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  املعارصةقصص األطفالو ّالرتاث احلكائي
 اً أنموذج)األذكياءأخبار (كتاب 

 )∗(ّأمحد صوان. د
ًشكل الرتاث مادة خصبة ألمم األرض رشق ّ , فراحت تنهل منه )١(اً وغرباّ

ِمتتع  اّعندما توجهت يف الكتابة إىل أطفاهلا, ويف الرتاث العريب حكايات كثرية جد ُ
مة وشائقة, إذ نجد فيه حكايات عن األذكياء واحلمقى ِّامني قيُوتفيد, وحتتوي عىل مض

                                                           

 .باحث يف األدب والرتاث من سورية) ∗(
ّ تعددت تعريفات الرتاث ودالالته وأمهيته, وممن وقف عند هذا املصطلح الدكتور حممد )١(

ّعابد اجلابري, فرأى أن الرتاث يشري إىل الرتكة الفكرية والروحية التي جتمع بني 
 عنوان عىل − يف الوعي العريب املعارص − لسلف, وهو اًب; لتجعل منهم خلفالعر

حضور األب يف االبن, وحضور السلف يف اخللف, وحضور املايض يف احلارض, إنه 
الرتاث واحلداثة, دراسات : ينظر. املضمون احلي يف النفوس, احلارض يف الوعي

م, ١٩٩١حدة العربية, بريوت, حممد عابد اجلابري, مركز دراسات الو. د: ومناقشات
ّوقد فصل الدكتور حممد حسن عبد اهللا القول يف أمهية الرتاث وأثره يف احلارض . ٢٤ص

ّواملستقبل, فأشار إىل أن االهتامم بالرتاث والعناية به هو اهتامم بالشخصية التارخيية 
وتعديل ملسارها ّلألمة العربية, وتأكيد لتميزها للوقوف عىل إجيابياهتا والدعوة إليها, 

ّفيام قرصت فيه, وهذا يعني أن وضوح املايض هو يف ذاته وضوح احلارض واآليت, وأن  ّ
حممد .د: الرتاث يف رؤية عرصية: ينظر. تغذية اجلذور هي الطريق إىل إنضاج الثامر

 .٢٥ت, ص.حسن عبد اهللا, اهليئة العامة للكتاب, القاهرة, د
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 وأرضاهبام يف كتب متنوعة يف أبواهبا; ككتب التاريخ  ُوالبخالء, وعن جحا وأشعب
 اً وأخباراً والتفسري واألدب واحليوان وغريها, وثمة كتب تناولت قصصَِريِّوالس

 .البخالء للجاحظّخمصصة, ككتاب أخبار األذكياء البن اجلوزي, وكتاب 
ّإن توجه كتاب قصص األطفال خاصة, وأدباء األطفال عامة نحو الرتاث  ُ ّ ّ
ّله غايات نبيلة, وفوائد مجة, تتمثل يف شد الطفل إىل تراثه, وإمتاعه, وتقديم  ّ ّ

 ال نظري اًنامذج ناجحة ليحاكيها, وإكسابه خربة, واالهتامم برتاث األمة ليس بدع
 .ّدة أن أمم األرض هتتم برتاثها; ألنه ينبوع ال ينضب للفكرّنّة املطرُّله, إذ الس

ّويف تراثنا كثري مما يصلح لألطفال, وكثري من هذا الصالح من الرتاث يف 
حاجة إىل تغيري وتعديل; ليكون أكثر مالءمة, فاملراد إذن اختيار حكايات مناسبة 

ًلألطفال أوال ً, ثم إعامل مرشط األديب اخلبري فيها ثانيّ , وبذلك تصري مناسبة اّ
ّلألطفال عامة, أو ملرحلة عمرية حمددة, وموافقة ألهداف قصة الطفل التي تنقل  ّ
إليه خربة وحكمة بأسلوب جاذب, وتعرض نامذج ومواقف يتعلم منها كيف 

ّحيسن الترصف, وكيف ينجح, وأن الرش ع اقبته وخيمة, وغري ذلك, وهذا ُ
 .)٢(ّقدم لألطفالفر يف قصص تراثية كثرية تصلح أن تمتو

                                                           
: مجاليات القصة احلكائية لألطفال يف سورية: نظر للوقوف عىل مزيد من التفصيل ي )٢(

نبيلة . تقول د.  وما بعدها٩, ص٢٠٠٩اب العرب, دمشق, َّحممد قرانيا, احتاد الكت
ّوالواقع أنه ينبغي أن يقدم للطفل يف كل مرحلة قدر كبري من تراثه, بل إنه « :إبراهيم ّ ُ

: , ينظر»ي منه نامذج البطولةيس الذي يستقينبغي أن يكون هذا الرتاث هو املنبع األسا
نبيلة إبراهيم, بحث ضمن احللقة الدراسية . د: البطل والبطولة يف قصص األطفال

, اهليئة املرصية )كتب األطفال يف الدول العربية والنامية: (بعنوان١٩٨٣اإلقليمية لعام 
 .٥٣, ص١٩٨٤العامة للكتاب, القاهرة, 
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واليقف األمر عند كثرة احلكايات ووفرهتا يف تراثنا, وال عند موضوعها 
ّ, بل ينظر إليها من جوانب عدة أخرى, لتحقق إضافة جديدة )٣(الشائق فحسب َ ُُ ُّ

يف مشاعر الطفل ورغباته, ولتأخذ بيده إىل عوامل جديدة مدهشة ومفيدة, ومن 
ُرتاث عن حكايات مثرية تشد الطفل وتعالج هنا كان من املناسب البحث يف ال ّ

