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ع.عهسممشالبرلمجأرردافخ

العواطف.بششالفياضالرقيققلبهاليهسذاجةمنفمهيبدولما،المكانةهنالطفولةادبانالناسيظنقد

النفسيهذهعليهتشتملمالابين،التشابههذاسقتوانماقرأوااذايكونوقد،الاداءفيالمطلقةوالسهولةالمخيالىوقرب،الفكرة

فياليهوقدمناه،اختيارهاحسنانحناذاالادبءلى؟قبالىءنالصغيرةوالثعالبالديكةبطولةولكنهاحقابطولةانها:والحيوانالطيرينطقما

التيالعلياالمثللهنرسماننستطيعفقطوعندئذيتفقوميولهشاعريثوبقامتاذاالبطولةايسرفما،الخرافةدنيافيالخياليصورهاوالغربان

الىهدرهاعلىفتسير،الصافتهنفسهيجتذبالادبمناظارفيهنريد.والحيواناتالطيوراحاديثهاوروت،العجماو؟تبها

.العزيزةوالامالالكريمةالغاياتمننبتغيهمايهبطونفلااقدارهمدونيرونه،الصغاربادبالنقدةيستهيندوقد

العربي:ادبنافيوبطولافهالطفولةادببالضعةبيانهمويرمى،بالعبتنقدهميتهمانمنهماشفافا،ميدانهالى

كما-يسيراهيناليس؟لطفولةادبانالمقدمةهذءبعدندركلعلنابامرالاهتمامعنالاعلام؟دباءناعرفتالتيهبمالاوهاموهذه.والهوان

لمالبلانجبةصورهاعلىفيالادباصطنعتالتيفالشعوب-ببدوادقضصعضتهالفواةنادرةقلةالامنهميتناولهفلم،الادبهذا

واسعة،دراساتبعدالاالاطفالادبفيالاحسانالىتعل؟ن.فطععل!ضنواولكنهم.3همارراإخاسبالتي؟اظوعاتبعضللابناءووضعوا

اسرارهاعنكشفتاسةدر،نفسها(لطفولةدراسةالىبهااووتغايا-!هـللناسيبينواولم،فؤرنجبنلهيتعرفوافلم،والتوجيهبالنقد

قنلالعربيادبنافينجدنكادلاهذا؟جلومن.معالمهاواوضحت

نعدكناو؟ن(لاطفال-،لادباثراىعشرالتاسعالقونمنالثانيالنصففهدىاتيالموارينتلك.والاصولالقوارولهيضعواولم،واهداقه

-".متكلفوهكثرثمومن،المختلفةارطفولةلمراحليصلحومامنهيرصلحماالى

الادباءيضعهالم،الطفولةمراحللبعض.نصلحقدفليلةالواناثئاياه

وا،العطةاوالتسليةبهاارادواوانما،للاطفال-وضعوهاحنمي،والنافعوالفاروالسمينبالغثالاطفالمكتباتواكلتلاتوصانعوه

رفكرتهاصالحة-منهمقصددونفجاءت،الضاسىمنالعوام؟ها(ور*رفوايقطعوافلم،للياموقفاالاحيانا!ابفيالاناجهذامنالمربونووقف

.الاحيانمنقليلفيوباس!بهااحيانامنفاعاب،يثاءمامنهيتمىالطفلالىأمرهتركواو؟نمابرأىفيه

السواءعاليوالشروالخروالضررالئفعقراءته

هذهنجد،الاسلامقبلالعرببةصحرائنا(لىبخيالناعدناذ(1ونحن

اشعارتزخربهاالبطولاتمنصوراونجدبالاحداثكليئةا!حراءب!نرهالادب!باسكاناذاجميعاالاداباهمإلاطفالادبانوعندي

علىفتتناثرالمجتمعاتفيو-لكهذهوزتردد،ا!رواةوقصصانئعراءوغارس!،العاعدللجبلالمو!الادبيعدبذلكفهوالنفولىفيالبافي

ءليهمتلحتزالفلا،وجمطدونالامراوليتلقفونها:لاطفالى1مسامحيعدبل.والامةاجتمعواالاباء(ملوموضع،الاخلاقيومقوم،العادات

وتدفعهم،؟لعقيدةمغلنفوسهمفيتحلحتى،الزمنبهمتقدمكلما.الحياةلمس!عقيلالصانع؟لحياةدب9

مكازننها.1عاو1والقبيلةنئ!أناعزواالذينالابطالطريقفيالقوينجأجمبرهاارغمعلىبمكانالمعوبةمنالادبهذانقدانفياشكولست

ادبمناسبقالبطولةأشعارمنينظمنبماالامهاتكانتولقدكلفي(لناقداحكاملانذلك.واسلوبنجبالهفيالباديهالسهولةمن

الصغر،منذالحماسةباشعاراطفالهنيدللنكنفقد،انأيرفيالقبيلةترتبطممااكئروالاخلاقيةا!نفسيةبالدر(ساتنر.نبطصورهمنصورة

الاعداءولقاء،الضيمواباء،الشجاعةاحاديثعلىعيونهممتتفتحالادبانيعلمونالطفولةلافجاهاتوالعارفون،والبذلاغةالنقدباصول

بقولها:شملةسطفلها.ندللالمنقريةكنزةذيهيوها،ساميهوبعدببلاغتهلانهالاطفالالىيفدمماسو(1ركونقدالرفيع

مدىالادبمنينفرهموف،؟لمسالكعليهمويعقدحيرةفييوقعهم

ازلامحبسابهايحبسهمبنسملةصادفيوهوصادقيظنيبكفانمار!دم!قدارد!ااو!نلأطفالالادبيالمظييفشئنا؟ذالنابدولا.الحياة

عقلاولاقصاصاتطلبولا.أصيتبالذيالقومواطلبشمرشملفياحى،باتجاهاتهاوذلمالغضةالنفوسهذهعلىنننعرفانادابمناليهم

منالبعيدةالاغراضيدزكسنهحداثةاومهدهفيالطفلنحسبولاالدراسةانقلتاذامبالغاولست.المصوابمنموقعهوأقعاعملنايكون

ومجتممه(مهفن:جانبكلمنواتيهالمستمرالايحاءولكنه،(لكلامهذاوليغفر،العاطفةشعر؟ءا؟لاطفالانسنعلم:عجيبامرءلىستقفنا؟لنفسية

تتوهبئتز(لفلانفسهفي(لاولىبالشرارةويلقىاحساسهفيئبه،وقبيلته:صفاتهامنثثرفيبالشاعريةتلتقيالطفولةان:قلت؟ذاالشعراءلي

منءيهديلا،متاججةنارالىالامرآخرتحيلهاحتى،الزمنمر،لماعلىوالاقبالالعاطفةوحدة،الاحساسورقة،-(لخيالىغلبةفيبهاتلتقي

.القتالميدانفيالارواءدمالااوارهاا+تيباتنلالايمانوفي،الحربةتحدالتيال!يودمنو؟لنفور،الطبيعة

هذاظهورالىيثتبرمااسلاميادبمنقر(تفيماكذلكولماجد،الجماديستنطقحينشاعرفالطفل،عالتةساميةالخياليصورها

