــ

ــــالعلوم  ــــق ب ــــة تتعل ــــا حالي املوجــــودة يف اتمــــع، وإن افتقــــدت القــــصص مهًن
  .احلديثة

 ِقـــــصة 161( هـــــي مـــــن حـــــق الـــــذكور _ عامـــــة  _البطولـــــة ) _ه(
 ِقــصة 63( أكثــر مــن اإلنــاث %)71.875أبطاهلــا ذكــور، أي مــا يعــادل 

إذا اســــتثنينا القــــصص غــــري %) 28.125أبطاهلــــا إنــــاث، أي مــــا يعــــادل 
 ورمبـا تفـسر سـيادة اتمـع ؛احملددة اجلنس، وهي قليلة جـدا علـى كـل حـال

  إىل بعــــض _ يف هــــذا اــــال _وميكــــن العــــودة . الــــذكوري هــــذه الظــــاهرة
زهــرة : ( كــل مــن قــصص تؤكــد تفــضيل الــذكر علــى األنثــى يفالّــيتالقــصص 

ـــــرب ـــــروز غريـــــب، و) ال حـــــسان (إلملـــــي نـــــصر اهللا، و) اســـــتحقت عيـــــشها(ل
  . إلدفيك شيبوب) وأخواته
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ن يــــشبهون الــــذي واليــــافعني، أي الــــّصغاروبــــالعودة إىل األبطــــال ) و(
 قِـصة أبطاهلـا ذكـور، أي 109: (مجهورهم، فإن عـدد األبطـال الـذكور هـو

ـــصة أبطاهلـــا مـــن 40(نـــاث أي أكثـــر مـــن اإل%) 69.426مـــا يقـــارب   ِق
ــــاث، أي مــــا يقــــارب  إذا مــــا اســــتثنينا القــــصص غــــري %) 25.4777اإلن

  :التايلوميكننا قراءة أفعاهلم ك).  قصص8(احملددة اجلنس، وهي قليلة جدا 

  جدول أفعال األبطال
  

  أفعال األوالد  العدد

    الحرب يخافون_ 1   4

  يهاجرون بسبب الحرب _ 2  1

  كون في هموم الوطنيشار  _ 3   7

  .  يبحثون عن السالم_ 4  2

   يتعرضون للخطر بسبب الحرب_ 5       1

   يصرون على إتمام تعليمهم رغم المصاعب_ 6  5

   يعملون إلى جانب متابعة تعليمهم_ 7  8

   يبحثون عن مستقبل مهني_ 8  10

  يكتشفون حقائق علمية _9  12

   يبدعون_ 10                     6

   يمارسون هوايات مفيدة_ 11      5

  يقضون عطلة صيف ممتعة  _ 12  5
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   يبحثون عن المغامرات _13  8

  الّلعب يحبون _ 14  5

   يتلقون الهدايا_ 15      2

   يطلبون الراحة في بيوتهم_16       1

   يبحثون عن الصداقة_ 17  3

  يهتمون بالطبيعة والبيئة _18  18

  حيوان يعطفون على ال_ 19  6

   يساعدون اآلخرين_ 20      5

   يرفضون ممارسات األهل_21   4

   يرفضون الخطأ _ 22  3

  . يتمردون_ 23  8

   يستعيدون ثقتهم بأنفسهم_24  2

   يبحثون عن صحة أفضل_ 25  3

   يتجاوزون آالمهم_26          1

  . يقلدون الكبار_ 27       2

  .إيجاًبايؤثر عليهم الثناء  _28                    1

   يعانون الفقر_29  4

  .الّتكيف يعانون من صعوبات _ 30  1

  . يعانون من التفرقة بين اإلناث والذكور_ 31  1

   أنانيون_ 32  1

  . يحتالون_ 33  1

  . يغارون_34  3
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  .يتكبرون _ 35  1

  .يضجرون _ 36         2

  .ن اإلفالت من المدرسةو  يحاول_37  1

  . حكام_ 38      1

  . شحادون_ 39  1

  . يعملون كخدم_ 40       2

  المجموع   بطل ِقصة157

  : التايلوبدراسة اجلدول نستنتج 

 قـدموا الناشـئة علـى أن كتـاب قـصة األطفـال و التّـصنيفدلت نتائج 
منـــاذج شخـــصيات متنوعـــة ركـــز معظمهـــا علـــى البحـــث عـــن األفـــضل علـــى 

ـــــــــسليب ـــــــــل ال ـــــــــوطين، إال القلي ـــــــــصعيد الشخـــــــــصي واألســـــــــري وال .  منهـــــــــاال
 تبحــــث عــــن األفــــضل ومتــــارس حيــــاة طفوليــــة الّــــيت اإلجيابيــــة الشخــــصياتو 

حبــــث األبطــــال عــــن مــــستقبل ) أ: (طبيعيــــة بعيــــدة عــــن املــــشاكل جتلــــت يف
 حيلهــا بعــض األوالد مبمارســة الّــيتعلمــي ومهــين رغــم املــصاعب االقتــصادية 

هوايام إتاحة فرص تنمية مواهبهم  وممارسة ) ب( ميول العلم الذيالعمل 
 أثنـــاء قـــضاء عطلـــة صـــيف ممتعـــة، والبحـــث عـــن التّـــسليةإتاحـــة فـــرص ) ج(

، وتلقـــــي اهلـــــدايا، وطلـــــب الراحـــــة يف البيـــــت، الّلعـــــباملغـــــامرات، وممارســـــة 
) ه(االهتمام بالبيئة والطبيعة واحليوان، وبالضعفاء ) د. (واختيار األصدقاء

تمـــع والتمـــرد  عـــن أنفـــسهم بـــرفض أخطـــاء األســـرة واالّتعبـــريإتاحـــة فرصـــة 
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ـــــة اســـــتعادة ثقـــــتهم بأنفـــــسهم، ) و(عليهـــــا  ـــــى أنفـــــسهم مبحاول احلفـــــاظ عل
  . البحث عن وسائل منو أفضل)  ز(واحلفاظ على صحتهم، وجتاوز آالمهم 

 تعيش حياة قلقة رغم حبثهـا عـن األفـضل، فتجلـت اّليتأما النماذج 
  : يف

يافعني،  والالّصغارسيطرة فكرة  احلرب على الكثري من األبطال ) أ(
فهم خيافوا ألا تعرض حيام وحياة أهلهم للخطر، ويهـاجرون وأسـرهم 

إال أـــــم يـــــشاركون يف مهـــــوم الـــــوطن، ويبحثـــــون عـــــن الـــــسالم يف . بـــــسببها
معانــاة األطفــال واليــافعني الفقــَر، ) ب(حمــاوالت فــتح ثغــرة يف جــدار اليــأس 

اة األطفـــال معانـــ) ج(، والتفرقـــة بـــني اإلنـــاث والـــذكور الّتكيـــفوصـــعوبات 
واليـــافعني مـــشاكل نفــــسية تـــضعهم يف خانـــة األبطــــال الـــسلبيني، كاألنانيــــة 

حماولة بعضهم اإلفالت من املدرسة ) د(واالحتيال والغرية والتكرب والضجر 
ــــبعض ) ه(ممــــا يهــــدد مــــستقبلهم  ــــة، حيــــث يكــــون ال وجــــود هــــوة اجتماعي

  . حكاًما، يعمل  البعض اآلخر كشحادين وخدم

ــــــاب وبدراســــــة العــــــيش ا ــــــستنتج أن كت لطبيعــــــي، والعــــــيش القلــــــق، ن
األطفــــال حــــاولوا تقــــدمي منــــاذج إجيابيــــة أقــــرب إىل املثاليــــة منهــــا إىل الواقعيــــة 

. ن يبحثون عن البطولة بأشـكاهلاالذيلتكون مثاًال حيتذى من قبل األطفال 
 الّـيتيـة التعليم التوجيهيـة الّنزعـةعلى أن نسبة هذه النماذج تدل أيًضا علـى 

  .ل هؤالء الكتاب ميارسوا على أكمل وجهمازا
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، فقـد تنوعـت مـا الـسلبّية إىل مناذج شخصيات األطفال بالّنسبةأما 
، وحاقـــد، وحمتـــال، الّتكيـــفبـــني خـــائف، وخاضـــع، وُمعـــان مـــن صـــعوبات 

ــــري مــــن األمــــراض ... ومتكــــرب ية الّنفــــسإال أن هــــذا ال يكفــــي، فهنــــاك الكث
أن اتمــع   وهــذا ال يعــين؛لقــصة إليهــا مل يتطــرق كتــاب ااّلــيتواالجتماعيــة 

خال منها،  بل يدل علـى أن الكتـاب قـصروا يف إلقـاء الـضوء علـى عيـوب 
ـــأثرين، أيـــًضا، مبهمـــام كمـــربني ومـــوجهني  األفـــراد واألســـر واتمعـــات، مت

ذج األفضل، مما يعين حاجة قصص األطفـال إىل منـاذج النمو هدفهم تقدمي 
  .يةالّتقليد الشخصياتمن  أبعد الشخصياتجديدة من 

   في قصص األطفال الشخصياتصفات 
، الّلبنانيـة الـشبابأخريًا، وبعد دراسـة شخـصيات قـصص األطفـال و 

 يف العمـــل القصـــصي، الشخـــصيةوباالســـتناد إىل مـــا جيـــب أن تكـــون عليـــه 
  : التايل الّنحو على الشخصياتميكن استنتاج صفات 

فــق أفعاهلــا وأقواهلــا مــع حقيقتهــا، ســواء طبيعيــة مقنعــة، حبيــث تت )أ(
ية واالجتماعيـة، أو علـى الّنفـسأكانت هذه احلقيقة تؤكد خلّوها من العقـد 

  . معاناا من هذه العقد
ط، ال تقنـــع القـــارئ وال الـــّشر  ال حتقـــق هـــذا الّـــيت الشخــصيات )ب(

 وميكـن أن نقـدم منهـا.  تتفـق أفعاهلـا وأقواهلـا مـع مـا يفـرتض أن تكـون عليـه
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منــــوذج األم يف ثــــالث قــــصص مــــن قــــصص طــــارق العــــسلي املنــــشورة حتــــت 
  ": سلسلة عبقريات مبكرة"عنوان 

  

  الشخصية  أفعالها  الِقصة

غير الممرضة  ةالص  
  
  
  
  
  
  

غيرالقائد  الص.  
  
  

غيرالربان  الص.  
  
  
  

غيرالربان  الص.  

 ال تعــــرف كيــــف تنقــــل زوجهــــا _أ 
قيـــادة المــريض إلــى المستــشفى ألنهــا ال تجيــد 

غير السيارة بينما تجيد ابنتها  ة ذلكالص!  
   

ــــــــــــذين _ب  ــــــــــــديها الل  تــــــــــــشاجر ول
 إلى الجبل لقضاء إجازة الّطريقيضحكان في 

  . يفترض أنها تتسم بالمرحاّلتيالصيف 
  

 همومهـــــــا المطبخيـــــــة تطغـــــــى _ج 
 يأخـــذ العائلـــة الـــذيعلـــى تفكيرهـــا فـــي القـــارب 
  .إلى جزيرة لقضاء الصيف

  
إلســـراع فـــي إلـــى ا تـــدعو ابنهـــا _د 

قيادة المركب مع علمهـا أنـه ال يعـرف االتجـاه 
  .الّصحيح

  
  
  
  
  
  
  
  األم

  

ال لــزوم ألن تكــون للشخــصيات كثافــة إنــسانية، بــل جيــب أن  )ج(
طيبـــة فقـــط أو شـــريرة "، أي أن تكـــون "خمططـــة "الشخـــصياتتكـــون هـــذه 

 1"الشخــصياتفقــط، وغالًبــا مــا يــوحي بــذلك املظهــر العــام أو أمســاء هــذه 
مـن ) إخل …،الـصغير، الموسـيقار الصغيرالربان (، و)الهر البري: (_ك

                                                 
  .163، ص الّساحرةالحكاية  : جعفرالّرزاق عبد _ 1
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. وغريهـا)... القبعـة العنيـدة(لطارق العـسلي، و) عبقريات مبكرة(سلسلة 
 حتمل العنوان اّليتيف الِقصة ) زهرة البر(شخصيتا : الشخصياتومن هذه 

 تكافــأ الّــيتيبــة ذاتــه، وتظــل علــى طيبتهــا رغــم معاناــا، وشخــصية نــادرة الط
  الشخصيةوميكن أن تكون . لروز غريب) نادرة والسمكة(على طيبتها يف 

لــروز ) صــندوق أم محفــوظ(كاذبــة حمتالــة كشخــصييت أم حمفــوظ يف ِقــصة 
ـــــة (غريـــــب، و ـــــصغير المحتال ـــــا علـــــى ) ةال إلدفيـــــك شـــــيبوب، وقـــــد حافظت

  . صفاما
فهــــــا البيئيـــــــة أن يكــــــون احلــــــوار بينهـــــــا مقبــــــوًال متفًقــــــا مـــــــع ظرو  )د(

وميكــن حلــوار الراعــي يف ِقــصة . الثقــايفومــستوياا الفكريــة ودرجــة نــضجها 
حلـــسن عبــــد اهللا أن يكـــشف عـــن شخــــصيته ) الولـــد والعنـــزة والخــــروف(

 ميكـن لـراٍع أن حيـاور يف إطـاره حـىت لـو  الـذيضمن  احلد املعقول واملنطقي 
اعًيــا؟ أال تعلــم أنــه تريــد أن تكــون ر : "كــان هــذا احلــوار يستــشرف املــستقبل

لن يكون يف املستقبل مكان للرعاة؟ وأن املزارع واألقفاص بـدأت حتـل حمـل 
لـن يكـون يف املـستقبل : إين أحـذرك مـن اآلن! الرباري واحلقول؟ انتبه جيـًدا

وال يكتفي الراعي ذا، بل يسأل ابنه عـن !" مكان أو طعام لغري املتعلمني
الطعـــــام " طاملـــــا أنـــــه يقـــــدم إليـــــه ســـــبب كـــــسله مـــــستغربًا أن يكـــــون كـــــسوالً 

 يتــصرفه الــذيوميتــزج  احلــوار املعــرب عــن منطــق الرعــاة بالتــصرف "! ابالــّشر و 
  . الّصورة وتنجح يف إيصال الشخصيةالرعاة عادة، فتتكامل 
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ــــــًضا، متناســــــًبا مــــــع طبيعتهــــــا  )ه( ــــــات، أي أن يكــــــون حــــــوار احليوان
  .وشخصيتها

القبعـــة (كمــا يف قِــصة جيــب أن تكــون صــفات اجلمــاد مناســـبة   )و(
  .أللكسندرا باسيل عواد) العنيدة

 كنمــوذج مثــايل ال يعرتيــه أي نقــص، إذ الشخــصياتأال ترســم  )ز(
 هــو اخلــّري، الناشــئةلــيس مــن الــضروري أن يكــون البطــل يف ِقــصة األطفــال و 

فهناك األبطال األشرار، كبطلـي . الشجاع، املهذب، املبدع، القيادي دائًما
ـــــصة  ـــــري(ِق ـــــب، وشخـــــصيات األوالد ) الهـــــر الب ـــــروز غري  يـــــؤذون الـــــذيل

) حربــوق( حتمــل العنــوان ذاتــه ملنــري عــشقويت، والّــيتيف الِقــصة ) شبــشول(
إىل أن علمته احلرب واهلجرة أن يكف " حربوقًا" ظل الذيملنري عشقويت، و 

) أنــدا الخوتــا(وهنــاك األبطــال اــانني، كأنــدا بطلــة قــصيت .  عــن تــصرفاته
ــدا؟(و ــن تــذهب أن : وهنــاك الكــذابون كبطلــي قــصيت. إلملــي نــصر اهللا) أي
. لـروز غريـب) المـنجم عـصفور(، و) تأكل علـى خـرم اإلبـرةالّتيالمرأة (

ملنــري عــشقويت، ) الــديك المغــرور: (وهنــاك الدونكيــشوتيون كبطلــي قــصص
.... إلملي نصر اهللا،  وغـريهم) كالم(أللبري مطلق، و) الديك الفصيح(و

ـــا يف تنبيـــه ووجـــود  إىل العيـــوب الطّفـــلشخـــصيات كهـــذه يلعـــب دورًا مهم 
 قـــــد يـــــصادفها يف اتمـــــع فيلجـــــأ إىل جتنـــــب الّـــــيتاالجتماعيـــــة واإلنـــــسانية 

  . تقمصها، بل على العكس، إىل انتقادها
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 قـــدموا منـــاذج الناشـــئةأخـــريًا، ورغـــم أن كتـــاب قـــصة األطفـــال و  )ح(
 أكثــر للبحــث عــن شخــصيات متنوعــة، إال أــم كــانوا يــستطيعون الغــوص
بـــويأخـــرى يقـــدموا لألطفـــال بعيـــًدا عـــن اهلـــم  ـــذي الرتيقلـــق معظمهـــم ال 

  . ويكبل أيديهم
  رابًعا 

  ) والمكانالّزمان( بيئة الِقصة 

   والمكانالّزمان و الطّفل
 مــا، فخلــص الطّفــل واملكــان وعالقـة الّزمــانبياجيـه مفهــومي درس 

 ال يــستطيع إدراك معــىن الطّفــلف"م العــدد، يعتمــد علــى مفهــو  الّزمــانإىل أن 
 والفكـــرة 30 عـــن العـــدد ةالـــّصحيحالـــشهر إال إذا تكونـــت عنـــده الفكـــرة 

، وقـد جـاء يف الطّفـلويرتبط هذا اإلدراك بنمـو ". 1 عن األسبوعةالّصحيح
 ســنوات أدركــوا معــىن الــّثالثدراســة ألطفــال احلــضانة أن األطفــال يف عمــر 

م معرفـة أيـام األسـبوع، وأن إدراك أيـام األسـبوع الصباح واملساء قبل إدراكه
 يــــــأيت نتيجــــــة للفهــــــم الــــــّزمنظهــــــر يف عمــــــر اخلمــــــس ســــــنوات، وأن إدراك 

التسلسلي يف العالقات الفاعلية كالتقسيمات البـارزة للـزمن، فتعلمـه املـساء 
والــصباح يتبعــه تعلــم أيــام األســبوع مث يتبعــه بعــد ذلــك تعلــم التقــومي وإدراكــه 

                                                 
  .321، ص ) والمراهقةالطفولة( يكوينالتّ  الّنفسعلم :  صباح هرمز_ 1
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وملزيد مـن التفاصـيل، . 1ت الساعة ألن هذه املوضوعات دقيقةومن مث أوقا
، حــسب جــزل، مــع مــا يناســبه مــن الطّفــل واملكــان عنــد الّزمــاننقــرأ تــدرّج 

  .شواهد قصصية
 الّزمــان احلــضني أن يعــرف شــيًئا عــن مفهــومي للطّفــلال ميكــن       

يلقـــي "ـ، فــ)ا شــهرً 18(نتباًهــا طفيًفـــا  منــذ ســن واملكــان، لكنــه ينتبــه هلمــا ا
، أي ملــا حولــه يف اللحظــة احلاضــرة؛ وإدراكــه األشــياء )هنــا واآلن(ـ انتباهــه لــ

البعيـدة ضـئيل فهـو ينــدفع حنوهـا بتهـور وبقليـل مــن حاسـة االجتـاه، وإدراكــه 
األحــــداث البعيــــدة طفيــــف، وال حاجــــة بنــــا طبًعــــا إىل التحــــدث معــــه عــــن 

 مما يـدخل يف املستقبل، ومع ذلك، فإنه قد يفهم بل وينفذ مأمورية بسيطة
لــذا، ميكــن للِقــصة " 2)اذهــب وأحــضر قبعتــك: (جمــال خربتــه احلركيــة، مثــل

  .الّزمانيف هذا العمر أال تستخدم املكان و 
مـــا زال مفهومــــه للمكــــان : مـــن ســــن الــــسنتني حـــىت األربــــع ســــنوات

ــــصة )هنــــا واآلن: (الّزمــــانو  ، وميكننــــا أن جنــــد منــــاذج هلــــذين املفهــــومني يف ِق
، )هنـا(لطارق العسلي، إذ يقتصر املكان فيها علـى )  زامبورالصغيالقرد (

  .  على يوم واحدالّزمانوال يزيد 
ـــًراالـــذيصـــديقي (وتوضـــح ِقـــصة  ألمـــل غـــامن عالقـــة )  يحبنـــي كثي

، سواء حني حتدث الّزمانة وال مييز الرّابع،  فبطلها يف الّزمنب) ةالرّابعطفل (
                                                 

  . 321، ص) والمراهقةالطفولة(ي الّتكوين  الّنفسعلم :  صباح حنا هرمز_ 1

  59، ص 1، ج من الخامسة إلى العاشرةالطّفل): وآخرون( أرنلد جزل _ 2
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أذهــــب : " مبهًمــــا يف مجلــــة بــــداالــــذيعــــن زمــــن جمــــيء وذهــــاب أصــــدقائه 
مـــن أيـــام ) يـــوَم اخلمـــيس(، ويف معرفتـــه " ويـــأتون  لزيـــاريت1]هكـــذا[لزيـــارم 

ويـشرح عـادل . األسبوع الرتباطـه بالـذهاب إىل املكتبـة لـشراء قِـصة جديـدة
:  عـرف امسـه ومل يعـرف زمانـهالـذيوضعه غري القادر على حتديد هذا اليوم 

ويبـدو أنـه استـسلم ".  ولكـن أمـي تعـرفال أعرف مىت يـأيت يـوم اخلمـيس،"
مىت يأيت .. اهللا: "لقلة معرفته ووثق مبعرفة أمه فانتظره بطفولة مقِنعة ومقتنعة

) هنـــا (_أمـــا املكـــان، يف الِقـــصة ذاـــا، فهـــو يـــراوح يف ال" يـــوم اخلمـــيس؟
 واملكتبة، وال يشّكل لـه إرباًكـا  يف الفهـم  الطّريق يتنقل ما بني املنزل و الذي
  . الّزمنا يشّكل كم

 أكثـر مـا يعـىن بالوقـت احلاضـر، الطّفـل    يف السنة اخلامـسة، يعـىن 
ــــا مــــا، وأنــــه )اآلن: (أي ، ومــــن العــــسري عليــــه أن يتــــصور أنــــه مل يوجــــد يوًم

 الــّزمن أمــا كلمــات ، هــو زمنــه الشخــصي_  يف نظــره _ الــّزمنو . ســيموت
  الّـــــيت للغويـــــةا بـــــني الكبـــــار، فتـــــصبح جـــــزًءا مـــــن حـــــصيلته الـــــّشائعةالعاديـــــة 

ـــــالتقومي . يـــــستعملها بطالقـــــة ـــــا كبـــــريًا ب ويظهـــــر كثـــــري مـــــن اخلـــــوامس اهتماًم
 ــم الزهــو  ويــشتدّ ؛وــاؤ وبالــساعة، وقــد ينقــل قليــل مــنهم أرقامهــا وقــد يقر 

بوجـــه خـــاص المـــتالكهم منبًهـــا خاًصـــا ـــم، ويتقبلـــون رنـــني جرســـه إيـــذانًا 
  .2لّلعبامبوعد االستيقاظ أو موعد االنتهاء من إغفاءة 

                                                 
 . أذهب إىل:  الّصحيح_ 1
  .100 ، ص1،  ج من الخامسة إلى العاشرةالطّفل): وآخرون( أرنلد جزل _ 2
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 كمـا كـان يعـيش اخلـامس، الّزمين) اآلن(ابن السادسة، ال يعيش يف 
يــام طفولتــه وطفولــة أبويــه وخيــرتق حجــب املــستقبل بتعاقــب أفهــو يــستعيد 

وهـــو قليــل االهتمـــام بـــتعلم  . أهــم اإلجـــازات وأهــم أعيـــاد املـــيالد يف األســرة
سـئلة كيفية معرفة الوقت فيما عدا الساعات، وجييب إجابة صحيحة عن أ

مــىت تــذهب إىل املدرســة؟ مــىت تعــود مــن املدرســة؟ مــاذا تــصنع يف اخلريــف؟ 
   1ويف الربيع؟ يف أية فرقة مدرسية أنت؟

 الـّزمنابن السابعة، يعرف الوقت بالساعة والدقيقة، ويعـرف تعاقـب 
  . 2من شهر إىل شهر، ومن فصل إىل فصل، ورمبا من سنة إىل سنة

 علـى املوعـد، وبإمكانـه االهتمـام ابن الثامنة، صار بإمكانـه الوصـول
ابــن التاســعة، يــستطيع . 3بالعــصور القدميــة أو باألزمــان الــسحيقة يف القــدم

يـــدبر شـــأن يومـــه، ويعـــرف تعاقـــب " إن اســـتطاع أن الـــّزمنأن يـــسيطر علـــى 
  ". 4األشياء بعضها إثر بعض

 واملكــان، ويقـــدر أن جيــول فيهمــا براحـــة الّزمــانابــن العاشــرة، يفهـــم 
 واملكـان الّزمـان أن يفهـم للطّفـلبعـد ذلـك، ميكـن . عبهما أيـًضاتامة ويستو 

  . ويدركهما، وميكن أن يفهم االنزياحات يف الِقصة
                                                 

  .149، ص 1، ج من الخامسة إلى العاشرةالطّفل): وآخرون( أرنلد جزل _ 1

  .214،ص 1، ج من الخامسة إلى العاشرةالطّفل): وآخرون( أرنلد جزل _ 2

  .215، ص 1، ج من الخامسة إلى العاشرةالطّفل): وآخرون( أرنلد جزل _ 3

  .242، ص1، ج من الخامسة إلى العاشرةالطّفل): وآخرون( أرنلد جزل _ 4
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اإلدراك احلـــسي احلركـــي     أمـــا املكـــان، فمفهومـــه يبـــدأ عـــن طريـــق 
 يفهــم  بواســـطته أمــاكن األشـــياء املوجــودة يف حميطـــه واجتاهاــا  ولـــو الــذي

  : ور املفاهيم املكانية فتمر بثالث مراحلوتتط. 1بشكل بسيط بدائي
 فيها معىن االجتاهات الطّفليدرك ):  سنوات8 _ 5( بني :األولى

  . فقط) هو(من خلل اجتاهات جسمه، أي إنه يعرف ميينه ويساره وأمامه 
 فيهـــا معـــىن اليمـــني الطّفـــليفهـــم :  ســـنة) 11  _ 8( بـــني :ةالثانيـــ

  . ه وذوات اآلخرينواليسار واألمام واخللف من خلل ذات
 فيهـــــــا فكـــــــرة الطّفـــــــليـــــــدرك : ســـــــنة ) 12 _ 11( بـــــــني :ةالثّالثـــــــ

أي (االجتاهـــات املكانيـــة مـــن مجيـــع الوجـــوه احمليطـــة بـــه وباألشـــياء األخـــرى 
  . 2)يكون فهمه جتريديا

   مدخل إلى زمان القصة ومكانها 
إن زمان ومكان الِقصة مها بيئتها أو فضاؤها أو ما يدعى بالزمكان 

 3chronotope4 أو احليــز Space . جمموعــة القــوى "وتــشكل هــذه البيئــة
ــــيتوالعوامــــل الثابتــــة والطارئــــة   حتــــيط بــــالفرد وتــــؤثر يف تــــصرفاته يف احليــــاة اّل

                                                 
   .316 ص،) والمراهقةالطفولة(ي الّتكوين الّنفسعلم :  صباح حنا هرمز_ 1

  .318 _ 317 ص ،) والمراهقةالطفولة(ي الّتكوين الّنفسعلم :  صباح حنا هرمز_ 2

  .  هذا مصطلح أشاعه باختني، وقد استعار الكلمة من علم األحياء الرياضي وطبقها على األعمال األدبية_ 3

Mohammad Enani: Modern Literary Terms, A Study And A Ditionary,Dic 9  

فالفـضاء مـن الـضروري أن يكـون ) احليـز(قاصـر بالقيـاس إىل ) الفـضاء( يـشيع يف الكتابـات العربيـة املعاصـرة ألن الـذي) الفـضاء(أفـضل مـن ) احليز( يرى عبد امللك مرتاض أن ترمجة _ 4

، علـى مفهـوم احليـز اجلغـرايف الّروائـيعلـى حـني أن املكـان نريـد أن نَِقَفـه ، يف العمـل .الـّشكلاغ، بينمـا احليـز ينـصرف اسـتعماله إىل النتـوء، والـوزن، والثقـل، واحلجـم، و جاريـاً يف اخلَـواء والفـر 

  ].146 _ 141، ص الّراويةفي نظرية : عبد امللك مرتاض.[املظهر اجلغرايف، واملظهر اخللفي: وله مظهران مها. وحده
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مما يفرض على كاتب الِقصة أخذها بعني االعتبار " 1وتوجهها وجهة معينة
صادق خاصة إذا علم أن كثريًا من القصص تستمد روعتها من تـصويرها الـ

وال يكفــي معرفــة . 2لبيئــة مــن البيئــات، أو لطبقــة مــن الطبقــات االجتماعيــة
أمهيتها، بل جيب مراعاة مكاا يف الِقصة، فتكون هلـا الـصدارة يف املقدمـة، 
أو تكون يف ثنايا الِقصة، أو تـأيت اسـتطراًدا أثنـاء األحـداث أو عنـد تـصوير 

دماج القـارئ مـع الِقـصة، فتـصوير ولتصوير البيئة أثـر كبـري يف انـ. الشخصية
مكــان، زمــان، عــادات، تقاليــد، منــاخ سياســي، اجتمــاعي، نفــسي، (اجلــو 

 ،جيعــــل القــــارئ حيــــس باألحــــداث إحــــساًسا دقيًقــــا) …عــــاطفي، إنــــساين 
 القـــاص يف وصـــف جـــو الِقـــصة العـــام، يكـــون عملـــه أقـــرب إىل قَ فـــمـــا وُ وكلّ 

اصة إذا مـا اختفـت شخـصيته وراء  الفنية، خالناحيةاحلقيقة وأكثر دقة من 
قصته وجعل قارئـه يعـيش األحـداث دون تـصنع أو افتعـال، فيكـون قـد بلـغ 

 أن يلتقط القاص زمان ومكان قصته مبا فيها  الّصعبوليس من . 3الكمال
، التّـــارخييكـــل التفاصـــيل إذا مـــا كانـــت الِقـــصة عـــصرية  أمـــا قِـــصة اخليـــال 

 مــا يــساعده علــى تــصور الفــرتة اريخالتّــفيــستوحي القــاص بيئتهــا مــن كتــب 
 تـصهر هـذه املـادة ومتزجهـا مزًجـا الّـيتخلياله اللمـسات الفنيـة األخـرية "تارًكا 
  .بإبداع مييز قاصا عن آخر" 4تاما

                                                 
  .22، ص ِقصةفن ال:  حممد يوسف جنم_ 1

  . جتيد روز غريب وإدفيك شيبوب رسم املكان بتفاصيله الدقيقة، ومبا يناسبه من عادات وتقاليد ولغة ومالبس وشخصيات وغريها_ 2

  .31 _30، ص الّراوية و ِقصةال:  عزيزة مريدن_ 3

  . 109 _108، ص ِقصةفن ال:  حممد يوسف جنم_ 4
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 واملكان، وخري مثـال الّزمان بالّتارخيي وغالًبا ما تستهل ِقصة اخليال 
 جـرت أحــداثها يف الّــيتلــروز غريـب ) المـوت أحــب إلـي(علـى ذلـك قِــصة 

يف يوم ربيعي صفت مساؤه، واكتست أرض الباديـة : "_البادية وتستهل ب
ببـــساط مـــن العـــشب، كـــان فـــارس مـــن فرســـان العـــرب يقطـــع وادي الرقـــة، 

قبيلــة : راجًعــا مــن مكــة يف احلجــاز إىل ديــار جنــد حيــث اســتقر أبنــاء قبيلتــه
كان، راحت تصف   واملالّزمانوبعد أن وصفت القاصة ". َغَطفان العدنانية

، أحــد زعمـاء الــصعاليك، "عــروة بـن الـورد"كـل مـا يتعلــق بشخـصية البطـل 
كـان الفـارس متلثًمـا، ال يبـدو : "لتقرب القارئ من جو الِقصة أكثـر فـأكثر

يسري منفرًدا، ال يـساوره خـوف، إنـه مـدجج بالـسالح . من وجهه إال عيناه
عتــداء عليــه، ولنجــدة مــن رأســه إىل قدميــه، مــستعد ملــصادمة مــن حيــاول اال

ــــاج إليــــه وتعــــود القاصــــة إىل املكــــان فتــــصف املــــضارب واخليــــام، ". مــــن حيت
، وعالقــة "الرعــي: "وتــصف األرض املنبــسطة، وتــشري إىل مهنــة رجــال احلــي

للـسيب واألسـر حبكـم "هذه املهنة باملكان وببقاء النساء وحيـدات فيتعرضـن 
اــــرمني الفتـــــاك "، وتتعــــرض خيـــــامهن للــــسلب والنهـــــب مــــن قبـــــل "الغلبــــة

 حتــتم الّــيت، وعالقــة أخالقهــن وتفكــريهن ــذه الظــروف القاســية "املتــشردين
علـــى املـــرأة أن تقـــف مواقـــف شــــجاعة جـــسديا وفكريـــا اســـرتداًدا لكرامتهــــا 

  . املهدورة
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 هـو الّزمـان باملكـان و الّتارخييودليل آخر على استهالل ِقصة اخليال 
 الّزمـان، وقـد وصـفت املكـان و )لوفـاء النبيـلا(ما كتبته روز غريب يف ِقصة 

 ة وتـربالِقص ذير قـرار قتـل البـدوي وامللك وحاشيته لرتسم جوأنقـذ يوًمـا الـ 
  . النعمان بن املنذر

 ملـك علـى احلـرية يف العـراق، الـذيقصر النعمـان بـن املنـذر : "تقول
. وجــوميف القــرن الــسادس للمــيالد، ســاكن ســكون القــرب، تلفــه الوحــشة وال

شح بالـــسواد، ومعتكـــف يف جانـــب مـــن جوانـــب القـــصر، حولـــه امللـــك متّـــ
ــاب . رجــال حاشــيته وقــد لبــسوا مثلــه مالبــس احلــداد وجلــسوا صــامتني احلج

واحلــــراس واقفــــون كاألصــــنام، يــــسيطر علــــيهم اخلــــوف مــــن أن يطــــرق بــــاَب 
 ألن امللـك، منـذ قتـل. يف هذا اليوم إنسان سـاقه القـدر إىل موتـه" النعمان"

 لديه، يف ساعة مشؤومة أعماه فيها الـسكر الناسصديقيه اللذين كانا أعز 
وأفقـــده رشـــده، مـــن ذلـــك احلـــني عاهـــد نفـــسه بـــأن ينـــدما مـــدى الـــدهر، 

  : وقضى بأن يقسم أيامه مناصفة بني البؤس والنعيم

ففي يوم البؤس يرفع شارات احلداد ويبكي صديقيه ويأمر بقتل مـن 
 حاجـة؛ ويف يـوم النعـيم يـستعيد سـروره وبـشره فريتـدي جاءه زائـرًا أو طالـب

ــــه فيبــــالغ يف إكــــرامهم وجيــــزل هلــــم  ــــستقبل أصــــحابه وزائري لباســــه امللكــــي وي
  ...".   العطاء
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 باملكــان التّــارخييعلــى أنــه لــيس مــن الــضروري أن تبــدأ ِقــصة اخليــال 
دون أن حتـــدد ) المـــنجم عـــصفور( فقـــد كتبـــت روز غريـــب ِقـــصة ،الّزمـــانو 

صـرة "، و"الـسلطان" القـدمي كوجـود الـّزمنا إال من خلل الـدالئل علـى زما
  ". النقود

أما املكان، فقد ورد ذكره عندما أخرب املنجم عـصفور الـسلطان أن 
 ابتلــــع اخلــــامت الــــذهيب، فــــأعلن الــــسلطان أن الــــذياحلجــــل يف حديقتــــه هــــو 

خر الِقصة ، وجاء ذكر بغداد ثانية آ"م يف بغدادأمهر منجّ "م عصفور املنجّ 
  ". ونفذ عزمه يف الرحيل عن بغداد: "يف القول

ـــــصة اخليـــــال الّزمـــــانغـــــري أن اشـــــتمال املقدمـــــة علـــــى   واملكـــــان يف ِق
 ال اّليت الشخصيات القارئ يف أجوائها، ويعرفه بنمط الطّفل يضع الّتارخيي

 واجلغـرايف عنـه، وذلـك أفـضل مـن التّـارخيييعرف عنها شيًئا نظرًا إىل بعدها 
 يف ثنايا الِقـصة عـن زماـا ومكاـا ممـا يـضطره إىل قراءـا الطّفلأن يبحث 

  .  من جديد لريبط بني أحداثها وشخصياا وأجوائها

  تنوع زمان الِقصة ومكانها
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إن حتديـــد بيئـــة ِقـــصة األطفـــال يتطلـــب مـــن القـــاص االقتـــصار علـــى 
 إن  الطّفـل يـضيع  واحـدة مـن زوايـا تـشعب احليـاة واتـساع مـداها لـئال1زاوية

  . كربت البيئة وتوسع جو الِقصة

احمللي والطبيعي، فيعىن الكثـري مـن  : وهذا التحديد يشمل الفضاءين
 بــإبراز األول عــرب التخــصص ببيئــة معينــة أو الناشــئةكتــاب قــصة األطفــال و 

حيـــاة (، و2)البيئـــة البحريـــة والنهريـــة: (ـنـــوع مـــن أنـــواع احليـــاة االجتماعيـــة كـــ
...  6)حيـــــاة القريـــــة(، و5)حيـــــاة اجلبـــــل(، و4)حيـــــاة الباديـــــة( و،3)الغابـــــات

احليـاة الربجوازيــة أو ( إىل احليـاة االجتماعيـة، يقـوم الـبعض بتـصوير بالنّـسبةو 
ـــــــــة ـــــــــاة الفالحـــــــــني(، أو 7)امللكي ـــــــــاة العمـــــــــال(أو ) 1حي ـــــــــاة (، أو 2)حي حي
  . 4)احلياة يف الغرب(، أو 3)الصيادين

                                                 
 مكتملــة ال تــضيع أحــداثها أو أهــدافها يف خــضم مــا يريــد أن يقدمــه مــن ِقــصةهــذه الزاويــة قــد تكــون اجتماعيــة، وطنيــة، دينيــة، علميــة، وحتديــدها يــسهل علــى  الكاتــب أن يقــدم   _ 1

  .  ميكن  العودة إىل أنواع  القصص. معلومات كثرية ومتنوعة تشكل فوضى بدل أن تكون متزنة، مفيدة

وفيهـا كيفيـة التخيــيم علـى الــشاطئ، واإلحبـار يف املركــب الكتـشاف امتـداد البحــر، والوصـول إىل جزيــرة نائيـة مث العــودة إىل ) ضـائعون يف اجلزيــرة (ِقــصةسندرا باســيل عـواد  قـدمت ألكـ_ 2

كــذلك قــدمت روز غريــب معلومــات عــن هــذه . وقــدم معلومــات وافيــة عــن حيــاة  البحــر) الــصغريالربــان  (ِقــصةكمــا قــدم طــارق العــسلي هــذه  البيئــة يف . الــشاطئ
الـصيد  (قِـصةوقـدمت إدفيـك شـيبوب معلومـات عنهـا يف ). مسـرية ورفاقهـا يف الـساحل(، و)نـادرة والـسمكة: (البيئة يف قصيت

  ). يف غضبة األمواج (ِقصة، وقدم منري عشقويت معلومات يف )يف العاصفة

إلدفيـك شـيبوب، ) ةالّثالثـاألشـقياء (إلليـاس زغيـب، و) ريـشا يطـري(ولطـارق العـسلي، ) غابـة وحيوانـات الالـصغريالقـرد ( :ص كما يف قـص_ 3
  ... أللبري مطلق) منرود الغابة(و

 أيـام الّتقاليـدوخاصـة وصـف العـادات و ) املـوت أحـب إيل (التّـارخيي اخليـال ِقصةروز غريب وصف البيئة البدوية يف  أجـادت _ 4
  ).   الوفاء النبيل(كما وصفت البيئة يف قصتها . مكانة املرأة و الّتفكرياجلاهلية ووصف منط 

 ).  قفزة على الثلج (ِقصة وصف إلياس زغيب وصف اجلبل أيام التزجل يف _ 5
ووصف ). الصغريالطبيب (، و)مسرية ورفاقها يف اجلبل: ( وصفت كل من روز غريب وإدفيك شيبوب حياة القرية يف_ 6

 ). امسع يا رضا(يف أنيس فرحية هذه احلياة 
  . إللياس مسيا) الراعي وملكة العصافري( ِقصةك قدم الكتاب احلياة امللكية يف حكايام وقصصهم،  _ 7
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عـي املفـصل الـدقيق أو العـام كما يعـىن كتـاب آخـرون بالفـضاء الطبي
، أو مــن أجــل 5الــسريع مــستخدمني إمــا وصــف الطبيعــة مــن أجــل الوصــف

 وأحاسيـــسها الداخليـــة جتـــاه موقـــف مـــا،  الشخـــصيةالكـــشف عـــن عواطـــف 
فيكون املنظر الطبيعي حلقة يف سلسلة تطورها أو باعثًا من بواعث تشكل 

ث، والتمهيـد هلـا، أو يف التنبـؤ بـاحلواد"، أو مـستخدمني إياهـا يف 6نفسيتها
، "7 أو القـــارئ مبـــا ســـينتاا فيمـــا بعـــد مـــن شـــعورالشخـــصيةتظليـــل نفـــسية 

ــالطّريقــوهــذه  اب، وهلــا أمهيــة فنيــة كــربى يف فــن ة واســعة االنتــشار بــني الكّت
  . الِقصة

 بــرع املبــدعون العــرب يف رســم احليــز األديب منــذ :حيــز المكــان) أ(
، 8جــاء كتــاب املقامــات وحكــاة احلكايــاتو . عهــد املعلقــات أيــام اجلاهليــة

، 1أو املقامــة 9 تــضطرب فيـه احلكايـةالـذيفحلقـوا كـل حتليـق يف رســم احليـز 
                                                                                                                            

بوب وصـفاً مجـيًال ، وقـد قـدمت إدفيـك شـيالّلبنانيـة الـّشعبيةاحلكايـات صـوغ  تلقي الـضوء  علـى حيـاة القـرى خاصـة وأـا تعيـد اّليت الّشعبية كما يف قصص وحكايات روز غريب _ 1

 كذلك ألقى حسن عبد اهللا الضوء على جانـب مـن حيـاة القريـة إذ جعـل بطـل ألنيس فرحية، و) امسع يا رضا(، و)الصغريالطبيب ( يف الّلبنانيةا حلياة  القرية ّ◌◌ً وواقعي

  .ا بزواهلا◌ً ابن راع وقدم رؤيا مستقبلية ملهنة الرعي متنبئ) الولد والعنزة واخلروف(قصته 

وميكننا  أن جند مدى تعب وإرهـاق العامـل يف سـبيل حـصوله علـى لقمـة العـيش  . مناذج متعددة للعمل والعمال وبطريقة إجيابية) الصغريالصناعي ( قدمت إدفيك شيبوب يف قصتها _ 2

  .   ا فيه  الفرج◌ً  التغري معتقدا ملسايرة هذا  الزبون الدائمّ◌◌ً  كان مضطرالذيلوفاء احلسيين، ) اخلياط والقمر(كما حدث  مع  اخلياط يف 

   . إلدفيك شيبوب) الصيد يف العاصفة( لروز غريب، و)نادرة والسمكة: ( انظر_ 3

الطبيب (إلملي نصر اهللا، و) حسون الغربة(ملي منصور، و) معمودية الغربة(، و)رواية(املعين الكبري :  روز غريب_  4
  ...إلدفيك شيبوب) الصغري

  . حملمد علي مشس الدين) نلتقي إذا جاء املساء(، )حديقة الفصول األربعة(، )ى العتبةنيسان عل(: كقصص _ 5
وكمـا يف سـبب القيـام بالنزهـة وسـبب تفكـري رامـي بإفـسادها،  حيـث الطبيعـة اجلميلـة كانـت  أللكـسندرا باسـيل عـواد)لعبة خميفة (ِقصة كما يف _ 6

    .ث لعبت الطبيعة دورها يف سري احلوادثحلسن عبد اهللا، حي) عظم جةأأعظم هول   (ِقصة
  .112 _108، ص ِقصةفن ال:  حممد يوسف جنم_ 7

 ...ألف ليلة وليلة، مقامات اهلمذاين، مقامات احلريري _ 8
ي الّتقليـد يف املفهـوم التّـصنيفلـى خروجـه عـن املـألوف واعتياصـه ع(متخر البحار حنـو اجلزائـر الـسحرية، فـإذا عجائبيـة احليـز عجائبية ) ألف ليلة وليلة( إن أحياز _ 9

 علـى إنـشاء هـذه األحيـاز، وإعطائهـا أمسـاء عجائبيــة الـّشعيب، أكثـر بكثـري ممـا متثُـُل يف عبقريـة لغتهـا وذلـك بفـضل عبقريـة اخليـال )عبقريـة حيزهـا( جتعلهـا رائعـة متثُـل يف الّـيتهـي ) للِجغرافيـا
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اجلغــــرايف : فــــأثبتوا أــــم تعــــاملوا بــــوعي ممتــــاز مــــع احليــــز مــــن خلــــل مظهريــــه
 اللـــذين اســـتخدمهما كتـــاب 3)غـــري املباشـــر(، واخللفـــي اإلحيـــائي 2)املباشـــر(

  . األطفال يف لبنان

يف ملحـــــق ) 3(كـــــن، للمزيـــــد مـــــن التوضـــــيح، مراجعـــــة اجلـــــدول ومي
البحـــث، وهـــو جـــدول املكـــان يف عينـــة القـــصص، وذلـــك لالســـتناد إليـــه يف 

  :  وما يليه من نتائجالتايلالوصول إىل معلومات اجلدول 
  

  المكان  العدد  أماكن ذكرت مرة واحدة

قرية +  ال على التعيين قرية  62  محكمة
  ةقرية جنوبي+ لبنانية 

                                                                                                                            
عبـد امللـك […األزهـار، وجبـل قـاف، ومدينـة الرخـامفيـة، وادي العيـون، قـصر الـذهب والفـضة، واجلبـل األمحـر، ووادي  بلدان خرا:)الومهية(اجلغرافية ) عيةالّشر (متنحها 
 ]. 161، صالّراويةفي نظرية : مرتاض

: عبد امللك مرتاض[….ضارة، ومواقع العمرانات، وساح املدن، وبعض اجلبال واألماكن النائية عن مراكز احلالّطرقاألسواق، واملطاعم، واملساجد، و : تتمثل أحياز املقامات يف _ 1

 ].152، صالّراويةفي نظرية 
إلليـــاس زغيـــب، ) الظريـــف ملكـــو(إلدفيـــك شـــيبوب، و) الـــصغيرالطبيـــب ( ألنـــيس فرحيـــة، و)اســـمع يـــا رضـــا: ( انظـــر_ 2

 . ، وغريها مما يصف حيز املكان اجلغرايف املباشرالّتارخييوقصص اخليال 

املاشــية، واألشــجار، واألعــشاب، والعــصافري، : _ دالئلــه كخلــلطفــال عــن املكــان مـن  األقِــصةكـىن كتــاب  _ 3
وكنـت إدفيـك شـيبوب عـن بريطانيـا مـن . العلميـة) جنيـة الينـابيع (قِـصةيف ...والنهر، وجرار املاء، وشيخ النهر، وجنية الينـابيع

، وثيـاب احلـرس العـسكرية املزركـشة، والقبعـات تبديل احلرس ساعة الغروب، وحتـدثت عـن  والقـصر امللكـي: _ دالئله كخلل
.. العالية، والقفازات البيضاء، واملوسيقا الصاخبة، واألبواق النحاسية الرباقة، وانضباط املوسـيقيني التـام نتيجـة املـران املتواصـل

  .    وقد ساعدت لوحة تاتيانا جربنايا امللونة الكالسيكية على تكريس املكان
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في + ال على التعيين (حي   7  جزيرة
  )بيروت

  بيروت  5  كوخ صياد سمك

  مصيف  5  قصر النعمان بن المنذر

قصر الخورنق في الحيرة 
  في العراق

  مدينة وبلدة ال على التعيين          12

  بين القرية والمدينة  2  معمل لصنع الجوارب

  بين بيروت والقرية  5  مركز تأهيل المعوقين

رة في بلدة معمل نجا
  لبنانية

  أسواق بيروت التجارية  2

+ ال على التعيين (منزل   37  جبل وعر
  )منزل لبناني+ منزل شرقي

  لبنان      8  قرية نسرين

  بحيرة      2  القطب الجنوبي

  غابة  14  بالد األنويت

  أحضان الطبيعة                           2  تشيكوسلوفاكيا

  مطبخ  2  مكتب عمل
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  حديقة  7  نان ومصربين لب

  طريق  4  ضفة نهر

  ملعب كرة القدم  2  سوق الُخْضرة

   وشاطئهالبحر  5  النبطية

  بين المنزل والمدرسة  5  من صور إلى قرطاجة

  مدرسة  8  بريطانيا

من لبنان إلى روما 
  فاألندلس

  حقل+ برية + بستان   8

  مملكة  3  بين لبنان وباريس

  سماء          2  بالد الغربة

  بلدة جحا  4  لمنزل والمكتبةبين ا

  بغداد  3  الّلبنانيةإحدى الجامعات 

الشواطئ الجنوبية 
) نيوفاوند الند(لمقاطعة 

  الكندية 

  أمريكا  2

  مكان غير محدد  4  بين كندا ولبنان

  مزرعة  3  الّصين

  المجموع   233  متحف

بين قرية لبنانية وبيروت 
  وأمريكا

    

      البادية

                      محل ألعاب

      ملجأ
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      شجرة

      مستشفى

حافلة بين دمشق 
  وبيروت

    

      من بيروت إلى طرابلس

      مغارة

      من الغابة إلى المنزل

من القاهرة إلى بالد 
  بعيدة لم تحدد

    

      دير القمر وصيدا وجبيل

      جبيل

       بلد عربي أفريقي

42      

    

   : ، نستنتجالّسابقو ) 3(وبدراسة اجلدولني  

 بأبطـــــاهلم إىل أحـــــضان الناشـــــئة خـــــرج كتـــــاب قـــــصة األطفـــــال و _أ 
، أحــــضان )14(، غابــــة )2(، حبــــرية )5(، مــــصيف )62(قريــــة : الطبيعــــة
، )8(، بستان وبرية وحقل )5(، البحر وشاطئه )7(، حديقة )2(الطبيعة 
، ضــــفة ــــر )1(، قريــــة نــــسرين )1(، جبــــل وعــــر )1(، جزيــــرة )3(مزرعــــة 

 مكانًـــا مـــن أصـــل 115أي ). 1(، مغـــارة )1(شـــجرة ، )1(، الباديـــة )1(
%). 41.8181( مــــن جممــــوع األمكنــــة األخــــرى، أي مــــا يقــــارب 275
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ن الــــذيولعــــل الــــسبب يعــــود إىل أن الطبيعــــة هــــي مــــسرح مغــــامرات األوالد 
ــــــرية مــــــن  ــــــسبة كب ــــــشّكلون ن ــــــسانية املطروحــــــة يف هــــــذه الشخــــــصياتي  اإلن

 تـــــشكل الّـــــيتحليوانيـــــة  االشخـــــصياتالقـــــصص، إىل جانـــــب كوـــــا منـــــزل 
قصصها نسبة كبرية من جمموع القصص العام، كما يشّكل االهتمام بالبيئة 

، دون استبعاد تـأثر كتـاب الّسابقةوالتلوث سبًبا آخر يضاف إىل األسباب 
 جتــري معظــم أحــداثها يف الغابــات الّــيتيــة املرتمجــة الّتقليدالقــصة  بالقــصص 

ض وبيــاض الــثلج وغريهــا مــن عــشرات كِقــصة ســندريلال وذات الــرداء األبــي
ــا هلــم، ودون اســتبعاد حــب كتــاب قــصة اّلــيتالقــصص   تــشكل خمزونًــا ثقافًي
  .  ني لقراهم وتصويرها يف أمجل حالةالّلبناني الناشئةاألطفال و 

 حــددت أمساؤهــا، وكانــت علــى الّــيت  تلــت الطبيعــة األمــاكن _ ب 
، )2( بـــــريوت التجاريـــــة ، أســـــواق)8(، لبنـــــان )5(بـــــريوت : التـــــايل الّنحـــــو

، مــــن )1(، مــــن صــــور إىل قرطاجــــة )1(، بــــني لبنــــان ومــــصر )1(النبطيــــة 
، بــني بــريوت والقريــة )1(، مــن بــريوت إىل دمــشق )1(بــريوت إىل طــرابلس 

، بـــني  )1(، بـــني لبنـــان وبـــاريس )1(، مـــن لبنـــان إىل رومـــا فاألنـــدلس )5(
، جبيــــل )1(ا ، ديــــر القمــــر وصــــيد)1(، جامعــــة لبنانيــــة )1(كنــــدا ولبنــــان 

، بلـد عـريب )1(، من القـاهرة إىل بـالد بعيـدة )1 (الّصني، )1(، كندا )2(
، تـــــشيكوسلوفاكيا )1(، بريطانيـــــا )2(، أمريكـــــا )3(، بغـــــداد )1(أفريقـــــي 

، قـصر )1(، قـصر اخلورنـق )1(، القطب اجلنـويب )1(، بالد األنويت )1(
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ع األمكنـــة مكانًـــا مـــن جممـــو ) 51(،  أي  )4(، بلـــدة جحـــا )1(النعمـــان 
و تتنوع هذه القصص ما بني %).  18.5454(األخرى، أي ما يقارب 

وقــد  ارتبطــت أمــاكن .  وطنيــة، وخيــال تــارخيي، واجتماعيــة، وشــعبية أيــًضا
  . بعضها  بأزمنتها كما ارتبطت بأمساء شخصياا أيًضا

  أمــا فيمــا يتعلــق بغيــاب حتديــد املكــان، فقــد شــكلت قــصص _ج 
فقــط، وهــو %) 1.4545(ص فقــط، أي حــواىل قــص) 4(األطفــال فيهــا 

ني قــد عرفــوا أمهيــة الّلبنــاني الناشــئةرقــم يــدل علــى أن كتــاب قــصة األطفــال و 
 أيـــن تتحـــرك األحـــداث لينتقـــل خبيالـــه إىل الطّفـــلاملكـــان، وأمهيـــة أن يعـــرف 

ـــًضاالشخـــصيات وبالّزمـــاناملكـــان كـــي يربطـــه ب وتـــدل النـــسبة الـــضئيلة، .  أي
الكتــاب قــد تعــاطوا مــع موضــوع املكــان بإجيابيــة إال أيــًضا، علــى أن معظــم 

  . القليل منهم

قِـــصة عـــدا مـــا يـــشّكل مـــن ) 37 (_  يـــشّكل املنـــزل مكانًـــا ل_د 
مكـــــــــــان مـــــــــــشرتك بينـــــــــــه وبـــــــــــني املدرســـــــــــة أو املكتبـــــــــــة، أي مـــــــــــا يعـــــــــــادل 

ل علــــــى املؤلــــــف ضــــــبط والبيــــــت يــــــسهّ . مــــــن األمــــــاكن%) 13.4545(
لة كبــــــرية علـــــى لــــــسان إحــــــدى ف، ومتريــــــر رســـــالته بــــــسهو التــــــاليوضـــــعيات 

ـــــأتّ ؛ األســـــرية أو يف أجوائهـــــاالشخـــــصيات ـــــسهولة مـــــن كـــــون هـــــذه  وتت ى ال
 مألوفة لدى كل من القارئ واملؤلف، كما تكون مناسـبة لبـث الشخصيات

بويةاألفكار  االرتوالتوجيهية على لسا .  
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قصص، إىل ما تـشكله مـن ) 8 (_ تشكل املدرسة مكانًا ل_ _ه
وهي نـسبة %) 2.9090(نها وبني املنزل، أي ما يقارب مكان مشرتك بي

قليلـة ولعــل ســببها كــون معظــم القــصص تــدور يف زمــن العطلــة املدرســية، أو  
  .  قد آثروا اخلروج بقرائهم إىل اخلارجالناشئةكون كتاب قصة األطفال و 

 وردت أمساؤهــــا احلقيقيــــة، فقــــد الّــــيت أمــــا بقيــــة األمــــاكن، عــــدا _و 
فقط وتنوعت ما بني أماكن خيالية كمملكة امللـك فـرج جاءت ملرة واحدة 

 حيكمهـــا امللـــك الّـــيت، ومملكـــة هنـــدريش )الربيـــع األصـــفر(الليـــل يف قِـــصة 
. ، وكلتامهــــا كتبهمــــا ألبــــري مطلــــق)الــــشوارب الزجاجيــــة(شــــاليش يف قِــــصة 

كـــذلك تنوعـــت مـــا بـــني حمكمـــة، ومعمـــل لـــصنع اجلـــوارب، ومركـــز تأهيـــل 
  ... ، ومتحف، وحمل ألعاب، وملجأ، وحافلةاملعوقني، ومعمل جنارة

 يساهم الذيون املكان املتنقل الّلبنانياب األطفال  استخدم كتّ _ز 
لـــروز ) نـــادرة والـــسمكة(يف إعطـــاء الِقـــصة حيويـــة وخيـــاًال كمـــا يف حكايـــة 

صـيد، بيـع :  تنقل القارئ من  جو حياة الصيادين الفقراء الرتيبةاّليتغريب 
عــودة إىل املنــزل، حيــاة النــساء، طــبخ، مــسؤولية املنــزل، قــسم مــن الــصيد، 

قـــصور، : إىل جـــو حيـــاة األمـــراء احلافلـــة… غـــْزل: وأعمـــال تتقنهـــا النـــساء
  ....رياش، عربات مذهبة

لـــروز غريـــب ) العجـــوز والـــذئب(كـــذلك يتنـــوع املكـــان يف حكايـــة 
 عليـــه الـــذيحيـــث االنتقـــال مـــن مكـــان إىل مكـــان يـــشّكل عقابًـــا للـــسارق 
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بعيــد : " وصــفه  بأنــهالــذي قبــل غيــاب الــشمس إىل مكانــه األصــلي وجــهالتّ 
وقد لعـب هـذا املكـان البعيـد دورًا يف ". بعيد ال يصله قبلما الشمس تغيب

  .عملية السرقة، ويف تسريع عملية اهلرب، ويف إثارة خيال القارئ أيًضا
 ، لعـــب االنتقـــال مـــن القـــاهرة إىل"املكـــان البعيـــد"وبالبقـــاء يف إطـــار 

 نقـــل بطـــَل احلكايـــة إليـــه جـــين يـــذكرنا الـــذي مل يـــسم، و الـــذيهـــذا املكـــان 
ــــال وســــري احلــــدث يف  ــــا يف إثــــراء اخلي ــــة وليلــــة دورًا مهم حبكايــــات ألــــف ليل

كمـا لعـب التنـوع املكـاين بــني . لناديـا ديــاب) معـروف اإلسـكافي(حكايـة 
ـــا مبـــروك(لبنـــان ومـــصر دوره املهـــم يف ِقـــصة  وث؛ فمـــصر لرشـــاد دارغـــ) باب

بعيــدة بُعــد املــسافة اازيــة بــني الكــسل والعمــل، وبــني احلريــة والــسجن، ممــا 
وتنوَّع املكان يف قـصص أخـرى، فنقلـت إملـي نـصر . غري حياة بطل الِقصة

؛ )علــى بــساط الــثلج(اهللا قراءهــا مــن لبنــان إىل بــالد األنويــت يف روايتهــا 
فقد نقـل كـل األحـداث   _  رغم أنه جرى ملرة واحدة فقط _وهو انتقال 

  _ دون أن يقرر بطل روايتها للّناشئة أحبت أن تصفها اّليتإىل هذه البالد 
  البقـــاء هنـــاك،  بـــل العـــودة يف إشـــارة واضـــحة إىل _كمـــا قـــرر بابـــا مـــربوك 

  . التمسك باجلذور وأرض الوطن
وشـــابَه هـــذا االنتقـــاَل انتقـــاٌل ملـــرة واحـــدة مـــن صـــور إىل قرطاجـــة يف 