ّقضايا إنسانية عميقة ذات أسلوب فنّي, وتكون ناجحة يف تناوهلا الشخصيات, 
ًوتتحرك يف زمان ومكان متفقني مع سائر عنارصها, تروم انسجاما ال تفككا,  ُّ ً ُ ّّ

ُوتقرب أحداثا وتبعد أخرى بمهارة وعمق ًُ ّ . 
ّفلية جيد أهنا سعت إىل اإلفادة من كثري مما ومن ينظر يف القصة العربية الط

, وكان لقصة الطفل يف سورية نصيب من هذا الرتاث )٤(ّورد يف تراثنا احلكائي
ّ, ذلك أنه يمكننا الوقوف عىل نامذج متعددة اختلفت يف اإلفادة من )٥(احلكائي

ّهذا املوروث احلكائي الثر, ويؤكد هذا أن هذا املنجم احلكائي سيبقى ف ّّ  يف ًاعالّ
                                                           

حممد بسام ملص, جملة الفيصل, الرياض, : ائبةُ جحا يف أدب األطفال, قيم تربوية غ)٣(
 .١٠١, ص١٩٩٥, ٢٢٩ع

ّ ينظر عىل سبيل التمثيل جهود عبد التواب يوسف, وقد حتدث عن جتربته يف التعامل مع )٤(
الطفل : الرتاث يف الكتابة للطفل العريب يف كتابه الطفل العريب واألدب الشعبي, ينظر

, ١٩٩٢وسف, الدار املرصية اللبنانية, القاهرة, عبد التواب ي: العريب واألدب الشعبي
 . ومابعدها١٤١ص

ّ ينظر عىل سبيل التمثيل جهود الدكتور سمر روحي الفيصل, وقد حتدث عن جتربته يف )٥(
سمر . د: ثقافة الطفل العريب: تقديم الرتاث لألطفال يف كتابه ثقافة الطفل العريب, ينظر

 . ومابعدها١٤٥, ص ١٩٨٧ دمشق, اب العرب,َّروحي الفيصل, احتاد الكت
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ّاحلارض, نظرا لنقاط التقاطع واللقاء الكثرية بني الرتاث والواقع, والسيام أن  ً
القصة الطفلية بوصفها حاملة رسالة فكرية وتربوية تنشد التأثري يف الطفل 

 .)٦(ّوإيصال مقولة حمددة
ّبيد أن ما سبق ال يعني أن االهتامم هبذا املوروث بلغ غايته, وأنه نال االهتامم ّ ّ 

الذي يستحقه; ففي الرتاث نصوص حكائية كثرية مل يستفد منها األطفال بعد, 
ُتصلح أن تكون مادة أولية لقصصهم املعارصة, فتصاغ بلغة مناسبة, وأساليب  ّ ّ ّ

ٍفنّية تواكب العرص, بحسب ما حيتاج إليه كل نص منها من تغيري قليل أو كثري ّ ّّ ُ)٧(. 
 البن »خبار األذكياءأ« كتاب كايات الرتاثية ما ورد يفومن هذه احل

 ًاجلوزي, إذ حوى كثريا من تلك النصوص, فام كتاب أخبار األذكياء? 
 :كتاب أخبار األذكياء

َألف هذا الكتاب علم من أعالم العرب, هو أبو الفرج عبد الرمحن بن  َّ
, )هـ٥٩٧−٥١٠(اجلوزي القريش البغدادي, من علامء القرن السادس اهلجري 

                                                           

ً تعد القصة من أشد ألوان األدب تأثريا يف نفوس األطفال, وكثري من القيم واملفاهيم )٦( ّ ّ ُ
ّتنترش بوساطتها قبل أي وسيلة أخرى, وهبا يتعلمون وينمون الطفل وأدب : ينظر. ّ

 .١٦٧, ص١٩٩٤هدى قناوي, مكتبة األنجلو املرصية, القاهرة, . د: األطفال
ّعبد الرؤوف أبو السعد عىل نامذج من الرتاث العريب مما يصلح أن يقدم إىل .  وقف د) ٧( ُ ّ

األطفال; كقصص األمثال والوصايا وأيام العرب وأبطاهلم وكرمائهم وحكامئهم  
عبد الرؤوف أبو السعد, .د: الطفل وعامله األديب: وقصص احليوان وغري ذلك, ينظر

 .١٢٧−١٠٣ص, ١٩٩٤املعارف, القاهرة,دار 
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 زاد املسري, وتذكرة األديب, والوجوه والنظائر, وصفة الصفوة, :ومن مؤلفاته
 .)٨(وصيد اخلاطر, وأخبار احلمقى واملغفلني وغريها

ًوكتاب أخبار األذكياء يضم ثالثة وثالثني باب ف يف كل باب ِّ, أورد املؤلاّ
ّمنها طائفة من األقوال واألفعال التي تنم عىل ذكاء أصحاهبا, وتضمن الكتاب  ّ

 ملعنى اً لفضل العقل وماهيته, وباباً وطرائف كثرية, وقد عقد باباً وقصصنوادر
 نقل فيها من أخبار اً لعالمات الذكي, وأبواباًالذهن والفهم والذكاء, وباب

اد والعلامء َّبُ والع,ّاألنبياء والصحابة والتابعني والقضاة والوزراء واحلجاب
 الفطنة والذكاء, وقد أفرد والرشطة واللصوص والعامة وغريهم ما يدل عىل

