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ناصر عاصي
رئيس الملتقى العربي لناشري كتب األطفال

الكتاب مفتاح المعرفة
 ....والشارقة بابها
ً
عموما وكتب
ر�سالتنا يف امللتقى العربي لنا�شري كتب الأطفال وا�ضحة و�أهدافنا حمددة ،ن�سعى لتحقيقها للنهو�ض مبهنة الن�شر
ً
خ�صو�صا ،ونعمل على �صناعة مميزة لهذه الكتب ملا لها من خ�صو�صية واهتمام كونها تتعلق ب�أجيال نعمل على �إعدادها
الأطفال
وت�أهيلها ،لي�صبح ه�ؤالء قدوة يف امل�ستقبل ،ويحملون لواء جناح الأوطان و�صانعي غدٍ م�شرق وحياة �أف�ضل.
ال �أبالغ وال �أجامل �إذا و�ضعت حكام وقادة دولة الإمارات العربيه املتحدة يف �أعلى املراتب ً
عامليا ،ويف طليعة املهتمني وامل�شجعني
ً
وخ�صو�صا تلك التي ُتعنى بالأطفال والنا�شئة  ....فمن ت�شجيع القراءة وو�ضع
والقائمني ب�أهم امل�شاريع واملبادرات الثقافية والرتبوية
�أهم املبادرات وحتقيقها� ،إىل و�ضع �أ�س�س حديثة ومتطورة للتعليم ،و�أنظمة حديثة للمدار�س خا�صة املعنية بالأطفال �إىل االهتمام
البالغ ب�أ�صحاب الهمم ،الذين حرموا من العطاء الطبيعي� ،إىل ثقافة بال حدود ،و�إعداد مكتبة يف كل بيت ،ناهيك عن امل�شاريع
التي دعمت النا�شر لإ�صدار �أعمال مميزة ،و�صناعة كتاب متطور� ،إىل حتفيز تعليم اللغة العربية ،و�إعطائها حقها؛ لتكون فاعلة يف
التعليم ،ولها دورها الأ�سا�سي والأ�سمى يف حياة تربوية �صحيحة.
ثقافيا ،فكانت ً
نالت ال�شارقة حقها ب�إعالنها عا�صمة عاملية للكتاب  ، 2019وهذا املنال واللقب مل يغب عن ال�شارقة ال�سبّاقة ً
دائما
عا�صمة الثقافة بعيوننا وقلوبنا ،ملا لها من عطاء يف هذا املجال ،وكان حاكمها ـ �أطال اهلل بعمره ـ �سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان
ً
ً
ً
ومتابعا بجد وجهد املبادرات والن�شاطات كافة التي �أطلقها وتابع حتقيقها ،وخا�صة مبا
ومطورا
حا�ضرا وفاع ًال
ابن حممد القا�سمي
ً
يعنينا كملتقى بدءا من �إ�صداره املر�سوم الأمريي بت�شريع عمل امللتقى ،ليكون جهة ر�سمية من خالل هيئة ال�شارقة للكتاب ،وما
كان لينطلق هذا امللتقى لوال الدعم املعنوي واملادي الذي يقوم به �سموّه ....ومن هذا املنطلق علينا يف امللتقى �أن ن�ؤمن ب�أ�صحاب
ً
ً
ومفهوما لتطوير �أجيالنا
م�ضمونا
العطاء ونبادلهم العطاء بن�شر كتب مميزة وهادفة ،ومتابعة كل ما يدور حول تطوير الكتاب
واالرتقاء مبهنتنا .
ل�سنا يف جمل�س �إدارة امللتقى معنيون فقط ب�إجناح امللتقى ون�شاطاته� ،إمنا و�ضعنا �أنف�سنا بخدمة زمالئنا �أع�ضاء اجلمعية العمومية
ً
لنكون ً
احرتاما لداعميها ...
�سويا يف خدمة الكتاب ،وخدمة الق ّراء ،وتنفيذ امل�شاريع واملبادرات التي وجب علينا تنفيذها
امللتقى ي�شارك يف املعار�ض الدولية بجناح مميز يتنا�سب مع نا�شري كتب الأطفال ،وي�سعى من خالله �إىل تقدمي العون لأع�ضائه،
ً
خ�صو�صا الذين ال ميكنهم ح�ضور هذه املعار�ض ،كما يقوم ب�إعداد اللقاءات واال�شرتاك يف الندوات ،وور�ش العمل اخلا�صة بكتاب
الطفل ،وي�شارك يف املعار�ض العربية �ضمن ا�سرتاتيجية تواكب الأع�ضاء من ناحية الور�ش والندوات املهنية ،ويكون اجلناح ً
مكانا
لتواجدهم وترتيب مواعيدهم  ...وي�سعى امللتقى لت�سويق من�شوراتهم وم�ساعدتهم لإي�صالها �إىل اجلهات املعنيّة وخا�صة الر�سميّة
منها..
�أدعوا جميع زمالئي يف امللتقى لإعطاء كتاب الطفل ح ّقه من خالل م�ضمون تربوي مميّز ومثايل ،و�صناعة كتاب يتنا�سب مع
ح�ضورنا العاملي ،والتفاعل والت�ضامن بني الأع�ضاء لنكون قدوة لزمالئنا النا�شرين ،ونو�صي � ً
أي�ضا باحلر�ص على حتقيق �أهدافنا ملا
فيه م�صلحة النا�شر والطفل معً ا ....
� ً
أخريا  ...ال بد لنا من تهنئة حاكم ال�شارقة (�سلطان الثقافة) على منح ال�شارقة عا�صمة عاملية للكتاب ٢٠١٩مع تقديرنا الكبري
ً
جميعا  ...ويعني كل املثقفني والأدباء ،وخدّام
ل�سموّه  ...ال�شارقة عا�صمة الثقافة والت�سامح واملحبة الأبديه ،وهذا الأمر يعنينا
الكتاب و�صناعته ..
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األستاذ أشرف شاهين
نائب رئيس الملتقى ،رئيس اللجنة اإلعالمية

