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تخ�ســـ�ص »غيمان« �ســـ�ؤال هذا العدد لـ اأدب الطفل يف الثقافة العربية الراهنة، والأزمة 
التـــي تعتقد ب�ج�دها يف هذا املجال، وما تعانيه الكتابة للطفل من �ســـحٍّ وتهمي�ص. وقد 

وّجهت املجلة �س�ؤالها اإلى عدد من املهتمني باأدب الطفل واملتابعني للكتابة فيه.

�س�ؤال الكتابة

سطر.. ورسم بحجم طابع البريد

-1-
تطف������و قضي������ة أدب الطف������ل العربي 
وثقافته على السطح بني حني وآخر، 
مبناس������بة أو بدونها. وقد طرح هذا 
الس������ؤال الدكتور عبدالعزيز املقالح. 
والس������ؤال في حد ذاته يشي بلون من 
العت������اب أو الل������وم. والرجل قلق على 
مستقبل أمته، وله رؤيته اخلاصة في 
هذا الدرب، منذ شارك بورقة بحثية 
ف������ي مطلع الس������بعينيات م������ن القرن 
املاضي، كتبه������ا ملؤمتر أقامه االحتاد 
الع������ام للكتَّاب العرب ف������ي اجلزائر. 
وأيامه������ا أزعج������ه كثي������راً أن ينك������ر 

املش������اركون فيه وجود هذا األدب؛ ألن 
ما يكتب فيه ما هو إال كتابات تعليمية 
وعظي������ة ال ترقى إلى مس������توى األدب. 
وبعده������ا قدم كتاب������اً هاماً ح������ول أدب 
الطفل يحمل عن������وان »الوجه الغائب«. 
والعنوان -كالس������ؤال- يري������د أن يقول 
ش������يئاً ورأياً، وهذا هو أسلوبه اخلاص 
ف������ي طرحه للقضايا الت������ي يثيرها، هو 
هادئ، عف، لكنه حاد، وليس محايداً، 
وهو ال يجامل، ب������ل يعلن رأيه في ثنايا 

كلماته. 
تس������اءلت بدوري: هل م������ن مقياس أو 

معيار لهذا التقدم أو التراجع؟

اأدب الطفل.. اجلن�س الأدبي الغائب!

< عبدالت�اب ي��سف
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�س�ؤال الكتابة

لديَّ رد س������ريع: االحتاد الع������ام للكتَّاب العرب يعقد 
ندوة مع كل اجتم������اع جلمعيته العمومية، قناعة منه 
وإمياناً بأهمية هذا األدب؛ لكن طرح الس������ؤال على 
هذه الصورة يحت������اج أن نقف عند نقطة محددة، أو 
حلظة بذاتها نكون وصلنا إليها. حاولت البحث عن 
ه������ذه النقطة أو تلك اللحظ������ة، ووجدت صعوبة في 
العثور عليها. بالضبط، رأيت أن يكون الس������ؤال: هل 
يتطور ويتقدم في الوقت الراهن أم هو يتراجع، في 
مقارنت������ه ب������أدب األطفال عاملياً، خاص������ة في البالد 

املتقدمة؟!
هناك ما يشبه االتفاق على أن هذا األدب قد بدأ على 
يد أندرسون )1805-1875(. وهناك إجماع على أنه 
بدأ عربياً على يد أمير الشعراء أحمد شوقي شعراً، 
مع اجلزء األول من »الشوقيات« الصادر عام 1897. 
ونق������ر أنه بدأ نث������راً مع ظهور مكتب������ة الكيالني عام 
1927. وعلى ذلك نراه ق������د تأخر في ظهوره عندنا 
نحو قرن من الزمان. كما أن مسيرته شعراً جتاوزت 

قرناً. أما نثراً فهو لم يبلغ القرن بعد. 
ورمبا أجد في حدث وقع في مطلع التس������عينيات ما 
ميكن أن أق������ف عنده، بعد إنكار وج������ود هذا األدب 
بعشرين عاماً فقط؛ ذلك أن ثالثة من الكّتاب العرب 
ف������ازوا بجائزة امللك فيص������ل العاملي������ة، وهي جائزة 
قيِّم������ة ومحترمة، ال يس������مح أصاًل بالتق������دم إليها، 
بل يتم الترش������يح لها من خ������الل اجلامعات واملراكز 
الثقافية والهيئات األدبي������ة... الثالثة: أحدهم يهتم 
كثيراً باملعرفة والتعليم، والثاني يرى في نفسه كاتباً 
لألطف������ال وأديباً، وهما من مصر؛ أم������ا الثالث فهو 

شاعر من املغرب. 
س������وف يعلو ص������وت يعت������رض: هل تصل������ح اجلوائز 
معي������اراً، مهما بلغت أهميته������ا وجديتها؟ من جانبنا 
نقول: م������ا العمل وقد غاب النق������د متاماً في مجال 
أدب الطف������ل العربي؟! ويكفي أن نش������ير إلى أنه في 
أول مؤمت������ر علمي يناقش قضايا ه������ذا النقد، وقد 
عق������د في صنعاء، ف������ي الثمانينيات، وفي جلس������ات 
اإلعداد للبحوث والدراسات، استهان أساتذة النقد 
في جامعاتنا وأهم النق������اد لدينا مبوضوع نقد أدب 

األطفال، وحاولوا تهميشه أو استبعاده متاماً، ولوال 
إصرار الدكتور املقالح على طرحه لوافق املجتمعون 
على رأي أكبر قمم النقد في املغرب على أنه موضوع 
ال عالق������ة للمؤمتر به، واملصادف������ة البحتة هي التي 
جعلته يرأس اجللس������ة التي نوقش������ت فيها ورقة نقد 

أدب األطفال، ألول مرة في حياتنا األدبية.

-2-
الناق������د الكبي������ر ظل على رأي������ه وهو يق������دم الورقة 
وصاحبه������ا. وأكد ذل������ك في قوله في تلك اجللس������ة 
الصباحية: »نصف س������اعة لع������رض البحث، ونصف 
ساعة للمناقشة، ثم نستأنف عملنا«. وكانت تنتظره 
مفاجأة في ختام اجللسة اضطرته ألن يقول: »هذه 
أول مرة في مؤمترنا العلمي يُصفق لبحث وباحث«. 
ال اهتم������ام بنقد أدب األطفال، م������ع أن هذه الورقة 
نشرت في عش������ر مجالت عربية، إذ حملها أعضاء 
املؤمتر إلى بلدانهم وأفس������حت لها املجالت األدبية، 
ت ثالث������ون عاماً،  ب������ل والصح������ف، صدورها. وم������رَّ
وم������ا من نق������د، مم������ا جعلني أكت������ب مقاالً أتوس������ل 
في������ه إلى النق������اد: »اش������تمونا من فضلكم، نتوس������ل 
إليكم!«. رمب������ا عوضتني الدراس������ات واألطروحات 
 ف������ي الدراس������ات العليا ع������ن تناول أعمال������ي بالنقد 
)أربع رسائل ماجستير وثالث رسائل دكتوراه ونفس 