تعاليممناليهميقدمبماالصغارتعليمالىفقطالتفلالةوانما،الادبينسجهاقصصالىالواقعمنيفرحينوشابر،والحيو؟نالطرويخاطب

يتصدىالابطالبقصصوعنايةوالاخلاقىالفضيلة؟لىتدلعوو(داب،الديننجبتفاعل:،الحياةصورعليهاتنعكسالتينفسهبصفاءوشاعر،الخيالى

و(عمارهمالسامعينمستوى(لىنظردون،المساجدفيالقصاصونلهايهديهذلككل.منهموينفرالمناسعلىويقبل،وسغض،ويتشاءم
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لسلنعلىكبفترجمت،للبباسيللعمرفيللفيلنطلاقةكانتثم

نالولثروبلفنقتاصيحيةوعر.نلهيخيةقصصوجمعت،وألحيولنللبم

ولصبح،ولل!ستكشفينللغامهينرحلاتوجمعت،وغرهموللاديهل!للبخلاء

كولضهاللاطفالللبطولةلدبمنصالحةمادةللعربيلدبنافيوغرءبيغا

ئسلوبهافييلاحظولم،للصحيحوجههافيتستغللم-يبمو!ما

-منعهـبنللقفعلمرببنمنليدينانصائحللناصحبنوببن.بهمخاصةصفات

عنايةللكببهذهتونيلاجميعهاوهي،بعدهوماخلمونلبنعهدللى

بانتقل!يبدألن(للعلماليعليه":للعلمينناصحاللغزلنييقول.خاصة

مدلولذل!تكعنلن!ينبعي،حفظهاللطفلعلىليسهلللسهلةللاشعلر

منذلكوغير،للضيفوفرى،للعروفلصطناععلىحثمنخلق!

ئئسلوبهاللصغارعنبعيدةللكتبهدهبعفىبقيتولقد.3*خلا!مكارم

ئلعمرفيتنلولهاخه،طفلل*دنياعنبمنئىلبطللهاوبقي،للرفيع

وقد،للناشئينمعدنمنبهاماتقربصياغ!فصاغع!ا،مهئبونللحلفر

دمنة،لسانعلى.اللكلامهذانسوقلنللصددهنافيل!فيدمنيك!ن

لويستسيغهلنيستطيعلاومقصرتهسنهتكنمهماللطفللنمئهليعلم

خا!شتربةلنعنديللصدوقحدثنللامن:دمنةقال:بالقبطيت!قاه

وقوته.ومكيشفهرليهوبلوتللاسدخبرتقد:وقال.جندكبهيس

ولهنيوسيكون،وعجزضعفللىمنهيفولذلكلننيفللصشبلن

ولند،غدلرخولنتنتربةلنعلمتنلكبلغنيفلماللشئهنمنشأن

ولنك،مثلكلنهيظنوهو،نفسكنظيرونجعلته،كلهاللكرلمةلثرمته

كانوقدفيكبلغهللاجهدايدعولاملككطهصلرمكانكعنزلتمتى

لمحليصرعهوللحالللنزلةفيسدوا.قدلنهللرجلمنلللكعر!لالا:يقكل

فيها.ولبئغبالاميرل!موشتربةئلمهوعهوكانقلكبه!فبللمفان

تمامه.قبلللامريخنللللنيهووللعافل

ول!بسللطفللمرل!قوقدمنةلسانعلىسيقتلتنللادلةدهلن

للقطعةهشجبجملمنجملةكللنعلى.بللقرلث!يعهيهماللقطعةفيس

منللن!شيءنفسفيويس،وللأيضاحللبسطوقفلتللىيحتاج

مداليههيهدفبماللاحاطةمنيمكنهماللاثرلكمحلىوللقدرةللصبر

يحاولوالمالعصيرتلكفيوللترجمينللؤلفيئلن:نقولولهنا.للكلام

لبعضصالحالنتاجهمجاءولغما،للختلفةمرلحلهمفيللاطفالالكتلبة

فيوتصويرهلسلوبهفيآفلقهمعنلدولنللوضهححيثمنللرلجلهده

.للاحيلنمنكببر

عهودفيكلهرتللبطويةلدبمناخرىللولناانكرلنلستطبعولا

الشمعبي،للقصصللولنهه!تلكللناسعامةبينشئنلهاكان،للت!خر

للاطفالوكك،وغببرهاللصالحينو(خبارزيدولبيبيبرسالظلعركقصص

وللقتالللحرب،حديخثمنفيهايجدونلماشديدالقبلاعليهايقبلهن

لميولهمتلبيةمنللحماسبةلشعارهافي.بجدونهولما،وئلنزللوللضرب

حسببئ.طهللدكؤريحدثنا.يهـلغ!عرةالسيطرةوحبللز!امةللىالمتطلعة

احبكان:فيقولللشعبيللادبسماععلىلقبللهعنللايامكتلبهفي

وللنساءابببهللىللرجالحديثلو،للش!!يلنمهـلديسمعلنلليهشيء

لصحلبهمقوطائفةلبوهوكان،ا!ستماعحسنتعلمهناومن،لمهللى

منهمواحدللىلجتمعواللعصرصلو؟فاول،جماحباللقصصيحبون

كوأخثلربيبرسوللظل!رعنترةواخباروللفتيحللغزولتقصصعليهميتلو

منهميقعدوكان،وللسنةللوعظفيوكتبا،وللصدلحبنوللنسار*نبيلا

يكنلمبل،يسمععماغافلايكنلمولكنهغلدلمونعنهوهمل!بمزجر

"...للاثرمنلمعيننغوسفه!القص!!هشايتركهعماغافلا

طرفافتحدثوا؟جتمعوا!ي؟ل!ش!ص!والذاخى".ويقهل

وصاحبنا،وللزنانجبن؟نهلالييناخبارينشدمالشلثرولقبلللليلمن

للى..."للنهاراخرفييسمعكانكماالليللل!فييمعممعجالسى

وللتعديدللاغانبماوعىمنقدكانحتىعمرهمنل!ن!سعةيبلغولم:يقوللن

للصوفيةولناشيد،ولثدكليةوللايوادوللزظنيببنللهلاليبئوشعروالقصص

".صالحةجملة

سماععلىحرصهمقطدرالكتلبمناخرمكانفيللدكنورويوضع

منموقفهللىليلةيخهجلاككلنهيدكزثم":بقولهللشعببماللشامر

عليهسيقطعلن!ق!ىكانلانه،لاذعةحسرةنفسهوفيللاللسيدج

!تحهجفيابى؟لدحولللىلخنه.ندمموهحنالشلكلرلنشيدلستملم!

."للخ...ثوبهمنفتشمجب

فيماللثلللتملسعلىولبيديا،الكبلرلدبعلىللاطفالعاشوهكذا

!صحصجاصءلمص!



