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مـﻘـدمـﺔ

وتعد مرحلتها أهم مرحلة في
أص حت الطفولة في عصرنا الحديث مهمة في ذاتها ولذاتهاّ ،

بناء اﻹنسان ،ولم عد الطفل مجرد مراه صغير أو مجرد ائن في طرقه إلى المراهقة ،بل ل

خبرة في الح اة تتصل ه اتصاﻻً وث قا ولها ه عﻼقة متينة.

تلقى الطفولة صانعة الغد في ل أنحاء العالم اهتمامات واع ة و بيرة تتف

مع أهميتها

أن تا ة القصص الموجهة للطفل ،أمر صعب ،ون
الكبر وذلك اعت ارها عماد المستقبل ،ما ّ

الكتا ة لهذا اﻷخير تحتاج إلى نوع من الموه ة الحق ق ة في هذا المجالٕ ،والى إدراك حق قي

لحاجات الطفل وف ومرحلة العمرة ،ولغرس اﻷثر الذ يخدم شخص ة هؤﻻء.

وقد آن اﻷوان أن نؤد هذا الح في ل مجال من مجاﻻته التي تت ح ﻷبنائنا و ناتنا قضاء

طفولة سعيدة أسلوب سل م م نهم من حمل أع اء المستقبل قوة وعزمة ٕوا مان ،وهناك من سعى

جاهدا للنهوض بهذا الفضاء اﻷدبي ،محاوﻻ إرساء قواعده على الساحة اﻷدب ة الجزائرة ومنهم

"أحمد رضا حوحو" رائد القصة القصيرة في الجزائر و دور أردت إلقاء نظرة على أعمال "أحمد

رضا حوحو" القصص ة من الناح ة الفن ة والذ
في الجزائر.

عد بدوره رائد هذا اللون المتضمن ﻷدب اﻷطفال
ّ

متطرقا لحل اﻹش ال ة والمتمثلة في:

 -ما هي الطرق أو الخصائص الفن ة المستعمل في موضوعاته القصص ة والتي أدر ت في

نفوس اﻷطفال نوع من اﻹعجاب واﻻنجذاب؟
محاولة بدور تسل

الضوء على مجمل الموضوعات القصص ة عند الكاتب "أحمد رضا

نظر لخوضه عالم الكتا ة ،في هذا المجال "القصة" مستعينة في هذا العمل مراجع ق ّمة
حوحو"ً ،ا
تخدم موضوعنا.

~أ~

وف ما يخص الجانب الذ

تعب

مـﻘـدمـﺔ

بدراستنا للموضوعات القصص ة ،من الناح ة الفن ة ،فقد

تطلب مني أن نعتمد على المنهج التحليلي ،للتعرف على الموضوعات القصص ة ،وما تقتض ه هي

اﻷخر من عناصر وم ونات فن ة.

قمت في هذه الدراسة بتقس م عملي إلى مدخل وفصلين ،حيث تطرفت في المدخل إلى

مفهوم القصة وأبرز روادها في الوطن العري وشرو

تا ة قصص اﻷطفال ،وفي الفصل اﻷول

أما في الفصل الثاني الخصائص الفن ة
مفهوم القصة الموجهة للطفل وأنواعها ومعايير اخت ارهاّ ،

لقصص اﻷطفال اﻹضافة إلى الخاتمة التي حوت خﻼصة هذا العمل.

ما نرجو من ﷲ العلي القدير الث ات والسداد وﷲ هو الهاد إلى سواء السبيل.

~ب~

 ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﺼﺔ.

 أﺑﺮز روادﻫﺎ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ.

 ﺷﺮوط ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻗﺼﺺ اﻷﻃﻔﺎل.

مـدخــــﻞ

 -1مفهوم القصة:

القصة ش ل عام فن أدبي ضارب بجذوره في أعماق التارخ اﻹنساني تعتمد في تر يبها

محددة في زمان وم ان معين ،وتستند
على مجموعة من اﻷحداث التسلسل ة تجر بين شخص ات ّ

على عنصرن التشو

واﻹثارة وتسعى إلى غرس الق م والم اد

في أسلوب أدبي فني وراق،

صا للصغار حيث ير
و تحدث "العيد جلولي" عن القصة الم تو ة خص ً

ّأنه من الطب عي أن

تتأخر في الظهور ب ﻼدنا خاصة في فترة اﻻحتﻼل قول » :القصة الم تو ة لﻸطفال في هذه

المرحلة لم تظهر جنس أدبي خاص موجه لهذه الشرحة الذات ،على الرغم من ظهورها في بلدان

أخر

مصدر وشيء طب عي أن ﻻ تظهر في الجزائر لسبب س

أن اﻷد اء انوا منشغلين
هو ّ

القصة الم تو ة للك ار ما انوا قضا ا أخر  ،فالقصة الم تو ة لﻸطفال لم تظهر وتتطور إﻻّ في

أن المفهوم الحديث للقصة
المجتمعات التي شهدت تطور وازدهار فن القصة ش ل عام«) ،(1إﻻّ ّ
يختلف عما انت عل ه في القد م من حيث دورها وتقن اتها فل ست القصة الحديثة ح ا ة تسرد

حوادث معينة أو ح اة شخص

التعبيرة اﻷخر

فما اتف ولكنها محددة أطر فن ة عامة تميزها عن ق ة الفنون

المسرح ة والقصيدة الشعرة).(2

إن القصة غيرها من ق ة الفنون التعبير ة تخضع لعوامل التطور وهي تواز الراو ة في
ّ

تطوره وتشعب نظراتها وتنزح نحو اﻹقﻼع عن عنصر "الحداثة" ما ّأنها تستفيد من أسلوب الشعر
أخذها اﻻنفعال والوصف بد ﻼ ،ما اتجه نحو تعمي وقع اﻷثر في نفس القار دون أن يتم ن

من تلخ صها في لمات محدودة.

) -(1العيد جلولي ،النص اﻷدبي في الجزائر ،دار هومة ،الجزائر ،د 2003 ،م ،ص .54
) -(2ينظر :شر

أحمد شر  ،تطور البينة في القصة الجزائرة المعاصرة1947 ،ه1985 ،م ،من منشورات

اتحاد الكتاب العرب1998 ،م ،ص .11
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مـدخــــﻞ

والقصة عند "عبد الحميد بوارو" » :فن يت ادل التشرح لحظة شعورة أو تجرة معاشة

أساسا على اللغة المحل ة الرموز واﻹ حاءات والفعل المحدود
م ثفة ﻷقضى درجة مم نة عتمد
ً

في الم ان والزمان«) ،(1ستظل القصة لون من ألوان اﻷدب ،وقد ان لها حضورها في اﻵداب
القد مة عموما ،وهي "تمتع اليوم موقع ذ أهم ة في اﻵداب الحديثة").(2

انت القصة من أهم الوسائل التي قوم عليها التكون العقلي والنفسي والعاطفي والخ الي

فإن
وهي احد العوامل التي يتم من خﻼلها التواصل اﻻجتماعي واﻹنساني واﻹنتمائي الخاص ،لذلك ّ

ما تحدثه القصة في نفوس اﻷطفال من راحة أو قل أو ما تغيره في سلو هم ،وتر يب شخصيتهم،
سم ه عض ال احثين "بلحظات الخل أو الخل المقدس").(3

المحددة
فالقصة تستعين الكلمة لتجسيد عناصرها البنائ ة فهي وسيلة التعبير عن اﻷف ار
ّ

للشخص ات ،الشارحة لﻸجواء والمواقف واﻷحداث ،المؤثرة في الوجدان ،فالقصة ﻻ تعرض عن

ار فحسب بل تعود إلى إثارة عواطف وانفعاﻻت القار .
طرقة الكلمة معاني وأف ًا
 -2أبرز روادها في الوطن العر ي:

أن جـذور القصـة العر ـة
يذهب عض ال احثين والمهتمين بتارخ اﻷدب العري الحديث ،إلى ّ

الحديثة ﻻ ترجع إلى التراث العري القد م ،إنما تعود إلى اﻷدب القصصي العر ـي عنـد هـؤﻻء النقـاد

أمر مبدع ،ﻻ ميراث له مت إل ه ،وﻻ أصـل فـي اﻷدب العر ـي القـد م م ـن أن ينتسـب إل ـه صـورة

م ـ ــإ ،واّنم ـ ــا ه ـ ــو تقلي ـ ــد مح ـ ــض ل ـ ــذلك الفـ ــن عنـ ــد اﻷورو ي ـ ــين ص ـ ــدرنا ـ ــه ع ـ ــنهم ،م ـ ــا ثي ـ ــر م ـ ــن

) -(1يوسف الشاروني ،القصة القصيرة نظرا وتطب ق ا ،ص .67 ،66

) -(2هاد نعمان ،أدب اﻷطفال فلسفة ،فنونه ،وسائطه ،الهيئة المصرة العامة للكتاب ،القاهرة ،ص .131
) -(3حنان عبد المجيد ،أدب اﻷطفال ،ص .67
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عملهم ،وأنما فنونهم).(1
وهو أر

مـدخــــﻞ

عض اﻷد اء والنقاد " محمود ت مور" و"ﷴ طاهر ﻻشين" و"ﷴ حسين ه ل"

أن القصة في اﻷدب العري الحديث تعود
والد تور "طه حسين" و"ﷴ زغلول سﻼم" فهؤﻻء يرون ّ

أصوله إلى فن القصة في اﻷدب الغري وأخذنا فن ات هذا الش ل اﻷدبي ستلهم معالم القصة
الرواد على النماذج القصص ة الغر ة و دأت تتكون لد
وقواعدها ،بتطور الح اة اﻷدب ة ٕواطﻼع ّ

المبدعين العرب رؤ ة واضحة عن قواعد هذا الفن ،ف ان أن ألفوا قصصا متقدمة على النماذج

أن القصة العر ة
السا قة لهم ،وأكثر وع ا عناصر الفن اﻷدبي وتقن اته ،و ذهب عض ّ
النقاد إلى ّ
موضوعاتها ومضامينها واحتوائها على السير والتارخ ترجع أصول ثابتة غلى اﻷدب العري دون

فإنها تعود إلى التراث
محدد المعالم واضح القسمات لد ه منهجه وأصولهّ ،
نزاع ،ولكنها ش ل أدبي ّ

القصصي الغري الحديث).(2

وقــد وقــع خــﻼف بــين مــؤرخي الحر ــة اﻷدب ــة العر ــة الحديثــة حــول أول قصــة قصــيرة فن ــة

ظهرت في اﻷدب العري فالمستشرق الروسي " راتشوفس ي" واﻷلمـاني "برو لمـان" والفرنسـي "هنـر

أن قصة "في القطار" لﷴ ت مور التي نشرت عام  1918في جردة "السفور" هي أول
بيرس" يرون ّ
قصــة تحمــل المعنــى الفنــي ،و خــالف هــذا ال ـ أر اﻷســتاذ "ع ــاس خضــر" فــي تا ــه اﻷقصوصــة فــي

أن قصة سنتها الجديدة التي نشرت عام  1914للكاتب اللبنـاني
اﻷدب العري الحديث ،فيذهب إلى ّ
أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد تور "ﷴ
"مخائيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل نع مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة" هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي أول قصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة فن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي اﻷدب العر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيّ ،

) -( 1ﷴ طه الحاجز  ،نشوء فن القصة في اﻷدب العري ،مجلة الثقافة ،مصر ،ع  28يناير 1986م،
ص 08

) -( 2حسني نصار ،جذور القصة الحديثة في اﻷدب العري القد م ،مجلة الكاتب ،القاهرة ،عدد  ،188عام

1986م ،ص .24

~~6

مـدخــــﻞ

أن قصة "العاقر" لمخائيل نع مة أ ضا التي نشرت عام .(1)1915
يوسف نجم" فير ّ

أن "محمود
أن "نع مة" هو أول من تب القصة القصيرة و ّ
ونخرج من هذا اﻷش ال القول ّ

ت مور" هو رائد القصة القصيرة في اﻷدب العري الحديث ،و ظهر ذلك واضحا من خﻼل

مجموعاته القصص ة ما تراه العيون قد برع في رسم شخص اتها وتصو ر أحداثها ،ما أولى اهتماما
بي ار ب ق ة العناصر الفن ة المقدمة والنها ة واﻷسلوب والحوار ،والتشو

خصوصا في قصة "في

القطار" فإذا ما قرأت له عن شخص من أشخاص قصصه أم نك أن تتصوره في ذهنك صورته
ونفسه وأخﻼقه).(2

وقد أسهمت جمل من العوامل الموضوع ة في توصيل الفن القصصي الغري إلى بيئاتنا

اﻷدب ة نحاول ف ما يلي أن نعرض أهمها:
أ -الترجمة:

تعد الترجمة من أهم الفنون الفن ة التي وصلت من خﻼلها عناصر الفن القصصي الغري
ّ

إلى اﻷدب العري الحديث ،ف ان أن تأثر اﻷد اء العري بها ،وما لبثوا أن أخذوا بها في تا اتهم
وأول قصة غر ة نقلت إلى اللغة العر ة حديثا هي قصة "تيلماك" أشهر أعمال الكاتب الفرنسي

"فينلون" والتي عرها "رفاعة الطهطاو " عنوان" :مواقع اﻷفﻼك في وقائع تلماك" عام ،(3)1867
ما ان لمجلة "الجنان" التي أصدرها المعلم " طرس ال ستاني" بيروت عام  ،1870دور راد في

نقل اﻷدب الغري إلى اللغة العر ة ،وهي التي فتحت صفحتها للمحاوﻻت القصص ة اﻷولى التي
ان

تبها "سل م ال ستاني" ما ترجم "نجيب الحداد" مسرح ة "السيد" لب ارو ورني عنوان "عزام

) -(1يوسف الشاروني ،القصة القصيرة نظرا وتطب ق ا ،ص .35

) -(2حسني نصار ،جذور القصة الحديثة في اﻷدب العري القد م ،ص .24

) -(3ﷴ طه الحاجز  ،نشوء فن القصة في اﻷدب العري الحديث ،ص .09
~~7

مـدخــــﻞ

وانتقام" و"الفرسان الثﻼثة" للكاتب الفرنسي "ألكسندر دوماس" و"هرذاني" للكاتب الشهير "ف تور

هيجو" عنوان "حمدان" و"روم ة وجولييت" للكاتب اﻹنجليز "ش سبير" عنوان "شهداء الغرام").(1
ومن رواد ترجمة القصص الغري مصر "ﷴ عثمان جﻼل" الذ

عرب عض اﻷعمال
ّ

اﻷدب ة الغر ة طرطوق للكاتب المسرحي الفرنسي "موليير" وقصة "بول وفرجين ا" لبرنارد
عنوان "اﻷماني والمنة").(2

بيير

ب -الصحافة:

قامت الصحافة بدور بير في نشر الفنون اﻷدب ة بين مختلف البيئات العر ة منذ ظهورها

في روع الشام ،ومصر و ق ة اﻷقطار العر ة اﻷخر .