العدد تقريباً يجري جديد(.
والس������ؤال: هل ن������رى في ه������ذا تقدم������اً؟ أعرف أن 
الكثيري������ن ف������ي صفي ح������ني أقرر أن املس������افة بيننا 
وب������ني أدب األطفال العاملي مازالت طويل وواس������عة، 
بل وشاسعة. وسأقدم ش������واهد تؤكد ذلك، وستكون 
املقارنة كماً وكيفاً. ولنبدأ مبا أسميه نصيب الطفل 
من الكتب. أتيحت لي فرص بال حصر لالطالع على 
ما يجري في مجال نش������ر كتب األطف������ال، وبالذات 
في مجال األدب.. في مع������رض فرانكفورت الدولي 
للكتاب عندما استضاف الكتاب العربي شاركت في 
كافة الندوات اخلاصة بكت������اب الطفل التي أُقيمت. 
وف������ي الن������دوة األولى قال������ت لنا املس������ؤولة عن كتب 
األطفال: »نصدر سنوياً أربعة آالف كتاب لألطفال، 
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والطبعة األولى تصدر في 25 ألف نس������خة، أي 200 
مليون نس������خة، لعدد من األطف������ال القراء في حدود 
عش������رة ماليني، نصيب الطفل عشرة كتب في العام. 
ماذا يحدث عندكم؟«. طأطأت رأسي، ولم أرد؛ ذلك 
أنني س������بق أن أعلنت أن نصي������ب الطفل العربي من 

الكتاب: سطر، ورسم في حدود طابع البريد.
وتواص������ل املتحدثة: »من املتوقع أن تتحس������ن أمورنا 
لنصل إلى مس������توى أمريكا واجنلترا واليابان. ونحن 
ف������ي ترجمتنا لكتبكم إلى اللغة األملانية لم نصدر إال 

أربعة كتب، منها كتابان ملؤلف واحد«!
مثل هذه األرق������ام تصيبنا بصدم������ة مرّوعة. وتقول 
ج������وان إيكن، الكاتبة اإلجنليزية لألطفال، إن طفلهم 
يق������رأ 600 كتاب خ������الل مرحلة طفولت������ه؛ كم يقرأ 

طفلنا؟! 

-3-
نحن قد ال نكون في حاجة إلى كل هذه األرقام لكي 
نؤك������د مدى تراجعنا، وأقصى ما اس������تطعنا إصداره 
ألف كتاب في أواخر التسعينيات، فيما ال يزيد على 
5 ماليني نس������خة، وتراجعنا كثيراً م������ع بداية القرن 
احلادي والعشرين. واملعروف أن التراكم الكمي ينتج 
عنه تراكم كيفي، لذلك أرجو أن نحاول اإلجابة على 

األسئلة التالية:
كم كتاباً لألطفال تصدره الدول اخلليجية البترولية؟ 

وكم كتاباً تصدره اليمن؟ وماذا عن مصر؟
الطري������ف أن املناقش������ات تدور في مص������ر حول أن 
انصراف األطفال العرب عن قراءة الكتب يرجع إلى 
إقباله������م على الكتب اإللكتروني������ة واالنترنت. ويكون 

تعليقي: 
ه������ل الطفل األوروب������ي، واألمريك������ي، والياباني، أقل 
اهتمام������اً بالكمبيوتر من أطفالن������ا؟ ملاذا لم تنخفض 
مطبوعات الكت������ب لديهم؟ إنها بنف������س املعدل؛ ألن 

أطفالهم يقرؤون، وأمة إقرأ ال تقرأ!
ألم يؤثر الكمبيوتر في قراءات األطفال عندهم؟ ال، 
������دون اس������تخدامهم له، ابنة بل  بل زادها؛ ألنهم يرشِّ
جيتس نفسه ال يس������مح لها باجللوس إلى الكمبيوتر 

أكث������ر م������ن 45 دقيقة ف������ي الي������وم، إال إذا احتاجت 
واجباته������ا املدرس������ية. نحن نفس������د ه������ذه األجهزة 

وتفسدنا. أطفالنا يدمنونها كأنها »ربع جرام«!

يضحكون ألني أستعير عنوان رواية »ابني« الشهيرة. 
وقد لقيت من الدكتور املقالح اهتماماً كبيراً وكرمياً، 
بينم������ا أعاتبه على رس������ائله إلّي، إذ تستنس������خ على 
الكمبيوتر، وال يطيب لي ذلك. ويرد علّي بأنه يكتب 
لي أن صنعاء تقدمت وتستخدم الكمبيوتر. أضحك 
وأق������ول: اس������تخدامك لهذا اجلهاز يحول������ه إلى »آلة 
كاتب������ة« وتتراجع به، وكتابتي بخط يدي فيه حميمية 
وخصوصية تفقدها إياها بنشرها، كأنك جتد فيها 
ما يستحق النشر. ما ذنب القراء؟ لقد وضع اسمي 
على غالف العدد التاس������ع م������ن »غيمان« بدون وجه 
حق، لكن األصدقاء قرؤوا الرس������الة، وقالوا: بل معه 
حق؛ تتراجع إصدارتنا في كتب األطفال كماً وكيفاً، 
واملكتبات املدرس������ية تفتقر إلى كتب ليست مترجمة، 
كم هي ن������ادرة كتب األطفال في اليم������ن، ولدينا من 
احلكايات الش������عبية رصيد ال ينف������د! وعندما رويت 
ألطفال أمريكا حكاية »س������ندريال« اليمنية انبهروا: 
كيف وليس باليمن حفالت رقص يختار األمير منها 
زوجته؟! أق������ول: ذهبت البنت يتيم������ة األم إلى البئر 
لتمأل اجلرة باملاء كم������ا طلبت أو أمرتها زوجة أبيها 
بذلك، وجاء األمير ليسقي حصانه من البئر، جفلت 
الفت������اة تاركة فردة حذائها... يا للروعة! بئر، وجرة، 

وحصان، وأمير... بيئة مينية بحق!   

-4-
نحن لم نحرم العالم من »س������ندريال« املصرية، حني 
قدمت لي أمينة مكتبة »باتون روج«، عاصمة لويزيانا، 
كتاب������اً بهذا العنوان. س������ألتها: من كت������ب »رادوبيس« 
هذه؟ قال������ت: »ال، ال. هذه س������ندريال. وما من أحد 
اس������مه رادوبيس«. ناولتني الكتاب ال������ذي كنت أراه 
للمرة األولى. فتحته. كان أول سطوره: »رادوبيس«، 
أو »س������ندريال« املصرية. وأشرت بإصبعي للكلمات. 
دهش������ْت. رغبُت في إزالة دهشتها التي اقترنت مبا 
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ال أستحق من مديح: »رادوبيس عنوان رواية صدرت 
قبل نصف قرن ألديبنا الكبير جنيب محفوظ الفائز 
بنوبل«. زادت دهشتها: »هل فاز أديب مصري بجائزة 
نوبل؟«. نعم، وهو عربي بقدر ما هو مصري. وعندما 
قدمت لها قصتي »الهمداني يقابل الفوازيني«، قالت: 
»نعرف الفوازيني الفرنسي مكتشف األوكسجني، من 
)مستر الهمداني( هذا؟«. ميني اكتشف األوكسجني 

قبل الفوزيني بألف سنة...
أتس������اءل دائم������اً: مل������اذا ل������م تس������تفد جنيب������ة حداد 
وعبدالرحمن مطهر م������ن التراث اليمني في الكتابة 

ألطفال اليمن، والعرب، والعالم؟
حكاياتكم كنز يزري مبا عثر عليه »علي بابا«... وفي 
ن������دوة حول »البنت« و»الولد«، حضرها حش������د كبير 
من املهتمني باملس������اواة بينهم������ا، وبالتكامل بني املرأة 
والرجل، ق������رأت قصيدة الدكتور املقالح عن أس������رة 
بك������ت ألن ابنتها ولدت طفلة، لكن األس������رة نفس������ها 
زغ������ردت فرحاً ألن البقرة ولدت أنثى س������تعطي لبناً 
وإناثاً وحلم������اً. واهتزت القاعة بالتصفيق، وجعلوني 
أعيد قراءتها. وقبل أن نغادر القاعة استنس������خوها، 
ليكون مع كل منهم نس������خة.. وهمس������ت لي س������يدة: 
»صديقك الش������اعر عبقري، ما اس������مه؟«. ضحكت: 
»سيدتي! قبل 45 عاماً كان طالب وطالبات الثانوية 
العام������ة في مصر يدرس������ون قصيدة ل������ه عن حرب 
أكتوب������ر، منهم ابنت������ي، وكانت ش������قيقته -أو ابنته ال 
أذك������ر- تدرس روايتي »خيال احلقل« في السادس������ة 
االبتدائية في مدرسة ابتدائية في القاهرة. سألت: 
»هل نتقدم أم نتراجع؟«. كان صوتها مبطناً بالدموع: 
»نحن يا سيدي نتقهقر، في زمن يتأخر فيه من يقف 
في مكانه؛ ألن عاملنا ينطلق بسرعة الصاروخ. الفرق 
بني العرب والغرب نقطة على العني جتعلنا ال نحسن 

قراءة حاضرنا ومستقبلنا«.