بمضهافييكونوقد،(لقرونعبرالجداتتوارثتهاالسحيقةالاجيالحيناواساءهم،حيناذلكعليهمفشق،الاحوالهـغلبفييدركونلا

بعضهافييكونقد-ولكن،للخيالواذكامتعةحش،الاحيانمنقليلفيلىلنفوسالصالحالغذاءفيهووجدوا،اخر

الابطالايدكيعلىيجرجم!بماللمخاوفخلقالاخرفيمنهنماذجللتربيةوالمتصدونالادباءووجدالحديثةالت"ضةكانت

نفسهاالجدةنصنتوههـذا.والفتاكينواللصوعهوالشياطبنالمردةمنيستسيغهاوانبمعارا،ومسرحياتقصصاوجدوا:الاجنثية؟لاداب

اجشئتانبعدمكانتهاعنالانحتىتتخلولم،علمدونواديبةمربيةسوريامدارسوشهدتوالفواوعربوافترجموا،ا!نحداثةفي(لاطفال

الاطفالىتوجيهالعربيةالاذاعاتتولتانوبعد،والرياضالحضانةدورعثمانمحمدوعربووفاء""مروءةاليازجيخليلفالف،مسرحياتولبنان

والاناشيد.القصصمنبالوانالمرحلةهذءفيالعربابراهيمووضع،"والحيوانا!طيوولسانعلىاليواقظ))المعيونجلال

اشياء:منهافاعجبنيالاذاعةمنتلقى(لتىالقصصالىالشمعتوقدللاطفالالمؤلفونواقبلسهلقصصيشعرفي"الىمربآداب"كتابه

فالطيور،المرحلةهذ.فيالطفلينالسبجامحخيالمنفيهاما؟عجبنيواتجاهاتنابيئتنايلائمماقصصها"نيستيمونايسوبخرافاتعلى

انتصويرعلىيتحرك،واعجبنياعتمادهاوالجمادتغنيوالحيوانات،تتحدثينظمانالعربيالتاريخالىمرعي(لمعطىوعبدالمطلبعبدمحمدوعمد

مث!،جوالىالطفلينقلالتقليدهذافانالكائناتهذهلكلابصوتيالنفسعلماهميةظهرتانبعدالمعربعرفوهكذا.ممرحياتحوادثه

واقعة.حقيقةيسمعهماوانالاشياءذواتالىيستمعانهاليهفيخيلوادركوا.يظنونكانواكماصغيرارجلايعدولمالخاصمستواهللطفل؟ن

الامتاعمنالقصةعلىيضفيبنغملالهوهو،للغناء(ستغلالذلكغروفيهامقبولاساوبفيللطفلوقدم،؟صتيارها!ناذ(الادبانكذلك

بهذاالاذاعةتستطيعوهكذا.وجدانهعلىويستحوذالطفللبيملكما.ابطالهسرةفيالعلياالمثلوراسمالهلاخلاقهوملونانفسهفيمؤثر(كان

الطفل،لخيالمفيداتراءماوالاعمال(لابطالمنتقدمانالقويالثثرولكنها،للاطفالءللائمةقريبعهدالىالمددسيةالمسرحياتتكنلمنعم

اخلاقه.فيمؤثراالىذلكبعدوالوصول،التذرجسبيلفيخطوةكانتحالايءلى

والرياضالحضانةمدرساتبهتقومماالىكذلكنعرانالواجبومن.الطيبةالنتامح

(عفيالاذاعةولااعفيهنانيلا(لمبرة،غرالسنهذهفيالادبيالغذاءتقديممن:الاطفالادبفيالبطولةنماذج

الاذاعةقصصفيالبطلفليكن:؟لاطفالمستوىعنالخروجمناحياناادبمنمنهالكليصلحوما،الطفولةمراحلاخوض(ناودولست

عنزااو،طفلايعاونقطا(و،تفنيوردةاو،تتحمثدجاجةوالمدرساتفيالبطولةنماذجبينواضحاخنلافالىاشيراققبلالبطولة

ذلككلمنالغرضوليكن،ابنهاعنلتدافعقرنينالحدادمنتثركيالصغار.نظرفيالبطليكونفقد.الاطفالادبفيونماذجها؟لرجالادب.

تضاعيففي؟لقادرولينثر،بيئةبمقوماتالطفلوتعريفالخيالتنميةقدبل،قويااوضعيفاحيوانااوطبرايكونؤد:؟دميغيراوآدميا

السنهذءفيالبينةعنالخروجولكن.واخلاقمثلمنيريدماالكلامخطللمنجهـمنواننا.وهكذا،إتطقورراجةتسيرعصا:جمادا،كون

اليهانقلنااذاحقائق(لقرنووحيد،الالفالوسكافي،فالاسكيمو:ايذاءواعمالهماخبا!همعننحدثهالتاريخمنالابطاللهنسوقاناحياناالر(ي

منيزيدللممعودالمسميقمممنمثلمثلناكان،الاوانقبلالطفلاخبارتمانجرالواجبمنفنرىالمكانحدوديدركولا،الزمنيرفدرلالانه

.لثفا،.ويؤخرعلتهمنالاجدا،الىينسبوما،القتاللمواقعالشعراءووصف،العظماء

ابطالهاكاناذابلاءاجمربلاءالجداتقصصمنكثرااننعلمانويجبمنن!تغيهالتي1(لاسارمعهايدركالشيالمرتبةبغخىهـلاوطانحماية

عندمااحترفىالذيالطفلقعةوان،والسفاكينوالمردةالاغوالمن.نفسهفي؟لمجديةثارها3عالمنلهفنقدمهاالبطولاتهذءوراء

،ضارةالاطفاللصغار(لمدرساتبعضفيهتتورطمماوامثالهاامهخالفلونفهي،وحرهاالشجاعةعندالبطوليةامتلتنافينقفاننودولا

منالفشةهذءفيالخوفغريزةاننعلمولعلنا.لمخاوفهمثيرةلانها:بطلاالانسانيةالحفاتفينظرائهءلىمتفوقكلنع!وانما،الالوانمن

ثورتهامنءنهدىانواجبناومن،والعنفالحدةمنالغايةتبلغالحياةوالحقيموالعالح.ابطال(لثدةعلىوالمعينا،روءةوذووالوفيفالكريم

الاحداثونجرجم!،الشجعان(لاطفالمنابطالهانتخرقصصمننصطنعبماوواسعوالذكىا!نافعوالعالىوالمخترعوالسياسي،ابطالوالصبور

ولا،السكونيخشونولا،الظلاميرهبونلاانهمالطفلفرىايديهمعلىمثلهؤلاءسفييرىالطفللان،ذلكرقول.كذلكابطال-لحيلة1

منمهدهاتقيمممنجبحاول،الفيفةوالحشراتالايفةالجواناتيخافىنالاسوةالتماستستأهل(!قيوالحقالبطولةفيهميرىبلوا!تفوقيالسمو

عليه.تسيطرالتيالخوفحدة.والاجلالوالاكبار

وربما:القصصمنالنوعهذافيو(ضحةقلةقراتفيمارايتوقدبياندونار!فولةاسبس-كمنا!رراننئصيءفيالحكمةمنوليس

فيمضىفاذا،المرحلةلهذهصلاحابدايتهافييجدقصةعلىالقاريءوقعسنفيللاطفالىج!ايكونفقد:اهالاطفالمجقاولماالفالىشللمرحلة

يجصوقد.الصغاريناسبماعلىخروجاتضاعيفهافيوجدالقراءة-الىارماجلةالاتنارةرابهـزااجلومنلاخر.بنبالنسبةقبيحامعلومة