الكتاب الصامت وتحديات جديدة أمام
الناشر العربي
مل يعد الكتاب املوجه للطفل هوفقط الكتاب الذي متتلىء �صفحاته مبزيج من الر�سوم والكتابة ،بل �أظهرت عبقرية الن�شر
ما يعرف بالكتاب ال�صامت ،الذي يتجاوز حاجز اللغات لي�صل �إىل اجلميع وحتى �إىل الذين ال ي�ستطيعون القراءة ممن هم يف
ال�سنوات الأويل.
فالكتاب ال�صامت كتاب بال كلمات لأنه يعتمد علي ال�سرد الب�صري الذي بدوره يطلق العنان خليال الطفل للتحليق والبحث
عن معاين ال�صور والر�سومات لي�شعر ب�أن نوافذ جديدة قد انفتحت �أمامه.
ويعد �أ�سلوب ال�سرد الب�صري الذي يعتمده الكتاب ال�صامت موجها من موجهات �إي�صال �إبداعات ما تت�ضمنتها تلك الكتب
جلميع �أطفال العامل من خمتلف الثقافات دون تفرقه يف اجلن�س �أواللون �أواللغة.
ويف الواقع فقد بد�أت فكرة �إن�شاء معر�ض للكتب ال�صامتة يف عام  ، ٢٠١٢وذلك مببادرة من املجل�س الدويل لكتب اليافعني
يف جزيرة المبدوزا الإيطالية التي تعد نقطة الدخول الأوروبي الأ�سا�سية للمهاجرين والقادمني من منطقة �إفريقيا وال�شرق
الأو�سط ،وذلك لتزويد الأطفال الالجئني مبجموعة من الكتب ال�صامتة مل�ساعدتهم علي جتاوز حاجز اللغة..
ودعما لذا االجتاه قامت ال�شارقة ممثلة يف املجل�س الإماراتي لكتب اليافعني بدعم من امل�ؤ�س�س والرئي�س الفخري للمجل�س
�سعادة ال�شيخة بدوربنت �سلطان القا�سمي ب�إقامة ثالثة معار�ض للكتب ال�صامتة ،نظم �آخرها يف العام املا�ضي بغر�ض تعريف
اجلمهوروالنا�شرين علي هذه النوعية من الكتب التي تعترب يف وقتنا احلا�ضر �ضمن �أف�ضل و�سائل التوا�صل التي �أثبتت
فعاليتها مع الأطفال.
ويف هذا ال�سياق قام املجل�س الإماراتي لكتب اليافعني بتنظيم ور�ش عمل حول �صناعة الكتب ال�صامتة وكان من نتاجها
ت�شجيع �إ�صدار كتب �صامتة لدور ن�شر�إماراتية
وحل�سن احلظ ف�إنه خالل �أعوام قليلة ا�ستطاع الكتاب ال�صامت �أن يحقق جناحا الفتا مما دعا املجل�س الدويل لكتب اليافعني �إىل
تنظيم معر�ض دويل للكتب ال�صامتة ،يقام كل عامني يف �إحدى املدن العاليمة ،وذلك بهدف ت�سليط ال�ضوءعلي قوه ال�صورة
والر�سومات يف �إي�صال املعاين واملفاهيم الإن�سانية �إىل القراء ال�صغار ،حيث �شهدت العا�صمة الإيطالية روما انطالق الدورة
الأويل من املعر�ض عام .2015
وتعزيزا لهذه الثقافة العاملية قامت جائزة ات�صاالت لكتاب الطفل وللمرة الأويل بتخ�صي�ص جائزة للكتاب ال�صامت �ضمن
فئاتها لهذا العام ،مما �سيكون حافزا قويا لدور الن�شر العربية عامة و�أع�ضاء امللتقى العربي لنا�شري كتب الأطفال بالتو�سع
يف هذا املجال.
ويف الواقع ومن خالل اهتمامي ومتابعتي لتطور هذه التجربة العاملية ،فقد الحظت زيادة كبرية يف االهتمام بالكتب
ال�صامتة ،وخا�صة خالل زيارتي الأخرية ملعر�ض بولونيا املخت�ص بكتاب الطفل ،حيث مت عر�ض العديد من الكتب ال�صامتة
يف ركن خ�ص�ص لهذه النوعية من الكتب ،مما كان له �أثر كبري يف لفت الأنظار وت�شجع النا�شرين خلو�ض هذه التجربة املثرية.
وبهذا ف�إن النا�شر العربي ،مطالب ب�أن يكون منفتحا على مثل هذه الأفكارالعاملية املوحية ،وعليه �أن يدخل ب�إمكاناته و�أفكاره
التي �ست�ؤهله لي�س للمجاراة فح�سب ،بل لإ�ضافة ب�صماته املتميزة التي �ست�ؤهله لتثبيت �أقدامه يف ال�سباق الإبداعي يف عامل
فنون الن�شر واملعرفة واملواكبة لكل ما هو جديد.
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سلطان القاسمي:

العمل الثقافي يتطلب
إصرارا وعزيمة
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�أكد �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن
حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم
ال�شارقة ،خالل لقائه بر�ؤ�ساء حترير عدد من
ال�صحف وممثلي امل�ؤ�س�سات الإعالمية املحلية
والدولية ،بجناح �إمارة ال�شارقة ،امل�شارك يف
الدورة  48من «معر�ض لندن للكتاب» �أن العمل
ً
الثقايف يتطلب مثابرة ً
واجتهادا �إىل جانب
و�صربا
�إملام تام ب�ضروب الثقافة كافة ،ويجب �أن يكون
هذا العمل ً
مبنيا على ركائز �أ�سا�سية متينة حتى
يتحقق له اال�ستمرار والدميومة.
وتطرق �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة  -خالل
حديثه  -م�ستذكرا حماوالت ال�شارقة العديدة يف
التقدمي للح�صول على لقب عا�صمة عاملية للكتاب،
ً
مو�ضحا �أن ذلك مل يكن بالأمر ال�سهل وتطلب
منهم التقدمي لهذا الأمر لأكرث من  8مرات حتى
مت منح ال�شارقة هذا اللقب بعد املرة التا�سعة،
مما يثبت ب�أن العمل الثقايف يتطلب �إ�صرارا