-5-
ملاذا يتردد هذا السؤال في كل مجال وليس في أدب 

األطفال وثقافتهم فحسب؟
في محاولة لإلجابة هناك حوار بيني وبني أس������تاذة 

جامعية تتقاس������م جامعتني وقته������ا: جامعة القاهرة، 
واجلامع������ة األمريكية في القاهرة؛ ثالث������ة أيام لكل 
منهم������ا. وكثيراً م������ا حدث أن يكون احلوار س������اخناً 
وينقلب إلى »نقار«، ولكنه ال يصل قط إلى الشجار. 
هي تقول: »لديك مادة ملا تكتب من أوراق ودراسات 
ومقاالت، ميكنك صياغتها في صورة بحوث أكادميية 
رفيعة املستوى، ملاذا ال تفعل هذا؟«. البحوث العلمية 
األكادميي������ة من املواد التي تقوم هي بتدريس������ها في 
اجلامعتني، بل وفي جامعة في واش������نطن العاصمة، 
لذلك تركز عليها، وأجدني متهماً أدافع عن نفسي: 
أنا كاتب أطفال، يطيب لي أن أروي احلكايات، ومن 
مهامي األساسية حتويل األفكار العلمية والنظريات 
األكادميية إلى قصص، وليس العكس. ويبدأ اجلدل، 

ويستمر... وال أظنه ينتهي.
الدكتور املقالح أش������ار إلى ش������يء من ه������ذا القبيل 
بعد دراس������ة لي عن ش������عر أحمد ش������وقي لألطفال 
جعلتها ف������ي مقدم������ة ديوانه الذي جمع������ت فيه كل 
قصائده لألطفال. وكن������ت أهدف من وراء ذلك إلى 
أن أعيد األطفال إلى س������احة الش������عر التي غادروها 
في الق������رن الرابع الهجري، ولم يع������ودوا إليها. وقد 
فعلت هذا مع الشاعرين: محمد الهراوي، وإبراهيم 
العرب. واألخير ش������اعر إسكندري أصدر ديواناً فيه 
100 قصيدة قصصية للناش������ئني، قدمُت ش������خصياً 
عرضاً نثرياً لها في س������طور قليل������ة. وأيضاً قصائد 
كامل كيالني، ولم يفتني الش������اعر العراقي معروف 
الرصافي، الذي استجاب لدعوة أحمد شوقي وكتب 
لألطف������ال ديواناً رائعاً، نفد من������ه وقتها ثالثون ألف 
نس������خة في بغداد- رد الل������ه غربتها. وعندما قدمت 
الكتاب إلى الدكتور املقالح أبدى دهش������ته، وقال لي: 
»قرأت عن هذا الديوان، أو رأيت إشارات وشهادات 
ورمبا إعالنات، وس������رني أن تطبعه بغداد. هل أنت 
وراء هذا العمل؟«. نعم، وفي املقدمة ذكرتك باخلير؛ 
ألنك ممن ش������جعوني عل������ى محاولتي م������ع األطفال 
ليحبوا الش������عر في احلصص الدراسية، سواء كانت 
في الفيزياء والكيمي������اء، أم في التاريخ واجلغرافيا، 
يتوقف املعلم ويقول: »حانت دقيقة للش������عر«، ويلقي 
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تلميذ أو تلميذة بيتاً أو بيتني من الش������عر، ثم يواصل 
املعلم درس������ه... احلصيلة: ألف بيت من الشعر في 

العام! 

-6-
 أس������تهل لقاءاتي ومحاضرات������ي وأحاديثي وندواتي 
لألطفال بتقدمي نفس������ي على أنني »بائع حكايات«، 
وأس������ألهم: هل ميكن أن أكس������ب م������ا يجعلني أعلّم 
أوالدي في اجلامعة؟ وهل ميكن أن أش������تري سيارة؟ 
وهل أستطيع السفر على حسابي إلى أمريكا مثاًل؟ 
ال يفكرون طوياًل، بل تتناثر ثالث »الءات« في سرعة 
خاطفة، وأمتنى لو متهل البعض، وسأل: ملن تبيعها؟ 
من يش������تريها من������ك؟ هل هي جدي������دة ليدفعوا فيها 
ثمناً معقوالً؟! أس������عد لو أن طفاًل بادرني بشيء من 
هذا القبيل، ويندهش������ون حني أقول لهم إني حققت 
ه������ذا، وأن أبنائي تعلموا ف������ي أرقى جامعات العالم، 
وأن ابنتي أس������تاذة جامعية )وهي التي جتادلني في 
كتابتي لألوراق والبحوث التي أشرت إليها من قبل(؛ 
وابني درس الفيزياء، ودرس������ها ف������ي جامعات مصر 
وأمريكا، ثم اعتزلها، وأصبح سفيراً بوزارة اخلارجية 
املصرية؛ واألصغر ص������ار مؤلفاً ناجحاً، بدالً من أن 
يكون رجل أعمال؛ وهم، وأنا معهم، نس������أل أنفس������نا 
صباح مس������اء: هل نتقدم أم نتراجع؟ س������ؤال نوجهه 
ألنفسنا أوالً، ونتساءل به عن أمور العامة كمواطنني 
ف������ي بلدنا، أياً كان اس������مه، فهو ج������زء ال يتجزأ من 
الوطن العربي، وال أقول: »العالم العربي«؛ ذلك أني 
أؤمن، ال بوحدة كل بلد فحس������ب، بل أؤمن بوحدته، 
مهما فعلوا بنا لتفريقنا ومتزيقنا وتقطيعنا إلى دوٍل 
وإمارات وقطاعات وأشالء... س������نلتحم، وكفانا ما 
قالوه عندما اكتش������فوا بترولنا: »س������نجعل من حول 
كل بئر دولة”! ما فعلوه بنا هو دافعنا إلى التس������اؤل 
عن التقدم أو التراجع، بشكل عام، والتساؤل بشكل 

خاص من جان������ب الدكتور املقالح، واإلحلاح على أن 
أقول بضع كلمات ح������ول أدب األطفال عندنا، وعند 

اآلخرين.
لقد تطور عندهم بس������رعة الصاروخ، ومضى عندنا 
بطيئ������اً س������لحفائياً، ب������ل تراجع للوراء، إل������ى حّد أن 
ب نفس������ه »رائ������داً ألدب األطفال«، وهو  أحدهم نصَّ
أكذوبة، ألنه مجرد موظ������ف حتول إلى مؤلف، ينقل 
ويس������رق حكايات قدمية، وآخر يعيد حكايات »ألف 
ليلة وليلة«، وثالث يكتب مغامرات، ورابع يحكي نوادر 
جح������ا، وآخر يدعي أن النقاد أجرموا في حقه ألنهم 
لم يشيدوا بروعة أعماله، واحلقيقة أنه الذي أجرم 
وارتكب من الكتابات ما كسب من ورائه الكثير، ولم 
يتوقف عنده أحد، وخسر نفسه، ولن يذكره أحد...