ومن المجﻼت التي يدين لها الفن القصصي في تطوره وشيوعه ،مجلة الجنان بلبنان و ذلك

الصحف والدورات المصرة التي ظهرت منذ أواخر القرن التاسع عشر الهﻼل والمقتطف،
واللطائف ،واﻷهرام ،والض اء ،والمشرق ،حيث خصص هذه المنابر في أعدادها أبواًا ثابتة

للقصة).(3

لقد انت الصحافة وما زالت اهم الوسائل المساعدة على انتشار فن القصة والتعرف العمل

فإننا نحث على ضرورة الحفا
اﻷدبي و صاح ه خارج بيئته ،ولذلك ّ
على تطوراتهإ ،واّنها من المظاهر المنعشة لحضارة اﻹنسان ورق ه.
 -3شرو

على هذه الوسيلة والتعامل

تا ة قصص اﻷطفال:

أن الكاتب الناجح هو الذ يترك صمات جلّة ف ما يره من ح ا ات وخرافات
يتضح ّ

) -(1ﷴ زغلول سﻼم ،دراسات في القصة العر ة الحديثة ،ص .89
) -(2المرجع نفسه ،ص .80

) -(3ﷴ يوسف نجم ،خواطر حول نشأة القصة في اﻷدب العري الحديث ) ،مقال ( ،مجلة اﻵداب السنة الخامسة
والعشرن ،عدد  ،10بيروت1988 ،م ،ص .80 ،79
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مـدخــــﻞ

أن القصة التي تتصل الحيوان المليئة الرموز.
على اﻷطفال ،وﻻس ما ّ
ومهمة اﻷديب الذ

تب لﻸطفال ﻻ تقف عند العرض والكشف ،بل مهمته فوق ذلك تقو ة

إ مان الطفل ا والوطن والخير والعدالة واﻹنسان ة ،وحتى ﻻ يخدع الطفل حين يواجه الح اة يجب
على الكاتب أن صور له الشر والظلم واﻻستغﻼل صورها الموجودة في المجتمع تسير جن ا إلى

ﻷنها في الح اة ذلك).(1
جنب مع الح والخير والعدالة ّ
يجب على اﻷديب الذ

تب لﻸطفال أن

ون واسع الخبرة ،متفطنا إلى معارف الطفل

واهتماماته وميوﻻته وأحﻼمه ،وذلك حتى ستط ع الوصول إلى أعماق المشاجرة فيلقى منها تجاو ا
أن أديب اﻷطفال
ٕواق اﻻ على ما قدمه من زاد ثقافي وعاطفي وأخﻼقي وتارخي صورة عامة ،بل ّ

ﻷن
ﻻ يبلغ ذروة نجاحه ووصله إلى قلو هم إﻻّ إذا استطاع أن حق لهم السعادة والدهشة أح انا ّ

أحب أخلص في ح هٕ ،وان ره فقد ينسى
الطفل مطبوع على الصفاء يخلو قل ه من الغش فهو إن ّ

أن الكاتب صادف من نفسه هو ).(2
ذلك يومإ ،واذا اقبل على القراءة تلقائ ا فمعنى ذلك ّ
و ضع الد تور "نجيب الك ﻼني" عض المقاي س لكاتب اﻷطفال نذ ر منها:
 -مراعاة مراحل العمر المختلفة للطفل.

 -محاولة إيجاد قاموس اﻷطفال ،يناسب الطفل في ل مرحلة.

 تحديد تعرف ومفهوم أدب اﻷطفال ،وتحديد ألوانه من قصة وشعر وتمثيل ة. -ظهور مجﻼت وصحف خاصة الطفل.

) -(1ينظر :علي الحديد  ،في أدب اﻷطفال ،جامعة عين شمي ،م ت ة اﻷنجلو المصرة،
.64

1988 ،4م ،ص

) -(2ينظـ ـ ــر :ﷴ مرتـ ـ ــاض ،مـ ـ ــن قضـ ـ ــا ا أدب اﻷطفـ ـ ــال ،د ارسـ ـ ــة فن ـ ـ ــة ،دي ـ ـ ـوان المطبوعـ ـ ــات الجامع ـ ـ ــة1994 ،م،
ص .133 ،132
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مـدخــــﻞ

 -تخصص عض دور النشر لط اعة ونشر تب اﻷطفال).(1

طﻼعا على اﻵفات
أن أدب اﻷطفال إبداعي في غال هّ ،
و ما ّ
فإنه يتطلب من ات ه حذ ار ٕوا ً

اﻻجتماع ة لكي حارها و عدها على الطفل التي تجعل منه عضوا فاشﻼً في المستقبل.

ﻷنه صراع موجود
و نصح الدارسون تاب اﻷطفال أﻻ يهملوا الص ارع الداخلي عند الطفلّ ،

أن الطفل قار متلهف على القصص التي تقع بين يد ه ،وﻻس ما
ومما يجدر تأكيده هو ّ
ﻼ ربّ ،

القصص الخ ال ة أو قصص الحيوانات فالطفل يهو التجن ح مع الخ ال).(2

المحبذ إت اعه في نظر عض الكتاب اﻷطفال هو الذ يرتكز على قطبين:
واﻷسلوب
ّ

 -عنصر التشو

والخ ال.

 -عنصر اﻹثارة والنقاش العقلي الملموس حول العقد والموضوعات واﻷف ار والدﻻﻻت

الم سطة التي وضعها الكاتب).(3
أن اﻷطفال ومهما
ما ّ

فإنها من حيث الش ل ﻻبد أن عتمد على قوانين
ن مضمونهاّ ،

حدد تلك الشرو البيداغوج ة "نجيب الك ﻼني" الذ
ترو ة ثابتة ،وقد ّ

معددا تلك الشرو في النقا التال ة:
عند الطفل ومد تأثيرها عل ه وقال ّ

أن أظهر ق مة القصة
ّ
عد ّ

 القصة الناجحة تزود الطفل مختلف الخبرات الثقاف ة والوجدان ة والنفس ة والسلو ة. -القصة تفتح اﻵفاق أمام الطفل وتثر خ اله ،وتنمي مهاراته ٕوابداعاته.

 -قصة الطفل يجب أن تكون واضحة منطق ة ،سلسلة عيدة عن التشتت ،خال ة من تراكم

العقد ،مفهومة اللف والمعنى والس اق...

التردد في نفوس اﻷطفال.
مما ي عث الخوف و ّ
الشك وال أس و ّ
 -أن تخلو ّ

) -(1ينظر :ﷴ مرتاض ،من قضا ا أدب اﻷطفال ،دراسة فن ة1994 ،م ،ص .32 ،31
) -(2ينظر :المرجع نفسه ،ص .140 ،139
) -(3ينظر :المرجع نفسه ،ص .139
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مـدخــــﻞ

 -أن تميل بهم إلى جانب الخير والفضيلة والثقة واﻹ مان وأن تؤ د لهم انتصار الخير على

الشر ،واﻹ مان على الكفر واﻷمل على ال أس.

 -أن ستخلص منها الطفل شعورا أو ﻻ شعورا ق مة أو ف رة معتقدا بنفعه في ح اته).(1

أن أدب الطفل أدب صعب ووجه
ذهب عض النقاد والمشتغلين فن قصص اﻷطفال ،إلى ّ

الصعو ة ف ه أن ضع اتب اﻷطفال في حسا ه ثي ار من التقن ات و رصد إزاء ذهنه ثي ار من
الحقائ التي ﻻ تقبل الجدل ،ومن هذه الحقائ والتقن ات مراعاة المستو العمر والف ر واللغو
والنفسي للطفل).(2

ولهذا فالكتا ة لﻸطفال تأتي في ذروة التعبير ،وذروة النضج الفني ول س من قبل المصادفة

أن ار اﻷد اء في العالم اتجهوا على الطفولة و تبوا لها عد أن ترعوا قمة المجد والشهرة وأعطوا
ّ

معظم ما أعطوا للك ار).(3

الكتا ة لﻸطفال نشا إنساني معقد ،وتعرف الكتا ة الجيدة أمر ل س ال سير ،ومن المؤ د

أن هناك قواعد قصد بها تحقي
ّ

أن إت اع هذه القواعد
أهداف محددة ،وهي قواعد اﻻنقرائ ة ،بيد ّ

أن الكتا ة للطفل فن ول ست علما ،وت قى
اعا صارما ﻻ ضمن الوصول إلى تا ة جيدة ،ذلك ّ
إت ً
عوامل اﻻنقرائ ة عد ذلك منارة أمام تاب اﻷطفال م ن اﻻسترشاد بها وتحقي نس ة عال ة منها

في الكتا ة لتحقي إنقرائتها).(4

) -(1ينظر :ﷴ مرتاض ،من قضا ا أدب اﻷطفال ،دراسة فن ة ،ص .141
) -(2ينظر :المرجع نفسه ،ص .62

) -(3ينظر :أحمد علي نعان ،الطفولة في الشعر العري والعالمي ،دار الف ر ،دمش 1995 ،م ،ص .186

) -(4ينظر :حسن شحاتة ،أدب الطفل العري ،دراسات و حوث ،ل ة التر ة ،جامعة عين شمس ،الدار المصرة
اللبنان ة ،ص .14
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اﻟﻔﺼﻞ اﻷول:

ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﺼﺔ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ
أﻧﻮاﻋﻬﺎ وﻣﻌﺎﻳﲑ اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ

 ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﺼﺔ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ.
 أﻧﻮاع ﻗﺼﺺ اﻷﻃﻔﺎل.
 -ﻗﺼﺺ اﳊﻴﻮان.

 ﻗﺼﺺ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ واﳌﻐﺎﻣﺮة. -اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ.

 اﻟﻘﺼﺺ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﻗﺼﺺ اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ. -اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ.

الفصل اﻷول:

 -1مفهوم القصة الموجهة للطفل:

مفهوم القصة الموجهة للطفل أنواعها ومعايير اخت ارها.

وتعددت وسائطها من قصص:
لقد حظيت قصص اﻷطفال عنا ة واضحة في وطننا العري ّ

مرئ ة ،مسموعة ،مطبوعة ،وتنوعت مضامينها وازداد إق ال اﻷطفال على قراءتها ونها مﻼذهم

لﻼستمتاع.

مهما لنمو
القصة وسيلة ترو ة مهمة من وسائل تنشئة الطفل ﻻ غنى عنها لﻸطفال ومجاﻻ ً

وعي الطفل وتطور إدراكه اﻻجتماعي ،وتأتي أهم ة قصص اﻷطفال في ّأنها تبدأ من الواقع الذ

اضحا العﻼقة بين
ًا
ع شه اﻷطفال ،وتنطل من خبراتهم إلى عالم غني واتساعا وتعطيهم
شعور و ً

هذه الخبرات وخبرات اﻹنسان ة.

والقصة الموجهة لﻸطفال هي لون من ألوان أدب اﻷطفال ،وهي ح ا ة ذات غا ة لحادثة

واحدة أو مجموعة من الحوادث ،تدور حول شخص ة واحدة ،أو عدد من الشخص ات وتتلخص

عناصرها في وجود بيئة زمان ة وم ان ة وموضوع وشخص ات وح ة وأسلوب عتمده الكاتب ،ولها
هدف معرفي أو ق مي أو ترو جي).(1

ﻷنها
فقصص اﻷطفال ش ل أدبي فني راقي ،ومن أشد ألوان اﻷدب تأثي ار في نفس الطفل ّ

أن اﻷطفال
تتضمن تلك المثيرات ال اعثة على تش يل سلو ه وتكو ن شخصيته ،فمن المعروف ّ

قبلون على قراءة القصة و رغبون في اﻻستمتاع بها و ميلون إلى اﻻتحاد الشخص ات تلك

القصص ومحاكاتها ،وتقمص مواقفها ،ومن ثمة يبدؤون بإدراك معايير السلوك اﻻجتماعي القائم

فإنها تزود اﻷطفال الثروة الّلغو ة،
وراء العﻼقات المت ادلة بين تلك الشخص ات فضﻼ عن ذلك ّ

وتمدهم مختف اﻷساليب وتغني حصيلتهم المفردات والتراكيب وتزودهم معلومات عن التطور
) -(1ينظر :أمل حمد

د اك ،القصة في مجاﻻت اﻷطفال ودورها في تنشئة اﻷطفال اجتماع ا ،منشورات الهيئة

العامة السورة للكتاب ،و ازرة الثقافة ،دمش 2012 ،م ،ص .40
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مفهوم القصة الموجهة للطفل أنواعها ومعايير اخت ارها.