سنفيلاطفالاهلاءمةعنيخرجهاالطولفياسر(فاالاخربعضهافي.وبطولات،ادابمنمنهالكلرر!دحماسبمانثع؟اطفولةمر(حل

وحدتبةالمثالس!علعلىمنهاصورااسوقمترحمةقصةهذء.الخامسة
..0(الخامسةالىالثالثةمن)ا!كرةالطفولة"(ولا"

م!مةلغير؟لعبيلحعمدتنانانهاهالاطفايثافيلس!حرشوطافتحثثتفقلتقرفياقظعتفلماوقدبمهاوىتن،الطفلحياةمنالفرةهدهاديبةنزالىولاالجدةكانت

ذلك-نجرالقصةتضمنتوقد،المرحلةهذهلاطفالمفهومةنجرمفاتوهيترسلاخذتثم،المدفأةحول(لمنتارمكانهاافخذتؤدالشتاءبردقرسها

الملكةهذءعندوكان":القصةتقول،الكعارالاطفالتناسبلااحداثاالملكوامبح،حسنوالشاطر،الغولقصةالاسماعالىالمتهدبمبه-!تها

حينا،الرهبةمنقلوبهميتملكلماسكونفيوالاطفال(الصباععؤلةاو)

تغريانالاتقولفيماهدفمنللجدةوليبر،آخرحيناالحياةوعجائب

-71.الصفحةعلىازض-منرواسب:المنامقبلالعبثوبينبينهموتحول،بالسماع؟لاطفال
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يتحدثالهراويالشاعرهذا.تاثرءالىوادعىالطفلنف!سفياوقعذلك

فيها:يقولابياتفيالاخويالعطفءن

حسناءشكلهافيوشيمةييضاءهرةليحييكانتالو!!ه!الار-داامطواء

يشيعهااويشبعيكنولممعها*ياكللاوكاى

معزلفيفاطمةو(خةللماكلجلساقدفمرةا-32الصفحةعلىالمنشورتتمة-
مقددهلحمةمنيطعمهاالمنضدهفوقةلهراجلسفل

مرءأخيهامثلتطعمها؟لهرهلحوفاطمةفلقبلت

أطعمتماتحرمهاانتريداتت(نها؟لهوةفظنتفيهل:العفبرةسآتييا:وتسألهافيهاتنظرسحريةمرآةالمجديدة

بظفرهافاطمةوخدفمسثبشرهايد(ر،!افرفعت:اةالمرآفتجيبها،سياجملاحدالبلاد

مقتهلسوطاهرةاعلىصباختهدماءيحييرأى"تتتابعثم..."جميعهاالبلادفيسيدةاجملانت:الملكةسيدتي

لمديداطيباقمولاوقالبعيدافورهصبهاالقىقلبهاوامتلأشديداغضباالملكةغضبت":يقالانالىالقصةاحداث

بدرءصسدفايساوجماومنالهرةفوىهرةياالاختفيوقالتاهيةالكلالثد"سنوهيت"وكرهتوالغيظو(لحسدلغيرةبا3

من-"مقتهسوط؟ل،رةعلىصب))بقولهارضىلاكنتوانوانافيدكرثم."تقتلاىيحب،هدهس!وهيتتموتاريجب:نفسها

؟سير(نوناحية،السياقيناسبلاالذيالاسلوبارتفاعىاحبئ:!اتجبن.تثربئ(ونكلاندونسنينخمسنامتالامرةانذلدبعدالقصة

ووصفا،بالقراءةيغريشائعا.نهجاالقطعةفيواحدانيالايمركلا(!ري،الطفوكاتجاهاتنعرهـرونماضوءعلىالقصةالىنظرنااذافنحن

يبين؟نار؟د؟نهنعلمحينماالنقديهونقد(نهعلىالاخوةلتعاطفجميلابصورتهااذافهيالصغار-يلائموماالكباري!لممابينمترجمةانهاادركنا

هرتةكأنولوخى،اليهمحببشيءكلتفضلوانهاالاختمكازةنقدمهااننشيملاانناغير،الفريقينمنفريقايتلائملاالراهنة

ضروهـةالفكاهةاننعلمانويجب"بدرةصدفايساويومن):(لعزيزةالتهكمنظراتمنلهنتعرضمامحتملينالفراغوتزجية،للتسليةلملكبار

....-.....وعنسا،تشرباوتاكلانثونسنينحمسالملكةلومالطفليقرأعندما

،الحياهعلىيدبلولجعلهالطدللعسميالابتهاجتشيعلالها،منهابدلا

اثر؟كهايحتاجلاهينةالفكاهةتكونانالصغر،علىهنذالقراءةفيترغبهدل.بالحقيقةومخبرة،بالغيبعالمةالمرآةتتحدث

تلفت(لنظراعمالايديهمعلىتجريممنابطالهاويكون(لتفكر،فيعمقالى،معروفاجمبرايكونانيجبالمرحلةهذهفيالبطلان:فاقولواعود

طفلحولتدورصعيرةقصصانؤلف؟ننستطيعفقد.عرابةمنفيهالماانتقليلالقصصببعصيرادوا!،الاقرباءاحداوطفلااواليفاحيوانااو

فيبدوالصغيراخيهحلةيلبساو،معكوساحلاءهفيلبسح!رايئس.الخيالوتنمية،بالبيئةوالتعريفالخو!حدةء!

لملالهم،مشكلاتفييقعونلاناسقصمالهنذكراو،صكامنظره(عشرةالثانيةالىالسادسةمن)(لمظخرةالطفولة"ثانيا"

فلمعمودعلىمعلقةلوحةوجد(لذيجل؟لكقصة:سديداتف!رايفروا"والسابعة(لسادسة"الاوليينالسنتينفيالطفلوجهفيلنقر(افنا

اليهاوصلفلما،بهاماليعلمفصمد،بمر.لضعفقراءتهايستطعهذهاي،اشياء7منبييحيطماافهماناريد:يقولوكأنهتسا؟لا

القصةهذهان."الطلاءمناحترس"العبارةهذهبهاوجدها2وقر،الحرةالىسالعجيبةبقصصكمتدفعونيلا؟خيالوايهاحقيقةالاشياء

يعرهـلممامعرفةالىالطفلبيدتأخذالمرحمنبهاعمافضلاو(مثالهازالوهاثابتارأيتهلاني،2يطيرلانعم،يطرلاالبساظانافهمبدأتفقد

معا.وقتفيلعقلهوغذاءلنفسهتسليةفهي،الحياةشؤونمنيعودانيمكنلاالعنزاولادمنالذئباكلهماانافهموبدات.ثابتا

يوقعقدهـلذيالجامحاثخيالهوانماعنهننهىالذيالخيالكانولما-واعرف،حقيقتهاعلىبيئتياعرلى(ناريد.اخرىمرةالحياةالى

فنناذلككانول"العوامفياعمتؤكداننيكالخراىتيرةفيالطفلءكمرامنلاحسانني.بلدتيفييعيشونمهناصدظئيالىواتودد،بلادي

الطفل!ن،والحشراتوالحيوانالطيرينطقمالهنقدماننستطيعفياررا؟م!احس،نفير!لمقالغموضوهذ(،حوليفيماالغموض