-7-
كلمة في اخلتام:

ال تس������تطيع ملكة اجنلترا أن تستدعي رئيس الوزراء 
لتس������أله: كيف لم يظهر شكس������بير آخ������ر بعد رحيل 
شكس������بير مبا يزيد على 400 سنة؟ املوهبة واإلبداع 
من عند الله، إذا منحهما الله إلنس������ان ولم يصقلها 
ولم يستثمرها ضاعا وتالشيا، وإذا ما حافظ عليهما 

وصانهما حققا له التقدم بال تراجع.
والس������ؤال قائم، وعلى اجلميع أن يحاولوا املش������اركة 
ف������ي إجابته، وكاًل في مجال������ه. وعلى املهتمني بأدب 
األطف������ال أن يزي������دوا معرفتهم مبا يج������ري في هذا 
املج������ال، وأن يحيطوا أنفس������هم علماً مبا يحدث في 
بلدهم، وفي أقطار وطنهم العربي، وأن يعبروا احلدود 
إلى العالم الواس������ع والبلدان املتقدمة التي أحسنت 
اس������تغالل تراثها، وأيضاً شجعت املبدعني ليكشفوا 
عن مواهبهم، وإعانتهم على نش������ر إبداعاتهم. لتكن 

هذه بداية، ونقرأ ما يجود به املهتمون.
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يبدو لي مستقبل الطفولة في الوطن 
في  تقف  شجرة  ثمة  وك��أن  العربي 
ناصية ال��وادي، لكنها عارية ال تبزغ 
منها  تتدلى  وال  أوراق  سيقانها  في 
ثمار، فال يستظل حتتها الناس، وال 
يستفيد من ثمارها أحد؛ ألنها ال ثمار 
لها. رمبا يكون املثل السابق قاصياً؛ 
ولكن ليلتمس لي القارئ العذر، فال 
يجب أن نتهاون في مستقبل األبناء، 
حتى ال تكون هذه الشجرة التي ال 
الوادي  فائدة منها سوى شرب ماء 
أو حجز مكان جغرافي كان ميكن أن 

جتد إليه شجرة أخرى طريقها.
العربي فإذا بدأ في تلمس  ينمو الطفل في الوطن 
اخلطوات احلقيقية وجد نفسه أمام طرق عديدة، 
طرق ال أول لها وال آخر. إنه صفحة منهوبة تتلقفها 
األع��اص��ي��ر؛ ال ي���دري أي ال��ط��رق ي��ع��ب��ر، وف���ي أي 
األشجار يقف. وليت الطرق العديدة أمكنة للمعرفة 
والعلم والتلقي! ولكنها أمكنة للضياع؛ هناك مشروع 
الكبرى  القضايا  لتمييع  مشروع  وهناك  جتهيلي، 
والتاريخية. ال يجد الطفل سبياًل للتعليم احلق؛ ألنه 
ر  ال أحد في هذه الدول العربية املترامية األطراف فكَّ
مبستقبل األمة. وال شك أن ذلك أحدث ارجتاجات 
قوية في التفكير اجلمعي لألمة العربية منذ عصور 

االنحطاط التي ما زلنا جنتر خيباتها.
هذا  من  نخرج  كيف  ه��ي:  الرئيسة  مهمتنا  وتبقى 

املأزق؟
وال بد لنا -من أجل حل هذه األزمة- من النظر إلى 

ما حولنا، فالعالم اليوم أصبح متداخل 
بد  وال  والبنيان،  والثقافات  العالقات 
ب��ال��ت��ال��ي م��ن ف��ه��م أن��ف��س��ن��ا ف��ي اإلطار 
الفئات  ت��ت��ح��ال��ف  أن  ب��د  ال  اجل��م��ع��ي، 
احلوار  عبر  وذل��ك  امل��ت��ع��ددة،  الثقافية 
اجلاد، للخروج من مأزق الطفولة الذي 

سيشكل فيما بعد حكاية جديدة.
ولعل الذين قالوا إن »اجليل اجلديد هو 
وسيلة االنقالب« كان حديثهم حقيقياً، 
فقد أثبتت املشاريع العربية كلها فشلها، 
فلماذا ال تفكر هذه املشاريع بالطفولة، 
السياسي  م���ن  ب����دالً  ب���دي���ل،  ك��م��ش��روع 
تكون  ال  ملاذا  والعقائدي...؟  والنخبوي 
الطفولة هي هدفنا الرئيس وهي أملنا وهي محط 

تفكيرنا؟
إن الهوية احلقيقية ألمتنا أو ألي أمة من األمم تكمن 
مبقدار ما تشكله التربية وما تنتجه املعرفة في حقل 

الطفولة.
ضرورة  أرى  فإنني  ملتبساً  حديثي  يكون  ال  وحتى 
بد  ال  والتعليم،  التربية  كتب  ف��ي  أنفسنا  مراجعة 
املتغيرات  مع  يتوافق  مناهجنا مبا  تشكيل  نعيد  أن 
نظرتنا  ن��ط��ور  أن  وعلينا  وامل��ع��رف��ي��ة،  التكنولوجية 
للمواد التربوية، كالتربية الفنية واجلمالية والتربية 
املوسيقية والتربية البدنية، ومواد األنشطة األخرى، 

التي صارت أساسية وليست تابعة.

من أجل حكاية جديدة

< حممد عبدال�كيل جازم
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إل��ى آخ��ر: ملاذا  س��ؤال يلح عليَّ من حني 
أم��ت��ن��ا م��ت��أخ��رة ف��ي ك��ل ش����يء؟ أال يعي 
مازال  ملاذا  الطفل؟  أدب  أهمية  الساسة 
أدب الطفل، قصة وشعرا ونثرا ومسرحاً، 
في الهامش لدى صناع القرار السياسي 
العربي، وفي بالدنا  والثقافي في الوطن 

احلبيبة على وجه اخلصوص؟
اهتمام  إلى عدم  األم��ر  يعزو  قد  البعض 
األدب العربي بثقافة الطفل والنشء أصال، 
وه��و أم��ر م���ردود عليه؛ ف���األدب العربي 
والنشء،  الطفل  بأدب  اهتم  النشأة  منذ 
وميكن لنا استعراض بعض النماذج أمثال 
»كليلة ودمنة« و»ألف ليلة وليلة« و»سيرة 

و»السيرة  الهمة«  ذات  و»األميرة  ش��داد«  بن  عنترة 
الهاللية« وقصص: قيس وليلى، واملياسة واملقداد، 
ال  تكاد  التي  واحلكم  األمثال  قصص  إلى  إضافة 
يخلو منها مؤلف من املؤلفات العربية القدمية. ومن 
هذه النظرة أؤكد أن أدبنا العربي كان في جزء كبير 
منه موجهاً لألطفال والنشء، عكس ما هو موجود 

حالياً.
أما عن السبب املفاجئ الذي حدا باألدب العربي 
والنشء فذلك  الطفل  أدب  القطيعة مع  إلى حالة 
يعود إلى عصور االنحطاط والعزلة، وهو أمر ميكن 
أن جتد قصيدة  يندر  بالدنا، حيث  في  مالحظته 
كتبها أحد الشعراء موجهة للنشء؛ إال أن منتصف 
القرن العشرين شهد موجة من كسر حالة اجلمود 
وذلك  اليمن،  في  الطفل  أدب  مجال  في  والعزلة 
في  املتخصصة  املترجمة  امل��ج��الت  ت��واف��د  بفضل 
أدب الطفل، والسيما القصص املصورة، التي أصبح 
لها جمهور كبير من الشباب واألطفال، وكان على 
و»بساط  و»البرق«  و»الوطواط«  »سوبرمان«  رأسها 
و»مغامرات  الفضاء«  و»عائلة  و»ط����رزان«  ال��ري��ح« 
تان«،  و»ت��ان  الكون«، و»سندباد«  وراء  و»ما  ط��ارق« 
و»الرجل األخضر«، و»ميكي«، و»بطوط«... وغيرها 