الفصل اﻷول:

تعد وسيلة من وسائل نشر الثقافة
العلمي والتكنولوجي ،وعن اﻷدب والتارخ واﻻجتماع ،و ذلك ّ
والمعارف والعلوم ،إلى جانب ونها مدخﻼ أساس ا لنمو الطفل عقل ا وارتقائه معرف ا).(1

و وجه عام ﻻ م ن إغفال الدور الثقافي للقصة في الطفل ،فمع ّأنها نوع أدبي فهي تحمل

فإن ال احثين في الثقافة والشخص ة عتبرون تحليل القصص الشائعة عمل ة
مضمونا ثقاف ا ،لذا ّ

تقود إلى تحديد عض سمات روح المجتمع الذ

تع ش ف ه ،وتحليل قصص اﻷطفال الذات قود

إلى الوقوف على سمات عديدة من بينها تحديد ما يرده الك ار ﻷطفالهم).(2
و ﻼح

أن اﻷطفال شديدو التعّل
ّ

القصص ،وهم ستمعون إليها أو قرؤونها شغف

و حلقون في أجوائها ،و تجاو ون مع أ طالها و تش عون ما فيها من أخيلة و تخ طون من خﻼلها

أجوائهم اﻻعت اد ة ،و ندمجون أحداثها و تعا شون مع أف ارها ،خصوصا ّأنها تقودهم بلطف ورقة
وسحر إلى اﻻتجاه الذ

تحمله ،إضافة إلى ّأنها توفر لهم فرصا للترف ه في نشا ترو جي وتش ع

ميولهم إلى اللعب ،لذا فهي ترضي مختلف المشاعر واﻷمزجة والمدارك واﻷخيلة ،اعت ارها عمل ة
مسرح ة للح اة واﻷف ار والق م).(3

و عرفها "العيد جلولي" » :ش ل من أش ال اﻷدب ،ووسيلة من وسائل التعبير تميل إليها

نفوس اﻷطفال ما فيها من متعة وفائدة وحر ة وح اة وتجدد ونشا  ،ولها عناصر ومقومات تتﻼءم

مع اﻷطفال حسب مستو اتهم وأعمارهم وقدرتهم على الفهم والتذوق«).(4

أن قصص اﻷطفال تتناول موضوعات وث قة الصلة التر ة الطفول ة واﻷخﻼق أ
معنى ّ

موضوعات ذات مغز ترو أخﻼقي ،فالطفل لدي ــه مجموعة من الخصائص يتصف ب ــها في ــل
) -(1ينظر :أمل حمد د اك ،القصة في مجاﻻت اﻷطفال ودورها في تنشئة اﻷطفال اجتماع ا ،ص .48
) -(2ينظر :هاد نعمان الهيني ،ثقافة اﻷطفال ،في عالم المعرفة ،ص .174
) -(3ينظر :المرجع نفسه ،ص .175

) -(4ينظر :العيد جلولي ،النص اﻷدبي لﻸطفال ،ص .52
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الفصل اﻷول:

من مراحل طفولته.

مفهوم القصة الموجهة للطفل أنواعها ومعايير اخت ارها.

قصص اﻷطفال تساعد في تكو ن شخص ة الطفل وتكو ن أحاس سه من خﻼل محاولة

تقمص شخص ات القصة اﻹضافة إلى ذلك ص ح لد

الطفل زاد لغو  ،فتكون قصة الطفل

أن اﻷطفال حبون قراءة
وسيلة من وسائل نشر الثقافة والمعارف واكتساب الرصيد اللغو  ،و ما ّ

قصص اﻷطفال ومتعلقون اﻻستماع إلى أخ ار أ طالها فهم شديدو التعل

بها يرسمون خ اﻻ

لنها اتها وأحداثها ،فهي تجدد نشاطهم لذلك ميلون لها ،فهي متعة وفائدة في نفس الوقت وأثر الغ
في تر ة الطفل وتنشئته.

وقصة الطفل هي جزء من القصة وفرع منها ،عرفها "أحمد طع مة" لنا قوله » :قصد

قصص اﻷطفال ل ما تب قصد اﻻمتاع أو التسل ة والتثقيف ،و رو أحداثا وقعت لشخص ات

معينة سواء أكانت هذه الشخص ات واقع ة أم خ ال ة وسواء انت تنتمي لعالم الكائنات الح ة أو
الجان«).(1

شي  ،مرو أو م توب ،قوم على
وقصة اﻷطفال عند "إ مان ال قاعي"» :فن نثر أدبي ّ

سرد حادثة أو مجموعة من الحوادث مختلفة الموضوعات واﻷش ال ،مستمدة من الخ ال أو الواقع

أو ليهما معا ،لها شروطها الترو ة والس ولوج ة المتعلقة بنمو الطفل ،وشروطها الفن ة المتعلقة
ذلك بهذا النمو ما شتر فيها أن تكون واضحة سهلة ومشوقة ،وأن تحمل فيها ق مة ضمن ة

تساهم في نشر الثقافة والمعرفة بين اﻷطفال وتسهم ذلك في تنم ة لغتهم وخ الهم وذوقهم فتجمع

بين متعتي المعرفة والفن«).(2

) -(1رشد أحمد طع مة ،أدب اﻷطفال في المرحلة اﻻبتدائ ة النظرة والتعلي  ،مفهومه وأهميته ،دار الف ر العري،
القاهرة1998 ،1 ،م ،ص .42

) -(2إ مان ال قاعي ،المتقن في أدب اﻷطفال والش اب لطﻼب التر ة ،دار الراتب الجامع ة ،لبنان ،ص .117
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مفهوم القصة الموجهة للطفل أنواعها ومعايير اخت ارها.

الفصل اﻷول:

وتعد أبرز نوع من أنواع أدب اﻷطفال وهي تستعين الكلمة في التجسيد الفني حيث تتخذ
ّ

الكلمات مواقع فن ة في الغالب ما تش ل فيها عناصر تزد في قوة التجسيد من خﻼل خل

الشخص ات وتكو ن المواقف والحوادث وهي بهذا ﻻ تعرض معاني وأف ار فحسب بل تقود إلى إثارة

أن
عواطف وانفعاﻻت لد الطفل إضافة إلى إثارة العمل ات العقل ة اﻹدراك والتخيل والتف ير ومع ّ
وعاء لنشر
هناك من ير ّ
أن وظ فة القصة اﻷساس ة ل ست ثقاف ة إﻻّ ّأنها في جم ع اﻷحوال تش ل ً

الثقافة بين اﻷطفال).(1

هاما في ح اة اﻷطفال إذ هي الفن الذ
تلعب القصة ًا
دور ً

يتف مع خ الهم وميولهم ،ما

ّأنها تبث مشاعر الخير والسلوك الحسن في نفوسهم حيث تساهم في بناء شخص ة الطفل وتهيئ

الخبرة المناس ة للطفل وتعرفهم على أشخاص من ط قات اجتماع ة مختلفة و التالي يتفاعل معها.

في قصص اﻷطفال مضطرون إلى ات اع الطرائ الترو ة التي تسعى من ورائها إلى تحقي

نتيجة ما ،وهذه الدﻻئل لها تشير إلى اﻷشواك التي تعترض طر

وحتى نزول تلك العوائ

من يتصد

للكتا ة للبراعم

شتر أن يتمتع الكاتب مجموعة من المواصفات الفن ة المعقدة تأتي في

طل عتها ضرورة اطﻼعه الواسع المستمر على عالم اﻷطفال ل ستط ع من خﻼل هذا اﻻطﻼع أن
يخاطبهم اللغة التي فهموها).(2

وﻻ ينحصر تأثير القصة في نفوس اﻷطفال من خﻼل سردها أو قراءتها ّإنهم ثي ار ما قلدون

أقوال ما يجر من واقعه وحدوده إلى عوالم أخر فس حة ير و سمح و شاهد بيئات وصنوفا ثيرة

من الناس الذين ير اﻷطفال فيهم المثل والقدوة فمثﻼ م نه بواسطة القصة الناجحة أن ع ش

) -(1هاد نعمان الهيني ،ثقافة اﻷطفال ،في عالم المعرفة ،ص .171

) -(2ﷴ مرتاض ،من قضا ا أدب اﻷطفال ،دراسة تارخ ة فن ة ،ص .134
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الفصل اﻷول:

مجالس النبوة ،و حدث أحداث السيرة).(1

مفهوم القصة الموجهة للطفل أنواعها ومعايير اخت ارها.

 -2أنواع قصص اﻷطفال:

أ -قصص الحيوان:

هي القصص التي تأسست على غرار صنف من أصناف الح ا ات الشعب ة والذ

عرف

ح ا ات الحيوانات ،وفي هذه القصص ما في ح ا ات الحيوان ،تلعب الحيوانات اﻷل فة وغيرها

اﻷدوار الرئ س ة معنى أن تش ل الشخص ات الرئ س ة بها ٕوان لم تكن الشخص ات ) ،( 2و ولع

اﻷطفال بهذه القصص ورما يرجع ذلك للمتعة التي يجدها اﻷطفال في تقمص أدوار الحيوانات في

وعموما تجذب هذه القصص اﻷطفال حتى سن العاشرة ،فصغار اﻷطفال ) مرحلة
لعبهم اﻹيهامي،
ً
ما قبل الدراسة ( تبهرهم القصص ال س طة ذات المضمون الواقعي المرت طة ببيئة شبيهة بتلك التي
ع ش فيها الطفل ،وفي نها ة هذه المرحلة ) ستة سنوات ( ميل اﻷطفال إلى القصص الخ ال ة
التي تح ي عن حيوانات أو أحداث خ ال ة).(3

بير من أدب اﻷطفال ،ولم
وقد شاعت قصص الحيوان في جم ع أرجاء العالم و ونت جزًءا ًا

قتصر تداولها عبر الشفاه والكتب والمجﻼت ،بل يجاوز ذلك إلى المسرح والسينما والتلفاز

واﻹذاعة).(4

وظهرت قصص الحيوان تنقد عض عادات ووجهات ال شر صورة ار اتيرة مثيرة

للضحــك ،ــما ظـ ـهــرت ق ــصص أخ ــر تعبر ع ــن أوجه الصراع بين ال شر ،و ؤلف هــذا النـ ــوع مـ ــن
) -(1ينظر  :ﷴ حسن برغش ،أدب اﻷطفال ،أهدافه وسماته1416 ،2 ،ه1996-م ،ص .213

) -(2ينظر :مال الدين حسين ،مدخل لفن قصص اﻷطفال ،ل ة راض اﻷطفال ،جامعة القاهرة2005 ،7 ،م،
ص .82

) -(3ينظر :المرجع نفسه ،ص .83

) -(4ينظر :هاد نعمان ،ثقافة اﻷطفال في عالم المعرفة ،ص .179
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الفصل اﻷول:

مفهوم القصة الموجهة للطفل أنواعها ومعايير اخت ارها.

القصص حي از غير صغير في أدب اﻷطفال).(1

أن هذا النوع من قصص اﻷطفال أكثر تشو ًقا للطفل ،حيث شعر الطفل سعادة إزاء
معنى ّ

أن عﻼقته مرت طة أكثر من اﻹنسان ،وتهدف هذه القصة إلى
الحيوانات الصغيرة واﻷل فة ،و حس ّ

معنى أخﻼقي وتعل مي وتنقل مغز فن ا وأدب ا وأخﻼق ا وترو ا ،ما أ ّن اﻷطفال ميلون إلى

الحيوانات الملونة ،والحيوانات المتحر ة فهي تحاكي واقع ال شر هزل ة أح انا ،وانتصار الخير على
ﻷنه يخفف من التوتر لد الطفل.
النشر والمرح وقوة الروح ّ

لقد ظهرت القصة الحيوان ة استجا ة لحاجة اﻹنسان إلى التعبير عن ذاته طرقة متحررة من

ل قيود اﻹنسان ة ،فاختار اﻷد اء لقصصهم أ طاﻻ من الحيوانات ،فتجاو وا في المجتمع طﻼقة،

وصوروا شخص ات إنسان ة في قالب حيواني و ّأنهم انوا في غا ة وهو ينقلون إلينا سلو ات
ّ
وتصرفات إنسان ة تتحدث عن الحيوان وهي في واقع اﻷمر تتم عن اﻻنسان).(2

للقصة الحيوان ة أثر بير في تنم ة مدارك الطفل وتوس ع مدار هم أن عرف اﻷد اء يف

ﻷن الطفل يتأثر وهو يتلقى ح ا ة من ح ا ات الحيوان،
ينتقون الدال والمدلول في هذه القصص؛ ّ

والداعي لذلك ّأنه ينظر لل طل نظرة شف وعطف ورحمة ،أو نظرة غضب ونقمة ،فهو يتصرف
حسب ما تجترحه من آثام أو ما تقدمه من بر ٕواحسان.
ب -قصص ال طولة والمغامرة:

هي القصص التي تعتمد على أ طال لهم قدرات خارقة للطب عة ل شرة أتون أفعال معجزة،

من أمثال "سو رمان" و" ات مان" وغيرهم.