ّناء الصبيان, وما ذكر عن احليوان مما يشبه ذكاء َطُمساحة للحديث عن ف ُ
ّاآلدميني, وما يصلح من قصص هذا الكتاب ليكون مادة لألطفال كثري جدا, 

 :وسأكتفي فيام يأيت بعرض نامذج منها
 :النامذج
ًأخربت أن رجال:  قال الشعبي−١ ّ ُ ِ ْ ما : ّام صارت يف يده قالتً صاد قنربة, فلُ

ُما أشفي من مرض وال أشبع : ِأذبحك وآكلك, قالت: تريد أن تصنع يب? قال ْ ُْ ٍُ
                                                           

كر, شمس الدين حممد بن أمحد الذهبي, دار الف: سري أعالم النبالء:  ينظر يف ترمجته)٨(
خري الدين الزركيل, دار العلم : األعالم :, و٤٨٣, ص١٥٤م, ١٩٩٧بريوت, 

أبو : األذكياء أخبار: , و٣١٧−٣١٦, ص٣م, ج١٩٩٢, ١.للماليني, بريوت, ط 
 اخلويل, املكتب الرشقي للنرش والتوزيع, حممد مريس: بن اجلوزي, حتقيقالفرج 

 . ح−ّ, مقدمة املحقق, ص أ ١٩٧٠القاهرة, 
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ّمن جوع, ولكن أعلمك ثالث خصال خري لك من أكيل, أما واحدة ِّ َِ ٌَ ٍ َأعلمك وأنا : َ ّ َ ُ
ال : ِهات الواحدة, قالت: قاليف يدك, والثانية عىل الشجرة, والثالثة عىل اجلبل, ف

: ِهات الثانية, قالت له: فلام صارت عىل الشجرة قال هلا: َّهفن عىل ما فاتك, قاللَت
ّال تصدق بام ال يكون أن يكون, فلام صارت عىل اجلبل, قالت له ْ ّ لو ! ُّيا شقي: َُ
ًذبحتني أخرجت من حوصلتي درتني, يف كل واحدة عرشون مثقاال ِ ّ ِ ْ ََّ َُ ّفعض : , قالَ

ّعىل شفتيه وتلهف, ثم َّ َ َأنت قد نسيت اثن: ِهات الثالثة, قالت:  قال هلاَ ني, فكيف تَ
ّأحدثك بالثالثة? أمل أقل لك ال تلهفن عىل ما فاتك, وال تصدق بام ال يكون أن  ُ ِّّ ُ

 .)٩(وطارت فذهبت: , قالًيكون? أنا ورييش وحلمي ال أكون عرشين مثقاال
َوكان رجل يف صحراء, فعرض ل:  قالوا−٢ َ ه األسد, فهرب منه, فوقع يف َ

منذ كم أنت ههنا? : بئر, فوقع األسد خلفه, فإذا يف البئر دب, فقال له األسد
أنا وأنت نأكل هذا وقد شبعنا, : منذ أيام, وقد قتلني اجلوع, فقال األسد: قال

ّفإذا عاودنا اجلوع فام نصنع? وإنام الرأي أن نحلف له أننا ال نؤذيه : ّفقال الدب َ ِّ ْ
ُّحتال خلالصنا وخالصه, فإنه أقدر عىل احليلة منّا, فحلفا له, فأخذ يف التحيل, لي ِ ُ ّ ِ ِ

َّفالح له ضوء, فنَقب, فخرج به إىل فضاء, فتخلص وخلصهام َّ َ َ ٌَ َ)١٠(. 
ُّ حدثنا بعض إخواننا أنه كان ببغداد رجل يطلب التلصص يف حداثته ثم −٣ ٌ ّ

ًتاب فصار بزازا, قال ٍّانه وقد غلقه, فجاء لص حمتال متزي ًفانرصف ليلة من دك: ّ ٌّ ُ َ َّ َ
                                                           

 .٢٥٣ أخبار األذكياء, مصدر سابق, ص) ٩(
 .٢٥٧ السابق, ص)١٠(



  أمحد صوان.  د-  ائي وقصص األطفالالتراث احلك
  

 

٥٠٣

ِّبزي صاحب الدكان, يف كمه شمعة صغرية ومفاتيح, فصاح باحلارس, فأعطاه  ُ ّ
ًأشعلها وجئني هبا, فإن يل الليلة يف دكاين شغال: َّالشمعة يف الظلمة, وقال َّْ ُ ُ ,

َّفمىض احلارس يشعل الشمعة, ورك ُ ها ّب اللص املفاتيح عىل األقفال, ففتحُ
ُودخل الدكان, وجاء احلارس بالشمعة فأخذها من يده فجعلها بني يديه, وفتح  َ ُّ
ُسفط احلساب وأخرج ما فيه, وجعل ينظر يف الدفاتر ويري بيده أنه حيسب,  ُِ َ َ َ
ّواحلارس يرتدد ويطالعه وال يشك يف أنه صاحب الدكان إىل أن قارب السحر,  ُّ ّ

َّفاستدعى اللص احلارس, وكلمه من ب َ ًاطلب يل محاال: عيد, وقالُّ ّ ّ, فجاء بحامل, َ
ّفحمل عليه أربع رزم مثمنة, وقفل الدكان وانرصف ومعه احلامل, وأعطى 
ُاحلارس درمهني, فلام أصبح الناس جاء صاحب الدكان ليفتح دكانه, فقام إليه 

فعل اهللا بك وصنع كام أعطيتني البارحة الدرمهني, : احلارس يدعو له ويقول
ًجل ما سمعه, وفتح دكانه فوجد سيالن الشمعة وحسابه مطروحفأنكر الر َ َ  اُ