لــروز غريــب؛ أمــا وأنــه كــان ممنوًعــا عنهــا العــودة إىل وطنهــا ) ارأليــس(قِــصة 
األم، فقــد محلــت الــوطن يف قلبهــا وأنــشأته يف مكــان آخــر بعيــٍد، متجــاوزة 
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 يعـاين آالمـه كـل مـن يـشكو الغربـة علـى الـذيي باملكـان و الّتقليـدالتمسك 
 بـه رالـّشعو  بـالغ يف الـذيملـي منـصور، و ) معموديـة الغربـة(غرار بطل ِقصة 

  . حىت فقد كل منطق
وال ننــسى االنتقــال الــسهل البــسيط بــني القريــة واملدينــة يف القــصص 

وال ننسى االنتقال السهل . ، وتفضيل القرية يف كل مرة على املدينةالّلبنانية
اإلجيـــايب بـــني بـــريوت والقريـــة، وتفـــضيل القريـــة علـــى بـــريوت إال النـــادر مـــن 

  . القصص
 أثبـت وجـوده، وأثبـت أن الّلبنانيـةص وهكذا، فإن املكان، يف القـص

الكّتــاب قــد وقفــوا علــى أرض صــلبة وأوقفــوا قــرّاءهم معهــم، واســتطاعوا أن 
 قــــادرة علــــى _ رغــــم تنوعهــــا وانزياحاــــا غــــري املعقــــدة _تكــــون أمكنــــتهم 

اإلضــــاءة الواقعيــــة واخلياليــــة يف آن، وإن افتقــــدنا أمكنــــة مل يــــرد ذكرهــــا وال 
، وعـــامل العلـــوم احلديثـــة، والـــسبب يف ذلـــك وصـــفها، كاملكتبـــات، واملخـــابر

  .افتقادنا املوضوعات املتعلقة ذه العوامل
  الّزمانحيز ) ب(

نـْسٌج، ينـشأ عنـه سـحر، ينـشأ عنـه "ي، وهـو الـسرد الّزمـانويعىن بـه 
فهـو ُحلمـة احلـدث، … وجود، ينشأ عنه مجالية سـحرية، أو سـحرية مجاليـة

  ". 1لشخصيةا، وِصْنو احليز، وقوام السردوملح 
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وهو ليس جمرد خيط ومهي يربط األحداث بعضها ببعض، ويؤسـس 
 علـــى أن تتخـــذ اللغـــة بعـــضها مـــع بعـــض، ويظـــاهر الشخـــصياتلعالقـــات 

موقعها يف إطار السريورة، ولكنه اغتدى أعظم من ذلك شأنًا، وأخطر من 
  كمــا يعنــتالّزمن بــالّلعــبذلــك َدْيــَدنًا، فمــن الكتــاب مــن يعنــت نفــسه يف 

زمن املغامرة :  إىلالّزمان، فيقسمه الشخصيات و اللغة باحليز و الّلعبنفسه ب
 احملكي، وزمن الكتابة أو ما يسمى بزمن املخاض الّزمنأو زمن احلكاية أو 

 يــــأيت يف ايــــة الــــذي التعــــددي الّتلقــــياإلبــــداعي، وزمــــن القــــراءة أو زمــــن 
د األحــوال واألشــخاص، الطــول والراحــة والتجــدد بتجــد"ـاملطــاف، ويتميــز بــ

  ". 1فهو زمن ذو صفة تعددية

 الـّزمنيـة، وإمنـا يعنيهـا الطّفلي ال يعين الِقـصة السرد الّزمانعلى أن  
ماضـي، مث حاضـر، مث : التـايل التّـصور يكـون علـى الـذيي الطبيعي الّتقليد

 استعمل يف السرود القدمية، على حنـو مـن املـسار الطبيعـي الذيمستقبل، و 
 الـّشفهيةية الـسردالـسائد يف األعمـال Chronology  الـّزمينأو  التسلـسل 

  . واملكتوبة

 كثــريًا مــا تتطلــب أن يقــع التبــادل فيمــا بــني الــسردولكــن مقتــضيات 
، أو مــــا "التـــضليل احلكـــائي"، أو "االنزيـــاح احلـــدثي"يـــة، فيقـــع الّزمناملواقـــع 
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" 1التــشويش"، أو "بالتذبــذ"، أو "الــّزمينالــال تسلــسل "_يــسمى أيــًضا ب
ة الفهـم، إذ ال الـّصعبن يـضللهم انزيـاح األزمنـة الـذيممـا ال يناسـب األطفـال 

 هـــو جمـــال انتقـــاد احلكايـــات الــذي الـــّصعبميكــنهم إدراك ذلـــك  التـــداخل 
مـــثًال إذا مـــا قـــدمت إىل األطفـــال كمـــا  هـــي، ) ألـــف ليلـــة وليلـــة(الـــواردة يف 
 تتـضمن بعـض حكاياتـه املركزيـة الـذي، ي واحلكائيالسرد و الّزمينبتداخلها 

  إىل ســـبعة عـــشر _  يف بعـــض األحيـــان _حكايـــات أخريـــات قـــد تـــصل 
مــثًال، بينمــا يــشّكل هــذا  التــداخل ) محــال بغــداد(حكايــة، كمــا يف حكايــة 

  .منوذًجا ممتًعا للكبار

يف ملحـــــق ) 4(وميكـــــن، للمزيـــــد مـــــن التوضـــــيح، مراجعـــــة اجلـــــدول 
 عينـــة القـــصص، وذلـــك لالســـتناد إليـــه يف  يفالّزمـــانالبحـــث، وهـــو جـــدول 

  :  وما يليه من نتائجالتايلالوصول إىل معلومات اجلدول 
  

  الّزمان  عدد القصص

  قديم  الالّزمان  17

   الحاضرالّزمن  2

  زمن غير محدد  40

                                                 
.  يف صـميم حبـوثهمالّنظريـةلـذا، وجـدت هـذه . متيـز الوحـدة الكالميـة عـن احلكايـةالّـيتن كانوا يرون فيه امليزة الوحيدة الذينيني الروس الّشكالمن ابتكار ) الّزمينف التحري( تعد نظرية _ 1

ا مـن القيـود ◌ً  عـدوه ضـربالـذي الّزمـاين من قيـد التسلـسل الّتخلص أرادوا الّنظريةولعل مبتكري ومنفذي هذه .  التشويش، وقال إن املؤلف يصطنعه لغاية مجالية:)طودوروف(وقد مساه 

، الّراويــةفــي نظريــة : عبــد امللــك مرتــاض. [الــسرد ومــن اخلــروج عــن املــألوف جــدة يف  املنطقــي، وشوشــوا نظامــه، واختــذوا مــن الفوضــى مجــاًال فنيــا،الــّزمنالفنيــة املكبلــة فمزقــوا سالســل 

  ]. 222_220ص
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ــــسنة بعــــصر أو زمــــان مــــاض محــــدد   50 + 1: الجــــاهلي(ب
+ 6: حـــا عـــاش فيـــه جالـــذي الـــّزمن+ 1: القـــرن الـــسادس للمـــيالد

+ 1: ةالثانيــالحــرب العالميــة + 1: عقيــب الحــرب العالميــة األولــى
+ 4: االحــــتالل التركــــي للبنــــان+ 1: أيــــام األميــــر بــــشير الــــشهابي

+ 1عــــــام 1935+ 1: م1924+1: الثمانينيــــــات+ 1: الــــــستينيات
+ 1: 1949 آذار 21+ 1: م1956عـــــــــام + 1: م1947

 1912يـــسان عـــام ن+ 1: قبـــل ســـتمائة ســـنة+ 1: القــرن العـــشرون
يـة مـن قبـل الّذاتاكتـشاف نظـام الخدمـة + 1: تانيـكاّلتيوقت غرقـت 
أيــام النعمــان + 1: وقــت بنــت أليــسار مدينــة قرطاجــة+ 1

الحـــرب + 3:  اإلســـرائيليالّلبنـــانيزمـــن الـــصراع + 1: ملـــك الحيـــرة
  .19: الّلبنانية

  فصل الشتاء   7

  فصل الخريف          6 

  الصيف فصل   5

  الربيعفصل   16

  فصول السنة   1

عطل الصيف، والربيع، والعطل األسبوعية (أيام العطل   30
  )المدرسية

  أيام المدرسة  26

  أيام العيد  10

+ 3:ليل+ 2: صباح+ 2:الفجر+ 2: عام(أحد األيام   12
  )1: بعد ظهر+ 2: مساء

  انتهاء العام الدراسي  1

  كل أيام السنة  1

  ار الكرزوقت نضوج ثم  1
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  انزياحات زمنية كثيرة     3

  نهار من الصباح حتى المساء  3

  شهر قمري  1

  زمان امتد سنوات  11

  انزياح من اآلن إلى الماضي   14

   سنة20زمان امتد من طفولة ناجي إلى   1

  يوم ولدت الغزالة هيفاء مولودها بدر  1

  أيام احتفال بمهرجان  2

  أيلول  1

  منتصف تشرين  1

  ل حصة رياضةأو   1

  وقت عشاء العائلة  1

  زمن طفولة الراوية  1

  سهرة مسائية  1

  المجموع  275

  

، الــّسابقيف ملحــق البحــث واجلــدول ) 4 (الّزمــان وبدراســة جــدول 
  : نستنتج
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:  تنهـــل مـــن املاضـــي بأنواعـــهالّلبنانيـــة الناشـــئةقـــصص األطفـــال و ) أ(
بـسنة أو فـصل أو شـهر قدمي، زمن غري حمدد لكنه يف املاضـي، زمـن حمـدد (

، أيـــــام الطفولــــةأو ــــار أو ليــــل أو يــــوم، أيــــام العيـــــد، أيــــام املدرســــة، أيــــام 
حــواىل ( ِقــصة، أي بنــسبة 273وذلــك يف ...) احلــروب، مناســبات خاصــة

مـــن %) ,7272حـــواىل (، بينمـــا يـــشّكل احلاضـــر نـــسبة %)99.2727
ا الكبــــري يف والتبــــاين . زمــــان القــــصص يف العينــــة، وهــــي نــــسبة ضــــئيلة جــــد

ــــاب القــــصة _  إن دل علــــى شــــيء _النــــسبتني    فإمنــــا يــــدل علــــى  أن كّت
ــــون معظمهــــا  ــــد قصــــصهم يف املاضــــي، خاصــــة وأــــم يكتب يفــــضلون  حتدي

باإلضـافة إىل هــذا، . الــّزمن املباشــر املرتبطـة ارتباطًــا وثيًقـا ـذا الـسردبطريقـة 
يهم التعـاطي معهـا فإن اسـتعارة املـؤلفني أحـداثًا حقيقيـة أو ومهيـة يـسهل علـ

تغيــــــريًا وحتـــــــويرًا دون ضـــــــغط الواقـــــــع علــــــيهم، وإفـــــــساًحا أمـــــــام إســـــــقاطات 
Projection1 فاملاضـــي ســـاحة اخليـــال الرئيـــسة .  لتعـــرب عـــن نفـــسهاالطّفـــل

  قــد يثــري القلــق يف نفــسه، ممــا الـذي عــن احلاضــر الناشــئ و الطّفــل تبعــد الّـيت
اـــا ومكاـــا وشخــــصياا يعـــين أن الِقـــصة ميكـــن أن تطــــوى بأحـــداثها وزم

                                                 
أو علـيهم أو حييل ( يقول إن الفرد يسقط على اآلخرين الذيوهو تعبري مستعار من فرويد .  يسقط فيها املؤلف جوانب من نفسهاّليت الشخصيات هو Projection: اإلسقاط _ 1

 Nicolaوتقــول نيكــوال ديامونــد .  مــن كيانــها، أي إدخــال الفــرد أشــياء معينــة يف ذاتــه واعتبارهــا جــزءً interjectionوالنقــيض هــو اإلســقاط الــداخلي . مــا ال تقبلــه ذاتــه) ينــسب إلــيهم

Diamond ) 1992(  إن صاحب املصطلح هو ساندور فرينزيSandor Ferenczi ذيره مث أخذه فرويد وطو 1909 وضعه يف عام ال.  

Mohammad Enani: Modern Literary Terms, A Study And A Ditionary: English, Dic80. 
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 إىل واقــع حقيقــي قــد ال حيمــل مهومــه، وإن كــان حيمــل مهوًمــا الطّفــلليعــود 
  .أخرى يعانيها اتمع ككل

أمـــا احلاضـــر، فهـــو بعيـــد عـــن اخليـــال، صـــعب علـــى املـــؤلفني فيـــه أن 
وها أو حيوروهـا، رمبـا ألن هـذا  يـضع الـّزمنيستعريوا األحداث احلقيقية فيغري 

 شــاهد العيــان أو املــؤرخ فيكــون أبعــد مــا يكــون عــن خيــال القــاص موضــع
ـــصة  ـــيتالِق ـــل يبحـــث اّل ـــهالطّف وال يـــستغرب الفـــرق بـــني نـــسبيت .  القـــارئ عن

 أن احلاضـر هـو الـّسابقةني املاضي واحلاضر إذا ما أضفنا إىل األسباب الّزمن
ة أضــيق االمتـــدادات وأشـــدها احنــصارًا حبكـــم قـــوة األشــياء، إذ إنـــه جمـــرد فـــرت 

  .مها املاضي واملستقبل: انتقالية تربط بني مرحلتني اثنتني ال حدود هلما
 احلقيقي فرصة يضع فيها املؤلفون قـراءهم الّزمنيشكل حتديد ) ب(

 والقـــــصص التّـــــارخييأمــــام جـــــو حقيقـــــي وجـــــد معظمــــه يف قـــــصص اخليـــــال 
  .الوطنية

ـــاب ) ج( يقـــارب  يف أربعـــني ِقـــصة، أي مبعـــدل الّزمـــانمل حيـــدد الكّت
  .وهي نسبة كبرية ميكن تفاديها%) 14.5454(

 فيما يتعلق مبدة أحـداث الِقـصة، إذ حـددها الّزمانتنوع حتديد ) د(
  .  ليكون سنواتالّزمانالبعض بساعة أو يوم أو شهر ورمبا امتد 

  مبــــــــا فيهـــــــــا _تــــــــشّكل االنزياحـــــــــات مــــــــن اآلن إىل املاضـــــــــي ) ه(
  %). 6.1818(بة   ما يقارب نس_االنزياحات الكثرية 
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، جتــــدر الناشــــئة بِقــــصة األطفــــال و الــــّزمنوبـــالعودة إىل قــــضية عالقــــة 
ي الطبيعـي الـسائر الّتقليـد الـّزمناإلشارة إىل أن النسبة العظمـى منهـا حتقـق 

عرب املاضي فاحلاضر فاملستقبل، مما يعين أن معظـم كتـاب قـصص األطفـال 
ي الّتقليـد الّزمان اإلجيابية بطّفلال قادرون على معرفة حقيقة عالقة الناشئةو 
  .  يالّتقليد بغري السلبّيةو 

ي،  الّتقليـد الّزمنوقد قدم كتاب القصة معظم قصصهم القصرية يف 
 مل الّــيتإلليــاس زغيــب ) الظريــف ملكــو(ات كروايــة الرّاويــكــذلك فعلــوا يف 

ا مـــن االنزياحـــات إىل زمـــن مـــضى، وهـــي انزياحـــات  تـــشهد إال القليـــل جـــد
إلملي نصر اهللا، ورواية ) على بساط الثلج(كذلك رواية . ومفهومةسهلة 

 شـــهدت الّـــيت) الـــصغيرالطبيـــب (لـــروز غريـــب، وروايـــة ) المعنـــي الكبيـــر(
  .انزياحات بسيطة ومفهومة داخلها

لنـــازك ســـابا يـــارد القليـــل مـــن ) فـــي ظـــل القلعـــة( وشـــهدت روايـــة 
فــي ( عــشر مــن رّابــعالاالنزياحــات البــسيطة غــري املعقــدة، وذلــك يف الفــصل 

إذ عــادت الــذكرى ببطلــة الِقــصة نــدى ســت ســنوات تــذكرت ) ظــل القلعــة
ي، الّتقليـد غـري الـّزمنعلى أن البعض اسـتخدم . فيها حادث موت والديها

 يف أول flash back1) زمـن الـذكريات( االنزياح من احلاضر إىل املاضـي أو

                                                 
 أحاطـت الّـيت أو املسرحية أو الفيلم إىل ذكر أحداث ماضـية إليـضاح الظـروف ِقصة املنطقي للالّزمينالرجوع أثناء التسلسل : flash back ا، االرجتاع الفين◌ً  اخلطف خلف_ 1

 كثـريًا مـا تبـدأ باجلرميـة مث تـسرد الّـيت البوليـسية الرّاويةوهذه الوسيلة مستعملة على األخص وبصفة رئيسية وأصيلة يف السينما، مث امتدت بعد ذلك إىل .  واقف أو للتعليق عليهمبوقف من امل
  ].172، ص معجم مصطلحات األدب: جمدي وهبة [. أدت إليهااّليتاألحداث 
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حــداث، وهــو أمــر الِقــصة، فــانقطع القــارئ عــن حاضــر الــراوي وحاضــر األ
  .    الّزمينيفضله الكتاب ويتبعونه، وقد أظهر صحته اجلدول 

، )الملجـأ(وممن استخدم زمنًـا غـري تقليـدي، مسـاح إدريـس يف قِـصة 
ات، يـــ أواخــر الثمانينالّلبنانيـــةإذ تبــدأ اآلن مث تعـــود إىل املاضــي أيـــام احلــرب 

ا إىل قلـة االنزياحــات وتعـود إىل اآلن، ولكنهـا ال تـشكل إرباًكــا لقارئهـا نظـرً 
  . الشبابوقلة احلكايات املتداخلة إىل جانب أا موجهة إىل عمر 

واســـتخدمت إدفيـــك شـــيبوب االنزيـــاح مـــن احلاضـــر إىل املاضـــي يف 
 إىل املاضي متـذكرًا _ بطل الِقصة _إذ يعود نبيل ) ليس الفقر عيًبا(ِقصة 
يـة مث يعـود إىل احلاضـر دون أن  وكالم أمه عن هبـات اهللا اانالطفولةعهد 

  . يكون  االنزياح صعًبا
واستخدمت روز غريب االنزياح من احلاضر إىل املاضي على لـسان 

) مغـارة المـيالد( تـروي حكايـة أسـرا مـع الفقـر والعيـد يف قِـصة اّليتاجلدة 
حــني تــذكرت ) المنــزل القــديم(كــذلك فعلــت بطلــة قــصتها االجتماعيــة؛  

  . ااجدا وتفاصيل حي
) طالــب علــم فــي العــشرينات(واســتخدم ميخائيــل صــوايا يف روايــة 

، أي إىل العـام 1920 إىل عـام الـّضبطاالنزياح من احلاضر إىل املاضي، وب
 التحـــق فيـــه باملدرســـة لـــيقص حكايـــة علمـــه احلقيقيـــة ومعاناتـــه حـــىت الـــذي
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أصــبح مدرًســا وأدركتــه مــع التــدريس حرفــة األدب، وقــد طالــت مــدة القــص 
  . وات طويلةسن

واستخدمت إملي نصر اهللا االنزياح من احلاضر إىل املاضي يف عدة 
، )انـدا الخوتـا(، و)المدينـة والحلـم(، و)المنعطـف(قِـصة : قصص، منها

وعــاد جــربان ). حــسون الغربــة(، و)الجبــار(، و)طبــق محــشي ملفــوف(و
مــسعود، ورشــاد دارغــوث، وأنــيس فرحيــة، ومنــري عــشقويت، وحــسن عبــد اهللا 

ـــا رضـــا(، و)وباضـــت الدجاجـــة(، و)جـــدتي: (ىل املاضـــي يفإ ، )اســـمع ي
وكلها انزياحـات بـسيطة )... أعظم هول أعظم بهجة(، و)مغارة ظريفة(و

  .   غري معقدة
ويكـــون االنزيـــاح مربًكـــا إذا مـــا اســـتخدمه القـــاص بكثـــرة ممـــا يـــشّكل 

  : صعوبة تتجلى يف
يــث يــضيع القــارئ  واملكــان يف الِقــصة الواحــدة، حبالّزمــانتعــّدد ) أ(

تعـدد احلكايـات داخـل احلكايـة ممـا ) ب( األصـليني الّزمـانفال جيد املكان و 
قد يفقد القارئ احلكاية األصـلية فيحتـاج إىل قـراءة ثانيـة أو ثالثـة لإلمـساك 

  .خبيط احلدث الرئيس
) سيرة الحمـار األخيـر(ومن األمثلة على صعوبة االنزياحات قِـصة 

ر حادثـة مـا   إىل تـذكّ _  يف كـل مـرة _عاد احلمـارلسناء سامي شباين، إذ 
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 الــّشكل وقــد جــاء االنزيــاح علــى ؛يف املاضــي مرتبطــة بانزيــاح مكــاين أيــًضا
  : التايل

) ملــاذا أطلــق عليــه االســم(املاضــي ←) تــشرد احلمــار العجــوز(اآلن 
 ←)توقـــــف يف  الظـــــل وهـــــو منـــــزعج مـــــن أصـــــوات الـــــسيارات( اآلن ←

 اآلن ←يف البيــدر وكيــف دهــستها ســيارة" غــرباءال"يتــذكر األتــان (املاضــي 
 يف الشخـــصيةورغـــم أن ). يـــرى صـــديقه الكلـــب ويـــذهب معـــه إىل البيـــدر(

الِقصة جتمع هذه األحداث وتوحدها، إال أا تعجز عـن تـسيريها يف خـط 
  .الناشئةالسهولة املطلوب يف قصص األطفال و 

جائزة (ِقصة  الكثري من االنزياحات يف واستخدمت إدفيك شيبوب
  : التايل الّشكلعلى ) الرفق بالحيوان

ــــزل املهجــــور(اآلن  ــــذهاب إلطعــــام القطــــط يف املن ــــا ال ــــد لين   ←)تري
قبــل ســنة مــضت حــني نــشأت فكــرة اللجــوء إىل املطعــم  القريــب (املاضــي 

 تعتــين بطلــة الِقــصة لينــا الّــيتإلحــضار بقايــا الطعــام إلطعــام القطــط الــشاردة 
قبل سـنتني ( املاضي ←)ظر لينا انتهاء العاصفة للذهابتنت(اآلن ←) ا

اآلن ←) عنــــدما كانــــت جتلــــب الطعــــام مــــن عنــــد اجلــــريان إلطعــــام القطــــط
 القارئ، للطّفل وهي انزياحات كثرية، مربكة ؛)تطلب من والدها مرافقتها(

  . املعقدالّزماينوحتتاج إىل  قراءة النص أكثر من مرة لفهم معناه يف إطاره 
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 الّـيتلربيعة أيب فاضل، فهي حافلة باالنزياحـات ) ة الورواررحل(أما 
خ احلروب على أرض لبنـان إىل جانـب تأرخيهـا حيـاة بطـل الِقـصة ممـا ال تؤرّ 

  .  ميكن حصره
 واملكــان، ميكــن أن تعرقــل الّزمــان تثــري الّــيتأخــريًا، فــإن االنزياحــات 

 لـــصعوبتها، علـــى  الِقـــصة الفاشـــلة غـــري القـــادرةالِقـــصة وتـــضعها يف مـــصافّ 
  . الطّفلالوصول إىل 
   والبيئةالطّفلِقصة 

  :نستخلص مما سبق ما يلي
لــــئال يــــشعر ) زمانًــــا ومكانًــــا (الطّفــــليفــــرتض حتديــــد بيئــــة ِقــــصة  )أ(

القارئ بأنه يقـرأ قِـصة ال عالقـة هلـا بـالواقع  أوًال، ولـئال يـضيع إن مل حتـدد؛ 
 الناشــئةملــام  قــاص األطفــال و   مبــدى إ_  يف هــذا الــشأن _واألمــر متعلــق 

  . الّزمان من ضمنها املكان و اّليتمبوضوعه ومدى حتديده لعناصره 
ترّكــز بعــض القــصص علــى أحــد العنــصرين أكثــر مــن اآلخــر،  )ب(

 بينمـــــا وقـــــع آخـــــرون يف شـــــرك حتديـــــد أحـــــد الثـــــايندون أن مـــــل العنـــــصر 
  . يب فين، وهو عالثاينعنصري الّزمكان دون اإلشارة إىل العنصر 

 أن يعـــرف مراحـــل منـــو الناشـــئةعلـــى كاتـــب قـــصة األطفـــال و  )ج(  
 واملكـان وإال قــدم قِـصة يــصعب الّزمـان بكـل مــن النمـو وعالقـة هــذا الطّفـل
  .   فهمهاالطّفلعلى 
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 ببيئـــات حمليـــة وطبيعيــة وتارخييـــة وعلميـــة، الطّفــلجيــب تعريـــف  )د( 
 ة علـــى غـــرار مـــا فعلـــت وفـــاء حبيـــث تـــزداد ثقافتـــه البيئيـــة عـــن طريـــق الِقـــص

 صــعدت بالقــارئ مــع  اخليــاط الّــيتو ) الخيــاط والقمــر(احلــسيين يف قــصتها 
إىل السماء فعرفته بالقمر املتغري بطريقة أدبيـة مقدمـة إليـه معلومـات بـسيطة 

كــذلك كمــا فعلــت روز غريــب وإدفيــك شــيبوب وأنــيس . علميـة عــن القمــر
  .... روينيفرحية وإملي نصر اهللا يف وصف القرية والق

 تتحــدث عنهــا الِقــصة مــن خلــل الّــيتجيــب التــزام حقيقــة البيئــة  )ه(
 اللغـة واملالبـس و الّتقاليد بالعادات و الطّفلتقدمي خطوطها العريضة لتعريف 

 أن يــــسلط الــــضوء علــــى أمنــــاط _  يف هــــذا اإلطــــار _وميكــــن ... وغريهــــا
 الّتفكـريبيئة، كـسيادة منـط  تتعلق تعلًقا مباشرًا أو غري مباشر بالاّليت الّتفكري

، وأو سـيادة منـط التفرقـة بـني )النملـة والُبرغـوث(الغوغائي كمـا يف حكايـة 
حــــسان (لــــروز غريــــب، و) زهــــرة البــــر: (ان كمــــا يف قــــصيتالــــصبيالبنــــات و 
 اخلــرايف املــؤمن بالــسحر الّتفكــريإلدفيــك شــيبوب، أو ســيادة منــط ) وأخواتــه

  ...لروز غريب) الريحانة(واخلرافات كما يف حكاية 

ميكــن لبيئــة الِقــصة أن تــساهم يف تنميــة احلــس اجلمــايل عنــد  )و(   
الظريــف (، خاصــة حــني يكــون وصــف الطبيعــة دقيًقــا كمــا يف روايــة الطّفــل
  .  إللياس زغيب مثالً ) ملكو
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 الّــيتميكــن لبيئــة الِقــصة أن تــساهم يف حتديــد األهــداف الكــربى  )ز(
 إىل البقاء يف الوطن، كما الدعوةل إليها، كون للوصو الّلبنانييسعى الكتاب 

) الظريــــف ملكــــو(إلدفيــــك شــــيبوب، و) الــــصغيرالطبيــــب : (يف روايــــات
لنـازك ســابا ) بعيــًدا عـن ظــل القلعـة(و) فــي ظـل القلعـة(إلليـاس زغيـب، و

وذلـــك مــن خلـــل وصـــف املكـــان ريـــب؛ لـــروز غ) ألقـــوا دلــوكم(يــارد، وقِـــصة 
 جيــب أن الّـيت الّلبنانيــة الشخـصيةمـا بتكــوين ، وعالقــة كليهالّزمـانوعالقتـه ب

  . حتقق وجودها يف وطنها

 احلاضـر القـادر علـى أن الـّزمن الناشـئةتفتقد قصص األطفـال و  )ح(
 املؤلــَف أمــام مــسؤولية كبــرية الــّزمنيــؤرخ املرحلــة اآلنيــة، حــىت لــو وضــع هــذا 

 القــصة، تتجلــى يف مــشاركته الفكريــة واحلــضارية يف بنــاء اتمــع عــن طريــق
  .ويف تقييم هذه املرحلة اآلن وفيما بعد

عـت  يف قـصص األطفـال، وتنوّ الّزمانع املكان و أخريًا، فقد تنوّ ) ط(
دها عها وتعدّ  يثري بسيطها بيئة الِقصة، ويعرقل تنوّ اّليتأشكال االنزياحات 

 ة األطفال و سري احلدث مما يدعو إىل وجوب التزام قواعد فناشئة ِقصالن .  
 

  خامًسا

 الخيال
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ـــــيتهـــــو القـــــدرة ) Imagination, Imagination(اخليـــــال      اّل
يــــستطيع العقــــل ــــا أن يــــشكل صــــورًا لألشــــياء أو األشــــخاص أو يــــشاهد 
الوجود من خلل حفظ ما يدركه احلس املـشرتك مـن صـور احملـسوسات بعـد 

 بواســطتها الّــيت تــشكل عمــاده و الّــيت، شــرط أن يعطــى احلريــة 1غيبوبــة املــادة
 واملكـــان للوصـــول إىل حقـــائق ال ميكـــن الوصـــول إليهـــا عـــن الّزمـــانحيلـــق يف 

 والفنـــون واآلداب التّـــاريخ فيـــساعد علـــى فهـــم وقـــائع ؛طريـــق احلـــواس اـــردة
، ويـــساعد علـــى الوصـــول إىل 2 األخـــرىالثقافـــةوالعلـــوم واكتـــساب عناصـــر 

تــد إىل  وحاضــره وميالطّفــلاإلبــداع الفــين واالبتكــار ألنــه يــصل بــني ماضــي 
  . 3مستقبله

 فـــإذا  ، األدبيـــةالّدراســـة فقـــط، بـــل ب4الـــّنفسوال خيـــتص اخليـــال بعلـــم 
تعــين إعــادة إنتــاج عقليــة لتجربــة عاطفيــة أو إدراكيــة ) صــورة(كانــت كلمــة 

، فــإن ارتبــاط 5الــّنفسبــصرية أو ذوقيــة أو مشيــة أو حراريــة أو لونيــة يف علــم 
                                                 

1
   .164، ص ت األدبمعجم مصطلحا: جمدي وهبة _ 
  .78، ص ثقافة األطفال:  هادي نعمان اهلييت_ 2

  . 129، ص التربوي الّنفسعلم   : جابر عبد احلميد جابر_ 3

 عـاد ليـشري إليـه مـن جديـد بعـد أن اعتـرب موضـوًعا قـدميًا مـن موضـوعات الذي الـّنفسلسنوات عديدة يف جمال علم ) اخليال( اختفى مصطلح _ 4
 
َ
وذلـك بإدخالـه ) الّتخيـل(ولـت اسـتعادة مـصطلح اية حالّنفـس الّدراسـات ولكـن بعـض .Fantazyَلكات، وظهرت كلمة بديلة عنـه هـي الفنتازيـا علم نفس امل

إال أن رغم أن مصطلح اخليال كان يتمتـع بـشيوع كبـري يف املناقـشات الفلـسفية،  و.حتت باب االبتكار رغم أن هذا األخري ال ميكن أن يرادف اخليال

 _78، ص ثقافـة األطفـال: هادي نعمان اهليـيت.[بصور األحاسيس أو بالذاكرة الرتباطه  ال يتمتع  إال مبرتبة وطيئةالذي الّنشاطب الفالسفة كانوا ينظرون إليه على أنه نوع من أغل

79  . [  

،  3 ،1962لــــس األعلــــى للفنــــون واآلداب والعلــــوم االجتماعيـــــة، طا. حميــــي الــــدين صــــبحي، مراجعــــة حــــسام  اخلطيـــــب: ، تـــــرنظريــــة األدب:  رينيــــه ويليــــك، أوســــنت واريــــن_ 5

  .        241_240ص
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األعمـال والقـدرة علـى تـصور  األدبية قائم على تذوق هذه الّدراسةاخليال ب
وقبـــل اخلـــوض يف قـــضية اخليـــال وعالقتـــه بقـــصص . مـــا  تقدمـــه مـــن جديـــد

  .   باخليال أوالً الطّفلاألطفال، ال بد من معرفة عالقة 

   والخيالالطّفل 

 طــــوال الطّفــــل أن اخليــــال يرافــــق النمــــو دلــــت حبــــوث علمــــاء نفــــس 
   املبكرةالطفولةمرحلة 

 Early Childhood )2 _ 6على شكل لعب إيهـامي )  سنوات
 يكــاد اخليــال يطغــى علــى الّــيتأو خيــايل أو أحــالم يقظــة متيــز هــذه املرحلــة 

  . 1الواقع فيها
 Middle Childhood )6 الوســطى الطفولــةويتحــول ختيــل أبنــاء 

 مــع منــو اهتمــام الّرتكيــبمــن اإليهــام إىل الواقعيــة واإلبــداع و )  ســنوات9 _
 اإلبداعي عنـد أطفـال مرحلـة الّتخيل، بينما يتضح 2 بالواقع واحلقيقةالطّفل

  .Late Childhood  3 املتأخرة الطفولة
 Earlyاملبكـــــــرة  :  مبراحلهـــــــاAdolescnce أمـــــــا يف املراهقـــــــة 

Adolescnce  )12 _ 13 _ 14والوســطى ) ســنة ، Adolescnce 

Middle) 15 _ 16 _ 17واملتــــأخرة ) ســــنة ،Adolescnce Late ،ـفــــ 
                                                 

  .175، ص النموعلم نفس :  حامد عبد السالم زهران_ 1
  . 215، ص النموعلم نفس :  حامد عبد السالم زهران_ 2
 .240، صالنموعلم نفس :  حامد عبد السالم زهران_ 3
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 املبين على األلفاظ، ويتجه املراهـق مـن احملـسوس الّتخيلدرة على تزداد الق"
ــــــل إىل . إىل اــــــرد ــــــّشعر واملوســــــيقا ونظــــــم الّرســــــمويتــــــضح ذلــــــك يف املي  ال

 فيعـــاود اخليـــال االنطـــالق، 1والكتابـــات األدبيـــة، ويظهـــر يف أحـــالم اليقظـــة
  . نسانيةومييل املراهقون إىل املثاليات واألفكار الكربى اردة والقضايا اإل

 الّزمـانوإذا كانت احلرية عماد املخيلة وركنها املكـني حبيـث حتلـق يف 
واملكان غـري احملـددين، فـإن اخليـال يلعـب دوره يف عمليـة الـتعلم وخاصـة يف 

أخـريًا، جتـدر اإلشـارة إىل .  ال يُفهم من غري هذا العنصرالذيجمال األدب 
مــع تقــدمهم يف ) اخليــال(لثمينــة أن كثــريًا مــن األطفــال يفتقــدون هــذه اهلبــة ا

 ميارسها الكبار للحد مـن انطـالق اخليـال اّليتالسن أو حتت ظروف القمع 
عند األطفال حبجة إعادم إىل أرض الواقع مـا يفقـدهم حيـويتهم وقـدرم 

  . على الفهم واملشاركة واإلبداع

  الّتخيلأشكال 
ع ــــا  تتمتــــالّــــيت بــــاختالف حجــــم احلريــــة الّتخيــــل أشــــكال ختتلــــف 
 إجيابيـا الّتخيـليكون " طليقة"أو " مقيدة"فإذا كانت .  فيه2يةالّذهن الّصورة

ــسوي3يقـود إىل اإلبــداع
ُ
، أو ســلبيا مرتبطًـا بــبعض العواطــف 1 عــرب اخليـال امل

                                                 
 .315، ص النموعلم نفس  : حامد عبد السالم زهران_ 1
  ].164، ص معجم مصطلحات األدب: جمدي وهبة. [ من األشياء واملعاينالّذهنما يتصوره : يةالّذهن الّصورة _ 2

) زيـدون(أمهيـة اخليـال يف العمليـة اإلبداعيـة حـني حتـدثت عـن ) الصغرياحلامل (إدفيك جريديين شيبوب يف ِقصة  شرحت _ 3
ت إحــساسه قــو  "اّلــيتو ، )ألــف ليلــة وليلــة(اخليــال عــرب قراءتــه حلكايــات تنميــة  شــجعه والــده علــى ذيالــابــن صــانع األحذيــة 
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 يتعــدد، فــإىل الّتخيــل؛ وهــذا يعــين أن 2الطّفــلذات التــأثري الــضار يف حيــاة 
 4 أو علـى شـكل صـورة ذهنيـة3زخرفيـاجانب كونه ُمسويًا، ميكن أن يكـون 

  . 7 أو خاطر أو نزوة6 أو وهم وتوهم5أو على شكل تصور

 منــه إىل فقــدان املنطــق، فيغــدو َمَرِضــيا التّــوهموقــد يــؤدي الــوهم أو 
قــصة  عرضــها كتــاب الّــيت الدونكيــشوتية الشخــصياتعلــى غــرار مــا تظهــره 

  .  8ون برباعةالّلبناني الناشئةاألطفال و 

منيــة  األُ _أمــا اخليــال اإلجيــايب، فُيقــرأ يف اهلــروب اإلجيــايب إىل احللــم  
بعـــد أن يعجـــز املـــرء عـــن الوصـــول إىل حـــل واقعـــي ملـــشكلة مـــا، كمـــا هـــرب 

لنبيهــة حميـــديل، ) مـــا هــو التلـــوث غــسان يعـــرف: ( أبطــال قـــصصالّرســمب

                                                                                                                            
أهــم مــن صــنع األحذيــة أو " قــادر علــى أمــور  _  خبيالــه الواســع املتوقــد وأحالمــه النهاريــة _ عــرف األب أن ابنــهف، "الــداخلي
غنـــاء ال يـــشق طريقـــه الفـــين إىل الـــصيب وهـــذا مـــا جعـــل . ألمكمـــا توقعـــت ا" أهـــم مـــن مهنـــة واقعيـــة"علـــى  أمـــور ، أو "اخلياطـــة

 .تمثيل، مما حول أحالم النهار إىل فن راقالو 

ــَسوي_ 1
ُ
 جتمــل املعــاين املثاليــة اــسدة بفعــل الّــيت الــّصورذلــك االســتعداد لتــشكيل : Coleridgeعنــد كــولردج :  اخليــال امل
   ].164ص ، معجم مصطلحات األدب: جمدي وهبة [اخليال املبدع

  ] .79، ص ثقافة األطفال: هادي نعمان اهلييت.[ فرتة نقد عنيفة ضد صحف الكوميكسللخ ترددت مثل هذه اآلراء كثريًا يف الواليات املتحدة األمريكية يف اخلمسينات _ 2

معجــم : دي وهبــةجمــ[. القــدرة علــى تنــسيق مــدركات اخليــال وترتيبهــا ترتيبًــا بليًغــا: Hobbes اخليــال الزخــريف عنــد هبــز _ 3
  ].164، ص مصطلحات األدب

 . سبقت اإلشارة إىل تعريفها_ 4
 ].164، ص معجم مصطلحات األدب: جمدي وهبة[). تعريفات اجلرجاين( حصول صورة الشيء يف العقل _ 5
 ].165، ص معجم مصطلحات األدب: جمدي وهبة[.  رأي ينبته اخليال ال العقل_ 6
وميكـن العـودة، يف هـذ ].165، ص معجـم مـصطلحات األدب: جمـدي وهبـة[. الـّنفسيف  شهوة أو فكرة مؤقتة ختـتلج _ 7

 . أللبري مطلق، وهي تندرج حتت عنوان النزوة الفكرية) ل المفقودالذي( احليوان ِقصةاال، إىل 
  .  لروز غريب) أبو الشوارب(إلملي نصر اهللا، و) كالم(، و)زغاريد اجلن: ( انظر_ 8
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إلملــي نــصر اهللا، ) بطاقــة معايــدة(إلدفيــك شــيبوب، و) حمامــة الــسالم(و
ــــــصة وباهلند ــــــم(ســــــة بطــــــل ِق ــــــصر الحل أللكــــــسندرا باســــــيل  عــــــواد، ) الق

إلليـاس ) أميـر األحـالم(وباالستعانة بقوى أكرب من قوى البشر بطُل قِـصة 
 مــن االحــتالل الــّتخلصمسيــا حيــث ترافــَق حلــم األخــري بالعمــل اجلــاد علــى 

  .    أوًال، ومن اجلوع والفقر ثانًيا

 خليــال الــوهم أو لفكــرة وفكــرة العمــل هــذه تنــاقض فكــرة االستــسالم
َرضية 

َ
بوية إىل األهداف  ال متتّ اّليتأحالم اليقظة امل تذكرنا اّليتو .  بصلةالرت 

 ورث مائــــة درهــــم عــــن أبيــــه الــــذي و 1حبكايــــة احلــــالق عــــن أخيــــه اخلــــامس
واشرتى ا زجاًجا وراح حيلـم بـالبيع والـربح وهـو مـستند إىل جـدار، إىل أن 

  . احللمرَ  وتكسّ رَ رفس الزجاج وهو حيلم فتكسّ 

 نــشرت الّــيت) اللّبانــة وإنــاء اللــنب( كمــا تعيــدنا  إىل حكايــة الفــونتني 
إليــاس  قدســي حتــت عنــوان ) العاميــة( صــاغها بالعربيــة الّــيت و 16782عــام 

ألــف ليلــة (وتعيــدنا احلكايــة إىل حكايــة يف . 3)الفالحــة ومحلــوب اللــبن(
                                                 

  .      309ص ، الماضي المشترك بين العرب والغرب:  رانيال.ل.أ:  انظر_ 1
ا، وقــد نــشرت يف أمريكــا أيــًضا يف نــص مدرســي للمــستوى _ 2 الماضــي المــشترك بــين العــرب : رانــيال. ل.أ) [ بائعــة اللــنب والــدلو:( لألطفــال حتــت عنــوانالثّالــث احلكايــة شــهرية جــد

  ]. 311، ص والغرب
ا، وهي قصيدة مرحة، تتصف باخليال الواسع، ألفاظها عاميـة، واملكـان فيهـا واضـح، حمـدد   استطعت احلصول على هذه _ 3 القصيدة من مكتبة الظاهرية بدمشق، من نسخة قدمية جد

  : باألمساء
  .ووجها متل التفاحهْ / كانت متشق ورق توت/ ال هلا رزق وال فالحهْ / كانت واحده فالحهْ 

  .هونيك اللنب مرغوب/ قالت بيعه ببريوت/لوبوأخذت ِبكراها حم/كانت متشق ورق توت
  حاكم بريوت مدينهْ / وزنارها طرابلسي جديد/وعندها تايل سكربينهْ / لبست خراطة العيد
  سداسها وحتكي بالسكهْ / متشي وتضرب خبماسها/ مركزته فوق الكعكهْ /حملوا على راسها

  =وال يل رزق وال يل معني؟ / ن يل طروشليش حىت ما يكو / والفراغه بقرش وعشرين/ قال ببيعه بعشر قروش

  برعاها مع الغيضهْ / وباخد نعجه بال حقها/ حبط هلم ستني بيضهْ / باخد يل شي كام رقهْ = 
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نــه عــن فقــري مــأل وعــاء مــن الفخــار بالزبــد، وأ) وليلــة خــذ حيلــم مبكــسب ميك
 مث يولد له ولد تنسى أمه أن ترعاه ذات يوم فريكلهـا، وبينمـا ،من أن يتزوج

ويُعتقـــــد أن ! حيـــــاكي حركـــــة الركـــــل، ضـــــرب الوعـــــاء فتهـــــشم وتنـــــاثر الزبـــــد
 األخــــرية قــــد صــــيغت علــــى مثــــال أقــــدم األشــــكال املدونــــة هلــــذا الشخــــصية

ن الربامهـة كـان عنـده جـرة رجـل مـ"وُحتكـى عـن ) كليلة ودمنة(ذج يف النمو 
  ". 1…من العسل

بنـــاء القـــالع يف "ذج لـــدى الفولكلـــوريني بنمـــوذج النمـــو وعـــرف هـــذا 
ال تعـد الفـراريج قبـل أن :" بـصفة عامـة حتـت عنـوانالناس، كما عرفه "اهلواء

  إذا أردنا االستعانة بقـصيدة اليـاس بـك قدسـي يف حكايتـه _،أو 2"تفقس
  ".املكيوْل، وال حتسْب قبل أن تقبضْ ال فوْل إال ب "_عن حنه 

                                                                                                                            
  وبعطي للديان الصوف/ أنا باخد اخلرفان/ والنعجة بتجيب خاروف/رقايت بتجيب صيصان
  عمل من جلده شرعات بقلع عينيه التنتني، وب/يتسطى يل َع جلاجات/ وماخّصي ابو احلسني
  لعهْ __وصّريه تا تساع الش/ بعمر دار بعاليل/ باخد حقله بالطلعهْ / وقت ان بيكرت حاليل

  دو__ّدي قرابْة ج_ج/إال واحد امسه دياْب /ردْه _إي ِمْن إجاين ب/بتكرت علّي اخلطابْ 
  تيينياحلوه جنن/ دود احملمرّه _يام خ/ ديين _نه خ_يل ياح_ق/ لْه مره _فته باحلق_ش

  وعشنا عيشة العمرين / حّلي ولبقتله __ص/ ينا بالعينني _وال شأحك/ مابعرف إيش قلتلهْ 
  !لوال ماكون زنكيلهْ / منني بصرله وبيصوريل/ وما حلى القامة الطويلْه / ما حلى عيونو ياديل 

  وخلي يصريوا طزينهْ / وروزا ودعيبس ومراد / منر وفهد وشاهينْه / ر والد_خادين وجانا ع
  ومايف مقاوى َع حرميات/ ضلع القاصر ما بينهان / وأنا حبشد للبنات/ دياب بيحشد للصبيان 

  وانكب احمللوبْ ..وركضتْ / رب منو وبتخىب / بريوح تاجييب املدروْب / قلبه مين بيتعىب 
  فني الراعي والكالْب؟/ فني والدي ورزقي فني؟ / تبكي وتقول فني دياْب؟ / صارت تلطم بالكفني 

  زه واخلرفان؟_فني املع/ جلْه؟_فني البقرة والع/ فني الرقْه والصيصان؟ / ني الغنم باحلقلْه؟؟ ف
  زحيا_وودوها عا ق/بْه _فقوا عليها دري_ش/ نوبر عاريا _عند س/ قلها ا ملصيبْه _راح ع

  قبْض والحتسب قبل عن ت/ ال فول إال باملكيول / اللي راح ما بيتعوض / قالوا هلا املثل بيقول 

  . ]71 _65، صنوادر وفكاهات من أحاديث الحيوانات: الياس بك قدسي[
  .  يف الصفحة ذااِقصة، وهناك املزيد عن هذه ال312، ص الماضي المشترك بين العرب والغرب: رانيال. ل.أ:  انظر_ 1
  .312، ص الماضي المشترك بين العرب والغرب: رانيال. ل. أ_ 2
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والفــــرق بــــني اخليــــال الــــسليب واإلجيــــايب يقــــود إىل الفــــرق بــــني اخليــــال 
وكالمها إجيايب ومـرتبط ببعـضه بعـًضا ارتباطًـا وثيًقـا ) يالّتقليد(و) اإلبداعي(

صورًا خياليـة مل ) الفنان(وإن مل يكن متطابًقا؛ فاألول يستحضر فيه املبدع 
 ممارًِســـا عمليـــَة ختيـــٍل الـــّصور يـــرتجم هـــذه الثـــاين قبـــل، و يـــسبق تكوينهـــا مـــن

 دون اشــرتاط مطابقــة 1الــّسابقة اإلبداعيــة الّتخيــلتقليديــة تــستند إىل عمليــة 
نظــرًا إىل وجــود مرشــحات خمتلفــة " رمسهــا املبــدع  الّــيتصــورة املتلقــي لتلــك 

لـــدى األفـــراد املختلفـــني، حيـــث يـــشكل اإلحـــساس واإلدراك والقـــدرة علـــى 
] …[، متغـــريات يف هـــذه املـــسألة الّتفكـــري نفـــسها، والقـــدرة علـــى ّتخيـــلال

  أن يكــــون املتلقــــي صــــورًا خياليــــة _  يف بعــــض األحيــــان _ويــــصل األمــــر 
وهــــذا مــــا يـــدعو كاتــــب قــــصة ". 2 يرمسهــــا األديـــبالّــــيتمغـــايرة متاًمــــا لتلـــك 

 لطّفـــلا حيـــسه الـــذي إىل حماولـــة اإلتيـــان مبـــا يـــشبه اخليـــال الناشـــئةاألطفـــال و 
ويتفاعـــل معـــه بنـــاء علـــى معرفـــة مراحـــل منـــو اخليـــال ممـــا يقـــرب بـــني هـــذين 

تزوقــه املخيلــة مبتعــدة عــن العقــل ) تومهًــا(مــا يتجاوزمهــا، فيعتــرب  النـوعني؛ أمــا
َرضية

َ
  .  وواقعًة يف شراك املبالغة امل

  الناشئةال في قصة األطفال و _ي_الخ

                                                 
  .80، صثقافة األطفال:  هادي نعمان اهلييت_ 1

  .83، ص ثقافة األطفال:  هادي نعمان اهلييت_ 2
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 أي مــضمون وجــوّ يعتــرب القــدر املناســب مــن اخليــال، يف أســلوب و  
وال . 1عنصر من عناصر األدب، معيـارًا أساسـيا تقـاس علـى أساسـه جودتـه

غرابة أن يكون اخليـال معيـار اجلـودة طاملـا أن كـل مـادة أدبيـة حتمـل تـصويرًا 
 كمـــا تنقلهـــا آلـــة التـــصوير الـــّصورة ال تنقـــل الّـــيتخياليـــا حـــىت الواقعيـــة منهـــا 

لية تدخلها إىل عامل األدب والفن مـن الفوتوغرافية، بل متزج ا ملسات خيا
ــــه ــــدأ علــــى شــــكل 2أوســــع أبواب ــــصويرًا خياليــــا يب ــــم ت ــــا كمــــا حيمــــل الِعل  متاًم

ن ال يلبثون أن يسعوا إىل إثباا بأساليبهم الذيافرتاضات يف أذهان العلماء 
  . 3 أو العمليةيةالّنظر 

 ،اللغـــــــةويوجــــــد اخليـــــــال يف األدب يف كــــــل مـــــــن املــــــضمون األديب و 
فيتجلى يف املـضمون مـن خلـل تركيـب عناصـر فكريـة يف عنـصر جديـد غـري 

ــــــشبيه اللغــــــةأمــــــا يف . موجــــــود ، فيتجلــــــى اخليــــــال يف اســــــتخدام القــــــاص الت
واالستعارة وااز وغريها مـن فنـون صـناعة وصـوغ الكـالم، أي فيمـا يعـرف 

 يعـــرب الفـــرد فيـــه عـــن معـــان ال يفـــصح عنهـــا الكـــالم الـــذيي الّلفظـــباخليـــال 

                                                 
ها وأمجلها مث يلقي عليهـا ظـالًال مـن العاطفـة وألوانًـا مـن الزخـارف، ّ◌◌َ  الفرق بني الفنان احمللق يف خياله وذي اخليال املتوسط أو املسف، أن األول يضيق دائرة األفكار وخيتار أجل_1

ا من العاطفة واالنفعال، قريباً من األداء ◌ً ا خايل◌ً د احلقائق املفصلة وحيرص على إبرازها وإيصاهلا إىل القارئ دون أن يعري التصوير كبري اهتمام، فيبدو أسلوبه رصني، فيقف عنالثاينأما 

 األديب ميتـاز عـن العلمـي اُألسـلوبإن ).  يرقـع بـه نقـط ثغـرات احلقيقـةإن اخليـال عنـد الفنـان كقطـع اجللـد عنـد اإلسـكاف، (:وقد قال توفيق احلكيم عن ضـرورة اخليـال يف الفـن .والتقرير

وأخـريًا، فـإن اخليـال ومـا يـستدعيه مـن صـور وزخـارف، هـو . ا جيمـع بـني املتعـة والفائـدة◌ً حبرارة الفكرة ونبض الوجدان اللذين ال يتأتيان من تقريـر الواقـع فحـسب، بـل مـن تـصويره تـصوير

  ].50 _ 47، صالّراوية و ِقصةال: عزيزة مريدن.[ني األديب والعلمياُألسلوب كًال من _ يف الغالب _ حيدد الذيملعىن الواحد وهو جمال التفاضل بني الكتاب يف ا

  .129، صالتربوي الّنفسعلم :  جابر عبد احلميد جابر_ 2

   . 35 _ 34، ص  وخدمة الجماعةالّترويح): وغريه( حممد علي حافظ _ 3



 719

ملألوف مما يؤكد على قوة اخليال يف تصرفها باملعـاين السـتنباط صـور مؤلفـة ا
  . 1من عناصر صاغتها املخيلة يف كيان جديد

وما ينطبق على اخليال يف األدب ينطبق على الِقصة أيًضا، إذ يعترب 
القدر املناسب منه يف أسلوب ومضمون وجـو الِقـصة معيـارًا أساسـيا تقـاس 

غري أن هـذا ال يعـين . 2ا حىت لو كانت واقعية أو علميةعلى أساسه جود
أن القــصص املليئــة بالــسحر واجلــان أكثــر جــودة مــن غريهــا ألن فيهــا قــدرًا  
كبــريًا مــن اخليــال، فاملقــصود باخليــال هنــا وجــود العناصــر الفكريــة اجلديــدة 

 ذيالـ اللغـوي يتـألف منهـا مـضمون الِقـصة إىل جانـب اخليـال اّليتاملبتكرة  
 تتوجـــه الّـــيتجيـــب علـــى القـــاص أن يـــستخدمه مبـــا يتوافـــق وأعمـــار األطفـــال 

الِقصة إليهم وتنمي مَلكة خياهلم إن وجدوا التشجيع مـن الكبـار ال القمـع 
كـــذلك إن وجـــدوا التـــشجيع . واالســـتهزاء حملاولـــة إعـــادم إىل أرض الواقـــع

ت الِقصة حىت املتفاعل مع أفكار وشخصيا) يالّتقليداخليال (على ممارسة 
، أوعلــى 3لــو وصــل األمــر ــم إىل تقمــص إحــداها حيوانيــة كانــت أم مجــاًدا

                                                 
  .84 _83، ص ثقافة األطفال: هلييت هادي نعمان ا_ 1

لنهـاد طنـوس عبـد اهللا ) عطلة صيف يف القريـة: (صصقالعلمية حيوية جتذب القارئ كما يف  ِقصةال األدبية اللغةتعطي  _ 2
  .   لروز غريب) الشتاء واجلدة(مليخائيل صوايا و) طالب  علم يف العشرينات(و
ن احليوانـات كاحلـصان أو الكلـب أو القـط أو القـرد أو غـري ذلـك، وهـو، يف أن يتقمص شخـصية نـوع مـ للّطفلقد حيلو  _ 3

هذه احلالة، ال يكتفي بتقليد حركات احليوانات وأصواا، بل يوهم نفـسه أنـه أصـبح واحـداً منهـا بالفعـل، مثلـه كمثـل املمثـل 
قتصر على تقمص شخصيات إنسانية أو  فال يالّطفلوقد تتسع دائرة خيال  . يبالغ يف االندماج يف دوره وينسى نفسهالذي

وقـد يـشمل خيالـه مـا هـو . حيوانية بل يتعدى ذلك إىل اجلماد أيًضا حينما يوهم نفسه أنه سـيارة أو طـائرة أو قـصر أو جبـل
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حــني ُيطلــب مــنهم إعــادة قــص الِقــصة بأســلوم ) اخليــال اإلبــداعي(ممارســة 
اخلــــاص وزيــــادة أفكــــار مــــن أفكــــارهم وتغيــــري مــــا يريــــدون تغيــــريه وختيــــل مــــا 

 ة ومبدعها ومنها وضع يتخيلونه من أمور رمبا مل ترد على ذهن كاتب الِقص
  . 1اية لِقصة ذات اية مفتوحة

وبتطبيــق نظريــات اخليــال وتأثريهــا علــى القــصة، جنــد أن كتــاب قــصة 
 مــن خلــل اــاز، اللغــويني قــد اســتخدموا اخليــال الّلبنــاني الناشــئةاألطفــال و 

  : والفكري من خلل تركيب عناصر جديدة يف مضمون الِقصة جتلت يف

 العامـــــة الـــــّصفات برعـــــوا فيـــــه وقـــــدموه ملتـــــزمني بالـــــذيلتـــــأنيس ا) أ(
  . للشخصيات

يـــة عـــادة وتـــذكرنا الّتقليدوتطـــرح يف احلكايـــات : قـــضايا املـــسخ) ب(
 مسخ األمري فيهـا إىل ضـفدع، اّليتالكالسيكية ) والضفدع األمير(حبكاية 

ـــيتوبقـــصص ألـــف ليلـــة وليلـــة  ت  ميـــسخ فيهـــا الرجـــال إىل ـــائم أو كائنـــااّل
ــادرة والــسمكة(وقــد اســتخدمتها روز غريــب يف . غريبــة أو إىل مــردة إذ ) ن
  أن تنقـــذ األمـــري _  بـــسبب أخالقهـــا اجليـــدة وحمبتهـــا _اســـتطاعت نـــادرة 

 ُمــِسَخ مسكــة، ممــا أثــرى اخليــال يف احلكايــة وكــرس األهــداف الــذيالــشاب 
بويــة جحــا (و) بابــا مبــروك: (وأضــفى رشــاد دارغــوث علــى قــصتيه.  فيهــاالرت

                                                                                                                            
 للّطفـلوهذا التقمص يعطـي ...أبعد من ذلك من األشياء غري املوجودة يف عامل احملسوسات مثل املالك والعفريت وغري ذلك

       . ]34، ص  وخدمة الجماعةالّترويح): وغريه(حممد علي حافظ [. فكرًا وخياالً  من التفاعل مع األدب امزيدً 
 . النهايات املفتوحة:  انظر_ 1



 721

خيــاًال ممتًعــا حــني مــسخ بابــا مــربوك الكــسول ســلحفاة تتناســب ) وحمــاره
صـــفاا وصـــفاتِه يف عقـــاب إجيـــايب أمثـــَر فتحـــول إىل إنـــسان نـــشيط ميــــارس 

أمــــا . الرياضــــة وال يأكــــل كثــــريًا  وال يــــدخن وال جيلــــس طــــويًال يف املقــــاهي
جحـا  ( أساء اختيار شريكة حياته ونسي مـا تعلمـه يفالذيالشاب املتعلم 

ـــّشرير ، فقـــد مـــسخ محـــارًا كمـــا مـــسخت زوجتـــه )وحمـــاره ة حيـــة، مـــع مـــا ال
 ميــسخ البــشر إليهــا مــن تــشابه بينهــا وبــني صــفات اّلــيتلــصفات احليوانــات 

جحـــا (وقـــد وردت قـــضية املـــسخ يف حكايـــة . املمـــسوخني مـــن بـــين البـــشر
 ســـرق الـــذيلـــروز غريـــب أيـــًضا، فقـــد صـــدق جحـــا ِقـــصة اللـــص ) وحمـــاره
ط نفسه بدًال منه وقال له إن اهللا مسخه محـارًا وقـت غـضبت أمـه محاره ورب

  .عليه، وها هي قد رضيت عنه فعاد إنسانًا

ــــال يف : األقــــزام) ج( ــــا للخي ــــزال مــــصدرًا مهم ــــت األقــــزام ومــــا ت كان
قــــصص األطفــــال وال نــــستطيع أن نقــــرأ عــــن عــــامل األقــــزام دون أن نتـــــذكر 

 كتبهــا الّــيت) مملكــة القــصار(وتــولكبني، . ر. ر.  كتبهــا جالّــيت) اهلوبيــت(
 اّلــيت) آل مــومينز( كتبتهــا مــاري نورتــون، واّلــيت) المقترضــون(دولــسون، و

 تصف كائنات خارقة  جتعـل األطفـال يتـساءلون اّليتألفها توف جانسون و 
عــن طبيعتهــا وعمــا إذا كانــت أطفــاًال مــثلهم أم حــشرات أم أبنــاء عفاريــت، 

  .. 1أو فئران

                                                 
 . 168، ص أدب األطفال:  جعفرالّرزاق عبد _ 1
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ق يف اخليــــال، خاصـــة إذا فــــصل  الِقــــصة حتلّـــ  ووجـــود األقــــزام جيعـــل
، كما دعاهم ألبـري مطلـق يف " الكبارالناس"القاص بني حياة األقزام وحياة 

وقـد  حتـدث فيهـا عـن . اخليالية واملليئة بأرقى العواطـف) جبل األقزام(ِقصة 
انتهـت باقتنـاع كـل " مجانـة"وفتاة من الكبـار " طبنجا"ِقصة حب بني القزم 

 منهمــا بــأن ال جمــال للــزواج بينهمــا، وهــي نتيجــة واقعيــة لِقــصة حتفــل واحــد
 الكبــار النــاسكمــا أكــد القــاص رفــض قبــول فكــرة زواج األقــزام و . 1باخليــال

 وعدتـه الـذي انتهـت بقتـل األم القـزَم ُجريـدل الّـيت) القـزم عـروس(يف ِقصة 
ية علـــــى أن جلريـــــدل صـــــفات ســـــحر . بتزوجيـــــه ابنتهـــــا وعـــــادت عـــــن وعـــــدها

اســتخدمها للحــصول علــى حقــه يف العــروس املوعــودة أعطــت الِقــصة مزيــًدا 
وقـــد لعـــب وجـــود . هـــذه القـــدرة" طبنجـــا "_مـــن اخليـــال، بينمـــا مل يكـــن ل

مــــن الــــشامات دورًا خياليــــا " جريــــدل" كــــشفت ســــر خــــوف الّــــيتالــــسمكة 
 ، ملــا اسـتطاعت األخــرية أن"قمـر"جـذابًا يف الِقـصة، فلــوال كالمهـا مــع األم 

وقد أشار إلياس زغيب إىل وجـود األقـزام يف . تنجو بابنتها وبسعادة األسرة

                                                 
 الشعوذة ال يلجأ إليهما إال حىت السحر أوف )آين مشيدت( كتبتها اّليت )آل مومينز (ِقصةبتذكرنا النتيجة الواقعية  _ 1

 إىل حديقة مليئة باجلن بل العثور على الّدخولا  مل تكن أبدً )آل مومينز(فالقضية الكربى عند . للحصول على شيء واقعي
وميكن أن .  يزيد من حّدة األحداث الدقيقة ومن إحلاح التفصيالتالصغريووجه البطل .  فقدا األم مومنياّليتحمفظة اليد 

مالحظة كل ما هو حاضر يف العامل احلسي، عامل :  احلقيقيالطفولةاءل هنا أيضاً فيما إذا مل يكن هذا العامل هو عامل نتس
 ]168، ص أدب ا�طفال:  جعفرالّرزاقعبد  [. قبل كل شيء، وليس املخيلة احمللقة حنو املستحيلالّصغار
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 يقــام يف الــذيليكتمــل مــشهد الفــرح يف املهرجــان ) مهرجــان الفــرح(ِقــصة 
  .الّصغاراملدينة وينشر الفرح خاصة عند 

واســــــتخدم ألبــــــري مطلــــــق اخليــــــال يف ِقــــــصة : األفكــــــار اجلديــــــدة) د(
 مـن العنـوان، فـال شـوارب زجاجيـة إال إذا كـان بـدًءا) الشوارب الزجاجيـة(

" شـاليش" وهذا السر سببه عقدة نقص تظهـر يف هـوس األمـري ،وراءها سر
 تقوده  إىل َمهر أوراق اإلمارة بـشعر شـواربه اّليتبالشوارب الطويلة العريضة 

ومـــن مث فقـــداا وحماولـــة تقويتهـــا وحتوهلـــا إىل شـــوارب زجاجيـــة ال تلبـــث أن 
  .كرة خيالية جذابةتنكسر، وهي ف

وميكــــن للغــــة األمنيــــات أن : لغــــة األمنيــــات ولغــــة احلكايــــات) _ه(
تــشكل خيــاًال وخاصــة إذا مــا كــان لــدى املتمــين قاعــدة أدبيــة حكائيــة يلجــأ 

وقـد اسـتخدمت ألكـسندرا باسـيل عــواد . إليهـا ويـستعري منهـا أدوات خيالـه
ستعار منه وذلـك مـن مازجة بني املستعار وامل) لعبة مخيفة(اخليال يف ِقصة 

إذ متنــت بطلــة الِقــصة : تــداخل لغــة الواقــع  مــع لغــة األمنيــات) 1:  (خلــل
" عـصفورًا"، أو "فراشـة ملونـة"أو " ورقة متصلة بأمهاالشجرة" تكون اخلائفة

فباإلضـافة إىل احملـسوسات، ميكـن . ينقر ذنبـه" نسرًا"يهرب من الذئب، أو 
 لــن تتحقــق ولكــن تــشكل هربًــا يف يتالّــ أن يفهــم اخليــال واألمنيــات للطّفــل

ة اخلائفـــــة، الطّفلـــــفالقـــــصة عـــــددت أمنيـــــات . حلظـــــة مـــــن الواقـــــع املخيـــــف
ــــني الواقــــع "ليــــت"، و"ليتهــــا: "، و"متنــــت: "واســــتعملت فعــــل ، يف متــــازج ب
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تــذكر الفتـاة حكايــات جــدا عـن الــذئب، ومــا تــشكله ) 2(احلقيقـي واملرجتــى
 أن ينهـل منهـا بقـدر مـا كـان هذه احلكايات من ثروة أدبيـة ميكـن للمتخيـل

ويبــــدو أن بطلــــة الِقــــصة كانــــت ممــــن يــــدرك معــــىن . قــــد فهمهــــا واســــتوعبها
  ..احلكاية

تثري قصص اجلن اخليال يف الِقـصة : اجلن والشياطني واألشباح) و(
وقد استخدمها كتاب القـصة يف قصـصهم، فأشـارت روز غريـب . واحلكاية

وقـَت عـد احلمـري فوجـدها ناقِـصة إىل اعتقاد جحـا بوجـود اجلـن والـشياطني 
فظن أن اجلن اختطفت النـاقص، وأصـر أن يأخـذ معـه ابنـه يف املـرة القادمـة 

  ).  جحا وحماره(خوفًا منها ففي ِقصة 
 بني الواقع واخليال الّشعبية) معروف اإلسكافي(ودجمت حكاية 

 متثل بوجود جين طيب القلب يشفق على اإلسكايف احلزين على الذي
 إىل  بالد بعيدة عن القاهرة _ بقواه السحرية _وت زوجته، فينقله م

  . ليتخلص من حزنه ويبين حياة جديدة
ملنري اخلطيب ) مغارة الزيت(وقد أعطى اعتقاُد أحد أبطال ِقصة 

جو الِقصة الغارقة يف القلق نوًعا من الرهبة زاد من اإلثارة واخليال يف 
من " شيخ النهر"، و"اجلنية"أعطته شخصيتا الِقصة، باإلضافة إىل ما 

العلمية لروز غريب، وهكذا، فقد استطاع ) جنية الينابيع(خيال لِقصة 
ون أن يستخدموا اخليال اللّبناني الناشئةاملبدعون من كتاب قصة األطفال و 
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 أو خيال املضمون إلضفاء إشراقة على قصص حيبها األوالد اللغوي
يام إن طالت مدة تأثريها  عليهم فتعلقوا ا، وتشكل خطرًا على شخص

 واملربون فيدعون إىل عيش مرحلة اخليال الطّفلوهو ما يرفضه علماء نفس 
  .األدبية واالنتقال إىل أخرى ضمانًا لصحة نفسية وعقلية يرجوا

  خالصة القول 
 إىل جمموعة قواعد فنية لتحقق الناشئةحتتاج قصة األطفال و 

  : االنجاح، أمهه
حسن اختيار املوضوع والعنوان واألمساء وتناسبها مع األعمار ) أ(

   . تتوجه إليهااّليت
إجادة استخدام احلبكة وإقامة التوازن بني املقدمة والعقدة ) ب(

   .واحلل
أديب ، (إبداع طرائق للسرد، وللسرد عالقة بكل من املوضوع ) ج(
   . تتوجه القصة إليهااّليت، وباألعمار )أو علمي
، والتكرار، واحلقيقة وااز، اُألسلوبحسن استخدام احلوار، و ) د(

   .واإليقاع، والوصف، والبيئة، واخليال
 الشخصيات فال يستخدم القاص الشخصياتحسن اختيار ) ه(
اجلدة القاصة، اخلالة زوجة األب اخلبيثة، اجلد احلكيم، األطفال (اجلاهزة 
  .  اللغوية النص من األخطاء اإلمالئية و التأكد من خلو) و (...)املهذبون
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 أخــــريًا، فــــإن التقيــــد باالعتبــــارات الفنيــــة، ال يقلــــل مــــن شــــأن التقيــــد 
بويةباالعتبارات  يكولوجية و الرتبل يكملهاالس ، .  