توضيحذلكمنغايتنا.ولتكنحقيقتهعلى(!راكهفيكيرعناءالىيحتاج!منيتادهامابعضقسريالفكا!ةمنبالوانعنيفروحوا،اياميبعض

طريقعنالصالحةالعاداتغرساو،عج!لبهاعنوالافصاح،صفاتما.بةوى!برة

حكاي!لهافيالفكاهاتمنبطائفة*تياناو،اعمالمنبهتقومومابطو+لها

ذكرنا،كماالعقليمستواءفيمحونن1علىئثراام.هرا*ثتسواءالقمصاخيارفيحكمةالىادبائنامنتحتاجحقاجديدةانتقالةانها

وذهبصاحبهاوقعانبعدالحمارلسانعلىشوفيقولمثلاذلكمنكالصناج:الحر!اهلمنالفنرةهذهفيفليكونواالابطالوانواع

فعلته:عنالثعلبمنيستفركذلكوليكوفي(،لمواطنيهمخدماتيؤدونممناليهمومنوالتجاروالزراع

وبذلك،والعودةبالشوقيحسونحينواوطانهماهليهمعنالغرباءكلن

الكباروسارسرنالماالامسيسكبفينجباكايكونان!لى،والىو!ةالاحساسطريقفيالاولىالخطوةنبدأ

؟عاربذلكفهلارضاسثيطرحتصبالل!الخيالمنالقليلفيالا(!اقعيةعليهتغلببلمتلودا

حمار!يالا:فقالىعظيمااتيتو!سلء.التشويقعناصرويحمل؟!نتباء

نعود(نحقنافمنعشرةالثانيةحتىالثامنةمن(لباقيةالفنرةامافيالاناشيدومقطومحات،الشعرقطعحولهمتدورالذينالابطالوليكن

وفيوالمفزعات،المخاوفتجلبلانتي3الحدودفيولكنالخيالالىفيهاولو،وغيرهموالمعلم،والممرضة،والجدةوالاخوة؟لامايضاالمحيطهذا

هذامثلالىنعود.والسخريةالاستهزاءعلىتحملهلاالتيالافالىلكانفصصياسلوبفييريمطالتيآلمعانييرديانالناظماستطاع
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،بالاسراريبحلمانبالقتلتهديدهم!لهداكرةالقصةوتشرالواقعبينالتفرقةمنيمكنهماالمعرفةمناصابلانه،آمنينالخيال

قومهوخانبهاباحهوانالمغرياتبشتىاغرائهعنومفصحةالوفاءبطولاتهيانماالفترةهذ.فيبهنعنىمااهمانعلى.والخيال

يفعل:لمولكنهبالمعانيالخيالفيهااجشمعالتيالامثلةومن.سبيلهفيوالتضحيةللوطن

ء.-:يقولوفيهاالمشهورةثوفيقطعةالوءنمحبةفيالسامية
وردداالكلامهداهـنالالسور!تبسم

الفدىمشىدمىولهاحرةبلاديعاشتف!نضلىحلتابالحجازعصفورتان

مخلأد(الحب!بوطنيعلافيوببقىأفنىحسنولاندلاالرياصمنخاملفي

الغصنعلىسحراتنتجيانبيناهما

عادوانالفترةهذهفيالطفلانمنقلناهانسبقبمافنذكرونعوداليمنمضسرىريحأيكهماعلىمر

يميلوانما،الجامحالخيال؟لىيميللاانهالا،احرىمرةالخيالالى...

وقلةالمكانبجفالىدضيتاعصفورتانبهاتعومهناالقصةمبطولة

بصاحبهيطرالحصانقصةالىيستمع(نيعجبهلا:المحدودالخيالالى.....

منقصةفيمثلالهنذكرصببنماالشاذةبالخرافاتيعجبولا،الجوفيردتثم-.النفوسفيهـلعزيزةبمكايتهوايمالا،لملوطنتعديسا،الغذاء

قبعتهحافةعلىيسيرونالناسكانالضخامةمفرطعملاقاانالقصص.محبتهفيالمتفانيبوطنهالمؤمنجوابفيالريحعلىاحداهما

مثليقرأقدلعم.بهمهويحسولاتقعفلاالسكنماعرفتماالسبيلابنانتريحيا

واصبع،البحرعروسوابن،(لمسحورةويقراقصةيلاميرة،الخرافاتهذء-الوطنيعكلشيءلااليمنالخلدجمةهب

.وقدآحرنوعمنخيالالىمننطلعابهايستهين،ولكنهونجرهاالملكوطنفهماوالحجارباليصالتمثيلعلىهناالشاعراوافقولست

دنجاالىءيدفمهاومخاوفهمنيزيدماالةر؟ئبمن(لخراكأت!رهفي!جدوقلوبهماذهانهمفيونؤكده.(لمعئىهذاالىالاطفالننبهانويجبواحد

،الخرافاتهذءفيالمؤلفونيغردلمادريولست.والاباطيلالاوهام.الصغرمنذ

الجنمنالابطالويتخرواالماردمنهينطلقبالبخورقمصهمفيفيتوام-بالوانالطفلنذكرانالمرحلةهذءفيالوامب"نيكونوقد

الخاللخصوبةمجالالحاضرعهدنافيالعلومحقلألقوفي.والشياطينميدانفيالجئدي:بلادهمسبيلفيالابطالبهايقومالتضحيات

،والذرة،الصناعيةالاقمارفيالابتكاراتذيهيها.-شاءواان-سبيلفيبنفسهيضحيوالفمائيالاهداء-،(يديبينوالاسير،القتال

الخيال(مامالمجالتفسحبانكفيلة،وفيهاالطبومعجزاتوالعواريخادر؟كهممعويتمسى،الاطفاليلاثمقصصياسلوبفيذلككلالمبادبم!ء،

وليتخباوا،القمرالىيسافرونمغامرينابطلا*دباءفليتخير.الابتكاري:اسرقصةيذكراحدهمقولالمثدسبيلعلىلنذكرواننا

اجمالاقصصهمفيوليذكروا،الذرةتوجداالحسبانفيتقعلامعجزاتوالعد(الاسنةبينمقيداالاسروقف

عجيبة.باعمالوياتونصغرةبالاتالجوفييطيرونمسسدداالسلاحوجدحولهتلفتفاذ(

منمرةالفخيرهذه.فانيشا؟ونماالطبمعجزاتمنوليتخيلواسالرثىمعداتمنوراءكماذا:لهقالوا

،للخيالوبناء،للاذهانتنبيهافيهالان،البخورمنيخرجالدوالماردوجنداللع!ادثأتامبمكماعدماذاكا
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او.على،(لحيوانلسانعلىالرمزطريقاليهمافنسلكالثانيةواماانني:اقولانالانصافومن.الزمانمستقبلبرللانسانطوتخطيطا

الاسدالارنب3:*يخدعحيواف!!وىعلىيتغلبضعيفاحيواناالبطليكونولكني،النواحيهذءمنخيالهاتستمدالتيالقصصبعضىءلىوقعت