َوفقد األربع رزم, فاستدعى احلارس, وقال له َ ُ َ ُّمن كان محل الرزم معي من : ْ
ًأما استدعيت منّي محاال: دكاين? قال ّ ًبىل, ولكن كنت ناعس: ُ فجئتك به? قالَ  اُ

ّوأريد احلامل فجئني به, فمىض احلارس فجاء باحلام ل, وأغلق الرجل الدكان, ُّ
إىل أين محلت الرزم معي البارحة? فإين كنت : وأخذ احلامل معه ومىض, فقال له

من محلها : اطرحني إليها, فطرحه, قال: إىل املرشعة الفالنية, قال: , قالاًمنتبذً 
ِامش: ّحلامل, فدعا به, فقال لهٌفالن ا: معه? قال ً بني يدي, فمشى فأعطاه شيئْ  اّ
َه برفق إىل املوضع الذي محل إليه الرزم, فجاء به إىل باب غرفة يف موضع َّواستدل َ َُّ

ًبعيد من الشط قريب من الصحراء فوجد الباب مقفال َّ, فاستوقف احلامل وفش ُِّ ّ
ّالقفل ودخل, فوجد الرزم بحاهلا, وإذا يف البيت بركان معلق عىل حبل, فلف  ٌ َّ َ َّ َ
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عليه وقصد املرشعة, فحني خرج من الغرفة الرزم فيه, ودعا باحلامل فحملها 
ِّاستقبله اللص فرآه وما معه فأبلس, فاتبعه إىل الشط, فجاء إىل املرشعة, ودعا  َ ُّ
ٌاملالح ليعرب, فطلب احلامل من حيط عنه, فجاء اللص فحط الكساء كأنه جمتاز  ََ ّّ ّّ َُ

َمتطوع, فأدخل الرزم إىل السفينة مع صاحبها, وجعل الربكان َّ َ َ :  عىل كتفه, وقال لهِّ
َيا أخي, أستودعك اهللا, قد ارجتعت رزمك فدع كسائي, فضحك وقال َ َُ ْانزل, فال : َ

 .)١١(ُ ورصفه ومل يسئ إليهاًخوف عليك, فنزل معه واستتابه ووهب له شيئ
ّ حدثت أن بعض التجار قد ِم من خراسان ليحج, فتأهب للحج, وبقي −٤ ّ ُ ُُ ِ َ ّ ُّْ َِّ ُ

ْإن محلتها خاطرت هبا, وإن : ار ال حيتاج إليها, فقالُمعه من ماله ألف دين ُْ
َأودعتها خفت جحد املودع, فمىض إىل الصحراء, فرأى شجرة خروع فحفر  ْ َْ َ َ َ ُِ ُ ُ
ًحتتها ودفنَها, ومل يره أحد, ثم خرج إىل احلج, وعاد فحفر املكان, فلم جيد شيئ ّ َّ ٌ , اََ

ُفجعل يبكي ويلطم, فإذا سئل عن حاله قال ُ ْ ْرض رسقت مايلاأل: َ َ َ ُفلام كثر ذلك ! ُ
ّلو قصدت عضد الدولة, فإن له فطنة, فقال: منه قيل له َ ُ َ َأو يعلم الغيب: َ َ  فقيل ؟َ

ّال بأس بقصده, فقصده فأخربه بقصته, فجمع األطباء وقال: له ََ َ َ هل داويتم يف : ْ
َ بعروق اخلروعاًهذه السنة أحد َ ُْ ُ ًأنا داويت فالن: ُ فقال أحدهم؟ِ ِّو من خواصه,  وهاُ َ َ

ُهل تداويت هذه السنة بعروق اخلروع: َّعيل به, فقال له: فقال ُ ِ : نعم, قال:  قال؟َ
َّفالن الفراش, قال:  قال؟من جاءك به َ ّعيل به, فلام جاء قال: ٌ َمن أين أخذت : َّ

ْعروق اخلروع َُ َاذهب هبذا معك فأره املكان : من املكان الفالين, فقال:  فقال؟ُ َِ ِ َ
من هذه : ُخذت منه, فذهب معه صاحب املال إىل تلك الشجرة وقالالذي أ
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ُ تركت مايل, فرجع إىل عضد −  واهللا− ههنا : ُالشجرة أخذت, فقال الرجل َ ُ
َهلم املال, فتلكأ, فأوعده, فأحرض املال: ّللفراش: الدولة, فأخربه, فقال َ ُّ َّ َ)١٢(. 

َّقدم رجل عىل بعض السالطني:   قال حممد بن نارص−٥ ٌ ِ ُ وكان معه عامل َ
ٌ إىل منزله, فمر يف طريقه بمقربة, وإذا قرب عليه قبة مبنية مكتوب اًأرمينية منرصف ٌَّ ُ ٌْ َ َ َ ٍّ ِ

ِ فمن أحب أن يعلم خربه, فليمضُهذا قرب الكلب,: عليها ّ  إىل قرية كذا وكذا, َ
ُفإن فيها من خيربه ه عليها, فقصدها وسأل أهلها ّفسأل الرجل عن القرية, فدلو. ّ

ُكان يف هذه الناحية ملك عظيم : ئة فسأله, فقالقد جاوز املوه عىل شيخ ُّدلف ٌَ ِ
ّ بالنزهة والصيد والسفر, وكان له كلب قد رباه ال يفارقه, اًالشأن, وكان مشتهر ٌ