 وعلــوم العربيــة كــل النمــو وعلــوم نفــس الّرتبيــة يف علــوم الّتعمــقإال أن 
ــا إذا مــا افتقــد امل وهبــة؛ ومــن هنــا ميكــن معرفــة ســر جنــاح هــذا ال يــصنع قاص

     .قصة وفشل أخرى

 

  

  اخلامتة

مل يكــن عبثًــا أن تــشمل النهــضة يف العــامل العــريب يف القــرن العــشرين 
خمتلف جوانـب احليـاة االجتماعيـة واالقتـصادية والـسياسية والفكريـة، فينمـو 

، وتفـتح لـيمالتعاألدب منوا ملحوظًا وتتعدد فنونه وتياراته ومدارسه، وينتشر 
املـــدارس، وتـــشرع جيـــوش األطفـــال تلتحـــق ـــا، وتظهـــر احلاجـــة إىل كتـــاب 

  . الناشئ و الطّفل
ـــــّصغار كـــــان يـــــستمع إليهـــــا الّـــــيت الـــــّشعبيةوإذ مل تعـــــد القـــــصة   يف ال

حلقات الكبار كافية، كان ال بـد مـن نـشوء حمـاوالت كتابـات قصـصية هلـم 
 أصـــــدر عـــــدة ذيالـــــبـــــرزت واضـــــحة يف مـــــصر علـــــى يـــــد كامـــــل الكـــــيالين 
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 العـــريب، الـــّرتاث األجنبيــة ومقتـــبس مــن اللغـــاتجمموعــات بـــني مــرتجم عـــن 
  . فأصيل كتبه بنفسه

يـــــة يف خمتلـــــف التعليموكـــــان مثـــــة حمـــــاوالت مـــــشتتة يف كتابـــــة القـــــصة 
وكان بعضها موفًقا ناجًحا؛ بيد أن تلـك احملـاوالت مل تـرتك . البلدان العربية
 يطفئــون تعطــشهم إىل املعرفــة الناشــئةفــال و لــذلك، كــان األط. أثــرًا ملحوظًــا

بقــصص منقولــة عــن األدب العــريب القــدمي معدلــة لكــي تناســب أعمــارهم، 
وبقـــصص مرتمجـــة قـــد ال تناســـب بيئُتهـــا البيئـــة العربيـــة، وبنـــصوص مدرســـية 

 الـّصغارصاغها معلمون ومربون رغبة منهم يف تسهيل حفظ الدروس علـى 
  . عن اجلهل والرذائلأو حثهم على حب العلم وإبعادهم 

فبعــد أن . ومل يكـن حـال لبنـان خمتلًفـا عــن حـال بقيـة البلـدان العربيـة
، فالتحقــت الناشـئةنـال اسـتقالله، بــرزت احلاجـة إىل كتـب حمليــة لألطفـال و 

 بقطــاع النــشر، كمــا تأســست دور أخــرى ــتم الّلبنانيــةاملكتبــات املدرســية 
العتمـــاد كبـــريًا يف الـــستينيات باإلنتـــاج املدرســـي وشـــبه املدرســـي وإن كـــان ا

  .  املرتمجة، خاصة يف اإلطار املدرسيالناشئةعلى قصص األطفال و 
ـــــوا لألطفـــــال أغـــــاين  ـــــانيني كتب ـــــاء لبن إال أن هـــــذا مل مينـــــع وجـــــوَد أدب

ي التعليمـــــــ  اتـــــــسمت بالطـــــــابع _ يف هـــــــذه الفـــــــرتة _وأناشـــــــيد وقصـــــــًصا 
Didacticism ــــذياشــــئة ســــاد أدب األطفــــال و الوعــــرف مــــن . لعــــريب االن

حبوبــــة : ي كــــل مــــنالتعليمــــالقاصـــات اللــــوايت اتــــسمت قصــــصهن بالطـــابع 
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حـــداد، وجوليـــا طعمـــة دمـــشقية، وأملـــاس ســـلمان الـــدويك، وأمينـــة خـــوري 
  .  املقدسي

ــــب (لكــــن إدفيــــك شــــيبوب كتبــــت روايتهــــا  ــــصغيرالطبي مطلــــع ) ال
بع احمللــي  ذات الطــاالناشــئةالــستينيات لتخطــو خطــوة مهمــة يف كتابــة روايــة 

 ويهدف إىل ربط األطفال الّلبنانية يهتم بتفاصيل البيئة الذيغري املدرسي و 
 ميكـن الّـيت الّتفكـري وأمناط الّتقاليد بقراهم من خلل شرح العادات و الناشئةو 

اسـمع يــا ( يف كتابــه املوسـوم الّلبنـاينأن تكمـل مـا كتبـه أنــيس فرحيـة للـنشء 
  ). رضا

 الّلبنانيـة الناشئةفقت نشأة قصة األطفال و  رااّليتكذلك روز غريب 
كما سامهت يف . وكتبت أصيلها ما يقارب نصف قرن بدًءا من الستينيات

 مــن القــرى وصــاغتها الــّشفهية الّلبنانيــة الــّشعبيةمجــع الكثــري مــن احلكايــات 
 العـريب، فـسامهت الـّرتاثبأسلوا الشائق إىل جانب صوغها حكايات من 

 برتاثه احمللـي والعـريب، وهـو جهـد مل يـسبقها الّلبناين ناشئال و الطّفليف ربط 
  . ن كتبوا قبلها ومعها وبعدهاالذيإليه أحد بكمه وكيِفه حىت اليوم رغم كل 

ــــلأمــــا اليــــوم، فاالهتمــــام ب  قــــد تزايــــد يف لبنــــان، فقــــد الناشــــئ و الطّف
 وإن  بعضها ناجح وبعضها ال يزال يتعثرالناشئةصدرت جمالت لألطفال و 

  . مل يرَق ناجُحها إىل املستوى املطلوب
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وقـــد يكـــون الـــسبب يف ذلـــك لكوـــا تـــنهض علـــى جهـــود فرديـــة أو 
مؤســـسات خاصـــة هلـــا  هلـــا توجهـــات دينيـــة حتـــد مـــن انتـــشارها يف املنـــاطق 

  .  الّلبنانية
يف منـاهج دور املعلمــني " أدب األطفـال"كـذلك يـدل إدخـال مــادة 

 علــى تزايـد هـذا االهتمـام وإن مل نــصل ويف بعـض فـروع اجلامعـات يف لبنـان
  .  العربية على غرار كثري من البلدان العربيةاللغةبعد إىل إدخاهلا يف قسم 

أمـــا الـــدليل األخـــري علـــى هـــذا االهتمـــام، فهـــو نَـــْذر بعـــض الكتـــاب 
، وإن أحجــــم آخــــرون عــــن الناشــــئةني أنفــــسهم للكتابــــة لألطفــــال و الّلبنــــاني
لكبـــري لـــصعوبة ذلـــك مـــن ناحيـــة، وإلمهالنـــا مجـــع  إىل هـــذا اجلمهـــور االّتوجـــه
  .  من ناحية أخرىالّشعيبتراثنا 

 الطّفـــــلفمـــــا مـــــن دارس أو متخـــــصص اآلن يف تربيـــــة وأدب وقـــــصة 
 يف هــــذا اــــال احليــــوي مــــن الــــّشعيب الــــّرتاث  إال ويعــــرتف بأمهيــــة الناشــــئو 

 للـصغار ومن مث حنن حباجة إىل كاتب يـؤمن بأمهيـة الكتابـة. الثقافةجماالت 
إميانــه بأمهيــة الكتابــة للكبــار، يكــون متــسلًحا بــاحلس الفــين، وبــالعلوم املركبــة 

 إميـــان روز غريـــب بـــه، الـــّشعيب يقـــوم عليهـــا هـــذا الفـــن، ومؤمنًـــا برتاثـــه الّـــيت
 ويعيــد صــياغته وتقدميــه الــضخمليــساهم كمــا ســامهت يف مجــع هــذا املــأثور 

 وعـــي علمـــي صـــحيح ـــذا  مـــن أبنائنـــا، شـــرط أن يكـــون علـــىالناشـــئةإىل 
 كيــــف ميكــــن أن _ مــــن ناحيــــة أخــــرى _ وخصائــــصه حــــىت يعــــرف الــــّرتاث
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 من خلل قنوات االتصال الكثرية مبا يف ذلك الناشئ و للطّفليقدمه كذلك 
 للطّفـل املتحركـة، وهـي وسـائل أتاحـت الّرسـومالسينما واإلذاعة والتلفزيون و 

  .  العصري آفاقًا واسعةالناشئو 
  الّلبنانية الناشئةطفال و واقع قصة األ

 مـــا هــــي إال قــــراءة الّلبنانيــــة الناشـــئةإن قـــراءة واقــــع قـــصة األطفــــال و 
 ال ميكـن أن تـتم إال الّـيت خلـص إليهـا البحـث يف هـذا اـال، و اّليتللنتائج 

، واملـــضمون، والـــصعيد )الكتـــاب(إن مجعنـــا واقعهـــا علـــى صـــعيد الوســـيط 
بوي يكولوجي،  و الرتالي وصوًال إىل اخلطوة ، والفينالسة وهي قراءة الواقع الت
  .  من خلل هذه القصةالّلبناين

  على صعيد الوسيط �
 إىل مــا وصــلت إليــه اليــوم الّلبنانيــة الناشــئة و الطّفــلإن وصــول قــصة 

مـــن خلـــل الكتـــاب كوســـيط ال يعـــين أن هـــذا الوســـيط قـــد وصـــل إىل حـــد 
 وخمـــرج الّرســـامتـــب و  حيتـــاج إىل تـــضافر جهـــود كـــل مـــن الكاالـــذيالكمـــال 

  .الكتاب واملسؤول عن نشره

 حتقـق اليـوم الّلبنانيـةفإذا بـدأنا بـاإلخراج، جنـد أن معظـم دور النـشر 
ــــد، : (معظــــم شــــروط إخــــراج الكتــــاب اخلارجيــــة حجــــم مناســــب، ورق جي

طباعـــة متقنـــة، تغليـــف متـــني زاهـــي األلـــوان، لوحـــات يرمسهـــا متخصـــصون 
 الكلمــات مبــا يتناســب وأعمــار القــراء طباعــة: (، والداخليــة)الطفولــةبرســوم 
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، طباعة اجلمل وعددها يف كل سـطر الّضبطباعتبار احلجم وشكل اخلط و 
 عــن بعــضها الــبعض مبــا يتناســب واألعمــار أيــًضا، تناســق الــّسطوروابتعــاد 
علـى أن مـن سـلبيات اإلخـراج ..)  والكالم يف الصفحات الداخليـةالّصورة

 امللونــة ارتفــاع مثــن الِقــصة حــىت لَتبــدو وحــةالل املــتقن املنفــذ بــالورق الــصقيل و 
 بــذوي املــستوى االقتــصادي الّتفكــريوكأــا تقــدم إىل القــراء امليــسورين دون 

  .املتوسط أو املنخفض رغم عددهم الكبري

 إىل الّتوجــــهواحلــــديث عــــن إخــــراج الكتــــاب يقــــود إىل احلــــديث عــــن 
، بـدء نـشوئها تتوجـه انيةالّلبن الناشئةاألعمار، إذ مل تكن قصص األطفال و 

 إال _أما اليوم، فتلتزم دور النشر .  من أمهيةالّتوجهإىل األعمار مع ما هلذا 
 1: (ةالـصغري  إىل األعمـار الّتوجـه يـرتبط بالـذيط الـّشر  هـذا _القليل منها 

 12: (سنة،  والكبرية) 12 _ 8(سنوات، و) 8 _ 5(سنوات، و) 5 _
  : ةالتاليلتقيد بشروط الوسيط  يوجب االذيو ) سنة فما فوق

ة، واســـتخدام املفـــاهيم الـــصغري  احلـــسية لألعمـــار اللغـــةاســـتخدام ) أ(
ة الــصغري  الكامــل لنــصوص األعمــار الــّضبط) ب(واــردات لألعمــار األكــرب

 لألعمـــار الكبـــرية وجتنـــب اللغـــوياســـتخدام اخليـــال ) ج(والتـــدرجيي لألكـــرب 
 يف املرتبـة األوىل لألعمـار اللوحةاستخدام ) د(ة الصغري استخدامه لألعمار 

حتديــد حجــم الكتــاب ) _ه(ة يف األعمــار األكــرب الثانيــة ويف املرتبــة الــصغري 
وحجــم الــنص يف الــصفحة الواحــدة حبيــث يتناســبان عكــًسا وعمــر القــارئ 



 732

حتديد حجم اخلط، فتكتب الكلمات كبرية احلجـم حـىت سـن الثامنـة، ) و(
ق بـالعينني، إذ يتميـز البـصر بـالطول قبـل الثامنـة فتـصعب ط متعلـالّشر وهذا 

ـــة الكلمـــات  ـــة الـــصغري رؤي ـــا قبـــل الثامن ـــا تام ) ز(ة وال تتكيـــف العينـــان تكيًف
ة، الـــصغري  تتوجـــه إىل األعمـــار الّـــيتجتنـــب إعـــراب أمســـاء العلـــم يف القـــصص 

  .  تتوجه لألعمار األكرباّليتوإعراا يف القصص 

 الطّفـــل تربـــك الّـــيت إىل األعمـــار الّتوجـــهب وإىل جانـــب مـــشكلة جتنـــ
 إىل األعمـار، كـأن الّتوجـهواملريب مًعا، فإن بعض دور النـشر تقـع يف ارتبـاك 

تتوجه كل قصة من قصص سلسلة حتمل املواصفات ذاـا إىل عمـر معـني،  
أو تشمل ِقصة ما مراحل عمريـة عديـدة، فتتوجـه قـصة، مـثًال، إىل األعمـار 

ة عشرة مثًال، وهو حتديد غري مقبول وغـري دقيـق نظـرًا إىل انيالث من سنة إىل 
، واهلــدف اللغــةالفــروق الــشاسعة بــني قــصص هــذه األعمــار يف املــضمون، و 

بوي وحة، ومركز الّضبط، وحجم اخلط، و الرتوغريهاالل ،...  

 تــشمل الّــيتوتطالعنــا مــشكلة أخطــاء كتابــة مهــزات القطــع والوصــل 
 إال تلك الصادرة عن مكتبة لبنان، الّلبنانية ناشئةالمعظم قصص األطفال و 

 املوجهـة إىل الّلبنانيـة اللغويـةوال غرابة يف وجود األخطـاء مـا دامـت املعـاجم 
  .  تقع يف هذه األخطاءالّصغارالكبار و 

ال تقـــل مـــشكلة غيـــاب تـــرقيم صـــفحات القـــصة أمهيـــة عـــن غريهـــا، و 
.  رغم بـساطة جتنـب الوقـوع فيهـاالّلبنانيةوهي منتشرة يف كثري من القصص 
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 ال تناســب القــارئ الّرســمني باجتاهــات يف الّرســامإىل ذلــك، يطالعنــا بعــض 
 يفـرتض الـذيوال تتفق ومراحل منوه مما يساهم يف عملية تشويه ذوقه الفين 

  .  أن تصقلهاللوحةب

ني رغـم الّرسـاموأخريًا، هناك مشكلة إغفـال بعـض دور النـشر أمسـاء 
 األوىل إذ الطفولــة تعــادل أمهيــة القــاص وخاصــة يف مراحــل لّرســاماأن أمهيــة 

هذا إذا مل ُنشر إىل إغفال اسم القـاص .  املركز األول يف القصةاللوحةتتبوأ 
أيـــًضا، وكلهـــا أخطــــاء جيـــب تـــداركها للوصــــول إىل وســـيط  يليـــق مبــــضمون 

  .   القصة
  على صعيد المضمون   �

ـــــة ئةالناشـــــتنوعـــــت مـــــضامني قـــــصص األطفـــــال و  :  فـــــشملتالّلبناني
، والقـــصص االجتماعيـــة، والوطنيـــة، والعلميـــة، وقـــصص الـــّشعبيةاحلكايـــات 

ـــارخيياخليـــال  ، وقـــصص احليـــوان، وقـــصص املغـــامرات، والقـــصص املرحـــة الّت
 _ علـى أمهيتهـا _ استبعدت يف البحث اّليت الّدينيةباإلضافة إىل القصص 

 تتوجــه إىل الكبــار الّــيت يــةالّديننظــرًا إىل اعتمادهــا أســلوب تبــسيط القــصص 
 استطاع قاص كأمحـد جنيـب يف اّليتما يعين، عمليا، أننا نفتقد هذه القصة 

مــصر مــثًال أن يــصوغها يف إطــار طفــويل  مل يــستطع كتــاب قــصة األطفــال 
أما قصص اخليال العلمي، بـشروطها الفنيـة .  يف لبنان الوصول إليهالناشئةو 

   . أصالً واملوضوعاتية، فهي غري موجودة
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 والعربيـة الّلبنانيـة الـّشعبيةوالبدء باملضمون يقتضي البـدء باحلكايـات 
 العامـة، مـن وقوفهـا عنـد حـدود احليـاة الـّشعبية التزمت صفات احلكاية اّليت

اليوميـــة والدنيويـــة، والتزامهـــا اهلـــاجس االجتمـــاعي باثـــة األفكـــار واألخـــالق 
طريقــــة غــــري مباشــــرة، ومزجهــــا  حيتــــاج اتمــــع إليهــــا بالّــــيتواملثــــل والفــــضائل 

 القائمــة poetic justice الــّشعريةاملعقــول بــالالمعقول، وانتهائهــا بالعدالــة 
أمـــا بنيتهـــا، فبـــسيطة، تـــسري يف اجتـــاه . علـــى إثابـــة اخليـــار ومعاقبـــة األشـــرار

خطي واحد، وحتافظ على تسلسل احلوادث تصاعديا،  وتنـساب يف زمـان 
  .  ومكان حقيقيني

ـــــد قامـــــت روز  غريـــــب بتـــــدوين وتطـــــوير الكثـــــري مـــــن احلكايـــــات وق
 وقارنتهــــا باحلكايــــات العامليــــة، الّلبنانيــــة مجعتهــــا مــــن القــــرى الّــــيت الــــّشفهية

 الناشــــئةوأعــــادت صــــوغها مــــن جديــــد مبــــا يتناســــب ولغــــة وقــــيم األطفــــال و 
ني، مــــستبقية األغــــاين والــــسجع حفاظًــــا علــــى اإليقــــاع، ومــــستبدلة الّلبنــــاني

). الريحانة(و العنيفة بأخرى وإن مل تفعل يف حكاية املشاهد غري الالئقة أ
 العــــريب الــــّشعيب الــــّرتاثكمــــا قامــــت القاصــــة بإعــــادة صــــوغ حكايــــات مــــن 

 إىل بيئتــه احملليــة الّلبنــاين الناشــئ و الطّفــلوط ذاــا، هادفــة إىل تعريــف الــّشر ب
والعربية وربطه إىل جذوره، مـا يعـين أـا قامـت بعمـل فـردي تقـوم بـه الدولـة 

  . ادة يف بلدان العاملع
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القــصص االجتماعيــة، فقــد ــل كتاــا مــن األفكــار   إىلبالّنــسبةأمــا 
 على شؤون الّرتكيز متيزت باّليت الّلبنانيةية السائدة لوال قصص القرية الّتقليد

وشجون القرية وإن وصل األمر ببعض القصـصيني إىل اختـاذ موقـف عـدائي 
مت بأـا سـ بب كـل مـرض وكـل بـؤس وكـل شـقاء حاد جتاه بريوت حىت ا

وكـــل تلـــوث أخالقـــي وغـــري أخالقـــي وال ســـبيل إىل الـــشفاء مـــن أدراـــا إال 
القرية؛ وهو موقف ال يُـنقص مـن أمهيـة : بالعودة إىل منبع السعادة والطهارة

 الّدراســة  وال يزيــد مــن أمهيــة القريــة، ولكنــه يــستحق _ أو املدينــة _بــريوت 
  . النموجه به إليه ما زال يف طور  يـُتَـوَ الذيخاصة أن القارئ 

 والعاصــمة بـــريوت، الّلبنانيــةورغــم تفريــق بعــض الكتــاب بـــني القريــة 
فإن أقدام الغزاة واحملتلني منذ أيام العثمانيني واملماليـك مـرورًا بكـل مـن أتـى 

ـــارباحلديـــد و   وصـــوًال إىل اإلســـرائيليني مل تفـــرق _ مـــا عـــدا الفرنـــسيني _ الّن
 قــدمها كتــاب القــصة شــارحني الّــيتيف إنــزال العقوبــات بينهمــا، بــل ســاوت 

ني، ُحمـــــصني خـــــسائرهم، راثـــــني شـــــهداءهم، ُمثمنـــــني حركـــــات الّلبنـــــانيآالم 
 حفاظًـــا الناشـــئة نـــشأت بـــسواعد الرجـــال والنـــساء واألطفـــال و الّـــيتاملقاومـــة 

: علـــى أرض الـــوطن، طـــارحني أفكـــارًا تـــساعد علـــى بنـــاء وطـــن قـــوي أمههـــا
ـــــــصادق  ـــــــب االجنـــــــرار وراء االنتمـــــــاء ال ـــــــاء"إىل الـــــــوطن، وجتن ن الـــــــذي" الغرب

" بو مرعي"ني املتحولني املتلونني كتحول وتلون الّلبنانيبعض " َيستخدمون"
 حتمل العنـوان ذاتـه، طـارحني خدمـة العلـم حـال اّليتيف قصة جربان مسعود 
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 حتـــت رايـــة فكـــر وطـــين موحـــد بعيـــد عـــن فكـــر امليليـــشيات الـــشبابجيمـــع 
 مجـــيعهم مـــن ذكـــر الناشـــئة خجـــل كتـــاب قـــصة األطفـــال و الـــذيالتقـــسيمي 

  .حقائق قتاهلا يف الشوارع  حماولني جتنب خدش القراء تربويا

وألن الكتـــاب مل ينهلـــوا مـــن الـــسائد العـــاملي أو العـــريب يف القـــصص 
الوطنية نظرًا إىل ما متتلكه قصص األوطان مـن مسـات خاصـة تتعلـق ببيئتهـا 

 هــدفت إىل إيــصال اّلــيت ليفعلــوا يف القــصص العلميــة وظروفهــا، فقــد عــادوا
فكــرة علميــة مــا ولــو علــى حــساب فــن القــصة يف بعــض األحيــان، دون أن 

  مـــن مواكبـــة التطـــور العلمـــي احلـــديث، فظلـــت _ رغـــم ذلـــك _يتمكنـــوا 
حـىت إذا مـا تطـرق بعـضها إىل . معظم القصص تأخذ من السائد واملعروف

، طُرحــت أنــواع مــن التلــوث وأمهلــت مــشاكل علميــة حديثــة كــالتلوث مــثالً 
أخـــــرى، وبـــــدت املعاجلـــــة ســـــطحية تـــــدور يف فلـــــك حـــــشد االصـــــطالحات 

، إضـافة الناشـئ و الطّفـلة غري املشروحة واخلارجة عن قاموس الّصعبالعلمية 
إىل طرح بعضها حلـوًال مل ختـرج عـن دائـرة األمـاين وبعـض التوصـيات البيئيـة 

بويــةاألقــرب إىل التوصــيات  مــا ينبــئ بوجــود مــشكلة حقيقيــة يف كتابــة ، الرت
 يفرتض جتنب إيكاهلا إىل غري املتخصصني كـبعض اللجـان اّليتهذه القصة 

بوية غالًبا ما يرتأسها صاحب الداراّليت يف بعض دور النشر الرت  .  
ـــــــارخييوباالنتقـــــــال إىل قـــــــصص اخليـــــــال    _، جيـــــــدر القـــــــول إـــــــا الّت

 اســـتطاع الكتـــاب فيـــه أن لـــذيا هلـــا طابعهـــا اخلـــاص _كالقـــصص الوطنيـــة 
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يقدموا شخصيات تارخيية سياسية واجتماعية وفنية مهمة، ويسلطوا الـضوء 
 الـّصغار إىل أذهـان التّـاريخعلى حوادث ومعارك قـصدوا مـن قـصها تقريـب 

ملــــساعدم علــــى ختيــــل املاضــــي واإلحــــساس بــــأحزان وأفــــراح وأوجــــه صــــراع 
ا جيــب أن يعــاش فــال يعــود كتابًــا  كمــالّتــاريخ ســبقتهم ليعيــشوا الّــيتاألجيــال 

. ة، بــل حيــاة نابــضةالــصغري ثقــيًال جيهــدون إلدخــال صــفحاته يف رؤوســهم 
وقد سامهت هذه القصص كغريها يف رسم جزء من صورة لبنان إىل جانب 

 تتمثـــل بوصـــف الظلـــم، الّـــيت إىل عـــوامل اإلثــارة الطّفـــلمــسامهتها يف إدخـــال 
ــــّذاتيف هــــذا النــــوع  _والعنــــف، واخلــــوف، واملغــــامرة، وهلــــا   طابعهــــا _ بال

ــا، مــا جيعــل   يأخــذها علــى الطّفــلاخلــاص كوــا عــوامل حقيقيــة عيــشت يوًم
  .  حممل اجلد، فتزيد ثقافته وتزيد علومه وتربطه مباضي أجداده

ـــارخييومـــن اخليـــال   إىل اخليـــال املعتمـــد علـــى التـــأنيس يف قـــصص الّت
 صوغها متكئني على ماض من ونالّلبناني أجاد الكتاب اّليتاحليوان األدبية 

حكايــات كليلــة ودمنــة وألــف ليلــة وليلــة، وخرافــات أو أمثــال أو حكايــات 
وقــد التزمــوا قواعــد وشــروط التــأنيس، وبرعــوا يف إطــالق . الفــونتني وإيــزوب

ـــــسميات جديـــــدة تناســـــب  ، وكتبـــــوا بأســـــلوب أديب اعتمـــــد الشخـــــصياتت
يـوان، حمـاوًال جعـل القـراء  شـارًحا قـضايا احلالّشعر يف الّنثربعضهم فيه دمج 

 مــن أوائــل مــن يــدافع عــن حقــوق هــذه املخلوقــات املظلومــة رفــًضا الــّصغار
". اهلمجيــة" وصــفته إملــي نــصر اهللا بالرياضــة الــذيللــسجن والقتــل والــصيد 



 738

إال أن جنــــاح قــــصص احليــــوان األدبيــــة مل يغــــط الــــنقص الفــــادح يف قــــصص 
بــوي عليــه اهلــدف  إن وجــد بعــضها، طغــىالّــيتاحليــوان العلميــة  ونقــصته الرت 

املعلومــــات العلميــــة احلديثــــة، ممــــا يــــدعو إىل رصــــد قــــدرات الكتــــاب لــــسد 
  .  النقص

 إىل قـــصص املغـــامرات، تنوعـــت بتنـــوع اهلـــدف مـــن املغـــامرة بالّنـــسبة
فأبطــــال مــــشاغبون، وأبطــــال . وإن تـــشابَه أبطاهلــــا ســــنا ومل يتــــشاوا ســــلوًكا

 قـــام مبغـــامرة مقـــصودة أو غـــري مقـــصودة مثـــاليون، وأبطـــال طبيعيـــون، وكلهـــم
وحصدوا نتـائج سـلبية أو إجيابيـة اسـتغلها بعـض كتـاب القـصة لريفـع سـبابته 
ملقيًــا درًســا تربويــا علــى القــراء حمــذرًا إيــاهم مــن هــول مــا قــد يعرتضــهم إن 
غـــامروا، وذلـــك يف حماولـــة اختـــصار جتـــارب القـــراء دون االلتفـــات إىل أمهيـــة 

 مثل أعمار أبطال هذه القصص جتـارم اخلاصـة خوض األوالد ممن هم يف
 يعـــــود اإلجيـــــايب منهـــــا علـــــيهم بـــــشعور ســـــعادة الّـــــيتالســــتخالص نتـــــائجهم 

وهــو شــعور ال يقــل عــن شــعور ســعادة امــتالك اخلــربة يف حــال . االكتــشاف
  .  الوصول إىل نتائج سلبية

 كمـا يف روايـة نـازك سـابا _ الّلبنـاينأما أمهية املغامرات ذات الطـابع 
  فـــتكمن يف _مـــثًال ) بعيـــًدا عـــن ظـــل القلعـــة(و) القلعـــة فـــي ظـــل(يـــارد 

حتركهـا يف جغرافيـا الـوطن ممــا يعطـي إحيـاء للقـراء بــأن مـا جيـري مـن أحــداث 
 املغــــاِمرة هــــي شخــــصيات الشخــــصياتإمنــــا هــــي قــــد كانــــت بالفعــــل، وأن 
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حقيقية تعيش معهم وتشبههم وقد يلتقون ا، وهي عوامل جتـذب القـارئ 
ثقافتــــه بطريقــــة غــــري مباشــــرة إضــــافة إىل أــــا تطــــرح مهومــــه احلياتيــــة وتزيــــد 

ـــسبةكـــذلك القـــول .  املعيوشـــة ـــيت إىل املغـــامرات بالّن ـــان اّل  انطلقـــت مـــن لبن
إلملــي ) فـي أرض الجليــد(، و)علــى بـساط الــثلج: (وعـادت إليـه كمــا يف

نـــصر اهللا وروز غريـــب واللتـــني جـــرت أحـــداثهما يف القطـــب حيـــث اجلديـــد 
  . ملثقف وغري املنقطع عن جغرافيا الوطن احلقيقية والقلبيةاملسلي وا

هــذا، وقــد ــل الكتــاب مــن الــسائد فيمــا يتعلــق بنهايــات املغــامرات 
 يتجنبهــا القصــصيون الّــيتاخلطــرية، فلــم يتجــرأ أحــدهم وجيابــه حقيقــة املــوت 

 حيتــاج الــذيإمـا خوفًــا علـى مــشاعر قـرائهم، أو عجــزًا عـن معاجلــة املوضـوع 
  . يفتقدها بعض الكتاباّليتية الّنفس الّدراسة يف الّتعمقإىل 

 بـشكل _أخريًا، فإن الوصـول إىل مـساحة احلريـة، وإن قـادت إليهـا 
 القصص املذكورة آنًفا، فإن الدرب األسهل هو درب القصص _أو بآخر 
حلــوًال ســحرية ملــشاكل قــد يعانيهــا القــراء يف بيــوم  تــشكل الّــيتالفكاهيــة 

 . جمتمعـام أو فيهـا كلهـاأومدارسـهم أو 
ُ
مـة بتنــوع قد وقــد تنوعـت األفكـار امل

ـــأثري هـــذا االخـــتالف  أبطـــال القـــصص واخـــتالف أعمـــارهم ومفـــاهيمهم وت
  . على جمرى احلدث يف كل قصة

الوصف، الكالم، احلدث، املفارقـات، عمليـات : وقد جتلى املرح يف
ًعــا، اــاز، االحتيــال، املفاجــآت، اعتقــاد شــيء علــى غــري مــا هــو عليــه واق
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األمساء، األفكار، األخبار املضحكة، املبالغـات، االدعـاء، تقليـد اآلخـرين، 
ْسخ، اُحلمق، الـشغب

َ
وهـي أفكـار مبتكـرة إن دلـت علـى شـيء، فإمنـا ... امل

ون مل ينهلــوا مــن الــسائد هــذه املــرة، بــل الّلبنــانيتــدل علــى أن كتــاب القــصة 
 _ أو مـا يـسمى بالّرتبيـة بقيـود  خرج قلـيًال عـن التقيـدالذيقدموا اجلديد 

 طرائـق للخـروج مـن أزمـام ال تبتعـد  الـّصغاروذلك لتعليم " املتعارف عليه"
 حيبونــــه، وإن محلــــت رســــائل تربويــــة جنــــح معظــــم الــــذي الّلعــــبكثــــريًا عــــن 

القصـــصيني يف إبقائهـــا ضـــمنية وهـــو دليـــل علـــى جنـــاح القـــصص بينمـــا وقـــع 
بويةالبعض يف فخ املعاجلة  اطئة، وهو ما جيب االنتباه إليه عند كتابـة  اخلالرت

وجتـــدر اإلشـــارة إىل أن معظـــم هـــذه . هـــذه القـــصة املركبـــة مـــن علـــوم متنوعـــة
 التّــارخيي كمــا معظــم القــصص الوطنيــة ومعظــم قــصص اخليــال _القــصص 

  . وترتبط ا ارتباطًا وثيًقاالّلبنانية تصور البيئة _وكل قصص القرية 

ــــل كتــــاب قــــصة : التــــايلن اســــتنتاج اعتمــــاًدا علــــى مــــا ســــبق، ميكــــ
ــــاني الناشــــئةاألطفــــال و  ــــسائد يف معظــــم مــــضامني قصــــصهم، الّلبن ون مــــن ال

ولكنهم اسـتطاعوا أن يوجـدوا ألنفـسهم ككـل شخـصية خاصـة متيـزهم عـن 
، وفيهـا أحبـوا القريـة، الّتاريخغريهم، فيها طرحوا مهوم الوطن، وفيها أضوا 

 اللحـــاق بــــالعلوم علـــى أنواعهـــا، وقــــصر وفيهـــا غـــامروا، ولكــــنهم قـــصروا يف
 يــشرتط وجودهــا الّــيت مــن شخــصية املــريب الفوقيــة الــّتخلصالكثــري مــنهم يف 

  . وال يشرتط ظهورهاالناشئةيف قصة األطفال و 
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   التربويعلى الصعيد  �
  

بويــــةإضــــافة إىل القــــيم  لبّية اإلجيابيــــة و الرتالــــسائدة منــــذ مئــــات الــــس 
ون كمـا لـوا الّلبنـاني الناشـئةا كتـاب قـصة األطفـال و  ل منهاّليتالسنوات و 

ممــا هــو ســائد يف نــواح أخــرى، أضــاف هــؤالء جمموعــة قــيم جديــدة تــستحق 
ة مـن الـوطن، ورفـض الّنهائيـالوقوف عنـدها، كـرفض اانيـة، ورفـض اهلجـرة 

ـــــه الناشـــــئةالتعامـــــل مـــــع العـــــدو، ودعـــــوا إىل مـــــشاركة األطفـــــال و   يف مقاومت
نـسانيا، وإىل التعامـل اللطيـف مـع العجـائز وذوي االحتياجــات اجتماعيـا وإ

كمـــا دعـــوا إىل التحلـــي بالـــشمم والكرامـــة وعـــزة . اخلاصـــة واحليـــوان والبيئـــة
 والقـــيم اإلجيابيــــة الـــّصفات والثـــورة ضـــد كـــل أنـــواع الظلـــم، رابطـــني الـــّنفس

  .األخرية بطبيعة لبنان الوطن الشامخ
 يف القــصص، فــإن هــذا ال لــسلبّيةا ورغــم غلبــة القــيم االجيابيــة علــى 

يعين غلبة وجودها واقًعا، بل يعين أن الكتـاب يطمحـون، مـن خلـل دورهـم 
بوي ـم قـصروا يف طـرح املزيـد مـن الرتالتوجيهي، أن تكـون كـذلك؛ وتعـين أ 

 يـــستطيعون، اعتمـــاًدا علـــى معـــرفتهم اّلـــيتمـــشاكل اتمـــع املتعلقـــة بـــالقيم و 
، أن يعاجلوهــــا مـــستخدمني أدوات الِقــــصة بيـــةالرتّ  وعلــــم النمـــوبعلـــم نفــــس 

  .   عوجلت بإتقاناّليتالفنية كما فعلوا يف معظم القيم 
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 مل تعاجل بشكل تربـوي سـليم، فمـرده إمـا اّليتأما احلديث عن القيم 
 يف هـــذا املوضـــوع النمـــو و الّرتبيـــةإىل غيـــاب عـــودة كاتـــب القـــصة إىل علمـــي 

بويةا ، مع ما للتعمق يف القضايبالّذات يكولوجية و الرتمن أمهيـة، أو إىل الس 
االســتعجال مــن قبــل دور النــشر لتكــون القــصص جــاهزة عنــد بــدء املوســم 
الدراســي لتكمــل املــنهج، ممــا يــضطر الكاتــب إىل العجلــة أيــًضا والوقــوع يف 
اخللــل، إال أن هــذا اخللــل قليــل حبيــث ال يــشكل خطــرًا علــى امليــزان القيمــي 

  .  إن أويل االهتمام الالزمالّلبنانية ناشئةاليف قصة األطفال و 
  السيكولوجيعلى الصعيد  �

ني بالتقيـد باملراحـل الّلبنـاني الناشـئةالتزم معظم كتاب قصة األطفال و 
 واملراهقـة عـن غريهـا، الطفولـة متيـز كـل مرحلـة مـن مراحـل اّليت السيكولوجية

 منـو عقلـي وعلمـي ما يعين أم قـدموا قصـصهم إىل جمموعـات هلـا درجـات
 يفـــرتض أن تكـــون متـــشاة الّـــيتولغــوي وحـــصيلة مـــن املعـــارف واملعلومـــات 

 تلعـب دورًا الّـيتدون أن يفرتض تطابقها نظرًا إىل الفروقات الفرديـة والبيئيـة 
  . يف درجات االستيعاب

 املبــين علــى قــصة الــّصورةوقــد قــدموا ألطفــال مــا قبــل القــراءة كتــاب 
ــــسيطة، مفهومــــة، خاضــــعة ل ــــربات كتابــــة، ب عمليــــة اإلدراك احلــــسي، فيهــــا ن

  _ يف هــذه املرحلــة _وكلماــا كبــرية احلجــم نظــرًا إىل متيــز بــصر األطفــال  
، مهتمــني بكــون الطّفــل يثــري قــاموس الــذيبــالطول،  وفيهــا أنــواع التكــرار 
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 أيـًضا، وأن الطّفـل يف املرتبة األوىل شـرط أن ختـضع ملعـارف وحـواس الّصورة
واملالحــــظ أن تقــــدمي القــــصة إىل أطفــــال مــــا قبــــل .  لواــــاختــــضع لــــشروط أ

 يف بــداياا ــتم ــذه الّلبنانيــةالقــراءة حــديث إذ مل تكــن قــصص األطفــال 
 وشــروطها  الــّصورةاملرحلــة العمريــة، بــل مبراحــل القــراءة، كمــا مل تكــن ــتم ب

ورمبــا كــان األمــر عائــًدا إىل االتكــال علــى األمهــات . كمــا هــي عليــه اليــوم
ن ال جييـــدون الـــذيربيـــات لقـــص القـــصص واحلكايـــات شـــفهيا ألطفـــاهلن وامل

  . القراءة

ن توجهــــوا بقصــــصهم إىل قــــراء  مراحــــل الــــذيوقـــدم معظــــم الكتــــاب 
القراءة ما يناسبهم، فكتبوا يف الطور الواقعي احملدود بالبيئة قصص التـأنيس 

ت الكتابــــة،  احلــــسية، واإليقـــاع، والـــسجع، ونـــرباالـــّصفاتاخلياليـــة املرفقـــة ب
، والتكـرار، والتزمـوا بـشكل الكتـاب اخلـارجي ولوحاتـه الّنثر يف الّشعرودمج 
وقدموا إىل قراء أطفال طور اخليال احلر القصص املرحة، الشائقة، .  وألواا

ذات احلبكة البسيطة واخليال احلر، والبعيدة عن املواعظ واألوامـر، وامللتزمـة 
والتزمــــوا بــــشكل الكتــــاب اخلــــارجي . ذا العمــــر املناســــبة هلــــاللغويــــةباألمنــــاط 

أمــا طــور املغــامرة والبطولــة، فقــدموا . وحجــم كلماتــه وألــوان لوحاتــه ومنطهــا
إلــيهم قــصص املغــامرة مــستخدمني خــربات لغويــة جديــدة وبعــض اــردات 

وقـدموا، يف . بعد أن كانت األلفـاظ فيمـا مـضى حـسية بعيـدة عـن املفـاهيم
 يهــتم ــا القــراء يف هــذا العمــر عــادة، الّــيتات يــالرّاو طــور الغــرام، القــصص و 
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، والـوطن، واملهـن، واملـستقبل بلغـة ناضـجة تقـرب مـن التّـاريخوتطرح قـضايا 
ويف املرحلـــة األخـــرية، كتـــب الكتـــاب قـــضايا الـــوطن، .  لغـــة الكتابـــة للكبـــار

واهلجــرة، واحلــروب، واحلنــني ممــا يفهمــه املراهــق الواقــف علــى عتبــة الرجولــة 
ف ينتقــل إىل عــامل الكبــار بعــد أن انتقــل مــن مرحلــة إىل أخــرى  ســو الــذيو 

  .  وهيئ يف كل مرة الستالم مهام جديدة

إال أنه ال بد من اإلشارة إىل تقصري بعض دور النشر والكتـاب مًعـا 
 تتوجه بعض القصص ا إىل مجهور معني يف مرحلة اّليتيف حتديد األعمار 
ة إليـه أثنـاء احلـديث عـن الوسـيط مـا  سبقت اإلشـار الذيمعينة، وهو األمر 

  . وهو تقصري ميكن استدراكه مستقبالً . يربك القارئ واملريب والناقد
  على الصعيد الفني �

بويــــةإضــــافة إىل االعتبــــارات  يكولوجية و الرتال غــــىن لقــــصة الّــــيت الــــس 
املوضــوع، : ال بــد مــن قــراءة واقعهــا الفــين باعتبــار  عنهــا،الناشــئةاألطفــال و 

، بيئــــة الِقــــصة، اخليــــال؛ ممــــا يــــشكل الشخــــصيات، الــــسرد واحلبكــــة، البنــــاء
وقبــل اخللــوص .  يــؤدي إىل إيــضاح الِقــصة نظريــا وعمليــاالّدراســةتكــامًال يف 

إىل واقع القصة الفين، ال بد من اإلشارة إىل غياب وجود نظريـة فنيـة تـؤطر 
 لبنـــان إال مـــا كتبتـــه روز  العربيـــة يفاللغـــة املكتوبـــة بالناشـــئةقـــصة األطفـــال و 

 الذيغريب متناثًرا يف مقدمات بعض جمموعاا القصصية يف الثمانينيات و 
يشك يف أن يكون كتاب القصة يف لبنان قد اطلعوا عليه، وقد استعنت به  
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كما أن حـال مـن كتـب عـن هـذه القـصة . كله يف حبثي رغم أنه غري كافٍ 
مل ميـــنح اجلانـــب الفـــين مـــن ] رســـوريا، العـــراق، مـــص[مـــن البـــاحثني العـــرب 

 منحـت إياهـا تربويـا وموضـوعاتيا، مـا جعـل البحـث عـن الّـيتالقصة األمهية 
، األمــر الّدراســة يأخــذ جهــًدا حــىت وصــل إىل مــا وصــل إليــه يف يــةالّنظر هــذه 
 يـــدفع إىل املطالبـــة مبزيـــد مـــن البحـــوث يف هـــذا اـــال ليـــستفيد منهـــا الـــذي
 اللغـــة بالناشـــئة كـــل مـــن يكتـــب قـــصة األطفـــال و  والبـــاحثون وقـــبلهمالّنقـــاد

  . نيالّلبنانيالعربية لئال يقعوا مبا وقع فيه بعض كتاا 

  : التايل الّشكلأما واقع القصة الفين فجاء على 

اب قـــصة  طرحهـــا كتّـــالّـــيتتنوعـــت األفكـــار الرئيـــسة : الموضـــوع) أ(
، الــشبابألطفــال و ون، فــشملت معظــم مــا يهــم االّلبنــاني الناشــئةاألطفــال و 

وإن افتقـــدت طـــرح موضـــوعات مهمـــة كـــان ميكـــن طرحهـــا بـــدل كثـــري مـــن 
  . ية السائدةالّتقليداألفكار 

التــــزم معظــــم كتــــاب القــــصة : كــــة_ب_اء والــــح_ن_الــــب) ب (
ة واملركبـة الـصغري باحلبكة املناسـبة للعمـر، فقـدمت احلبكـة البـسيطة لألعمـار 

نظـــرًا إىل   % 363688,بنـــسبة  العـــضوية الـــّصورةكمـــا ســـادت . للّناشـــئة
 وقـــع فيهـــا الّـــيتأمـــا املـــشاكل . كـــون معظـــم القـــصص هـــي قـــصص حـــوادث

 العـــــضوية، فهـــــي فقـــــدان تـــــوازن الـــــّصورةبعـــــض القصـــــصيني، فيمـــــا يتعلـــــق ب
  . عناصرها، أو اخللل املنطقي يف حبكتها
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إن التــــــزام معظــــــم القصــــــصني اســــــتخدام األلفــــــاظ : اُألســــــلوب)ج(
ام تقــــدمي اــــاز املفهــــوم املنطقــــي، والتــــزام تقــــدمي احلــــسية أو املفــــاهيم، والتــــز 

اإليقــاع املناســب مــن خلــل الــسجع أو التكــرار أو إيــراد األغــاين يف القــصة، 
ة أو مـــن الـــصغري والتـــزام إضـــاءة الـــنص مـــن خلـــل الوصـــف احلـــسي لألعمـــار 

 جيــب أال تطــول فتعرقــل ســري احلــدث لألعمــار الّــيتخلــل الفقــرات الوصــفية 
، وإن اُألسـلوبدل علـى معرفـة معظـم الكتـاب بتقنيـات األكرب، كل هـذا يـ

  . شذ البعض عن القاعدة

ني الّلبنـاني الناشـئةإن معظم كتـاب قـصة األطفـال و : بيئة القصة) د(
، الطّفـل مبراحـل منـو _ إال القليـل مـنهم _أدركوا أمهية بيئة القـصة وربطوهـا 

تحـــدث عنهـــا، منميـــة  تالّـــيتفجـــاءت ســـهلة، ُمثـَقَفـــًة، ملتزمـــة حقيقـــة البيئـــة 
احلــــس اجلمــــايل يف حــــال اعتمــــد القــــاص وصــــفها،  مــــساعدة علــــى حتديــــد 

 إىل البقـاء يف الـدعوة سعى الكتاب للوصول إليها، كاّليتاألهداف الكربى 
ـــه ب ، وعالقـــة  الّزمـــانالـــوطن مـــثًال، وذلـــك مـــن خلـــل وصـــف املكـــان وعالقت

. ق وجودهـا يف وطنهـا جيـب أن حتقـاّليت الّلبنانية الشخصيةكليهما بتكوين 
  ). املاضي(الّزمانو ) الطبيعة(وإن لوا من السائد يف سيادة املكان 

وقــد تنـــوع املكــان يف القـــصص فــشمل الطبيعـــة، واألمكنــة املـــسماة، 
واملنـازل، واملـدارس، وأمهـل يف قـصص قليلـة علـى أمهيتـه، وانـزاح فـذكر جبــواء 

د إىل تـــأثر الكتـــاب أمـــا أســـباب تفـــضيل الطبيعـــة فعائـــ). ألـــف ليلـــة وليلـــة(
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كليلـــة (يــة القدميـــة املرتمجــة أو املـــأخوذة عــن الّتقليدمبخــزوم مــن القـــصص 
، إضـــافة إىل كـــون الطبيعـــة مـــسرًحا ملغـــامرات )ألـــف ليلـــة وليلـــة(و) ودمنـــة

 الشخـصيات تـشكل النـسبة األكـرب مـن اّليتشخصيات األوالد واحليوانات 
اث جتــري يف العطــل املطروحــة يف هــذه القــصص خاصــة وأن معظــم األحــد

. املدرسية األسبوعية أو الصيفية، دون استبعاد عامل تعلـق الكتـاب بقـراهم
ومما ال شك فيه أن املكان املـسمى يعطـي للقـصة نوًعـا مـن املـصداقية حـىت 

أمـــا إن كانـــت قـــصة خيـــال . لـــو كانـــت أحـــداثها وشخـــصياا غـــري حقيقيـــة
يتعلـــق ـــذين احليـــزين تـــارخيي، فـــال بـــد مـــن حتديـــد مكاـــا وزماـــا وكـــل مـــا 

أمـا . ونالّلبنـانياعتماًدا علـى معلومـات صـحيحة، وهـو مـا التـزم بـه الكتـاب 
بــــشأن اســــتخدام القــــاص املنــــزل واملدرســــة، فــــذلك عائــــد إىل كــــون هــــذين 

بويـةف، ومترير رسـائله التالياملكانني يسهالن عليه  ضبط وضعيات  مـا الرت ،
بــويحيقــق لــه الرضــا  افتقــاد أمــاكن تتعلــق بــالعلوم احلديثــة أو أخــريًا فــإن . الرت

باملكتبات أو املختربات أو حىت الكواكب عائد إىل غياب خوض الكتاب 
املوضـــوعات املتعلقـــة ـــا، وهـــو نقـــص علمـــي ســـبقت اإلشـــارة إىل وجـــوب 

  . سده

فقــد ــل كتــاب القــصة فيــه مــن . الّزمــانومــن حيــز املكــان إىل حيــز 
دد، مـــاض حمـــدد بـــسنة أو فـــصل أو قـــدمي، مـــاض غـــري حمـــ(املاضـــي بأنواعـــه 

، أيــام الطفولــةشــهر أو ــار أو ليــل أو يــوم، أيــام العيــد، أيــام املدرســة، أيــام 
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ــــــــــسبة  ...) احلــــــــــروب، زمــــــــــن حقيقــــــــــي، مناســــــــــبات خاصــــــــــة حــــــــــواىل (بن
مــــن %) ,7272حــــواىل (، بينمــــا شــــكل احلاضــــر نــــسبة %)99.2727

قــــاص زمــــان القــــصص، وهــــي نــــسبة ضــــئيلة تــــدل علــــى صــــعوبة اســــتعارة ال
األحداث احلالية بغية تغيريها وحتويرها وإعمال خياله فيها كمـا يفعـل عـادة 

 احلاضــــر فيهــــا الــــّزمن يــــضع الّــــيتبأحــــداث املاضــــي، إىل جانــــب املــــسؤولية 
القـــاص موضــــع شــــاهد العيـــان أو املــــؤرخ يف وقــــت يـــستطيع فيــــه أال يكــــون  

  . كذلك فيدخل يف لعبة االجتماع واالقتصاد والسياسة
، فهــو يــنقص مــن أمهيــة القــصة فنيــا، وقــد  الّزمــانديــد أمــا غيــاب حت

، %)14.5454( حـواىل الّزمـان مل حيـدد فيهـا الّـيتكانت نسبة القـصص 
 اّلــيتيــة الّزمنوهــي نــسبة كبــرية جيــب تفاديهــا كمــا جيــب تفــادي االنزياحــات 

 تثــري خيالــه، وقــد وردت يف الّــيت عكــس االنزياحــات املكانيــة الطّفــلتربــك 
  %). 6.1818(حواىل 

ــــل الكتــــاب ممــــا هــــو ســــائد خياليــــا فاســــتخدموا : الخيــــال) _ه(
 يف التــزام صــفات احليوانــات واجلمــاد العامــة ممــا _ مجيًعــا _التــأنيس وبرعــوا 

كمــا . الناشــئةيعطيهــا صــفة القبــول املنطقــي املطلــوب يف قــصص األطفــال و 
ـــسخ 

َ
يـــة وتـــذكر  الّتقليد تطـــرح عـــادة يف احلكايـــات الّـــيتاســـتخدموا قـــضايا امل

 مسخ األمري فيهـا إىل ضـفدع، اّليتالكالسيكية ) األمير والضفدع(حبكاية 
 ميــسخ فيهــا الرجــال إىل ــائم أو كائنــات الّــيت) وليلــة ألــف ليلــة(وبقــصص 
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 كانـــت ومـــا تـــزال الّـــيتواســـتخدم كتـــاب القـــصة األقـــزام . غريبـــة أو إىل مـــردة
  . مصدرًا مهما للخيال القصصي

ـــ ال الـــسائد املبـــين علـــى وجـــود اجلـــن والـــشياطني كمـــا لـــوا مـــن اخلي
واألشباح وإن سـخروا مـن ُمـصدقي وجودهـا داعـني إىل تكـوين فـرد منطقـي 

 مل يغلقــوا البــاب أمــام االســتمتاع بــاجلواء الالمعقولــة الــذيواقعــي يف الوقــت 
 يـدل الّـيت تذكرنا بأليس يف بلـد العجائـب، و اّليت تتحرك فيها الكائنات اّليت