وعزمية ويجب �أن ال حتده حدود.
وقال �سموه�( :إن هذا اللقب لي�س ت�شريفا بل
تكليف يتطلب منا العمل ب�شكل �أكرب و�أو�سع،
حيث مل يعد العمل فقط على امل�ستوى املحلي،
و�أن ال يكون فرديا ،بل عامليا جماعيا) .م�ستعر�ضا
جهود الإمارة يف خدمة الثقافة واملثقفني ،والتي
امتدت لأكرث من ً 40
عاما عرب عدة م�ؤ�س�سات
اعتنت مبختلف �أ�شكال الثقافة و�أقامت لها
الفعاليات ونظمت لها املهرجانات داخليا وخارجيا،
�ضمن منهج �شارقي يقوم على جناحني هما:
العروبة والإ�سالم.
و�أ�شار �سموه �إىل �أن ال�شارقة يف منجزها الثقايف
ال تتطلع �إىل حتقيق �سبق �أو تفرد ،بل �أخذت على
عاتقها �أن حتقق لكل قطر عربي مثلما حتقق لها،
لإميانها ب�أنها جزء من هذا العامل العربي الكبري،
و�أن الثقافة يف تلك الأقطار واحدة ،ال ميكن
جتزئتها ،وحتى تتحقق الر�سالة ال�سامية للثقافة
البد من العمل اجلماعي الذي يوحد اجلهود،

هدفه يف املقام الأول الإن�سانية وال �شيء �سواها.
وحول امل�شهد الثقايف يف الوطن العربي ،دعا
�صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة �إىل �ضرورة االعتناء
ب�شكل �أكرب بوزارات الثقافة ً
بدءا من اختيار
الوزير املثقف املدرك الحتياجات الثقافة والقريب
من واقعها ،كما �أو�ضح �أن الثقافة حتتاج �إىل
الدعم ويجب �أن حتدد لها امليزانيات املنا�سبة.
مثقفا ً
جمتمعا ً
ً
مفكرا،
وقال �سموه�« :إذا ما �أردنا
يجب �أن نبد�أ من القاعدة ،وعلينا �أن نبد�أ من
الأطفال والنا�شئة ونربيهم الرتبية ال�صحيحة
ال�سليمة املرتبطة بثقافة خالية من ال�شوائب،
مثقفا ً
جمتمعا ً
ً
مفكرا».
بذلك نبني
و�أ�شاد �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة بواقع امل�شهد
الثقايف الإماراتي الذي و�صفه ب�أنه ي�سري بخطوات
ثابتة نحو االجتاه ال�سليم ،وذلك ملا توفر له من
كوادر ب�شرية مقتدرة ومرافق عمرانية متطورة
�أ�سهمت يف نهو�ض احلراك الثقايف وتنوعه
وحققت له اال�ستمرارية والتميز.
كما تناول �سموه ً
عددا من املوا�ضيع اجلغرافية
ً
م�شريا �إىل �أهمية كل من اجلغرافيا
والتاريخية،
والتاريخ يف فهم عادات وثقافات وخ�صائ�ص
ال�شعوب التي تتباين يف معتقداتها و�أفكارها
و�أمناط عي�شها.
واختتم �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة داعيا
الكتاب ب�شكل عام وال�صحفيني على وجه
اخل�صو�ص  -كتاب املقاالت والأعمدة ال�صحفية
منهم � -إىل �ضرورة العناية بانتقاء املوا�ضيع
التي يتطرقون لها ،وعلى �أن تكون كتاباتهم
مبنية على حقائق علمية موثقة ،وال مانع من
�إبداء الر�أي �أو وجهة النظر ولكن �أن ال تفر�ض على
القارئ ك�أنها احلقيقة املطلقة.

بدور القاسمي :لقب العاصمة العالمية للكتاب
يأتي حصاد ًا لرؤية أرسى دعائمها صاحب السمو
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي

ال�شيخة بدور القا�سمي والدكتورة �أودري �أزوالي مدير منظمة اليون�سكو
�أكدت ال�شيخة بدور بنت �سلطان القا�سمي ،نائب
رئي�س االحتاد الدويل للنا�شرين ،رئي�س اللجنة
اال�ست�شارية لل�شارقة عا�صمة عاملية للكتاب� ،أن
اختيار ال�شارقة عا�صمة عاملية للكتاب من قبل
منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة
ً
تتويجا مل�شروع الإمارة الثقايف
(اليون�سكو) ،يع ّد
الذي تبنى املعرفة والكتاب �سبي ًال للنه�ضة
ً
ومنطلقا للحوار الإن�ساين مع خمتلف
احل�ضارية،
ثقافات العامل.
جاء ذلك ،خالل زيارة ال�شيخة بدور بنت �سلطان
القا�سمي ،ملق ّر منظمة اليون�سكو يف باري�س،
حيث التقت الدكتورة �أودري �أزوالي ،املديرة العامة
ً
وعددا من امل�س�ؤولني ،وا�ستعر�ضت
للمنظمة،
العالقات التاريخية التي تربط �إمارة ال�شارقة
باليون�سكو ،وجماالت التعاون امل�شرتك بني
الإمارة واملنظمة ،كما ك�شفت اخلطط والتجهيزات