َقل للطباخ يصلح لنا ثردة : ُ إىل بعض منتزهاته, وقال لبعض غلامنهاًفخرج يوم ُْ َ ّ ُ
ُلبن فقد اشتهيتها, فأصلحوها ِ, ومىض منتزهه, فوجه الطباخ, فجاء بلبن وصنع ٍ ّ َّ َ ُّ َ َ

َله ثردة عظيمة, ونيس أن يغطيها بيشء, واشتغل بطبخ أشياء َ ُّ َ َ ِ ُ أخر, فخرج من َ
ِّبعض شقوق احليطان أفعى فكرع يف ذلك اللبن, ومج يف الثردة من سمه  ُ ْ َ َِ َ َّ ََّ ََ

ٌوالكلب رابض يرى ذلك كله, ولو كان يف األفعى حيلة  لدفعها, وكان هناك َّ
ّ طفلة خرساء زمنَة قد رأت ما صنع األفعى, وواىف امللك من الصيد يف ٌجارية ِ َِ ُ ٌ

ِأول ما تقدمون إيل الثردة, فلام وضعت بني يديه ! يا غلامن: آخر النهار, فقال ُ َّّ َّ ِّ َُ َ
ُأومأت اخلرساء إليه فلم يفهم ما تقول, ونبح الكلب وصاح, فلم يلتفت إليه,  ِ

َّولج ّ يف الصياح فلم يعلم مراده, فأخذ ورمي إليه بام كان يرمى يف كل يوم, فلم ََ ُ َ َِّ ُ ُِ ِ ُ َ
ِيقربه, ولج يف الصياح, فقال للغلامن َّ ّنحوه عنَّا فإن له قصة, ومد يده إىل اللبن, فلام رآه : َْ ّ ّ َّ ُّ

َالكلب يريد أن يأكل طفر إىل وسط املائدة, وأدخل فمه يف الغضارة وكرع َ ََ َ َ َ  من اللبن َ
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ًاثر حلمه, وبقي امللك متعجب, وتنًافسقط ميت ِّ َ ُ ُ منه ومن فعله, فأومأت اخلرساء إليهم اُ ََ َْ ِ ِ
َففهموا مرادها بام صنع الكلب, فقال امللك لنُدمائه وحاشيته ٌإن من فداين بنفسه حلقيق : ُ َ َ ّ

َّباملكافأة, وما حيمله ويدفنُه غريي, فدفنه وبنى عليه قبة, وكتب عل ُ َيها ما قرأتُ ْ)١٣(. 
 :وهذه وقفة عند القصة األخرية

 :عنارص القصة وصوغها
 :عنارص القصة: ًأوال

  :    أ ـ الشخصيات
ُيقع عىل عاتق القارئ جتميع مالمح الشخصية وصفاهتا املبثوثة يف أثناء 

ّ, وينطلق يف ذلك مما يقوله النص من بدايته إىل هنايته, لريكب هذه )١٤(الرسد
ّ; وملا كانت هذه الدراسة تتوجه يف هذه احلكاية وأمثاهلا إىل ًداَّجمدالشخصية 

ّاملتلقي الطفل, وهو متلق خاص من حيث لغته وإدراكه ونفسيته, لزم توخي  ّ
والسيام , ّاحلذر واستحضار خصوصيته حني التوجه إليه بحكايات من الرتاث

وهلا ,  واضحةأن تكون معامل الشخصية التي هلا قيمة كربى يف مقولة احلكاية
 .عالقة وثيقة بسائر عنارصها

ّتعددت الشخصيات يف هذه القصة, وتنوعت; فكانت برشية َّكالرجل, : ّ
كاألفعى : وحيوانية. والشيخ, وامللك, والفتاة اخلرساء, واألعوان, والطباخ

                                                           

 .٢٤٤ −٢٤٣ السابق, ص)١٣(
مداين, املركز الثقايف العريب, محيد حل. د:   بنية النص الرسدي من منظور النقد األديب)١٤(

 .٥٠  ص ٢٠٠٠, ٣الدار البيضاء وبريوت, ط
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ّوهذا التعدد مؤذن برتشحها ملرحلة الطفولة املتأخرة. والكلب ّ, إذ إن هذا )١٥(ّ
ّالعدد يعد  . يف القصص املوجهة إىل املرحلتني السابقتنياً كبريُ

ًوقد رسمت الشخصيات رسام ; إذ ال خالف بني صفاهتا يف اً ومقنعاً واضحُ
ّ, فصورت العجوز )١٦(القصة وما هو معروف عنها يف الواقع ويف خربة الطفل

لصيد,  يأمر وينهى ويذهب إىل الرحالت واا لألخبار واملعلومات, وامللك غنياًمصدر
 آخر, واألفعى ا يف إفهام اآلخرين بحركاهتا وتصيب حينًاوالطفلة اخلرساء ختفق حينً

                                                           
 : لطفولة يف العرص احلديث, ومنها تعددت تقسيامت مراحل ا)١٥(

سنوات, حياول فيه الطفل أن  ) ٥ – ٣(  الطور الواقعي املحدد بالبيئة, وهو بني −١
ّ, ويميل إىل االعتقاد الومهي بأن اجلامد يكتشف البيئة املحيطة به, وخياله فيها إهيامي مرتبط هبا

ّيتكلم وحيس ويرى ويسمع, واحليوانات كذلك, وانتباه الطفل يف هذه املرحلة قصري مداه ّ. 
سنوات, يتوق الطفل فيه إىل ختيل يشء آخر وراء  ) ٩ – ٦(  طور اخليال احلر, وهو بني −٢