الاسدعلىا!مب.شض!بابفيلالمبعوفةوتفتك،البئرفيفيوقعهلشارمحماريقولاحداهاففي،الاخطاءمنكييرفيوقعتانهااذكر

فتكيغريهلامالطفلةلا.!وهكذابتماو.نهالفلاحينمنيفراو،بحيلهتدوروهيبشارياالارضالىانظر:صاروخفيالقمرالىوصلاانبعد

موضحنفسهيضعلانهللبعوضةالفيلقتلمنيسرولا،بالارانبالالد،وهاومصرسورياهيوها،اقوسطالبحرهوها!؟نظر.كبيرقمركانها

بماالمعتدينالاقوياءينازلانيستطيعانهيقزأحين!بتوهم.المغبراليهاينظروهوالارضالىيثنعيرالضورةفيوكان"وافريقياآسيا!ط

!االارابوجدشا.هذا(جلومن،الذكاءوقوةالحيلةسعةمنيخبرذ!نمعو!كني.لوريايخبنويهفمصريستبينفكيفالمجردةبعينه

لغرائز*"لبيةاللونهذامنكثيرةبقصصتمتليءالعربيالادببينهاومن

منفهابمانفسهعنوترويحا،والا!ل!عا!راءةفيلهو!حييااد!لمنخ!-اخطاءمنبهاي*تمهما-واشباههاالقصةهذهان:اقولكله

.والفهـاهاتافارقاتاعهدفييرا3رواجالقيتلتياالقصصتلكوالشياطئالسحرةقصص

المراهقةمرحلة:ئالثابةوالجمودانطخر

فيالطفليراها:المقوةالىيبداـالتطلعالمحياةمنالقترةهدهفي
المراهقةمرحلةانها،الطفولةمراحلمنمرحلةأخطرالىدنتقلوالان

جميعاالبهايصل(نيودوهو،الحيلةوسعةالعقلوؤوة،الجسدقوة
وااخرىسنةذلكبعدتمتدوقد،عشرةالرابعةالىعشرةالثايةبين

الجنسببةفالغريزة،القلقؤةرةهيالطفلحياةمنالفترةوهده،سنتين:الزعامةطلبالىودف!ننهنفسهفيقويتا"تهب(لسيطرةلغريزةتلبية

وتقاليد،الاباءسلطة:سيلهفيتقفحولهمنا!كثيرةو(رقيود،ثائرةجماعةليحارب،استطاعانيقودطجماعةتكوينفيررغبولذلك

اشسدمضبطربانراهولذلك،القوانينول!لطانالدينوتعاليمالمجتمع،فتهاوزرنىذاتها.نؤكدالنفسياؤها:بلدتهأحياءمنحيفياخرى

هيار!الىهذهفيتولاءاقيوا!ي!دة،المقيهقالثد!رقا،الاضطراب،اسرارهاوعرفتالبيئةالىانستانبعد!لطانهاتفرض؟نوتحاول

هذهفيالمثطولىأدبكانوربما.مستقبلهوترسم،مصيرهتحددالتيكلمنالفرارالىوالمربينالاباءمنغفلةفيالانجاههذايجرفهوقد

والسلامة.الصلاحلهشئنااذابهنتذرععلاجأنجعال!ترةاوتينابماونحن.والسفاينواللصوصالقتلهمنالاقوياءوتقليد،قيد

منبهنتذرعبماتوجيههانملكولكناالغرائزنئداننستطيعلاقوةمن

صص------01-مثىلمهنستغل،الموجهالادبالحالهذهفيبهنتسلحماونجبراساليب
صكا-!-"ئفيهواجده،وكيماالقدوة.الطفلل!يلتممى.ابطاتهواعمالوصوره

صبرس!ف!!لد!وا!ىا!1!والوصول،ا!ة*هـاعومو(زرة،ا!!-اهمواص!ةلهايرادوحن،الكرامة
س1عيوالدداع،الوطىلصالحلوجهحيىجرالعوةارويعلم،صالا!

...عرض!!اس!1!*موالواستلابالناسوقهروالاعتداءالغلةح!اما.الحقوقيالى

.-س!رت!ادزهـمللص!باستا.الكريمةالعزيزةبالنفسيليقلافانحراف

لم//7أ/هـع!شكا-نبهـء-ا!دكأ!-1أاو،ارررحبياتحوارفينقدمهاو،!صالقصمساقىكلههذانسوفي

/.//ا!بر.(شلبا؟أ9(فعل"الطرائقهذهلان،؟لناثنيننفوست!نقبلهسهلشعرفينصوره
ا!لم.أالجبلبعدالج!يلفينشأالشرفاءبلابطالالاقتداءالىوادعى،بالنفوس

"ا1/.1فيجراةابرنائهمنلينتظرالوطنوان،الضيمواباءالنفسعزةعلى

اآاً؟أ-كرا/ص\ومما.الاعداءتردعوحمية،المقدساتءلىالحفاطفيونتعهامةموضعها 13*1+/لأ،حقابالقوةيعرمالطفلانالحياةمنالفترةهدهفيالافيتباهالىيدممو

أ!/-طلم!التيالغا/ةباوغوبينبينهيصولماالضلهمنجسدهمييحسولكنه

/،ءصصانمهدانواجبنامنكانثمومن،الشعوربهذالالسهتتععدوور،يريد

،--."ضعصااصرء511.القوىعلى؟لضعمفلهايئتصرلمةالح!ثانشهما.فمطورة.واما.طافةعلى

ب!علبصبيمبطوا"(ولاهمااما.ب!احيعيىبمالسهالايمارالىالطريى؟مامه

*!ص!ص/..الشجاعةمدغيوصففي(لشاعرقولالبطولةامثلةومن

ص-الجيوبفي؟لسلاحبكثرةالقلوبفيالرعبيلقيوكان
لأ-/*ء*شأ:"صاناانشاانابالناسيصيحوهناهناكمروكلما

الممىلرصط!بصقوىبطلج!سمصغيرصبىالىحديثهنى

المأص...نمترولمحذئحكذد5من-صدقهفتعملوند5سأدريكم.للقومفقال
الموهيدعورممىوليسالع!وهلهال!اسيعرلىلا

بربيضفابمر-ا!مارك!وجلفيسيكونمماوالنا!عجلفيالهمشرينحووسار
-!.**كأ*-لأ4مهم.القاضيهتكونكادتبضربةقاسيهيمينانحوءومد

لىسل003ص..صىنركولازعمهمنانتهىولاارتبكولاساكنايحركفلم
...سش؟.ع

واناالت:(ثنبنصرناالانليناقولاللغالبقالبل
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الاذ"دياءالةلمانمنوابطالهـا،الجبانالعدومؤلفهاسماهاسعيدبوروفد،؟بائهمنيهربوفد،سلطةكلعلىالقلقبسببيتمردقد

ومنها:بالاعد؟ءللايقاعالحيلةعلىيعتنمدومالذيننفساجنبيهبينيحملهذاكلمعولكنه.الغضبفيفيسرفيغضب

اسساهفيفردهـلرفافيياهساوالانعملفيمتنف!سالىيحفزهنفسهالقلق1فهد:لالتقويمقابلةطيبة

5!-اماوورفذعدوامنكمرأىمنهذهالنفسعلماءسمىلقدحىالاخلاصاثمدلهمفيخلص،الابطال

:يقولالاعداءاحداحدممصرعانوبعدوالعادات،العلياالمثللتكويرن(لفتراتاحسن،(ليالغةخط!رتهامعالفترة