) -(1ينظر :هاد نعمان ،ثقافة اﻷطفال في عالم المعرفة ،ص .180

) -(2ينظر :ﷴ مرتاض ،من قضا ا أدب اﻷطفال ،دراسة تارخ ة فن ة ،ص .112
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الفصل اﻷول:

وأ طال هذه القصص أ طال ﻻ قهرون متلكون قو غير عاد ة ،تنتمي قصص ال طولة

والمغامرة الحديثة خ اﻻت الطفل ،لما فيها من مواقف مش عة الخ ال لكنها من الجانب اﻵخر تمجد

ال طولة الفرد ة و نصح ال عض صﻼحيته فق اﻷطفال حتى ما الحاد ة عشر ،حيث م ن للطفل
أن فرق بين الواقع والخ ال).(1

ومن هذه القصص ما هي واقع ة مثل القصص التي تعبر عن طولة شعب أو جماعة أو

جماعة أو فرد في مواجهة خطر من أخطار ،أو القصص البول س ة التي يؤد فيها رجال الشرطة
أدوار شجاعة من أجل أداء مهماتهم في مﻼحقة المجرمين والق ض عليهم ،ومنها ما هي خ ال ة،
وهي التي تجنح إلى إيراد طوﻻت ﻻ وجود لها في الواقع).(2

ما تعد قصص ال طولة والمغامرات ضمن قصص ال طولة ،حيث يؤد

المغامرات أعماﻻ

متميزة ،تثير اﻷطفال ،فيجدون أنفسهم يخرجون من خﻼلها إلى ر ود الح اة ،وقد ظهرت قصص

دفاعا عن ح أو قض ة إنسان ة نبيلة أو
ال طولة قوم اﻷطفال أو الك ار اﻻعت اديون أداء اﻷدوار ً
من أجل إنجاز في مجال ما.

وتعد المﻼحم من قصص ال طولة اﻷخر  ،وتتدخل فيها اﻵلهة إلى جانب الطفل ،و تحول
ّ

فيها مر ز الحدث من اﻵلهة إلى اﻹنسان ال طل).(3

ساعد هذا النوع من القصص في تنم ة الطفل وامتاعه والمتعة مطلو ة ﻹبهاج روح الطفل

واﻹحساس بجمال الح اة.

و م ن اعت ار قصص الخوارق من بين قصص ال طولة أ ضا رغم ّأنها تتجاوز ال طولة إلى

اﻹت ان ما هو قابل للتحقي

مثال على ذلك قصص الرجل الخارق للطب عة و ظهر ال طل في هذه

) -(1ينظر :مال الدين حسين ،مدخل لفن قصص اﻷطفال ،ص .83
) -(2ينظر :هاد نعمان ،ثقافة اﻷطفال في عالم المعرفة ،ص .83
) -(3المرجع نفسه ،ص .181
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الفصل اﻷول:

مفهوم القصة الموجهة للطفل أنواعها ومعايير اخت ارها.

خالدا ﻻ قهر وهذه القصص تدفع اﻷطفال أح انا إلى محاكاة أ طال ﻻ وجود لهم أصﻼ،
القصص ً
أن التقمص عمل ة ﻻ شعورة متص من
و تقمصون عض أدوار أولئك الذين يتأثرون بهم ،حيث ّ

خﻼلها الفرد الصفات المحب ة إلى نفسه من شخص ة أخر
ج -قصص التار خ ة:

ن لها اﻹعجاب).(1

عتمد هذا النوع من القصص على اﻷحداث والشخوص التارخ ة والمواقع الحر ة والغزوات،

وتتميز هذه القصص بوقائع حق ق ة تر

بينها تفص ﻼت خ ال ة ،وقد تح ي هذه القصص على

المواقع التارخ ة معرفة اليرموك أو عن الشخص ات التارخ ة شخص ة خالد بن الوليد ،طارق
بن زاد ،لهذا النوع من القصص م انته العمل ة أو اﻷدب ة أو الس اس ة ،وهي قصص تعرف الطفل

م از ا العرب وصفاتهم ،وتزوده بثقافة عر ة وعالم ة وحضارة ،وتصور له مواقف العطاء والوطن ة
ﻷن اﻷطفال يتوحدون عادة مع ال طل ،و ع شون اﻷحداث على ّأنها واقع
والفداء في سبيل الوطنّ ،
شار ون ف ه).(2

و ان يراد القصة التارخ ة ذلك التسجيل لح اة اﻹنسان ولعواطفه في مجال تارخي معين،

وأرد لها أن تكون أداة فهم منها المتلقي روح التارخ وحقائقه ،إضافة على فهم الشخص ة

اﻹنسان ة) ،(3فقد ظهرت قصص الخ ال التارخي منذ وقت عيد ،وتضمنت تلك القصص ما يبرز
محددة عندما يخضع القاص
العﻼقة بين الح اة الخاصة والح اة اﻻجتماع ة ،ضمن أ عاد تارخ ة ّ

المضمون التارخي لمنظوره الخ الي ،و صوغ اﻷحداث واﻷجواء وف تلك المنظور ،وهو ﻻ قصر

ذلك على اﻷحداث التارخ ة الماض ة ،بل تتجاوزها إلى التنبؤ أحداث مقبلة).(4
) -(1ينظر :هاد نعمان ،ثقافة اﻷطفال في عالم المعرفة ،ص .184

) -(2أمل حمد د اك ،القصة في مجاﻻت اﻷطفال ودورها في تنشئة اﻷطفال اجتماع ا ،ص .62 ،61
) -(3هاد نعمان ،ثقافة اﻷطفال في عالم المعرفة ،ص .184
) -(4المرجع نفسه ،ص .185
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الفصل اﻷول:

ـإن قصـ ــص الخ ـ ــال التـ ــارخي ﻻ تسـ ــتهدف نقـ ــل الحقـ ــائ إلـ ــى اﻷطفـ ــال ،بـ ــل تهـ ــدف إلـ ــى
فـ ـ ّ

مسـاعدتهم عـل تخيـل الماضــي ،واﻹحسـاس ـأحزان وأفـراح اﻷج ـال التـي سـ قتهم ،إضـافة إلـى تخيــل

أن قصـص الخ ـال التـارخي فـي مجملهـا ،هـي مثيـرات
اﻹحساس أوجه الصراع بين الشـر ،و تّضـح ّ
لﻺحساس التارخ ل ما ف ه من نجاحات ومعاناة).(1

وتهدف القصص التارخ ة في تنم ة الوعي القومي واﻻنتماء للوطن لد

قدرته على م ادئه وق مه وتنمي روح العمل الجماعي والفرد
التارخ ة ،ما ّأنها تشت

الطفل ،ما تقو

من خﻼل اﻷحداث والحروب

حوادثها وشخص اتها من التارخ ،وقد تدور حول طل من اﻷ طال

التارخ ة وتأتي الحوادث من خﻼل سيرته وح اته و طوﻻته التارخ ة.
د -القصص اﻻجتماع ة:

تتناول مواض ع الح اة اﻻجتماع ة ل عﻼقاتها وروا طها سواء داخل المنزل ) عﻼقة اﻷب

واﻷم واﻷبناء ( أو خارجه مع الجيران وزمﻼء المدرسة أو اﻷصدقاء ،والمناس ات اﻻجتماع ة

المختلفة ) زواج ،مواقف النجاح ،أع اد الم ﻼد ( و ل هذه تصلح ﻻكتشاف موضوعات قصص ة

هدفها توج ه السلوك اﻻجتماعي وتر ة الحس الذوقي العام ،والحرص على الملك ة ،واحترام التقاليد

الجيدة التي تهدف إلى حف الجماعة وتقو ة أواصرها).(2

اتساعا
أن دائرة الطفل اﻻجتماع ة في مرحلة الطفولة المتأخرة تزداد
ومما تجدر اﻹشارة إل ه ّ
ً
ّ

من خﻼل اتصاﻻته الم اشرة غيره من اﻷطفال و الك ار غير الذين تعودوا اﻻتصال بهم في مرحلة

) -(1ينظر :هاد نعمان ،ثقافة اﻷطفال في عالم المعرفة ،ص .185

) -(2ينظر :أمل حمد د اك ،القصة في مجاﻻت اﻷطفال ودورها في تنشئة اﻷطفال اجتماع ا ،ص .64
~ ~ 21

الفصل اﻷول:
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سا قة من طفولته ،ما يتصلب موضوعات العالم الخارجي الماد ة والمعنو ة الح
والعرف وغيرهم).(1

والواجب

القصص اﻻجتماع ة تعطي لﻸطفال اﻷمثلة والقدرة في اخت ار اﻷصدقاء ،وزادة تشج ع

اتجاههم نحو اﻻستقﻼل عن الك ار منحون الفرصة ﻻخت ار تبهم أنفسهم ،و جيب إليهم الذهاب

إلى الم ت ة المدرس ة أو العامة دون وصا ة من الك ار ،و التالي حسون اﻻطمئنان).(2

تهدف القصص اﻻجتماع ة إلى تعل م اﻷطفال تر ة السلوك الحسن واﻻستقﻼل ة عن الك ار

واحترام المقومات اﻻجتماع ة والعادات والتقاليد والمحافظة على الملك ة العامة ،فاﻷطفال يهتمون

القصص التي تدور حول اﻷحداث التي تقع في مح طهم و ل ما يتصل الوالدين والمجتمع ،وهذا

النوع من القصص تقوم بتقد م النصائح في شتى مجاﻻت الح اة اﻻجتماع ة وتحثه على العمل
و ذل الجهد والسعي في تحقي

أن اﻻتحاد قوة في التعاون بين
غايته الطرق السل مة وتعلمهم ّ

الناس في عمل الخير ،ونبذ اﻷنان ة وحب الخير لﻶخرن.
ه -القصص الف اه ة:

اﻹق ال الشديد الذ نﻼحظه من اﻷطفال على المرح والف اهة ،ينصح ال عض ّأنه إلزام على

أن القصص
وسائل الثقافة جم عا أن تر ز على جوانب اﻹضحاك دون غيرها من الجوانب ،والواقع ّ

الف اه ة والطرائف واﻷلوان الف اه ة اﻷخر ﻻ تستهو اﻷطفال فحسب ،يل ينفعلون و تأثرون بها
وتعتبر النوادر والدعا ات والن ات مراحل أولى لﻺبداع القصص الف اهيٕ ،واليها ترجع أصول هذه

الح ا ات الشعب ة المرحة ،والتي تقوم بين الناس لتسجيل مواقف متاز عضها المفارقات الضاح ة
أو اﻷخطاء أو اﻷكاذيب أح انا ،والم الغات المفرطة أح انا أخر  ،و عضها تلعب ف ه الحيل ألعا ا
) -(1ينظر :أمل حمد د اك ،القصة في مجاﻻت اﻷطفال ودورها في تنشئة اﻷطفال اجتماع ا ،ص .64
) -(2ينظر :علي الحديد  ،في أدب اﻷطفال ،ص .99
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الفصل اﻷول:
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مضح ة ،و عضها عتمد على ﻼدة عض اﻷفراد ،واكتسابهم سمة اجتماع ة سلب ة البخل والجشع
فإن طا ع الف اهة المرح والروح الخف فة ين غي أن ظل سمة مهمة من سمات أدب
وعلى أ ة حال ّ

الطفل).(1

ينجذب الطفل إلى القصص الف اه ة ش ل ملفت للنظر ،حيث يجدون فيها وفي الطرائف

النوادر ما ضح هم ،لذا تخصصت صحف وشر ات أفﻼم في إنتاج القصص الف اه ة ،وﻻ عرف
علماء النفس أو غيرهم من العلماء السبب في استعداد اﻷطفال للضحك لذا فهم يذهبون في تفسير

ذلك إلى مذاهب شتى ،بينما عرف أغلبهم أس اب اء الطفل).(2

وتتميز قصص الف اهة القصر وال ساطة ،وتكون عقدتها في النها ة وتستمد موضوعاتها من

الح اة اليوم ة ،وفي أح ان أخر تبتعد عن الواقع ومن خﻼل شخص ات شاذة ،أو أحداث غر ة ﻻ
م ن لها أن تكون في الح اة اﻻعت اد ة ،وتعد الن تة من اﻷش ال القصص ة الف اه ة ،وهي تلم حة

أما النادرة فهي ح ا ة قصيرة تتر ز حول موقف ي عث على
ذات معنى تنطو على مفارقةّ ،
الف اهة ،وهي أطول نسب ا من الن تة).(3

أن القصص الف اه ة مجموعة للح ا ات الهزل ة ،والمضح ة لﻸطفال ولكن حب أن
ما ّ

تكون مرحة نا عة من اﻹحساس العمي

العﻼقات بين اﻷش اء ،وهي ذات فائدة بيرة لﻸطفال،

و حبونها إلى درجة التكرار وقد تفيد صحة الطفل في تمرن عضﻼت الصوت واﻻسترخاء وخاصة

في الصفوف اﻻبتدائ ة ،و م ن استعمالها فواصل بين الدروس العلم ة والنظرة الم ثفة سترح

فيها اﻷطفال و سترخون من عناء الدراسة ف شعرون التحرر من التح م المدرسي المفروض عليهم
) -(1ينظر :مال الدين حسين ،مدخل لفن قصص الطفل ،ص .86

) -(2ينظر :هاد نعمان ،ثقافة اﻷطفال في عالم المعرفة ،ص .188
) -(3ينظر :المرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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الفصل اﻷول:

مفهوم القصة الموجهة للطفل أنواعها ومعايير اخت ارها.