 إىل اخليال احلر الواسع الذي تظهر فيه الظواهر الطبيعية الواقعية التي خربها يف بيئته, فيجنح
 .املالئكة واجلنيات والساحرات والعاملقة واألقزام, وانتباه الطفل يف هذه املرحلة يطول عن سابقه

سنة, يبتعد الطفل فيه عن األمور اخليالية إىل  ) ١٢ – ٩(  طور املغامرة والبطولة, وهو بني −٣
ُحد ما, ويعنى باحلقيقة الواقعية, ويم يل إىل قصص املغامرات والشجاعة والعنف والتعرض ّ

ّللهالك, وجيب أن تكون القصة ذات دوافع خرية ورشيفة وسامية, وال يقترص األمر عىل تقديم 
ّبطولة األشخاص احلقيقيني, كخالد بن الوليد وطارق بن زياد وصالح الدين األيويب, بل تقدم  ُ

 عنرتة بن شداد وأيب زيد اهلاليل والسندباد القصص التي مزجت بني احلقيقة واخليال, كقصص
اب العرب, دمشق, َّعبد الرزاق جعفر, احتاد الكت.د: أدب األطفال: ينظر. البحري وغريها

  .١٦٣−١٥٠الطفل وأدب األطفال, مرجع سابق, ص: , و٥١−٤٩م, ص١٩٧٩
ّ تكون القصة معقولة وحمتملة الوقوع عندما تترصف شخصياهتا كام تترصف شبي)١٦( هاهتا ّ

: أدب األطفال, فلسفته, فنونه, وسائطه: ينظر. إذا وضعت حتت تأثري الظروف نفسها
 .١٤٣, ص١٩٧٨هادي نعامن اهليتي, وزارة اإلعالم, بغداد, 



 )٢(اجلزء ) ٨٦( املجلد –ة بدمشق جملة جممع اللغة العربي
  

  

 

٥٠٨

ًخميفة رشيرة قاتلة ترمز إىل املوت, والكلب حارس ً  . يرمز إىل الوفاء والتضحيةا أمينًاً
َقدمت هذه احلكاية احليوان َ وهو يقوم بأعامله احلقيقية ) األفعى والكلب( ّ

ًلم الطفل كثريا من طبائع احليوانات وأعامهلا التي ال يستغني يف بيئته, وبذلك يتع ّ
 .)١٧(ّعن معرفتها يف حياته, ويلم من خالهلا بفوائدها وخطورهتا عليه

ّوقد قدمت الشخصيات يف سياق احلدث, وعرفها املتلقي من اخلارج, ومل  ُ
ّتصور من الداخل عىل وجه العموم, وذلك يقرهبا من احلكاية أو املادة  ّ , )١٨(األوليةُ

ّومل يعرت شخصيات القصة تغري يف مواقفها, فبقيت عىل طابع واحد يف سلوكها  ِ
ّوتأثريها فيام حوهلا, وكانت غري متناقضة يف ترصفاهتا وأقواهلا, وهذا جيعلها 

ّ واضحة غري معقدة, ولذلك لن جيد الطفل مشقة يف فهمها)١٩(ّمسطحة ّ)٢٠(. 
                                                           

 .١٩٧−١٩٦أدب األطفال, مرجع سابق, ص الطفل و)١٧(
ات عبد املجيد زراقط, مركز الغدير للدراس.د: ّ يف القصة وفنيتها, مفاهيم وقراءات)١٨(

 .١٧٩, ص ٢٠١٠والنرش, بريوت, 
ّ الشخصية املسطحة شخصية ثابتة وهلا بعد واحد, ويمكن التنبؤ بسلوكها بسهولة, )١٩( ُ ّ

السيد إمام, مرييت للنرش والتوزيع, : جريالد برنس, ترمجة: قاموس الرسديات: ينظر
 ثبات فمن املواقف ما حيتاج إىل, ا فنيًعيبا, وثباهتا ليس ٧٠, ص٢٠٠٣القاهرة, 

 اً معروفاً حمدداًتلتزم سلوك, الشخصية, وجيب أن تكون واضحة حمددة مرسومة بدقة
, مكتبة العبيكان, سعد أبو الرضا. د: النص األديب لألطفال: , ينظراًنسى أبدُبحيث ال ت
 .١٧٨−١٧٧, ص ٢٠٠٥الرياض, 

 اخلري والرش ّ يشري خلدون الشمعة إىل أن األطفال أخالقيون بطبعهم, وهم ينظرون إىل)٢٠(
األبيض واألسود, فليس هناك من رمادي غائم بينهام, : من خالل اللونني احلاسمني

ومن الصعوبة الكبرية عليهم إدراك شخصية قصصية حتمل خصائص الطيبة والفساد 
خلدون الشمعة, جملة : اجلذور املعرفية واإلبداعية ألدب األطفال: ينظر. يف وقت واحد

 .١٨, ص١٩٧٩, ٩٥د الكتاب العرب, دمشق, عاملوقف األديب, احتا
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 :ب ـ الزمان واملكان
يف «: وقوله, »اًفخرج يوم«:  الزمنية يف القصة قليلة كقولهكانت اإلشارات

, وقد راعى السارد رسد األحداث كام »يف كل يوم«: , وقوله»آخر النهار
ّحدثت; إذ غلب عىل رسد أحداثه نظام الرسد التقليدي املرتب زمنيا , اًعموم )٢١(ُ

ّوهو أدعى ملتابعة املتلقي الطفل, وأبعد عن تشتت فكره ّ. 
 ألحداث القصة فواضحة مألوفة يعرفها اًاألمكنة التي كانت مرسحّأما 

ّالطفل, ويستطيع استنتاج تصور هلا ال يعيقه عن متابعة الرسد, فثمة منزل, 
ًومقربة, وقرية, ومتنزه, فهي تشكل يف جمملها فضاء للحكي متواشجا لصيقا به ً ً ّ ُ ّ. 