عظيمالمشعببنىمنشمبلبكفمصرصرعتكيترسمحتى،ويشتديشتدلهااكبارهيزالولا،الكاملةدلمرجو!ةثلا

قديممنوالبطولةو؟لرجورةالعروبةشعبهذءكانتثمومن،تامةدقةفيمنوالهاعلىوينسج،امانةفيخطاها

و؟لعادات،العلياالمثل!لتكوإلفتراتاحسش،البالغةخطورتهامعالفترة
الىلعمدانارىولذلك،محدودايزاللاالتاريخاستغلالانواعتقد

النحو:هذاعلىفنقسمهاايدينابينالتياتريخىادةالدرالةبهذهاقمدولا.الابطالدراسةطريقءنالصالحة*جمماعية

استغلالاريدوانما،جافباسلوبالمعرفةتلقيناوالعلعيالمنهجاتباع
ومصطلىوالشافعيكالمتنبيالسنحداثةفينبغواابطالاوعلماء-ا

وغرهم.كاملوحديثهقديمهلعربي1تاريخناوفي.وشعرهومسرجياتهوقصصه؟لادب

ء..،والفدائيون،الابطالالمجاهدونفيه:الادبيلالوستغللالصالحةمادة

بىداحطيهاووالوطهـندفاعاالاعد؟ءقتالفيتفوقواابطال-ب

ويخرهما.الدينوصلاح،الىولميدبندالدءادباديمنوالعالحوىالانبياءوفي،والحكمةالر(يو؟هل،والسياسيونو؟لشهداء

وضحواالساميةالمباديءسبيلفيصابرواممنوغرهمالمقربونوالاطهار
حردبوكجميلةمبادئهمسبيلفيضحواابطال-ج

امين.وقاسم،(لافغانيكجمالالاصلاحابطال-دجميعا.الناسبلالعربجهوده!منفأفاد.والانسانيةالوطنسبيلفي

صالحةواداةسليما؟ديباغذاءيصلحماوالحديث(لقديمتاريخنافينعم

العزيدعكعمربندوالورنالذهلرجاووـ-
هداالى1عمدوقدوالشعراءالادباءمنجماعةانانكرولا،للتقويم

والكاشفين.الرحالهاخبار-ومناسبابعضهافجاء.للبطولاتقصصامنهفامبسواالكريمالتر(ث

نضج!،لقه!عىاساساونجعلهاالبطولاتمنالانواعهذهالىنعمدالاط!الفانصرفاتتنويقمغفلاال!اريخيالسردالىالاخربعضهاومال

النناريخي،المفهومعنجوهرهافيتخرجلابحيثنراهماالخيالمناليهافيآ!راثها!سورص!ةاثا!وةاثعرقيالمسرحباتومن.قراءتهعن

القصصالوانمنلونانهاعلىالىالطفلتقدمدامتمادلكيضرهاسوليس

مامنهنشقىانواجبنافمنالشعبياماالقصعى.تاريحانهاعلىلا...إ.

ان-علصوالىتواقامراهقتهفي(لمهددطفدبينوكمالطبزلععدفمابعمىلحطوسدوب.!ر،!!.أتج!.ل!م.--

(ل!رب-4لىورالهمنلرمىدمعاماكاملالهديبارهدبهلمصالحالراء

حدعضدلهاخراجنافينقفانشيءفيالحكمةمنوليس،والمقويم

لسانعلى(لقصصجانبنهملاناتاريخالىلا.نجاهنااريدولامح!اول!ة

اكانمننرريىفيماونشتغله،تفكراواعمقمدىاوسعخطوةبهور!!ىاذلثلىسما

.لبطولاتائ!م!ينس!صفرا!ىقزضضببراهـلصاد!صئث)،.

-منهاكلويقوم،ثلاثااوشخصيتينالواحدةالمقطوعةفينقدمقدهـة!!ارءكه.س!جم!وهـمامامىهـ!-ربر!ارنبصم

واكثرقدرااعلىايهاختامهااوالابياتخلالفينبينثمالاعمالمنبعملجملصبملرععبر.لممحنا؟يثتر

بينهما.يفاضلانسانيااوبطوليا؟لعملينمنكليكونانعلى،نفعا..لملم

بهذهوفاءفيهارأيت"والفيل؟لارانبأمة"بعنوانشعريةقطعةولشوفيملى!س.هـئامعرهاتضس!!ضاصص!!ئا!اس+"

دروسا.لكونبانخليقةبطولي!اشاراتمنفييما(ن-بل،الانجاهات!صسسعرضشكئئبهطلمجئا!رسجم!ي!يوجمرصصىلاضا

وتعاونوتفكربحزمالمشكلاتمواجهةعلىومرانة،*خلاقفيمتعددة!ضا!اماجمنز،عشمميىن!!صزءا..عصصهمرجممىلةء

المواطنين:مع3،رنبصرشلطربثمطصيارنس!ى"!!ء

بجانبالثرىمناخذتؤلمدالارانبامةانيحكون-جميرهـلئلسا.ممضتمقاشني

ولمزلحرلعآأصآحالععالاممزئلالكرطريمالفملطىلهفاختال!تهجتثص!-مع!تالج!!ر!اردهرنب!كلربضل!ر-دمايرثللم،"

التجريبصوفهجل"ذهبلبيبارنبيخهموكانصئماض!يئصلربررضضصالمجبنكفصالماتلبفيص

الضعتقتىعرمىلاتحاعالمالاارلجافيمعشرلعدوضشادنالحموبهمصسذرتبتبلمححر(رنبعابرربتضالركزمىجمابلتب

،،.برحى5-ترم!صرهصصصىكحىالؤف!

للتشاوهثلاثةالدعوةهذهبعداختارتالارانبانمبينةالقصةوتمضيكاخائن!-7

:الاولرايوكانرايامنهاكلورأى،بالفيلللايقاعحيلةوتدبر---

الغئومأذىمننستريحكيالخرطوملذيالارضنركان.!!للم!اوسل!ا!مافرامغلمجمها
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هـلمفزعلأوالاحد(ثالخر؟فاتمنكثيرعلىواشتملتابناءنانلائملاالتيالحهإة.كفقدانعنهوالتنحى،للوطنتركلانهالرايالجماعةتقنلفلم

هـ.الجدالعهدفيسهاالصغارالحكارننزهاننأملالىتنيأخذانعاىبه!لفتكصجملةتدبرفيبالثعلمبيستعانانالثاني،رأى

وراعوا،الاجنبيةالادابعنالقصصتلخيصالىالادباءبعضىعمدوقد:الجماعةتقبلفلمارنبينحيلتهمقابل

اصبحتاسلولهاوسهولةبقصرهاانهامعتقدينالسهولةاساليبهمفيبالعدوالعدويدمعلاالسموماحبيالافقيل

فولىاحداثمنعليهيشتملوماالموضوعانونسوا،للاطفالملأ"ةالجماءةطرادت،4حيلتنجتوقدللفيلهوةحفرالثالثوريى

اساءتاو،القراءةمننفرتهللتوجيهوربمااداةتصلحلابهذاوانهاالمستوى:وقاليقبلفلمعليهاتؤمرهان

واخلاقه.نفسه؟لى

الارانبمعشريادعاورمنالغالبالقويالصوتفصاحب

لبعفيملائماالموضوعتخيرواممنالمترجمينبعضعملبر!ذاوشميه..