  . اع بوجودها على ثراء اخليال الطفويلاالستمت

  خالصة القول �
  : _ بالّلبنانية الناشئةختتصر مشاكل قصة األطفال و 

 إىل األعمـــــار، وإدراج اســـــم الّتوجـــــه، و مالّرتقـــــي:  افتقـــــاد بعـــــضها_1
  . واإلمالئياللغوي وأحيانًا الكاتب، التصحيح الّرسام

بوية افتقاد بعضها املعاجلة _ 2 مـا يـدل علـى تقـصري ةحالـّصحي الرت 
 تقــوم عليهــا قــصة األطفــال اّلــيت النمــو و الّرتبيــةالكاتــب يف العــودة إىل علــم 

  . الناشئةو 

بوية الّنزعة ظهور _ 3 عليم الرتية املباشرة يف كثري من القصص مما الت
  . حيد من جناح القصة فنيا
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 غيـــاب تناســـب ألفـــاظ بعـــض القـــصص ومجلهـــا وأفكارهـــا مـــع _ 4
 تتوجه إليها، وهذا يدل على تقـصري الكاتـب يف تطبيـق نظريـة اّليتمار األع

  .اللغوي العقلي و النموفن القصة املتعلقة ب

  افتقاد اخلروج عـن الـسائد واملـألوف يف معظـم عناصـر القـصة _ 5
  .الفنية

 غيــاب دليــل يــستفيد منــه الكتــاب حيــدد نظريــة قــصة األطفــال _ 6
 واإلخــراج وهــي الّرســم و النمــو و الّرتبيــةبكــل مــن علــوم  فنيــا ويربطهــا الناشـئةو 

  . علوم مكملة هلا

 تتوجـــــه إىل أعمــــار مــــا قبــــل القـــــراءة، وإن الّــــيت قلــــة القــــصص _ 7
  .وط الفنيةالّشر وجدت مل حيقق معظمها 

 ميكـن أن يـستعني الذي الناشئ و الطّفل  فقدان وجود قاموس _ 8
ة عربيـة صـغرية أعـدت يف األسـاس به الكاتب أيًضا رغم وجود معاجم لغوي

معجــم (يــة اإلعداديــة مثــل التعليملــتالئم احتياجــات الطــالب يف مــراحلهم 
 أصـدره جممـع الـذي) المعجـم الـوجيز(جلرجس مهام الشويري، و) الطالب

جلــربان مــسعود، ومعــاجم ثالثـــة ) الــصغيرالرائــد ( العربيــة بالقــاهرة، واللغــة
المنجـــد اإلعـــدادي : ( معلـــوف وهـــياســـتلت مـــن معجـــم املنجـــد للـــويس

 اشـتمل علـى الـذي) المنجـد المـصور(، و)منجـد الطـالب(، و)للطالب
هـــذا .  أول عهـــده بـــالقراءةللطّفـــلطائفـــة مـــن املفـــردات األساســـية الالزمـــة 
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 ميكن أن يكـون قريـب الـشبه  الذيللرازي ) مختار الصحاح(باإلضافة إىل 
. نهجــه وصــغر حجمــه نــسبيامــن بعــض هــذه املعــاجم الختــصاره وســهولة م

 الفتقادهــــا الناشــــئةغــــري أن هــــذه املعــــاجم ال تــــصلح كمعــــاجم لألطفــــال و 
 وتــــصنيفها اللغويــــةالتــــدرج املرحلــــي املطلــــوب يف اختيــــار املفــــردات والــــصيغ 

يـة وتتماشـى التعليم يف مجيع مـراحلهم الناشئةحبيث تتناسب مع مستويات 
عات ومـــــا يـــــرتبط ـــــم مـــــن علـــــى حنـــــو دقيـــــق مـــــع مـــــا يهمهـــــم مـــــن موضـــــو 

وليس يف أي منها مـا .  الوظيفياللغوياهتمامات، وتتابع حبرص رصيدهم 
خيص مرحلة معينة بذاا وحيددها على حنو مدروس وينطلق يف تكوينه من 

 يفــرتض أن الّــيت فيهــا ومعارفــه الناشــئواقعهــا أو وضــعها الفعلــي وحاجــات 
) المنجـد المـصور( باسـتثناء _ ورمبا يتناسب بعض هذه املعـاجم. يتلقاها

، غــري التعلــيممــع مــستوى طائفــة مــن طلبــة املرحلــة الثانويــة أو املتوســطة مــن 
ــــة اجلامعــــة مــــن غــــري  أــــا يف األعــــم األغلــــب تتناســــب مــــع مــــستويات طلب

  .  واألدباللغةاملتخصصني يف جماالت 

) قــاموس ألفبــائي للــصغار واألحــداث (الناشــئةأمــا وجــود قــاموس 
جلوزيـــف اليـــاس اللـــذين ) المنـــار( آدم وســـعد الـــسكاف، وقـــاموس لنجيـــب

أشــري إليهمــا يف البحــث، فــيمكن القــول إمــا جتربــة تــستحق االهتمــام وإن 
ظال بعيدين عن صفات حتقيق كل ما يتعلق بالتدرج املرحلـي باإلضـافة إىل 
وقوعهما يف أخطاء كتابـة مهـزات الوصـل والقطـع مـا يعـين أن مـشروع إجيـاد 
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ـــلقـــاموس   مـــا زال قيـــد التجربـــة، وهـــو مـــا لـــيس يف مـــصلحة الناشـــئ و الطّف
  . الناشئ و الطّفلالكاتب و 

ــــــار املــــــضمون، تعــــــاين نقــــــًصا فادًحــــــا يف_ 9 القــــــصص ) أ: ( باعتب
 الّــــيتالقــــصص ) ب(العلميــــة علــــى أنواعهــــا ومنهــــا قــــصص اخليــــال العلمــــي 

اذج مـــن تعـــرف القـــراء إىل كبـــار أدبـــائهم وفنـــانيهم وعلمـــائهم مـــع تقـــدمي منـــ
ين يف الرّاشـــد حتـــدد دور الّـــيتالقـــصص ) د (الّدينيـــةالقـــصص ) ج(أعمـــاهلم 

 قائًمـا علـى جتهيـز كـل شـيء  _ كاملاضـي _ مل يعـد الـذياتمع احلديث و 
 تعــاجل قــضايا الّــيتالقــصص ) ه(، بــل معهــم وبوســاطتهم الناشــئةلألطفــال و 

قــصص ) و(حــداث احلــب، واحلريــة واملــسؤولية، وتوجيــه الــشبيبة، وجنــوح األ
القـصص ) ز( تعرف القـارئ بوطنـه وبالعـامل اّليتالرحالت اجلغرافية احلقيقية 

ـــيت ـــاء وكيـــف يعيـــشوا اّل ) ح( تعـــاجل مأســـاة الطـــالق مـــن وجهـــة نظـــر األبن
ة مــن وجهــة نظــر الثانيــ تعــاجل قــضايا زواج أحــد األبــوين للمــرة الّــيتالقــصص 

ـــيتالقـــصص ) ط(األبنـــاء أيـــًضا  ت البـــشرية املؤملـــة الكـــربى،   تثـــري املعـــضالاّل
كــــاجلوع يف العــــامل، واألميــــة، واألمــــراض، والعمــــال األجانــــب، واملــــشوهني، 
وانقراض بعض سالالت احليـوان،  واملـوت، مـع اإلحلـاح علـى انتـصار إرادة 
احليـــاة، واقـــرتاح احللـــول املتفائلـــة وجعـــل احملبـــة تنتـــصر علـــى احلقـــد واألنانيـــة 

  . الّشرو 

   الناشئة خلل قصة األطفال و  منالّلبنانيالواقع 
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ـــا إىل غايـــة حمـــدودة . إن مـــن طبيعـــة العمـــل املـــسؤول أن يكـــون هادًف
ومن طبيعة الكتابة أن تكشف عن الواقع الراهن وتسعى إىل تغيري مـا لـيس 

 حييا فيه، الذيومبا أن القاص ليس منفصًال عن العامل . سليًما فيه بالكلمة
 مــن ذلــك، هــو غــارق فيــه وموجــود وال هــو مــستقل عنــه، بــل علــى العكــس

ـــسبةوفاعـــل وحاضـــر، ولـــيس العـــامل  ـــه بالّن  إليـــه جمـــرد مـــشهد ميـــر أمـــام ناظري
 ال الـذيمستقًال عن فعله؛ فإن العامل مسرح فعل، ومكان للنشاط العملي 

يكون القـاص فيـه جمـرد مـشاهد أو متفـرج علـى مـا يـدور فـوق هـذا املـسرح، 
  . بل هو مشرتك يف التمثيل

  حـــىت لـــو _فـــاألدب يـــصدر . األدب واحليـــاة صـــلة حمكمـــةإن بـــني 
  عـــــن الواقـــــع احلـــــي، فيفـــــسره، وينقـــــده، _اســـــتخدم أدوات اخليـــــال كلهـــــا 

ومــن هنــا يتوضــح دور كاتــب قــصة . ويــصوره، ويكــشف مــا فيــه مــن حقــائق
 الفكـــري، الـــّنشءاألطفـــال والناشـــة وتـــأثريه يف اتمـــع، ورســـالته يف تكـــوين 

 والكــشف عــن واقعهـــا ومــصريها، حبيــث يكـــون سالّنفـــو وقدرتــه علــى تنبيــه 
تعبـريه وسـيلة فعالــة يف تغيـري أســس العـيش وحتريــر اإلنـسان فــرًدا ومجاعـة مــن  

بويةكل ما يستبد به  بناء على املهمة  ا اّليت الرتينبغي البحث علـى قاعـد 
عن فنانني يستطيعون، بقوة النبوغ، أن يتتبعـوا طبيعـة الـشيء العـادل الوقـور 

 _ أن يــستقي اخلــري مــن مجيــع منابعــه، وتــستطيع القــصة الــشبابع فيــستطي
 _ الّنفـوس أن تساعد علـى تطهـري _وهلا ما هلا من مكانة يف عامل األدب 
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 مـن عيـوم الناشـئة مـن أدراـا، وعلـى شـفاء األطفـال و _على قول أرسـطو
وأمراضـهم اخللقيــة وذلـك عــن طريـق تراســل املـشاعر واألفكــار بـني اجلمهــور 

 القصـــصية، فتعتـــدل االنفعـــاالت، وتكتـــسب دربـــة وصـــالبة، الشخـــصياتو 
كليلــة (ولنــا يف كتــاب . وتــستقيم العواطــف، ويــزول منهــا كــل مــا هــو مــضر

موقـــف واضـــح مـــن مواقـــف إرادة التغيـــري حنـــو األفـــضل، ال باعتبـــار ) ودمنـــة
ية فحـسب، بـل يف كـالم بيـدبا الفيلـسوف وسـلوكه حـني شـعر التعليمغايته 

 عـــن اتمـــع، وهـــو الـــّشرؤول عـــن مقاومـــة الظلـــم والطغيـــان ودرء بأنـــه مـــس
 أكثــر مــن غــريه، الناشــئةشــعور يفــرتض أن حيــس بــه كاتــب قــصة األطفــال و 

 يف تفاصـيلها، لرؤيـة مـا ال الّنظـرفيساعد مجهوره علـى كـشف بيئتـه وإمعـان 
يراه غـريه، لـيس وفـق التقـسيمات اخللقيـة أواالجتماعيـة، بـل وفـق العالقـات 

 يقيمهــا حولـــه هـــو أو ذلــك القـــاص القـــادر علــى جعـــل هـــذه الّـــيتاطفيــة الع
. العاطفــــة تتــــألق بقــــصة تنبهــــه وتفاجئــــه وتدهــــشه وتؤملــــه وتفرحــــه ويعــــشقها

  ؟الّلبنانية الناشئةفكيف بدا لبنان من خلل قصة األطفال و 
  اجتماعيا �

 اجتماعيــا، فكتــب الّلبنانيــة القريــة _ بأنواعهــا _ صــورت القــصص 
 عــن عاداــا وتقاليـدها اإلجيابيــة داعــني إىل بقـاء مــن بقــي فيهــا، أو الكتـاب

عــــودة مــــن غادرهــــا إىل بــــريوت لتطويرهــــا وإنعاشــــها، فهــــي األصــــل، وهــــي 
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 تقتلــــه الــــذي، وهــــي الــــسعادة، وهــــي الــــرباءة، وهــــي الثــــراء الروحــــي الــــّصحة
  . املدينة

 مل تبـق انيةالّلبن رمسها كتاب القصة للقرية اّليت املشرقة الّصورةإال أن 
 تظهر من أنـواع القـصص واحلكايـات السلبّياتعلى ما رمسها هؤالء، فإذا ب

األخـرى لتأخــذ مكاـا إىل جانــب اإلجيابيـات القرويــة فتفـسح اــال واســًعا 
  . أمام املقارنات فاالستنتاجات

فإن سألت عن طبيب القرية، جيء لك بواحد شـبه أمـي سـبق وأن 
ن مـروا يوًمـا بالقريـة، أو الـذياألطبـاء املغاربـة سرق كتـاب أعـشاب مـن أحـد 

جـيء لـك حبفنـة حــشائش مزجـت بنبـوءات وخرافــات وشـعوذات هـي أبعــد 
  . ما تكون عن الطبابة العلمية املتعارف عليها

وإذا ســــألت عــــن املنطــــق والعقــــل فيهــــا، طالعــــك إميــــان أهــــل القــــرى 
والعفاريــت والرقــى  بالــسحر والــشعوذة واخلرافــات واألســاطري واجلــن الّلبنانيــة

فبهــــــا يــــــشفون، وــــــا يــــــؤذون، وــــــا يكــــــسبون، وــــــا يعملــــــون . والتعاويــــــذ
 علــى الــّزمنوهــي مــا زالــت حــىت اليــوم، فهــي حيــة ناطقــة مل يقــَو . املعجـزات

  .حموها، فإا ثابتة يف األرض، عميقة يف الرتبة
وإذا ســألت عــن طيبــة أهــل القــرى، رأيــت اســتغالهلم بعــض اــانني 

شـــغاًال صـــعبة كجلـــي الطنـــاجر الـــسوداء وفركهـــا بالرمـــاد، وفـــرش لتـــشغيلهم أ
الطــــني فــــوق الــــسطوح، وجــــرف الــــثلج يف فــــصل الــــشتاء، وحــــدل الــــسفوح 
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الرتابية، وغرس مساكب اخلضر يف الربيع لقاء بقايـا اخلبـز وفـضالت الطـبخ 
ورأيــت اســتغالهلم مجــوع الوافــدين صــيًفا حــاملني معهــم أمــوال . واحللويــات

  . آبار البرتول
وإذا ســــألت عــــن النــــساء القرويــــات الربيئــــات، طالعتــــك امــــرأة كــــأم 

 حتمل العنـوان نفـسه، تـستطيع أن حتتـال اّليتحمفوظ، بطلة قصة روز غريب 
  . على كل نساء املدينة لو شاءت

وإذا ســـألت عـــن وحـــدة العـــائالت، طالعـــك التنـــافس العـــائلي احلـــاد 
 الّنظـرة مـرت معنـا تلـك أمـا وقـد.  قـد يـصل إىل درجـة احلقـد املـشرِذمةالذي
ية واجلـسدية والعقليـة علـى بـريوت، الّنفس أحيلت مبوجبها كل األمراض اّليت

 يفـــرت ثغرهـــا الّـــيتفـــال غرابـــة أن توصـــف بـــريوت، مدينـــة األضـــواء واألحـــالم 
متألًقا على املتوسط األزرق فتـستهوي كـل حـامل ومغـامر وحيلـو الـسهر فيهـا 

الـــت مقاهيهــــا قبلـــة الفنــــانني ومنتــــدى   كانــــت ومــــا ز الّـــيتوالعمـــل، بــــريوت 
األدبــاء، ومعاهــدها ينــابيع فكريــة لكــل ظمــئ إىل املعرفــة والنــور، وشــواطئها 

فإمـــــا املواجهـــــة : جمتمـــــع مـــــديين ال يـــــرحم"ملعـــــب الفـــــرح والـــــشمس؛ بأـــــا 
مليئـــة بالـــضباب األخالقـــي وضـــباب التلـــوث . والظفـــر، وإمـــا التقعـــر واهلزميـــة

لى صـحة البريوتيـني يف قلـب كـل قـروي يهـبط  يثري الشفقة عالذيالدخاين 
 اف إىل ديارهممضطرًا من اجلرد الشف."!  
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" ديــارهم"مــن اجلــرد الــشفاف إىل " مــضطرا"إن الــصراع بــني اهلــابط 
تان من عذاب ال يقل عن عذاب الّلفظوبني نفسه، مع ما توحي به هاتان 

 موقًفـا مـسبًقا الصراع بني الشفافية والضباب األخالقي والدخاين إمنـا يرسـم
 البـريويت أو املقـيم يف الـصغري، ويـضع القـارئ النّـارحادا يشبه موقف سارق 

 بريوت يف موضع  الشفقة، وهو موضع ال حيسد امـرؤ عليـه وال يقبـل مـرب
أو " اجلـرد الــشفاف"أن يـضع يف زاويتـه أحـًدا عقابًـا علــى كونـه مل  يولـد يف 

 الطفولــة يبــىن علــى أساســها أدب الّــيت الّرتبيــةمل يعــش بــه، وهنــا يكمــن دور 
ــــضوء علــــى الــــذي ــــسعى إىل حتــــسني الواقــــع مــــن خلــــل إلقــــاء ال  جيــــب أن ي

املشاكل املوجودة يف اتمع للمسامهة يف حلها ال للهروب منها واإلشفاق 
  .  منهالسخريةعلى من يعانيها أو 

ي  تــستدعالّــيت طرحهــا كتــاب القــصة و الّــيتأمــا املــشاكل االجتماعيــة 
  : التوقف عندها حللها فهي

ن حيتــاجون إىل الــدعم الــذي وجــود ذوي االحتياجــات اخلاصــة _ 1
  . ي واجلسدي إىل جانب الدعم املعنوي واإلنساينالّنفسالطيب 

ن الـــذي وجـــود عـــدد كبـــري مـــن املـــشردين مـــن أطفـــال الـــشوارع  _ 2
لرعـب يتعرضون لالستغالل من قبل ذويهم أو املسؤولني عنهم ويرتصـدهم ا

  .   يف كل مكان
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 ُيظلــــــم فيــــــه اآلبــــــاء الـــــذي الّلبنــــــاين الفقـــــر منتــــــشر يف اتمــــــع _ 3
ـــــاء  ـــــة "ن خيـــــضعون لـــــشروط الـــــذيالعـــــاملون لقـــــاء أجـــــور زهيـــــدة واألبن عمال

ورغــم أن حلــول مــشكلة الفقــر كثــرية،  . إن مل جيــدوا مــن يرعــاهم" األطفــال
ث عن مورد إضايف، كمحاولة تغيري رب األسرة عمًال ُيستغل فيه، أو البح

بـويأو السماح لـألوالد بالعمـل حتـت إشـراف املدرسـة أو بعـض  ني ممـا ال الرت
ومهـا " اإلميـان"، ويبقـى "القناعـة"، تبقـى "عمالة األطفال"يندرج حتت مبدأ 

  .  عامالن قادران على تسهيل أمور احلياة وتيسريها رغم صعوبتها
  . بنايناللّ  اضطهاد الفتاة يف اتمع الذكوري _ 4

وجود بعض أصـحاب العقليـة النفعيـة يف بلـد مفتـوح الـذراعني  _ 5
  . للسياح مما يعطي انطباًعا سلبيا لآلخرين

  تاريخيا وسياسيا ووطنيا �
 املمتــدة الّتارخييــة لبنــان ثريــا بــاملواقع الناشــئةصــورت قــصة األطفــال و 

يقومـــوا باكتـــشاف علـــى مـــساحة رقعتـــه اجلغرافيـــة، ومـــا علـــى األوالد إال أن 
كمــا قــدمت بفخــر منــاذج لبنانيــة إجيابيــة سياســية حاولــت . حــضارته عمليــا

 صــار الــذياالسـتفادة مــن حــضارة اآلخــرين، علــى غـرار األمــري فخــر الــدين 
لبنان يف عهده جنة خضراء، ومنـاذج إجيابيـة سياسـية أخـرى نقلـت احلـضارة 

  . إىل اخلارج كنموذج أليسار ملكة صورالّلبنانية
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 الّـــيت طرحهـــا كتـــاب القـــصة و الّـــيت أمـــا املـــشاكل الـــسياسية والوطنيـــة 
  : تستدعي التوقف عندها حللها فهي

 تعـــرض أصـــحاب الفكـــر الـــسياسي املبـــدع للمـــؤامرات والقتـــل  _ 1
  . كما حدث مع أليسار وفخر الدين املعين من قبل األعداء

ن التغاضن واالنقسامات الداخلية، إذ ال ميكن لـوطن أ  خماطر_ 2
يسري يف طريق العظمة واالزدهار إال عن طريق الوحدة وكّم أفـواه املفـسدين 

  .الّشروسعاة 
 يلقــي بظاللــه علــى الــذي فقــدان االســتقرار األمــين والــسياسي _ 3

 يبحثون عن الطمأنينة الذيون الّلبناني الناشئةأفراد األسرة ومنهم األطفال و 
  .ن هناك ما حيميه وحيميهميف وطن دائم التعرض للدمار دون أن يكو 

  . الّصغار يعاين منها الكبار و اّليت  األزمات االقتصادية _ 4
 اخلــــوف مــــن عــــودة امليليــــشيات وجتــــدد االشــــتباكات والعنــــف _ 5
  .والفوضى
ني عــن حلــول ملــشاكل الــوطن الّلبنــاني الناشــئة حبــث األطفــال و _ 6

وطن يف الوقــــت ومــــشاكل األســــرة االقتــــصادية  النامجــــة عــــن دم اســــتقرار الــــ
  . جيب أن يلتفتوا فيه إىل دراستهم وتأمني مستقبلهمالذي

  .ة خارج الوطنالّنهائي اهلجرة _ 7
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 متتلــك فلــسفة وطنيــة غريبــة ســخر منهــا  النــاس وجــود فئــة مــن _ 8
 خرافـــــة، الّلبنـــــاينأن االســـــتقالل : كتـــــاب القـــــصة تقـــــوم علـــــى أســـــس أوهلـــــا

أنــه ال بــد : أكــل الــضعيف، وثالثهــاأن احلــق للقــوة مــا دام القــوي ي: وثانيهــا
 مـــن بلـــد حـــاكم أقـــوى منـــه يفـــرض _ شـــأنه شـــأن كـــل ضـــعيف _للبنـــان 

وهـــــذه الفلـــــسفة هـــــي ابنـــــة تربيـــــة ونـــــشأة وصـــــبا وكهولـــــة .  ســـــلطانه عليـــــه
 مــن يــد أجنـيب إىل يــد أجنــيب آخـر ينــادي الكــل الّلبنـاينوشـيخوخة يقــضيها 

. احلقيقـي ووالـده الزائـفحـىت مل يعـد مييـز بـني والـده " يـا أيب: "على السواء
  موجــودة وليــست جمــرد فكــرة كاركاتوريــة يف قــصة _  علــى ســوئها _وهــي 

  .تروى وتطوى
  علميا  �

  .يعاين لبنان من مشاكل تتعلق بوضع العلم ووضع البيئة واحليوانات
  وضع العلم: أوالً 

ـــة العلـــم املنهجـــي وحيرتمـــون املتعلمـــنيالّلبنـــانييـــدرك  ويبـــذل . ون أمهي
يف وســــعهم لتــــأمني مــــستقبل علمــــي زاهــــر ألوالدهــــم وإحلــــاقهم األهــــل مــــا 

. يــةالّرمس يعتقــدون أــا أكثــر اهتماًمــا بتالميــذها مــن الّــيتباملــدراس اخلاصــة 
 احلـصول علـى عمـل إضـايف يـؤمن _ إال القليل مـنهم _كما حياول األهل 

ـــــضطر األوالد إىل العمـــــل   قـــــد الـــــذيأقـــــساط املدرســـــة واجلامعـــــة كـــــي ال ي
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إال أن هـــذا ال يعـــين أن األمـــور . بـــتهم يف متابعـــة حتـــصيل العلـــميفقـــدهم رغ
  :   ، فهناك مشاكل كثرية منهاالّلبنانيةجتري على ما يرام يف كل األسر 

 متابعـــة علـــومهم نظـــرًا إىل الناشـــئة ال يـــستطيع كـــل األطفـــال و _ 1
 ارتفاع األقساط املدرسية مما يضطرهم إىل اختاذ قرار يرتكـون مبوجبـه املدرسـة

  . لكسب لقمة العيش
ــــسبب فقــــدان _ 2  يطــــرد بعــــض الطــــالب مــــن املــــدارس اخلاصــــة ب

وهــو قــرار تعــسفي خيــضع الطــالب الفقــراء لــه . القــدرة علــى تــسديد القــسط
  .الّسابقةدون أن يكونوا مشاركني يف قرار ترك املدرسة كما يف احلالة 

 متابعــة حتــصيلهم اجلــامعي بعــد الــشباب ال يــستطيع كثــري مــن _ 3
تـدفعهم إىل سـوق الّـيتائهم املرحلة الثانويـة بـسبب األوضـاع االقتـصادية إ 

  . العمل
 الثانويـــة، علـــى الّدراســـة اقتـــصار بعـــض الفـــروع العلميـــة، بعـــد _ 4

  .  أوالد الطبقة الغنية نظرًا إىل تكلفتها
 يعـــاين املعلمـــون، أيـــًضا، مـــشاكل كثـــرية يف لبنـــان حـــىت وصـــل _ 5

إىل اعتبار ) طالب علم في العشرينات( رواية األمر مبيخائيل صوايا كاتب
لـذا يعتـرب التـدريس مهنـة مـن مل . الّزمـانمهنة التدريس مهنـة َمـن جـار عليـه 

  .يستطع إكمال دراساته العليا لظروف اقتصادية أو اجتماعية
  البيئة: ثانًيا
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ون، وخاصة يف القرى، بكل مـا يتعلـق بـاألرض والزراعـة  الّلبنانييهتم 
 جتيــــد القرويــــات الّــــيتاســــم بــــاملطر إضــــافة إىل عالقتهــــا باملؤونــــة وعالقــــة املو 

يـــة القرويـــة كرتبيـــة دودة القـــز الّتقليدباإلضـــافة إىل بعـــض األعمـــال . صـــنعها
إال أن مشاكل بيئية كثرية يعانيها لبنان بسبب حتول . وصنع الفخار وغريها

  : ومن هذه املشاكل. مساحات خضراء واسعة إىل أبنية ومصانع
 الكــــسارات، النفايــــات الــــسامة، جبــــال النفايــــات املنزليــــة،  وجــــود_

ات، تلـــوث البحـــر واألـــار، تلـــوث اجلـــو، تقلـــص املـــساحات الطّرقـــتلـــوث 
ولــيس هنــاك حلــول حقيقيــة للــتخلص مــن .. اخلــضراء، قــذارة بعــض املنــاطق

هــذا التلــوث إال بعــض احللــول القائمــة علــى مبــادرات فرديــة أو مؤســسات 
  .  املشكلةبيئية خاصة مما يفاقم

  الحيوانات : ثالثًا      
  .  تتعرض احليوانات املشردة لضرب وإيذاء األوالد_ 1
  .  ليس هناك مؤسسات تم باحليوانات الشاردة_ 2
 إن العنايــة باحليوانــات الــشاردة وإطعامهــا هــي مبــادرات فرديــة _ 3

  .  املهتمني بالتعامل اجليد معهاالناستلقى التشجيع من قبل 
 إىل إبـــادة الـــدعوةن ســـلبيات التعامـــل مـــع احليـــوان يف لبنـــان  مـــ_ 4

ـــــةاملـــــاعز يف اجلـــــرود  ـــــة رغـــــم الّلبناني ـــــروة احلرجي ـــــى الث  حبجـــــة أـــــا خطـــــر عل
  . ورغم مكانتها يف الطبيعة) حلوم، لنب، شعر(فوائدها
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 اعتبــــار طلعــــة املــــاعز حنــــًسا، وهــــذا مــــا الّلبنانيــــة مــــن اخلرافــــات _ 5
  .يشجع على إبادا

  .  تشار الصيد يف لبنان مما يهدد حياة احليوان وحريته ان_ 6

  تربويا  �
 مبجموعـــــة القـــــيم اإلجيابيـــــة _ صـــــغارًا وكبـــــارًا _رغـــــم التـــــزام األفـــــراد 

صــدق، أمانــة، مــساعدة األخــرين،  (الّلبنــاين تطبــق يف اتمــع الّــيتيــة الّتقليد
اخلاصــة، احــرتام الــصداقة، االهتمــام بالبيئــة، االهتمــام بــذوي  االحتياجــات 

االهتمــــام بالعجــــائز واــــانني، الــــشمم والنخــــوة واملــــروءة اجلبليــــة، تــــشجيع 
، نلمــس وجــود مــشاكل تربويــة حتتــاج إىل ...)املواهــب يف البيــت واملدرســة 

  : حلول، وهي

  . يف البيتالّرتبيةعجز بعض اآلباء عن السيطرة على عملية  _ 1

نـائهن إىل هـؤالء،  إساءة بعض األرامل اللـوايت يتعهـدن تربيـة أب_ 2
إذ يــسلبنهم شخــصيام عنــدما يبــالغن يف محــايتهم ويتخــذن عــنهم قــرارام 

  . ة والكبريةالصغري 

جتنـب :  القـائم علـىالّرتبيـة معاناة األطفال واملراهقني من سـوء _ 3
حتمــيلهم املــسؤوليات، الــدالل املفــرط، إغــداق النقــود علــى األوالد تعويــًضا 
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ر ا األهـل يف طفـولتهم، فقـدان رسـم حـدود بـني  ماّليتعن مشاكل الفقر 
  .انالصبيات و الصغري املمنوع وغري املمنوع، التفرقة يف املعاملة بن البنات 

ــــــل غيــــــاب معرفــــــة كيفيــــــة اســــــتغالل وقــــــت الفــــــراغ عنــــــد _ 4  الطّف
  . الناشئو 

ن سـوف يتحولـون الـذي الـّصغار إبداء الفرح والبهجـة باحملتـالني _ 5
  .  إىل حمتالني كبار_هم  بفضل تشجيع_

 ضبابية املستقبل العلمي واملهين يف ظل وجود ظروف اقتصادية _6
  . وأمنية صعبة

 واليـافعني، فهـم الـّصغار سيطرة احلرب على تفكـري الكثـري مـن _ 7
ـــاة أهلهـــم للخطـــر، ويهـــاجرون وأســـرهم  خيافوـــا ألـــا تعـــرض حيـــام وحي

 ابسببها، مما خيلق فرًدا مضطربًا اجتماعيا وتربوي  .  

   . التسرب الدراسي بعلم وبدون علم األهل_ 8

 يف لبنـــان نقـــص الكتـــاب الناشـــئة يعـــاين الكثـــري مـــن األطفـــال و _ 9
  . الّلهوة و الّلعبو 

العلـــم، :  عـــن حقـــوقهم يفالّلبنـــاين يقـــرأ األطفـــال يف اتمـــع _ 10
امــة املفتوحــة ، وجــود املكتبــات العالطفولــة، ممارســة الّلهــو، الكتــاب، الّلعــب

أمـــام اجلميـــع، فـــتح املـــدارس أمـــام اجلميـــع، وجـــود احلـــدائق العامـــة ملمارســـة 
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خمتــربات، متــاحف : (ألعــام وللتنــزه، وجــود أمــاكن علميــة يــستفيدون منهــا
، ولكـن معظـم هـذه احلقـوق غـري ...)علمية، علوم تطبيقيـة، أفـالم  وثائقيـة
  .مؤمنة لكل األطفال على أرض الواقع

:  عن حقـوقهم يفالّلبناين يف اتمع الشباب و الناشئة يقرأ _ 11  
ي مـن قبـل الكبـار، احلـصول علـى االسـتقالل، الّنفساحلصول على اإلرشاد 

 التعلـيماحلصول على الطمأنينة والكرامة واالحرتام، تنمية املواهب، إكمـال 
 تقــــام مــــن أجلهــــم، حقــــوقهم يف الّــــيتالعــــايل، حقــــوقهم يف متويــــل املــــشاريع 

لتعامـــل املنطقـــي القـــائم علـــى العقـــل مـــن قبـــل املـــربني يف البيـــت واملدرســـة، ا
حقـــــوقهم يف ممارســـــة عمـــــل مـــــنظم يـــــساعدون بـــــه أنفـــــسهم ماديـــــا دون أن 
يتعرضــوا الســتغالل أربــاب العمــل، ولكــن معظــم هــذه احلقــوق، أيــًضا، غــري 

  . على أرض الواقعالشباب و الناشئةمؤمنة لكل 

 أن ترســم الّلبنانيــة الناشــئةصة األطفــال و أمــا بعــد، وإن اســتطاعت قــ
، فمـا زال هنـاك تفاصـيل ميكـن للكتـاب الّلبنايناخلطوط العريضة للمجتمع 

أن يرصدوها ويتناولوها بعمق اجتماعيا وسياسيا وعلميا وتربويا على قاعدة 
عملهـم املــسؤول شــرط أن يبعــدوا عــن قـرائهم عــصا األســتاذ املتمثلــة بكلمــة 

 ويقرتبــــوا مــــنهم حمبــــني  متفهمــــني مراحــــل منــــوهم وطبــــاَعهم غــــري ، "جيــــب"
  . املستقرة وغري املنقادة يف أحيان كثرية

  شكرًا
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  مالحق جداول البحث
  )1(الجدول 

 المطروحة في السلبّية اإليجابية و التربويةملحق جدول بالقيم  
  عينة القصص المدروسة

   اإليجابيةالتربوية القيم  السلبّية التربويةالقيم  

  :الهجرة خارج الوطن مساوئ _ 1
غيرالطبيب (إدفيك شيبوب  � الص.( 

  ).جواز السفر(إدفيك شيبوب  �
  ).الظريف ملكو(إلياس زغيب  �
  ).على بساط الثلج(إملي نصر اهللا  �
  ).حسون الغربة(إملي نصر هللا  �

 الهجــرة بهــدف العــودة إلــى تمويــل مــشاريع _ 1
  : في الوطن
كيف تغلب على (إدفيك شيبوب  �

  )حزنه؟
  :  الهجرة من أجل بناء امتداد للوطن_ 2

  )المعترب الرائد(إملي نصر اهللا  �
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  ).العائد(توما الخوري  �
 ).ألقوا دلوكم(روز غريب  �

  ).ادةالسج(روز غريب  �
 ).معمودية الغربة(مي منصور  �

  : المفككالوطن _ 2
جــــــواز (إدفيـــــك شــــــيبوب  �

  ).السفر
القيثـــــــارة (إليـــــــاس ســـــــميا  �

 ). الفضية

المدينــة (إملــي نــصر اهللا  �
 ).والحلم

أهــــــــًال (تومــــــــا الخــــــــوري  �
 ).بالخواجا

 ).العائد(توما الخوري  �

رصاصــة (تومــا الخــوري  �
 ).طائشة

 ).زلزال(توما الخوري  �

ة لعبــــــــ(تومــــــــا الخــــــــوري  �
 ).القدر

  ).تضحية أليسار(روز غريب  �
 ).الملجأ(سماح إدريس  �

  : يسبب الدماراالحتالل _ 3
 ).بعد العاصفة(إدفيك شيبوب  �

 ).حمامة السالم(إدفيك شيبوب  �

ســــــــيطلع فجــــــــر (إدفيــــــــك شــــــــيبوب  �
 ).جديد

 ).هل تعود الحمامة(إدفيك شيبوب  �

وقعـــــــــة الغـــــــــداء (إدفيــــــــك شـــــــــيبوب  �
  ).الساخنة
 ).يشهااستحقت ع(إملي نصر اهللا  �

 ). البعد جفاء(إملي نصر اهللا  �

  ).تضحية أليسار(روز غريب  �
ضارة اآلخـرين إلـى  الهجرة مـن أجـل نقـل حـ_ 3

  :الوطن
  ).المعني الكبير(روز غريب  �
 ).معركة عنجر(روز غريب  �

 : الهجرة من أجل متابعة العلم إلفادة الوطن_ 4

 ).موهبة وٕارادة(إلياس سميا  �

 ).بداية في الثمانين(إملي نصر اهللا  �

 ).يوميات هر(إملي نصر اهللا  �

طالــــــب علــــــم فــــــي (ميخائيــــــل صــــــوايا  �
  )العشرينات

 ).ابتسامة النصر (إدفيك شيبوب �

جبــــــور (فريــــــد أبــــــو فاضــــــل  �
 ).ومرقد عنزة

 :  الهجرة هرًبا من الموت والحروب_ 5

ــــــــــك شــــــــــيبوب  � جــــــــــواز (إدفي
  ).السفر
  ).على بساط الثلج(إملي نصر اهللا  �
 ).العائد(توما الخوري  �

 ).لعبة القدر(توما الخوري  �

  : الهجرة من أجل الفن إلفادة الوطن_ 6
  ).موهبة وٕارادة(إلياس سميا  �

   :  إلى الوطناالنتماء الفخر ب_ 7
غيرالطبيب (إدفيك شيبوب  � الص.( 

 ).الظريف ملكو(إلياس زغيب  �

 ).موهبة وٕارادة(إلياس سميا  �

  ).زهرة البر(روز غريب  �
غيرالقائد (طارق العسلي  � الص( 

 ).جبور ومرقد عنزة(فريد أبو فاضل  �

 ).معمودية الغربة(مي منصور  �

 : لعلم الفخر بالعَلم وبخدمة ا_ 8

  
  

  م الوطنية 
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 ).جدتي(جبران مسعود  �

 ). حمدون( جبران مسعود  �

 ).عنتر(جبران مسعود  �

 ). في سبيل اللقمة(جبران مسعود  �

أجمــــل مــــا فــــي (رضــــوان الحريــــري  �
 ).الدنيا

ـــــــري  � أجمـــــــل مـــــــافي (رضـــــــوان حري
 ).الدنيا

  ). المعني الكبير(روز غريب  �
 ). معركة عنجر(روز غريب  �

  :وب تخيف الحيوانات الحر _ 4
 ).يوميات هر(إملي نصر اهللا  �

  ).العائد(توما الخوري  �
 ).الملجأ(سماح إدريس  �

  : الحروب األهلية والفتنة_ 5
 ). القيثارة الفضية(إلياس سميا  �

 ).المدينة والحلم(إملي نصر اهللا  �

  ).حسون الغربة(إملي نصر اهللا  �
 ).أهًال بالخواجا(توما الخوري  �

 ).ة طائشةرصاص(توما الخوري  �

 ).لعبة القدر(توما الخوري  �

  ).تضحية أليسار(روز غريب  �
 ).العائد(توما الخوري  �

  ).زلزال(توما الخوري  �
  :  اإلشاعات السياسية_ 6

  ).تضحية أليسار(روز غريب  �
  :الحروب مآسي _ 7

 ). المعني الكبير(روز غريب  �

 ). بعد العاصفة(إدفيك شيبوب  �

 ).الكذبة البيضاء(إدفيك شيبوب  �

 ).جواز السفر(دفيك شيبوب إ �

 ).أريد أًخا(إدفيك شيبوب  �

غيرالقائد (طارق العسلي  � الص( 

 ).جبور ومرقد عنزة(فريد أبو فاضل  �

  :  مقاومة العدو_ 9
 ).معركة عنجر(روز غريب  �

 ).جدتي(جبران مسعود  �

 ).عنتر(جبران مسعود  �

غيرالقائد (طارق العسلي  � الص.( 

 مقاومة العدو اإلسرائيلي في الجنوب _ 10
 :الّلبناني

 ).بعد العاصفة(إدفيك شيبوب  �

 ).سيطلع فجر جديد(إدفيك شيبوب  �

  ).وقعة الغداء الساخنة(إدفيك شيبوب  �
 ).استحقت عيشها(إملي نصر اهللا  �

 ).أجمل مافي الدنيا(رضوان حريري  �

 :الّلبناني المرأة المقاومة في الجنوب _ 11

 ).استحقت عيشها(إملي نصر اهللا  �

 :  التضحية في سبيل الوطن_ 12

 ).تضحية أليسار(روز غريب  �

  :حب الوطن _ 13
غيرالطبيب (إدفيك شيبوب  � الص.( 

 ).الظريف ملكو(إلياس زغيب  �

 ).حلم ربيع(إلياس سميا  �

 ).المدينة والحلم(إملي نصر اهللا  �

 ).اسمع يا رضا(أنيس فريحة  �

 ).الموت أحب إلي(روز غريب  �

 ).زهرة البر(روز غريب  �

غيرالقائد (طارق العسلي  � الص( 

 ).المقدر(فريد أبو فاضل   �

 ).جبور ومرقد العنزة(فريد أبو فاضل  �

 ).معمودية الغربة(مي منصور  �
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ســــــــيطلع فجــــــــر (إدفيــــــــك شــــــــيبوب  �
 ).جديد

ـــى (إدفيـــك شـــيبوب  � كيـــف تغلـــب عل
 )حزنه؟

 ).الطفولةمن براءة (إدفيك شيبوب  �

 ).وسام النظافة(إدفيك شيبوب  �

 ).يوميات هر(إملي نصر اهللا  �

 ).اسمع يا رضا(أنيس فريحة  �

 ).أهًال بالخواجا(توما الخوري  �

 ).العائد(توما الخوري  �

 ).رصاصة طائشة(وما الخوري ت �

 ).زلزال(توما الخوري  �

 ).لعبة القدر(توما الخوري  �

 ).عنتر(جبران مسعود  �

أجمـــــل مـــــا فـــــي (رضـــــوان حريـــــري  �
 ).الدنيا

 ).الملجأ(سماح إدريس  �

  :  حسد األعداء_ 8
 )المعني الكبير(روز غريب  �

  ) جحا وتيمورلنك(روز غريب  �
  :  خذالن األعوان للقائد_ 9

  ).عني الكبيرالم(روز غريب  �
  :  استعانة القائد بالدول الضعيفة_ 10
 ). المعني الكبير(روز غريب  �

  : عدم تحمل القائد مسؤولية شعبه_11
  ).   جزاء سنمار(روز غريب  �

  :  ظلم المنتصر_ 12
 ).  المعني الكبير(روز غريب  �

  ).الموت أحب إلي(روز غريب  �
  :  احتمال ألم العبودية_ 13
  ).  تارخلف الس(روز غريب  �

  : الظلم ال يدوم_ 14
 ).بعد العاصفة(إدفيك شيبوب  �

 ).سيطلع فجر جديد(إدفيك شيبوب  �

  ).وقعة الغداء الساخنة(إدفيك شيبوب  �
غيرالقائد (طارق العسلي  � الص(  

  :  جمال الوطن_ 15
غيرالطبيب (بوب إدفيك شي � الص.( 

 ).الظريف ملكو(إلياس زغيب  �

 ).على بساط الثلج(إملي نصر اهللا  �

 ).عيد في القرية(روز غريب  �

جبور (فريد أبو فاضل  �
  ).ومرقد عنزة

  : انتظار السالم بعد الحرب_ 16
  ).الكذبة البيضاء(إدفيك شيبوب  �
 ).بعد العاصفة(إدفيك شيبوب  �

 ).جواز السفر(إدفيك شيبوب  �

 ).حمامة السالم(يك شيبوب إدف �

 ).سيطلع فجر جديد(إدفيك شيبوب  �

  )هل تعود الحمامة؟(إدفيك شيبوب  �
 ).وقعة الغداء الساخنة(إدفيك شيبوب  �

 ).القيثارة الفضية(إلياس سميا  �

 ).استحقت عيشها(إملي نصر اهللا  �

  ).المدينة والحلم(إملي نصر اهللا  �
  ).على بساط الريح(إملي نصر اهللا  �
  ).يوميات هر( إملي نصر اهللا �
  ).رحلة الوروار(ربيعة أبي فاضل  �

  :  الموسيقا تساهم في إحالل السالم_17
  ). القيثارة الفضية(إلياس سميا  �

ـــد   _ 18 ـــى المـــشاركة فـــي توحي دعـــوة األوالد إل
  :وتحرير الوطن
 ).أمير األحالم(إلياس سميا  �
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  :  الموت بسبب الحروب_ 14ا
حمامــــة (إدفيــــك شــــيبوب  �

 ).السالم

ـــى (إدفيـــك شـــيبوب  � كيـــف تغلـــب عل
  ).حزنه
ـــى (إدفيـــك شـــيبوب  � كيـــف تغلـــب عل

 )حزنه؟

لمــــــــــاذا مــــــــــات (إدفيــــــــــك شــــــــــيبوب  �
  ).الكنار؟
هل تعـود (إدفيك شيبوب  �

  )الحمامة؟
  ).على بساط الثلج(إملي نصر اهللا  �
 ). يوميات هر(إملي نصر اهللا  �

  ).أهًال بالخواجا( الخوري توما �
 ).العائد(توما الخوري  �

  ).رصاصة طائشة(توما الخوري  �
  ).زلزال(توما الخوري  �
  ).لعبة القدر(توما الخوري  �
 )في سبيل اللقمة(جبران مسعود  �

أجمــــل مــــا فــــي (رضــــوان الحريــــري  �
 ).الدنيا

  :  الجوع أيام األتراك_ 15
 ). جدتي(جبران مسعود  �

 ).عنتر(جبران مسعود  �

  ).في سبيل اللقمة(ان مسعود جبر  �
ـــــــة _ 16 ـــــــسبب  الحـــــــرب األهلي  الجـــــــوع ب

  :الّلبنانية
 ).أهًال بالخواجا(توما الخوري  �

  ).العائد(توما الخوري  �
 ).لعبة القدر(توما الخوري  �

  : اختالس أموال الدولة_ 17

ــــــــد (طــــــــارق العــــــــسلي  � القائ
غير الص( 

 : الوطن في تحسينالشباب مساهمة _ 19

  ).المنقذون(منير عشقوتي  �
  :لقتال العدو إعداد العدة _ 20
  ).بعد العاصفة(إدفيك شيبوب  �
  ).سيطلع فجر جديد(إدفيك شيبوب  �
  ). استحقت عيشها(إملي نصر اهللا  �
  ). المعني الكبير(روز غريب  �
 ).خلف الستار الفضي(روز غريب  �

ــــــــد (طــــــــارق العــــــــسلي  � القائ
غير الص.(  

  : إحالل السالم دور القائد في _ 21
  ).القيثارة الفضية(إلياس سميا  �

  : األطفال يقاومون جنود االحتالل_22
فــــي ســــبيل (جبــــران مــــسعود  •

 ) اللقمة

القائد (طارق العسلي  �
غير الص(  

  : الفخر بلبنان وبأهله_ 23
 )تضحية أليسار(روز غريب  �

 ).جبور ومرقد عنزة(فريد أبو فاضل  �

  :  قدرة المرأة على الحكم_ 24
 )تضحية أليسار(غريب روز  �

  :  الحرب تزيد وعي األطفال_ 25
 ).جواز السفر(إدفيك شيببوب  �

غير المحتالة (إدفيك شيبوب  � ةالص.(  
 ).سيطلع فجر جديد(إدفيك شيبوب  �

كيـــــف تغلـــــب علـــــى (إدفيـــــك شـــــيبوب  �
  )حزنه؟
 ).وقعة الغداء الساخنة(إدفيك شيبوب  �
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  ).تضحية أليسار(روز غريب  �
  : الوصوليون يهدمون أوطانهم_ 18
 ).بو مرعي(جبران مسعود  �

 ).في سبيل اللقمة(ان مسعود جبر  �

 : قبول أنواع االحتالل_ 19

 ).بو مرعي(جبران مسعود  �

 )في سبيل اللقمة(جبران مسعود  �

 :  السالح المهدد_ 20

 ).الهر المخيف(حسن عبد اهللا  �

  :  خطر الحكام_ 21
  ) جحا وتيمورلنك(روز غريب  �

  :  العدو اإلسرائيلي_ 22
 ).بعد العاصفة(إدفيك شيبوب  �

ســــــــيطلع فجــــــــر ( شــــــــيبوب إدفيــــــــك �
 ).جديد

وقعـــــــــة الغـــــــــداء (إدفيــــــــك شـــــــــيبوب  �
  ).الساخنة
 ).استحقت عيشها(إملي نصر اهللا  �

 )البعد جفاء(إملي نصر اهللا  �

 ).مذكرات هر(إملي نصر اهللا  �

أجمل ما في (رضوان حريري  �
 ).الدنيا

القائد (طارق العسلي  �
غير الص( 

 هرب القادة من _ 23
  :مسؤولياتهم

جزاء (روز غريب  •
  ).ارسنم

  : االنقسامات الداخلية_ 24
تضحية (روز غريب  •

  )أليسار

 ).القلوب الكبيرة(رشاد دارغوث  �

ــــــــد القا(طــــــــارق العــــــــسلي  � ئ
غير الص(  

ــبعض أثنــاء _ 62 ــال بعــضهم ال  مــساعدة األطف
  : الحرب
  ).سيطلع فجر جديد(إدفيك شيبوب  �
  ).الطفولةمن براءة (إدفيك شيبوب  �
 ).هداياكم في العيد(إدفيك شيبوب  �

  ).وسام النظافة(إدفيك شيبوب  �
  :  لعب األطفال حتى أثناء الحرب_ 27
غير المحتالة (إدفيك شيبوب  � ةالص.(  
  ).يوميات هر( نصر اهللا إملي �

 مساعدة األحداث العجائز واألطفـال أثنـاء _ 28
  : الحرب
  ).وقعة الغداء الساخنة(إدفيك شيبوب  �

  :  رفض الحرب_29
 ).الكذبة الييضاء(إدفيك شيبوب  �

 ).بعد العاصفة(إدفيك شيبوب  �

  ).جواز السفر(إدفيك شيبوب  �
 ).حمامة السالم(إدفيك شيبوب  �

  ).جر جديدسيطلع ف(إدفيك شيبوب  �
ــــــى (إدفيــــــك شــــــيبوب  � ــــــب عل كيــــــف تغل

  )حزنه؟
  )هل تعود الحمامة؟(إدفيك شيبوب  �
 ).القيثارة الفضية(إلياس سميا  �

 ).المدينة والحلم(إملي نصر اهللا  �

 ).على بساط الثلج(إملي نصر اهللا  �

 ).يوميات هر(إملي نصر اهللا  �

 ).أهًال بالخواجا(توما الخوري  �

 ).العائد(توما الخوري  �

 ).رصاصة طائشة(ري توما الخو  �
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 ).زلزال(توما الخوري  �

 ).لعبة القدر(توما الخوري  �

  ).رحلة الوروار(ربيعة أبي فاضل  �
ــــــري  � أجمــــــل مــــــا فــــــي (رضــــــوان الحري

 ).الدنيا

  : العودة إلى الوطن_ 30
 ).الظريف ملكو(إلياس زغيب  �

  ).البعد جفاء(إملي نصر اهللا  �
  ).حسون الغربة(إملي نصر اهللا  �
 ). إليالموت أحب(روز غريب  �

 ).معمودية الغربة(مي منصور  �

  : االقتباس من  حضارة اآلخرين_ 31
  ).موهبة وٕارادة(إلياس سميا  �
  ).المعني الكبير(روز غريب  �

  :  تحمل القائد مسؤولياته_ 32
 ).القيثارة الفضية(إلياس سميا  �

  ). المعني الكبير(روز غريب  �
تضحية (روز غريب  �

  )أليسار
 ).جزاء سنمار(روز غريب  �

  : استعادة اموال الدولة المختلسة_ 33
  ).تضحية أليسار(روز غريب  �

  :  مروءة القائد_ 34
 ). المعني الكبير(روز غريب  �

تضحية (روز غريب  �
  )أليسار

  : مشاركة القائد في الحرب_ 35
  ).معركة عنجر(روز غريب  �

  :  األبطال ال يموتون_ 36
  ). المعني الكبير(روز غريب  �
تضحية (روز غريب  �
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    )أليسار
  : لحيوان أيًضا له وطن_ 37
 ).الغزالة(إملي نصر اهللا  �

 :  الحيوان أيًضا يقاوم العدو_ 38

 ).عنتر(جبران مسعود  �

  : تفضيل القرية على المدينة_ 39
غيرالطبيب (إدفيك شيبوب  � الص.( 

 ).حلم ربيع(إلياس سميا �

 ).اسمع يا رضا(أنيس فريحة  �

  ).صندوق أم محفوظ(روز غريب  �

  :كسل المدرسة _ 1
ــــــــد اهللا  � ــــــــد والعنــــــــزة (حــــــــسن عب الول

 ).والخروف

يــــــــــوم خـــــــــــارج (حــــــــــسن عبــــــــــد اهللا  �
 ). المدرسة

  ).بابا مبروك(رشاد دارغوث  �
  )  في ظل القلعة(نازك سابا يارد  �

  : غير المنطقيالّتفكير _ 2
ــــــــــي (إدفيــــــــــك شــــــــــيبوب  � ــــــــــصيد ف ال

 ).العاصفة

 ). ريشا يطير(إلياس زغيب  �

 ).زة على الثلجقف(إلياس زغيب  �

 ).الغزالة(إملي نصر اهللا  �

  ). ثروة من األوهام(حسن عبد اهللا  �
 ). أضواء المدينة(رشاد دارغوث  �

  ). السجادة(روز غريب  �
 ).  الخفيةالّنار(روز غريب  �

  ).النملة والُبرغوث(روز غريب  �
 ).شبشول(منير عشقوتي  �

 ).معمودية الغربة(مي منصور  �

  :دعوة إلى العلم _ 1
غيرالطبيب (إدفيك شيبوب  � الص.( 

 ). ليس الفقر عيًبا: (بوبإدفيك شي �

ــــــذيصــــــديقي (أمــــــل غــــــانم  � يحبنــــــي ال 
  ).كثيًرا
 ).بداية في الثمانين(إملي نصر اهللا  �

 ).  أدهم(أنطوان مسعود  �

الولــــــــــــد والعنــــــــــــزة (حــــــــــــسن عبــــــــــــد اهللا  �
  ).والخروف
الولــــــــــــد والعنــــــــــــزة (حــــــــــــسن عبــــــــــــد اهللا  �

 ).والخروف

  ).بابا مبروك(رشاد دارغوث  �
 ). جحا وحماره(رشاد دارغوث  �

 ).  الخفيةالّنار(يب رو زغر  �

  ).جنية الينابيع(روز غريب  �
 )في أرض الجليد(روز غريب  �

غيرالمخترع (طارق العسلي  � الص( 

جبــــــور (فريــــــد أبــــــو فاضــــــل  �
 ).ومرقد عنزة

طالــــــب علــــــم فــــــي (ميخائيــــــل صــــــوايا  �
  ). العشرينات

  
  
  
  
  
  

   والمعرفيةالثقافية
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  :  الغوغائية_ 3
  ).نملة والُبرغوثال(روز غريب  �

  :  االستخفاف بما يعرفه األجداد_ 4
  ). كنوز ال تفنى(رشاد دارغوث  �
  ). البيت القديم(روز غريب  �

  : الذكاء التخريبي_ 5
غير المحتالة (إدفيك شيبوب  � ةالص.( 

الـــــــدبيب (ألكـــــــسندرا باســـــــيل عـــــــواد  �
  ).األحمق

  :الحمق _ 6
  ). األرنب الذكية(إدمون رزق اهللا  �
 )ثعلب التائبال(ألبير مطلق  �

 ). العائد(إملي نصر اهللا  �

 ) الهر المخيف(حسن عبد اهللا  �

 ).المعلم عبد اهللا(روز غريب  �

ــــــــــــة (روز غريــــــــــــب  � النمل
  ).والُبرغوث
  )موت جحا(روز غريب  �
الـــــــــصياد (ســـــــــالم شـــــــــمس الـــــــــدين  �

 ).والثعلب

الـــــــدبيب (الكـــــــسندرا باســـــــيل عـــــــواد  �
  ).األحمق

  :  التأثر بقصص الجان والسحرة_ 7
 ).بيت القديمال(روز غريب  �

  )جحا وحماره(روز غريب  �
  :  االعتقاد بالسحر واألشباح والخرافات_ 8

 ).أندا الخوتا(إملي نصر اهللا  �

 ).أين تذهب أندا؟(إملي نصر اهللا  �

 ).الكراز العبقري(إملي نصر اهللا  �

 ). كالم(إملي نصر اهللا  �

 ).كالم(إملي نصر اهللا  �

  : المنطقي  الواقعيالّتفكير _ 2
 ).ابتسامة النصر(إدفيك شيبوب  �

ــــــ(إدفيــــــك شــــــيبوب  � ــــــى كيــــــف تغل ب عل
 ) حزنه؟

 ). الغزالة(إملي نصر اهللا  �

 ).المعترب الرائد(إملي نصر اهللا  �

الولــــــــــــد والعنــــــــــــزة (حــــــــــــسن عبــــــــــــد اهللا  �
 ).والخروف

  ).ألقوا دلوكم(روز غريب  �
  ).السجادة(روز غريب  �
 تأكــــل علــــى اّلتــــيالمــــراة (روز غريــــب  �

 ). خرم اإلبرة

 ).  الخفيةالّنار(روز غريب  �

جحـــــــــــــــــــــا (روز غريـــــــــــــــــــــب  �
  )  وتيمورلنك

  : اللجوء إلى الفطنة والذكاء_ 3 
  ). معركة عنجر(روز غريب  �
  ). أنت ولد مميز(إدفيك شيبوب  �
  ). البيت غير المكمل(إدفيك شيبوب  �
  ). سنابل القمح(إدفيك شيبوب  �
ــــــى (إدفيــــــك شــــــيبوب  � ــــــب عل كيــــــف تغل

  ). حزنه؟
  ). لماذا مات الكنار؟(إدفيك شيبوب  �
  ). األرنب الذكية(إدمون رزق اهللا  �
 ).  الثعلب التائب: (ألبير مطلق �

ـــــــّثالثالـــــــدجاجات (إليـــــــاس إدمـــــــون  �  ال
  ). والحية
الراعــي وملكــة (إليــاس ســميا  �

 )العصافير

 ).المغترب العائد(إملي نصر اهللا  �

الــديك األبــيض والــديك (حــسن عبــد اهللا  �
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  ).جدتي(جبران مسعود  �
  ). ة الخفيالّنار(روز غريب  �
ـــــي (روز غريـــــب  � ســـــميرة ورفاقهـــــا ف

 )الجبل

 ).صندوق أم محفوظ(روز غريب  �

 ). زغاريد الجن: (فريد أبو فاضل �

  )مغارة الزيت(منير الخطيب  �
 ).مغارة ظريفة(منير عشقوتي  �

  :  تجارة العلم_ 9
  ).الظريف ملكو(إلياس زغيب  �
 ). محاولة(رشاد دارغوث �

  :  العلم القاتل_ 10 �
ســــــــــــميرة (روز غريــــــــــــب  �

 ).قها في الجبلورفا

ســامي (مجهــول المؤلــف  �
 ).واألسماك

ســامي (مجهــول المؤلــف  �
 )والغابة

ســامي (مجهــول المؤلــف  �
 )وتلوث الهواء

مجهــــــــــــــــــول المؤلــــــــــــــــــف  �
  ) سنجوب والطبيعة(

  :  ترك العلم_ 11
  ).بابا مبروك(رشاد دارغوث  �
 ). جحا وحماره(رشاد دارغوث  �

  : تأثير وسائل االتصال السلبي_ 12
ذا مــــــــــات لمــــــــــا(إدفيــــــــــك شــــــــــيبوب  �

  ).الكنار؟
 ).المنقذون(منير عشقوتي  �

ـــــــــر عـــــــــشقوتي  � ـــــــــي غـــــــــضبة (مني ف
 ).األمواج

  ). السود
  ). المنجم عصفور(روزغريب  �
 تأكــــل علــــى اّلتــــيالمــــرأة (روز غريــــب  �

 ).خرم اإلبرة

  )م عصفورالمنج(روز غريب  �
  )  جحا قاض(روز غريب  �
جحـــــــــــــــــــــا (روز غريـــــــــــــــــــــب  �

  )  وتيمورلنك
  )جحا وحماره( روز غريب  �
الراعـــــي والنـــــسر (زينـــــب الزيلـــــع ريمـــــا  �

  ). الكاسر
  ). الضفدعة والبطة(زينب الزيلع ريما  �
  ). الكل مشغول(سماح إدريس  �
  ). الموزة(سماح إدريس  �
ة الكوسى(سماح إدريس  � ِقص .(  
 لحــــــل كــــــوكي(ســــــناء ســــــامي شــــــباني  �

  ). المشاكل
  ). الهرة والفأرة(عبده لبكي  �
  ).جبور ومرقد العنزة(فريد أبو فاضل  �
 ).سنجوب والطبيعة(مجهول المؤلف  �

  :  من األمور المزعجةالّتخلص _ 4
حــــــــذاء أبــــــــي (روز غريــــــــب  �

  ) القاسم الطنبوري
  :  تبادل الخبرات بين العجائز واألطفال_ 5

  ).ست سنوات(إدفيك شيبوب  �
  : المعرفةالبحث عن _ 6

غيرالطبيب (إدفيك شيبوب  � الص.( 

  ).الكنغر(روز غريب  �
  )اليد البشرية(روز غريب  �
 ).جنية الينابيع(روز غريب  �

ســـــــــميرة ورفاقهـــــــــا فـــــــــي (روز غريـــــــــب  �
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  : استخدام القراءة جلًبا للنوم_ 13
  ).جحا وحماره(رشاد دارغوث  �

  :  التلفزيون يعلم الشغب_ 14
غير المحتالة (إدفيك شيبوب  � ةالص.(  

  
  
  

 ).الجبل

ســـــــــميرة ورفاقهـــــــــا فـــــــــي (روز غريـــــــــب  �
 ).الساحل

  ).كوكب الذهب(زينب الزيلع ريما  �
 )يدي(شفيق مهدي  �

غيرالقــــــــــرد (طــــــــــارق العــــــــــسلي  � الــــــــــص 
  ).وحيوانات الغابة

 ).سامي واألسماك(مجهول المؤلف  �

 )سامي والغابة(مجهول المؤلف  �

 )سامي وتلوث الهواء(مجهول المؤلف  �

 )سامي يحب الطبيعة(مجهول المؤلف  �

 )سنجوب والطبيعة(مجهول المؤلف  �

ليلــــى فــــي أحــــضان (مجهــــول المؤلــــف  �
  )الطبيعة
 )في حديقة الحيوانات(محمد العدناني  �

طالــــــب علــــــم فــــــي  (ميخائيــــــل صــــــوايا �
 ).العشرينات

غــــــسان يعــــــرف أنــــــه  (نبيهــــــة محيــــــدلي �
  ).يكبر
غــسان يعــرف مــن أيــن (نبيهــة محيــدلي �

  . )يأتي المطر
 :  القراءة دائًما_ 7

 ).الظريف ملكو(إلياس زغيب  �

 ).بابا مبروك(رشاد دارغوث  �

 ).جحا وحماره(رشاد دارغوث  �

  )في حديقة الحيوان(محمد العدناني  �
  : معلمين وجود األجداد ال_ 8

). البيـــت غيـــر المكمـــل(إدفيــك شـــيبوب  �
  ).الكذبة البيضاء(إدفيك شيبوب 

  ). حكايتها مع الفن(إدفيك شيبوب  �
 ). سجادة جدتي(إدفيك شيبوب  �
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 ).لماذا مات الكنار؟(إدفيك شيبوب  �

  ).ماذا علمه فلفل؟(إدفيك شيبوب  �
  )مواسم الخير(إدفيك شيبوب  �
). علـــى بـــساط الـــثلج(إملـــي نـــصر اهللا  �

  ). جدتي(ن مسعود جبرا
 ). في غضبة األمواج(منير عشقوتي  �

عطلـــة صـــيف (نهـــاد طنـــوس عبـــد اهللا  �
  ). في القرية

  :  العلميالّتراث االعتزاز ب_ 9
 ).كنوز ال تفنى(رشاد دارغوث  �

جبور (فريد أبو فاضل  �
  ).ومرقد عنزة

  : الثقافي دور المعلمين المعرفي _ 10
 ).موهبة وٕارادة(إلياس سميا  �

  )أحب الرياضة( فريجي أمل ايوب �
 ). بطاقة معايدة(إملي نصر اهللا  �

ســـــــــميرة ورفاقهـــــــــا فـــــــــي (روز غريـــــــــب  �
 )الساحل

ــــــدين  � ــــــي شــــــمس ال شــــــاعر (محمــــــد عل
  ).صغير
 ).المنقذون(منير عشقوتي  �

طالــــــب علــــــم فــــــي (ميخائيــــــل صــــــوايا  �
 ).العشرينات

  : دعوة علمية إلى البحث عن الماء_11
الكــــــــراز (إملــــــــي نــــــــصر اهللا  �

  ) العبقري
 ).جنية الينابيع(ب روز غري �

 دعـــوة علميـــة إلـــى البحـــث عـــن ثــــروات _ 12
  : األرض
الكــــــــراز (إملــــــــي نــــــــصر اهللا  �

  ) العبقري
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 ). جنية الينابيع(روز غريب  �

ــصحية عــن _ 13  يجــب ان نأخــذ المعلومــات ال
  : األطباء
  ).الموزة(سماح إدريس  �

  :  استخدام الخرائط_ 14
  ).أم جديدة(سماح إدريس  �
  ). لالكل مشغو (سماح إدريس  �

  :  تأثير وسائل االتصال اإليجابي_ 15
 ). لماذا مات الكنار؟(إدفيك شيبوب  �

فــي حديقــة (محمــد العــدناني  �
  ) الحيوانات
  ). المنقذون(منير عشقوتي  �

  :  معلومات علمية_ 16
  ).ألوان قوس قزح(إدفيك شيبوب  �
 )مواسم الخير(إدفيك شيبوب  �

  ). على بساط الثلج(إملي نصر اهللا  �
 )نية الينابيعج(روز غريب  �

 ).جنية الينابيع(روز غريب  �

 )سميرة ورفاقها في الجبل(روز غريب  �

ســـــــــميرة ورفاقهـــــــــا فـــــــــي (روز غريـــــــــب  �
 )الساحل

 )أجمل عينين(غريد الشيخ  �

 ) أعرف من دون أن أرى(غريد الشيخ  �

 )الحارس األمين(غريد الشيخ  �

 )صديقنا أرنوب(غريد الشيخ  �

 )مفاجأة سارة(غريد الشيخ  �

  ). الخياط والقمر (وفاء الحسيني �
  )بذرة تروي قصتها(وفاء الحسيني  �

 :  السفر لمتابعة العلم_ 17

 ). ابتسامة النصر(إدفيك شيبوب  �

 ).موهبة وٕارادة(إلياس سميا  �
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 ).يوميات هر(إملي نصر اهللا  �

جبور (فريد أبو فاضل  �
  ).ومرقد عنزة

  :  نتعلم من الحيوان_ 18
 )ماذا علمه فلفل؟(إدفيك شيبوب  �

 ) الكراز العبقري( اهللا إملي نصر �

  )في حديقة الحيوان(محمد العدناني  �
فــي حديقــة (محمــد العــدناني  �

  )الحيوانات
 :  علوم البيئة واألرض_ 19

  ). سجادة جدتي(إدفيك شيبوب  �
  ). عجائب األرض(إدفيك شيبوب  �
  ).مواسم الخير(إدفيك شيبوب  �
 ). الظريف ملكو(إلياس زغيب  �

  ) الكراز العبقري(إملي نصر اهللا  �
غـــسان يعـــرف مـــا هـــو (نبيهـــة محيـــدلي  �

 ).التلوث

عطلـــة صـــيف (نهـــاد طنـــوس عبـــد اهللا  �
 ). في القرية

  ). ليلى ترسم وطًنا(وفاء الحسيني  �
  :  االستعانة بالوسائل العلمية الطبيعية_ 20
الكــــــــراز (إملــــــــي نــــــــصر اهللا  �

 ) العبقري

 ). الكراز العبقري(إملي نصر اهللا  �

 ).كنوز ال تنفذ(رشاد دارغوث  �

  : الّطفل الهدف العلمي ينسي آالم عمل _ 21
  ). أدهم(أنطوان مسعود  �

  :  الرغبة في التعلم األكاديمي_22
 ).بداية في الثمانين( إملي نصر اهللا  �

 ).أدهم(أنطوان مسعود  �

جبور (فريد أبو فاضل  �
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 ).ومرقد عنزة

طالــــــب علــــــم فــــــي (ميخائيــــــل صــــــوايا  �
 ).العشرينات

ة في حياة _ 23 الّطفل أهمية الِقص :  
ـــــــــى (إدفيـــــــــك شـــــــــيبوب  � االنتـــــــــصار عل

 ).التحدي

 ).الظريف ملكو(إلياس زغيب  �

فــي حديقــة (محمــد العــدناني  �
 )الحيوانات

  : الّطفل أهمية الغناء في حياة _ 24
ـــــــــى (إدفيـــــــــك شـــــــــيبوب  � االنتـــــــــصار عل

 ).التحدي

 ).الظريف ملكو(إلياس زغيب  �

  : الّطفل أهمية الصحافة في حياة _ 25
  ).ست سنوات(إدفيك شيبوب  �

  :  البطالة بسبب الحرب_ 1
 ).جواز السفر(إدفيك شيبوب  �

 ).أهًال بالخواجا(توما الخوري  �

 ).العائد(توما الخوري  �

 ).عنتر(جبران مسعود  �

 :  البطالة االختيارية_ 2

 ).كالم(إملي نصر اهللا  �

 ).بابا مبروك(رشاد دارغوث  �

جحــــــــــــــا (روز غريــــــــــــــب  �
  )وحماره
كايــة أبــي ح(روز غريــب  �

  )علي
 ).صندوق أم محفوظ(روز غريب  �

بعيًدا عن ظل (نازك سابا يارد  �
 ).القلعة

 :إلى العمل دعوة _  1

غيرالصناعي (يبوب إدفيك ش � الص.( 

ــــــى (إدفيــــــك شــــــيبوب  � ــــــب عل كيــــــف تغل
 )حزنه؟

ــــــى (إدفيــــــك شــــــيبوب  � ــــــب عل كيــــــف تغل
 ).حزنه؟

 ).نشتغل لنتعلم(إدفيك شيبوب  �

  ).أمير األحالم(إلياس سميا  �
 ).نعمة اهللا( إملي نصر اهللا  �

 ).أنداالخوتا(إملي نصر اهللا  �

 ).ثروة من األوهام(حسن عبد اله  �

حكايــــــة أبــــــي (روز غريــــــب  �
  )يعل
كــــــوكي لحــــــل (ســــــناء ســــــامي شــــــباني  �

 ).المشاكل

 )معروف اإلسكافي(ناديا دياب  �

  
  
  
  

  ية واالقتصادية
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 :  العمل المشبوه_ 3

 ).المنعطف(إملي نصر اهللا  �

 ).رصاصة طائشة(توما الخوري  �

  )جحا وحماره(روز غريب  �
 )معروف اإلسكافي(ناديا دياب  �

  :  الصعلكة_ 2
 ).الموت أحب إلي(روز غريب  �

  : ب العمل بالموظفين استبداد صاح_ 3
 ).المغترب الرائد(إملي نصر اهللا  �

 ).المنعطف(إملي نصر اهللا  �

 ).أهًال بالخواجا(توما الخوري  �

 ).ابن العامل(جبران مسعود  �

 ).مغارة الميالد(روز غريب  �

  :  عمالة األطفال_ 4
 )المغترب الرائد(إملي نصر اهللا  �

 ).أدهم(أنطوان مسعود  �

 ).حمدون(جبران مسعود  �

  ).الهر البري(غريب روز  �
بعيًدا عن ظل (نازك سابا يارد  �

 ).القلعة

  :  التجارة بكتب األطفال_ 5
 ).الظريف ملكو(إلياس زغيب  �

  :  نساء يكرهن العمل_  6
  ). الخفيةالّنار(روز غريب  �

  :  التسول أفضل من العمل_ 7
 ).حمدون(جبران مسعود  �

  : يف أحياًنا ال يطعم خبزًاالّشر  العمل _ 8
 ). ابن العامل(مسعود جبران  �

 ).حمدون(جبران مسعود  �

  :  نعمل عمًال ال نعرف عنه شيًئا_ 9
  )جحا معلم أوالد(روز غريب  �

 ).الخياط والقمر(وفاء الحسيني  �

  :  نعمل ونتعلم_ 2
غيرالصناعي (إدفيك شيبوب  � الص.(  
 ).مدخل إلى الرجولة(إدفيك شيبوب  �

  ).نشتغل لنتعلم(إدفيك شيبوب  �
 ). هداياكم في العيد(إدفيك شيبوب  �

 ).لقصرا(إملي نصر اهللا  �

 ). أدهم(أنطوان مسعود  �

 ). معاول األرض(جبران مسعود  �

كــــــوكي لحــــــل (ســــــناء ســــــامي شــــــباني  �
 ).المشاكل

 ).هارب في الظالم(منير عشقوتي  �

طالــــــب علــــــم فــــــي (ميخائيــــــل صــــــوايا  �
 ).العشرينات

  :  بحث عن عمل_ 3
 ).العائد(إملي نصر اهللا  �

ـــــــب  � جحـــــــا معلـــــــم (روز غري
  )أوالد
 )جحا وحماره(روز غريب  �

 ).مغارة الميالد(ريب روز غ �

كــوكي (ســناء ســامي شــباني  �
 ).لحل المشاكل

 ).في ظل القلعة(نازك سابا يارد  �

 :  العمل يمأل فراغ المشاغبين_ 4

 ).حربوق(منير عشقوتي  �

 :  البقاء بدون عمل يضجر اإلنسان_ 5

ـــــــــى (إدفيـــــــــك شـــــــــيبوب  � االنتـــــــــصار عل
 ).التحدي

 ).البيت غير المكمل(إدفيك شيبوب  �

كــوكي (ني ســناء ســامي شــبا �
 ).لحل المشاكل
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  :  نعمل عمًال ال نحبه_ 10
 )المعترب الرائد(إملي نصر اهللا  �

 ).مغارة الميالد(روز غريب  �

طالــــب علــــم فــــي (ميخائيــــل صــــوايا  �
 ).العشرينات

  :المجانية _11
 ).  علمه فلفل؟ماذا(إدفيك شيبوب  �

الـــــــدبيب (ألكـــــــسندرا باســـــــيل عـــــــواد  �
  ).الحمق
 ).ثروة من األوهام(حسن عبد اهللا  �

 ).أضواء المدينة(رشاد دارغوث  �

 ). العجوز والذئب(روز غريب  �

 ). الخفيةالّنار(روز غريب  �

 ).جابر والمارد(روز غريب  �

  :الحلم السلبي _ 12
 ).ثروة من األوهام(حسن عبد اهللا  �

 ).واء المدينةأض(رشاد دارغوث  �

حكايــة أبــي (روز غريــب  �
 ) علي

  : مساوئ العمل أيام العطل_ 13
 ).الكل مشغول(سماح إدريس  �

  : الفقر_ 14
 ).وصية العجوز(إدفيك شيبوب  �

 ).المعترب الرائد(إملي نصر اهللا  �

 ).أهًال بالخواجا(توما الخوري  �

 ).العائد(توما الخوري  �

 ).لعبة القدر(توما الخوري  �

 ). ابن العامل(جبران مسعود  �

 ).معاول األرض(جبران مسعود  �

جحــــــــــــــا (روز غريــــــــــــــب  �
  )وحماره

  : العمل في سبيل العائلة_  6
غيرالطبيب (إدفيك شيبوب  � الص.( 

 )المعترب الرائد(إملي نصر اهللا  �

 ).نعمة اهللا(إملي نصر اهللا  �

 ).ابن العامل(جبران مسعود  �

 ). رحلة الوروار(ربيعة أبي فاضل  �

  :  يجب أن نعمل عمًال نحبه_ 7
  ).سجادة جدتي(إدفيك شيبوب  �
ــــــى (يــــــك شــــــيبوب إدف � ــــــب عل كيــــــف تغل

 )حزنه؟

 ).الظريف ملكو(إلياس زغيب  �

تفــــــرج يــــــا ..شــــــوف(إملــــــي نــــــصر اهللا  �
 ).سالم

 ).وباضت الدجاجة(أنطوان مسعود  �

 ).رحلة الوروار(ربيعة ابي فاضل  �

 ). الخفيةالّنار(روز غريب  �

حكايــــــة أبــــــي (روز غريــــــب  �
  )علي
 ). مغارة الميالد(روز غريب  �

  :  الهجرة من أجل العمل_ 8
غيرالطبيب (إدفيك شيبوب  � الص.( 

 )المعترب الرائد(إملي نصر اهللا  �

 ).المغترب الرائد(إملي نصر اهللا  �

 ).حسون الغربة(إملي نصر اهللا  �

 ).يوم عاد أبي(رشاد دارغوث  �

 ). ألقوا دلوكم(روز غريب  �

 ). السجادة(روز غريب  �

 ). حربوق(منير عشقوتي  �

  :  نساء يفنين في العمل_ 9
غيرالطبيب (إدفيك شيبوب  � الص.( 

 ).ليس الفقر عيًبا: (إدفيك شيبوب �
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حكايــة أبــي (روز غريــب  �
  )علي
 ).  مغارة الميالد(روز غريب  �

+ فــي ظــل القلعــة (نــازك ســابا يــارد  �
  )بعيًدا عن ظل القلعة

 : الدائمةالّتسلية بحث عن _ 15

  ).صندوق أم محفوظ(روز غريب  �
  
  
  

 ).اسمع يا رضا(أنيس فريحة  �

 ).رحلة الوروار(ربيعة ابي فاضل  �

 ). البيت القديم(روز غريب  �

 ).صندوق أم محفوظ(روز غريب  �

  :  العمل يجب أن يفيد الوطن_ 10
 ).حلم ربيع(إلياس سميا  �

 :  التمسك بفرص العمل_11

ــــــى كيــــــف (إدفيــــــك شــــــيبوب  � ــــــب عل تغل
 )حزنه؟

 ).ألقوا دلوكم(روز غريب  �

حكايــــــة أبــــــي (روز غريــــــب  �
  )علي
كــــــوكي لحــــــل (ســــــناء ســــــامي شــــــباني  �

 )المشاكل

  :  االستعانة باآلخرين في أعمالنا_ 12
  ).مغارة الميالد(روز غريب  �

  :  متعة العمل في األرض والزراعة_ 14
 ).عجائب األرض(إدفيك شيبوب  �

 ).ماذا علمه فلفل؟(إدفيك شيبوب  �

  ).ليس الفقر عيًبا: (إدفيك شيبوب �
 )الجزيرة المسحورة(روز غريب  �

حكايــــــة أبــــــي (روز غريــــــب  �
 )علي

 :  دعوة إلى العمل بالتجارة_ 15

  )المغترب الرائد(إملي نصر اهللا  �
  :  رفض المجانية_ 16
 ).وصية العجوز(إدفيك شيبوب  �

 ).وباضت الدجاجة(أنطوان مسعود  �

 ).العائد(توما الخوري  �

  ).ثروة من األوهام(هللا حسن عبد ا �
 ).العجوز والذئب(روز غريب  �
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ســـــــــميرة ورفاقهـــــــــا فـــــــــي (روز غريـــــــــب  �
  )الساحل

  : المهني  المستقبليالّتفكيرإلى  الدعوة _ 17
غيرالطبيب (إدفيك شيبوب  � الص.( 

ــــــى (إدفيــــــك شــــــيبوب  � ــــــب عل كيــــــف تغل
 ).حزنه؟

الولــــــــــــد والعنــــــــــــزة (حــــــــــــسن عبــــــــــــد اهللا  �
 ).والخروف

غير االممرضة (طارق العسلي   � ةلص.( 

غيرالربان (طارق العسلي  � الص(  
غيرالرياضي (طارق العسلي  � الص(.  
غيرالقائد (طارق العسلي  � الص(.  
غير القاضية (طارق العسلي  � ةالص(.  
غيرالمخترع (طارق العسلي  � الص(.  
غيرالمهندس (طارق العسلي  � الص(.  
غيرالموسيقار (طارق العسلي  � الص(.  
 القــــــدم العــــــب كــــــرة(طــــــارق العــــــسلي  �

غير الص( 

  :  مساعدة األبناء لآلباء في أعمالهم_ 18
غيرالصناعي (إدفيك شيبوب  � الص.( 

 ).ليس الفقر عيًبا(إدفيك شيبوب  �

 ).مدخل إلى الرجولة(إدفيك شيبوب  �

 ).نشتغل لنتعلم(إدفيك شيبوب  �

 )المعترب الرائد(إملي نصر اهللا  �

طالـب علـم (ميخائيل صوايا  •
 ).في العشرينات

  : لمشاركة لحل األزمات االقتصادية ا_ 19
 ).نشتغل لنتعلم(إدفيك شيبوب  �

 ).هداياكم في العيد(إدفيك شيبوب  �

 ).المغترب الرائد(إملي نصر اهللا  �

فـــي ظــــل (نـــازك ســـابا يــــارد  �
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بعيـــــًدا عـــــن ظـــــل + القلعـــــة 
  )القلعة
عــصفورة العيــد وشــجرة (وفــاء الحــسيني  �

  ).التفاح
 :  ابتكار فكرة عمل جديدة_ 20

ــــــى (بوب إدفيــــــك شــــــي � ــــــب عل كيــــــف تغل
 )حزنه؟

  ).الظريف ملكو(إلياس زغيب  �
 )المعترب الرائد(إملي نصر اهللا  �

 ).وباضت الدجاجة(أنطوان مسعود  �

  )جحا وحماره(روز غريب  �
حكايــــــة أبــــــي (روز غريــــــب  �

  )علي
ســـــــــميرة ورفاقهـــــــــا فـــــــــي (روز غريـــــــــب  �

 )الساحل

 ).مغارة الميالد(روز غريب  �

كــــــوكي لحــــــل (ســــــناء ســــــامي شــــــباني  �
 )المشاكل

مجموعـــــــة قـــــــصص (ارق العـــــــسلي طــــــ �
 )عبقريات مبكرة

  

  :  سوء الجوار_ 1
جحــــــــــــــا (روز غريــــــــــــــب  �

 )وحماره

ســـــــــناء ســـــــــامي شـــــــــبانة  �
  )نقارالجارالجديد(

  : الّصغار شجار الكبار من أجل _ 2
 ).براءة األطفال(إدفيك شيبوب  �

  :اضطهاد األنثى في مجتمع ذكوري _ 3
 ).تحقت عيشهااس(إملي نصر اهللا  �

 ).حسان وأخواته(ادفيك شيبوب  �

  :  حسن الجوار_ 1
غيرالطبيب (إدفيك شيبوب  � الص .( 

 ).الطفولةمن براءة (إدفيك شيبوب  �

  ).صندوق أم محفوظ(روز غريب  �
نقــــار (امي شــــباني ســــناء ســــ �

  )الجار الجديد
ــة _ 2  الهجــرة االجتماعيــة اإليجابيــة مــن المدين

  :إلى القرية
  ).حلم ربيع(إلياس سميا  �
  ).صندوق أم محفوظ(روز غريب  �
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  ).السجادة(روز غريب  �
  ).الموت أحب إلي(روز غريب  �
  ).زهرة البر(روز غريب  �
 ).صندوق أم محفوظ(روز غريب  �

 :  أسر النساء وسبيهن_ 4

  ).الموت أحب إلي(روز غريب  �
  :التعجرف والتعالي على الفقراء _ 5

  ).عيد في القرية(روز غريب  �
  ).مغارة الميالد(روز غريب  �

  : تجاوز الضيف حدوده_ 6
 ).يوم عاد أبي(رشاد دارغوث  �

  :  تفضيل الضيوف على سكان البيت_ 7
 ).يوم عاد أبي(رشاد دارغوث  �

 غيــــاب تــــشجيع األســــرة أبناءهــــا علــــى _ 8
  :االستقالل
 ).المغترب الرائد(إملي نصر اهللا  �

  : مساهمة األسرة في إذالل األطفال_ 9
  ).لمغترب الرائدا(إملي نصر اهللا  �

  :  مساهمة األسرة في خوف األطفال_ 10
  ).جدتي(جبران مسعود  �

 مـــــساهمة األســـــرة فـــــي قلـــــة تهـــــذيب _ 11
  : أطفالها
  ).المغترب الرائد(إملي نصر اهللا  �
  ).حربوق(منير عشقوتي  �
  ).شبشول(منير عشقوتي  �

لبّية المشاعر _ 12 تجاه األهل في فتـرة الس 
  :المراهقة
 ).د الياسمينعق(إدفيك شيبوب  �

  )هارب في الظالم(إدفيك شيبوب  �
 أثـــــر التقريـــــع الـــــسلبي علـــــى نجـــــاح _ 13

  : الغربة تحسن األخالق_ 3
 ).حربوق(منير عشقوتي  �

  :النمو يجب عدم استعجال _ 4
  )ريشا يطير(إلياس زغيب  �

 : أهمية األسرة_  5

  ).عقد الياسمين(ك شيبوب إدفي �
  ).جبل األقزام(ألبير مطلق  �
 ).ريشا يطير(إلياس زغيب  �

 ).هارب في الظالم(منير عشقوتي  �

  :  تحديد مصروف األوالد_ 6
  ).البنت الشقراء(سماح إدريس  �

  : الّتعاون _ 7
غيرالطبيب (إدفيك شيبوب  � الص.( 

ــــــى (إدفيــــــك شــــــيبوب  � ــــــب عل كيــــــف تغل
  )حزنه؟
 )يرريشا يط(إلياس زغيب  �

غيرالقنفذ (نازك خريس  � الص( 

 )المولود الجديد(نازك خريس  �

  : تفهم اآلباء ألخطاء األبناء_ 8
  ).مدخل إلى الرجولة(إدفيك شيبوب  �
 ).جبل األقزام(ألبير مطلق  �

  :تعامل الآلباء المرح مع األبناء �
  ).أم جديدة(سماح إدريس  �
  ).الكل مشغول(سماح إدريس  �
 ).الملجأ(سماح إدريس  �

  ).الموزة(دريس سماح إ �
ة الكوسى(سماح إدريس  � ِقص.(  
ـــــــدلي  � ـــــــّساحر(نبيهـــــــة محي  ال

  )ياسر
  : تعامل االباء المرح مع األبناء_ 9

  ).أم جديدة(سماح إدريس  �

  القيم االجتماعية
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  : األوالد
 ).أنت ولد مميز(إدفيك شيبوب  �

  ).حسان وأخواته(ادفيك شيبوب  �
  :  اآلباء السكيرون_ 14
بعيــــًدا عــــن ظــــل (نــــازك ســــابا يــــراد  �

  ).القلعة
  :  اتكال األبناء على اآلباء_ 15
  ).لنصرابتسامة ا(إدفيك شيبوب  �

  :  الدالل المفسد_ 16
  ).ابتسامة النصر(إدفيك شيبوب  �
  ). حسان وأخواته(إدفيك شيبوب  �
  ).ماذا علمه فلفل؟(إدفيك شيبوب  �
 ).جزيرة الوهم(إملي نصر اهللا  �

 ).هارب في الظالم(منير عشقوتي  �

 عجـــــز األهـــــل عـــــن إصـــــالح عيـــــوب _ 17
  : أبنائهم
 ).الكلمة الحلوة(إدفيك شيبوب  �

  ).هارب في الظالم(منير عشقوتي  �
 موقــــف األهــــل الحيــــادي إزاء مــــشاكل _ 18

  : أبنائهم المراهقين
 ).ابتسامة النصر(إدفيك شيبوب  �

 :  إهمال اآلباء لألبناء_ 19

غير المحتالة (إدفيك شيوب  � ةالص.(  
 ).الموت أحب إلي(روز غريب  �

 حماية األهل الزائـدة تـضعف شخـصبة _ 20
  : األبناء
  .)فرحان(إملي نصر اهللا  �

ــدل _ 21  تــشجيع المجتمــع علــى الــشحادة ب
  : العمل
  ).حمدون(جبران مسعود  �

  ).الكل مشغول(سماح إدريس  �
 ).الملجأ(سماح إدريس  �

  ).الموزة(سماح إدريس  �
ة الكوسى(سماح إدريس  � ِقص.(  
ـــــــدلي  � ـــــــّساحر(نبيهـــــــة محي  ال

  )ياسر
  : أهمية األجداد في العائلة_ 10
 ). البيت غير المكمل(إدفيك شيبوب  �

غيرالطبيب (إدفيك شيبوب  � الص.( 

  ). حكايتها مع الفن(إدفيك شيبوب  �
  ). سجادة جدتي(إدفيك شيبوب  �
ــــــى (إدفيــــــك شــــــيبوب  � ــــــب عل كيــــــف تغل

 )حزنه؟

  ).لماذا مات الكنار؟(إدفيك شيبوب  �
  ).ماذا علمه فلفل؟(إدفيك شيبوب  �
 ).الظريف ملكو(ب إلياس زغي �

 ). على بساط الثلج(إملي نصر اهللا  �

  ). جدتي(جبران مسعود  �
 ).البيت القديم(روز غريب  �

ــــــدين  � ــــــي شــــــمس ال أغــــــاني (محمــــــد عل
 ).المطر

 ).في غضبة األمواج(منير عشقوتي  �

عطلـــة صـــيف (نهـــاد طنـــوس عبـــد اهللا  �
  ). في القرية
 )الخياط والقمر(وفاء الحسيني  �

 :والد التعامل الصادق مع األ _11

  ).الصيد في العاصفة(إدفيك شيبوب  �
 ).الديك المغرور(منير عشقوتي  �

  :  دور األسرة اإليجابي في تحقيق النجاح_ 12
  ).أنت ولد مميز(إدفيك شيبوب  �
  ).ابتسامة النصر(إدفيك شيبوب  �
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  :  تأثير الصداقات السيئة على الفرد_ 22
عـــــــــــــــــاطف (منيـــــــــــــــــر عـــــــــــــــــشقوتي  �

  ).والعصافير
  :  العقاب الجسدي_ 23
ســــــــيطلع فجــــــــر (إدفيــــــــك شــــــــيبوب  �

  ).جديد
  ).جحا معلم أوالد(روز غريب  �
كبي الدبس (روز غريب  �

  ).والطحينة
 ).تحت السرير(سماح إدريس  �

  :  نقطاع الكهرباء_ 24ا
  ).الكل مششغول(سماح إدريس  �

  : إهمال األبناء لآلباء العجائز_ 25
 ).السجادة(روز غريب  �

  :  بعيًدا عن األهلالّلعب _ 26
غير المحتالة (إدفيك شيبوب  � ةالص.(  
ـــــــــر عـــــــــشقوتي  � ـــــــــي غـــــــــضبة (مني ف

 ).األمواج

 :  تحاسد األقارب_ 27

 ).الرائدالمغترب (إملي نصر اهللا  �

لبّية آثار الفقر _ 28 على األوالدالس  :  
 ).أضواء المدينة(رشاد دارغوث  �

 ).الهر البري(روز غريب  �

في ظـل (نازك سابا يارد  �
بعيــًدا عــن ظــل + القلعــة 
  )القلعة

  :  باستبدال األمالّتفكير _ 29
 ).أم جديدة(سماح إدريس  �

 :  اختيار الزوجة على أساس جمالها_ 30

 ).دوق أم محفوظصن(روز غريب  �

 ).عيد في القرية(روز غريب  �

غير األم (إدفيك شيبوب  � ةالص.( 

غيرالطبيب (إدفيك شيبوب  � الص.( 

  .)الوتر المقطوع(إدفيك شيبوب  �
  ).حكايتها مع الفن(إدفيك شيبوب  �
 ).ليس الفقر عيًبا: (إدفيك شيبوب �

  ).شبشول(منير عشقوتي  �
  ).في غضبة األمواج(منير عشقوتي  �
  ).هارب في الظالم(منير عشقوتي  �
  ).وفاء ال يموت(منير عشقوتي  �
طالــــــب علــــــم فــــــي (ميخائيــــــل صــــــوايا  �

  ).العشرينات
 دور األســـــــرة فـــــــي إعطـــــــاء االســـــــتقالل _ 13

  : ينللمراهق
 ).ابتسامة النصر(إدفيك شيبوب  �

مجموعـــــــة قـــــــصص (طــــــارق العـــــــسلي  �
  )عبقريات مبكرة

  :  مراقبة األهل لسلوك األطفال_ 14
غير المحتالة (إدفيك شيبوب  � ةالص.( 

 ).قلبي على ولدي(منير عشقوتي  �

ـــــــدلي  � ـــــــّساحر(نبيهـــــــة محي  ال
 )ياسر

  :لتماسك األسري التأثير اإليجابي ل_ 15
غيرالطبيب (إدفيك شيبوب  � الص.( 

غيرالطبيب (دفيك شيبوبإ � الص.(  
مجموعـــــة (طـــــارق العـــــسلي  �

  )قصص عبقريات مبكرة
ــــــدين  � ــــــي شــــــمس ال أغــــــاني (محمــــــد عل

 ).المطر

فـــي ظــــل (نـــازك ســـابا يــــارد  �
بعيـــــًدا عـــــن ظـــــل + القلعـــــة 

 )القلعة
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 ).البنت الشقراء(سماح إدريس  �

 :  اختيار الزوجة لمالها_ 31

 ).كالم(إملي نصر اهللا  �

  :  زواج إإلكراه_ 32
  )الجزيرة المسحورة(روز غريب  �
 )الموت أحب إلي(روز غريب  �

  :  سوء اختيار األزواج_ 33
  ).جحا وحماره(رشاد دارغوث  �

ـــــــــسيء مـــــــــع  التعامـــــــــل_ 34 ـــــــــاس ال الن 
  ":المختلفين"

  ). أندا الخوتا(إملي نصر اهللا  �
 ).شبشول(منير عشقوتي  �

  :  مساهمة المدرسة في خوف األطفال_ 35
  ).جدتي(جبران مسعود  �

  

 البيتيــــــة فــــــي إصــــــالح الّتربيــــــة مهمــــــة _ 16
  : األخالق
 ).الكلمة الحلوة(إدفيك شيبوب  �

 ).يس الفقر عيًبال: (إدفيك شيبوب �

ـــــــدلي  � ـــــــّساحر(نبيهـــــــة محي  ال
 )ياسر

  :يالّذات المواهب والهوايات تحقق الرضى _ 17
 ).سجادة جدتي(إدفيك شيبوب  �

 ).الظريف ملكو(إلياس زغيب  �

  )أحب الرياضة(أمل أيوب فريجي  �
 ).السجادة(روز غريب  �

مجموعـــــة (طـــــارق العـــــسلي  �
  )قصص عبقريات مبكرة

اهــــــــب  دور األهــــــــل فــــــــي تــــــــشجيع المو _ 18
  : والهوايات
 ).أغنية العصفور(إدفيك شيبوب  �

غيرالحالم (إدفيك شيبوب  � الص.( 

 )الغيرة البيضاء(إدفيك شيبوب  �

 ).الوتر المقطوع(إدفيك شيبوب  �

 ).حكايتها مع الفن(إدفيك شيبوب  �

 ).صندوق الكنوز(إدفيك شيبوب  �

 ). القصر الحلم(ألكسندرا باسيل عواد  �

مجموعـــــــة قـــــــصص (طــــــارق العـــــــسلي  �
  )ريات مبكرةعبق

ـــــــشجيع المواهـــــــب _ 19 ـــــــي ت  دور الحكـــــــام ف
  :والهوايات
  ). القيثارة الفضية(إلياس سميا  �

 دور المدرســــــة فــــــي تــــــشجيع المواهــــــب _ 20
  : والهوايات
 ).حكايتها مع الفن(إدفيك شيبوب  �

  ).فن وٕارادة(إلياس سميا  �
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ــــوب فريجــــي  � أحــــب (أمــــل أي
  )الرياضة
ــــــدين  � ــــــي شــــــمس ال شــــــاعر (محمــــــد عل

 ).صغير

طالــــــب علــــــم  فــــــي ( صــــــوايا ميخائيــــــل �
 ).العشرينات

 دور المدرســـــة والمعلــــــم اإليجــــــابي فــــــي _ 21
  :تحقيق النجاح
  ).هداياكم في العيد(إدفيك شيبوب  �
  )أحب الرياضة(أمل  أيوب فريجي  �
 ).رحلة الوروار(ربيعة أبي فاضل  �

  ).المنقذزون(منير عشقوتي  �
 ).هارب في الظالم(منير عشقوتي  �

  :ء الفقراء تعليم المعلمين ألبنا_22
  ).الكل مشغول(سماح إدريس  �

  : الجماعيالّتفكير _ 23
 ).حكايتها مع الفن(إدفيك شيبوب  �

ـــــــّثالثالـــــــدجاجات (إليـــــــاس إدمـــــــون  �  ال
  ).والحية
 ).حربوق(منير عشقوتي  �

  )المولود الجديد(نازك خريس  �
  :اختيار الزوجة على أساس األخالق _ 24
  .)عيد في  القرية(روز غريب  �
 ). والسمكةنادرة (روز غريب �

 ). البنت الشقراء(سماح إدريس  �

 :  اختيار الزوج على أساس التناسب_ 25

  ).جبل األقزام(ألبير مطلق  �
  : تبنى على التشابهالصداقة _ 26
 يحبنـــــي الـــــذيصـــــديقي  (أمـــــل غـــــانم  �

 .)كثيًرا

  ).الحياة الجديدة(حسن عبد اهللا  �



 791

 ).بابا مبروك(رشاد دارغوث  �

  .)من هو صديقي؟(منيا الحايك  �
 ). مغارة الزيت(منير الخطيب  �

 ). بالل وعامر(نبيهة محيدلي  �

  ).راجي فوق قوس قزح(نهى طبارة �
 إمكانيـــــة إقامـــــة صـــــداقة بـــــين العجـــــائز _ 27

  : واألطفال
 ).ست سنوات(إدفيك شيبوب  �

 ).وصية العجوز(إدفيك شيبوب  �

  :  أهمية الصداقة_ 28
 ).ست سنوات(إدفيك شيبوب  �

ــــــى(إدفيــــــك شــــــيبوب  � ــــــب عل  كيــــــف تغل
 ).حزنه

 ). الظريف ملكو(إلياس زغيب  �

 ).ريشا يطير(إلياس زغيب  �

 ).العائد(توما الخوري  �

 ).الدراجة الزرقاء(حسن عبد اهللا  �

  ).وم  خارج  المدرسةي(حسن عبد اهللا  �
 ).بابا مبروك(رشاد دارغوث  �

 ).جحا وحماره(رشاد دارغوث  �

 ).ألقوا دلوكم(روز غريب  �

 تأكــــل علــــى اّلتــــيالمــــرأة (روز غريــــب  �
 ).خرم اإلبرة

غيرالقنفذ (نازك خريس  � الص( 

 ).المولود الجديد(نازك خريس  �

راجـــي فـــوق قـــوس (نهـــى طبـــارة حمـــود  �
 ).قزح

  :  الصداقات المبنية على الهوايات_29
 ).حكايتها مع الفن(إدفيك شيبوب  �

 ).الظريف ملكو(إلياس زغيب  �

ــــوب فريجــــي  � أحــــب (أمــــل أي
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  )الرياضة
 .)الدراجة الزرقاء(حسن عبد اهللا  �

 ).بابا مبروك(رشاد دارغوث  �

مجموعـــــة (طـــــارق العـــــسلي  �
  )قصص عبقريات مبكرة

 ).بالل وعامر(نبيهة محيدلي  �

  :  صداقة اإلنسان والجماد_ 30
 ).الدراجة الزرقاء(حسن عبد اهللا  �

عطلـــة صـــيف (نهـــاد طنـــوس عبـــد اهللا  �
  )في القرية

  : صداقة الحيوان واإلنسان_ 31
 )مرجان(إدفيك شيبوب  �

 )الراعي وملكة العصافير(إلياس سميا  �

 ).الغزالة(إملي نصر اهللا  �

الكــــــــراز (إملــــــــي نــــــــصر اهللا  �
  ) العبقري
 ).يوميات هر(إملي نصر اهللا  �

 )الولد والعنزة والخروف(حسن عبد اهللا  �

 )عنتر(روز غريب  �

 )مسك(روز غريب  �

ســـــيرة الحمـــــار (ســـــناء ســـــامي شـــــباني  �
 )األخير

ســــنجوب (مجهــــول المؤلــــف  �
  )والطبيعة
فــي حديقــة (محمــد العــدناني  �

  )الحيوانات
 )الهرة الشقراء(منير عشقوتي  �

 )العصفورة وصغيرها(ميشال عبد اهللا  �

 )زياد والقطة(ميشال عبد اهللا  �

  )السمكة والبحر(نازك خريس  �
عطلـــة صـــيف (نهـــاد طنـــوس عبـــد اهللا  �
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 ).في القرية

 العقــــاب يعيــــد المغــــرورين إلــــى حجمهــــم _ 32
  :الطبيعي
  ).الديك الفصيح(ألبير مطلق  �
كبـــــي الـــــدبس (غريـــــب روز  �

  )والطحينة
 ).الضفدعة والبطة(زينب الزيلع ريما  �

غيرالمخترع (طارق العسلي  � الص( 

  ).الديك المغرور(منير عشقوتي  �
غيرالقنفذ (نازك خريس  � الص( 

  : العقاب اإليجابي_ 33
الــــــــــدبيب (ألكــــــــــسندرا باســــــــــيل عــــــــــواد  �

 ).األحمق

ـــــــّثالثالـــــــدجاجات (إليـــــــاس إدمـــــــون  �  ال
 ).والحية

 ).الهر المخيف(هللا حسن عبد ا �

 )العجوز والذئب(روز غريب  �

 تأكــــل علــــى اّلتــــيالمــــرأة (روز غريــــب  �
 ).خرم اإلبرة

حكايــــــة أبــــــي (روز غريــــــب  �
 )علي

كبـــــي الـــــدبس (روز غريـــــب  �
  )والطحينة
  ).الموزة(سماح إدريس  �
  ).تحت السرير(سماح إدريس  �
غيرالقائد (طارق العسلي  � الص( 

  ).عاطف والعصافير(منير عشقوتي  �
  :سن الضيافة ح_ 34
غيرالطبيب (إدفيك شيبوب  � الص.( 

  ).يوم عاد ابي(رشاد دارغوث  �
  )مركب الفأرة(روز غريب  �
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 )الكلب الوفي(ميشال عبد اهللا  �

بعيــــــًدا عــــــن ظــــــل (نــــــازك ســــــابا يــــــارد  �
 ).القلعة

  :  ملء وقت الفراغ باألعمال المفيدة_ 35
ـــــــــى (إدفيـــــــــك شـــــــــيبوب  � االنتـــــــــصار عل

 ).التحدي

غيرالالطبيب (إدفيك شيبوب  � ص.( 

 ).سجادة جدتي(إدفيك شيبوب  �

ــــوب فريجــــي  � أحــــب (أمــــل أي
  )الرياضة
مجموعـــــة (طـــــارق العـــــسلي  �

  )قصص عبقريات مبكرة
فــي حديقــة (محمــد العــدناني  �

 )الحيوانات

 ).مغارة الزيت(منير الخطيب  �

 ). حربوق(منير عشقوتي  �

  :  ال يدوم شجار األطفال_ 36
 ). براءة األطفال(إدفيك شيبوب  �

  ": المختلفين "الناسومساعدة  تقدير _ 37
 ).لبيب والرجل الضرير(إدفيك شيبوب  �

 ).أندا الخوتا(إملي نصر اهللا  �

 ).أين تذهب أندا؟(إملي نصر اهللا  �

 ). بطاقة معايدة(إملي نصر اهللا  �

 ). يد القانون(إملي نصر اهللا  �

ســـــــــميرة ورفاقهـــــــــا فـــــــــي (روز غريـــــــــب  �
  )الساحل
 ).شبشول(منير عشقوتي  �

 ). الل وعامرب(نبيهة محيدلي  �

  :  ليس الفقر عيًبا_ 38
   ).ليس الفقر عيًبا: (إدفيك شيبوب �
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  :  الطمع_ 1
  ).الظريف ملكو(إلياس زغيب  �
  ).محاولة(رشاد دارغوث  �
مــــن أجــــل جلــــدة (رشــــاد درارغــــوث  �

  ).ممزقة
  ).ألقوا دلوكم(روز غريب  �
الحديقـــــــــة (روز غريـــــــــب  �

  )المسحورة
  ).وق أم محفوظصند(روز غريب  �
  )كبي الدبس والطحينة(روز غريب  �
ـــــــــدين  � أم ســـــــــليم (ســـــــــالم شـــــــــمس ال

 ).ودجاجتها

 ).مغارة ظريفة(منير عشقوتي  �

  :  سجن الحرية_ 2
إدفيـــــــــــــــــــك شـــــــــــــــــــيبوب  �

 )مرجان(

الراعـــــــــي وملكـــــــــة (إليـــــــــاس ســـــــــميا  �
 )العصافير

 )الغزالة(إملي نصر اهللا  �

الحديقـــــــــة (روز غريـــــــــب  �
  )المسحورة
 )الموت أحب إلي(روز غريب  �

 )السمكة والبحر(ازك خريس ن �

  :  الظلم_ 3
 )المعترب الرائد(إملي نصر اهللا  �

 ).حسان وأخواته(ادفيك شيبوب  �

  ).الريحانة(روز غريب  �
 ).الموت أحب إلي(روز غريب  �

 ).الهر البري(روز غريب  �

ـــــــــــــــدبس (روز غريـــــــــــــــب  � كبـــــــــــــــي ال
 ).والطحينة

  : القناعة_ 1
  ).لفقر عيًباليس ا(إدفيك شيبوب  �
 ).نمرود الغابة(ألبير مطلق  �

  :  إعطاء الحرية لألوالد_ 2
غيرالطبيب (إدفيك شيبوب  � الص.( 

 ). أم جديدة(سماح إدريس  �

 ).البنت الشقراء(سماح إدريس  �

 ).الكل مشغول(سماح إدريس  �

مجموعـــــة (طـــــارق العـــــسلي  �
 )قصص عبقريات مبكرة

 ).في غضبة األمواج(منير عشقوتي  �

 :نعطي الحرية للحيوان يجب أن _ 3

 ).لماذا مات الكنار؟(إدفيك شيبوب  �

 )مرجان(إدفيك شيبوب  �

 ).الغزالة(إملي نصر اهللا  �

ـــــــي نـــــــصر اهللا  � ـــــــة (إمل بكـــــــاء فـــــــي غاب
 ).شمالية

 ).عاطف والعصافير(منير عشقوتي  �

 ).العصفورة وصغيرها(ميشال عبد اهللا  �

 ).السمكة والبحر(نازك خريس  �

  : الحيوان يشعر كاإلنسان_ 4
 )عنتر(دفيك شيبوب إ �

 )مرجان(إدفيك شيبوب  �

الراعــي وملكــة (إليــاس ســميا  �
  )العصافير
 ).يوميات هر(إملي نصر اهللا  �

 )السمكة والبحر(نازك خريس  �

 :  يجب أن نحب الحيوان_ 5

 )جائزة الرفق بالحيوان(إدفيك شيبوب  �

 )مرجان(إدفيك شيبوب  �

 )الغزالة(إملي نصر اهللا  �

  
  
  
  

  

  القيم اإلنسانية
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الراعــي والنـــسر (زينــب الزيلــع ريمــا  �
 ).الكاسر

 ).لبوة المفترسةال(فريد أبو  فاضل  �

  :  االنتقام_ 4
   ).حسان وأخواته(ادفيك شيبوب  �
ــــوب الكبيــــرة(رشــــاد دارغــــوث  � ). القل

المــدير ينــتقم مــن التلميــذ ألنــه قــال [
  ]. الحقيقة
  ).الموت أحب إلي(روز غريب  �
طالــــب علــــم فــــي (ميخائيــــل صــــوايا  �

 ).العشرينات

  :  الحسد_ 5
الــــــديك األبــــــيض (حــــــسن عبــــــد اهللا  �

 ).والديك األسود

 ).خالفات محببة(شاد دارغوث ر  �

 )جحا قاض(روز غريب  �

جحــــــــــــــا (روز غريــــــــــــــب  �
  ) وتيمورلنك

غيرالمخترع (طارق العسلي  � الص( 

  :  الحقد_ 6
  ). قلوب كبيرة(رشاد دارغوث  �

  :  الغيرة_ 7
 )الغيرة البيضاء(إدفيك شيبوب  �

 ).عقد الياسمين(إدفيك شيبوب  �

 )الحذاء الطائر(إيلي مارون خليل  �

  ).حسان وأخواته(ادفيك شيبوب  �
الـــــــديك البـــــــيض (حـــــــسن عبـــــــد اهللا  �

 )والديك األسود

  )كبي الدبس والطحينة(روز غريب  �
 ).تحت السرير(سماح إدريس  �

  : التكبر_ 8

الكــــــــراز (إملــــــــي نــــــــصر اهللا  �
  ) قريالعب
 ).يوميات هر(إملي نصر اهللا  �

 )الولد والعنزة والخروف(حسن عبد اهللا  �

 ).عنتر(روز غريب  �

 ).فرحة اللقاء(روز غريب  �

 ). مسك(روز غريب  �

 ).الملجأ(سماح إدريس  �

ســـــيرة الحيـــــوان (ســـــناء ســـــامي شـــــباني  �
 ).األخير

ســــنجوب (مجهــــول المؤلــــف  �
  )والطبيعة
فــي حديقــة (محمــد العــدناني  �

 )الحيوانات

  )العصفورة وصغيرها(ال عبد اهللا ميش �
 )زياد والقطة(ميشال عبد اهللا  �

الــــــــــسمكة (نـــــــــازك خــــــــــريس  �
 )والبحر

عطلـــة صـــيف (نهـــاد طنـــوس عبـــد اهللا  �
 )في القرية

  :التعامل الجيد مع  الحيوان _ 6
 ).جائزة الرفق بالحيوان(إدفيك شيبوب  �

 )مرجان(إدفيك شيبوب  �

الراعــي وملكــة (إليــاس ســميا  �
 )العصافير

  )الغزالة( اهللا إملي نصر �
 ).الكراز العبقري(إملي نصر اهللا  �

 ).حسون الغربة(إملي نصر اهللا  �

 ). يوميات هر(إملي نصر اهللا  �

الولــــــــــــد والعنــــــــــــزة (حــــــــــــسن عبــــــــــــد اهللا  �
 ). والخروف
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 ).سنابل القمح(إدفيك شيبوب  �

الحديقـــــــــة (روز غريـــــــــب  �
  )المسحورة
  )الديك المغرور(منير عشقوتي  �

  : األنانية_ 9
 ).عروس القزم(ألبير مطلق  �

 ).حسان وأخواته(ب ادفيك شيبو  �

 ).جابر والعمالق(روز غريب  �

مجهــــــــــــــــــول المؤلــــــــــــــــــف  �
  )سنجوب والطبيعة(
راجي فوق قوس (نهى طبارة حمود  �

 ).قزح

  :  إهداء حيوان_ 10
  )الغزالة(إملي نصر اهللا  �
 )السمكة والبحر(نازك خريس  �

  :  اإلساءة إلى الحيوان_ 11
  ).ةالّثالثاألشقياء (إدفيك شيبوب  �
 )مرجان(إدفيك شيبوب  �

 )الغزالة(إملي نصر اهللا  �

الكـــراز (إملـــي نـــصر اهللا  �
  ) العبقري
 ).يوميات هر(إملي نصر اهللا  �

 ).عنتر(روز غريب  �

 ). مسك(روز غريب  �

ســيرة الحمــار (ســناء ســامي شــباني  �
 ).األخير

مجهــــــــــــــــــول المؤلــــــــــــــــــف  �
  )سنجوب والطبيعة(
الـــــسمكة (نـــــازك خـــــريس  �

  )والبحر
  :  العقلية النفعية_ 12

 ).عنتر(روز غريب  �

 ).فرحة اللقاء(روز غريب  �

 ). مسك(روز غريب  �

ســـــيرة الحمـــــار (ســـــناء ســـــامي شـــــباني  �
 ).األخير

ي حديقــة فــ(محمــد العــدناني  �
  )الحيوانات
 ).الهرة الشقراء(منير عشقوتي  �

 ).العصفورة وصغيرها(ميشال عبد اهللا  �

 ).الكلب الوفي (ميشال عبد اهللا �

 ).زياد والقطة(ميشال عبد اهللا  �

الــــــــــسمكة (نـــــــــازك خــــــــــريس  �
 )والبحر

عطلـــة صـــيف (نهـــاد طنـــوس عبـــد اهللا  �
 )في القرية

  :  تشجيع المعوقين_ 7
 .)ناجي المختلف(إدفيك شيبوب  �

  ).في مركز التأهيل(دفيك شيبوبإ �
 ).بطاقة معايدة(إملي نصر اهللا  �

 )يد القانون(إملي نصر اهللا  �

  ).في مركز التأهيل(ادفيك شيبوب �
ســـــــــميرة ورفاقهـــــــــا فـــــــــي (روز غريـــــــــب  �

  ).الساحل
 ). شبشول(منير عشقوتي  �

 ). شبشول(منير عشقوتي  �

  ).بالل وعامر(نبيهة محيدلي  �
  :  العدل_  8

 ).مغترب الرائدال(إملي نصر اهللا  �

 ).الموت أحب إلي(روز غريب  �

  )جحا قاض(روز غريب  �
 ).شبشول(منير عشقوتي  �
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 .)محاولة(رشاد دارغوث  �

ـــــدة (رشـــــاد دارغـــــوث  � مـــــن أجـــــل جل
 ).ممزقة

مجهــــــــــــــــــول المؤلــــــــــــــــــف  �
  )  سنجوب والطبيعة(

  :  الحب المستحيل_ 13
 ).جبل األقزام(ألبير مطلق  �

  :  قبول الذل والظلم_ 14
 ).نمرود الغابة(ألبير مطلق  �

 )المغترب الرائد(إملي نصر اهللا  �

الحديقـــــــــة (روز غريـــــــــب  �
  )المسحورة

  

  : السالم _ 9
 ).بعد العاصفة(إدفيك شيبوب  �

 )سيطلع فجر جديد(إدفيك شيبوب  �

 ).وقعة الغداء الساخنة(إدفيك شيبوب  �

  ).هل تعود الحمامة؟(ادفيك شيبوب  �
  :الّشرانتصار الخير وخذالن  _ 10
 ).الريحانة(ب روز غري �

 )العجوز والذئب(روز غريب  �

 ).كبي الدبس والطحينة(روز غريب  �

  )مركب الفأرة(روز غريب  �
 ) نادرة والسمكة(روز غريب  �

  :من يحتاج إلى المساعدةمساعدة  _ 11
ــــــى (إدفيــــــك شــــــيبوب  � ــــــب عل كيــــــف تغل

 )حزنه؟

 ).لبيب والرجل الضرير(إدفيك شيبوب  �

 ).وقعة الغداء الساخنة(إدفيك شيبوب  �

 )ريشا يطير(إلياس زغيب  �

  ).الحرية(الدار العصرية �
 )الريحانة(روز غريب  �

  ).المنقذون(منير عشقوتي  �
  ).السمكة والبحر(نازك خريس  �
فـــي ظــــل (نـــازك ســـابا يــــارد  �

بعيـــــًدا عـــــن ظـــــل + القلعـــــة 
 )القلعة

عــصفورة العيـــد وشـــجرة (وفــاء الحـــسيني �
 ).التفاح

  :  االهتمام بالعجائز_ 12
 ).ست سنوات(إدفيك شيبوب  �

 ).وصية العجوز(إدفيك شيبوب  �

 ).وقعة الغداء الساخنة(إدفيك شيبوب  �

ســـــيرة الحمـــــار (ســـــناء ســـــامي شـــــباني  �



 799

 ).األخير

فـــي ظــــل (نـــازك ســـابا يــــارد  �
بعيـــــًدا عـــــن ظـــــل + القلعـــــة 

  )القلعة
  :  الغيرة البيضاء تدفع للنجاح_ 13

الغيــــــــــــــرة (إدفيــــــــــــــك شــــــــــــــيبوب  �
 ).البيضاء

 :  العطاء بدون مقابل_ 14

هــــداياكم فــــي (إدفيــــك شــــيبوب  �
 ).العيد

وصـــــــــــــية (إدفيــــــــــــك شــــــــــــيبوب  �
 ).العجوز

 ).الظريف ملكو(إلياس زغيب  �

ـــــــد اهللا  � ـــــــروة مـــــــن (حـــــــسن عب ث
 ).األوهام

 : العفو عند المقدرة_ 15

 ).معركة عنجر(روز غريب  �

  : حب اآلخرين_ 16
 ). الجدول(إدفيك شيبوب  �

الطبيـــــــــــب (إدفيـــــــــــك شـــــــــــيبوب  �
غير الص.( 

  :  التواضع_ 17
 ).  القمحسنابل(إدفيك شيبوب  �

  )نادرة والسمكة(روز غريب  �
  :  المشاركة_ 18
 ).الجدول(إدفيك شيبوب  �

 )سنابل القمح(إدفيك شيبوب  �

ــــــى (إدفيــــــك شــــــيبوب  � ــــــب عل كيــــــف تغل
 )حزنه؟

 ).الطفولةمن براءة (إدفيك شيبوب  �

 ).نشتغل لنتعلم(إدفيك شيبوب  �
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 ).هداياكم في العيد(إدفيك شيبوب  �

 ).أمير األحالم(إلياس سميا  �

  )الريحانة( غريب روز �
 )مركب الفأرة(روز غريب  �

مجموعـــــة (طـــــارق العـــــسلي  �
  )قصص عبقريات مبكرة

ســــنجوب (مجهــــول المؤلــــف  �
  )والطبيعة
  )المولود الجديد(نازك خريس  �
عــصفورة العيــد وشــجرة (وفــاء الحــسيني  �

 ).التفاح

  :  الحب بين المرأة والرجل_ 19
 ).جبل األقزام(ألبير مطلق  �

الحديقــــــــــــــــة (روز غريــــــــــــــــب  �
  )حورةالمس
 )نادرة والسمكة(روز غريب  �

فـــي ظــــل (نـــازك ســـابا يــــارد  �
  )القلعة

  :االستهانة باآلخرين _ 1
 ).مركب الفأرة(روز غريب  �

المـــوت أحـــب (روز غريـــب  �
  ).إلي

  : الّشر  _ 2
ــــــك شــــــيبوب  � إدفي

 )مرجان(

أهــــــــًال (تومــــــــا الخــــــــوري  �
 ).بالخواجا

رصاصــة (تومــا الخــوري  �
 ).طائشة

 ).زلزال(ري توما الخو  �

جحــــــــــا (رشــــــــــاد دارغــــــــــوث  �

  :التهذيبالطيبة واللطف و  _ 1
ـــــــــــــك شـــــــــــــيبوب  � إدفي

 )مرجان(

ريــشا (إليــاس زغيــب  �
  )يطير
حـــــــــــــسان (ادفيــــــــــــك شـــــــــــــيبوب  �

 ).وأخواته

ـــــــــدبس ( روز غريـــــــــب � كبـــــــــي ال
 ).والطحينة

  )نادرة والسمكة(روز غريب  �
  :  لياقات القرى_ 2

  ). حربوق(منير عشقوتي  �
  : يعطي مجاًنا اهللا _ 3

  
  
  
  
  
  
  

  القيم الروحية واألخالقية
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 ). وحماره

ـــــات (رشـــــاد دارغـــــوث  � خالف
  ).محببة
  )الريحانة(روز غريب  �
 )جزاء سنمار(روز غريب  �

نقـــار (ســـناء ســـامي شـــباني  �
 )الجار الجديد

العــب كــرة (طــارق العــسلي  �
غيرالقدم  الص( 

محمــــد علــــي شــــمس الــــدين  �
  ). نلتقي إذا جاء المساء(
 ).حربوق(منير عشقوتي  �

  :الف بالوعد اإلخ_ 3
  ).عروس القزم(ألبير مطلق  �

  :السرقة _ 4
 ).جبل األقزام(ألبير مطلق  �

الـــــــدبيب (ألكـــــــسندرا باســـــــيل عـــــــواد  �
  ).األحمق
). أســـطورة البحـــر(أنطـــوان مـــسعود  �

  ].اللصوص سرقوا آلة الملح[
). أهــــــًال بالخواجــــــا(تومــــــا الخــــــوري  �

ة يـــــــــــسرق محـــــــــــل [ بطــــــــــل الِقـــــــــــص
المجـــــــوهرات أثنـــــــاء حـــــــرق ونهـــــــب 

  ]. ريةالسوق التجا
 ). معاول األرض(جبران مسعود  �

 ).القلوب الكبيرة(رشاد دارغوث  �

 ).الذئب والعجوز(روز غريب  �

  )حكاية أبي علي(روز غريب  �
غير القاضية (طارق العسلي  � ةالص ( 

العـــب كـــرة القـــدم (طـــارق العـــسلي  �
غير الص( 

  ).ليس الفقر عيًبا(إدفيك شيبوب  �
  :الرحمة والرفق _ 4

ـــــــــــــك شـــــــــــــيبوب  � إدفي
ـــــــــــــــق ( جـــــــــــــــائزة الرف

  )بالحيوان
ـــــــــــــك شـــــــــــــيبوب  � إدفي

  )مرجان(
تفـرج ..شـوف (إملي نـصر اهللا  �

  ). يا سالم
  ).يد القانون(إملي نصر اهللا  �
حـــــــــــــسان (ادفيــــــــــــك شـــــــــــــيبوب  �

 ).وأخواته

ــــــــــــران مــــــــــــسعود  � معــــــــــــاول (جب
 ).األرض

  ).  بريالهر ال(رو زغريب  �
ـــــــــدبس ( روز غريـــــــــب � كبـــــــــي ال

  ).والطحينة
 ).  مغارة الميالد(روز غريب  �

  ).نادرة والسمكة(روز غريب  �
  ).شبشول(منير عشقوتي  �

  :مساعدة الكبار للصغار _ 5
ــــــى (إدفيــــــك شــــــيبوب  � ــــــب عل كيــــــف تغل

 )حزنه؟

 ). الظريف ملكو(إلياس زغيب  �

  )ريشا يطير(إلياس زغيب  �
  :صحاب العاهاتأ و الّصغارتكريم  _ 6

  ).في مركز التأهيل(ادفيك شيبوب �
  ). شبشول(منير عشقوتي  �

  :التزام القانون _ 7
   ). يد القانون(إملي نصر اهللا  �
  ).كبي الدبس والطحينة(روز غريب  �
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نلتقـي إذا (محمد علي شمس الـدين  �
 ). جاء المساء

 ظــــل بعيــــًدا عــــن(نــــازك ســــابا يــــارد  �
فـي ظـل (نازك سابا يارد ) + القلعة
 ) القلعة

  :  االحتيال والغش والفساد_ 5
غير المحتالة (إدفيك شيبوب  � ةالص.( 

 ).الثعلب التائب(ألبير مطلق  �

  ). حلم ربيع(إلياس سميا  �
 ).رصاصة طائشة(توما الخوري  �

 ). القلوب الكبيرة(رشاد دارغوث  �

ـــــدة (رشـــــاد دارغـــــوث  � مـــــن أجـــــل جل
  ). ممزقة
 ) محاولة( دارغوثرشاد �

 تأكـل علـى اّلتـيالمراة (روز غريب  �
 ). خرم اإلبرة

  )جحا معلم أوالد(روز غريب  �
جحــــــــــــــا (روز غريــــــــــــــب  �

  )وحماره
 ).صندوق أم محفوظ(روز غريب  �

الـــــــــصياد (ســـــــــالم شـــــــــمس الـــــــــدين  �
 ).والثعلب

  ).  حربوق(منير عشقوتي  �
 ) معروف اإلسكافي(ناديا دياب  �

  :  قلة اإليمان_  6
  ).صاصة طائشةر (توما الخوري  �
ـــــــــر عـــــــــشقوتي  � ـــــــــي غـــــــــضبة (مني ف

 )األمواج

  :  مشاكسة األوالد للمجانين_ 7
  ). أندا الخوتا(إملي نصر اهللا  �
 ). أين تذهب أندا؟(إملي نصر اهللا  �

غيرالربان (طارق العسلي  � الص.(  
غير الممرضة (طارق العسلي  � ةالص(.  
غير القاضية (طارق العسلي � ةالص(.  