 :ج ـ اللغة واألسلوب
 أرقى من أسلوبه بقليل, اًمن لغته, وأسلوبيستطيع الطفل أن يفهم لغة أعىل 

ّولعله من األفضل إغناء لغته بإضافة عدد قليل من األلفاظ اجلديدة يف كل قصة 
, ويف هذه احلكاية املختارة )٢٢(يقرؤها, وبذلك ترقى لغته ويقوى أسلوبه

ًالسليمة يف لغتها نرى أن عدد  غري قليل من ألفاظها أعىل من مستوى الطفل اّ
ح وتوضيح إلزالة , لذلك حتتاج إىل رشًكتب له أصالُ; ألهنا مل تاللغوي

غموضها أو غرابتها, وذلك برشحها يف حاشية, أو بذكر معناها بني قوسني بعد 
ورودها مبارشة, ولعل األفضل يف هذه احلالة أن يستبدل هبا كلمة مألوفة فتغدو 

ّثردة لبن, كرع, مج, : ّمناسبة له, وبذلك نضمن عدم تشتت فكره, من مثل
                                                           

ّ يعرف الرتتيب الزمني أنه جمموعة العالقات القائمة بني الرتتيب املفرتض لوقوع األحداث ) ٢١( ّ ُ
 .١٤٠قاموس الرسديات, مرجع سابق, ص: يف الواقع, وترتيب حدوثها يف الرسد, ينظر

 .٥٩عبد الرزاق جعفر, مرجع سابق, ص . د:  أدب األطفال)٢٢(
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 وأمثاهلا, وال سيام أن تراكيب هذه احلكاية ّرابض, لج, طفر, الغضارة, حقيق,
ّتراكيب سليمة متآلفة واضحة ال تعرس عليه, وذلك كله يوقظ حواس الطفل  ّ

 . املتلقي ويثريه وجيذبه كي يندمج بالقصة بام توحيه صورها إليه, فينتفع هبا
 :ًومن املناسب أيضا تعديل بداية احلكاية

السالطني, وكان معه عامل أرمينية قدم رجل عىل بعض : قال حممد بن نارص«
 :  عىل النحو اآليت−عىل سبيل املثال −, لتصري»..ىل منزله, فمر يف طريقه بمقربة إاًمنرصف
 .»…ّمر رجل مسافر يف طريقه بمقربة «

ً وتشتتاً وهذا أدخل يف القصة, وجينّب الطفل غموض  قد حيوالن بينه وبني اّ
 يشء مرتبط به يف داخل الرسد, وحيسن متابعة قراءته, وهذا املقرتح حذفه ال

ًأيضا معاملة األفعى معاملة املؤنث خالف ما ورد يف القصة; ألنه الشائع 
 .واألسهل للطفل, وال سيام أنه وجه صحيح

 :صوغ القصة: اًثاني
 :)٢٣(ّ حل−٣ عقدة −٢ مقدمة −١:  يف مراحل ثالثاًتصاغ القصة عموم

 :  املقدمة−١
 وجذب انتباه )٢٤(ث, ومدخل يشرتط فيه التشويقوهي متهيد قصري لألحدا

                                                           

 .٥٧−٥٦ السابق, ص)٢٣(
ّإن حكاية األطفال ال تكون جيدة ما مل توفر للطفل «: يقول الدكتور سمر روحي الفيصل  )٢٤( ّّ

ّالتشويق وإثارة الفضول القرائي, وليست هناك طرائق حمددة لبث التشويق يف احلكاية, إال  ّ
اطة احلوادث بيشء ّأن الرصاع يشء رضوري لتوفري التشويق يف احلكاية, تليه يف األمهية إح

 .١٣٦ثقافة الطفل العريب, مرجع سابق, ص. »...من الغموض, وبقدر من املفاجآت
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ّالقارئ, وعدم اإلرساف فيه, والقصة التي بني أيدينا حقق التمهيد هلا ما سبق; 
ًففي بدايتها عرف املتلقي أن هناك قرب  لكلب, وفوقه قبة عليها كتابة تدعو من اّ

الفضول ّأراد أن يعرف خرب هذا الكلب أن يذهب إىل قرية معينة, فثم اجلواب, ف
ّوالتشويق إىل معرفة قصة الكلب وسبب بناء قبة عليه قد حتققا لدى الرجل 

 )٢٥(ّالذي مر بالقرب, ولدى املتلقي عىل السواء, وقد جلأ السارد إىل التلخيص
ّخشية اإلطالة, فبعد قراءة الرجل ما عىل القبة مبارشة سأل عن القرية, فدلوه 

شيخ قد جاوز املئة فسأله فأجابه, وهو عليها فقصدها, وسأل أهلها, فدلوه عىل 
ّأسلوب يرسع وترية األحداث بذكر موجز عام حدث, وكان جلوء السارد إىل  ّ ُ

 .)٢٦( للمتلقي الصغري أكثر من جلوئه إىل تقنية القفزاًتقنية التلخيص مناسب
 :  العقدة−٢