و شعرون الهدوء والراحة والف اهة والمرح ،وذلك إلى جانب تعلمه الحقائ

الحسن).(1

وأنما

السلوك

و -القصص الدين ة:

أمور توضح له دينه ،وتر ز على ب ان عظمة الخال
وهي القصص التي تشرح للطفل ًا

س حانه تعالى ،وقدرته على الخل

وتدبير الكون ،وتظهر أثر اﻹ مان في نفوس ال شر ،وتبيين

التضح ات التي قدمها الرسول ﷺ والصحا ة والمسلمون في سبيل نشر الدعوة اﻹسﻼم ة في ل

وتعزز في نفس الطفل طرقة غير م اشرة على
م ان ،ما تشرح أر ان اﻹسﻼم ،وأر ان اﻹ مانّ ،
أن الح س علو على ال اطل.
أن الخير يجب أن ينتصر على الشر و ّ
المعاني الفاضلة ،وتبين له ّ

وهذا النوع من القصص يتناول موضوعات دين ة تدور حول الع ادات والعقائد والمعامﻼت

وسير اﻷنب اء والرسل وقصص القرآن الكرم والكتب السماو ة وال طوﻻت واﻷخﻼق الدين ة ،ومن

هذه القصص "ح ا ة وآ ة").(2

إضافة إلى قصص شخص ات اﻷنب اء والصالحين وأفعالهم الخيرة التي تتضمن ق م

الشجاعة واﻹخﻼص والوفاء وحب الوطن ،وشخص ات العلماء مثل ابن سينا ،مع إبراز الق م التي
تجلى بها هؤﻻء والتي وجهت سلو هم وعملهم.

أن مجموعة الق م التي عتنقها شخص من اﻷشخاص هي التي تحر ه نحو العمل
ﻻ شك في ّ

وتدفعه إلى السلوك طرقة خاصة و تخذها مرجعه في الح م على سلوك ّأنه مرغوب ف ه أو

مرغوب عنه).(3

تتحدد أهم ة القصة الدين ة لﻸطفال في:
ّ

) -(1عبد الفتاح أبو معال ،أدب اﻷطفال ،دراسة وتطبي 1988 ،2 ،م ،ص .83 ،82
) -(2ﷴ مرتاض ،من قضا ا أدب اﻷطفال ،دراسة فن ة1994 ،م ،ص .63
) -(3المرجع نفسه ،ص .64
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الفصل اﻷول:

مفهوم القصة الموجهة للطفل أنواعها ومعايير اخت ارها.

وجل.
 -تقد م صورة للعقيدة الصح حة عن ﷲ عز ّ

 تقد م حق قة للح اة الدن ا و يف ّأنها جزء من الح اتين الدن ا واﻵخرة. -تقد م الصورة الﻼئقة لﻺنسان بوصفه خل فة ﷲ في اﻷرض.

وتهدف القصص الدين ة إلى تعرف الطفل و عقيدته و ره و واج ه نحو ﷲ والعقيدة ،فهناك

فرق بين طفل عرف ﷲ من طفولته ،وتدرجت معرفته حتى بر ،وصارت هذه المعرفة جزًءا من
إن الفرق بين طفل مؤمن وطفل ﻻ عرف ﷲ ،هو الفرق بين الصدق والكذب ،أو هو الفرق
روحهّ ،
بين اﻷمانة والغش).(1

ﻷن من شأنها زادة مخاوف
ما ين غي اﻻبتعاد عن اﻷحاديث التي تدور حول جهنمّ ،

وتعد تقد م
اﻷطفال والمقابل ين غي أن تتضمن القصص الدين ة المفهوم الق مي واﻹنساني للدينّ ،

أن إحساس الطفل الزمن خﻼل هذا النوع من القصص مهم إذ
القدوة الحسنة ،وتجدر اﻹشارة أ ضا ّ

ﻻ بد من مراعاته سواء تعل

الديني).(2

ذلك الشخص ات الدين ة أو المعارك التي حدثت خﻼل التارخ

القصص الدين ة تدعو إلى الفضائل وتنفر من الرذائل ،وتجمع بين المتعة والشوق والمغز

الخلقي والمواقف الق مة ،مستمدة غالًا من الكتب السماو ة وفيها حقائ

دين ة مفيدة ومواقف

أن ح اة اﻷنب اء والرسل ح اة مثال ة رمة ،تصور مواقف البذل
للعظمة واﻻعت ار ،ودﻻئل على ّ
والعطاء والتضح ة في سبيل المبدأ والعقيدة).(3

) -(1ينظر :مال الدين حسين ،مدخل لفن قصص اﻷطفال ،ص .93

) -(2أمل حمد د اك ،القصة في مجاﻻت اﻷطفال ودورها في تنشئة اﻷطفال اجتماع ا ،ص .65
) -(3حسن شحاتة ،أدب الطفل العري دراسات و حوث ،ص .107
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الفصل اﻷول:

 -3معايير اخت ار قصص اﻷطفال:

مفهوم القصة الموجهة للطفل أنواعها ومعايير اخت ارها.

عد مؤش ار لتقدم الدول ورقيها وعامﻼ جوهرا في بناء
العنا ة أدب اﻷطفال وقصصهم ّ

مستقبلها والقصة تأتي في مقام اﻷول من اﻷدب لﻸطفال حنون إليها و ستمتعون بها و جذبهم ما

فيها من أف ار وأخيلة وحوادث والقصة فوق ذلك تستشير اهتمامات اﻷطفال وتزد من قدرته من
الس طرة على اللغة وتنمي معرفته الماضي والحاضر).(1

ومن بين المعايير التي تقوم عليها القصة الموجهة لﻸطفال نذ ر منها:

 -دور اﻷمهات واﻹذاعتين المسموعة والمرئ ة دور واضح في تزو د اﻷطفال القصص

المسموعة ولذا وجب أن تتصف هذه القصص بتضمنها الق م والسلوك السل م والثقافة العر ة التي
تري اﻷطفال على روح اﻻنتماء والوﻻء للوطن واﻷسرة.
 -ﻻ بد أن

ون للقصة تح ي للطفل عنوان تعرف ه القصة تشت من بيئة الطفل و ون

عنوانا حس ا ﻻ تجرد ف ه تحمل الفرح والمرح والبهجة ،ﻻ التخو ف واﻹزعاج.
 -التناول السرع الذ

ﻻ عني التفاصيل في عرض اﻷحداث واﻷماكن والشخص ات تتف

أن تدرب الطفل على ذ ر المﻼمح الدق قة والتفص ﻼت ساعد الطفل في
وطب عة الطفل غير ّ

اكتساب دقة المﻼحظة واﻻنت اه والتر يز ما ساعد في اكتساب مفردات لغو ة وصفات تثر
معجمه اللغو وتكس ه القدرة على الوصف والتعبير.

أن اللغة إحد
 -تناسب لغو مع مستو الطفل إذ ّ

اﻷر ان اﻷساس ة في العمل اﻷدبي

أن لكل مرحلة الطفولة قاموسها اللغو ة الخاص
عامة ،والموجه منه إلى اﻷطفال خاصة ،حيث ّ

الذ

شتمل على المفردات التي ستخدمها أطفال هذه المرحلة).(2

) -(1حسن شحاتة ،أدب الطفل العري دراسات و حوث ،ص .26
) -(2المرجع نفسه ،ص .29

~ ~ 26

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧـﻲ:

اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻘﺼﺺ اﻷﻃﻔﺎل
 اﳊﺒﻜﺔ اﻟﻘﺼﺼﻴﺔ.
 اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.

 اﳊﻮار واﻟﺴﺮد.
 اﻷﺳﻠﻮب.
 اﳌﻮﺿﻮع.

 اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ واﳌﻜﺎﻧﻴﺔ.

الخصائص الفن ة لقصص اﻷطفال.

الفصل الثاني:

الخصائص الفن ة لقصص اﻷطفال:

قصة اﻷطفال ش ل من أش ال اﻷدب الذ

وجماﻻ لهم ،ولهذا للفن عناصر أساس ة هي:

ﻷن ف ه متعة وفائدة
تح ه نفوس اﻷطفالّ ،

 الح ة القصص ة. الشخص ة. -الموضوع.

 البيئة الزمان ة والم ان ة. -الش ل والحجم.

استنادا إلى فن القصة
وهذه العناصر هي التي تجمع عليها أكثر الدارسين ﻷدب اﻷطفال و ً

العام ،وعناصره اﻷساس ة التي عرفها الدارسون).(1

والقصة الناجحة هي التي تتضمن هذه العناصر ممزوجة عناصر التشو  ،حيث يلعب

حساسا من خﻼل استنتاجه للخصائص الذهن ة والنفس ة التي يتميز بها
البناء القصص دو ار
ً

اﻷطفال عن الك ار).(2

 -1الشخص ة:

الشخص ات التي تقوم في قصص اﻷطفال قد تكون الحيوانات والطيور أو اﻷطفال أو قو

غير منظورة ،و جب أن تتّسم الوضوح في تصرفاتها ومﻼمحها ،و جب اﻻهتمام الشخص ات

يتوحد معها في أغلب اﻷح ان).(3
المحورة والثانو ة على حد سواء ّ
ﻷن الطفل ّ
) -(1ينظر :ﷴ حسن برغ ش ،أدب اﻷطفال ،ص .216

) -(2ينظر :أمل حمد د اك ،القصة في مجاﻻت اﻷطفال ودورها في تنشئة اﻷطفال ،ص .51 ،50
) -(3ينظر :حسن شحاتة ،أدب الطفل العري ،دراسات و حوث ،ص .29
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الخصائص الفن ة لقصص اﻷطفال.

الفصل الثاني:

وتجسد الشخص ات في القصة المواقف واﻷف ار ش ل تجعل اﻷطفال يتخذون الموقف
ّ

عطفا ،و صل اﻷمر اﻷطفال إلى التقمص الوجداني مع اﻷ طال
تعلقا أو ًا
العاطفي إزاءها ً
نفور أو ً

ف حزنون لحزنهم و فرحون لفرحهم).(1

قصد الشخص ات الكائنات التي تدور حولها اﻷحداث وتش ل شخص ة ال طل في قصص

تعد الشخص ة مصدر الحوادث ومحور الحر ة ما تقول وتقود
ًا
اﻷطفال
عنصر أساس ا في القصةّ ،

القصة من بدايتها إلى نهايتها ،يتفاعل الطفل مع شخص ات القصة و تأثر أفعالها من خﻼل

أن اﻷطفال في مرحلة الطفولة المتأخرة قلدون في
خاصة ّ
حوادث القصة و عمل على محاكاتهاّ ،

حر اتهم من عجبون ه و ميلون إلى التمثيل ٕوالى تكو ن اﻷف ار وتتضمن القصة عادة من
الشخص ات:

عنصر أساس ا
ًا
أ -الشخص ة الرئ س ة :هي محور القصة و ش ل ال طل في قصص اﻷطفال

فردا أو مجموعة من اﻷفراد ،ما هو الحال في قصة "مع حمار
فيها ،وقد تكون الشخص ة الرئ س ة ً
الح م" الشخص ات الرئ س ة منها "رضا حوحو" ،و"الحمار الح م" التي تدور حولها القصة.
إطار للقصة).(2
ب -الشخص ة الثانو ة :الذين ونون حر اتهم وتصرفاتهم ًا

وقد تتنوع الشخص ات ،ف عضها يؤخذ من التارخ ،و عضها من المجتمع المعاصر ،و عضها

رمز قر ا من الحق قة ،فالكون له مجال
من عالم الطفل ذاته ،وقد تكون الشخص ة حق ق ة أو ًا

ـإن
رحب ﻻخت ار الشخص ات وﻻ يخفى على القار ما للقصة من تأثير على اﻷطفال ،ولذلك ف ّ

) -(1ينظر :هاد نعمان ،ثقافة اﻷطفال في عالم المعرفة ،ص .173

) -(2أمل حمد د اك ،القصة في مجاﻻت اﻷطفال ودورها في تنشئة اﻷطفال ،ص .56
~ ~ 29

الخصائص الفن ة لقصص اﻷطفال.

الفصل الثاني:

العنا ة برسم الشخص ة التي يتفاعل معها الطفل ،ومعرفة حجم هذا التأثير وقوته أمر مهم قبل

اخت ار القصة أو رسم شخص اته).(1

ر ز "حوحو" في مقاﻻته على الشخص ات الرئ سيتان:
 السارد "حوحو". -الحمار.

حيث جعل "رضا حوحو" لنفسه شخص ة تقابله وتحاوره ،وهي شخص ة الحمار العل م عرف

اعا وثورة ضد قضا ا اجتماع ة ودين ة،
ل شيء فتارة يوافقه ،وتارة يناقضه ،هذا التناقض يخل صر ً

تتميز الشخص ات الث ات فﻼ تتغير من البدا ة إلى النها ة ،حيث ان الحوار مت ادل استعمال

الفعلين ) قال ،قلت (.