المننورة،ءلىواءتماد،الظلمعلىوثورة،ا!ءلحادالىدعوةالقصةففي

وغريبالبيانصورمنشتىأقصمةلييهمطعاللبمارفبمولكنهمالطعولثولطمرلافاحل،اخريناعداءصدديالاعداءعاىالاعتمادوعمم،الوطنمحبةفيوتفان

فأصبحت..نجاحهافيعاونمنعلىالدكلوةصاحبلفضلواظهاروايثار

وتلالأتمجياهابهايفترالتيالوسنانةالفرحةمزهوةانثنتثم".المراهقةفترةفيللاطفالبانفقدمخليقة!لهبذل!لقصة1

معابثة،واناراقصةنا2،وتطفرملامحهاعلىتتوثببسماتغدت.فناياها

منا!كارمنعليهيشتملوماالموضوعاختياركاناذا:الاسلوب

"لقعنهلهاالمترجمي!رىحدبينافيسلولمحبعينيهاعلثرعاخدتيهاكال!هامثعرهابمعللضاحيد؟لفالتيللمرحلةمنالبةالمولفيتوخاهاانيجباقيالمهمةالامور

وعورها،القصةصغرمنيبقوكماالصغرالتلميذبل!فيانهاالا"ميةمنكأللىملاف1الاللوباختيارولن،مهماذلككاناذا-لها

منقدرالابتذالوؤهـير،ون،ألاسلوبفيلارتفاعالفائدةتضيعمقد.بمكان

وعرضها.طبعهاوطربقةالموضوعا--اراننرىهذااجلومن،الاطفالمن(لمتعلمنظرفيالقصة

ختامية:كلمة

به.يكتبانيجبالذيالاسلوبمستوىالاحيان"نكئيرفييحدد

والكتابالشعراءمنالمؤلفينالىنتوجهالكلمةهذختامفيونص.للاطفالالنفسبةرالدراساتيهتمونممنكاناذاالمؤلفبهيعنىماوهذا

الاتية،،بالنواحييهتمو(انآملينالشعبيلقصصناوالمهذبينواترجمينراصوهل؟الغرارهذاعاىايدينابيناننيالقصصسارتهلولكن

الجديد:الجيلتنشئةليالمجديةثارها7لاعمالهميكونخىومستوىا،اوضوعمشوىبينالمواءمة:الكتابةعنداساليبهمفيالمؤدفون

منيناسبهاماالطفولةمراحلمنمرحلةلكليتخيرواانءلميهما(الكثرةاما:القصصهذهمنالناررالقليلالانجدلااننا؟الاسلوب

على،مرحلةلكلالملائمالاسلوببيانهمفييتوخواوان،الموضوعاتمهمايتغيرلاواسلوب،بأسلوبيلتقيلادموضوع:الانتاجمنالغامرة

.يقلفونفيماالاساسالنفسميةالصراسةتكونان.الخيالفيوتراكب،الاطفالمستوىعنيئدوارلفاعالانناجيكثر

ئا-للاطفادالشعنيادبنامنالتهذيبشامموااذا-وعايهم2(الانجذالىحدالىالمسرصياتبعضفيالشعريالاسلوبهبطوقد

الشوائب،منخاليةطئىصتى،الاعملاحيدفيهايجيلونالوانامنهيتموا:ذلكومن،الوزنفيوالخ!

الصالحةالمثلمننعرضبماللاخلاقمهدبة،الخيالتنميةفيمجدية

رللا!طالوخضوعذلةعلميهمضوبتفقدالكفررايةنطويولسوف

فيالعلميةللوثباتالناثئيناذهانيهيئواانالمؤلفينواجبومن3(ربهانشكرالحمدتطيلفمضتقربكهووهانجاالنبيفيل

والاخنراعاتالعلوممنيجعلواوان،ووثباتبونباتينترواوان،ارمالمبالروحصاعدا-مطركالجرحنازلاسيفككانيلمعكالبرقي

فييجدونولعلهم،اليطولاتمنلطائفةونماذجالخيالمنالالوانمادةالالاوبفيوابتالالوزنفياخطاءنرىكماالايبالظهذهوفي

والشياطين.الجنبطولاتعنغناءهذا.المعانيفيوضعف

،بطولاتمنميهوماوالحافرالماضيتاريخنايجعلواانوعببهم4(لاحدىملائماالموضوعيتخيرواانالقصعىمؤلفينرإهـمنفاناوبعد

المثلمنفيهيجدونبماامةواليالعزةعلىالابناءلتنشئةوسائللهذهالمشطشالا-لوبتخيرواذلكمنتأكدوافاذا،الطفولةمراحل

.الغاياتاشرفالىالطريقامامهمتضيءالتيالمثلتلكالعليا.(لموضوعاتبتفاوتمتفاوتةاساليبهمتأتيوبذلك،المرحلة

هذافيومنوء،وفضلهمحهدهمالاطفالادلىلمؤلفيذاكرفاني،ولعد
..:المترجمةالقصص

ينابعانوارجو،الناشذينتربيةعاىالمجلاتبعضبفسر،الكريمالمزتمر

حتى،والاصلأخللاعدادالطرقافومبادابهميلتمسواوانزشاطهمألادباءالةصصمنالوانايقراارالمراهقةمرحلةفيالطفليستطيعون

كانفقدللبطولةالرائعةالنماذ!أمنيقدمونبماالمستقبلابطاليعدوابهايسمعلماسماءوتحمل،اجنبيةلبيعاتوصفانتضمنالمنرجمة

(لغايات،اسمىالىالركبفيمقدمةيسببرونالذينالروادزالواوماالادداءدونوءـ!.و.قاليدهعاداتءنتختلفونقاليدعاداتونشرحبيئتهفي

فيوضصت،امانةخ!أيديهمفيوضعتقدالعربيةالامةذيهيوهائانجبا،العربيةواببببئاتاولابيثتهادداكالى.بكونمااحوج؟لسنهد.

تصبوالذبم!ومستقبلهاالعزيزةأمالهاوضعت،لديهاثبمءاعرأيديهمإبراهاو(دراىيستطيعلاماايهفنقدمالزمنبهنسبقانالخطاومن

.الابطالاحفادالابطالوضعتبل،(لصاعدجيلهاوضعت،ايه0آفاقهمنابعد

نعربانو؟جبنامنكانالمراهقةدونهملمنالترجمةشئنافاذا

أرفببمئررابوغر.بيئالهميجانربماوالتقاليدالعاداتونلون،البيئاتملامحونغيرالاسماء

فوجدت،الايطاليةعنالمرجمةالقصصمنمجموعةعلىاطلعتوقد

الكويتبمعارفمفتشالعاداتمن(لواناتضمنتولكنهاروعةاخراجهاوفي،جمالامورهافي
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