ُوهي مشكلة تربز يف جمرى القصة, وحتتاج إىل حل, وبح ن سبكها يثري ْسّ
ّ رغبة القراء يف تتبعها والتفكري يف حلول مناسبة, ويف هذا املثال بدأ الشيخ ُّصالقا ّ

اخ ما أمر به امللك, وتركه اإلناء بال غطاء, َّيرسد اخلرب إىل أن وصل إىل صنع الطب
                                                           

ّ يعرف التلخيص أنه تقنية يلجأ إليها السارد ليرسع وترية األحداث, وهو من )٢٥( ّ ّ
ا وزمن ّالرسعات الرسدية األساسية, وحيدث عندما يتفق نص رسدي قصري نسبي

 .١٩٣قاموس الرسديات, مرجع سابق, ص : ظرا, ينّمروي طويل نسبي
ً ويسمى أيضا احلذف − القفز )٢٦( ّ  من الرسعات املعيارية للرسد, ويكون عند عدم −ُ

قاموس : وجود كلامت أو مجل مع مواقف وأحداث تكون قد وقعت يف القصة, ينظر
 .٥٦−٥٥الرسديات, مرجع سابق, ص 
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ّ, ويتدرج التأزم حتى ال اًوهذا يشعر بقرب حدوث يشء, ثم تزداد األمور سوء
ْفعى سام يف القدر, ويأيت امللك بعد رحلة صيد يشعر القارئ بامللل, إذ تضع األ ِ ُ

م إليه, وهنا حتاول الطفلة اخلرساء َّ, فيطلب الطعام الذي أمر به, فيقداًشاقة جائع
ؤبه له, ويكرر نباحه, ُ, فال ياًأن ختربه فتخفق, وحياول الكلب بنباحه أن خيربه أيض

ة ذروهتا عندما يمد امللك يده إىل , والتوتر يزداد وتبلغ القصاً ثم رهباًفيرصفونه رغب
 .اهلالكنها, وصار قاب قوسني أو أدنى من القدر املسمومة ليأكل م

ّفالعقدة وفيت حقها الفنّي, فعقدت شيئا فشيئا, حتى وصلت إىل درجة  ً ً ِ ُ ُّ ِّ
ّمشكلة, ثم حلت ُ ّ)٢٧(. 

 :  احلل−٣
 اًط ميتيقفز الكلب برسعة كبرية إىل وسط املائدة, ويرشب من اللبن, فيسق

من فوره, وسط تعجب امللك من فعله ووفائه, وهنا تعيد الطفلة اخلرساء ما 
ه, َيل امللك شأن الوفاء بتكريم املرء صاحبْعُأرادته بإشارهتا فيفهمون مرادها, وي

وذلك بحمله بنفسه ودفنه بيديه, وهذه النهاية مل تستغرق مساحة طويلة يف 
وآذنت بحالة من االستقرار, واملتلقي ًاحلكاية, وقد أعقبت أحداثا سابقة, 

ّ; لذلك فإن اإلطالة فيها واإلسهاب يف دقائقها مظنّة هتلهل احلكاية, )٢٨(ينتظرها
                                                           

, ٢يل محد اهللا, دار الفكر, دمشق, طحممد ع:  األسلوب التعليمي يف كليلة ودمنة)٢٧(
 .٩٦, ص١٩٧٠

 .٥٨ قاموس الرسديات, مرجع سابق, ص )٢٨(
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ً كان يشد املتلقي بات معروفا, وليس من الطبيعي االستغراق يف تفصيالت ال فام ّ ّ
ًهتمه, والسيام بعدما صار التوتر خفيفا واهلدف واضح ًّ ّ  .)٢٩(اّ

ّكاية متثل أنموذجا ملا يمكن تقديمه إىل املتلقي الطفل يف عرصنا, ّإن هذه احل ّ ُُ ً
ُونظائرها يف الرتاث العريب كثري, وهي حتاكي قصة الطفل اليوم من جوانب 
ّعدة; من حيث طوهلا واحلركة التي فيها, والتشويق الذي يسيطر عليها; ليثري 

, ومن حيث موضوعها )وماذا بعد ذلك?: (ّ الطفل يف انتظار حتقق مقولةرغبة
ّالذي شارك يف بطولته فيه احليوان برمزيه اجليد والسيىء, وملشاركة احليوان فيام  ّ ّْ َْ

ّيقدم إىل   .ّألطفال هلا أثر إجيايب وجاذباُ
حتدو الباحث رغبة يف بعث حكايات كثرية يف الرتاث العريب األصيل, مل جتد 

ّغبة إحياء الرتاث القديم ملزية ّطريقها إىل النور حتى اآلن, وليس منبع هذه الر
ِقدمه فحسب, وإنام لقيمتها وغناها وأثرها, وهذه احلكايات مبثوثة يف كتب  ِ ِّ َ

 أي −الرتاث األدبية وغريها; ككتب الرتاجم والسري والتاريخ والرقائق, وهي 
 عىل درجات يف مناسبتها لطفل اليوم, فمن حكاية حتتاج إىل تغيري −احلكايات
ل تقديمها له, إىل حكاية ال حتتاج إىل تغيري كبري, كاحلكاية التي وقف غري يسري قب

عندها هذا البحث, وكيفام كان األمر يف تقديم احلكايات الرتاثية اليوم فمن 
  .األمهية بمكان تقديمها بوعي, وهو أمر ال غنى عنه

                                                           

ُ يعرف اهلدف بأنه السبب الذي من أجله تروى القصة, واملوضوع األسايس الذي )٢٩( ّ ّ
 .١٥٠قاموس الرسديات, مرجع سابق, ص: هتدف إليه, ينظر
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