» قلت له - :أنت حمار الح م؟  ...فقد عرفتك! فافترت شفتاه الغل ظتان عن ابتسامة

عرضة وقال:

 -عرفتني ه ذا سهولة دون إش ال؟

فإن معالمك لم تخف علي«).(2
 قلت :نعم ّّ

أن "حوحو" لم ستعن الشخص ات المساعدة ر ز فق على الشخص ات الرئ سيتان.
ما ّ

 -2الحوار:

ﻻ تختلف قصة الطفل الكبير في حاجاتها إلى السرد الذ

الجمل ،والحوار الذ

يخلص الحوادث قدر قليل من

أن السرد
يوضح طب عة الشخص ات وأف ارها و عين على نمو الحوادث ،إﻻّ ّ

في قصة الطفل يلتزم في الغالب الطرقة الم اشرة التي تجعل الكاتب شرف على القصة من

) -(1أمل حمد د اك ،القصة في مجاﻻت اﻷطفال ودورها في تنشئة اﻷطفال ،ص .57

) -(2ينظر :أحمد رضا حوحو ،مع حمار الح م ،الشر ة الوطن ة والتوزع ،الجزائر1982 ،م ،ص .12
~ ~ 30

الخصائص الفن ة لقصص اﻷطفال.

الفصل الثاني:

بدايتها إلى نهايتها دون أن شعر القار الطفل ه ،وهناك طرقة أخر في السرد يلجأ إليها عض

القاصين ،وهي طرقة السرد الذاتي الذ

يتحدث فيها ال طل أو القاص عن نفسه) ،(1ما نجد

الكاتب "رضا حوحو" استهل القصة ضمير المتكلم على اﻵتي:

» انتهيت من مطالعة لذيذة لكتاب "حمار قال لي" لتوفي الح م ،واستلقيت في مقعد مرح

عض الشيء مرح لي ،أنا الذ قضيت ثﻼثين حجة من ح اتي بين مقاعد الدراسة ومقاعد العمل،

و لها ﻻ تمت إلى الراحة واللين صلة قر ة وﻻ عيدة«).(2

والح ـ ـوار فـ ــي قص ـ ـص اﻷطفـ ــال وظ فـ ــي دائمـ ــا عبـ ــر عـ ــن معـ ــان توضـ ــح أف ـــار المتحـ ــاورن

وط ائعهم).(3

الحوار هو اﻷحاديث المختلفة التي يتناولها شخص ات القصة ،وهو عامل مهم في نجاح

ﻷنه عنصر رئ سي في عناصر البناء الفني في القصة وهو ساعد في اﻹحساس المتعة،
القصةّ ،
ولذا يجب أن نحق

اﻷطفال).(4

من عنصر السرد ونترك للحوارات فرصة واسعة عند ح ا ة قصص

إن الحوار هو ت ادل أف ار وآراء في قضا ا مختلفة أدب ة ودين ة وس اس ة ،وهو السمة ال ارزة
ّ

ﻷدب "حوحو" ،وهذه الظاهرة من أبرز ما امتازت ه أعمال "حوحو" اﻷدب ة ،حيث استعمله وسيلة

لبث أف اره وآرائه حول مختلف المشاكل التي سادت الجزائر ،واعتماد الكاتب على عنصر الحوار

جعل السرد قل مقاﻻته ،فنحن ﻻ نجد السرد قل في مقاﻻته إﻻّ نادرا ،وحتى ٕوان وجد فهو نادر
مثل :مقدمة مع "الحمار الح م" التي فتحها قوله » :انتهيت من مطالعة لذيذة لكتاب "حمار قال

) -(1سمير روحي ،أدب اﻷطفال وثقافتهم ،قراءة نقد ة ،اتحاد الكتاب العرب1998 ،م ،ص .58
) -(2أحمد رضا حوحو ،مع حمار الح م ،ص .12

) -(3سمير روحي ،أدب اﻷطفال وثقافتهم ،قراءة نقد ة ،ص .59

) -(4حسن شحاتة ،أدب الطفل العري ،دراسات و حوث ،ص .29
~ ~ 31

الفصل الثاني:
لي" لتوفي

الخصائص الفن ة لقصص اﻷطفال.

الح م ،واستلقيت في مقعد مرح عض الشيء مرح النس ة لي ،أنا الذ

قضيت

ثﻼثين حجة من ح اتي بين مقاعد الدراسة ومقاعد العمل ،و لها ﻻ تمت  ...فعرفته على الفور

دون إش ال أو عناء فقد ان حمار توفي الح م برأسه ورجل ه«).(1
فالحوار هو وسيلة للتشو

جسده "حوحو" في مجموعة قصص ة "مع حمار الح م" ،حيث
ّ

الحدة والن تة مما جعله قر ا إلى القلب وقد ساعده شخص ة الحمار
متاز هذا العنصر السرعة و ّ

الذ جر على لسانه مناقضات ثيرة للمشاكل اﻻجتماع ة والوطن ة على طرافة الحوار وخفته).(2
نجد ذلك حين ستشير الحمار اﻷديب "حوحو" في قض ة زواجه:

»  -قال :جئت أستشيرك في أمر مهم.
 -قلت :هل هو عمل جديد؟

 قال :ﻻ لم أعثر حتى اﻵن على عمل شرفني. -قلت :إذن ماذا؟

 -قال :ما أر ك في الزواج؟«).(3

لينتهي اﻷديب "حوحو" إلى رفض ف رة الزواج » :قلت :نص حتي إل ك أن تصرف ف رك عن

الزواج فأنت حمار ود ع ٕواني أخشى عل ك من تسل اﻷنثى وس طرتها عل ك فيخسرك المجتمع
الذ أخذ عجب ك وآرائك السديدة«).(4

) -(1ينظر :أحمد رضا حوحو ،مع حمار الح م ،ص .12

) -(2أبو القاسم سعد ﷲ ،دراسات في اﻷدب الجزائر الحديث ،ص .92
) -(3ينظر :أحمد رضا حوحو ،مع حمار الح م ،ص .45
) -(4المصدر نفسه ،ص .49
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الخصائص الفن ة لقصص اﻷطفال.

الفصل الثاني:

 -3البيئة الزمان ة والم ان ة:

هذا عنصر يتصل بتر يب القصة و نائها ،فزمان القصة قد

ون في الماضي أو الحاضر

أو المستقبل ،وقـ ــد تقع أحـ ــداثها محل ا أو في م ــان آخر والقصة قــد تعمد إلى الغموض فــي الم ان
بناء معروفا أو حد قة مشهورة وقد تكشف القصة
فﻼ تعينه وقد أتي ذ ر الم ان حين يذ ر الكاتب ً
عن الم ان العام بواسطة لهجة محل ة أو مصطلحات عام ة لس ان ذلك الزمان).(1

ﻷن اﻷحداث مرت طة
وزمان القصة وم انها يؤثران في اﻷحداث والشخص ات وفي الموضوع ّ

الظروف والعادات والم اد الخاصة الزمان والم ان اللذين وقعت فيهما ،واﻻرت ا

لحيو ة القصة).(2

عتبر ضرور

أن اﻷطفال القراء في مرحلة الطفولة المتأخرة يتفاوتون في المستو ات البيئ ة
وﻻ شك في ّ

واﻻقتصاد ة واﻻجتماع ة والحضارة ،فاﻷطفال الذ

ع شون على الساحل يختلفون عن اﻷطفال

الذين ع شون في الداخل ،ما يت اينون في نوع البيئة اﻻجتماع ة والثقاف ة واﻻقتصاد ة).(3

حدد "رضا حوحو" البيئة الزمان ة والم ان ة في قصصه ولكن هذا ﻻ عني أنّه أهمل هذا
لم ّ

الجانب.

أن
انت البيئة الزمان ة والم ان ة في قصة "مع حمار الح م" غير حاضرة قوة ،غير ّ

أن هذه المﻼمح ضع فة ومحدودة من خﻼل الم ان
اﻷحداث انت تدور في بيئة جزائرة ،غير ّ

الذ غفا ف ه ،حيث قول » :استلقيت في مقعد مرح عض الشيء«).(4

) -(1عبد الفتح أبو معال ،أدب اﻷطفال ) دراسة وتطبي ( ،ص .41
) -(2المرجع نفسه ،ص .42

) -(3أمل حمد د اك ،القصة في مجاﻻت اﻷطفال ودورها في تنشئة اﻷطفال ،ص .56
) -(4ينظر :أحمد رضا حوحو ،مع حمار الح م ،ص .45

~ ~ 33

الخصائص الفن ة لقصص اﻷطفال.

الفصل الثاني:

أما من حيث الزمان لم فصح الكاتب الزمن التي جرت ف ه أحداث القصة واكتفى بذ ر
ّ

الع ارة الدالة على الزمن ) :الص اح ،الص اح ال اكر ().(1
 -4اﻷسلوب:

وهو اخت ار للمؤلف الكلمات والتراكيب في جمل فقرات على ترتيب معين ،فاﻷسلوب

القصصي الجديد هو الذ يناسب ح ة القصة و واف الموضوع و ناسب اﻷف ار و ﻼئم شخص ات
القصة ،وهو الذ

عطي للقصة جوه ار و ظهر المشاعر الموجودة فيها وهو الذ

ع س وقائع

مجرات القصة و ناسب اﻷطفال مختلف أعمارهم و ناسب قاموسهم الّلغو ف ه ولكنهم حبون
ﻷنه يترك لهم مجاﻻ للتف ير أو التخيل).(2
التلم ح ّ
طر

قوة اﻷسلوب في قدرته على إ قا حواس الطفل ٕواثارته وجذ ه ي يندمج القصة عن
وتتمثل ّ
نقل انفعاﻻت الكاتب في ثنا ا عمله القصصي ،وتكو ن الصور الحس ة والذهن ة المناس ة،

فاﻷسلوب ين غي أن

ون عيدا عن التعقيد والغموض ،حيث سهل على الطفل التوصل إلى

محتو الف رة المتضمنة في القصة).(3

أما من حيث التر يب اللغو للقصة ذاتها فﻼ بد وأن تكون المواقف والبيئة الزمان ة والم ان ة
ّ

للقصة و ذلك فاﻻخت ار الواقع من قبل الكاتب مثا ة وجهة نظر معينة في سرد القصة يؤثر في

اﻷسلوب).(4

يتميز أسلوب "رضا حوحو" انفراده ب عض الخصائص الفن ة تميزه عن غيره من تاب جيله

نظر ﻻختﻼف مصادر ثقافته اﻷدب ة وتنوعها وخفة روحه التي تضل من بين ثنا ا ل أعماله ،فقد
ًا
) -(1ينظر :أحمد رضا حوحو ،مع حمار الح م ،ص .46

) -(2عبد الفتح أبو معال ،أدب اﻷطفال ) دراسة وتطبي ( ،ص .43

) -(3ينظر :أمل حمد د اك ،القصة في مجاﻻت اﻷطفال ودورها في تنشئة اﻷطفال ،ص .58
) -(4عبد الفتح أبو معال ،أدب اﻷطفال ) دراسة وتطبي ( ،ص .41
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الخصائص الفن ة لقصص اﻷطفال.

الفصل الثاني:

وف في تصو ر ح اة المجتمع مختلف قضا اه اﻻجتماع ة والس اس ة والثقاف ة واستطاع أن شف
عيو ها و نفذها أسلوب ساخر ،وجرأة قو ة ،وما هذا إﻻّ وجه من جوه إبداعه).(1

فعمله القصصي ش ف ه الكثير من عناصر الخ ال واﻻبتكار والجرأة في نقد المشاكل التي

انت قائمة في الجزائر في عهد "حوحو" ،ما يتميز اﻷسلوب الخفيف والسخرة المرة ،والدعا ة

الحلوة والته م العاد الخفيف).(2

ش ع في أسلوب الكاتب "حوحو" أسلوب السخرة ،من خﻼل تحاوره مع الحمار الذ

يوصف عادة الغ اء ،فجعله في صورة إنسان عاقل ذ ح مة.

الس ـ ــخرة الجم ـ ــل :م ـ ــن خ ـ ــﻼل ق ـ ــول الكات ـ ــب » :الش ـ ــائع ه ـ ــذه اﻷ ـ ــام ه ـ ــو زواج المثقفـ ـ ــين

اﻷجنب ات«) ،(3حيث نجده صف هذه الظاهرة و أنها موضة في وقت ما.
تبدو لغة "حوحو" سهلة و س طة في متناول اﻷطفال،

ستط ع من خﻼلها القار  ،التمتع

القراءة مع الفهم المستمر ،وقد توافقت النظرة اللغو ة للكتاب "حوحو" مع المنظور اللغو في

قاموسا لشرح مفرداته ،فهو عتمد ع ارات واضحة
الدراسات اﻷدب ة النثرة ) القصة ( ،وﻻ تتطلب
ً
تﻼئم الموضوع واﻷف ار والقالب الفني ،واﻷغراض التي يهدف الكاتب إلى تحق قها ،فهو

تب

للجم ع مختلف مستو اتهم الثقاف ة دون تمييز ،ولم عتمد الكاتب على صور ب ان ة ثيرة ،قوله:

» تتّهمنا نحن ال شر اﻷنان ةٕ ،واذا ك غارف فيها إلى أذن ك«) ،(4حيث اﻻستعارة تدل على

الم الغة في اﻷنان ة ،ومن ألوان البد ع نجد الط اق في قوله » :وأفرق بين الخبيث منها

) -(1ﷴ خان ،اﻷدب اﻹصﻼحي في الجزائر ،دراسة تحليل ة ﻷدب حوحو ،الجزء الثاني ،ص .39
) -(2عبد المالك مرتاض ،نهضة اﻷدب المعاصر في الجزائر ،ص .164
) -(3ينظر :أحمد رضا حوحو ،مع حمار الح م ،ص .48
) -(4المصدر نفسه ،ص .47
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الخصائص الفن ة لقصص اﻷطفال.