اخلا�صة التي و�ضعتها الإمارة لالحتفاء بال�شارقة
العا�صمة العاملية للكتاب .وقالت بدور القا�سمي
�إن «الإمارة و�ضعت لالحتفال بنيلها اللقب �ستة
حماور رئي�سة تك�شف ر�ؤيتها يف �إ�شراك جميع
�أبناء املجتمع يف العمل الثقايف ،وت�ؤكد �أن الثقافة
قيمة �إن�سانية ميكن من خاللها مد ج�سور
التوا�صل واحلوار مع �شتى احل�ضارات حول العامل،
�إ�ضافة �إىل ت�سهيل و�صول الكتاب �إىل خمتلف
الفئات املجتمعية ،وامل�ضي ً
قدما يف تعزيز واقع
الن�شر املحلي والعربي ،باعتباره املحرك الرئي�س
لبناء املنظومة الثقافية ب�أوجهها املختلفة».
وتابعت رئي�س اللجنة اال�ست�شارية لل�شارقة
عا�صمة عاملية للكتاب�« :إن ما يجمع �إمارة ال�شارقة
مع اليون�سكو تاريخ طويل من التعاون املثمر
يف خمتلف املجاالت الثقافية� ،إذ �إن نيل الإمارة
ً
ح�صادا لر�ؤية
لقب العا�صمة العاملية للكتاب ي�أتي

�أر�سى دعائمها �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور
�سلطان بن حممد القا�سمي ،ع�ضو املجل�س الأعلى،
حاكم ال�شارقة ،وا�ستكما ًال مل�سرية من ال�شراكة مع
املنظمة وخمتلف اجلهات الثقافية العاملية� ،إىل
جانب جهودها التي تقود من خاللها منجزات
ح�ضارية تعزز من قيم املحبة واخلري وال�سالم».
من جانبها� ،أ�شادت الدكتورة �أودري �أزوالي،
املديرة العامة ملنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم
والثقافة (اليون�سكو) ،بالربنامج املتكامل الذي
�أعدته ال�شارقة ،وبقدرته الكبرية على النمو
والتو�سع والتطور ،وتعزيز ثقافة القراءة داخل
دولة الإمارات العربية املتحدة وخارجها ،كما �أثنت
على �إطالق مبادرات جديدة لتذليل التحديات
التي تواجه الإبداعات الأدبية يف منطقة اخلليج
والعامل العربي.
امل�صدر -   :الإمارات اليوم
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ناقشت دور المؤلف والكتب المتميزة

ندوة أسس ومعايير ترشيح كتب األطفال للجوائز
نظم امللتقى العربي لنا�شري كتب الأطفال يوم
ال�سبت  3/11/2018و�ضمن الربنامج الثقايف
ملعر�ض ال�شارقة للكتاب يف دورته  37ندوة
حول «�أ�س�س ومعايري تر�شيح كتب الأطفال
للجوائز مب�شاركة الأ�ستاذ نا�صر عا�صي رئي�س
امللتقى و الدكتور حممد حمدان بن جر�ش
والأ�ستاذ فرج الظفريي والأ�ستاذة �أمل فرح.
ا�ستُهلت الندوة بال�شكر والتقدير ل�صاحب
ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد
القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى ،حاكم �إمارة
ال�شارقة ،على اهتمامه ودعمه الدائم جلميع
جماالت الثقافة ،حتى �أ�صبحت �إمارة ال�شارقة
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م�ستحقة للقب عا�صمة الثقافة العاملية
وكان املحور الأول من الندوة حول اجلوائز
ومعايريها ،ودورها يف االرتقاء ب�أدب الطفل،
وحتفيز امل�ؤلفني والنا�شرين على جتويد
الأعمال للمناف�سة يف امل�سابقات ،وهو ما
�أفا�ض فيه الدكتور حممد حمدان بن جر�ش.
ويف املحور الثاين حول النا�شر ،وحتويل الن�شر
�إىل �صناعة ،مما ينتج عنه كتب جديرة
باملناف�سة يف اجلوائز ،حيث تطرق الأ�ستاذ
نا�صر عا�صي ملبادرة تهدف �إىل و�ضع معايري
للنا�شرين ُت�سهم يف توجيه م�سارهم يف
تقدمي منتج مميز �أدبيا وفنيا.