املصورة.  القصص  سالسل  من 
وقد شهد العقد اخلامس صدور 
العربية  األع���م���ال  م���ن  ال��ع��دي��د 
املوجهة لألطفال. أما في بالدنا 
هو  ك��ان  السبعينيات  عقد  ف��إن 
ورسامني  أدب������اء  ظ���ه���ور  ب���داي���ة 
أدب  ظهور  أن  إال  الطفل.  ألدب 
الطفل في اليمن ظل خجوالً، من 
ناحية الكم والنوع؛ لعدم االهتمام 
املؤسسات  قبل  من  به  احلقيقي 
ال��ث��ق��اف��ي��ة ال��رس��م��ي��ة، ح��ي��ث لم 
الثقافي  القرار  صاحب  يستطع 
ينظر  وظل  والنشء،  الطفل  أدب  أهمية  استيعاب 
إليه على أنه مكلف ويخاطب شريحة غير هامة من 
وجهة نظره؛ فهو يريد أشخاصاً ناضجني ليخاطبهم 
ويكسب ودهم وأصواتهم االنتخابية، بينما جمهورنا 
الذي نتحدث عنه مجرد أطفال ليس لهم وزن في 
العمل السياسي، وإن ادعى صاحب القرار الثقافي 

عكس هذا األمر.
تأتي بالدنا في اهتمامها بأدب الطفل والنشء بشكل 
عام، قصة وشعراً ومسرحاً، ضمن البلدان املغيبة 
متاما لهذا املجال؛ وهو أمر يعود إلى عدم وجود 
واإلعالم،  الثقافة  مجال  في  وطنية  استراتيجية 
وانعدام الرؤية الثاقبة ألهمية أدب الطفل والنشء. 
الطفل في  بأدب  بأن هناك اهتماماً  يزايد  والذي 

بالدنا نسأله:
أين مجالت األطفال والنشء املتخصصة؟

ك��م ع���دد ال��ك��ت��اب وال��رس��ام��ني ال��ع��ام��ل��ني ف��ي هذا 
املجال؟

وضعت  التي  والفنية  امل��ادي��ة  اإلمكانيات  ه��ي  م��ا 
لتنشيط هذا املجال؟

كم عدد اإلصدارات في أدب الطفل والنشء خالل 
خمسني عاماً؟

ه��ل األش���خ���اص امل��ع��ن��ي��ون ب���أدب ال��ط��ف��ل يديرون 

< منري طالل 

الظل أعوج
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املؤسسات املعنية بهذا املجال )الصحف أو املالحق 
أو اإلدارة املتخصصة(، أم أنه يتم تعيني أشخاص 

ال عالقة لهم بهذا األمر؟ 
إهمالنا  وكلها تكشف مقدار  كثيرة جداً،  واألسئلة 
ألدب الطفل. أما في البلدان العربية فالواقع أفضل 
بكثير؛ فقد شهد العديد من األقطار العربية صدور 
مجالت متخصصة بأدب الطفل برز فيها اجلانب 
األدبي والفني الراقي، ولعل من أشهرها مجالت: 
»س��م��ي��ر«، »م��اج��د«، »أح��م��د«، »س��ن��ان«، »باسم«، 

»العربي الصغير«، »سامر«، »الفاحت«...
وق���د ت��ت��وج األم���ر ع��رب��ي��ا ب��ب��ث ق��ن��وات متخصصة 
الثقافية  امل��واد  من  الكثير  لألطفال حتيي  موجهة 
 ،»MBC3« »سبيستون«،  أم��ث��ال:  من  والترفيهية، 

»اجلزيرة أطفال«، »أجيال«...
وحالياً تعاني بالدنا من إشكاليات ثقافية لعل أبرزها 
أو  املناطقي  االنتماء  لصالح  الوطنية  الهوية  أزمة 

ومازال  ك��ان  أم��ور  وه��ي  ال��س��الل��ي...  أو  الطائفي 
ميكن معاجلتها من خالل أدب الطفل الذي ينمي 
في النشء حب الوطن واالنتماء إليه، قال الشاعر: 
»ال يصلح الظل إذا العود أعوج«، ناهيكم عن دور 
باملسؤولية،  الشعور  تنمية  في  والنشء  الطفل  أبي 

وهي أمور جربها قبلنا سائر األمم والشعوب.
أدب  تنشيط  بها  لنا  ميكن  التي  الكيفية  عن  أم��ا 

الطفل فهي تتلخص في:
رؤية  والشباب ضمن  لألطفال  إص��دار مجالت   -

ثقافية شاملة.
- تنظيم مهرجانات للقراءة.

- عمل مكتبات عامة متخصصة.
ي��ق��ل ع��ن عشر  ال��ط��ف��ل مب��ا ال  - تنشيط م��س��رح 

مسرحيات سنوياً.
- تفعيل حركة اإلصدارات املتخصصة لألطفال.

من باب الفضول!

< ر�ساد ال�سامعي

أعتق������د أن من األس������باب املهمة التي 
أثرت بالس������لب في قلة الكتابات وندرة 
الكت������اب املتخصصني في أدب الطفل، 
ضع������ف قناعات كثير ممن لهم ارتباط 
وعالق������ة في هذا املجال، س������واء كانوا 
جهات حكومية أم مدنية أم غيرها من 
املنظم������ات والهيئات؛ فكثير منها يقلل 
م������ن أهمية هذه التن������اوالت، ويعتبرها 
أش������ياء تكميلي������ة، باعتب������ار أن هناك 
مواضيع أكثر أهمي������ة تتعلق بالطفل. 
وينعك������س ذلك على ما نش������اهده من 
واملطبوعات  الكتاب������ات  ه������ذه  ن������درة 

املوجهة ألبنائنا وأطفالنا. 
وقلة هذه املطبوع������ات املتخصصة تؤثر بالتالي في 
اكتشاف الكثير من األقالم التي ميكن أن تثري هذا 

اجلانب وترفده بكثير من اإلبداعات. 
نقطة أخ������رى، وتتعلق بحقوق الكاتب املادية، فكثير 

منه������م يعزف ع������ن الكتاب������ة والعمل 
في ه������ذا اجلانب )الكتاب������ة للطفل( 
لقلة امل������ردود املادي، والبعض اآلخر 
يلتزم أدبياً ويستمر رغم استيائه من 
املقابل ال������ذي يتقاضاه من القائمني 

على تلك املطبوعات.
 أيض������اً هناك نقطة مهم������ة، وتتعلق 
ببعض الُكتَّاب الذين ميتلكون املهارة 
وامللك������ة للكتاب������ة بطالق������ة وإب������داع 
للطف������ل، إذ يخجل������ون م������ن الكتابة 
»للصغ������ار«، ويعتبرون أن هذا العمل 
رمبا قد يؤثر في مكانتهم كُكتاب لهم 
صولة وجولة في مجاالت كالسياسة 

واألدب وما إلى ذلك. 
ال ننس������ى أن نتط������رق لقل������ة وعي املجتم������ع، فهذا 
بالتأكي������د له عالقة أيضاً بحديثن������ا؛ فثقافة أولياء 
األم������ور تس������تثني أش������ياء كثيرة، كمج������الت وكتب، 
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وبالتالي يقومون بش������راء هذه املطبوعات ويعتبرون 
ه������ذه اخلطوة تبذي������راً وتبديداً للم������ال؛ وبالتالي ال 

يوجد رواج ملثل تلك املطبوعات. 
 ونش������ير إلى امتالء كثير من األكش������اك واملكتبات 
بكثي������ر من املج������الت الوافدة، غثه������ا وثمينها، دون 
رقابة عليه������ا، مع وجود فجوة واضح������ة تتمثل في 
ن������درة الناجت احمللي من املطب������وع املتخصص. وهنا 
يتأث������ر الطفل بتلك القراطيس القادمة من اخلارج، 
وتبهره ألوانها، تصاميمها، ورسومها، وبالتالي يتأثر 
مبحتواه������ا أياً كان. وهنا جند أن الطفل يبحث عن 
البدي������ل الذي يأت������ي من اخل������ارج. وتكمن في هذه 
النقطة خطورة انقي������اده وتأثره بثقافة غير ثقافته، 

وتطير به إلى عوالم وبيئة غير التي يعيش فيها.
من خالل كتابات الطفل نستطيع تعميق روح الوالء 
للوط������ن، وزرع كثير من القيم واملثل، وتنمية مهاراته 
وتوس������يع مداركه. وعكس هذا كل������ه يحصل عندما 

تخلو الساحة من الكتابات احمللية املتخصصة.