الفصل الثاني:

والطيب«) ،(1والجناس في قوله » :ﻻ تعرف الملل وﻻ الكلل«) ،(2وهي محسنات تزد اﻷسلوب

عذو ة وجماﻻ.

ومن أساليب السخرة في مقاﻻت "حوحو" ،نجد في مقال "مع حمار الح م" الﻼمنط ،

حيث تأثر قراءته لكتاب "حمار قال لي" لتوفي الح م ،حيث غفا والكتاب على صدره ليتحول

حلمه إلى قصة أحداثها طرفة مع الحمار المثقف ،فيجر بينهما حوار مثير عن المرأة والس اسة

 ...ل ست ق

أن ل ما حصل ان تخ ﻼت طفت في ساحة الﻼشعور نتيجة لتراكمات
و جد ّ

اجتماع ة ﻻ صلة لها الحق قة).(3

صا ﻷغني في اﻹذاعة
وهناك أ ضا أسلوب التعرض ،حيث قول » :استدعيت خص ً

الجزائرة«) ،(4عرض الكاتب هنا ،لواقع الفن والفنانين وهذا ما فضح المغنيين الجزائرين وأصواتهم
تش ه أصوات الحمير.

ومن اﻷساليب أ ضا نجد اللعب المعاني من خﻼل اﻻستعارة في قول الكاتب » :لدينا آﻻت

للنسل نحتف في بيوتنا«) ،(5فهو صور المرأة آلة تنتج النسل ،ل سخر بذلك من واقعها المترد

في المجتمع ،يرد "حوحو" أن تكون المرأة عضوا ح ا تشارك الرجل في مواقف الح اة لها.

وهذا ما نستنتجه من خﻼل توظ فه أسلوب النفي حيث قول ...» :فﻼ وجود للمرأة في

ﻼدنا«) ،(6فهو ينفي ليثبت حق قة أ واقع المرأة المتأزم في المجتمع آنذاك.

) -(1ينظر :أحمد رضا حوحو ،مع حمار الح م ،ص .37
) -(2المصدر نفسه ،ص .49
) -(3المصدر نفسه ،ص .17
) -(4المصدر نفسه ،ص .13

) -(5المصدر نفسه ،ص .15
) -(6المصدر نفسه ،ص .15
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الخصائص الفن ة لقصص اﻷطفال.

الفصل الثاني:

يتخذ "حوحو" من اللغة وسيلة للتعبير عن خلجات نفسه وأف اره ومناس ة لعناصر القص

الفن ة من سرد وحوار ،ف ستعمل اللغة الفصحى.
 -5الموضوع:

هو اﻷساس الذ

الجيدة هي التي تحتو

قوم عل ه بناء القصة الفني ،وهو الذ

شف هدف المؤلف ،فالقصة

على صدق واضح في الموضوع مثل الكشف عن الحقائ

ومفيدا وأن
والتارخ ة واﻻجتماع ة ،و جب أن تكون موضوع القصة الجيدة قّما
ً

العلم ة

ون قائما على

العدل والنزاهة واﻷخﻼق ات السلم ة والم اد اﻷدب ة السلو ة التي ترسخ ثقة اﻷطفال في هذه الق م
وأفضل القصص التي تكون موضوعاتها تشتمل على حقائ

توجه الطفل نحو الخير والعواطف

الصادقة وتعلمه المشار ة في العواطف واﻷحاس س وتزوده احترام الح اة اﻹنسان ة وح اة الحيوان
والن ات).(1

تتكون المادة اﻷول ة لموضوع القصة من خﻼل التجارب التي عاشها الكاتب أو الشخص ات

التي عرفها والمواقف التي تعرض بها ،أو من خﻼل ثقافته ومعارفه ،أو من التارخ والوثائ  ،ولكل

أن موضوع القصة ين غي أن
ذلك ش ل المادة اﻷول ة لخ ال الكاتب ٕوابداعه ،وﻻشك ّ

مثير
ون ًا

ﻻهتمام الطفل و تناسب مع المرحلة الطفول ة المتأخرة ين غي أن تدور حول موضوعات العالم

الخارجي المح

المتعددة الماد ة والمعنو ة الح والواجب وغيرها).(2
بهم
ّ

فإن معا شة تاب القصص لجمهور قرائهم من اﻷطفال في مختلف المجاﻻت التي
وطب عي ّ

م ن من خﻼلها متا عة نشاطهم وأحاديثهم وألعابهم ،وهو يتصرفون طرقة تلقائ ة تم ن من

اخت ار الموضوعات التي تتناسب وميولهم واهتماماتهم.

) -(1ينظر :عبد الفتاح أبو معال ،أدب اﻷطفال ) دراسة وتطبي ( ،ص .40

) -(2ينظر :أمل حمد د اك ،القصة في مجاﻻت اﻷطفال ودورها في تنشئة اﻷطفال ،ص .51
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الخصائص الفن ة لقصص اﻷطفال.

الفصل الثاني:

انت المواض ع التي استقاها "رضا حوحو" قر ة إلى الواقع ،ومستمدة من اﻷوضاع

المع ش ة اﻻجتماع ة إ ان اﻻستعمار آنذاك.

إن تاب "مع حمار الح م" قد ساهم في تحرر المجتمع في الخرافات التي نسجتها الجهالة
ّ

على عقيدته الدين ة ،وجعلته يتخ

بين جدران العقائد اﻻجتماع ة ،فﻼ يزال خراف ا في الس اسة

واﻻقتصاد والتر ة والتعل م والفنون ،والنظرة إلى المرآة والزواج واﻷسرة.
 -6الح ة القصص ة:

عد اخت ار الموضوع وتحديد الف رة ،ﻻبد من صنع سلسلة من الحوادث التي تش ل بن ة

القصة ،وهذه الحوادث تت ار

وتسلسل ش ل يؤد

إلى الوصول للنتائج من خﻼل اﻷس اب التي

تأتي ما ترسمها الحوادث ،والح ة معنى آخر هي إح ام بناء القصة طرقة منطق ة مقنعة ،أ

طا منطق ا يجعل من مجموعها وحدة متماس ة
أن تكون الحوادث والشخص ات مرت طة ارت ا ً

اﻷجزاء).(1

وح ة القصة الناجحة هي التي تقوم على تخط

جيد لﻸحداث يبدأ من البدا ة ،وتتناهى

إما عن طر
اﻷحداث ،و تأجج الصراع حتى القمة ،و ون هذا النمو ّ

اﻷحداث والمواقف ،أو التكرار أو التضاد.

الصراع ،أو التناقض في

و وجه عام ين غي عدم اﻻكثار من الحوادث في قصة اﻷطفال مع اخت ار الحوادث التي

تتﻼئم مع بيئة الطفل وتف يره ،واﻻبتعاد عن شط الخ ال الذ ﻻ فيد شيئا ،وقد فع الطفل لتخيل

أمور غير منطق ة ،والتصرف طرقة خاطئة خطرة).(2

) -(1ﷴ حسن برغ ش ،أدب اﻷطفال ،ص .218
) -(2المرجع نفسه ،ص .219
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الفصل الثاني:

منذ بدا ة أ

الرئ س ة).(1

قصة وﻻبد أن نﻼح

الخصائص الفن ة لقصص اﻷطفال.

ما عرف الموقف الدرامي الذ

تقفه الشخص ة

قصد الح ة الذروة التي تبلغها اﻷحداث في القصة من حيث تعقيدها ثم ندرجها في الحل،

وهي ع ارة عن مش لة تبرز في مجر أحداث القصة وتحتاج إلى حل ،وتسير القصة اتجاه تكو ن

العقدة وتحل في نها ة القصة.

تميزت قصص "رضا حوحو" ب ساطة تصو ر أحداثها الواقع ة حيث انت متسلسلة أحداثها،

خل جو اﻹثارة ولفت انت اه القار  ،حيث تأثر "رضا حوحو" قصة "حمار " لتوفي الح م ،فمثﻼ

صور المرأة المتسلطة على الرجل والمنقل ة المزاج لينتهي إلى رفض ف رة الزواج
في قصة الزواج ّ
تماما.

تنوعت طرائ عرض الحدق عند "حوحو" فقد استعمل الطرقة التقليد ة في بناء اﻷحداث،

ومرد ذلك إلى تأثره أساليب القصة التقليد ة السائدة آنذاك في العالم العري ولعله ان ير في

اﻷساليب التقليد ة روح أصالة شخصيته اﻷدب ة).(2

ان هدف "رضا حوحو" من تلك اﻷحداث رسم أف اره و أر ه في المجتمع الجزائر ،

واﻷوضاع السيئة والتقاليد ال ال ة فيختلف الحدث عنده وف

وتجسد
الموضوعات التي تناولها،
ّ

مجموعته القصص ة "مع حمار الح م" أحداثا ثيرة عاشها الشعب الجزائر  ،فأح انا يتحدث عند

عدة د انات في الجزائر » :دين الح ومة أم دين الشعب ،الدين
حدث ديني حين شير على ّ

الرسمي ،أم الدين الحر ،دين العاصمي أو دين اﻹبراه مي«).(3
) -(1مال حسين ،مدخل لفن قصص اﻷطفال ،ص .12
) -(2ينظر :شر

أحمد شر  ،تطور البن ة الفن ة في القصة الجزائرة المعاصرة1885-1947 ،م ،ص .70

) -(3ينظر  :أحمد رضا حوحو ،مع حمار الح م ،ص .45
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الفصل الثاني:
وقد

الخصائص الفن ة لقصص اﻷطفال.

أن
ون الحدث س اس ا حيث يتحدث الحمار الفيلسوف عن اﻻستعمار » :أتتذ ر ّ

لﻼستعمار الغري أعماﻻ فظ عة في ال ﻼد والشعوب المستعمرة«).(1
قد تنوعت اﻷحداث في مقاﻻت "حوحو" وف

طرقة عرضه لهذه اﻷحداث.

) -(1ينظر  :أحمد رضا حوحو ،مع حمار الح م ،ص.39
~ ~ 40

تنوع الموضوع التي تناولها ف فسر الح اة

خـــاتمــــة

عموما ،وذلك عد دراستي هاته
زادني اﻻهتمام القصص الموجهة للطفل الجزائر والعري
ً

أن هذه المجموعة القصص ة تحمل م اد
وتحليلي لقصص الكاتب "أحمد رضا حوحو" ،وتبين لي ّ

وق م ثيرة منها ق م دين ة وق م فن ة ،وﻻ يوجد هنا اختﻼف عن أ

أما
قصة فيها أحداث متسلسلة ّ

النس ة للطرق الفن ة المستعملة في مجموعاته القصص ة والتي تر ت في نفوس القار نوعا من

اﻹق ال واﻻنجذاب هي استعماﻻته للغة ال س طة والسهلة ،اﻹضافة إلى اﻷساليب والتي برزت في

مجموعته القصص ة أسلوب السخرة ،فقد استعمل اللغة الفصحى السهلة التي لها دﻻﻻت واضحة
والتي ستط ع القار أو السامع فهم معناها ،ما استعمل الحوار إضافة إلى السرد والذ

قام من

أن ل قصة من قصص الكاتب لم تأت من فراغ ولم تكتب
علما ّ
خﻼله بر اﻷحداث وتسلسلهاً ،
محض الصدفة وﻻ تخلو من الف اهة.

و عتبر حوحو من اﻷد اء الذين جندوا أقﻼمهم وف رهم لخدمة هذا الوطن العزز ،فنجده قد

أعلن حرا ضد التخلف واﻷمراض اﻻجتماع ة المختلفة ،حيث جعل من السخرة ميزة ﻷغلب

أعماله اﻷدب ة استطاع إدراك موضع الداء في المجتمع وعمل جاهدا من أجل اﻹصﻼح ولو جزء
قليل منها ،حيث سخر من الواقع الس اسي الذ
و بيرة ،حتى ما تعل

تسوده ه منة المستعمر الفرنسي في ل صغيرة

العقيدة اﻹسﻼم ة والبرامج التلفزون ة ،اﻹضافة إلى سخرته من ظروف

المثقف المترد ة وما عان ه من فقر وتهم ش.

ولقد رفض مختلف اﻵفات اﻻجتماع ة التي تؤول المجتمع إلى الهاو ة ،منها الزواج

اﻷجنب ات والنفاق الديني الذ جعل الدين وسيلة استغﻼل ة.
وما

من قوله عن أدب "حوحو" هو ّأنه مثا ة مرآة عاكسة للواقع الجزائر  ،وحمل في

ط اته معاناة الشعب أسلوب انتقاد ساخر ﻻ يخلو من الف اهة والطرافة.
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خـــاتمــــة

وعلت تجرة اﻷديب "حوحو" في مسار القصة القصيرة الجزائرة على ق ة الكتاب اﻵخرن،

لثرائها وتنعها ونضجها الفني ،وه ذا ش ّ "حوحو" طرقه اﻷدبي ،و ذلك استح
الناقد رائد القصة القصيرة الجزائرة.

أن طل

عل ه

الخرفات والبدع
ا
ظل اﻷديب "حوحو" يدعو في قصصه إلى تصح ح العقيدة وتثق فها من
ّ

وتحرر الشعب من اﻻنحراف ،ما ساهم في إصﻼح المجتمع محارة الجهل وتثقيف العقول عن

طر

محارة اﻵفات المنتشرة في المجتمع الجزائر  ،وخير نموذج لهذه القصص مجموعته

القصص ة مع "حمار الح م" التي تناولت مختلف اﻷوضاع اﻻجتماع ة والس اس ة والدين ة السائدة

عد رائد الكتا ة القصص ة وﻻس ما وقد اتخذ من القصة القصيرة يواجه
في المجتمع الجزائر ولذلك ّ
ه العدو و ما استعملها وسيلة ل عث الق م اﻷخﻼق ة ،والمحافظة على مقومات اﻷمة الجزائرة.