ويف املحور الثالث حول امل�ؤلف ،حتدثت الأ�ستاذة
�أمل فرح عن دور امل�ؤلف ،وعالقته بالن�ص
الأدبي ،وكيفية بنائه ليكون م�ؤهال للم�شاركة
يف اجلوائز العربية والعاملية ،و�أ�شارت �إىل
�أبرز املعايري التي يجب مراعاتها عند كتابة
الن�صو�ص التي يفرت�ض تقدميها للجوائز  .
وكان املحور الرابع من الندوة مرتبطا مبداخالت
احل�ضور ،والتي تنوعت بني �إ�ضافات ومقرتحات
و�أ�سئلة حول مو�ضوع الندوة  .
ثم ختمت الندوة بدعوة للم�شاركة يف
املبادرة التي قدّمها الأ�ستاذ نا�صر عا�صي
لالرتقاء ب�صناعة الن�شر.

�شارك امللتقى العربي لنا�شري كتب الأطفال يف الدورة اخلم�سني ملعر�ض
القاهرة للكتاب يف الفرتة من  22يناير –  5فرباير  .2019بالعديد من
الأن�شطة املتنوعة التي ت�ضمنت ور�شات ولقاءات مهنية وثقافية بالإ�ضافة
�إىل جناح خا�ص عر�ض فيه مناذج من �إ�صدارات �أع�ضاء امللتقى بحدود ()80
عنوانا بالإ�ضافة �إىل الكتب الفائزة بجائزة امللتقى لأف�ضل كتاب للطفل لعام
 2018وجملة امللتقى ،وكتيب جائزة امللتقى مع ا�ستمارة الرت�شيح وغريها من
الن�شرات التعريفية .كما مت خالل امل�شاركة �إهداء امللتقى جمموعة من كتب
بلغة برايل للأطفال املكفوفني.
كتاب الطفل العربي نحو الريادة:

نظم امللتقى �ضمن الربنامج الثقايف
للمعر�ض  ندوة م�شرتكة بعنوان “كتاب
الطفل العربي نحو الريادة” �شارك
فيها الأ�ستاذ �سعيد عبده رئي�س احتاد

�أ .علي ال�شعايل

النا�شرين امل�صرين والأ�ستاذ حممد حامد
را�ضي نائب رئي�س االحتاد ومن امللتقى
الأ�ستاذة عائ�شة حمد مغاور الأمني العام
والأ�ستاذ �أ�شرف �شاهني نائب الرئي�س/
رئي�س جلنة الإعالم  و�أدارها الأ�ستاذ زياد

�أ� .سعيد عبده

أخبار الملتقى

الملتقى يشارك في دورة اليوبيل الذهبي
لمعرض القاهرة للكتاب

ك�سارة رئي�س جلنة املعار�ض ،بح�ضور
رئي�س امللتقى الأ�ستاذ نا�صر عا�صي.
يف بداية الندوة �شكر احل�ضور جهود
الهيئة امل�صرية العامة للكتاب يف جتهيز
معر�ض القاهرة يف يوبيله الذهبي بهذا
ال�شكل الراقي ،،مما �ضمن ا�ستمرارية
جناحه بدليل هذا الإقبال اجلماهريي الكبري.
وتطرقت الندوة �إىل موا�ضيع هامة تناولها
امل�شاركون حول كتاب الطفل العربي ابتداء
من و�ضع �أول كلمة يف الن�ص مرورا
بعملية الر�سم والإخراج والطباعة �إىل
الت�سويق والتوزيع.
و�أكدوا على �أن كتاب الطفل العربي �أ�صبح
ي�ضاهي كتاب الطفل الأجنبي ويتما�شى
مع ال�سياق العاملي للكتاب .
كما بحثوا �أهمية تبادل اخلربات بني
النا�شرين واملهتمني بكتاب الطفل
وجتارب الإبداع للأطفال ككتاب  واعدين،
و�أ�شكال التن�سيق بني النا�شر واملبدع    .
و�أكدوا �أن �صناعة كتاب الطفل من �أهم
الكتب من حيث الت�أليف و�أهميته من
ناحية الت�أ�سي�س وامل�ضمون� ،إذ تعترب الكتابة
للطفل حمورا �أ�سا�سيا وركيزة لبناء ثقافة
الأجيال القادمة ،م�شريين �إىل �أن هناك
حتديات كثرية يواجهها الكتاب املعد للطفل
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�أ� .سماح �أبوبكر