> مثال: 
في عدن وحلج، وغيرهما من املناطق التي تش������هد 
أحداث������ا غير مبررة انتهت بحكم������ة، جند كثيراً من 

األطفال يش������اركون في عديد املس������يرات ويرفعون 
ش������عارات ويرددون هتافات ال يعرفون معناها أبداً 
أو ل������م يحاول������وا قراءتها، على األق������ل ولو من باب 

الفضول.

> مقترحات: 
- على اجله������ات املعنية بالطفل أن تعمل بجد على 
توجي������ه ُجلِّ اهتمامها إل������ى أدب الطفل، وأن تتبنى 
كاف������ة املواهب واألقالم الت������ي تكتب من أجله، ومبا 
يصب في صاحله وصال������ح مجتمعه ووطنه، وتقوم 
بطباعة كافة األعمال الرائدة في هذا اجلانب، مع 

حفظ كافة احلقوق الفكرية واملادية لصاحبها.
- إن وجود صحف ومجالت منافسة يُفسح املجال 
أكثر للُكّتاب واملبدعني واألقالم الش������ابة واكتشاف 
اجلديد والقادم، بحثاً عن ذاته في هذا التخصص، 

ومبا يخدم تلك الشريحة العظيمة في مجتمعنا.
- توجيه ثقاف������ة املجتمع وباألخ������ص أولياء األمور 
ولف������ت نظرهم إل������ى أهمية ه������ذا األدب وضرورة 
تقدميه للطفل. وهناك وس������ائل عدة لذلك، س������واء 
عب������ر املدرس������ة أم طرق أخرى، مطبوع������ة كانت أم 
مرئية أم مس������موعة، األهم هو إيصال رسالة لآلباء 

واألمهات بذلك. 

أدب الطفل.. واملأزق املعرفي

< اأحمد عبد الرحمن ال�سرعبي

حتى اللحظة ل������م تتحول الطفولة هنا 
إلى همٍّ تتعاطى معه اجلهات املسؤولة 
ع������ن الطفولة أو املؤسس������ات الثقافية 
والصحفية، ولو بح������ده األدنى. األمر 
مل������أزق الدولة  يبدو انعكاس������اً طبيعياً 
الثقاف������ي واملعرفي، ه������ذا املأزق الذي 
ب������دأ بالتش������كل على إثر خل������ع اللباس 
املدني الذي كان قد تلبسه التعليم في 
حلظة ما، ليت������م وأد التجربة احلديثة 
ف������ي التعليم العصري بإلغ������اء ما كان 
يعرف ب�»حصة التربي������ة الفنية« التي 

ظل������ت حتى أوائل تس������عينيات القرن 
املاض������ي، لينقل������ب إلى تعلي������م ديني 
كرس محت������واه املنهجي إللغاء اآلخر 
واالنتق������اص من������ه، وحت������رمي احلياة 
برمتها، فخ������ال التعليم من أي ملمح 
مدني معرفي. وكان من الطبيعي أن 
ينت������ج هذا التحول تبع������ات ما يعرف 
مارس������ته  الذي  املوجه«،  ب�»التعلي������م 
امل������دارس وما كان يع������رف ب�»املعاهد 
العلمي������ة« حينها، وه������ي تعاملت مع 
الطف������ل كوع������اء يجب تعبئت������ه جيداً 
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وسلبه القدرة على التفكير أو النقاش.
لق������د جنحت طريقة التعلي������م البدائية في قتل روح 
الطفل، وهي روح متوثبة وجامحة، باحثة ومتسائلة 
كما يقول كثير من دراس������ات األطف������ال، لينتج هذا 
الفع������ل أناس������اً ذوي مقدرات عالي������ة على احلفظ. 
تلك ميزة ليس������ت مبعث سعادة؛ إنها مؤشر خطير؛ 
فالطفل الذي أمامنا ليس أكثر من آلة حفظ تنثر أي 

معلومة حال استدعائها، دون متحيص أو تدقيق.
هذا املدخل -بالنس������بة لي- ضروري للتعرف على 
منش������أ املشكلة، وهي املش������كلة املتجذرة في الوعي 
الطفولي منذ س������ن مبكرة، بدءا من األس������رة التي 
تلعب دوراً س������لبياً في تعاطيها مع الطفل والسلبية 
إزاء كثير من عوامل تش������كله، ومن ثم املدرسة التي 
-كما أس������لفت- تعاملت مع الطفل كوعاء يجب أن 
يحفظ ما يضخ فيه، إضافة إلى ما يحتويه الكتاب 
املدرس������ي ذو النظرة األحادية. م������ن هنا أصبحت 
القراءة املعرفية فائضاً عن احلاجة في حياة الطفل 
منذ تفتق وعيه القرائي. لقد وجد نفسه محاصراً 
بأدوات تعليمية أكثر بدائية وتخلفاً، ومن يتجاوزون 
ذلك قليلون ونادرون؛ إنهم يفعلونها في حاالت نادرة 
واستثنائية، رغم ما يواجههم من عوائق ومثبطات. 
وكثيراً كثيرا ماً ينجحون في رسم مالمح مستقبلهم 
بعيداً عن قيود األسرة واملدرسة واملجتمع. »إننا ال 
نعرف الطفولة« يقول جان جاك روسو. هذا مفروغ 
منه؛ لكن الس������ؤال الذي يقفز اآلن: متى سنتعرف 

عليها؟

> أدب الطفل
لقد أصبح أدب الطفل مشكلة معقدة، وبال مالمح. 
واحلديث عنه في حالته الراهنة مهمة شاقة وملحة 
في آن؛ فالتكوي������ن الطبيعي ألدب الطفل ال يقتصر 
عل������ى نوع معني من اإلب������داع، بل يلم ب������ني جنباته: 
القصة، الش������عر، املسرح، الرس������م، األغنية... إلخ، 
وجميعها مفردات متالش������ية في واقع طفولي مؤلم 

وحزين.
ال أق������ول ذلك من وح������ي تصور بعيد ع������ن الواقع، 
بل ذلك ما تش������ير إليه دراسة للكاتب عبدالرحمن 