اسعا لل حث،
هذا ما توصلنا إل ه من نتائج عد حثنا في ثنا ا أدب "حوحو" وﻻ يزال مجاله و ً

وما دراستنا سو نقطة في حر أد ه الذ ما زالت ف ه ثير من القضا ا التي ندرسها.
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 -1ح اة الكاتب وسيرته الذات ة:

المحل

وﻟد "أحمد رضا حوحو" يوم  13د سمبر 1910م قرة سيد

رداد
عق ة ب س رة عتبر من ّ

اﻟكلمة اﻟشجاعة اﻟتي انت تغتال آنذاك ﻟكونها دعوة إﻟى ثورة اﻟشعب و قظة اﻟجماهير ،وقد عرف
هم "حوحو" اﻟجرأة واﻟصراحة واﻟدعوة إﻟي اﻟتمسك اﻟشخص ة اﻟوطن ة في اﻟوقت اﻟذ
اﻟمستعمر على فرض اﻟلغة اﻟفرنس ة على اﻟساحة اﻟجزائرة.

عمل ف ه

أدخل "أحمد حوحو" إﻟى اﻟكتاب وهو في سن م رة شأنه شأن ل اﻟجزائرين في سنة

وﻟما بلغ اﻟسادسة من عمره اﻟتح
1916م ّ

اﻟمدرسة اﻻبتدائ ة ،ثم أرسله واﻟده إﻟى س

دة عد

اﻟنجاح في اﻻبتدائ ة ﻟ مل دراسته في اﻷهل ة عام 1928م ،وﻟم يتم ن من متا عة تعل مه اﻟثانو

نتيجة اﻟس اس ة اﻟفرنس ة اﻟتي تمنع أبناء اﻟجزائر من تعل مهم ،ﻟ عود "حوحو" إﻟى اﻟجنوب و شتغل

في اﻟتلغراف مصلحة برد سيد عق ة ،وهذا ما زاد معرفة أسرار اﻟح اة ،ف ان ﻼح اﻟفرق اﻟ ارز
بين شيئين مختلفين :بيئة صحراو ة قرو ة وأخر حضرة.

حر
تزوج "أحمد" ،و عدها سنة هاجر صح ة أفراد أسرته إﻟى اﻟحجاز ً
وفي سنة 1934م ّ

على ظهر اﻟ اخرة "سنا ا" وما إن استقر ه اﻟمقام اﻟمدينة اﻟمنورة حتى اﻟتح

ل ة اﻟشرعة ﻹتمام

دراسته ،وفي سنة 1937م نشرت ﻟه مجلة اﻟ ار طة اﻟعر ة أول مقال ﻟه عنوان "اﻟطرق ة في خدمة

تخرج من ل ة اﻟشرعة اﻟمدينة اﻟمنورة متحصﻼً على أعلى
اﻻستعمار" وفي سنة 1938م ّ
اﻟدرجات ،وذﻟك ما أهله إﻟى أن عين أستاذا اﻟكل ة نفسها عينة مجلة اﻟمنهل س رتي ار ﻟلتحرر و عد
عامين استقال من منص ه وانتقل إﻟى م ة اﻟم رمة وهناك اشتغل موظفا في مصلحة اﻟبرق واﻟهاتف
اﻟقسم اﻟدوﻟي ،واستمر في هذه اﻟوظ فة إﻟى أن عاد إﻟى اﻟجزائر سنة 1946م عد وفاة واﻟد ه.

عضوا فيها ،وعين مدي ار
و عد عودته إﻟى اﻟوطن انظم إﻟى جمع ة اﻟعلماء اﻟمسلمين أص ح
ً

ﻟمدرسة اﻟتر ة واﻟتعل م اﻟتي أسسها اﻟشيخ ابن اد س ثم انتدب ﻹدارة مدرسة "اﻟتهذيب شاطودان"
~ ~ 48

المحل

وﻟم م ث فيها إﻻّ مدة قصيرة ﻟ عود مجددا ﻟقسنطينة ﻟ شغل منصب اﻟكاتب اﻟعام ﻟمعهد ابن
اد س.

وفي سنة 1949م وفي اﻷسبوع اﻟثاني من شهر ما

شارك في مؤتمر ارس اﻟدوﻟي

ﻟلسﻼم حيث مثل اﻟجزائر خير تمثيل ،وفي  27أكتو ر قام بإنشاء جمع ة اﻟمزهر اﻟقسنطيني ومن
خﻼﻟها ان عرض مسرح ات مثل :ملكة غرناطة ،ائعة اﻟورد ،اﻟبخيل .عد اندﻻع اﻟثورة اﻟتحررة

وفي سنة 1955م نشر مجموعته اﻟقصص ة نماذج شرة ضمن سلسلة تاب اﻟ عث اﻟتونس ة ،ظل

"حوحو" مارس عمله معهد ابن اد س ،وﻟكن ذﻟك ﻟم منع رجال اﻟشرطة بتهديده اﻹعدام ،و عد

استقﻼل اﻟجزائر وجد جثمانه برفقة ثمان جثث أخر مدفونة ش ل جماعي في حفرة واحدة بواد
حم مين ﻟ عاد دفن رفاته مقبرة اﻟشهداء اﻟخروب.
 -2من أهم مؤلفاته:

"عادة أم اﻟقر " روا ة سنة 1947م" ،مع حمار اﻟح م" مقاﻻت ساخرة سنة 1953م ،قصة

ف اه ة قصيرة حيث توضح تأثر اﻷديب قصة حمار ﻟتوفي

اﻟح م" ،صاح ة اﻟوحي" قصص

سنة 1954م ،نماذج شرة مجموعة قصص ة ﻟلكاتب أحمد رضا حوحو سنة 1955م ،وقصص

أخر  :أفل نجم اﻷدب ،ابن اﻟواد  ،واﻷديب اﻷخير.
مع حمار الح م:

انتهيت من مطاﻟعة ﻟذيذة ﻟكتاب "حمار قال ﻟي" ﻟتوفي اﻟح م ،واستلقيت في مقعد مرح

عض اﻟشيء ،مرح اﻟنس ة ﻟي ،أنا اﻟذ

قضيت ثﻼثين حجة من ح اتي بين مقاعد اﻟدراسة

ومقاعد اﻟعمل ،و لها ﻻ تمت إﻟى اﻟراحة واﻟلين صلة قر ة وﻻ عيدة.

ثم استغرت في تف ير عمي محاوﻻ هضم ما قرأت وما هي إﻻّ دقائ حتى أغفت عينا

حمار صغي ار ﻟط فا تبدوا عل ه عﻼمات
ًا
أسودا خف فا ورأيت ف ما ير اﻟنائم اﻟ ق
وأﻟقى اﻟكر رداء ً
~ ~ 49

المحل

اﻟذ اء ،طل علي برأسه من وراء مقعد  ،فعرفته على اﻟفور دون إش ال أو عناء فقد ان حمار
توفي اﻟح م برأسه ورجله.

فقلت ﻟه :أنت حمار اﻟح م؟ ...فقد عرفتك افترت شفتاه اﻟغل ظتان عن ابتسامة عرضة

وقال :عرفتني ه ذا سهوﻟة دون إش ال؟

فإن معاﻟمك ﻟم تخف علي.
قلت :نعم ّ

قال :فأنا مشهور إذن في ﻼد م؟
قلت :يف فارقت صاح ك؟

قال :من تعني؟ توفي

إصﻼح ا إﻻّ وقام بإفساده علي.

اﻟح م؟ فقد ضقت ذرعا بهذا اﻟرجل ،ﻷني ما وضعت برنامجا

فإنك ﻟن تجد من يهضمها غيره.
قلت :رغم سداد آرائك ّ

قال :وهل حق قته أعجبتك آرائي؟
قلت :نعم وجدتها سديدة.

قال :هل ترد أن أوحي إﻟ ك شيء من فلسفتي؟

قلت ﻟه :أنت حمار مصر  ،وأف ارك مصرة جرئة ،واﻟحال عندما غير اﻟحال عند م وأني

أخشى أﻻ تقو معدتنا اﻟم دودة على هضمها.

قال اﻟحمار اﻟفيلسوف :ﻻ ...ﻻّ ...إنك ت اﻟغ ،وما عل ك إﻻّ أن تشرح ﻟي أ ة مش لة من

مشاكلكم وسأفيدك ب أر سديد فيها.

إن مشاكلنا ثيرة وح اتنا معقدة ،وﻟكن ﻻ اس ،أ موضوع ترد أن ن حث؟
قلتّ :

قال :اقترح أنت اﻟموضوع.
قلت :ﻻ ...أقترح أنت.
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قال بخبث :إنك تحترس ثي ار  ...فلنتكلم في اﻟس اسة.

قلت :دعني من اﻟس اسة أيها اﻟحمار اﻟس اسيّ ،إنها ﻟم تنضج عد في ﻼدنا وﻻ زاﻟت تعتمد

على اﻟمصاﻟح اﻟشخص ة واﻟخ اززات اﻟفرد ة ،أكثر من اعتمادها على اﻟم اد

اﻟعامة ،وأنا ﻻ أرد أن أﻟطخ نفسي أوحاﻟها.

واﻷف ار واﻟمصلحة

حك اﻟحمار قذاﻟه برجله وقال :هل ترد أن نطرق موضوع اﻟمرأة؟

قلت :ن مرتاحا ﻻ وجود ﻟلمرأة في ﻼدنا.

قال :عج ا تع شون من دون اﻟنساء! و يف تتناسلون؟
قلت :ﻟدينا آﻻت ﻟلنسل نحتف بها في بيوتنا.

فائدة.

فإن ﻟي آراء جديدة ف ه ﻻ تخلو من
قال :هذه مش لة عو صة دعنا منها ،فلن حث في اﻟفقه ّ
قلت :أر أن نحتف بها ﻟنتحدث بها فقهائنا علمه ستفيدون منك شيئا جديدا.
قل :ﻟنتكلم إذن في اﻟدين.

قلت :دين من؟

قال :اﻟدين اﻹسﻼمي.

قلت :اعلم ذﻟك ،ﻟكن دين اﻟح ومة أم دين اﻟشعب ،اﻟدين اﻟرسمي أو اﻟدين اﻟحر؟!

قال :عج ا ...وهل ﻟكم أد ان عديدة؟

قلت :دينان فق  ...دين رسمي تشرف عل ه اﻟح ومة و حرسه رجاﻟها من موظفي اﻟمساجد

واﻟطرق ،ودين حر عتقده اﻟشعب و تزعمه رجال اﻹصﻼح ف ه.
قال :واﻟتعل م؟
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فلت :هناك اﻟتعل م اﻟرسمي وهو مبني على قاعدة فلسف ة عم قة وغامضة في نفس اﻟوقت،

وهي تعّلم ﻟتجهل...

قال :عجًا!  ...يتعلم ماذا؟ و جهل ماذا؟ فإني ﻻ أكاد أفهم شيئا!
قلت متضج ار :و ّأنى ﻟك أن تفهم فلسفتنا اﻟعم قة.

فإن ﻟه ﻟجنة عل ا ،نستط ع أن نتصل بها ﻟنقدم ﻟها آرائك
أما اﻟتعل م اﻟحر ّ
ثم أردفت قائﻼ :و ّ

ومقترحاتك.

قال :وهل يرونك حديث اﻷدب اﻟفنون؟

قلت :ﻻ أدب ﻟدينا وﻻ فنون وﻻ صحافة وﻻ هم حزنون ،فضحك ملء ف ه وقالّ :إنك ﻟرجل

متشائم ،ﻟكن ﻻبد من طرق أ موضوع ،فلنتكلم في اﻻقتصاد.

أما
أما رجال اﻟمال واﻟتارة ّ
فإنهم ﻻ ض عون أوقاتهم اﻟماد ة اﻟثمينة في قراءة مهاراتناّ ،
قلتّ :

فإنهم ﻻ ملكون ما شترون ه ما يردون مطاﻟعته ،وهم في عنى عن خبرتك اﻻقتصاد ة.
اﻟقراء ّ
قال :ﻟقد أع اني اﻟ حث! اقترح أنت موضوعا ش ًقا نت احث ف ه.
قلت :اختر بين اﻟموضوعين اﻟجهل واﻟفقر.

إن فلسفة اﻟحمير راق ة ﻻ تتنازل إﻟى هذه اﻷش اء اﻟحقيرة ،ثم أﻟقى نظرة خطافة
قال مشمئ ازّ :

على ساعته وصاح:

ﻟقد حان وقتي وﻟم نصل إﻟى نتيجة ،فاستودعك ﷲ إﻟى اﻟلقاء.

واست قظت من غفوتي و حر ة آﻟ ة فتحت جهاز اﻟراديوٕ ،واذا صوت مزعج ينطل

وسمعت ابني قهقهة على مقرة مني وهو يردد :أما حمار عجيب!
قلت :من حمار اﻟح م  ...هل هو اﻟذ

غني؟
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قال متعج ا :حمار غني ماﻟك ،أعني حمار توفي اﻟح م ،أراني تاب "حمار قال" اﻟذ

ان طاﻟعه.
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