�أ� .صاحلة غاب�ش

يف الوطن العربي ،يف مقدمتها طبيعة وما الذي يثري م�شاعره وي�سرتعي انتباهه امل�شرتك حول كتاب الطفل من حيث ال�شكل
�إنتاج كتاب الطفل املراعية ل�سيكولوجيته وي�شده للكتاب .و�ضرورة موا�صلة اللقاءات وامل�ضمون ،الفتة �إىل �أهمية دعم ر�سالة
وتن�شئته ،وكذلك حتدي ال�سعر وكيفية امل�شرتكة  بني منتجي كتاب  الطفل لبحث النا�شرين املخت�صني ب�صناعة �أدب الطفل.
التوزيع� ،إ�ضافة �إىل اختالف الر�ؤى بني كل �آفاق التعاون املمكنة لتطوير �صناعة
ورشة قرائية لألطفال :
كتاب الطفل.
امل�ؤلف والنا�شر وما يرتتب عليها.
و�أكد املتحدثون على بحث الو�سائل املكنة ويف مداخلتها يف احلوار �أكدت عائ�شة حمد يف جو من البهجة والتفاعل الكبريين
لتعزيز الوعي املجتمعي ب�أهمية كتاب مغاور الأمني العام للملتقى على جهود ا�ستمتع الأطفال يوم �أم�س بحكايتني
الطفل  ودور الكتاب  الفعال يف تعليمه دولة الإمارات العبية املتحدة على دعم قدمتهما الكاتبة �أ� .سماح ابو بكر والكاتبة
الن�شر عموما و�أدب الطفل ب�شكل خا�ص الأ�ستاذة �صاحلة غاب�ش  ،حيث �أظهر الأطفال
وتن�شئته.
وتطرقوا �إىل �أهمية بحث امليول القرائية من خالل املبادرات املتعددة يف هذا املجال خالل الور�شة القرائية تفاعال كبريا وجتاوبا
للأطفال � ،سواء من خالل الأ�سئلة املبا�شرة  ،واجلوائز املحفزة  ،مما وفر مناخا ثقافيا مع احلوار املرح والهادف الذي �صنعته
� ،أو من خالل مراقبة ردة الفعل للطفل رائعا وم�ساعدا لأ�صحاب املهنة ليقدموا الكاتبتان  .مما ي�ؤكد دور احلكاية يف جذب
عندما ي�سمع احلكاية مبا�شرة من امل�ؤلف ويبدعوا  ،و�ضرورة تو�سيع م�ساحة العمل الطفل نحو الكتاب  ،ومعرفة العنا�صر التي
ت�سرتعي انتباهه.
�أ .ه�شام خطاب � -أ .طارق ال�شناوي � -أ .عائ�شة حمد املغاور
إهداء الملتقى مجموعة
من كتب بلغة برايل لألطفال
المكفوفين

يويل امللتقى اهتمام ًا كبري ًا ب�أ�صحاب الهمم
وخا�صة املكفوفني فقد ت�شرف امللتقى بطبع
كتابني بلغة برايل هما بابا �سلطان وبابا
زايد �إ�ضافة لبع�ض الق�ص�ص الأخرى .حيث
مت ت�سليم جمموعة منها يف جناح امللتقى
يف املعر�ض �إىل (م�ؤ�س�سة �أمل بكرة للإعالم
وثقافة الأطفال املكفوفني) يف القاهرة حيث
ت�سلمها الدكتور طارق حلمي ال�شناوي مدير
امل�ؤ�س�سة وذلك بهدف �إ�شراك هذه الفئة
(املعاقني ب�صريا ) بالقراءة  واملعلومة .
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تكرمي �أ� .إ�سالم بيومي مدير معر�ض القاهرة للكتاب