عبداخلالق، فبحس������بها لم يصدر سوى أربعة كتب 
قصصي������ة لألطف������ال وقصة س������يناريو على ش������كل 
ملصق: »العازف الصغي������ر« للقاصة اعتدال ديريه، 
ومجموعة قصصية مترجمة عن اللغة الروسية من 
حكايات الش������عوب ترجمة وإعداد فاطمة الشريف، 
ومجموع������ة قصصية مترجمة ع������ن اللغة البلغارية: 
»نصيحة حمار« للكات������ب عبدالرحمن أحمد عبده 
منذ ع������ام 1990 حتى حلظة صدور آخر إصدارين 
بحسب الدراس������ة، وكانا في أبريل 2002: سيناريو 
»ذئ������اب من حديد«، وقصة س������يناريو- على ش������كل 
ملصق: »م������اذا أصاب لينا؟« للق������اص عبدالرحمن 
عبداخلالق. بعد ذلك لم يصدر سوى بضع قصص 
لقاصني معين������ني عن وزارة الثقاف������ة، وحدث ذلك 
في ع������ام عاصمة الثقافة العربي������ة، لتتوقف أغلب 
اإلصدارات الثقافية بانتهاء العام الثقافي ذاك، مع 
التنبه لكون ما صدر ال يتناسب في حاالت كثيرة مع 
نزعات األطفال، ولم يكن يتوافق ومراحلهم العمرية 
املختلفة؛ ومرد ذلك -كما يقول أحد النقاد- قصور 
معرفي وإدراكي لدى من يكتبون للطفل، وهو قصور 
يكون في أح������د جوانبه نتاج فق������ر معرفي بحاالت 
الطفل النفس������ية والعقلية؛ »إذ ال بد ألدب األطفال 
من أن يتوافق م������ع قدرات األطفال ومرحلة منوهم 
العقلي والنفسي واالجتماعي، وال بد من أن يسكب 
مضمونه في أسلوب خاص« )هادي نعمان الهيتي: 
ثقاف������ة األطفال، »عال������م املعرفة«، الع������دد )123(، 
م������ارس 1988، ص186(. هذا الواقع تنحس������ر فيه 
اإلص������دارات املعنية بالطفل، وح������ني حتضر تكون 
فقيرة معرفياً ال ش������ك. أنه واق������ع حزين؛ ألنه غير 

معني بأهم مكون للمستقبل، وهو: الطفل.
يعيش الطفل في اليمن ح������االت تهميش مضاعفة 
ومكثفة، وه������ي حاالت تنتج -على امل������دى البعيد- 
أش������خاصاً مس������لوبي اإلرادة والقدرة على التفكير 
أو التس������اؤل، فيمتلئ الواقع بأناس س������لبيني جتاه 
كثير م������ن اجلزئي������ات احلياتية، س������واء اليومية أم 
املرتبطة باملستقبل. وحني يتم ربط أسباب املشكلة 
بقصور في مؤسس������ات الدولة، ال يعد ذلك إهماال 
للمؤسسات املدنية، الشريك الفعلي في بلورة وعي 
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ثقاف������ي حقيقي، ويأتي على رأس هذه املؤسس������ات 
»احت������اد األدباء والكتاب اليمنيني«، الذي أعّده ميتاً 
س������ريرياً؛ ليس في هذه القضية فحس������ب، بل في 
شتى مناحي احلياة الثقافية، ويبدو مفضوحاً حني 
يتع������رض الواحد منا لدوره في قضي������ة ثقافية ما؛ 
فحت������ى اللحظة لم أجد إص������دارا يعنى بالطفل من 
إصدارات االحتاد. إنه فضيحة كبرى وليس احتاداً 
لألدباء. أقول ذلك متأسفاً على ما ميكن أن يصنعه 
هذا الكي������ان النقابي املعطل حني يت������م النظر إليه 
وفق التصور الطبيعي في عده أكبر وأهم مؤسس������ة 
ثقافية في البلد، األمر الذي يضعنا إزاء مش������كلة، 
إضافة إلى تعقيدها، لم حتصل حتى اللحظة على 

االهتمام وااللتفات احلقيقي لها.
وإضاف������ة إلى دور احتاد األدباء كمؤسس������ة مدنية، 
يحض������ر دور املؤسس������ات الثقافية األخ������رى، وهي 
املؤسس������ات ذات احلض������ور، ك��»مؤسس������ة العفيف 
الثقافية« التي نظمت قبل أيام ما أطلقت عليه في 
برنامجها الثقافي للعام 2010 »أيام الطفل من أجل 
املستقبل«، مقدمًة: معرض رسوم لألطفال، أمسية 
شعرية ألطفال مبدعني، ندوة حول »أدب وصحافة 
الطفل«، وعرض مسرح الدمى. وهي أيام تشكر هذه 
املؤسسة عليها، رغم ما رافقها من قصور تنظيمي 
واض������ح انعكس عل������ى مدى احلض������ور اجلماهيري 
الضئي������ل لفعالياتها؛ لكنه مجهود يؤس������س أليام إن 
لم يكن ألس������ابيع قادمة حول »الطف������ل« كما قالت 
املؤسس������ة. وبالنظر إلى دور هذه املؤسسة الثقافي 
س������نجده دوراً مهماً في مس������ار احلرك������ة الثقافية 
اليمنية، وهو الدور الذي لم يهمل أي قضية ثقافية، 
مب������ا في ذلك »ثقاف������ة وأدب الطفل«؛ فقد حضرت 
هذه القضية في برامج املؤسس������ة، حدث ذلك في 
مرات نادرة واستثنائية كما يبدو لي. واألمر اآلخر 
وهو مقلق للغاية يتمثل بش������ح الكتب املعنية بالطفل 
في مكتبتها الثقافية، إل������ى جانب غياب إصدارات 
للمؤسس������ة تعنى بهذا اجلانب، خصوصاً واملؤسسة 
تبن������ت ما يزيد على 80 إص������داراً ثقافياً على مدى 
س������نواتها العش������رين. ويأتي بعد ذلك دور مؤسسة 
السعيد الثقافية، وهي مؤسسة ذات إمكانات كبيرة 

تتجاوز إمكانات املؤسس������ات الثقافية األخرى؛ لكن 
هذه اإلمكانات لم تتحول بعد إلى فعل ثقافي مكثف، 
وحتديداً فيما يتعلق ب�������»أدب األطفال«، وأعني من 
حي������ث اإلص������دارات الكتابي������ة، باس������تثناء حضوره 
كمش������كلة في برامج املؤسس������ة على مدى السنوات 
املاضية. وما ميكن احتس������ابه ل�»الس������عيد« في هذا 
اجلانب هو تبنيها ملهرجان »مرس������م األطفال«، وقد 
كانت خطوة متقدمة، لكنها لم تتحول إلى مهرجان 
س������نوي كما أعرف. وس������يكون من اإلجحاف عدم 
اإلشارة إلى إنشاء السعيد إلدارة خاصة فيها تعنى 
بثقافة الطفل، وهو ما يجعلها تتصدر املؤسس������ات 
الثقافية في هذا اجلانب. أما بالنسبة للمؤسسات 
األخ������رى فهي اجترار لبعضه������ا، وتتفق في تهميش 
وإقصاء الطفل وأدبه م������ن أجنداتها الثقافية، هذا 

إذا ما كان بحوزتها أجندة ثقافية.
إن تزييف وعي الطفل سيخلف تبعات خطيرة على 
مس������تقبل البالد واألجيال القادمة؛ فمسألة إنشاء 
جيل مهت������ز معرفياً مكلفة، وكلفتها أكثر إرهاقا من 
عملية توفي������ر أجواء صحية لتنش������ئته معرفياً، في 
بناء يعده ملس������تقبل مختلف ال يلتفت لغير املكتملني 

عقلياً.
األمر بحاجة إلس������تراتيجية ثقافي������ة معنية بالطفل 
برأيي، تبدأ م������ن توفير إص������دارات صحفية تعنى 
بالطفل ف������ي مراحله العمري������ة املختلفة، وتوفيرها 
بأس������عار مناسبة، وقباًل تعيني أشخاص يعون متاماً 
مس������ألة إعداد جي������ل مختلف في بنائ������ه املعرفي، 
وإشراكه في رس������م مالمح ما سيضخ فيه، حتى ال 
يكون متلقياً سلبياً، بل مش������اركاً أساساً في إعداد 
مادت������ه. ويبدو ل������ي من املخجل بل م������ن املعيب في 
حقنا أن تظل أربع مؤسس������ات صحفية، بإمكاناتها 
غير العادي������ة، خالية من إصدار يعنى بالطفل؛ إنها 
قمة الالمبالة، وأعني إصداراً تتكامل فيه محفزات 
الق������راءة، بدءاً م������ن نوعية الورق م������روراً باحملتوى 
وانته������اًء بالتقني������ة الفنية املتمثل������ة باإلخراج، وهي 
ثالث������ة عوامل مهمة في تقدمي عمل يعلق في ذاكرة 