  :الصالة واللجوء إلى اهللا _ 8
  ).الكذبة البيضاء(إدفيك شيبوب  �
  ).أمير األحالم(إلياس سميا  �
ـــــك شـــــيبوب  � حـــــسان ) + (مرجـــــان(ادفي

 ). هل  تعود الحمامة؟) + (وأخواته

 ). فرحة اللقاء(روز غريب  �

  :الوفاء _ 9
غيرالطبيب (إدفيك شيبوب  � الص .(  
 ).حسان وأخواته(ادفيك شيبوب  �

  ).الوفاء النبيل(روز غريب  �
  ).الوفاء(ين سالم شمس الد �
 ) وفاء ال يموت(منير عشقوتي  �

  :  عمل الخير يجعلنا أحلى_ 10
  ). النجمتان(روز غريب  �
نلتقــــي إذا (محمــــد علــــي شــــمس الــــدين  �

  ). جاء المساء
  :  عمل الخير يجعلنا أبطاالً _ 11
 ). األقرع(حسن عبد اهللا  �

المولــــــــــود (نــــــــــازك خــــــــــريس  �
  )الجديد

 :  أهمية الفرح في حياة األطفال_ 12

  ). الكذبة البيضاء(فيك شيبوب إد �
 ). الظريف ملكو(إلياس زغيب  �

 ).فرحة اللقاء(روز غريب  �

 : الّصغار يجب أن نحب إخوتنا _ 13

  )الريحانة(روز غريب  �
  :  الدين ممارسة اجتماعية صادقة_ 14
  ). المنقذون(منير عشقوتي  �
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  ).مغارة ظريفة(منير عشقوتي  �
  ).ليس الفقر عيًبا: (إدفيك شيبوب �

  :  الغرور_ 8
  ).سنابل القمح(إدفيك شيبوب  �
  ). صيحالديك الف(ألبير مطلق  �
ــــــــضفدعة (زينــــــــب الزيلــــــــع ريمــــــــا  � ال

  ).والبطة
  ). الديك المغرور(منير عشقوتي  �

  : السخرية _ 9
  ). الكلمة الحلوة(إدفيك شيبوب  �
  ). فرحان(إملي نصر اهللا  �
  ). األقرع(حسن عبد اهللا  �
  ). خالفات محببة(رشاد دارغوث  �
  ). الهر البري(رو زغريب  �
  ).المنقذون(منير عشقوتي  �
  ). شبشول(منير عشقوتي  �

  :  الطمع والجشع_ 10
  ). محاولة(رشاد دارغوث  �
ـــــدة (رشـــــاد دارغـــــوث  � مـــــن أجـــــل جل

 ).ممزقة

 ). صندوق أم محفوظ(روز غريب  �

  ) كبي الدبس والطحينة(روز غريب  �
الطمــع ضــر ومــا (ميــشال عبــد اهللا  �

  ). نفع
  :  االعتداء على حقوق االخرين_ 11
 )الريحانة(روز غريب  �

  ) بالعجوز  والذئ(روز غريب  �
  )كبي الدبس والطحينة(روز غريب  �
مجهــــــــــــــــــول المؤلــــــــــــــــــف  �

  )سنجوب والطبيعة(
  :  أذى األوالد لألوالد_ 12

  :   الدين في القلب ال في الثوب_ 15
  ). رحلة الوروار(ربيعة أبي فاضل  �

  :  الدين التزام ووفاء_ 16
  ) الوفاء النبيل(روز غريب  �

  : الدين جميل كقوس قزح_ 17
  ) ألوان قوس قزح(إدفيك شيبوب  �

  :  اإليمان يشفي_ 18
   )فرحة اللقاء(روز غريب  �
 ).مغارة الميالد(روز غريب  �

  :  اإليمان يسهل تقبل فكرة الموت_ 19
  ). خلف الستار الفضي(روز غريب  �

  : اء أوقات الشدة الدع_ 20
غيرالطبيب (إدفيك شيبوب  � الص.(  
 ).الكذبة البيضاء(إدفيك شيبوب  �

 )مرجان(إدفيك شيبوب  �

 ).حسان وأخواته(ادفيك شيبوب  �

   )البربارة(جبران مسعود  �
 ) رحلة الوروار(ربيعة أبي فاضل  �

 ).البيت القديم(روز غريب  �

 ).  فرحة اللقاء(روز غريب  �

  ). ديقلبي على ول(منير عشقوتي  �
 )في ظل القلعة(نازك سابا يارد  �

  :  النذور_ 12
  ). اسمع يا رضا(أنيس فريحة  �

  :  اإليمان بالقديسين_22
  ). رحلة الوروار(ربيعة أبي فاضل  �

  :  باألجدادالّدينية الّتربية عالقة _ 23
 ) جدتي(جبران مسعود  �

  ). في غضبة األمواج(منير عشقوتي  �
 الوفاء النبيل(روز غريب  �

  ).الكذبة البيضاء(يبوب إدفيك ش �
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  ).الهر البري(روز غريب  �
غيرالمخترع (طارق العسلي  � الص  (  
 ). حربوق(منير عشقوتي  �

 ).شبشول(منير عشقوتي  �

  :الكذب واالدعاء _ 13
المحتالـــــة (إدفيـــــك شـــــيبوب  �

غير  ةالص.(  
ـــــــــــق  � ـــــــــــع (ألبيـــــــــــر مطل الربي

 ).األصفر

الثعلــــــــب : (ألبيــــــــر مطلــــــــق �
 ).التائب

 )الريحانة(روز غريب  �

 اّلتـــــيالمـــــرأة (روز غريـــــب  �
  ).تأكل على خرم اإلبرة

المــــــــــــــــنجم (روز غريــــــــــــــــب  �
  )عصفور
صـــــــندوق أم (روز غريـــــــب  �

 ).محفوظ

ــــب  � كبــــي الــــدبس (روز غري
 )والطحينة

الزجــاج (سـالم شــمس الـدين  �
 ). المكسور

الــــــــديك (منيــــــــر عــــــــشقوتي  �
  ).المغرور
فــي قبــضة (نيــر عــشقوتي م �

 ).األمواج

هــارب فــي (منيــر عــشقوتي  �
 ).الظالم

معــــــــــروف (ناديــــــــــا ديــــــــــاب  �
  )اإلسكافي

  : التهذيب قلة _ 14

  : الّدينية أهمية الرحالت _ 24
  ). المنقذون(منير عشقوتي  �

  :  احترام المجانين_ 25
  )  يد القانون(إملي نصر اهللا  �

  :  النبل والشهامة_ 26
 )الريحانة(روز غريب  �

 ). الوفاء النبيل(روز غريب  �

  )كبي الدبس والطحينة(روز غريب  �
  :  التصدق على الفقراء_ 27
  ). هداياكم في العيد(دفيك شيبوب إ �
  ). معروف اإلسكافي(ناديا دياب  �

  :  العفو عند المقدرة_ 28
 ). في غضبة األمواج(منير عشقوتي  �

عطلـــة صـــيف (نهـــاد طنـــوس عبـــد اهللا  �
  ). في القرية

 :  القناعة_ 29

  ).نمرود الغابة(ألبير مطلق  �
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 ).الكلمة الحلوة(إدفيك شيبوب  �

 ).هارب في الظالم(منير عشقوتي  �

 :  الشتائم_ 15

 ).فرحان(إملي نصر اهللا  �

 ).اسمع يا رضا(أنيس فريحة  �

 ).بو مرعي(جبران مسعود  �

 ).عنتر(بران مسعود ج �

  )كبي الدبس والطحينة(روز غريب  �

  : المؤذيالّلعب _ 1
أعظــم هــول أعظــم (حــسن عبــد اهللا  �

 ).بهجة

غيرالمخترع (طارق العسلي  � الص(  
لعبـــــــــة (الكـــــــــسندرا باســـــــــيل عـــــــــواد  �

 ).مخيفة

 ). حربوق(منير عشقوتي  �

 ).قلبي على ولدي(منير عشقوتي  �

  :  العمل أيام العطلة_ 2
 ).الكل مشغول(سماح إلدريس  �

كـــوكي لحـــل (ســـناء ســـامي شـــباني  �
  )المشاكل

  :غامرة التخطيط للم غياب_ 3
أعظــم هــول أعظــم (حــسن عبــد اهللا  �

  ).بهجة
  :  محاولة اكتشاف أحالم اآلخرين_ 4

غيرالحالم (إدفيك شيبوب  � الص.(  

  :  دعوة إلى ممارسة هوايات مفيدة_ 1
 )أحب الرياضة(أمل أيوب فريجي  �

  )الحذاء الطائر(إيلي مارون خليل  �
 ).بابا مبروك(رشاد دارغوث  �

 ).جحا وحماره(رشاد دارغوث  �

ســـــــــميرة ورفاقهـــــــــا فـــــــــي (وز غريـــــــــب ر  �
 ).الجبل

ســـــــــميرة ورفقاهــــــــا فـــــــــي (روز غريــــــــب  �
 ).الساحل

مجموعـــــة (طـــــارق العـــــسلي  �
  )قصص عبقريات مبكرة

 ).المنقذون(منير عشقوتي  �

  : تنمية الهواياتتشجيع _ 2
  ).حكايتها مع الفن(إدفيك شيبوب  �
  ).موهبة فنية(إدفيك شيبوب  �
 ).بطاقة معايدة(إملي نصر اهللا  �

غيرالحالم (ب ادفيك شيبو  � الص.( 

مجموعـــــة (طـــــارق العـــــسلي  �
  )قصص عبقريات مبكرة

 ).القصر الحلم(الكسندرا باسيل عواد  �

ــــــدين  � ــــــي شــــــمس ال شــــــاعر (محمــــــد عل
 ).صغير

  :  هواية القراءة_  3

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   والجماليةالّترويحية
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 ).الظريف ملكو(إلياس زغيب  �

 ).بابا مبروك(رشاد دارغوث  �

 ).جحا وحماره(رشاد دارغوث  �

فـــي ظــــل (نـــازك ســـابا يــــارد  �
  )القلعة

  :  هوايات رياضية_ 4
 ).الصيد في العاصفة(إدفيك شيبوب  �

 ).الظريف ملكو(إلياس زغيب  �

 ).قفزة على الثلج(إلياس زغيب  �

  )أحب الرياضة(أمل أيوب فريجي  �
 ).يد القانون(إملي نصر اهللا  �

  )الحذاء الطائر(إيلي مارون خليل  �
 ) الحياة الجديدة(حسن عبد اهللا  �

 ).ثروة من األوهام(حسن عبد اهللا  �

 ).بابا مبروك(رشاد دارغوث  �

 ).الجزيرة المسحورة(روز غريب  �

غيرالرياضي (طارق العسلي  � الص( 

العــــــب كــــــرة القــــــدم (طــــــارق العــــــسلي  �
غير الص.( 

ضــــائعون فــــي (الكــــسندرا باســــيل عــــواد  �
 ).الجزيرة

 ).وفاء ال يموت(منير عشقوتي  �

 ).الكلب الوفي(ميشال عبد اهللا  �

  : الرحالت_ 5
 )يد في العاصفةالص(إدفيك شيبوب  �

أعظـــــم هـــــول أعظـــــم (حـــــسن عبـــــد اهللا  �
 ).بهجة

ســـــــــميرة ورفاقهـــــــــا فـــــــــي (روز غريـــــــــب  �
 ).الساحل

ســـــــــميرة ورفقاهــــــــا فـــــــــي (روز غريــــــــب  �
 ).الجبل
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 )في أرض الجليد(روز غريب  �

 )مركب الفأرة(روز غريب  �

غيرالربان (طارق العسلي  � الص( 

غيرالرياضي (طارق العسلي  � الص( 

غالقائد (طارق العسلي  � يرالص( 

غيرالموسيقار (طارق العسلي  � الص.( 

  ).مغارة الزيت(منير الخطيب  �
 ).المنقذون(منير عشقوتي  �

بعيــًدا عــن (نــازك ســابا يــارد  �
  )ظل القلعة

بعيــــــًدا عــــــن ظــــــل (نــــــازك ســــــابا يــــــارد  �
 ).القلعة

 :  رحالت لشفاء العجائز_ 6

حكايـة الجـدة (محمد علي شمس الـدين  �
 ).أم عاصم

  :  الموسيقا والغناء_ 7
 ).أغنية العصفور(دفيك شيبوب إ �

ـــــــــى (إدفيـــــــــك شـــــــــيبوب  � االنتـــــــــصار عل
 ).التحدي

 ).الوتر المقطوع(إدفيك شيبوب  �

 ).جوقة العصافير(إدفيك شيبوب  �

 ).الظريف ملكو(إلياس زغيب  �

 )أحب الرياضة(أمل أيوب فريجي  �

 ).اسمع يا رضا(أنيس فريحة  �

 ).اسمع يا رضا(أنيس فريحة  �

  )ئرالحذاء الطا(إيلي مارون خليل  �
 ). الخفيةالّنار(روز غريب  �

 ).عيد في القرية(روز غريب  �

غيرالموسيقار (طارق العسلي  � الص( 

 ).القيثارة الفضية(الياس سميا  �

  :  الهندسة_ 8
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  )جزاء سنمار(روز غريب  •
 :  النحت_ 9

 )على بساط الريح(إملي نصر اهللا  �

الكــــــــراز (إملــــــــي نــــــــصر اهللا  �
 ) العبقري

 : عليها جمع التماتيل والحفاظ _ 10

 ).شوف تفرج يا سالم(إملي نصر اهللا  �

 )في ظل القلعة(نازك سابا يارد  �

 :  التمثيل_11

غيرالحالم (إدفيك شيبوب  � الص.( 

 ).شوف تفرج يا سالم(إملي نصر اهللا  �

 : الّرسم _ 12

 ).حكايتها مع الفن(إدفيك شيبوب  �

 ).موهبة فنية(إدفيك شيبوب  �

 ).موهبة وٕارادة(إلياس سميا  �

 )أحب الرياضة(ب فريجي أمل أيو  �

 ).بطاقة معايدة(إملي نصر اهللا  �

 ).تحت السرير(سماح إدريس  �

  :  زيارة حدائق الحيوانات_ 13
  )بابا مبروك(رشاد دارغوث  �
 )في حديقة الحيوانات(محمد العدناني  �

 :  هواية البستنة_ 14

 ).سجادة جدتي(إدفيك شيبوب  �

 ).الربيع األصفر(ألبير مطلق  �

 ).رة المسحورةالجزي(روز غريب  �

ســـــــــميرة ورفاقهـــــــــا فـــــــــي (روز غريـــــــــب  �
 ).الجبل

  :  رقص القرويات فن_ 15
 ).اسمع يا رضا(أنيس فريحة  �

 ).عيد في القرية(روز غريب  �

 :  فن يدوي ومعارض_ 16
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 ).حكايتها مع الفن(إدفيك شيبوب  �

 ).سجادة جدتي(إدفيك شيبوب  �

 :  تعليم الفنون لألطفال_ 17

 ).عالوتر المقطو (إدفيك شيبوب  �

 ).الظريف ملكو(إلياس زغيب  �

 ). الخفيةالّنار(روز غريب  �

غيرالموسيقار (طارق العسلي  � الص( 

  :  الفن يخلد الوطن_ 18
 ). معركة عنجر(روز غريب  �

 :  الفن يجمل الوطن_ 19

 ).موهبة فنية(إدفيك شيبوب  �

 ).الظريف ملكو(إلياس زغيب  �

 ). معركة عنجر(روز غريب  �

 : قيقة الفن أحلى من الح_ 20

 ).موهبة فنية(إدفيك شيبوب  �

 : هواية الفن تصبح مهنة_ 21

غيرالحالم (إدفيك شيبوب  � الص.( 

  ).القصر الحلم(ألكسندرا باسيل عواد  �
 ).مغارة الميالد(روز غريب  �

غيرالموسيقار (طارق العسلي  � الص( 

  :  المهرجانات_ 22
 ).مهرجان الفرح(إلياس زغيب  �

م العــــــب كــــــرة القــــــد(طــــــارق العــــــسلي  �
غير الص( 

 :  األعياد_ 23

 ).سجادة جدتي(إدفيك شيبوب  �

 ).اسمع يا رضا(أنيس فريحة  �

 ).عيد في القرية(روز غريب  �

 ). مغارة ظريفة(منير عشقوتي  �

  :  الجمال_ 24
 ). ألوان قوس قزح(إدفيك شيبوب  �
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  ).بعد العاصفة(إدفيك شيبوب  �
 ).حكايتها مع الفن(إدفيك شيبوب  �

  )ربيعلنودع ال(إدفيك شيبوب  �
 ).ليس الفقر عيًبا: (إدفيك شيبوب �

 ).الظريف ملكو(إلياس زغيب  �

 ).المدينة والحلم(إملي نصر اهللا  �

الحديقــــــــــــــــة (روز غريــــــــــــــــب  �
  )المسحورة
 ).السجادة(روز غريب  �

 ).البنت الشقراء(سماح إدريس  �

عطلـــة صـــيف (نهـــاد طنـــوس عبـــد اهللا  �
 )في القرية

  :  جمال الخرافة_ 25
 ). تااندا الخو (إملي نصر اهللا  �

  ).أين تذهب أندا؟(إملي نصر اهللا  �
  : والمرحالّلعب _ 26
غيرالطبيب (إدفيك شيبوب  � الص.( 

 ).الربيع األصفر(ألبير مطلق  �

 ).مهرجان الفرح(إلياس زغيب  �

 ). ابن العامل(جبران مسعود  �

 ).يوم خارج المدرسة(حسن عبد اهللا  �

  ).بابا مبروك(رشاد دارغوث  �
 ســـــــــميرة ورفاقهـــــــــا فـــــــــي(روز غريـــــــــب  �

 ).الجبل

ســـــــــميرة ورفقاهــــــــا فـــــــــي (روز غريــــــــب  �
  ).الساحل
 ).عيد في القرية(روز غريب  �

 ).البنت الشقراء(سماح إدريس  �

 ).الكل مشغول(سماح إدريس  �

 ) ياسرالّساحر(نبيهة محيدلي  �

 )مرمر(نبيهة محيدلي  �
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  :المغامرة من أجل االكتشاف _ 27
أطيـــب (أمـــل أيـــوب فريجـــي  �

 )ليموناضة

  ). ط الثلجعلى بسا(إملي نصر اهللا  �
أعظـــــم هـــــول أعظـــــم (حـــــسن عبـــــد اهللا  �

 ).بهجة

ســـــــــميرة ورفاقهـــــــــا فـــــــــي (روز غريـــــــــب  �
 ).الجبل

ســـــــــميرة ورفقاهــــــــا فـــــــــي (روز غريــــــــب  �
  ).الساحل
 )في أرض الجليد(روز غريب  �

غيرالقــــــــــرد (طــــــــــارق العــــــــــسلي  � الــــــــــص 
 )وحيوانات الغابة

 )القبعة العنيدة(الكسندرا باسيل عواد �

  ).مغارة الزيت(منير الخطيب  �

  )مرمر( محيدلي نبيهة �
  : حب األلعاب_ 28
 ).الدراجة الزرقاء(حسن عبد اهللا  �

ـــــــدلي  � ـــــــّساحر(نبيهـــــــة محي  ال
  )ياسر
 )مرمر(نبيهة محيدلي  �

  :  أهمية الكماليات_ 29
  ).سجادة جدتي(إدفيك شيبوب  �
 ).البيت القديم(روز غريب  �

 ).السجادة(روز غريب  �

  :  لكل إنسان أحالمه الخاصة_ 30
غير الحالم(إدفيك شيبوب  � الص.( 

جـائزة الرفــق (إدفيـك شـيبوب  �
  )بالحيوان
 ) سن لمى(أمل ايوب فريجي  �

  )في أرض الجليد(روز غريب  
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مجموعـــــة (طـــــارق العـــــسلي  �
  )قصص عبقريات مبكرة

  )أحالم ندى(وفاء الحسيني  �

  :  الكسل الجسدي_1
 ).بابا مبروك(رشاد دارغوث  �

ل إيلــــــــــي مــــــــــارون خليــــــــــ �
  )الحذاء الطائر(
 )جحا وحماره(روز غريب  �

 )جحا يخاصم زوجته(روز غريب  �

  ).حكاية أبي علي(روز غريب  �
  

الحفاظ على بنية الجسم ورشاقته من خلـل  _ 1
  :الرياضة
 )الغيرة البيضاء(إدفيك شيبوب  �

 ).مدخل إلى الرجولة(إدفيك شيبوب  �

 )أحب الرياضة(أمل أيوب فريجي  �

ء الحـــذا(إيلـــي مـــارون خليـــل  �
  )الطائر
 ).بابا مبروك(رشاد دارغوث  �

غيرالرياضي (طارق العسلي  � الص.( 

العــــــب كــــــرة القــــــدم (طــــــارق العــــــسلي  �
غير الص( 

  :  أهمية التدريب في الرياضة_ 2
 )أحب الرياضة(أمل أيوب فريجي  �

 )الحذاء الطائر(إيلي مارون خليل  �

  )الحياة الجديدة(حسن عبد اهللا  �
الـديك الـديك األبـيض و (حسن عبد اهللا  �

 ).األسود

غيرالرياضي (طارق العسلي  � الص(  
العــــــب كــــــرة القــــــدم (طـــــارق العــــــسلي  �

غير الص( 

طالــــــب علــــــم فــــــي (ميخائيــــــل صــــــوايا  �
  ).العشرينات

  :  البستنة نوع من الرياضة_  3
 ).الجزيرة المسحورة(روز غريب  �

ســـــــــميرة ورفاقهـــــــــا فـــــــــي (روز غريـــــــــب  �
 ).الجبل

ســـــــــميرة ورفقاهــــــــا فـــــــــي (روز غريــــــــب  �
  ).الساحل

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القيم الرياضية
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  :ممارسة هواية رياضية _ 4
ــــوب فريجــــي  � أحــــب (أمــــل أي

 )الرياضة

  )مركب الفأرة(روز غريب  �
غيرالرياضي (طارق العسلي  � الص( 

العــــــب كــــــرة القــــــدم (طــــــارق العــــــسلي  �
غير الص( 

  :الصيد رياضة _ 5
الـــصيد فـــي (إدفيـــك شـــيبوب  �

 )العاصفة

 ).يد القانون(إملي نصر اهللا  �

 ).وفاء ال يموت(منير عشقوتي  �

 ).الكلب الوفي( اهللا ميشال عبد �

 :  رياضة مدرسية_ 6

ــــوب فريجــــي  � أحــــب (أمــــل أي
 )الرياضة

  )الحياة الجديدة(حسن  عبد اهللا  �
طالــــــب علــــــم فــــــي (ميخائيــــــل صــــــوايا  �

 ).العشرينات

  :النزهات _ 7
 )الصيد في العاصفة(إدفيك شيبوب  �

 ).على بساط الثلج(إملي نصر اهللا  �

 ).بابا مبروك(رشاد دارغوث  �

 ورفاقهـــــــــا فـــــــــي ســـــــــميرة(روز غريـــــــــب  �
  ).الجبل
ســـــــــميرة ورفقاهــــــــا فـــــــــي (روز غريــــــــب  �

 ).الساحل

 )في أرض الجليد(روز غريب  �

 )مركب الفأرة(روز غريب  �

غيرالربان (طارق العسلي  � الص( 

غيرالرياضي (طارق العسلي  � الص( 
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غيرالقائد (طارق العسلي  � الص( 

غيرالمخترع (طارق العسلي  � الص( 

غيالموسيقار (طارق العسلي  � رالص( 

ضــــائعون فــــي (الكــــسندرا باســــيل عــــواد  �
 ).الجزيرة

عطلـــة صـــيف (نهـــاد طنـــوس عبـــد اهللا  �
 ).في القرية

 :  رياضة المشي لألوالد_ 8

ســـــــــميرة ورفاقهـــــــــا فـــــــــي (روز غريـــــــــب  �
 ).الجبل

ســـــــــميرة ورفقاهــــــــا فـــــــــي (روز غريــــــــب  �
 ).الساحل

  :  رياضة التزلج_ 9
 ).قفزة على الثلج(إلياس زغيب  �

 :  رياضة السباحة_ 10

 ).الصيد في العاصفة( شيبوب إدفيك �

 ).الظريف ملكو(إلياس زغيب  �

 ).ثروة من األوهام(حسن عبد اهللا  �

غيرالرياضي (طارق العسلي  � الص( 

  : قيادة الدراجات_11
  ).الدراجة الزرقاء(حسن عبد اهللا  �

 :  أهمية األصدقاء الرياضيين_ 12

ــــوب فريجــــي  � أحــــب (أمــــل أي
 )الرياضة

الحـــذاء (إيلـــي مـــارون خليـــل  �
  )ائرالط
 )الحياة الجديدة(حسن عبد اهللا  �

 ). بابا مبروك(رشاد دارغوث  �

  :  الكشافة_ 13
غيرالطبيب (إدفيك شيبوب  � الص.(  
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  :  آالم العجائز_ 1
طبــــــق محــــــشي (إملــــــي نــــــصر اهللا  �

 ).ملفوف

  ).البيت القديم(روز غريب  �
ســيرة الحمــار (ســناء ســامي شــباني  �

 ).األخير

  : الشيخوخة خرف _ 2
الجــدة أم (محمـد علـي شــمس الـدين  �

 ).عاصم

طبــــــق محــــــشي (إملــــــي نــــــصر اهللا  �
   ).ملفوف

  :  مزج  التداوي باألعشاب والخرافات_ 3
 ).طبيب مغربي(إملي نصر اهللا  �

 ).اسمع يا رضا(أنيس فريحة  �

  :  التدخين_ 4
 ). رحلة الوروار(ربيعة أبي فاضل  �

 ).بابا مبروك(رشاد دارغوث  �

 ).معلمي األول(رشاد دارغوث  �

 :  الِكْرُش الكبيرة بسبب األكل_ 5

 ).بابا مبروك(رشاد دارغوث  �

 ). تحت السرير(سماح إدريس  �

 :  السمنة بسبب قلة الحركة_ 6

  ).بابا مبروك(رشاد دارغوث  �
  ): الهامبرغر( أطعمة غير صحية _ 7

  ).أم جديدة(سماح إدريس  �
  :الشخصية لقذارة ا_ 8

ا عــــن ظــــل بعيــــدً (نــــازك ســــابا يــــارد  �
 ).القلعة

 : قذارة المدن_ 9

حتـــــــــى الرمـــــــــق (رشـــــــــاد دارغـــــــــوث  �
  ).األخير

  :  التداوي_1
غالطبيب (إدفيك شيبوب  � يرالص.( 

 ).حسان وأخواته (إدفيك شيبوب �

 . )ي مركز التأهيلف(دفيك شيبوب إ �

 ). ناجي المختلف(إدفيك شيبوب  �

 ).قفزة على الثلج(إلياس زغيب  �

 ).حلم ربيع(إلياس سميا  �

 )الكراز العبقري(إملي نصر اهللا  �

ـــــــي نـــــــصر اهللا  � ـــــــة (إمل بكـــــــاء فـــــــي غاب
 ). شمالية

 ).طبيب مغربي(إملي نصر اهللا  �

 ). سمع يا رضاا(أنيس فريحة  �

 ). كنوز ال تنفذ(رشاد دارغوث  �

 ). يوم عاد أبي(رشاد دارغوث  �

 )اليد البشرية(روز غريب  �

 ).جنية الينابيع(روز غريب  �

 )أجمل عينين(غريد الشيخ  �

 )الحارس األمين(غريد الشيخ  �

 ).صديقنا أرنوب(غريد الشيخ  �

). جبـور ومرقـد العنـزة(فريد أبي فاضل  �
 فرنــــسا نجــــح فــــي امتحــــان الطــــب فــــي[

 ].وأنقذ طبيبا فرنسيا

جبـور تنبـأ ). [المقـدر(فريد ابـي فاضـل  �
 ].بموت أحدهم

 ).عاطف والعصافير(منير عشقوتي  �

 ).وفاء ال يموت(منير عشقوتي  �

طالــــــب علــــــم فــــــي (ميخائيــــــل صــــــوايا  �
مــــاء + خــــل + أســــبرين ). [العــــشرينات

 ).الورد

فـــي ظــــل (نـــازك ســـابا يــــارد  �
 )القلعة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  البيئيةالقيم الصحية و 
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بعيــــًدا عــــن ظــــل (نــــازك ســــابا يــــارد  �
 ).القلعة

  :التلوث البيئي _ 10
 ).الظريف ملكو(إلياس زغيب  �

 ).البيت القديم(روز غريب  �

ـــــي (روز غريـــــب  � ســـــميرة ورفاقهـــــا ف
 )الجبل

 ).سامي والغابة(مجهول  �

 .)سامي وتلوث الهواء(مجهول  �

 ).سامي يحب الطبيعة(مجهول  �

  )سنجوب والطبيعة(مجهول  �
ليلـــــــــى فـــــــــي أحــــــــــضان (مجهـــــــــول  �

 ).الطبيعة

غـــسان يعـــرف مـــا (نبيهـــة محيـــدلي  �
 ).هو التلوث

عطلة صيف (نهاد طنوس عبد اهللا  �
 ).في القرية

صــــباح الخيــــر يــــا (وفــــاء الحــــسيني  �
 ).بحر

  : القلق ينتقل من االباء إلى األبناء_ 11
 ). النصرابتسامة(إدفيك شيبوب  �

  :   مساوئ الصيد_ 12
 ).لنودع الربيع(إدفيك شيبوب  �

ــــي نــــصر اهللا  � بكــــاء فــــي غابــــة (إمل
 ).شمالية

ليلـى فـي احـضان (مجهول المؤلف  �
 ).الطبيعة

 ).السمكة والبحر(نازك خريس  �

  :  الصيد في المحميات_ 13
 ).في ظل القلعة(نازك سابا يارد  �

  :  قطع األشجار_ 14

 ). عةفي ظل القل(نازك سابا يارد  �

 ).أنا أرى(هنادي دية  �

  :  االعتزاز بتراث األجداد الطبي_ 2
 ).كنوز ال تفنى(رشاد دارغوث  �

ــــصحية _ 3 ــــادات ال ــــي عــــن الع  ضــــرورة التخل
  :السيئة
 )سن لمى(أمل أيوب فريجي  �

 ).معلمي األول(رشاد دارغوث  �

 :  الطعام الصحي_ 4

 ). الفول المدمس(إدفيك شيبوب  �

  )سن لمى(أمل أيوب فريجي  �
 )الحذاء الطائر(إيلي مارون خليل  �

 ).الموزة(سماح إدريس  �

ة الكوسى(سماح إدريس  � ِقص.( 

  :  الجيدة تعطي الجمالالّصحة _ 5
 ).مغارة الميالد(روز غريب  �

 : الّصحة ممارسة الرياضة تعطي _ 6

 ). مدخل إلى الرجولة(إدفيك شيبوب  �

 ).أحب الرياضة(أمل أيوب فريجي  �

 ).وكبابا مبر (رشاد دارغوث  �

الحديقــــــــــــــــة (روز غريــــــــــــــــب  �
  )المسحورة
ســـــــــميرة ورفاقهـــــــــا فـــــــــي (روز غريـــــــــب  �

 ).الجبل

ســـــــــميرة ورفقاهــــــــا فـــــــــي (روز غريــــــــب  �
  ).الساحل
غيرالرياضي (طارق العسلي  � الص( 

  :  دعوة إلى التوعية الصحية_ 7
 ).الظريف ملكو(إلياس زغيب  �

ســــن (أمــــل أيــــوب فريجــــي  �
 )لمى
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الـــشجرة (إدفيـــك شـــيبوب  �
 )منتصرةال

ســيرة الحمــار (ســناء ســامي شــباني  �
 ).األخير

 )رحلة في الطبيعة(ليلى إبراهيم  �

مجهــــــــــــــــــول المؤلــــــــــــــــــف  �
  )سنجوب والطبيعة(
شـــــجرة (منيـــــر عـــــشقوتي  �

 )الدار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الحـذاء (إيلي مارون خليل  �
  )الطائر
ـــــــــــــــب  � ســـــــــــــــميرة (روز غري

  )ورفاقها في الجبل
ســــــــميرة ورفاقهــــــــا فــــــــي (روز غريــــــــب  �

 )الساحل

غيرالرياضي (طارق العسلي  � الص( 

 )صديقنا أرنوب(غريد الشيخ  �

 ).صباح الخير يابحر(وفاء الحسيني  �

  :  اإلشفاق على المرضى_ 8
 ).  مغارة الميالد(روز غريب  �

  :  الحزن يسبب مرًضا نفسيا_ 9
 ).لورواررحلة ا(ربيعة أبي فاضل  �

  ).جنية الينابيع(روز غريب  �

 ).فرحة اللقاء(روز غريب  �

طالــــــب علــــــم فــــــي (ميخائيــــــل صــــــوايا  �
 ). العشرينات

  : الفرح يشفي المرض_ 10
 ).جنية الينابيع(روز غريب  �

 ).فرحة اللقاء(روز غريب  �

 المعـــــوق جـــــسدًيا يمـــــارس حيـــــاة الّطفـــــل _11
 : طبيعية

 ).بالل وعامر(نبيهة محيدلي  �

  : ى السكن الصحي دعوة إل_12
 ).مغارة الميالد(روز غريب  �

  : الّنبات دور الحيوانات في الحفاظ على _ 13
بــذرة تــروي (وفــاء الحــسيني  �

 ).قصتها

  :  الشيخوخة مرحلة ال مفر منها_14
 ).عروس القزم(ألبير مطلق  �

ســـــيرة الحمـــــار (ســـــناء ســـــامي شـــــباني  �
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 )األخير

الحـــــــــارس (غريـــــــــد الـــــــــشيخ  �
 )األمين

ي ظــــل فـــ(نـــازك ســـابا يــــارد  �
 )القلعة

  :  االهتمام بالحديقة والمزرعة_ 15
 ).سجادة جدتي(إدفيك شيبوب  �

  )الحديقة المسحورة(روز غريب  �
شـــــــــجرة (منيـــــــــر عـــــــــشقوتي  �

  )الدار
  :األوالد في الحفاظ على البيئة دور _ 16
 .)سنجوب والطبيعة (مجهول �

 )الشجرة المنتصرة(إدفيك شيبوب  �

ســـــــــميرة ورفاقهـــــــــا فـــــــــي (روز غريـــــــــب  �
 ).الجبل

ســـــــــميرة ورفقاهــــــــا فـــــــــي (ز غريــــــــب رو  �
  ).الساحل
رحلـــــة فـــــي (ليلـــــى إبـــــراهيم  �

 )الطبيعة

  ).سامي والغابة(مجهول  �
ســــــــامي وتلــــــــوث (مجهــــــــول  �

 ).الهواء

ـــــــى يـــــــساعدان (مجهـــــــول  � ســـــــامي وليل
 ).الطبيعة

ســــــــــامي يحــــــــــب (مجهــــــــــول  �
 ).الطبيعة

  )سنجوب والطبيعة(مجهول  �
 ) ليلى في أحضان الطبيعة (مجهول �

ليلــى فــي أحــضان (مجهــول  �
 ).عةالطبي

 )شجرة الدار(منير عشقوتي  �
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عطلـــة صـــيف (نهـــاد طنـــوس عبـــد اهللا  �
 )في القرية

 )صباح الخير يا بحر(وفاء الحسيني  �

 : اتالّنبات أهمية األشجار و _ 17

 ).أجمل باقة(إدفيك شيبوب  �

 ).ابتسامة النصر(إدفيك شيبوب  �

 )الشجرة المنتصرة(إدفيك شيبوب  �

 )اليد الخضراء(إدفيك شيبوب  �

 ).الجزيرة المسحورة(روز غريب  �

الحديقــــــــــــــة (روز غريــــــــــــــب  �
  )المسحورة

ســـــــــميرة ورفاقهـــــــــا فـــــــــي (روز غريـــــــــب  �
 ).الجبل

ســـــــــميرة ورفقاهــــــــا فـــــــــي (روز غريــــــــب  �
  ).الساحل
ســــيرة الحمــــار (ســــناء ســــامي شــــباني  �

 ).األخير

رحلـــــة فـــــي (ليلـــــى إبـــــراهيم  �
  )الطبيعة
  ).سامي والغابة(مجهول  �
ســــــــــامي يحــــــــــب (مجهــــــــــول  �

 ).الطبيعة

  )سنجوب والطبيعة(مجهول  �
ليلــى فــي أحــضان (مجهــول  �

 ).الطبيعة

 )شجرة الدار(منير عشقوتي  �

عطلـــة صـــيف (نهـــاد طنـــوس عبـــد اهللا  �
 )في القرية

بــذرة تــروي (وفــاء الحــسيني  �
 ).قصتها

  :محاربة التلوث _ 18
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 ).الظريف ملكو(إلياس زغيب  �

ســـــــــميرة ورفاقهـــــــــا فـــــــــي (روز غريـــــــــب  �
 ).الجبل

ســـــــــميرة ورفقاهــــــــا فـــــــــي (روز غريــــــــب  �
 ).الساحل

ــــــرا � ــــــى إب ــــــة فــــــي (هيم ليل رحل
  )الطبيعة
  ).سامي والغابة(مجهول  �
ســــــــامي وتلــــــــوث (مجهــــــــول  �

 ).الهواء

ســــــــــامي يحــــــــــب (مجهــــــــــول  �
 ).الطبيعة

  )سنجوب والطبيعة(مجهول  �
ليلــى فــي أحــضان (مجهــول  �

 ).الطبيعة

غــسان يعــرف مــا  هــو (نبيهــة محيــدلي �
 ).التلوث

عطلة (نهاد طنوس عبد اهللا  �
 )صيف في القرية

ا صــــــباح الخيــــــر يــــــ(وفــــــاء الحــــــسيني  �
 ).بحر

  : الصيدتجنبدعوة إلى  _ 19
 )لنودع الربيع(إدفيك شيبوب  �

غيرالببغاء (ألبير مطلق  � الص.(  
الكــــــــراز (إملــــــــي نــــــــصر اهللا  �

  ) العبقري
ـــــــي نـــــــصر اهللا  � ـــــــة (إمل بكـــــــاء فـــــــي غاب

 )شمالية

ســـــــــميرة ورفاقهـــــــــا فـــــــــي (روز غريـــــــــب  �
 ).الجبل

  ).ليلى في أحضان  الطبيعة(مجهول  �
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ليلــى فــي أحــضان (مجهــول  �
 .)الطبيعة

عطلة (نهاد طنوس عبد اهللا  �
 )صيف في القرية

الراعــــــــــــي وملكــــــــــــة (اليــــــــــــاس ســــــــــــميا  �
 ).العصافير

 : تأمل جمال الطبيعة _ 20 

ــــــــشجرة (إدفيــــــــك شــــــــيبوب  � ال
 )المنتصرة

غيرالطبيب (إدفيك شيبوب  � الص.( 

 ).بعد العاصفة(إدفيك شيبوب  �

الحديقــــــــــــــــة (روز غريــــــــــــــــب  �
  )المسحورة
ســـــــــميرة ورفاقهـــــــــا فـــــــــي (روز غريـــــــــب  �

 ).الجبل

ســـــــــميرة ورفقاهــــــــا فـــــــــي (وز غريــــــــب ر  �
 ).الساحل

فـــــــــــي أرض (روز غريـــــــــــب  �
  )الجليد
 )سنجوب والطبيعة(مجهول  �

ــــــدين  � ــــــي شــــــمس ال أغــــــاني (محمــــــد عل
  ). المطر
ــــــدين  � ــــــي شــــــمس ال ــــــة (محمــــــد عل حديق

  ).بعةألر الفصول ا
نلتقــــي إذا ( محمــــد علــــي شــــمس الــــدين �

  ).جاء المساء
نيــسان علــى (محمـد علــي شــمس الــدين  �

  ).العتبة
شـــــــــجرة (منيـــــــــر عـــــــــشقوتي  �

 )الدار

عطلة (نهاد طنوس عبد اهللا  �
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 )صيف في القرية

صــــــــباح (وفــــــــاء الحــــــــسيني  �
 )الخير يا بحر

  :  أهمية المطر_ 21
ـــــــــك شـــــــــيبوب  � مواســـــــــم (إدفي

 )الخير

  )الشتاء والجدة(روز غريب  �
 )جنية الينابيع(روز غريب  �

غـــــــــسان (نبيهـــــــــة محيـــــــــدلي  �
يعـــــــــرف مـــــــــن أيـــــــــن يـــــــــأتي 

 ).المطر

بـــذرة تـــروي (وفـــاء الحـــسيني  �
  ).قصتها

 
  

  : الشخصية الخوف يضعف _ 1
 ).بعد العاصفة(إدفيك شيبوب  �

 ).على بساط الثلج(إملي نصر اهللا  �

 ).اسمع يا رضا(أنيس فريحة  �

 ).زلزال(توما الحوري  �

 ).رصاصة طائشة(توما الخوري  �

  ).البربارة(جبران مسعود  �
 ).جدتي(جبران مسعود  �

 ). يل اللقمةفي سب(جبران مسعود  �

 )الدراجة الزرقاء(حسن عبد اهللا  �

الحديقـــــــــة (روز غريـــــــــب  �
  )المسحورة
 ).الكل مشغول(سماح إدريس  �

 ).الملجأ(سماح إدريس  �

طالــــب علــــم فــــي (ميخائيــــل صــــوايا  �
 ).العشرينات

  : الكرامة والشمم_ 1
 ).وصية العجوز(إدفيك شيبوب  �

 ).ةنمرود الغاب(ألبير مطلق  �

 ).المغترب الرائد(إملي نصر اهللا  �

 ).العائد(توما الخوري  �

 ).ابن العامل(جبران مسعود  �

 ).حمدون(جبران مسعود  �

 ).معاول األرض(جبران مسعود  �

 ).الموت أحب إلي(روز غريب  �

  )كبي الدبس والطحينة(روز غريب  �
 ). ليلة الميالد(فريد أبو فاضل  �

  : األمانة_ 2
كبـــــي الـــــدبس (روز غريـــــب  �

  )حينةوالط
 ).ليلة الميالد(فريد أبو فاضل  �

  :الّتكيفحسن  _ 3

  
  
  
  

  الشخصيةقيم تكامل 
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بعيــــًدا عــــن ظــــل (نــــازك ســــابا يــــارد  �
 ).القلعة

  ) في ظل القلعة(نازك سابا يارد  �
  : النمو استعجال _ 2

ريــــــــشا (يــــــــب إليــــــــاس زغ •
  )يطير

ـــد والوعيـــد يـــساهمان فـــي فـــشل _ 3  التهدي
  :اإلنسان
 ).أنت ولد مميز(إدفيك شيبوب  �

مــــــــــدخل إلــــــــــى (إدفيــــــــــك شــــــــــيبوب  �
 ).الرجولة

 ).حسان وأخواته(ادفيك شيبوب  �

  : الشخصية التسلط يضعف _ 4
  ).فرحان(إملي نصر اهللا  �

  : البخل العاطفي_ 5
غير األم (إدفيك شيبوب  � ةالص.( 

 ).حسان وأخواته(وب ادفيك شيب �

  :  البخل_ 6
 ).صندوق أم محفوظ(روز غريب  �

  )كبي الدبس والطحينة(روز غريب  �
  :  التبذير_ 7

ـــــدة (رشـــــاد دارغـــــوث  � مـــــن أجـــــل جل
  ). ممزقة

  : الرّأي التشبث ب_ 8
  ).الموت أحب إلي(روز غريب  �
ســيرة الحمــار (ســناء ســامي شــباني  �

 ).األخير

  : االدعاء_ 9
  ).يحالديك الفص(ألبير مطلق  �
 ).كالم(إملي نصر اهللا  �

  ). أبو الشوارب(روز غريب  �

ــــــى (إدفيــــــك شــــــيبوب  � ــــــب عل كيــــــف تغل
 )حزنه؟

 ).اليس الفقر عيبً (دفيك شيبوب إ �

 ).ماذا علمه فلفل؟ (دفيك شيبوبإ �

 ).نمرود الغابة(ألبير مطلق  �

 ).الظريف ملكو(إلياس زغيب  �

 ).المغترب الرائد(إملي نصر اهللا  �

 ).نعمة اهللا(إملي نصر اهللا  �

الحديقــــــــــــــــة (روز غريــــــــــــــــب  �
  )المسحورة
المولــــــــــود (نــــــــــازك خــــــــــريس  �

 )الجديد

 ).بالل وعامر(نبيهة محيدلي  �

  :  أهمية الثناء في نجاح اإلنسان_ 4
 ).أنت ولد مميز(إدفيك شيبوب  �

 ).مدخل إلى الرجولة(إدفيك شيبوب  �

أطيـــب (أمـــل أيـــوب فريجـــي  �
 )ليموناضة

 ).األقرع(حسن عبد اهللا  �

ألبــيض والــديك الــديك ا(حــسن عبــد اهللا  �
 )األسود

 ).الموزة(سماح إدريس  �

  : نملكهااّلتي الّصفات االعتزاز ب_ 5
 ). ل المفقودالذي(ألبير مطلق  �

المولــــــــــود (نــــــــــازك خــــــــــريس  �
  )الجديد

  :الّذات احترام _ 6
  ).ليس الفقر عيًبا(إدفيك شيبوب  �

  : أهمية العاطفة على نمو شخصية الفرد_ 7
غير األم (إدفيك شيبوب  � ةالص.( 

 ).الكذبة البيضاء(دفيك شيبوب إ �
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 ).صندوق أم محفوظ(روز غريب  �

ــــــــضفدعة (زينــــــــب الزيلــــــــع ريمــــــــا  � ال
 ).والبطة

  : التمسك بالمظاهر_ 10
  ).ل المفقودالذي(ألبير مطلق  �
 ).الشوارب الزجاجية(ألبير مطلق  �

 ).عروس القزم(ألبير مطلق  �

 ).العائد(إملي نصر اهللا  �

 ).أضوار المدينة(ث رشاد دارغو  �

 ).السجادة(روز غريب  �

  ).المعلم عبد اهللا(روز غريب  �
  :تقليد اآلخرين _11
  ).العائد(إملي نصر اهللا   �
الــــــديك األبــــــيض (حــــــسن عبــــــد اهللا  �

  ).والديك األسود
  :الّتكيف  صعوبة_ 12
 ).عروس القزم(ألبير مطلق  �

 ).نمرود الغابة(ألبير مطلق  �

 ).العائد(إملي نصر اهللا  �

 ).حسون الغربة(صر اهللا إملي ن �

  ).رحلة الوروار(ربيعة أبي فاضل  �
 ).أضواء المدينة(رشاد دارغوث  �

 تأكـل علـى اّلتـيالمرأة (روز غريب  �
   .)خرم اإلبرة

  ).المعلم عبد اهللا(روز غريب  �
 ).الموت أحب إلي(روز غريب  �

  )مركب الفأرة(روز غريب  �
  :الخجل _ 13
  ).تجربة صعبة( حسن عبد اهللا  �

  :نية األنا_ 14
 ).عروس القزم(ألبير مطلق  �

ـــــّذات أهميـــــة الرضـــــا عـــــن _ 8  فـــــي نجـــــاح ال
  :اإلنسان
 ).الظريف ملكو(إلياس زغيب  �

 ). زهرة البر(روز غريب  �

  : أهمية اإلرادة في تحقيق النجاح_ 9
ــــــى (إدفيــــــك شــــــيبوب  � ــــــب عل كيــــــف تغل

 )حزنه؟

 ).موهبة وٕارادة(إلياس سمي  �

 )المعترب الرائد(إملي نصر اهللا  �

 ). بطاقة معايدة(هللا إملي نصر ا �

الحـــذاء (إيلـــي مـــارون خليـــل  �
  )الطائر
 ).الدراجة الزرقاء(حسن عبد اهللا  �

الــديك األبــيض والــديك (حــسن عبــد اهللا  �
 ).األسود

 ). معلمي األول(رشاد دارغوث  �

حكايــــــة أبــــــي (روز غريــــــب  �
 )علي

مجموعـــــة (طـــــارق العـــــسلي  �
  )قصص عبقريات مبكرة

 أهميـــــة تحمـــــل المـــــسؤولية فـــــي نجـــــاح _ 10
 :نساناإل 

ــــــى (إدفيــــــك شــــــيبوب  � ــــــب عل كيــــــف تغل
 )حزنه؟

 ).حلم ربيع(إلياس سميا  �

الحـــذاء (إيلـــي مـــارون خليـــل  �
  )الطائر
الــــــــــديك (حــــــــــسن عبــــــــــد اهللا  �

 )األبيض والديك األسود

 )الريحانة(روز غريب  �

حكايــــــة أبــــــي (روز غريــــــب  �
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 ).حسان وأخواته(ادفيك شيبوب  �

 ).رصاصة طائشة(توما الخوري  �

 ).جابر والمارد(روز غريب  �

 ).صندوق أم محفوظ(روز غريب  �

ــــــــضفدعة (زينــــــــب الزيلــــــــع ريمــــــــا  � ال
 ).والبطة

 :  المبالغة_ 15

 ).فرحان(إملي نصر اهللا  �

 ).كالم(إملي نصر اهللا  �

 : وتية الدونكيشالشخصية _ 16

 ).كالم(إملي نصر اهللا  �

 ).أبو الشوارب(روز غريب  �

 ).زغاريد الجن(فريد أبو فاضل  �

  :  البحث عن هوية اجتماعية_ 17
 ).العائد(إملي نصر اهللا  �

  :  تعمميم األحكام_ 18
  ).صندوق أم محفوظ(روز غريب  �

  

  )علي
 )نادرة والسمكة(روز غريب  �

فـــي ظــــل (نـــازك ســـابا يــــارد  �
بعيـــــًدا عـــــن ظـــــل + القلعـــــة 

 )ةالقلع

  :الّذات مع الّصدق أهمية _11
 ).حسون الغربة(إملي نصر اهللا  �

  ).الزجاج المكسور(سالم شمس الدين  �
  : العصامية_ 12
غيرالطبيب (إدفيك شيبوب  � الص.( 

ــــــى (إدفيــــــك شــــــيبوب  � ــــــب عل كيــــــف تغل
  )حزنه؟
 ).موهبة وٕارادة(إلياس سميا  �

 ).المعترب الرائد(إملي نصر اهللا  �

 ).حمدون(جبران مسعود  �

 ).رحلة الوروار(ة أبي فاضل ربيع �

طالــــــب علــــــم فــــــي (ميخائيــــــل صــــــوايا  �
 ).العشرينات

 ).في ظل القلعة(نازك سابا يارد  �

  :الّنفس الدفاع عن _ 13
 )يوميات هر(إملي نصر اهللا  �

ــــــــــــازك خــــــــــــريس  � ــــــــــــذ (ن القنف
غير الص(  

  :ستعمال كافة القوى اإليجابيةإلى ادعوة  _ 14
ــــــى (إدفيــــــك شــــــيبوب  � ــــــب عل كيــــــف تغل

 )حزنه؟

 ).المغترب الرائد(نصر اهللا إملي  �

 ).بطاقة معايدة(إملي نصر اهللا  �

الحـــذاء (إيلـــي مـــارون خليـــل  �
 )الطائر

الــــــــــديك (حــــــــــسن عبــــــــــد اهللا  �
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 )األبيض والديك األسود

مجموعـــــة (طـــــارق العـــــسلي  �
  )قصص عبقريات مبكرة

المولــــــــــود (نــــــــــازك خــــــــــريس  �
 )الجديد

 ).بالل وعامر(نبيهة محيدلي  �

  : الّصبر _ 15
غيرب الطبي(إدفيك شيبوب  � الص.(  
  ).حسون الغربة(إملي نصر اهللا  �
الــديك األبــيض والــديك (حــسن عبــد اهللا  �

  ).األسود
  :الّشجاعة _ 16
 ).الصيد في العاصفة(إدفيك شيبوب  �

 ).بعد العاصفة(إدفيك شيبوب  �

 ).سيطلع فجر جديد(إدفيك شيبوب  �

 ).وقعة الغداء الساخنة(إدفيك شيبوب  �

 ).استحقت عيشها(إملي نصر اهللا  �

  ).الجبار(لي نصر اهللا إم �
 ).األقرع(حسن عبد اهللا  �

 ).القلوب الكبيرة(رشاد دارغوث  �

 ).معركة عنجر(روز غريب  �

ــــــــــــازك خــــــــــــريس  � ــــــــــــذ (ن القنف
غير الص(  

  : الكرم_ 17
غيرالطبيب (إدفيك شيبوب  � الص.( 

  ).عيد في القرية(روز غريب  �
 ).طالب علم(ميخائيل صوايا  �

  )الكلب الوفي(ميشال عبد اهللا  �
المولــــــــــود (ريس نــــــــــازك خــــــــــ �

  )الجديد
  : الّنفس الثقة ب_ 18
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  ).أنت ولد مميز(إدفيك شيبوب  �
  ).ابتسامة النصر(إدفيك شيبوب  �
  ).لغة المحبة(إدفيك شيبوب  �
 ).مدخل إلى الرجولة(إدفيك شيبوب  �

الــديك األبــيض والــديك (حــسن عبــد اهللا  �
 )األسود

مجموعـــــة (طـــــارق العـــــسلي  �
  )قصص عبقريات مبكرة

ــــــــــــازك خــــــــــــريس  � ــــــــــــذ (ن القنف
غير الص(  
فـــي ظــــل (نـــازك ســـابا يــــارد  �

بعيـــــًدا عـــــن ظـــــل + القلعـــــة 
 )القلعة

  :  الحرالّتعبير _ 19
  ).أم جديدة(سماح إدريس  �
 ).البنت الشقراء(سماح إدريس  �

  ).الموزة(سماح إدريس  �
  :  أهمية القيام بالتجربة_ 20
 )نمرود الغابة(ألبير مطلق  �

أطيـــب (أمـــل أيـــوب فريجـــي  �
 )ليموناضة

الحـــذاء  (إيلـــي مـــارون خليـــل �
  )الطائر
الــــــــــديك (حــــــــــسن عبــــــــــد اهللا  �

  )األبيض والديك األسود
 )أم جديدة(سماح إدريس  �

 : الطبع ال يتغير_ 21

 )مرجان(إدفيك شيبوب  �

 )الثعلب التائب(ألبير مطلق  �

 )الديك الفصيح(ألبير مطلق  �

 ).نمرود الغابة(ألبير مطلق  �
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 )الهر المخيف(حسن عبد اهللا  �

  )جحا يخاصم زوجته(روز غريب  �
 )الديك المغرور(منير عشقوتي  �

  )الكلب الوفي(ميشال عبد اهللا  �

  

  )2(الجدول 
   اإلنسانيةالشخصياتجدول بطولة 

  
 العمل البطل القاص والِقصة

إدفيك شيبوب 
  )ابتسامة النصر(

ة عشرة من الّرابعولد في : رامز 
  عمره

يستعد لمغادرة قريته ليكمل 
المدرسة الثانوية في دراسته في 

  .البلدة المجاورة

أريــــد (إدفيــــك شــــيبوب 
  )أًخا

بي تلميذ يقوم برحلة إلى مخيم    أمين الص
ويتمنى أن ) خدمة العلم(

  .يخدم وطنه

أغنيــة (إدفيــك شــيبوب 
  )العصفور

يــــــسافر مـــــــع أبيـــــــه لقـــــــضاء   فتى صغير
ــــدان  ــــصيف فــــي بل عطلــــة ال

  .أخرى

إدفيـــــــــــــــــك شـــــــــــــــــيبوب 
  )ةالّثالثاألشقياء (

يبحثون عن المغامرات   ثة فتية مغامرونثال
  المليئة بالشغب في الغابة

ألــوان (إدفيــك شــيبوب 
  )قوس قزح

تلميذ يرقب الطبيعة   الفتى كريم
  .ويحبها

األم (إدفيـــــك شـــــيبوب 
غير  ةالص(  

غير ة الّطفل تأخذ دور األم مـع صـديقتها   .ة رناالص
  .في المدرسة دينا

أنـــت (إدفيـــك شـــيبوب 
  ).ولد مميز

أم ســـامي : ان الـــشابتاناألمـــ
  وأم عامر

ربتا منزل األولى تثني علـى 
ة تؤنبــه الثانيــابنهــا فيتفــوق، و 

  .فيتراجع مستواه المدرسي

موظفة وتعـاني تربيـة ابنتيهـا   األم الشابةإدفيـــــــــــــــــك شـــــــــــــــــيبوب 
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ــــــــــــصار علــــــــــــى ( االنت
  )التحدي

  .التوأم

بــراءة (إدفيــك شــيبوب 
  )األطفال

عــــــــــشرة أوالد مــــــــــن أبنــــــــــاء 
  الجيران

عطلة الصيف في يقضون 
المصيف يلعبون، 

  .يتشاجرون ويتصالحون

بعــــد (إدفيــــك شــــيبوب 
  )العاصفة

 يعـــيش الـــذيالفتـــى مـــأمون 
فــــي كنــــف جــــده بعــــد مــــوت 

  .أمه والتحاق ابيه بالمقاومة

يعيش خوف الحرب 
  .اإلسرائيلية

البيــت (إدفيـك شـيبوب 
  )غير المكمل

  .ولد يضجر من كل شيء  الفتى رمزي

ة جــائز (إدفيــك شــيبوب 
  )الرفق بالحيوان

غير الفتاة  تلميذة تهتم بالقطط الشاردة  ة ليناالص  

إدفيـــــــــــــــــك شـــــــــــــــــيبوب 
  )الجدول(

  .مزارع  أب لثالثة أوالد

جــواز (إدفيــك شــيبوب 
  )السفر

  يهاجر بسبب الحرب  .الفتى نادر

الحالم (إدفيك شيبوب 
غير الص(  

يتعلم وينمي موهبتة فيصبح   الفتى زيدون
 امغنًيا وممثًال وقاص.  

