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أول الكالم

»اإلنس���ان العظيم هو اإلنس���ان الذي ال يفقد 
قلب الطفل«

)حكمة شرقية(

ف���ي أوائ���ل الثمانيني���ات م���ن الق���رن املاضي 
أص���درُت كتاب���ي »الوج���ه الغائ���ب- دراس���ات ف���ي 
أدب الطف���ل العرب���ي«. وكن���ت توقف���ت في���ه عند 
البداي���ات األول���ى له���ذا النوع م���ن األدب، الذي 
ُيكت���ب لألطف���ال. ووج���دت -عب���ر التتب���ع- أن 
الطف���ل العرب���ي أكث���ر أطف���ال العال���م حرمانًا، 
وأن التألي���ف لألطف���ال -وهم املس���تقبل- غائب 
متام���ًا، وم���ا املجالت الت���ي كانت تصدر باس���مه 
ف���ي هذا البلد العربي أو ذاك إاّل تس���اٍل ال تنمي 
ه  معرف���ة الطفل وال تكس���به ما يحتاج إليه ِس���نُّ
م���ن معلومات أولية في مج���ال اإلبداع والفكر. 
ومنذ ذلك احلني )أي منذ صدور كتابي، عن دار 
املس���يرة ف���ي بيروت( لم يح���دث أي تغيير ُيذكر؛ 

فم���ا ي���زال الطف���ل العرب���ي محروم���ًا، والكتابة 
اب.  للطفل غير واردة في أذهان الناش���رين والكتَّ
وفي آخر معرض للكتاب حضرته وجدُت الكثير 
جدًا م���ن األوراق واألغلفة امللونة التي تخاطب 
عي���ون الطف���ل؛ لكنن���ي ل���م أج���د الكت���اب الذي 

يخاطب عقله ووجدانه.

وأكاد أتذكر باحل���رف ما قاله بعض الزمالء 
بع���د أن ق���رؤوا كتاب���ي املش���ار إلي���ه. وكان س���ؤال 
أحده���م مريرًا ومؤمل���ًا: »إذا كان معظ���م الرجال 
والنساء في الوطن العربي محرومني من نعمة 
الق���راءة والكتاب���ة، فم���اذا تتوقع أن تك���ون عليه 
ح���ال الطف���ل العرب���ي، هذا املخلوق املنس���ي في 
حس���اب األنظمة، وال���ذي بالكاد يعث���ر له والده 
عل���ى ث���وب وغ���ذاء!؟«. وأعت���رف أن س���ؤااًل كهذا 
أثار قلقي وأدخلني في مس���ارب عديدة وجعلني 
أجته نحو قراءة الواقع السياس���ي واالقتصادي 
والثقافي واالجتماعي في هذه املنطقة العجيبة 
املليئة بالثروة والفقر واألمية؛ إذ يس���تحيل في 

الطفل هو املبدع الكبري
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أوضاعنا العربية الراهنة أن يجد اإلنسان شيئًا 
من اإلنصاف، رجاًل كان أم امرأة أم طفاًل.

ومب���ا أنن���ا نناقش في هذه الكلم���ة موضوعًا 
محددًا، هو حرمان الطفل العربي من الكتابات 
الت���ي ترتق���ي بوعي���ه وتوجه مس���اره ف���ي حياته 
القادم���ة، فإنن���ا نْقُص���ر احلدي���ث عل���ى كيفي���ة 
التعام���ل م���ع الطف���ل العربي، ال���ذي أتاحت له 
الظ���روف اخلاص���ة أو العام���ة الق���راءة، وال���ذي 
يذهب إلى املدرس���ة ويج���د اإلمكانات الضرورية 
كالطع���ام والثي���اب، لكن���ه يعان���ي م���ن حرم���ان 
حقيق���ي في هذا اجلانب م���ن حياته، فما ُيكتب 
ل���ه في غالب األحيان م���ن قصص، وما ُيقدم له 
من معلوم���ات، ال يخاطبه كإنس���ان، بل بوصفه 
طف���اًل، وه���و بالتالي يخاطب حجم���ه ال عقله، 
وه���ي نظ���رة س���اذجة؛ فالطف���ل ه���و الرج���ل أو 
املرأة، ولديه من األحاس���يس والوعي ما يجعله 
يكتش���ف زي���ف الكثير مما يقدم���ه له بعض من 
يتوهم���ون أنه���م يكتب���ون له، فضاًل ع���ن أنهم ال 
يدركون مش���كالته وأبعاد رؤيته املبكرة لألشياء، 
وال يحاولون اإلصغاء إلى أسئلته العميقة، تلك 
املرتبط���ة بالواقع وما يعاني منه عالم اليوم من 
صراع���ات مفتعلة ومن ح���روب مدمرة وضحايا 
كثي���رة من النس���اء واألطف���ال واألبرياء ممن ال 

حول لهم وال قوة.

إن الدراس���ات املعمق���ة ف���ي ه���ذا املج���ال ال 
تنظ���ر إل���ى الطف���ل م���ن منطلق حجم���ه، وإمنا 
من منطلق أس���ئلته ورؤيته إل���ى احلياة والناس 
واألح���داث، وم���ن خ���الل تص���وره ملا يح���دث في 
ل���ه  تتع���رض  وم���ا  اجلي���ران،  ومن���ازل  من�زل���ه 

مدينت���ه ووطنه من ويالت كان العقالء -بش���يء 
م���ن احلكم���ة والت���وازن- قادري���ن عل���ى جتنبها 
والعم���ل على إيجاد حالة م���ن التعايش بني كل 
الفئات واالنتماءات. كما أن نقاء الطفل وبراءة 
تصورات���ه جتعل���ه ي���رى احلقيق���ة كما ه���ي، بال 
���اب واملبدعني  رت���وش وال تزيي���ف. ويج���در بالكتَّ
أن يس���اعدوا أنفسهم في استقراء ما يقوله وما 
تهمس به شفتاه البريئتان وما تقوله انكسارات 
عينيه جتاه مناقشات الكبار وأحاديثهم املفعمة 

باخلوف والضجر.

وحني ق���ررت مجلة »غيم���ان« أن يكون »واقع 
الكتاب���ة للطفل« س���ؤال هذا الع���دد، فإمنا كانت 
تهدف إلى لفت االنتباه إلى املس���تقبل املنش���ود، 
بوصف الطفل الصورة القادمة لهذا املس���تقبل. 
وال ينبغي أن ننس���ى في مناس���بة كهذه أن نشيد 
بع���دد مم���ن ن���ذروا كل أوقاته���م أو بعضه���ا، وكل 
إبداعاته���م أو بعضه���ا، للطف���ل العرب���ي، وف���ي 
مقدم���ة هؤالء ش���اعر العروب���ة الكبير األس���تاذ 
س���ليمان العيس���ى، ال���ذي أب���دع مكتبة ش���عرية 
للطف���ل العربي، ومن منظور مس���تقبلي واضح 
املعالم والرؤى. وكذل���ك كاتب األطفال املعروف 
وصاح���ب األلف كت���اب للطفل العربي األس���تاذ 
عبد التواب يوس���ف، الذي س���بق ل���ي أن أهديت 
إليه كتاب »الوج���ه الغائب«، تعبيرًا عن تقديري 
املج���ال، واحترام���ًا  ف���ي ه���ذا  الثري���ة  جله���وده 
الختب���اره القائ���م عل���ى االس���تمرار ومواصل���ة 
الكتاب���ة للطف���ل بعد أن تراجع عنه���ا اآلخرون، 
ألنها ال تطعم صاحبها وال متنحه الشهرة التي 

يبحث عنها. 