األطفال لسنوات وعقود قادمة.
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تفتقر بلداننا العربية إلى وجود 
الكتابة  مج������ال  ف������ي  متخصص������ني 
للطف������ل. ومس������ألة التهميش وغياب 
الوعي ليست لهذا النوع من الكتابة، 
بق������در ما ه������ي اس������تهانة باجلمهور 

)األطفال( املقدمة إليه.
إن  تق������ول  إحصائي������ة  فهن������اك 
متوس������ط قراءة الطفل ف������ي العالم 
العرب������ي ال يتج������اوز 6 دقائ������ق ف������ي 
الس������نة. وهو رقم ال يصدقه العقل، 

حتى من باب التندر!!!
يقول الدكتور عبد الله حس������ن 
منص������ور، ف������ي كتابه »مفه������وم أدب 

الطفل قد تغير ف������ي عصرنا احلاضر«: »إن مفهوم 
أدب الطفل قد تغير من التركيز على حفظ التراث 
ونقله إلى الصغار، إلى تعويدهم على أسلوب التفكير 

مبا يتناسب مع استعداداتهم العمرية والنفسية«.
فالكات������ب يغفل ع������ن أن أول ما يج������ب أن يهتم 
به هو الطف������ل املوجهة إليه رس������الته، وعن معرفته 
مبرحلة الطفل العمرية؛ ألن هذا هو ما سيس������اعده 
على اختي������ار املوضوع ون������وع الش������خصيات وكمية 
املعلومات وكيفية تقدميها؛ باعتبار األطفال شرائح 
عمرية )أربع شرائح كما ذكرها أغلب الكتب املهتمة 
بالطف������ل(، ل������كل ش������ريحة خصائصه������ا ومفرداتها 

واحتياجاتها.
فالطفل ل������ه كيانه وعامله اخلاص، وعلى الكاتب 
عن������د كتابته لهذا النوع من الكتابة أن يفصل إدراكه 
احلال������ي، وأالَّ يتعام������ل مع الطفل باعتب������اره »رجاًل 
صغي������راً«، ومهمته )أي: الكاتب( تبس������يط املفاهيم 
احلياتية له؛ وإمنا عليه أن ينقل للطفل ما يناس������ب 

قدراته ويلبي حاجاته.
وأدب الطف������ل بأنواعه املذكورة )قصة، ش������عر، 
مس������رحية..( يس������هم ف������ي حتديد مالم������ح الطفل 
وتنمية مهاراته املعرفية والثقافية، كما يسهم أيضاً 

في صق������ل موهبته؛ لذا يج������ب االنتباه 
للنصوص املوجه������ة إليه، بحيث ال تهتم 
باملعرف������ة فقط، وإمن������ا باخليال واملتعة 
والتش������ويق؛ حت������ى ال يقارنه������ا الطفل 
باألس������لوب املدرس������ي اإلجباري؛ ليقبل 
عليه������ا طواعي������ة ويبح������ث عنه������ا أينما 

كانت.
وقد يعود السبب الرئيسي في نقص 
الوعي بأهمية الكتابة للطفل إلى غياب 
املنهج األكادميي لهذا النوع من الكتابة 
ووضعها مادة أساسية تدرس في املعاهد 
واألكادمييات األدبية والفنية والثقافية، 
واعتباره فناً له أسس������ه ومعاييره اخلاصة؛ لترسيخ 

بنية من الُكتَّاب املتخصصني في هذا املجال. 
فقد يتبادر إلى أذهان البعض أن الكتابة للطفل 
أمر س������هل مقدور عليه، وأن باس������تطاعة أي كاتب 
أن يكت������ب له؛ بينما هو من أصع������ب الكتابات، كونه 
يخاطب طفال في مراحل منوه املختلفة، فيمزج بني 
التوجيه واإلمتاع واخليال واإلقناع واحلساسية في 

انتقاء الكلمات. 
وهناك من يقول: »ملاذا ال نكتفي بالقدر املوجود 
من أدب الطفل، مادام الطفل هو الطفل؛ مواضيعه 
وحكاياته ال تتغير؟!!«، ناس������ني أن طفل اليوم أصبح 
على معرفة واس������عة بالتعامل مع التكنولوجيا بكفاءة 

قد تفوق الكبار أحياناً.
وه������ذا ما ه������و إال تأكيد على االس������تهانة بقدرة 

الطفل االستيعابية واستغفال ذكائه. 
ما يجب أن نبحث عنه هو كيفية تعديل الصيغة 
الثقافية املوجه������ة للطفل، وتقدمي النصوص بصورة 
فني������ة وجمالية لتنمي������ة الذوق الطفول������ي، بدءاً من 
الكلم������ات واأللوان والصور ونوع احلرف )بالنس������بة 
للقص������ة والش������عر( واملوس������يقى واألزي������اء والتوزيع 

املنطقي داخل املسرح.

أزمة الكتابة للطفل..  املتاح واملأمول

< �سماء علي ال�سباحي
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وأعتق������د أن عق������د دورات ون������دوات ملعرفة رأي 
األطفال فيما يقدم، وإش������راكهم في تقدمي األفكار، 
سيس������اعد حتم������ا في معرف������ة ما يحتاج������ه الطفل 
ويرغ������ب ف������ي معرفته ورؤيت������ه. فاالحت������كاك معهم 
وتس������جيل تصرفاته������م العفوية يس������هل على الكاتب 
الوق������وف على اهتماماتهم ومعرف������ة ميولهم.. وكما 
تق������ول الباحثة التربوية نعيمة كراغل: »إن أجنح من 
كتبوا للطفل هم أولئك الذين قضوا أوقاتاً طويلة مع 

عالم الطفولة«. 
إضافة إلى مس������ايرة التط������ور التكنولوجي، في 
خدمة موضوع اخليال بالذات، وترجمة الكتب التي 

تتحدث عن فن الكتابة للطفل.
كم������ا أن اجل������رأة في تقدمي املواضي������ع مطلوبة، 
وعدم التحرج م������ن الطفل، الذي أصبح في متناوله 
وسائل عديدة إلرضاء فضوله واستقصاء تساؤالته، 
وكيفي������ة توظي������ف اللغ������ة احلوارية عوض������ا عن لغة 

اإلرشاد والوعظ.

ومن أهم االقتراحات لتنش������يط ه������ذا النوع من 
الكتابة في رأيي:

- تش������جيع الُك�تَّاب املوهوبني في مجال الكتابة 
للطفل على االس������تمرار وتكرميهم املستمر من قبل 

املؤسسات األكادميية والثقافية. 
- إقام������ة ورش عم������ل لتعليم وتأهي������ل الراغبني 

واملوهوبني في فنون الكتابة والرسم لألطفال.
- االقتباس من القصص الغربية واالستفادة من 
املخيلة العربية في جعلها مالئمة لواقع مجتمعاتنا، 
مع اس������تمرار تقدمي أس������اطيرنا العربية وحكاياتنا 

املوروثة لهم.
- دعم دور النش������ر املهتمة ب������أدب األطفال من 

خالل الوزارات واملؤسسات الثقافية.
- جتدي������د ش������كل الكتابة؛ ك������ون الطفل معرضا 

للتحديث الرقمي واحلداثي املستمرين.