حسان (إدفيك شيبوب 
  )وأخواته

ثالث فتيات يشعرن بالغيرة 
من أخيهن الوحيد ألنه 

  .أبويه يدلالنه

تلميذات في المدرسة، 
ويساعدن أمهن في أعمال 

  .البيت

إدفيك شيبوب 
  )حكايتها مع الفن(

رسم (تلميذة وموهوبة فنيا   الفتاة سمر
  ).أشغال يدوية+ 

إدفيك شيبوب 
  )حمامة السالم(

غير فتاة ال تلميذة تنتظر عودة السالم   ة رزانالص
من خلل رسمها حمامة 

  .السالم

ست (إدفيك شيبوب 
  )سنوات

ة عشرة من الثانيوفاء في 
  .عمرها

تتابع دروسها وتهتم 
  .بمجالت األطفال

إدفيك شيبوب 
  )سجادة جدتي(

تصنع بمهارة سجادة من   الجدة
  .بقايا الصوف
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سنابل (إدفيك شيبوب 
  )القمح

  .اإلهمال والشيطنة  .فتاة متكبرة متعجرفة: مها

إدفيك شيبوب 
  )سيطلع فجر جديد(

: رضــــوان: الــــبطالن أخــــوان
 ســـــــنة، وســـــــمير 13عمـــــــره 

  .خمس سنوات

يعانيان من الحرب 
اإلسرائيلية على الجنوب 

  .الّلبناني

إدفيـــــــــــــــــك شـــــــــــــــــيبوب 
  )الشجرة المنتصرة(

تلميذة ترافق أباها المهندس   نسرين فتاة صغيرة 
زراعي في جوالته لتفقد ال

  سالمة األشجار

إدفيـــــــــــــــــك شـــــــــــــــــيبوب 
غيرالصناعي ( الص(  

يعمـــل فـــي العطـــل الـــصيفية   الفتى رامي
في معمل أبيـه ويتـابع علمـه 

  .في المدرسة

إدفيـــــــــــــــــك شـــــــــــــــــيبوب 
  )صندوق الكنوز(

يمــارس هوايــة جمــع األشــياء   الفتى وسيم
ويــساعده جــده فــي تــصنيفها 
ورمـــــي مـــــا ال يحتـــــاج إليـــــه 

  .منها

الصيد (يك شيبوب إدف
  )في العاصفة

  تلميذ يهوى صيد السمك  الفتى توفيق ووالده الصياد

إدفيـــــــــــــــــك شـــــــــــــــــيبوب 
غيرالطبيب ( الص(  

مجموعـــــــــــة مـــــــــــن الفتيـــــــــــان 
  والفتيات

يتــابعون علــومهم فــي القريــة 
ويساعدون أهلهم في أعمال 
الحقـــــــــل والمؤونـــــــــة وتربيـــــــــة 

  .النحل

عقــــد (إدفيــــك شــــيبوب 
  )الياسمين

ة عشرة الثالثّ فتاة في : أروى
  من عمرها

تــــــشعر بـــــــالغيرة مـــــــن أمهـــــــا 
  .وتعاملها بقسوة

الغيرة (إدفيك شيبوب 
  )البيضاء

  .تلميذ مدرسة  ربيع

في (إدفيك شيبوب 
  )مركز التأهيل

ة عشرة وقـد الثانيغسان في 
ســـــحقت قدمـــــه فـــــي حـــــادث 

  .سير

يتعلم ويقتنع بمتابعة عالج 
  .قدمه

إدفيـــــــــــــــــك شـــــــــــــــــيبوب 
  )الكذبة البيضاء(

فيــــق وعمــــره تـــــسع الفتــــى تو 
  سنوات

يكتشف كذب جدته بشأن 
  .الّلبنانيةانتهاء الحرب 
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الكلمة (إدفيك شيبوب 
  )الحلوة

الفتـــــــى كمـــــــال وهـــــــو أحـــــــد 
بيإخوته  ان الخمسةالص.  

تلميذ ويبـذل جهـده مـن أجـل 
أن يكــــــــــــف إخوتــــــــــــه عــــــــــــن 

  .  من اآلخرينالسخرية

كيــف (إدفيــك شــيبوب 
  ).تغلب على حزنه؟

مــل نجــارة فــي نجــار فــي مع  الفتى رامز
غير بلدته  الّلبنانيةة الص  

لبيــب (إدفيــك شــيبوب 
  )والرجل الضرير

يــتعلم فــي المدرســة ويــساعد   الفتى لبيب
  .الضرير

ــــك شــــيبوب  لغــــة (إدفي
  )المحبة

يـــذهب إلـــى المدرســـة ويهـــتم   ربيع ابن الخامسة
  .بزميله الفرنسي

لمـــاذا (إدفيــك شـــيبوب 
  )مات الكنار؟

بي مروان وعمره خمس الص 
  نواتس

  .طالب مدرسة

لنـودع (إدفيك شـيبوب 
  )الربيع

ـــــــع  األصـــــــدقاء ســـــــامي وربي
  وفريد

تالميـــــــــذ يهتمــــــــــون بالبيئــــــــــة 
  ويريدون أن يودعوا الربيع

لـــيس (إدفيـــك شـــيبوب 
  ).الفقر عيباً 

يتابع دروسه إلى جانـب أنـه   فتى
يــــــساعد أبــــــاه فــــــي الزراعــــــة 

  .وأعمال الحقل

مـــاذا (إدفيـــك شـــيبوب 
  )علمه فلفل؟

يتعلم في المدرسة وينال كل    يشعر بالفرحفادي فتى ال
  .ما يرغب فيه من أبويه

إدفيـــــــــــــــــك شـــــــــــــــــيبوب 
غير المحتالة ( ةالص(  

  تلعب وتحتال  .الفتاة فتنة

مدخل (إدفيك شيبوب 
  )إلى الرجولة

يدرس ويساعد أبه أيام   الشاب هاني
  العطلة في اعمال المزرعة

إدفيـــــــــــــــــك شـــــــــــــــــيبوب 
  )مرجان(

  .حيواناتتلميذة وتحب ال  الفتاة ريمة

مـــــن (إدفيــــك شـــــيبوب 
  )الطفولةبراءة 

بي ـــذي خالـــد الـــصيـــرفض ال 
استـــــضافة صـــــديقه ريـــــاض 
المـــشاغب بعـــد وقـــوع قذيفـــة 

  .طائشة على منزله

  تلميذ مدرسة

مواسـم (إدفيك شيبوب 
  )الخير

غير الفتاة  تعترض على مطر الربيع  ة فتنةالص.  



 832

موهبة (إدفيك شيبوب 
  )فنية

+ رسم (وهوبة فنًيا تلميذة م  الفتاة لميس
  ).أشغال يدوية

نــاجي (إدفيــك شــيبوب 
  )المختلف

 جـسديا النمـوناجي البطيء 
  وذهنيا

" المختلفـين"_تلميذ مدرسة ل
ثـــــــــــــــــــم تلميـــــــــــــــــــذ مهنيـــــــــــــــــــة 

  ".المختلفين"_ل

إدفيـــــــــــــــــك شـــــــــــــــــيبوب 
  )نشتغل لنتعلم(

مجموعــــــــة مــــــــن : األبطــــــــال
  . طالب إحدى المدارس

  .يعلمون ليتعلموا
  

إدفيـــــــــــــــــك شـــــــــــــــــيبوب 
  )ياكم في العيدهدا(

 _يتعلمـــــــــــــون ويـــــــــــــساهمون   طالب مدرسة 
بتقـــشفهم وتبرعـــاتهم وعملهـــم 
ســــاعات بعــــد دوام المدرســــة 

 في حل أزمـة هـدايا العيـد _
  .لمنكوبي 

هــــل (إدفيــــك شــــيبوب 
  )تعود الحمامة؟

بي اّلتيينتظر عودة الحمامة    باسلالص 
  .طارت خوًفا من القصف

الــوتر (إدفيــك شــيبوب 
  )المقطوع

  .يتعلم ويعزف الموسيقا  كرمالفتى م

وســام (إدفيــك شــيبوب 
  )النظافة

كشاف يفكر في تنظيف   الفتى حسام ماضي
 أهملته البلدية الذيالشارع 

  .أثناء الحرب

وصية (إدفيك شيبوب 
  )العجوز

ورغـــــــــم . يـــــــــتعلم وال يعمـــــــــل  الفتى ماهر
معاناتــــــه مــــــن الفقــــــر، فهــــــو 

  .يرفض مبدأ المجانية

وقعــة (إدفيــك شــيبوب 
  )ء الساخنةالغدا

 الناشــــــــــئةمجموعــــــــــة مــــــــــن 
  الجنوبيين

يفكرون بالعمل على تأمين 
وجبة غداء للعجائز في 

الضيعة المنكوبة ويعملون 
على تكريس األمن 

  .االجتماعي

ــــك شــــيبوب  اليــــد (إدفي
  )الخضراء

تلميذة تحب االعتناء   الفتاة هيام
  .اتالّنباتب

ة حب مع جمانة يعيش ِقص   طبنجا القزمجبــــــل (ألبيـــــر مطلـــــق 
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  . الكبارالناسبنت من   )األقزام

الربيع (ألبير مطلق 
  )األصفر

يحكم البالد ويعتني بحديقته   الملك فَرج الليل
حتى صارت أجمل حديقة 
بين حدائق الممالك وكنه 

  .الّلعبيمنع األطفال من 

  
ألبيـــــــــــــــــــــر مطلـــــــــــــــــــــق 

  )الشوارب الزجاجية(

األمير الـشاب شـاليش أميـر 
  .بالد هندريش

د وهمــــه األكبــــر أميــــر الــــبال
  .هو الشوارب

عــروس (ألبيــر مطلــق 
  )القزم

ـــــة قمـــــر  ـــــسيدة الفاتن ـــــيال  اّلت
  تخاف الشيخوخة

تقضي وقتها امام المرآة 
  .تتأمل جمالها

ألكــسندرا باســيل عــواد 
ضـــــــــــــــــائعون فـــــــــــــــــي (

  )الجزيرة

  يقومون بنزهة بحرية  ثالثة إخوة

ألكسندرا باسيل عواد 
  )القصر الحلم(

 الهندسي الّلعبتلميذ يهتم ب  الفتى زاهي
  .ويصبح مهندًسا

ألكسندرا باسيل 
  )لعبة مخيفة(عواد

يحاول إخافة أخته أثناء   رامي
  لعبهما

إليـــــــــــــــــــاس زغيـــــــــــــــــــب 
  )الظريف ملكو(

  . الرجل الظريف ملكو_ 1
   الفتاة ندى_ 2

 يحيي اللقاءات _ 1
والحفالت لألطفال وينشر 

  .الّطفلثقافة 
 تترك مدرستها وبيتها _ 2

ملكو هرًبا وتلتحق بالظريف 
  .من عمها

إليـــــــــــــــــــاس زغيـــــــــــــــــــب 
  )مهرجان الفرح(

بي يدخل عن غير قصد في    نعيمالص
  مغامرة إنقاذ فتاة صغيرة

أميــــــر (إليـــــاس ســــــميا 
  )األحالم

يفكر في وسيلة للتخلص   الفتى سالم
 من الّتخلصمن الفقر و 

  .االحتالل العثماني

حلـــــــم (إليـــــــاس ســـــــميا 
  )ربيع

يعته يحلم بتحسين ض  الشاب القروي ربيع
  والبقاء فيها
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الراعـــي (إليـــاس ســـميا 
  )وملكة العصافير

راع يحب الطبيعة والكائنات   الراعي
  الحية

القيثـــارة (إليـــاس ســـميا 
  )الفضية

تلميــــــــــــذ مدرســــــــــــة يعــــــــــــزف   الفتى ريبال
الموســيقا ويــساهم فــي إطفــاء 

  .نار الحرب

موهبــــة (إليــــاس ســــميا 
 مــــــــــــــــصطفى _وٕارادة 
  )فروخ

 مـــــصطفى الّلبنـــــاني الّرســـــام
  فروخ

  رسام لبناني شهير

ــــــوب فريجــــــي  أمــــــل أي
  )أحب الرياضة(

تلميذ يهوى الموسيقى   وسام صبي صغير
   والرياضةالّرسمو 

ــــــوب فريجــــــي  أمــــــل أي
  )أطيب ليموناضة(

غير  تلميذة   ة هالةالص  

ــــــوب فريجــــــي  أمــــــل أي
  )سن لمى(

لمــى فتــاة فــي الــسادسة مــن 
  عمرها

  تهتم ببعلية تبديل أسنانها

صــــديقي (أمــــل غــــانم 
  ) يحبني كثيًرايالذ

بي يبحث عن صديق يسليه وال    عادلالص
  .يغادره كبقية األصدقاء

إملــــــــــــــي نــــــــــــــصر اهللا 
  )استحقت عيشها(

 اّلتـيالمقاِومـة ) حيـاة(المرأة 
رماهـــــــا والـــــــدها يوًمـــــــا مـــــــن 

  .النافذة ألنها أنثى

مقاومة للعدو اإلسرائيلي 
وتحض النساء على 

  .المشاركة في مصير األمة

أنـــدا (إملـــي نـــصر اهللا 
  ) الخوتا

ة من الّصعبتعمل األعمال   أندا امرأة عجوز
تنظيف الطناجر وحدل 

  .السقف

أيـــن (إملـــي نـــصر اهللا 
  )تذهب أندا؟

ة من الّصعبتعمل األعمال   أندا امراة عجوز 
تنظيف الطناجر وحدل 

  .السقف

بداية (إملي نصر اهللا 
  )في الثمانين

يخ في تلميذة فلسفة وتار   طالبة غربية في الثمانين
  .الّلبنانيةإحدى الجامعات 

إملــــــــــــــي نــــــــــــــصر اهللا 
  )بطاقة معايدة(

  رسامة  امرأة تعاني إعاقة جسدية 

سيدة منزل تنتظر عودة  تنتظـــــر اّلتـــــياألم العجـــــوز البعـد (إملي نصر اهللا 
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 تزوجـــت اّلتـــيعـــودة ابنتهـــا   )جفاء
  .مغترًبا لبنانيا

  .ابنتها

بكـاء (إملي نـصر اهللا 
  )في غابة شمالية

اجر لبنــــاني يــــسكن فــــي مهــــ
  كندا

  غير محدد

إملي نصر اهللا 
  )الجبار(

مزارع لبناني سافر إلى بالد   العم جبران
الغربة بحثًا عن عمل لكنه 

تانيك اّلتيغرق في سفينة 
بعد أن أنقذ الكثيرين من 

  .ركابها

إملي نصر اهللا 
  )حسون الغربة(

رجل مهاجر من لبنان إلى 
  كندا

  مهاجر يحلم بالعودة

ي نصر اهللا إمل
شوف تفرج يا (

  ).سالم

فنان غربي يجمع التماثيل   .السيد أوسكار
في متحفه ويعرضها على 

  .الجمهور المهتم

طبق (إملي نصر اهللا 
  ).محشي ملفوف

 اّلتيالعجوز " بهية"الخالة 
  .تعيش في أمريكا

استقبال وتكريم الضيوف 
وصنع الملفوف المحشي 

لهم قبل أن تصاب 
  .بالخرف

ر اهللا إملي نص
  )طبيب مغربي(

  .طبيب شعبي  طبيب مغربي

  إملي نصر اهللا  
  )العائد(

راع هاجر إلى أمريكا   فارس المعتز
  . وعاد

على (إملي نصر اهللا 
  )بساط الثلج

يحلم بالسفر إلى بالد   الفتى هادي
  األنويت

إملــــــــــــــي نــــــــــــــصر اهللا 
  )الغزالة(

  .تتعلم في المدرسة  هند فتاة في التاسعة

 إملــــــــــــــي نــــــــــــــصر اهللا
  )فرحان(

موظف في الدولة  في   فرحان
  .بيروت

إملــــــــــــــي نــــــــــــــصر اهللا 
  )كالم(

  مكاري  العم أسعد
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إملــــــــــــــي نــــــــــــــصر اهللا 
  )المدينة والحلم(

ة فتــــاة صــــغيرة  بطلــــة الِقــــص
  كبرت أثناء الحرب األهلية

تتأمل بيروت قبل وبعد 
  الحرب

إملي نصر اهللا 
  )المغترب الرائد(

شاب بعقليني من آل 
  عشرةحمادة في السابعة 

ــــــــة  كــــــــان يعمــــــــل فــــــــي القري
بــــــــــشروط عمــــــــــل مجحفــــــــــة 
وســــافر إلــــى أمريكــــا وابتكــــر 

  ". يةالّذاتالخدمة "نظام 

إملــــــــــــــي نــــــــــــــصر اهللا 
  )المنعطف(

صـــــــــحفي اســـــــــتبدل بـــــــــآخر   العجوز" ممدوح"األستاذ 
  .وصولي وبقي بال عمل

نعمة (إملي نصر اهللا 
  )اهللا

) مـــــسعود(ماســـــح األحذيـــــة 
  . السبعيني

ماســـــح أحذيـــــة فقيـــــر ولكنـــــه 
عيد بمـا يمتلكــه مـن قناعــة سـ

  . بأن الرزق من عند اهللا

يــــد (إملــــي نــــصر اهللا 
  )القانون

  .صحفية وقاصة  القاصة

أنطـــــــــــــــوان مـــــــــــــــسعود 
  )أدهم(

طفــــــــــل فــــــــــي الــــــــــسادسة أو 
  السابعة

يبيــــع العلكــــة صــــيًفا ويــــتعلم 
ــا  شــتاء حتــى تبــوأ مركــًزا مهم

  .في مدرسة قريته

أنطـــــــــــــــوان مـــــــــــــــسعود 
  )وباضت الدجاجة(

ةإبراهيم صديق ر  بائع بوظة  اوي الِقص.  

اســــمع (أنــــيس فريحــــة 
  ) يا ر ضا

ة أنيس فريحة وقـــد تحـــدث . كاتـــب ومؤلـــف  راوي الِقص
ـــــــة  ـــــــه فـــــــي القري عـــــــن أعمال

  . عندما كان صغيًرا

ــــــل  ــــــي مــــــارون خلي إيل
  )الحذاء الطائر(

بي تلميذ يحب الفوز في    ساميالص
  الرياضة

أهًال (توما الخوري 
  ).بالخواجا

 رجــــــــل فــــــــي جــــــــو الحــــــــرب
  .األهلية من غير اسم

ــــل مــــن وظيفتــــه  موظــــف أقي
وزمالءه لقاء تعويض بـسيط 
، فأتــــت إليــــه الثــــروة عنــــدما 
نـــزل علـــى ألـــسواق التجاريـــة 
ليعـــاين الخـــراب حيـــث ظنـــه 
رجـــل األمـــن صـــاحب محـــل 
مجمــــوهرات، فــــساعده علــــى 
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  . ملء سيارته بها

توما الخوري 
  )رصاصة طائشة(

ـــــــــــاجر   رجل وســـــــــــيط تجـــــــــــاري يت
  .لممنوعبالممنوع وغير ا

طبيب أثناء الحرب  الحرب   رجل  )زلزال(توما الخوري 
  .الّلبنانيةاألهلية 

معلم باطون يموت جوًعا   )عبدو(رجل اسمه   )العائد(توما الخوري 
بسبب  الحرب األهلية 

  .الّلبنانية

لعبـــــة (تومـــــا الخـــــوري 
  ) القدر

محام يهرب من  إلى بالد   رجل
الغربة ويعمل سائًقا وينام 

  .تهفي سيار 

ــــران مــــسعود  ابــــن (جب
  )العامل

يـــــتعلم فـــــي جـــــو مـــــن الفقـــــر   سمير طفل في السادسة 
وينتظر هدية بابا نويل أسوة 

والـــده . [الـــّصغاربغيـــره مـــن 
عامـــــــل يعـــــــاني مـــــــن ســـــــوء 

  ].معاملة رب عمله
  

جبـــــــــــــــــران مـــــــــــــــــسعود 
  )البربارة(

يتعلمـــان فـــي جـــو الفقـــر فـــي    أخ وأخته صغيران
ة و يخرجــــان الثانيــــالعالميـــة 

دا في عيـد البربـارة علـى ليعي
أمـــل أن يحـــصال علـــى مـــال 

  .وهدايا، ويفشالن

بــــــو (جبـــــران مـــــسعود 
  )مرعي

  مواطن لبناني  بو مرعي

جبـــــــــــــــــران مـــــــــــــــــسعود 
  ).جدتي(

القاصــــة، المحبــــة، المهتمــــة   .الجدة الثمانينية
  . والكبارالّصغارب

جبـــــــــــــــــران مـــــــــــــــــسعود 
  ).حمدون(

شـــــــحاذ (مـــــــن بـــــــائع علكـــــــة   فتى كردي
إلــــــــى عامــــــــل ) أرســــــــتقراطي

يحمــــل أغــــراض المتــــسوقين 
  . ، إلى شحاذ"سّله"في 
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فـــــي (جبـــــران مـــــسعود 
  )سبيل اللقمة

بي غير الص يلعب في األيام العادية مع    جريسالص
جنود االحتالل العثماني، 

ويرشقهم بالجارة عندما 
  .يسرقون طعامه

معــاول (جبــران مــسعود
  )األرض

فتــــى فــــي الخامــــسة : رؤوف
  عشرة

ـــــــي  ـــــــاه ف ـــــــساعد أب يـــــــتعلم وي
  .مال الزراعةأع

أعظـم (حسن عبد اهللا 
  ).هول أعظم بهجة

ة رجــــل يــــستعيد  راوي الِقــــص
ذكريــات مغــامرة قديمــة أيــام 

  الطفولة

يقــوم ورفقــاءه بمغــامرة تحــت 
  األرض

حسن عبد اهللا 
  )األقرع(

تلميــــذ مدرســــة شــــجاع أنقــــذ   الفتى أسعد ناصر
  .هرة الجيران فاحترق شعره

ثروة (حسن عبد اهللا 
  )من األوهام

  يعمل في حقله  فالح 

الحياة (حسن عبد اهللا 
  )الجديدة

  . يتعلم  عصام

حسن عبد اهللا 
  )الدراجة الزرقاء(

ة ولد بدون اسم  يحاول استعادة الثقة بنفسه   بطل الِقص
  .لركوب دراجة بعجلتين

مــازن (حــسن عبــد اهللا 
  )والنملة

بي تلميذ مدرسة   مازنالص  

الولــد (حــسن عبــد اهللا 
  ).لخروفوالعنزة وا

  .يتعلم في المدرسة  صبي صغير ابن راع

ــــوم (حــــسن عبــــد اهللا  ي
  )خارج المدرسة

  . يتعلم في المدرسة  هيثم ولد صغير

ربيعـــــــة أبـــــــي فاضـــــــل 
  )رحلة الوروار(

  .فالح  والد الراوية

رشــــــــــــــــاد دارغــــــــــــــــوث 
  )أضواء المدينة(

يعمـــل فـــي قريتـــه ويحلـــم أن   فتى قروي
  .يربح ورقة يانصيب

رشــــــــــــــــاد دارغــــــــــــــــوث 
  )ات محببةخالف(

موظف في وكالة االستثمار   رجل يدعى رمزي
  .العلنية

طالب ثانوي لبناني عقيب    حبيب السماويرشاد دارغوث 
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  .العالمية األولى  )القلوب الكبيرة(

كنــوز (رشــاد دارغــوث 
  )ال تنفذ

يتابع دروسه وال يؤمن   الفتى نديم
  .بحكمة القدماء

رشاد دارغوث 
  )محاولة(

  .عامل  مواطن

دارغوث رشاد 
  )معلمي األول(

تلميـــــذ مدرســــــة يقــــــرر تــــــرك   فتى
التـدخين بعـد أن اعتـاد عليـه 

  .وينجح

من (رشاد دارغوث 
  ).أجل جلدة ممزقة

 في الّصدقيبحث عن   فتى
  التعامل

ــــوم (رشــــاد دارغــــوث  ي
  )عاد أبي

فتى اسمه راضي وهو غيـر 
راض عــن وضـــع الـــضيوف 

  في بيته

  يبحث عن الراحة في بيته

رضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 
أجمل ما في (الحريري

  )الدنيا

طـــــــــالب مدرســـــــــة صـــــــــغار 
عائـــــدون إلـــــى بيـــــوتهم فـــــي 

  الحافلة

ـــــذ مدرســـــة يتعرضـــــون  تالمي
  للخطر

أبــــــــــــو (روز غريـــــــــــب 
  )الشوارب

  رجل دونكيشوتي  أبو الشوارب

ألقــــــــــوا (روز غريــــــــــب 
  )دلوكم

طالــب متفـــوق يحلــم بالـــسفر   الشاب راغب سعيد
  إلى البرازيل

البيـــــــت (روز غريـــــــب 
  )القديم

، والمربيــــــــــــــــــــة، الطاهيـــــــــــــــــــة  الجدة 
والخياطـــــــــــــــــة، والمــــــــــــــــــدبرة، 

  .والمعتنية باألرض

تـــضحية (روز غريـــب 
  )أليسار

  ملكة صور وقرطاجة  أليسار

جحـــــــــا (روز غريـــــــــب 
  )قاض

  قاض  جحا 

جحـــــــــا (روز غريـــــــــب 
  )معلم أوالد

  معلم أوالد  جحا 

  من خاصة تيمورلنك  جحا جحـــــــــا (روز غريـــــــــب 
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  )وتيمورلنك

جحـــــــــا (روز غريـــــــــب 
  )وحماره

  مكاري  جحا

جحـــــــــا ( غريـــــــــب روز
  )يخاصم زوجته

  مكاري  جحا

جــــــــزاء (روز غريــــــــب 
  )سنمار

مهندس بنى قـصر الخورنـق   سنمار
  .للنعمان ملك الحيرة

الجزيــــرة (روز غريــــب 
  )المسحورة

األميـــر الفتـــى ناجـــل وعمـــره 
  سبعة عشر عاًما

أمير يعاني من الضجر 
ألن أبويه ضربا نطاًقا حول 

غرفته فصارت شبه قلعة 
تحامها حصينة يعجز عن اق
  .اللصوص والخاطفون

حــــــــذاء (روز غريـــــــب 
  )أبي القاسم الطنبوري

يبحث عن حل لمشكلته مع   أبو القاسم الطنبوري
  .حذائه المشؤوم

حكايــــــة (روز غريــــــب 
  )أبي علي

رجل فقير كسول تبحث   أبو علي
  .زوجته له عن عمل

ــــــدودة (روز غريــــــب  ال
  )العجيبة

  حاكم  )باْر سي ُمو(ابن الملكة 

روز غريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 
  )الريحانة(

  تنقذ أخاها من الموت  الفتاة الريحانة

ـــــــــب  زهـــــــــرة (روز غري
  )البر

امــــــرأة قرويــــــة فــــــي ضــــــيعة 
  لبنانية

تبيع البقول الخضراء 
واألعشاب  والحشائش 

  الطبية

روز غريب 
  )السجادة(

تزرع بستانها وتبيع من   "أم جميل"العجوز القروية 
  .خضره وليمونه وبرتقاله

سميرة (روز غريب 
  )ا في الجبلورفاقه

تلميذة تهتم باكتشاف القرية   الفتاة سميرة وعائلتها
  صيًفا

سميرة (روز غريب 
  )ورفاقها في الساحل

الفتاة سميرة ورفاقها في 
  المدرسة

تلميذة تهتم باالكتشاف 
  والمعرفة

  تلميذة تهتم بالبيئة  سميرة الـــــشتاء (روز غريـــــب 
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  )والجدة

صــندوق (روز غريــب 
  )أم محفوظ

مرأة محتالة تدعي أنها ا  أم محفوظ
  .تريد تزويج ابنها

عيــد فــي (روز غريــب 
  )القرية

تخــدم امهــا المريــضة وتربــي   الشابة رضى
أخاهــا وتقــوم بأعمــال البيــت 

  .على اكمل وجه

فرحــــــــة (روز غريــــــــب 
  )اللقاء

غيرالفتى  فتى معوق   هانيالص.  

فــــــــــــي (روز غريــــــــــــب 
  )أرض الجليد

يقــــــوم بجولــــــة إلــــــى القطــــــب   الفتى سمير
وبي بعــــد أن نجــــح فــــي الجنـــ

  .المدرسة

كبـــــــــي (روز غريـــــــــب 
  )الدبس والطحينة

  خادمة عند امرأة بخيلة  الشابة لطيفة

  يتحدثان عن الكنغر  أمل وأخوها نبيل  )الكنغر(روز غريب 

ـــــــب  المـــــــرأة (روز غري
 تأكــل علــى خــرم اّلتــي
  ).اإلبرة

  . ربة منزل  الزوجة الشابة

غير الفتاة   )مسك(روز غريب  لميـــذة تقـــضي الـــصيف فـــي ت  ة سلوىالص
  .قرية وتحب الحيوانات

معركـــــة (روز غريـــــب 
  )عنجر

األميـــر فخـــر الـــدين المعنـــي 
  الثاني

  أمير لبناني

المعنــي (روز غريــب  
  )الكبير

   األشهرالّلبنانيالرجل   فخر الدين المعني

ـــــــب  مغـــــــارة (روز غري
  )الميالد

الجــــــدة عنــــــدما كانــــــت فــــــي 
  ة عشرةالثاني

وأســرتها تتـابع علمهـا ولكنهـا 
تعـــــاني الفقـــــر بـــــسبب طـــــرد 
ــــــدها مــــــن العمــــــل، لكــــــن  وال
األب ال يلبـــــــــــــث أن يجـــــــــــــد 

  .العمل المناسب

المـــــنجم (روز غريـــــب 
  )عصفور

  منجم  رجل اسمه عصفور
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المـــــوت (روز غريـــــب 
  )أحب إلي

ــــــن  ــــــت النــــــضر ب ســــــلمى بن
  الحارس الكناني

تدافع عن قبيلتها من 
  اللصوص

مــــــــوت (روز غريــــــــب 
  )جحا

  ى منهيبحث عن رجل أغب  جحا 

نـــــــــادرة (روز غريــــــــب 
  )والسمكة

  ابنة صياد وربة منزل  الفتاة الشابة نادرة

 الّنــــــــار(روز غريــــــــب 
  )الخفية

ة معلمة مدرسة تهوى وتـشجع   . راوية الِقص
  .الموسيقى

الهـــــــــر (روز غريـــــــــب 
  )البري

الهـــر  (_فتـــى فقيـــر لقـــب ب
  )البري

شحاذ، وينظـف البيـوت لقـاء 
  . النقود

ــــــب  الوفــــــاء (روز غري
  )لالنبي

  بدوي عرف بصدقه ووفائه  حنظلة الطائي

اليـــــــــــد (روز غريـــــــــــب 
  )البشرية

بي يكتشف أهمية يده بعد أن    نبيلالص
  جرح  إبهام يده اليمنى

أم (سالم شـمس الـدين 
  ).سليم ودجاجتها

  .قروية تبيع بيض دجاجتها  عجوز

ســــــالم شــــــمس الــــــدين 
  )الزجاج المكسور(

  قول الحقيقةتلميذ مدرسة ي  ولد في السابعة: إبراهيم

أم (ســــــــــماح إدريــــــــــس 
  )جديدة

بي غير الص يبحث عن أم جديدة تصنع    أسامةالص
  .له طعاًما يحبه

البنت (سماح إدريس 
  )الشقراء

بي غير الص يحلم بالحصول على البنت    أسامة الص
 رآها في مخزن اّلتيالشقراء 

  .الّلعببيع 

تحت (سماح إدريس 
  )السرير

بي غير الص يغار من أخته ويمزق لها   ة أسامالص
  رسومها

ة (سماح إدريس  ِقص
  )الكوسى

بي غير الص يرفض أكل الكوسى    أسامةالص
  المغذية

الكل (سماح أدريس 
  )مشغول

بي غير الص يوم العطلة الّلعبيطالب ب   أسامةالص 
  المدرسية

شاب في المدرسة يعاني   الشاب المراهق مازنسماح إدريس 
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ايام  الحرب األهلية الخطر   )الملجأ(
  .الّلبنانية

سماح إدريس 
  )الموزة(

بي غير الص يرفض اكل الموز المغذي  . أسامةالص  

الربان (طارق العسلي 
غير الص(  

  تلميذ يتمنى أن يصبح رباًنا  المراهق خالد

طــــــــــــــــارق العــــــــــــــــسلي 
غيرالرياضي ( الص(  

تلميذ يمارس الرياضة   المراهق عصام
  بتفوق

لقائــد ا(طـارق العــسلي 
غير الص(  

  تلميذ يتمنى أن يصبح قائًدا  المراهق ماهر

طــــــــــــــــارق العــــــــــــــــسلي 
غير القاضية ( ةالص(  

تلميذة وتتمنى أن تصبح   الفتاة المراهقة عبير
  قاضية

طــــــــــــــــارق العــــــــــــــــسلي 
ـــــــدم ( العـــــــب كـــــــرة الق

غير الص(  

تلميذ يهوى رياضة كرة   المراهق فؤاد
  القدم

طــــــــــــــــارق العــــــــــــــــسلي 
غيرالمخترع ( الص(  

تلميذ ويتمنى أن يصبح    ربيعالمراهق
  مخترًعا

طــــــــــــــــارق العــــــــــــــــسلي 
غير الممرضة ( ةالص(  

  تلميذة وتهوى التمريض  المراهقة ريم

طــــــــــــــــارق العــــــــــــــــسلي 
غيرالمهندس ( الص(  

  تلميذ يهوى الهندسة  المراهق وائل

طــــــــــــــــارق العــــــــــــــــسلي 
غيرالموسيقار ( الص(  

  تلميذ يهوى الموسيقا  المراهق فارس

أجمــــل (غريــــد الــــشيخ 
  )عينين

غير الفتاة  الّنظرتكتشف حاسة   .ة ندىالص  

ـــشيخ  أعـــرف (غريـــد ال
  )من دون أن أرى

بي تلميذ يكتشف وأخيه حاسة    سليمالص
  اللمس

الحـارس (غريد الشيخ 
  )األمين

نبيل في الثامنة وأخته نبيلـة 
  .في السابعة

تلميذان يكتشفان حاسة 
  .السمع

غير مفاجـــأة (غريـــد الـــشيخ  لميذة تكتشف وأصدقاءها ت  ة سليمىالص
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  .حاسة الشم  )سارة

ـــــــــو فاضـــــــــل  ـــــــــد أب فري
  )جبور ومرقد عنزة(

طبيب بارع يستحق أن   الّلبنانيجبور الطبيب 
  .ون بهالّلبنانييفخر 

ـــــــــو فاضـــــــــل  ـــــــــد أب فري
  )زغاريد الجن(

  .ناطور أمالك نسيبه الغني  "أبو نصيف"العم 

ليلــة (فريـد أبــو فاضـل 
  )الميالد

غيرطوني  عاطل عن العمل وال يتعلم    الفقير اليتيمالص
وهو يعيش مع أمه 

المريضة لكنه ال يلبث أن 
يحظى باإلقامة في القصر 

وتصبح أمه وصيفة فيه 
  .ألمانته

ـــــــــو فاضـــــــــل  ـــــــــد أب فري
  )المقدر(

ــــــــب  ــــــــانيجبــــــــور الطبي  الّلبن
  .الذكي

  .طبيب بارع

رحلـــــة (ليلـــــى إبـــــراهيم 
  )في الطبيعة

بي ي تلميذان يحبان النزهات ف  ان فريد ونبيلالص
  الطبيعة

مجهـــــــــــــول المؤلـــــــــــــف 
  )سامي واألسماك(

بي غير الص تلميذ يهتم بالبيئة   ساميالص  

مجهـــــــــــــول المؤلـــــــــــــف 
ســـــــــــــــامي وتلـــــــــــــــوث (

  )الهواء

بي غير الص تلميذ يهتم بالبيئة   ساميالص  

مجهـــــــــــــول المؤلـــــــــــــف 
  )سامي والغابة(

بي غير الص تلميذ يهتم بالبيئة   ساميالص  

مجهـــــــــــــول المؤلـــــــــــــف 
ســــــــــــــــــامي يحــــــــــــــــــب  (

  )عةالطبي

بي غير الص تلميذ يهتم بالبيئة   ساميالص  

ليلى (مجهول المؤلف 
  )في أحضان الطبيعة

غير الفتاة  تلميذة تهتم بالبيئة  ة ليلىالص  

محمــــــد علــــــي شــــــمس 
  )أغاني المطر(الدين 

شاعر يتأمل جمال الطبيعة   الّشاعر
  ويتذكرها

دة تحكـي الحكايـات كانت جـ  الجدة أم عاصممحمــــــد علــــــي شــــــمس 
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الجـــــــــــــدة أم (الـــــــــــــدين 
  )عاصم

  .لكنها أصيبت بالخبال

محمــــــد علــــــي شــــــمس 
  )شاعر صغير(الدين 

  تلميذ موهوب وخياله واسع  وائل صبي في السابعة

مغـارة (منير الخطيـب 
  )الزيت

ة ولـــــــــــد مـــــــــــن  راوي الِقــــــــــص
  .مجموعة أوالد يغامرون

ــــــون عــــــن ســــــر مغــــــارة  يبحث
الزيــــت ويتعرضــــون للخطــــر 

  .والخوف

منيــــــــــــــــر عــــــــــــــــشقوتي 
  )حربوق(

يشجع اآلخرين على التقاتـل    لقبه حربوقرجل
  .والحقد

منيــــــــــــــــر عــــــــــــــــشقوتي 
  )شبشول(

  .رجل متخلف عقليا  شبشول

شـجرة (منير عشقوتي 
  )الدار

ة فتـــــى قطعـــــت  ـــــص راوي الِق
  شجرة الدار في بيته

ـــق  ـــه ويتعل يحـــب شـــجرة منزل
  بها عاطفيا

ــــر عــــشقوتي  فــــي (مني
  )غضبة األمواج

مــــع أصــــدقائه يبحثــــون عــــن   نبيل
  .ة أول موسم الصيفمغامر 

قلبــي (منيــر عــشقوتي 
  )على ولدي

يلعب لدرجة كاد يوقـع نفـسه    سليمالّطفل
  .في الخطر

مغـارة (منير عـشقوتي 
  )ظريفة

ترعـــــــــى بقراتهـــــــــا والمـــــــــاعز   ظريفة المرأة العجوز
  .وتربي الدجاج

منيــــــــــــــــر عــــــــــــــــشقوتي 
  )المنقذون(

  .تكوين عصابة لفعل الخير  خمسة فتيان

هارب (منير عشقوتي 
  ) الظالمفي

  .يهرب من بيته ومدرسته  الفتى جهاد

وفــاء (منيــر عــشقوتي 
  )ال يموت

  .طبيب شاب  عساف

مــــــــــــــــــــي منــــــــــــــــــــصور 
  )معمودية الغربة(

يسافر إلى أمريكا ويعود   .الشاب رامي
  .خائًبا

ميخائيــــــــــــــل صــــــــــــــوايا 
طالـــــــــب علـــــــــم فـــــــــي (

  ). العشرينات

الكاتـــــــب نفـــــــسه مـــــــذ كـــــــان 
  .صغيًرا حتى أصبح كبيًرا

ــــــم يــــــتعلم ويعمــــــل صــــــيًفا ، ث
  .أصبح مدرًسا وأديًبا
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زيــاد (ميــشال عبــد اهللا 
  )والقطة

بي غير الص يحب الحيوانات ويهتم بها   زيادالص  

ــــــــــــــد اهللا  ميــــــــــــــشال عب
  )العصفورة وصغيرها(

بي يحب الحيوانات ويهتم    نديمالص
  بحريتها

معـــروف (ناديــا ديــاب 
  )اإلسكافي

يبحث عن عمل يجعله   معروف اإلسكافي
  غنيا 

الـسمكة (يس نازك خـر 
  )والبحر

تلميذ نجح في االمتحان   غسان
  ونال هدية من أبيه

بعيـًدا (نازك سابا يارد 
  ). عن ظل القلعة

 فتــاة فــي الّراويــةنــدى بطلــة 
  عمر المراهقة

ــــــا عــــــن  تــــــتعلم وتبحــــــث عبًث
ــــي  ــــتج منــــه مــــا يكف عمــــل تن
لمـــــــــــــصروفها ومـــــــــــــصروف 

  . عمتها المعلمة المتقاعدة

فـــي (نـــازك ســـابا يـــارد 
  )ظل القلعة

 فتــاة فــي الّراويــةنــدى بطلــة 
  عمر المراهقة

ــــــا عــــــن  تــــــتعلم وتبحــــــث عبًث
ــــي  ــــتج منــــه مــــا يكف عمــــل تن
لمـــــــــــــصروفها ومـــــــــــــصروف 

  .عمتها المعلمة المتقاعدة

بــالل (نبيهــة محيــدلي 
  )وعامر

  .يتعلمان ويلعبان  بالل وعامر: الفتيان

نبيهــــــــــــــــة محيــــــــــــــــدلي 
  ) ياسرالّساحر(

 ويكتشف قانون الّلعبيحب   الفتى ياسر
  .الّلعبتيب بعد التر 

نبيهــــــــــــــــة محيــــــــــــــــدلي 
غــــــسان يعــــــرف أنــــــه (

  )يكبر

  طفل يكتشف ما حوله  غسان صبي في الخامسة

غــسان (نبيهــة محيــدلي
  )يعرف ما هو التلوث

  طفل يكتشف ما حوله  غسان صبي في الخامسة

نبيهــــــــــــــــة محيــــــــــــــــدلي 
غـــــسان يعـــــرف مـــــن (

  )أين يأتي المطر

  طفل يكتشف ما حوله  غسان صبي في الخامسة

يــــــــــــــــدلي نبيهــــــــــــــــة مح
  )مرمر(

غير مرمر  بنت مشاغبة  ةالص.  
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نهــاد طنــوس عبــد اهللا 
عطلـــــة صـــــيف فــــــي (

  )القرية

تلميذة تقضي الصيف في   ليلى فتاة صغيرة 
  القرية عند جديها

نهـــــــى طبـــــــارة حمـــــــود 
راجــــــي فــــــوق قــــــوس (

  )قزح

  يبحث عن أصدقاء  راجي

تتخلص من مشكلة   فتاة صغيرة  )أنا أرى(هنادي دية 
  اضطراب الرؤية

أحـالم ( الحسيني وفاء
  )ندى

تلميذة تحلم أن تصير   فتاة صغيرة
  معلمة

ــــــــــــــــاء الحــــــــــــــــسيني  وف
  )الخياط والقمر(

  خياط  رجل فقير

ــــــــــــــــاء الحــــــــــــــــسيني  وف
صـــــــباح الخيـــــــر يـــــــا (

  )بحر

  طفلة تهتم بسالمة البيئة  ليلى فتاة صغيرة
  

 وفـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء _ 233
ليلـــــى فـــــي (الحـــــسيني 

  )الغابة الصفراء

فتاة صغيرة تتأمل الطبيعة   ليلى 
  هاحول

  

  ) 3(الجدول 

  جدول المكان
 القاص  اسم الِقصة المكان

قريـــة لبنانيـــة لـــيس فيهـــا مدرســـة 
 . ثانوية

  إدفيك شيبوب 1  ابتسامة النصر

  أريد أًخا  . بين المنزل والمدرسة

  

  إدفيك شيبوب 2
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بلـــــد عربـــــي أفريقـــــي تكثـــــر فيـــــه 
 الغابات

  إدفيك شيبوب 3  ةالّثالثاألشقياء 

  فيك شيبوبإد 4  أغنية العصفور بريطانيا

  إدفيك شيبوب 5  ألوان قوس قزح حديقة منزل

غير األم  منزل ال على التعيين إدفيك شيبوب 6  ةالص  

  إدفيك شيبوب 7  أنت ولد مميز بين المنزل والمدرسة

  إدفيك شيبوب 8  االنتصار على التحدي منزل ال على التعيين

  إدفيك شيبوب 9  براءة األطفال مصيف

  إدفيك شيبوب 10  فةبعد العاص  قرية جنوبية منكوبة

  إدفيك شيبوب 11  المنزل غير المكمل قرية ال على التعيين

  إدفيك شيبوب 12  جائزة الرفق بالحيوان  ال على التعيينمنزل 

  إدفيك شيبوب 13  الجدول قرية ال على التعيين

  إدفيك شيبوب 14  جواز السفر  منزل لبناني

غيرالحالم  قرية ال على التعيين إدفيك شيبوب 15  الص  

  إدفيك شيبوب 16  حسان وأخواته منزل شرقي

  إدفيك شيبوب 17  حكايتها مع الفن قرية ال على التعيين

  إدفيك شيبوب 18  حمامة السالم    ال على التعيينمنزل

  إدفيك شيبوب 19  ست سنوات حديقة كوخ

  إدفيك شيبوب 20  سجادة جدتي  قرية ال على التعيين

  إدفيك شيبوب 21  سنابل القمح قرية ال على التعيين

تعرض للقصف قرية جنوبية ت
  اإلسرائيلي

  إدفيك شيبوب 22  سيطلع فجر جديد

  إدفيك شيبوب 23  الشجرة المنتصرة قرية ال على التعيين
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صنع بمعمل متخصص 
  الجوارب

غيرالصناعي  إدفيك شيبوب 24  الص  

  إدفيك شيبوب  25  صندوق الكنوز  لبناني قديممنزل 

  إدفيك شيبوب  26  الصيد في العاصفة  مركب في البحر

غيرلطبيب ا قرية لبنانية إدفيك شيبوب 27  الص  

  إدفيك شيبوب 28  عقد الياسمين   ال على التعيينمنزل

  إدفيك شيبوب 29  الغيرة البيضاء ملعب كرة قدم

  إدفيك شيبوب 30  في مركز التأهيل  مركز تأهيل المعوقين

  إدفيك شيبوب 31  الكذبة البيضاء منزل لبناني

  إدفيك شيبوب 32  الكلمة الحلوة قرية ال على التعيين

  إدفيك شيبوب 33  كيف تغلب على حزنه؟  نجارة في بلدة لبنانيةمعمل 

 قــــــرب موقــــــف حافلــــــة الّطريــــــق
 المدرسة

  إدفيك شيبوب 34  لبيب والرجل الضرير

  إدفيك شيبوب 35  لغة المحبة بين المنزل والمدرسة

  إدفيك شيبوب 36  لماذا مات الكنار؟  منزل لبناني

  إدفيك شيبوب 37  لنودع الربيع قرية ال على التعيين

  إدفيك شيبوب 38  ليس الفقر عيًبا زراعية نائيةمنطقة 

  إدفيك شيبوب 39  ماذا علمه فلفل؟  قرية ال على التعيين

ـــــــام  الحـــــــرب  ـــــــي أي حـــــــي بيروت
 .األهلية

غير المحتالة  إدفيك شيبوب 40  ةالص  

  إدفيك شيبوب 41  مدخل إلى الرجولة مزرعة

  إدفيك شيبوب 42  مرجان  قرية لبنانية

ـــــــام  الحـــــــرب  ـــــــي أي حـــــــي بيروت   إدفيك شيبوب 43  الطفولةراءة من ب
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 األهلية

  إدفيك شيبوب 44  مواسم الخير  لبناني قروي منزل 

  إدفيك شيبوب 45  موهبة فنية منزل لبناني في الجبل

  إدفيك شيبوب 46  ناجي المختلف  مدينة ال على التعيين

  إدفيك شيبوب 47  نشتغل لنتعلم  مدرسة

  إدفيك شيبوب 48  هداياكم في العيد مدرسة في حي شعبي بيروتي

  إدفيك شيبوب 49  هل تعود الحمامة؟   على التعيين المنزل

  إدفيك شيبوب 50  الوتر المقطوع بين المنزل والمدرسة

طريق لبناني مهمل النظافة 
  بسبب الحرب

  إدفيك شيبوب  51  وسام النظافة

  إدفيك شيبوب 52  وصية عجوز حي ال على التعيين

  إدفيك شيبوب  53  وقعة الغداء الساخنة  قرية جنوبية

  إدفيك شيبوب 54  الخضراءاليد   مدرسة قرية

غيرالببغاء   غابة ألبير مطلق 55  الص  

  ألبير مطلق 56  الثعلب التائب قرية ال على التعيين

  ألبير مطلق 57  جبل األقزام جبل وعر

مزرعة صغيرة قريبة من 
  المدينة

  ألبير مطلق 58  الديك الفصيح

  ألبير مطلق 59  ل المفقودالذي  غابة

  ألبير مطلق 60  الربيع األصفر  مملكة الملك فَرج الليل

 يحكمها اّلتيهندريش مملكة 
  األمير شاليش

  ألبير مطلق 61  الشوارب الزجاجية

  ألبير مطلق 62  عروس القزم غير محدد
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  ألبير مطلق 63  نمرود الغابة غابة

  ألكسندرا باسيل عواد 64  الدَبْيب األحمق طيخ األصفرحقل مزروع بالبِ 

  ألكسندرا باسيل عواد  65  ضائعون في الجزيرة   جزيرة

  ألكسندرا باسيل عواد 66  القبعة العنيدة  رية ال على التعيينق

  ألكسندرا باسيل عواد 67  القصر الحلم بين القرية والمدينة

  ألكسندرا باسيل عواد 68  لعبة مخيفة  حديقة

  إلياس إدمون رزق اهللا 69  األرنب الذكية  بستان مزروع بالملفوف

  إلياس زغيب  70  ريشا يطير  الغابة

   زغيبإلياس 71  الظريف ملكو  لبنان

 يقام  ال على التعيين مدينة
  فيها مهرجان الفرح

  إلياس زغيب  72  مهرجان الفرح

  إلياس سميا 73  أمير األحالم  قرية لبنانية

  إلياس سميا 74  حلم ربيع  بين بيروت والقرية

  إلياس سميا 75  الراعي وملكة العصافير  مملكة قديمة

  إلياس سميا 76  القيثارة الفضية قرية ال على التعيين

 مصطفى _موهبة وٕارادة   ن إلى روما فاألندلسمن لبنا
  فروخ

  إلياس سميا  77

  أمل أيوب فريجي 78  أحب الرياضة  مدرسة

  أمل أيوب فريجي 79  أطيب ليموناضة  مطبخ

  أمل أيوب فريجي 80  سن لمى   العلى التعيينمنزل

  أمل غانم  81   يحبني كثيًراالذيصديقي   بين المنزل والمكتبة

  ي نصر اهللاإمل 82  استحقت عيشها  قرية جنوبية

  إملي نصر اهللا  83  أندا الخوتا  .قرية لبنانية
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  إملي نصر اهللا 84  أين تذهب أندا؟   قرية لبنانية 

  إملي نصر اهللا  85  بداية في الثمانين  الّلبنانيةإحدى الجامعات 

  إملي نصر اهللا 86  بطاقة معايدة  غير محدد

قرية جنوبية مستظلة بجبل 
  حرمون

  إملي نصر اهللا 87  البعد جفاء

  إملي نصر اهللا  88  بكاء في غابة شمالية  في شمالي كنداغابة 

الشواطئ الجنوبية لمقاطعة 
  .الكندية) نيو فاوند الند(

  إملي نصر اهللا  89  الجبار 

  إملي نصر اهللا  90  حسون الغربة  من كندا إلى لبنان

  إملي نصر اهللا 91  شوف تفرج يا سالم  متحف

  إملي نصر اهللا  92  طبق محشي ملفوف  أمريكا

  إملي نصر اهللا 93  طبيب مغربي  ةقرية جنوبي

بــــــــين قريــــــــة لبنانيــــــــة وبيــــــــروت 
 وأمريكا

  إملي نصر اهللا 94  العائد 

  إملي نصر اهللا 95  على بساط الثلج  بالد األنويت

في منزل ال على التعيين 
  المدينة

  إملي نصر اهللا 96   الغزالة

  إملي نصر اهللا 97  فرحان بين القرية وبيروت

  صر اهللا إملي ن 98  الكراز العبقري  تشيكو سلوفاكيا

  إملي نصر اهللا 99  كالم قرية وبيروتالبين 

  إملي نصر اهللا  100  المدينة والحلم  بيروت 

  إملي نصر اهللا 101  المغترب الرائد  من بعقلين إلى امريكا

  إملي نصر اهللا 102  المنعطف مكتب عمل
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  إملي نصر اهللا 103  نعمة اهللا  مصيف

  إملي نصر اهللا 104  يد القانون .الحدود الشمالية من كندا

  إملي نصر اهللا  105  يوميات هر  أثناء الحرببيروت 

  أنطوان مسعود 106  أدهم  مصيف 

  أنطوان مسعود 107  وباضت الدجاجة قرية لبنانية

  أنيس فريحة 108  اسمع يار ضا  قرية لبنانية أيام زمان

  إيلي مارون خليل 109  الحذاء الطائر  قرية ال على التعيين

  توما الخوري 110  أهًال بالخواجا   األسواق التجارية

يتعرض لكافة اني لبنمنزل 
  أنواع القصف

  توما الخوري 111  رصاصة طائشة

حي في بيروت أيام الحرب 
  األهلية

  توما الخوري 112  زلزال

حي في بيروت أيام الحر ب 
  األهلية

  توما الخوري  113  العائد

  توما الخوري 114  لعبة القدر  بالد الغربة

  جبران مسعود 115  ابن العامل لبنان

  جبران مسعود 116  البربارة بيروت

  جبران مسعود 117  بو مرعي .قرية وبيروتبين ال

  جبران مسعود 118  جدتي قرية لبنانية

  جبران مسعود 119  حمدون أسواق بيروت

  جبران مسعود 120  عنتر .لبنان

" حمانا"قرية لبنانية بين 
  "بحنس"و

  جبران مسعود 121  في سبيل اللقمة
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  جبران مسعود 122  معاول األرض .قرية لبنانية ضربها الزلزال

  حسن عبد اهللا  123  هول أعظم بهجةأعظم   بحيرة تحت األرض

  حسن عبد اهللا  124  األقرع  .بين الحي والمدرسة

  حسن عبد اهللا 125  ثروة من األوهام حقل 

  حسن عبد اهللا 126  الحياة الجديدة مدرسة في المدينة

  حسن عبد اهللا  127  الدراجة الزرقاء  ال على التعيينمنزل 

الديك األبيض والديك  قرية ال على التعيين
  األسود

   اهللا حسن عبد 128

  حسن عبد اهللا  129  مازن والنملة  بين المنزل والمدرسة

  حسن عبد اهللا  130  الهر المخيف  قرية ال على التعيين

  حسن عبد اهللا 131  الولد والعنزة والخروف  قرية ال على التعيين

  حسن عبد اهللا 132  يوم خارج المدرسة بين الحي والمنزل

  ربيعة أبي فاضل 133  رحلة الوروار  )قرية لبنانية(نابيه 

  رشاد دارغوث 134  أضواء المدينة بين قرية لبنانية ومدينة بيروت

  رشاد دارغوث 135  بابا مبروك من لبنان إلى مصر

  رشاد دارغوث 136  جحا وحماره جحا القديمةمدينة 

  رشاد دارغوث 137  خالفات محببة حي ال على التعيين

  رشاد دارغوث 138  القلوب الكبيرة لبنان

  د دارغوث رشا 139  كنوز ال تنفذ  البرية للقيام برحلة

  رشاد دارغوث 140  محاولة رةضْ سوق الخُ 

  رشاد دارغوث 141  معلمي األول قرية لبنانية

  رشاد دارغوث 142  من أجل جلدة ممزقة مصيف لبناني

  رشاد دارغوث 143  يوم عاد أبي في ال على التعيينمنزل 
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المدينة تكثر زيارات الضيوف 
  عليه من القرية

  رضوان الحريري 144  أجمل ما في الدنيا  النبطية

  روز غريب 145  أبو الشوارب .قرية ال على التعيين

  رو زغريب  146  ألقوا دلوكم  لبنان

  روز غريب 147  المنزل القديم  لبناني قديم منزل 

  روز غريب  148  تضحية أليسار   بين صور وقرطاجة

  روز غريب  149  جحا قاض  بلدة جحا

  روز غريب 150  جحا معلم أوالد  بلدة جحا

  روز غريب  151  جحا وتيمورلنك  بغداد، ودالئلها  نهر دجلة

  روز غريب  152  جحا وحماره  مدينة ال على التعيين

  روز غريب  153  جحا يخاصم زوجته  ال على التعيينمنزل 

قصر الخورنق في الحيرة في 
  العراق

  روز غريب  154  جزاء سنمار

  روز غريب  155  الجزيرة المسحورة  حديقة قصر األمير الشاب

  روز غريب 156  جنية الينابيع قرية ال على التعيين

  روز غريب  157  حذاء أبي القاسم الطنبوري  ادبغد

  روز غريب  158  حكاية أبي علي  مدينة ال على التعيين

  روز غريب  159  الدودة العجيبة   الّصين

  روز غريب  160  رحلة ورقة  غابة

  روز غريب  161  الريحانة  مدينة ال على التعيين

  روز غريب 162  زهرة البر  قرية لبنانية

  روز غريب 163  السجادة  . وبيروتالّلبنانيةبين القرية 
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  روز غريب  164  سميرة ورفاقها في الجبل  مصيف 

  روز غريب 165  سميرة ورفاقها في الساحل  الساحل

  روز غريب 166  الشتاء والجدة  قرية لبنانية

  روز غريب  167  صندوق أم محفوظ قرية لبنانية

  روز غريب  168  العجوز والذئب  قرية ال على التعيين

  روز غريب 169  عنتر مدينة ال على التعيين

  روز غريب 170  عيد في القرية رينقرية نس

  روز غريب 171  فرحة اللقاء  .مدينة ال على التعيين

  روز غريب 172  في أرض الجليد  القطب الجنوبي

  روز غريب  173  كبي الدبس والطحينة  قرية ال على التعيين

  روز غريب  174  الكنغر  الّطريق

 تأكل على خرم اّلتيالمرأة  قرية لبنانية
  اإلبرة

  روز غريب 175

  روز غريب 176  فأرةمركب ال  مركب 

  روز غريب 177  مسك  قرية ال على التعيين

  روز غريب 178  معركة عنجر  لبنان

  روز غريب 179  المعني الكبير  لبنان

منزل قديم رطب في ضاحية 
  المدينة

  روز غريب 180  مغارة الميالد

  روز غريب 181  المنجم عصفور بغداد

  روز غريب 182  الموت أحب إلي البادية

  روز غريب  183  موت جحا  بلدة جحا

  روز غريب 184  نادرة والسمكة  ياد سمككوخ ص
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  روز غريب 185   الخفيةالّنار  غير محدد

  روز غريب  186  النملة والُبرغوث  قرية ال على التعيين

  روز غريب 187  الهر البري  منزل ال على التعيين

قـــصر النعمـــان بـــن المنـــذر فـــي 
 الحيرة

  روز غريب 188  الوفاء النبيل

  روز غريب 189  اليد البشرية   ال على التعيينمنزل

  زينب الزيلع ريما 190  الضفدعة والبطة .ة بحيرة صغيرةضف

  سالم شمس الدين 191  أم سليم ودجاجتها قرية ال على التعيين

  سالم شمس الدين 192  الزجاج المكسور  مدرسة

  سالم شمس الدين 193  الصياد والثعلب قرية ال على التعيين

  سماح إدريس 194  أم جديدة  بيروت

  سماح إدريس 195  البنت الشقراء محل ألعاب

  سماح إدريس 196  تحت السرير  لبناني ل منز 

ة الكوسى لبنانيمنزل  سماح إدريس 197  ِقص  

  سماح إدريس 198  الكل مشغول بين المنزل والدرج

  سماح إدريس 199  الملجأ ملجأ في بيروت

  سماح إدريس 200  الموزة لبنانيمنزل 

   سناء سامي شباني 201  سيرة الحمار األخير  قرية ال على التعيين

  سناء سامي شباني  202  يدالجار الجد" نقار"  شجرة

  سناء سامي شباني 203  كوكي لحل المشاكل  الغابة 

غيرالربان   البحر طارق العسلي  204  الص  

غيرالرياضي   شاطئ البحر طارق العسلي  205  الص  

غيرالقائد   قرية لبنانية طارق العسلي  206  الص  
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غير القاضية   محكمة طارق العسلي  207  ةالص  

غيرالقرد   الغابة األفريقية يوانات  وحالص
  الغابة

  طارق العسلي 208

غيرالعب كرة القدم   ملعب كرة القدم طارق العسلي  209  الص  

غيرالمخترع   حديقة منزل  طارق العسلي  210  الص  

غير الممرضة   مستشفى طارق العسلي  211  ةالص  

غيرالمهندس   شاطئ البحر طارق العسلي  212  الص  

غيرالموسيقار   حافلة بين دمشق وبيروت طارق العسلي 213  الص   

  غريد الشيخ 214  أجمل عينين  حديقة عامة

  غريد الشيخ 215  أعرف من دون أن أرى   ال على التعيينمنزل

  غريد الشيخ 216  الحارس األمين  قرية ال على التعيين

  غريد الشيخ 217  صديقنا أرنوب   ال على التعيينمنزل

  غريد الشيخ 218  مفأجاة ساّرة  ال على التعيينمنزل 

  فريد أبو فاضل 219  زةجبور ومرقد عن  من لبنان إلى باريس

  فريد أبو فاضل 220  زغاريد الجن  )عين نابيه(لبنانية قرية 

  فريد أبو فاضل 221  ليلة الميالد  مدينة ال على التعيين

  فريد أبو فاضل 222  المقدر  من بيروت إلى طرابلس

  ليلى إبراهيم 223  رحلة في الطبيعة   البساتين

  مجهول المؤلف 224  سامي واألسماك  ضفة النهر

  سامي وتلوث الهواء  يين مدينة ال على التع

  

  مجهول المؤلف  225

  مجهول المؤلف 226  سامي والغابة   البرية

  مجهول المؤلف 227  سامي يحب الطبيعة  حقل قريب من المنزل
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  مجهول المؤلف 228  سنجوب والطبيعة  الغابة

  مجهول المؤلف 229  ليلى في أحضان الطبيعة  أحضان الطبيعة

  محمد العدناني 230  في حديقة الحيوانات  مدينة

  محمد علي شمس الدين 231  أغاني المطر  على التعيينمنزل ال

  محمد علي شمس الدين 232  الجدة أم عاصم  لبناني منزل 

  محمد علي شمس الدين 233  حديقة الفصول األربعة حديقة منزل

  محمد علي شمس الدين  234  شاعر صغير  المدرسة

  محمد علي شمس الدين 235  نلتقي إذا جاء المساء السماء

  محمد علي شمس الدين 236   العتبةنيسان على أحضان الطبيعة

  منيا الحايك 237  من هو صديقي؟  الغابة

مغارة في الجبل تدعى مغارة 
  الزيت

  منير الخطيب  238  مغارة الزيت

  منير عشقوتي 239  حربوق  قرية لبنانية 

  منير عشقوتي 240  الديك المغرور قرية ال على التعيين

  منير عشقوتي 241  شبشول قرية ال على التعيين

  منير عشقوتي 242   الدارشجرة  قرية لبنانية

  منير عشقوتي 243   في غضبة األمواج  مدينة ساحلية

  منير عشقوتي 244  قلبي على ولدي  قرية لبنانية 

  منير عشقوتي 245  مغارة ظريفة قرية لبنانية

  منير عشقوتي 246  المنقذون  داخل المدرسة وخارجها

  منير عشقوتي 247  هارب في الظالم  مدينة ال على التعيين

  منير عشقوتي 248   الشقراءالهرة   قروي لبنانيمنزل

  منير عشقوتي  249  وفاء ال يموت  بين القرية والمدينة
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  مي منصور 250  معمودية الغربة  )لوس أنجلوس(أمريكا 

  ميخائيل صوايا  251  طالب علم في العشرينات  لبنان

  ميشال عبد اهللا  252  زياد والقطة  غابة

  ميشال عبد اهللا  253  العصفورة وصغيرها  قرية لبنانية

  ميشال عبد اهللا  254  لب الوفيالك  قرية لبنانية

من القاهرة إلى بالد بعيدة لم 
  تحدد

  ناديا دياب 255  معروف اإلسكافي

  نازك خريس 256  السمكة والبحر   ال على التعيينمنزل

غيرالقنفذ   غابة نازك خريس  257  الص  

   نازك خريس 258  المولود الجديد  غابة

  نازك سابا يارد 259  بعيًدا عن ظل القلعة  جبيل+ صيدا + دير القمر 

  نازك سابا يارد 260  في ظل القلعة   جبيل

  نبيهة محيدلي 261  بالل وعامر حي ال على التعيين

  نبيهة محيدلي 262   ياسرالّساحر   ال على التعيينمنزل

  نبيهة محيدلي 263  غسان يعرف أنه يكبر   ال على التعيينمنزل

  نبيهة محيدلي  264  غسان يعرف ما هو التلوث  طريق 

  محيدلينبيهة  265  غسان يعرف ما هو المطر  مطبخ

  نبيهة محيدلي 266  مرمر   ال على التعيينمنزل

  نهاد طنوس عبد اهللا  267  عطلة صيف في القرية  قرية ال على التعيين

  نهى طبارة حمود 268  راجي فوق قوس قزح بلدة ال على التعيين

  هنادي دية  269  أنا أرى غير محدد

  وفاء الحسيني  270  أحالم ندى   ال على التعيينمنزل

  وفاء الحسيني 271  ابذرة تروي حكايته  بستان
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  وفاء الحسيني 272  الخياط والقمر  السماء

  وفاء الحسيني 273  صباح الخير يا بحر  شاطئ البحر

  وفاء الحسيني 274  عصفورة العيد وشجرة التفاح   حقل

  وفاء الحسيني 275  ليلى في الغابة الصفراء  غابة

  )4(الجدول          

  الّزمانجدول 
 القاص اسم الِقصة الّزمان

 إدفيك شيبوب 1 بتسامة النصرا أيام المدرسة

 أريد أًخا أيام المدرسة

 

 إدفيك شيبوب 2

 إدفيك شيبوب 3 ةالّثالثاألشقياء  أيام المدرسة

 إدفيك شيبوب 4 أغنية العصفور أيام العطلة الصيفية

 إدفيك شيبوب 5 ألوان قوس قزح الشتاء

غير األم  أيام المدرسة إدفيك شيبوب 6 ةالص 

 دفيك شيبوبإ 7 أنت ولد مميز أيام المدرسة

 إدفيك شيبوب 8 االنتصار على التحدي  الّلبنانيةأيام الحرب األهلية 

 إدفيك شيبوب 9 براءة األطفال أيام العطلة الصيفية

 إدفيك شيبوب 10 بعد العاصفة ليلة قصف

 إدفيك شيبوب 11 المنزل غير المكمل غير محدد

انزياحات زمنية كثيرة 
 ومربكة

 بإدفيك شيبو  12 جائزة الرفق بالحيوان

 إدفيك شيبوب 13 الجدول غير محدد
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 إدفيك شيبوب 14 جواز السفر الّلبنانيةالحرب األهلية 

غيرالحالم  زمان يمتد سنوات إدفيك شيبوب 15 الص 

 إدفيك شيبوب 16 حسان وأخواته غير محدد

 إدفيك شيبوب 17 حكايتها مع الفن أيام العطلة الصيفية

 إدفيك شيبوب 18 حمامة السالم الحرب األهلية

 إدفيك شيبوب 19 ست سنوات الربيع

 إدفيك شيبوب 20 سجادة جدتي يوم العيد

 إدفيك شيبوب 21 سنابل القمح موسم حصاد القمح

 إدفيك شيبوب 22 سيطلع فجر جديد ليلة قصف إسرائيلي ربيعية

 إدفيك شيبوب 23 الشجرة المنتصرة أيام العطلة الصيفية

غيرالصناعي   المدرسيةةأيام العطل إدفيك شيبوب 24 الص 

 إدفيك شيبوب  25 صندوق الكنوز يمتد سنواتزمان 

 إدفيك شيبوب  26 الصيد في العاصفة أيام الربيع

غيرالطبيب  زمان يمتد سنوات إدفيك شيبوب 27 الص 

 إدفيك شيبوب 28 عقد الياسمين موسم تفتح الياسمين

 إدفيك شيبوب 29 الغيرة البيضاء أيام المدرسة

 إدفيك شيبوب 30 في مركز التأهيل الربيع

 إدفيك شيبوب 31 الكذبة البيضاء الّلبنانيةألهلية  الحرب ا

 إدفيك شيبوب 32 الكلمة الحلوة غير محدد

 إدفيك شيبوب 33 كيف تغلب على حزنه؟ الّلبنانيةالحرب األهلية 

 إدفيك شيبوب 34 لبيب والرجل الضرير أيام المدرسة

 إدفيك شيبوب 35 لغة المحبة أيام المدرسة
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 إدفيك شيبوب 36 الكنار؟لماذا مات  الّلبنانيةالحرب األهلية 

 إدفيك شيبوب 37 لنودع الربيع الربيع

انزياح من اآلن إلـى ماضـي 
 .الطفولة

 إدفيك شيبوب 38 ليس الفقر عيًبا

 إدفيك شيبوب 39 ماذا علمه فلفل؟ العطلة المدرسية

غير المحتالة  الّلبنانية الحرب األهلية  إدفيك شيبوب 40 ةالص 

 إدفيك شيبوب 41 ةمدخل إلى الرجول أيام العطلة الصيفية

 إدفيك شيبوب 42 مرجان الربيع

 إدفيك شيبوب 43 الطفولةمن براءة  الّلبنانية الحرب األهلية 

 إدفيك شيبوب 44 مواسم الخير الربيع

 إدفيك شيبوب 45 موهبة فنية غير محدد

 يمتد من طفولة الّزمان
 20(إلى ) سنوات7(ناجي 

 )سنة

 إدفيك شيبوب 46 ناجي المختلف

 إدفيك شيبوب 47 ل لنتعلمنشتغ أيام المدرسة

 إدفيك شيبوب 48 هداياكم في العيد الّلبنانية الحرب األهلية 

 إدفيك شيبوب 49 هل تعود الحمامة؟ الّلبنانية الحرب األهلية 

 إدفيك شيبوب 50 الوتر المقطوع أيام المدرسة

 إدفيك شيبوب  51 وسام النظافة الّلبنانيةالحرب األهلية 

انزياح من اآلن إلى 
 الماضي

 إدفيك شيبوب 52  عجوزوصية

 الّلبنانيزمن الصراع 
 اإلسرائيلي

 إدفيك شيبوب  53 وقعة الغداء الساخنة

 إدفيك شيبوب  54 اليد الخضراء في مهرجان األزهار
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غيرالببغاء   القديمالّزمانفي  ألبير مطلق 55 الص 

 ألبير مطلق 56 الثعلب التائب غير محدد

 ألبير مطلق 57 جبل األقزام  القديمالّزمانفي 

 ألبير مطلق 58 الديك الفصيح ر محددغي

 ألبير مطلق 59 ل المفقودالذي  القديمالّزمانفي 

 ألبير مطلق 60 الربيع األصفر  القديمالّزمانفي 

 ألبير مطلق 61 الشوارب الزجاجية  القديمالّزمانفي 

 ألبير مطلق 62 عروس القزم  القديمالّزمانفي 

 ألبير مطلق 63 نمرود الغابة غير محدد

ألكسندرا باسيل  64 َبْيب األحمقالد  غير محدد
 عواد

ألكسندرا باسيل  65 ضائعون في الجزيرة  أيام العطلة الصيفية 
 عواد 

ألكسندرا باسيل  66 القبعة العنيدة الخريف 
 عواد

ألكسندرا باسيل  67 القصر الحلم زمان يمتد سنوات
 عواد

ألكسندرا باسيل  68 لعبة مخيفة الربيع
 عواد

اس إدمون إلي 69 األرنب الذكية غير محدد
 رزق اهللا

 إلياس زغيب  70 ريشا يطير الربيع

 إلياس زغيب 71 الظريف ملكو أيام المدرسة

 إلياس زغيب  72 مهرجان الفرح أيام المهرجان
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 إلياس سميا 73 أمير األحالم أيام االحتالل التركي للبنان

 إلياس سميا 74 حلم ربيع الستينيات

 سمياإلياس  75 الراعي وملكة العصافير  القديمالّزمانفي 

 إلياس سميا 76 القيثارة الفضية الّلبنانيةالحرب األهلية 

 مصطفى _موهبة وٕارادة  القرن العشرون
 فروخ

 إلياس سميا  77

أمل أيوب  78 أحب الرياضة أول حصة رياضة
 فريجي

أمل أيوب  79 أطيب ليموناضة أيام المدرسة
 فريجي

أمل أيوب  80 سن لمى وقت عشاء العائلة
 فريجي

 أمل غانم  81  يحبني كثيًراذيال صديقي  غير محدد

ــــــــــصراع   الّلبنــــــــــانيزمــــــــــن ال
 اإلسرائيلي 

 إملي نصر اهللا 82 استحقت عيشها 

انزياح من اآلن إلـى ماضـي 
 .الطفولة

 إملي نصر اهللا  83 أندا الخوتا

 إملي نصر اهللا 84 أين تذهب أندا؟   القديمالّزمان

 إملي نصر اهللا  85 بداية في الثمانين  القديمالّزمان

 إملي نصر اهللا 86 بطاقة معايدة دأيام العي

 الّلبنانيزمن الصراع 
 اإلسرائيلي

 إملي نصر اهللا 87 البعد جفاء

 إملي نصر اهللا  88 بكاء في غابة شمالية غير محدد 

 يو م 1912نيسان عام 
مع (تانيك اّلتيغرقت 

 إملي نصر اهللا  89 الجبار 
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 )انزياحات زمكانية بسيطة

 ي نصر اهللا إمل 90 حسون الغربة .انزياح إلى الماضي

 إملي نصر اهللا 91 شوف تفرج يا سالم غير محدد

 إملي نصر اهللا  92 طبق محشي ملفوف  الحاضرالّزمن

 إملي نصر اهللا 93 طبيب مغربي زمن طفولة الراوية

 إملي نصر اهللا 94 العائد  غير محدد

 إملي نصر اهللا 95 على بساط الثلج الّلبنانيةأيام الحرب 

  اهللاإملي نصر 96  الغزالة منتصف تشرين

 إملي نصر اهللا 97 فرحان غير محدد

 إملي نصر اهللا  98 الكراز العبقري قبل ستمائة سنة

 إملي نصر اهللا 99 كالم غير محدد

 الّلبنانيةزمن الحرب األهلية 
 ).مع انزياحات بسيطة(

 إملي نصر اهللا  100 المدينة والحلم

عنــــــدما اختــــــرع شــــــاب مــــــن 
بعقلــين مــن آل حمــادة نظــام 

 self: يـــــةالّذاتالخدمـــــة "

service“ 

 إملي نصر اهللا 101 المغترب الرائد

 إملي نصر اهللا 102 المنعطف .انزياح إلى الماضي

 إملي نصر اهللا 103 نعمة اهللا زمن امتد سنوات

 إملي نصر اهللا 104 يد القانون الربيع

 إملي نصر اهللا  105 يوميات هر الثمانينيات

أيام العطلة الصيفية 
 لسنوات طويلة

 أنطوان مسعود 106 أدهم

 أنطوان مسعود 107 وباضت الدجاجة اآلن إلـى ماضـي انزياح من
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 الطفولة

انزياح من اآلن إلى أيام 
  في القريةالطفولة

 أنيس فريحة 108 اسمع يار ضا

إيلي مارون  109 الحذاء الطائر أيام المدرسة
 خليل

 توما الخوري 110 أهًال بالخواجا الّلبنانيةالحرب األهلية 

 وما الخوريت 111 رصاصة طائشة الّلبنانيةالحرب األهلية 

 توما الخوري 112 زلزال الّلبنانيةالحرب األهلية 

 توما الخوري  113 العائد  الّلبنانيةالحرب األهلية 

 توما الخوري 114 لعبة القدر   الحرب األهلية اللبناينة

 جبران مسعود 115 ابن العامل عيد الميالد

 جبران مسعود 116 البربارة ةالثاني الحرب العالمية 

 مسعودجبران  117 بو مرعي 1947

ــــــــــام االحــــــــــتالل التركــــــــــي  أي
 )انزياحات زمكانية(

 جبران مسعود 118 جدتي

 جبران مسعود 119 حمدون بيروت أيام زمان

 جبران مسعود 120 عنتر أيام االحتالل التركي

 جبران مسعود 121 في سبيل اللقمة أيام االحتالل التركي 

 جبران مسعود 122 معاول األرض 1956

انزياح من الحاضر إلى 
 الطفولةأيام 

 حسن عبد اهللا  123 عظم هول أعظم بهجةأ

 حسن عبد اهللا  124 األقرع أيام المدرسة

 حسن عبد اهللا 125 ثروة من األوهام غير محدد

 حسن عبد اهللا 126 الحياة الجديدة أيام المدرسة
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 حسن عبد اهللا  127 الدراجة الزرقاء أيام العطلة

الديك األبيض والديك  غير محدد
  األسود

 حسن عبد اهللا  128

 حسن عبد اهللا  129 مازن والنملة أيام المدرسة

 حسن عبد اهللا  130 الهر المخيف غير محدد

 حسن عبد اهللا 131 الولد والعنزة والخروف  أيام المدرسة

نهــــــار مــــــن الــــــصباح حتــــــى 
 المساء

 حسن عبد اهللا 132 يوم خارج المدرسة

ربيعة أبي  133 رحلة الوروار انزياحات زمنية كثيرة
 فاضل

 دارغوثرشاد  134 أضواء المدينة بيروت أيام زمان

 رشاد دارغوث 135 بابا مبروك أيام األمير بشير الشهابي

 رشاد دارغوث 136 جحا وحماره فصل الخريف

 رشاد دارغوث 137 خالفات محببة زمان يمتد سنوات

 رشاد دارغوث 138 القلوب الكبيرة عقيب  العالمية األولى

 رشاد دارغوث  139 كنوز ال تنفذ أيام العطلة المدرسية

 رغوثرشاد دا 140 محاولة فصل الصيف

 رشاد دارغوث 141 معلمي األول 1935

 رشاد دارغوث 142 من أجل جلدة ممزقة فصل الصيف

 رشاد دارغوث 143 يوم عاد أبي أيام المدرسة 

 رضوان الحريري 144 أجمل ما في الدنيا 1994 آذار 21

 روز غريب 145 أبو الشوارب سهرة مسائية

 رو زغريب  146 ألقوا دلوكم امتد سنوات
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انزياح من اآلن إلى ماضي 
 طفولةال

 روز غريب 147 المنزل القديم

وقت بنت أليسار مدينة 
 قرطاجة

 روز غريب  148 تضحية أليسار 

 روز غريب  149 جحا قاض  عاش فيه جحاالذي الّزمان

 روز غريب 150 جحا معلم أوالد  عاش فيه جحاالذي الّزمان

 روز غريب  151 جحا وتيمورلنك  عاش فيه جحا الذي الّزمان

 روز غريب  152 جحا وحماره يه جحا عاش فالذي الّزمان

 روز غريب  153 جحا يخاصم زوجته  عاش فيه جحاالذي الّزمان

 روز غريب  154 جزاء سنمار أيام النعمان ملك الحيرة

 روز غريب  155 الجزيرة المسحورة غير محدد

 روز غريب 156 جنية الينابيع فصل الشتاء

 روز غريب  157 حذاء أبي القاسم الطنبوري  القديمالّزمان

 روز غريب  158 حكاية أبي علي  القديمّزمانال

 روز غريب  159 الدودة العجيبة  فصل الربيع

 روز غريب  160 رحلة ورقة بدايات فصل الخريف

 روز غريب  161 الريحانة  القديمالّزمان

 روز غريب 162 زهرة البر غير محدد

 روز غريب 163 السجادة العيد

 روز غريب  164 سميرة ورفاقها في الجبل أيام العطلة الصيفية 

 روز غريب 165 سميرة ورفاقها في الساحل أيام المدرسة

 روز غريب 166 الشتاء والجدة موسم الشتاء

 روز غريب  167 صندوق أم محفوظ غير محدد
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 روز غريب  168 العجوز والذئب غير محدد

 روز غريب 169 عنتر غير محدد

نهايــــــــــــة موســــــــــــم الزيتــــــــــــون 
 )الخريف(

 روز غريب 170 عيد في القرية

  غريبروز 171 فرحة اللقاء  يوم العيد

 روز غريب 172 في أرض الجليد أيام العطلة الصيفية

 روز غريب  173 كبي الدبس والطحينة  القديمالّزمن

 روز غريب  174 الكنغر أحد أيام المدرسة

 تأكل على خرم اّلتيالمرأة  زمان يمتد سنوات
 اإلبرة

 روز غريب 175

 روز غريب 176 مركب الفأرة  القديمالّزمن

 ريبروز غ 177 مسك  أيام العطلة الصيفية 

 روز غريب 178 معركة عنجر 1624

 روز غريب 179 المعني الكبير أيام فخر الدين المعني

انزياح (أيام عيد الميالد 
 )إلى ماضي الجدة

 روز غريب 180 مغارة الميالد

ــــــــــّزمن الــــــــــدالئل .  القــــــــــديمال
 ].السلطان، صرة النقود[

 روز غريب 181 المنجم عصفور

 روز غريب 182 الموت أحب إلي العصر الجاهلي 

 روز غريب  183 موت جحا  عاش فيه جحاالذي نالّزما

 روز غريب 184 نادرة والسمكة  القديمالّزمان

زمان امتد سنوات منذ أيام 
 التعليمالتلمذة إلى أيام 

 روز غريب 185  الخفيةالّنار

 روز غريب  186 النملة والُبرغوث  القديمالّزمان
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انزياح من اآلن إلـى ماضـي 
  الطفولة

 روز غريب 187 الهر البري 

 روز غريب 188 الوفاء النبيل لقرن السادس للميالدا

 روز غريب 189 اليد البشرية غير محدد

 زينب الزيلع ريما 190 الضفدعة والبطة غير محدد

سالم شمس  191 أم سليم ودجاجتها غير محدد
 الدين

سالم شمس  192 الزجاج المكسور أيام المدرسة
 الدين

سالم شمس  193 الصياد والثعلب فصل الشتاء
 الدين

 سماح إدريس 194 أم جديدة  سةأيام المدر 

 سماح إدريس 195 البنت الشقراء عيد ميالد طفل 

 سماح إدريس 196 تحت السرير  أيام المدرسة

ة الكوسى غير محدد سماح إدريس 197 ِقص 

 سماح إدريس 198 الكل مشغول  يوم العطلة األسبوعي

انزياحـــات ( الحــرب األهليـــة 
 )زمنية بسيطة

 سماح إدريس 199 الملجأ

 ماح إدريسس 200 الموزة غير محدد

سناء سامي  201 سيرة الحمار األخير . انزياحات زمنية كثيرة
 شباني

سناء سامي  202 الجار الجديد" نقار" غير محدد 
 شباني 

سناء سامي  203 كوكي لحل المشاكل أيام العطلة الصيفية
 شباني
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غيرالربان  أيام العطلة الصيفية  طارق العسلي  204 الص 

غيرالرياضي  يوم عطلة مدرسية طارق العسلي  205 الص 

غيرالقائد  عطلة الصيف طارق العسلي  206 الص 

غير القاضية  عطلة الربيع طارق العسلي  207 ةالص 

غيرالقرد  في أحد األيام وحيوانات الص 
 الغابة

 طارق العسلي 208

غيرالعب كرة القدم  دورة تصفيات كرة القدم طارق العسلي  209 الص 

غيرالمخترع  عطلة الصيف طارق العسلي 210 الص  

غير الممرضة  يوم عطلة مدرسية طارق العسلي  211 ةالص 

غيرالمهندس  عطلة الصيف طارق العسلي  212 الص 

غيرالموسيقار  يوم مثلج طارق العسلي  213 الص 

 غريد الشيخ 214 أجمل عينين غير محدد

 غريد الشيخ 215 أعرف من دون أن أرى مساء أحد األيام

 غريد الشيخ 216 الحارس األمين عطلة مدرسية

 غريد الشيخ 217 صديقنا أرنوب محددغير 

 غريد الشيخ 218 مفأجاة ساّرة عيد ميالد نزار

 فريد أبو فاضل 219 جبور ومرقد عنزة  القديمالّزمنفي 

 فريد أبو فاضل 220 زغاريد الجن أيلول

 فريد أبو فاضل 221 ليلة الميالد ليلة عيد الميالد

 فريد أبو فاضل 222 المقدر  القديمالّزمان

 ليلى إبراهيم 223 بيعة رحلة في الط عطلة مدرسية

 مجهول المؤلف 224 سامي واألسماك عطلة مدرسية

 أوائل أيام الشتاء

 

 سامي وتلوث الهواء

 

 مجهول المؤلف  225

 مجهول المؤلف 226 سامي والغابة  عطلة الصيف
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 مجهول المؤلف 227 سامي يحب الطبيعة أيام المدرسة 

 مجهول المؤلف 228 سنجوب والطبيعة في أحد األيام

 مجهول المؤلف 229 حضان الطبيعةليلى في أ الربيع

 محمد العدناني 230 في حديقة الحيوانات غير محدد

محمد علي  231 أغاني المطر فصل الشتاء
 شمس الدين

محمد علي  232 الجدة أم عاصم   الحاضرالّزمن
 شمس الدين

محمد علي  233 حديقة الفصول األربعة فصول السنة
 شمس الدين

محمد علي  234 شاعر صغير  أيام المدرسة
  شمس الدين

محمد علي  235 نلتقي إذا جاء المساء الفجر
 شمس الدين

محمد علي  236 نيسان على العتبة الربيع
 شمس الدين

 منيا الحايك 237 من هو صديقي؟ ليل أحد األيام

 منير الخطيب  238 مغارة الزيت يوم من أيام الربيع

 منير عشقوتي 239 حربوق زمان يمتد سنوات

 منير عشقوتي 240 الديك المغرور غير محدد

 منير عشقوتي 241 شبشول حددغير م

انزياح من اآلن إلـى ماضـي 
  الطفولة

 منير عشقوتي 242 شجرة الدار

 منير عشقوتي 243  في غضبة األمواج انتهاء العام الدراسي
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 منير عشقوتي 244 قلبي على ولدي الفجر

انزياح من اآلن إلـى ماضـي 
  الطفولة

 منير عشقوتي 245 مغارة ظريفة

 شقوتيمنير ع 246 المنقذون كل أيام السنة 

 منير عشقوتي 247 هارب في الظالم أيام المدرسة

 منير عشقوتي 248 الهرة الشقراء غير محدد

 منير عشقوتي  249 وفاء ال يموت  زمان يمتد سنوات

 مي منصور 250 معمودية الغربة غير محدد

انزياح من اآلن إلى ماضي 
  الطفولة

 ميخائيل صوايا  251 طالب علم في العشرينات

 ميشال عبد اهللا  252  والقطةزياد في صباح يوم مشرق

 ميشال عبد اهللا  253 العصفورة وصغيرها صباح يوم ربيعي

 ميشال عبد اهللا  254 الكلب الوفي غير محدد

 ناديا دياب 255 معروف اإلسكافي  القديم الّزمان

 نازك خريس 256 السمكة والبحر أول عطلة الصيف

غيرالقنفذ   فصل الربيع نازك خريس  257 الص 

ء يوم ولدت الغزالة هيفا
 مولودها بدر

 نازك خريس 258 المولود الجديد

 نازك سابا يارد 259 بعيًدا عن ظل القلعة عطلة الصيف

مع انزياحات (أيام المدرسة 
 ).داخلية بسيطة ومحدودة

 نازك سابا يارد 260 في ظل القلعة 

نهــــــار مــــــن الــــــصباح حتــــــى 
 المساء

 نبيهة محيدلي 261 بالل وعامر

الداللة : مساء أحد األيام  نبيهة محيدلي 262  ياسرالّساحر
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 ) وٕاشعالهاإطفاء األضواء(

 نبيهة محيدلي 263 غسان يعرف أنه يكبر فصل الصيف

 نبيهة محيدلي  264 غسان يعرف ما هو التلوث بعد ظهر أحد األيام

 نبيهة محيدلي 265 غسان يعرف ما هو المطر فصل الصيف

نهار من الصباح حتى 
 المساء

 نبيهة محيدلي 266 مرمر

نهاد طنوس  267 يةعطلة صيف في القر  عطلة الصيف
 عبد اهللا 

نهى طبارة  268 راجي فوق قوس قزح فصل الشتاء
 حمود

 هنادي دية  269 أنا أرى غير محدد

 وفاء الحسيني  270 أحالم ندى غير محدد

 وفاء الحسيني 271 بذرة تروي حكايتها وقت نضوج ثمار الكرز

 وفاء الحسيني 272 الخياط والقمر شهر قمري

 اء الحسينيوف 273 صباح الخير يا بحر صباح أحد األيام

 وفاء الحسيني 274 عصفورة العيد وشجرة التفاح  أيام العيد

 وفاء الحسيني 275 ليلى في الغابة الصفراء فصل الخريف
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  فهرس المصادر والمراجع
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  المصادر والمراجع العربية والمعربة : أوالً 
   المصادر  _أ 

 

 اءال��ّشعرم��ن الفقھ��اء والمف��سرين، وأخب��ار الحمق��ى والمغفل��ين،  :أب��و ف��رجابـن الجــوزي،  .1
والمتأدبين، والكتاب والمعلم�ين، والتج�ار والمت�سببين، وطوائ�ف تت�صل بالغفل�ة ب�سبب 

 ت.د.بيروت، دار اآلفاق الجديدة. متين

إيـران، .لـسان العـرب): م1311 / _ه701(ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم  .2
 . _ ه1405قم، نشر أدب الحوزة، 

بيـروت، دار ) قـاموس ألفبـائي للـصغار واألحـداث (الناشـئةقـاموس : م، نجيب؛ السكاف، سعدآد .3
  .1998: 1أبعاد، ط

: 1بـــة لبنـــان، دار الرمـــال، طبيـــروت، مكت). قـــاموس مدرســـي ابتـــدائي(المنـــار : جوزيـــفاليـــاس،  .4
2005. 

ر، بيــروت، دار صــاد. العقــد الفريــد: األندلــسي، أبــو عمــر أحمــد بــن محمــد بــن عبــد ربــه .5

  .2001: 1ط

بيـروت، دار العلـم للماليـين، ط . ) عربـي_قـاموس إنكليـزي (المورد : البعلبكي، منير .6
1978. 

  . 1906مصر، مطبعة النيل،. العيون اليواقظ في األمثال والمواعظ: جالل، محمد عثمان .7
ــان : دي ســيغور، صــوفي .8 غير الفتات ــص ــانال وجيــه العمــر، دمــشق، : تــر. 2ق + 1ق ،تان المثاليت

  .1981 السورية،الثقافةرة وزا
  .  1948، 2بغداد، وزارة المعارف، ط. التعليم و الّتربيةتمائم : الرصافي، معروف .9

 قــاموس تــراجم ألشــهر الرجــال والنــساء مــن العــرب والمــستعربين _األعــالم : الزركلــي، خيــر الــدين .10
  . 1989، 8بيروت، دار العلم للماليين، ط. والمستشرقين

 . ت.بيروت، منشورات دار مكتبة الحياة، د.  العربيةاللغةخ آداب تاري: زيدان، جرجي . 11

  .  1949مصر، المكتبة التجارية الكبرى، . منتخبات من شعر شوقي في الحيوان: شوقي، أحمد .12
حققــه وقــدم لــه أســعد . تمثــال األمثــال: الــشيبي، أبــو المحاســن محمــد بــن علــي الُعبــدري .13

 .بيروت، دار المسيرة. ذبيان
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 علـى ألفيـة شرح ابـن عقيـل: بن عقيل العقيلي الهمداني المصري، بهاء الدينعبد اهللا  .14
مــــصر، المطبعــــة الرحمانيــــة، . اإلمــــام أبــــي عبــــد اهللا محمــــد جمــــال الــــدين ابــــن مالــــك

 م1931 _ _ه1350

  . 1979بيروت، دار العلم للماليين، ط، . المعجم األدبي: عبد النور، جبور .15
  .1974 : 5بيروت، دار مارون عبود، ط). رةأقزام جباب(، مج ميالد: عبود، مارون .16
، مجموعـة قـصص الّلبنـانيبيـروت، دار الكتـاب . الحمار النبيه وقصص أخرى: العدناني، محمـد .17

 .  ت.، د)17(لألوالد 

ة، سـباق أتلنتـا األخيـر، العمـالق األنـاني، السر الرهيب: العدناني، محمـد .18 مجموعـة  طالـبِقـص ،
، مجموعــة قــصص لــألوالد الّلبنــانيبيــروت، دار الكتــاب ). ســباق أتلنتــا األخيــر وقــصص أخــرى(
 . ت. ، د)19(

). 16(، مجموعة قصص لألوالد في حديقة الحيوانات وقصص أخرى: العدناني، محمد .19

    . ت. د.  ودارالكتاب المصريالّلبنانيبيروت، دار الكتاب 

  .2003: 2بيروت، مكتبة لبنان،  ط. الّشائعةمعجم األخطاء : العدناني، محمد .20
  .                    1913القاهرة، نظارة المعارف العمومية، . آداب العرب: العرب، إبراهيم .21
 .1991: 6، ط3بيروت، مج). لبنان إن حكى(، مج الّتاريخزارنا : عقل، سعيد .22

 بي�روت، .)عرض وتقييم وترجم�ة(معجم المصطلحات ا�دبية المعاصرة : علوش، سعيد .23
  .م1985 _ _ ه1405، 1ر البيضاء، ط الدا_شبريس ، سواللّبنانيدار الكتاب 

 .ت.بيروت، دار صادر، د). العذارى(، مج بالد الذهب: عواد، توفيق يوسف .24

  .  1962، الّلبنانيبيروت، دار الكتاب . أغان وتمثيليات للصغار: غريب، روز .25
ثوليكيـة، بيـروت، المطبعـة الكا.  لروضة األطفال والـصفوف األوليـةالّصغارأغاني : غريب، روز .26

1948    .          
  . م1952، 1بيروت، دار العلم للماليين، ط.  العربيالّنقد الجمالي وأثره في الّنقد: غريب، روز .27
  .     1963،الّلبنانيبيروت، دار الكتاب . حديقة األشعار لألوالد: غريب، روز .28
 .1963، الّلبنانيبيروت، دار الكتاب . حديقة األشعار للصغار: غريب، روز .29

 الــسورية، الثقافــةحنــين حاصــباني، دمــشق، وزارة : تــر.  قــصص األخــوين جــريم:فــاليري، جيزيــل .30
1982 . 

، تـونس، المؤسـسة العربيـة للناشـرين المتحـدين، طبـع معجـم المـصطلحات األدبيـة: فتحي، إبراهيم .31
  . ت. التعاضدية العمالية للطباعة والنشر، د

  .1995: 2، مكتبة لبنان، طبيروت.  معجم األلفاظ العامية:فريحة، أنيس .32
  . 1913دمشق،. نوادر وفكاهات من أحاديث الحيوانات: قدسي، إلياس .33
 . 1981 السورية، الثقافةسالم جبارة، دمشق، وزارة : تر. أليس في بالد العجائب: كارول، لويس .34
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  .130ت، ص .بيروت، مطبعة داغر، د. ) تاريخ الحضارة_ والسكان الّشعوب(كتاب المعرفة  .35
 الـسورية، الثقافـةهيفـاء طعمـة، دمـشق، وزارة : تر. قصص أخرى لألخوين جريم: ور، بريجيتلكل .36

1981                 .  
  . م1934لبنان، . أمثال الفونتين: المخلصي، نقوال أبو هنا .37
 _ _ ه1403 العربيــــة، اللغــــةجمهوريــــة مــــصر العربيــــة، مجمــــع . المعجــــم الفلــــسفي .38

1983 . 

تحقيـــق محمـــد محيـــي الـــدين عبـــد الحميـــد، صـــيدا،  .  األمثـــالمجمـــع: الميـــداني، أحمـــد .39
 .1992 المكتبة العصرية،

 .     1950، 2، مطابع دار البصير، طتطريب العندليب: النحاس، جبران .40

  م               1923 _1341، 2مصر، دار الكتب المصرية، ط. سمير األطفال: الهراوي، محمد .41
كليزي، فرنسي، عربي، مع مسردين لأللفاظ اإلفرنـسية ، إنمعجم مصطلحات األدب: وهبة، مجدي .42

  .1974بيروت، مكتبة لبنان، . والعربية
،  واألدبيــةاللغويــةقــاموس المــصطلحات : يعقــوب، إميــل؛ بركــة، بــسام؛ شــيخاني، مــي .43

 .1987، 1بيروت، دار العلم للماليين، ط.  فرنسي_ إنكليزي _عربي 
 

  

  المراجع _ب 

بيـــروت، دار العلـــم للماليـــين، . يص األطفـــال عنـــد العـــربأغـــاني تـــرق: أبـــو ســـعد، أحمـــد .1
1974. 

 .1983دمشق، اتحاد الكتاب العرب،. أدب األطفال نظريا وتطبيقيا: أبو هيف، عبد اهللا .2

 . 1993 : 1طبيروت، دار الساقي،. تجارة الحرف المطبوع: ، موداسطفان هاشم .3

  .م1967 _ _ ه1387،  4ي، طبيروت، دار الكتاب العرب.  األدبيالّنقد: أمين، أحمد .4

 ،)بـري برازلتـون.قواعد الـدكتور ت( انضباط األطفال :بري؛ جشوا؛ سـبارو. برازلتون، ت .5
 . دت.الثقافيبيروت، الحوار . بان طارق الكيالني: تعريب

بيروت، .  بيبلوغرافيا1950 _1850ات الّلبنانيالكاتبات : بيومي، نهى؛ سابا يارد، نازك .6
                2000دار الساقي،

  .  1982القاهرة، دار النهضة العربية،. التربوي الّنفسعلم : جابر، عبد الحميد جابر .7
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 _الزلـزال البـشري ( مـج ،لعبة القـدر، زلزال، رصاصة طائشة، أهًال بالخواجا، العائد: الخوري، توما .28
 .1996: 1بيروت، بيت الحكمة، ط). قصص اجتماعية من محنة لبنان

معلمي  ،محاولة، كنوز ال تنفذ،  خالفات محببة، القلوب الكبيرة، أضواء المدينة:  دارغوث، رشاد .29
: 9بيروت، دار الحكمة، ط ). يوم عاد أبي(مج ، يوم عاد أبي، من أجل جلدة ممزقة ،األول

2001 .  
 .1996 6بيروت، بيت الحكمة، ط). بابا مبروك(، مج جحا وحماره، بابا مبروك: دارغوث، رشاد .30

لبنان، مكتبة ). 2( حكايات محبوبة _سلسلة كتب الفراشة معروف اإلسكافي، : دياب، ناديا .31
 . ت.ن،دلبنا

  . 2005 1بيروت، أصالة للنشر والتوزيع، ط. أنا أرى: دية، هنادي .32
 _بيروت، دار اإلبداع . سلسلة أحلى أوقات العطلة، األرنب الذكية: رزق اهللا، إلياس إدمون .33

 . 1996، 1الحرف الذهبي، ط

 . 1995 أوقات العطلة، بيروت، دار اإلبداع، الحرف الذهبي، سلسلة أحلى. الضفدعة والبطة: ، زينب الزيلعريما .34

  .1991: 1بيروت، مكتب الخدمات الجامعية، ط.  رواية_ الظريف ملكو: زغيب، إلياس .35
 .1993، 1بيروت، مكتبة نوفل، ط. ريشا يطير: زغيب، إلياس .36

 . 1،1995ط .  بيروت، مكتبة نوفل.قفزة على الثلج: زغيب، إلياس .37

 . 1995، 1بيروت، مكتبة نوفل، ط. مهرجان الفرح: زغيب، إلياس .38
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، 1بيروت، دار الكتاب العالمي، ط). بعيًدا عن ظل القلعة(، و)في ظل القلعة: (سابا يارد، نازك .39
1999 . 

ــارة الفــضية، الراعــي وملكــة العــصافير: ، إليــاسســميا .40 ــر األحــالم ،القيث ). فــضيةالقيثــارة ال(، مجموعــة أمي
   . 1997 الحرف الذهبي، ط،_بيروت، دار اإلبداع 

  . 1998 1بيروت، دار اإلبداع الحرف الذهبي، ط. لم ربيعح: سميا، الياس .41
  .  الحرف الذهبي-  بيروت، دار اإلبداع).مصطفى فروخ(موهبة وٕارادة : سميا، إلياس .42
 . ت.بيروت، أصالة، د). صديقي شوشو(، مج الجار الجديد" نقار": شباني، سناء سامي .43

بيـــروت، دار .  للفتيـــان والفتيـــات، السلـــسلة القصـــصيةســـيرة الحمـــار األخيـــر: شـــباني، ســـناء ســـامي .44
 . 2004، 1الحدائق، ط

 .ت.بيروت، أصالة، د. كوكي لحل المشاكل: شباني، سناء سامي .45

ذجيـــة للطباعـــة النمو بيـــروت، الـــدار ). اقـــرأ وتعلـــم(، سلـــسلة الزجـــاج المكـــسور: شـــمس الـــدين، ســـالم .46
  .  2000: 2ط.  بيروت_والنشر، صيدا 

بيروت، المكتبة العصرية للطباعة النشر، ". اقرأ وتعلم"، سلسلة الصياد والثعلب: شمس الدين، سالم .47
  . 1999 2ذجية، طالنمو الدار 

  . 1995بيروت، دار الحدائق، . أغاني المطر: شمس الدين، محمد علي .48

 . 1997 1بيروت، دار الحدائق، ط. حديقة الفصول األربعة: شمس الدين، محمد علي .49
  1996بيروت، دار الحدائق،  .أم عاصمحكاية الجدة : ، محمد عليشمس الدين . 50

 .1995: 1بيروت، دار الحدائق، ط. شاعر صغير: شمس الدين، محمد علي .51

 . 1996: 1ط بيروت، دار الحدائق،. نلتقي إذا جاء المساء: شمس الدين، محمد علي .52

 .1998: 1ط بيروت، دار الحدائق،. نيسان على العتبة: شمس الدين، محمد علي .53

، مدخل إلى الرجولة، لنودع الربيع،  براءة األطفال ،أريد أًخا ،ابتسامة النصر: ينيإدفيك جريد، شيبوب .54
: 1 ط  الحرف الذهبي،_إلبداع بيروت، دار ا). الحلم(، مج هداياكم في العيد، موهبة فنية

2002 .  
غير المحتالة ، ةالّثالثاألشقياء ، أغنية العصفور: إدفيك جريديني، شيبوب .55 حكايتها مع ، جواز السفر، ةالص

بيــروت، دار ). الجــدول(، مــج وســام النظافــة، الطفولــةمــن بــراءة ، الجــدول،  ســنابل القمــح ،الفــن
  . 2001: 1ط .  الحرف الذهبي_اإلبداع 

غير األم : إدفيك جريـديني، شيبوب .56 سـيطلع ، سـت سـنوات ، الكذبـة البيـضاء، االنتصار على التحـدي، ةالص
 الحـــرف _بيـــروت، دار اإلبـــداع ). ســـيطلع فجـــر جديـــد(مــج وقعـــة الغـــداء الـــساخنة، ، فجـــر جديـــد
 .1999 1الذهبي، ط
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أنت ولد  ،الوتر المقطوع، ألوان قوس قزح، الكلمة الحلوة، البيت غير المكمل: إدفيك جريديني، شيبوب .57
 الحرف _بيروت، دار اإلبداع ). أنت ولد مميز(، مج وصية العجوز، لغة المحبة مميز

  . 2001: 1الذهبي،ط
غير الحــالم :إدفيــك جريــديني، بشــيبو  .58 ــص غيرالــصناعي  ،ال ــوز،، حــسان وأخواتــه، الــص فــي مركــز  صــندوق الكن

الـصناعي ( مـج ؟هـل تعـود  الحمامـة، نشتغل لنتعلم، مواسم الخير ،مرجان ،ا◌ً ليس الفقر عيـب التأهيل،
غير 1999: 1 بيروت، دار اإلبداع، ط.)الص  

جـائزة الرفـق  ،بعـد العاصـفة ،اليـد الخـضراء، الغيـرة البيـضاء، الـشجرة المنتـصرة: إدفيك جريديني، شيبوب .59
بيروت، دار اإلبداع ). قمر الصحراء أجمل(مج  ، لبيب والرجل الضرير، حمامة السالم، بالحيوان

 .1999: 1 الحرف الذهبي، ط_

  . 1986، 1بيروت، مؤسسة نوفل، ط). مع الطبيعة(، سلسلة الصيد في العاصفة: إدفيك جريديني، شيبوب .60
غيرالطبيب : إدفيك جريديني، شيبوب .61 2000: 4 الحرف الذهبي، ط_بيروت، دار اإلبداع . الص.  
مـاذا  ؟لمـاذا مـات الكنـار؟ كيف تغلب على حزنـه، عقد الياسمين، سجادة جدتي: إدفيك جريـديني، شيبوب .62

: 1ط.  الحـرف الـذهبي_بيـروت، دار اإلبـداع ). عقـد الياسـمين(، مـج ناجي المختلف  علمه فلفل؟
1999 .  

 . 2005 _ 2004: 1بيروت، دار عون، ط). صحتي كنزي(، سلسلة أجمل عينين: الشيخ، غريد .63

 2004: 1بيروت، دار عون، ط). صحتي كنزي(، سلسلة أعرف من دون أن أرى: الشيخ، غريد .64
_ 2005 . 

 _ 2004: 1بيروت، دار عون، ط). صحتي كنزي(، سلسلة الحارس األمين: الشيخ، غريد .65
2005.  

 . 2005 _ 2004: 1بيروت، دار عون، ط). صحتي كنزي(، سلسلة صديقنا أرنوب: الشيخ، غريد .66

 .2005 _ 2004: 1بيروت، دار عون، ط). صحتي كنزي(، سلسلة مفاجأة سارة: الشيخ، غريد .67

 .1995: 1بيروت، مكتبة سمير، ط.  سيرة ذاتية_طالب علم في العشرينات : صوايا، ميخائيل .68

). يــوم خــارج  المدرســة(مــج ، يــوم خــارج  المدرســة، الحيــاة  الجديــدة، أعظــم هــول أعظــم بهجــة: ، حــسنعبــد اهللا .69
  .1997بيروت، دار الحدائق، 

 . 1998 1ط . بيروت، دار الحدائق). القصصية للفتيانالسلسلة (، األقرع: عبد اهللا، حسن .70

 . ت. د. دار الوسام،الّلبنانيبيروت، دار الفكر . الديك البيض والديك األسود: عبد اهللا، حسن .71

 . 1998، 1بيروت، دار الحدائق، ط . الهر المخيف: عبد اهللا، حسن .72

  . ت.بيروت، دار الحدائق، د. الولد والعنزة والخروف :عبد اهللا، حسن .73
  . ت. د.، دار الوسامالّلبنانيبيروت، دار الفكر . ثروة من األوهام: عبد اهللا، حسن .74

   . ت. دار الحدائق، دبيروت،. مازن والنملة: عبد اهللا، حسن . 75
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ثـــالث قـــصص مـــن (  مـــج، زيـــاد والقطـــة ،الكلـــب الـــوفي ،العـــصفورة وصـــغيرها: ، ميـــشالعبـــد اهللا .76
  . 1996، 1 الحرف الذهبي، ط_بيروت، دار اإلبداع ). الواقع

: 1بيروت، دار اإلبداع ، الحرف الذهبي، ط. عطلة صيف في القرية: عبد اهللا، نهاد طنوس .77
1996 .  

غيرالربان :  ، طارقالعسلي .78 1988بيروت، دار العلم للماليين، . )عبقريات مبكرة(، سلسلة الص. 

غيرالرياضي : ، طارقالعسلي .79 1980بيروت، دار العلم للماليين، . )عبقريات مبكرة(، سلسلة الص . 

غيرالقائد : ، طارقالعسلي .80 1980بيروت، دار العلم للماليين، . )عبقريات مبكرة(، سلسلة الص . 

غير القاضية : ، طارقالعسلي .81 1988بيروت، دار العلم للماليين، . )عبقريات مبكرة(، سلسلة ةالص . 

غيرالقرد : العسلي، طارق .82 1995، 1بيروت، دار الحدائق، ط.  وحيوانات الغابةالص.  
غيرالمخترع : ، طارقالعسلي .83 1980بيروت، دار العلم للماليين، . )عبقريات مبكرة(، سلسلة الص . 

غير الممرضة :  طارق،العسلي .84 1988بيروت، دار العلم للماليين، . )عبقريات مبكرة(، سلسلة ةالص 
 . 

غيرالمهندس : ، طارقالعسلي .85 1980بيروت، دار العلم للماليين، . )عبقريات مبكرة(، سلسلة الص . 

غيرالموسيقار : ، طارقالعسلي .86 1980 بيروت، دار العلم للماليين،. )عبقريات مبكرة(، سلسلة الص 
 .  

غيرالعب كرة القدم : ، طارقالعسلي .87 بيروت، دار العلم للماليين، . )عبقريات مبكرة(، سلسلة الص
1980 . 

، هـارب فـي الظـالم، فـي غـضبة األمـواج،  شبـشول، المنقـذون،  الديك المغـرور: عشقوتي، منيـر .88
  . 1998بيروت، . )قصص وحكايات(،     مج وفاء ال يموت

كـان (، مـج مغـارة ظريفـة ،قلبـي علـى ولـدي، شجرة الدار، حربوق، الشقراءالهرة : عشقوتي، منير .89
 .1996 1بيروت، ط ). في مرة

 .ت.بيروت، دار صادر، د). العذارى(، مج بالد الذهب: عواد، توفيق يوسف .90

  . 1995: 1بيروت، دار الحدائق، ط.  يحبني كثيرًاالذيصديقي : غانم، أمل .91
المنجم (، مج الموت أحب إلي ، تضحية أليسار، م عصفورالمنج، الوفاء النبيل. غريب، روز .92

  . 1998: 4بيروت، بيت الحكمة، ط). عصفور
، دار الكتـاب الّلبنـانيبيروت، دار الكتـاب ). 2قصص من الحياة (، مج أبو الشوارب: غريب، روز .93

 .ت.د. المصري

بيـروت، بيـت ).  الخفيـةارالنّ (، مج  الخفيةالّنار، ألقوا دلوكم السجادة،، البيت القديم: غريب، روز .94
  . 1996: 6الحكمة، ط

بيــروت، بيــت ). النجمتــان(،  مــج فرحــة اللقــاء، جــزاء ســنمار ،الجزيــرة المــسحورة: غريــب، روز .95
 .1996: 8الحكمة، ط 
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 .ت.بيروت، المكتبة األهلية، د. )1 ِقصةالعلم في (، سلسلة الدودة العجيبة: غريب، روز .96

 بيروت، دار . 8سلسلة مجموعة قصص عالمية لألطفال  ،)نادرة والسمكة( ،  مجنادرة والسمكة ،بس والطحينةكبي الد، الريحانة: ، روزغريب .97

 . 1980، الّلبنانيالكتاب 

). 3(، مجموعة قصص لألوالد )1سميرة ورفاقها في الساحل (، مج الشتاء والجدة: غريب، روز .98
 . 1980، الّلبنانيبيروت، دار الكتاب 

 . 5سلـسلة مجموعـة قـصص عالميـة لألطفـال ، ) وقـصص أخـرىُبرغـوثالنملـة وال(مـج  ،مركـب الفـأرة، ُبرغـوثالنملـة وال،  والذئبالعجوز: ، روزغريب .99

  . 1980، الّلبنانيبيروت، دار الكتاب 
في أرض الجليد وقصص (، مج في أرض الجليد، ليد البشريةا، الكنغر: ، روزغريب .100

 .ت. ، د21عة قصص لألوالد ، مجمو الّلبنانيبيروت، دار الكتاب ). أخرى

 دار الكتــاب المــصري، _ الّلبنــانيبيــروت، دار الكتــاب ). 1( قــصص مــن الحيــاة :مــج ، زهــرة  البــر،  تأكــل علــى خــرم اإلبــرةاّلتــيالمــرأة : ، روزغريــب . 101

 ت.د

    .ت.اب المصري، قصص من الحياة، د، دار الكتالّلبناني دار الكتاب _، بيروت )1(مجموعة قصص عالمية لألوالد ، المعلم عبد اهللا: ، روزغريب . 102

  . 1995 5ط.  بيروت، بيت الحكمة).رواية(المعني الكبير : غريب، روز .103
ــري: غريــب، روز .104 ــارة المــيالد، معركــة عنجــر، صــندوق أم محفــوظ ،الهــر الب ،  مــج مغ

  . 1986:  6بيروت، بيت الحكمة، ط). صندوق أم محفوظ(
حكايـات (، مـوت جحـا ، اصـم زوجتـهجحـا يخ، جحا وتيمورلنـك، جحا قاض: ، روزغريب .105

 . ت.، دالّلبنانيبيروت، دار الكتاب ). 8(مجموعة قصص لألوالد ، )2جحا 

مجموعـة قـصص لـألوالد ، )1حكايـات جحـا (، جحا وحماره، جحا معلم أوالد: ، روزغريب .106
 .ت.، دالّلبنانيبيروت، دار الكتاب ). 7(

 . ت.بيروت، المكتبة األهلية، د. )1 ةِقص العلم في (، سلسلة جنية الينابيع: غريب، روز .107

). 10(مجموعة قصص لألوالد ، حذاء أبي القاسم الطنبوري وقصص أخرى: ، روزغريب .108
  .ت.، دالّلبنانيبيروت، دار الكتاب 

بيـــروت، ). 8(، و)7(، مجموعـــة قـــصص لـــألوالد )2(، و)1(حكايـــات جحـــا : ، روزغريـــب .109
 . ت.، دالّلبنانيدار الكتاب 

بيروت، دار الكتاب ). 9(مجموعة قصص لألوالد ، ية أبي عليحكا: ، روزغريب .110
 . ت.، دالّلبناني

 . ت.بيروت، المكتبة األهلية، د. )1 ِقصةالعلم في (، سلسلة رحلة ورقة: غريب، روز .111

بيروت، ). 3(، مجموعة قصص لألوالد )1(سميرة ورفاقها في الساحل : غريب، روز .112
 . 1980، الّلبنانيدار الكتاب 
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بيروت، ). 5(، مجموعة قصص لألوالد )2+1(سميرة وفاقها في الجبل : روزغريب،  .113
 . 1986، الّلبنانيدار الكتاب 

ــر: غريــب، روز . 114 ــة، عنت ــي القري ــد ف ، سلــسلة مجموعــة )2(مــج قــصص مــن الحيــاة  ،مــسك ،عي
  . ت.، دار الكتاب المصري، دالّلبنانيبيروت، دار الكتاب . قصص عالمية لألوالد

بيروت، دار الكتاب ). قصص أصحابنا(، سلسلة أحب الرياضة :فريجي، أمل أيوب .115
 . 1999: 1العالمي، ط

بيــروت، دار ). الثــاني المــستوى _نــادي القــراء (، أطيــب ليموناضــة: فريجــي، أمــل أيــوب . 116
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  الكاتبة 
  : إيمان بقاعي. د

  .الجنسية اللبنانية_ 
  ). اختصاص أدب األطفال والشباب(دكتوراه في األدب العربي _ 
  . عضو في اتحاد الكتاب اللبنانيين_ 
 .الشباب األطفال و األدب العربي وأدب: جامعية لمادتيأستاذة _ 

   :كتاباتها المنشورةبعض  
  ). رواية (األرملة، ومني الوفاء، عزةـ 
  ).قصة ـ دار النخبة، بريوت  (تحت ضوء القمرـ 
  ). قصص قصرية، بريوت، دار النخبة ( أجيئِك حيث تكونين ـ
 ). ـ دار قناديل، بريوتللّناشئةقصة (خَشبونا ـ 

  . ) ـ دار النخبة، بريوتللّناشئةقصة  (آديوخـ 
  ). ـ دار النخبة، بريوتللّناشئةقصة  (قانا ـ 
  ).دار النخبة، بريوت_ قصة للّناشئة  (مغامرات عطلة الربيعـ 
  ).  ـ دار قناديل، بريوتللّناشئةجمموعة قصصية  (سيدات صغيراتـ 
  ).  قصة لألطفال ـ دار الراتب اجلامعية، بريوت12 (أصدقاء البيئةـ 
 ثقــايف لــألوالد والناشــئة ـ دار الراتــب  كتــاب12 (سلــسلة أدب وســلوكـــ 

  ). اجلامعية، بريوت



 897

: صــادرة عــن الــدار النموذجيــة_  قــصة لألطفــال 12 (سلــسلة الغــذاء_ 
  ).صيدا

  ). قصة لألطفال ـ القمر الصغري، دمشق12 ( مذكرات اآلنسة أديبةـ 
  _ Woodina: قصة للناشئة 

ديـة أدبيـة دراسة نق(الوطن في أدب الشراكسة العربي والمعرب ـ 
   ).ـ املنتدى الثقايف الشركسي، دمشق

  ).دراسة أدبية ـ بريوت(ـ نازك المالئكة 
  ).دراسة أدبية ـ بريوت (ـ فينيقيا الحلم  ـ سعيد عقل 

ــ محمــد الفيتــوري ــ الــضائع الــذي وجــد نفــسه ـ دراســة أدبيــة ـ  (ـ
  ).بريوت

  ).دراسة أدبية ـ بريوت ( ناٌر أم كِلم_ـ معروف الرصافي  
دراســـة أدبيـــة ـ (ــــ منـــشد العروبـــة واألطفـــال  ليمان العيـــسىــــ ســـ

  ).بريوت
  ).دراسة أدبية، بريوت (والفردوس المشتهى ـ إلياس أبو شبكة

  ).دراسة أدبية ـ دار الفكر اللبناين (ـ شاعر فوق الماء ـ نزار قباني
 ).أكادمييا، بريوت(ـ شرح ديوان أبي تمام 

 ).مييا، بريوتأكاد(  ـ تحقيق كتاب الحيوان للجاحظ

  .)معجم في القواعد(ـ قاموس األسماء واألفعال والحروف 
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  ).دراسة أدبية ـ دار اهلادي، بريوت ( ـ فن قصة األطفال
  )دراسة أدبية، دار النخبة، بريوت( ـ كيف تكتب قصة لألطفال

   ).دراسة أدبية ( ـ قصة األطفال ماهيتها، أنواعها، كيف نرويها
ثقافـــــة أطفـــــال، درا عـــــالء الـــــدين،  (ل ــــــ قـــــاموس ألعـــــاب األطفـــــا

  ). دمشق
ــ أدب األطفــال والــشباب  دراســة أدبيــة ـ دار الراتــب اجلامعيــة، ( ـ

   ).بريوت
  )دار الراتب اجلامعية، بريوت_ لغة (األخطاء الشائعة _ 
ثقافــة مدرســية ـ دار  (دليلــك إلــى اإلنــشاء وتحليــل النــصوص ـــ 

  ).الراتب اجلامعية، بريوت
ثقافـة مدرسـية ـ  (لعربـي لطـالب المرحلـة الثانويـةتـاريخ األدب اــ 

 ).دار الراتب اجلامعية، بريوت

دراسة أدبية ـ دار الراتب اجلامعية، ( ـ الشعر العربي المعاصر
   ).بريوت

ثقافــــة  (معجــــم تقنيــــات القــــراءة والكتابــــة والبحــــث للطــــالب ـــــ 
  ).مدرسية ـ دار الراتب اجلامعية، بريوت

ـــّشريف جبـــارة الـــّصفا_  ـــبض الـــّشعر الّنبطـــي: رال دار _ أدب (ن
  ).النخبة، بريوت
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  قيد اإلنجاز
  .معجم مصطلحات أدب األطفال والشبابـ 
  . عربية_لغة عربية : العربيمعجمي ـ 
قـصة لـألوالد تعـرفهم بإشـارات الـسري   (يد سريع يصل متـأخًراالس ـ ـ

  .)كلها
ةيف دراســـة أكادمييـــ(كاتبـــة أطفـــال مبدعـــة مـــن لبنـــان : روز غريّـــبــــ 

  ). أدب األطفال عند روز غريب
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