تكريم مستحق

النا�شرين امل�شاركني وجتاوبهما لتقدمي
�أية م�ساعدة ممكنة .حيث مت ت�سليمهما
تقديرا من امللتقى العربي لنا�شري �شهادة �شكر وتقدير ودرع امللتقى
كتب الأطفال مت يف جناح امللتقى يف التذكاري .كما مت تكرمي الأ�ستاذ �إ�سالم
معر�ض القاهرة للكتاب تكرمي الزميلني بيومي مدير معر�ض القاهرة.
الأ�ستاذة ر�شا الفقي والأ�ستاذ يا�سر لطفي
لقاءات صحفية:
تقدير ًا جلهودهما يف متابعة التح�ضري
والت�سجيل للم�شاركة يف معر�ض القاهرة مت �إجراء  لقائني �صحفيني مع الأ�ستاذة
الدويل للكتاب  ،،وح�سن تعاونهما مع عائ�شة حمد الأمني العام للملتقى مع

تكرمي �أ.يا�سر لطفي و �أ .ر�شا الفقي من الهيئة امل�صرية للكتاب

كل من �صحيفة روز اليو�سف و�صحيفة
الأهرام العربي ،كما �أجرت �صحيفة اليوم
ال�سابع لقاء �صحفيا مع الأ�ستاذ �أ�شرف
�شاهني رئي�س جلنة الإعالم تناولت
اللقاءات ال�صحفية التعريف بامللتقى
و�أن�شطته و�أبرز �إجنازاته.
وقد مثل امللتقى يف هذا املعر�ض الأ�ستاذة
عائ�شة حمد مغاور الأمني العام والأ�ستاذ
حممود ح�سونة ال�سكرتري التنفيذي.
هذا وقد زار اجلناح العديد من النا�شرين
واملهتمني من �أبرزهم الأ�ستاذ حممد
ر�شاد رئي�س احتاد النا�شرين العرب،،
و الأ�ستاذ �سعيد عبده رئي�س احتاد
النا�شرين امل�صريني ،الأ�ستاذ �سعد العنزي
مدير معر�ض الكويت للكتاب ،الأ�ستاذ
�إ�سالم بيومي مدير معر�ض القاهرة
للكتاب ،الأ�ستاذ حممد �شيل رئي�س احتاد
النا�شرين ال�صوماليني ،والأ�ستاذة �صاحلة
عبيد غاب�ش رئي�س املكتب الثقايف
والإعالمي يف املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون
الأ�سرة يف ال�شارقة ،والكاتب الأ�ستاذ
جمدي حمفوظ.
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خالل المشاركة  في فرانكفورت الدولي للكتاب

لقاءات مهنية مع الناشرين والمؤلفين
والوكالء الدوليين ودور النشر العالمية
�شارك امللتقى العربي لنا�شري كتب الأطفال
يف معر�ض فرانكفورت الدويل للكتاب من
� 14 – 10أكتوبر  .2018والذي يعترب من �أكرب
املعار�ض التي يتم فيها التبادل الثقايف بني
دور الن�شر املتميزة عاملي ّا.
وقد مثل امللتقى يف املعر�ض لهذا العام
الأ�ستاذ زياد ك�سارة رئي�س جلنة املعار�ض
والأ�ستاذة فدوى الب�ستاين من اجلمعية
العمومية.
وقد ت�شرف جناح امللتقى بزيارة كرمية
من �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان
بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم ال�شارقة خالل جولته على �أجنحة دولة
الإمارات العربية يف املعر�ض.
وقد كان يف ا�ستقباله كال من الأ�ستاذ نا�صر
عا�صي رئي�س امللتقى والأ�ستاذ �أ�شرف �شاهني
نائب الرئي�س والأ�ستاذ زياد ك�سارة رئي�س
جلنة املعار�ض وعدد من النا�شرين الأع�ضاء.
حيث مت تقدمي ال�شكر ل�سموه على الدعم

�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد
القا�سمي اثناء زيارته جناح امللتقى ويت�سلم
كتاب ًا �أعدّه رئي�س امللتقى �أ .نا�صر عا�صي
حمل عنوان «�سلطان الثقافة» تكرمي ًا ل�سموه
مبنا�سبة ال�شارقة عا�صمة عاملية للكتاب .2019

واالهتمام الذي يوليه للثقافة عامة وللملتقى
خا�صة .كما زار اجلناح �سعادة ال�شيخة بدور
القا�سمي وعدد من �سفراء الدول العربية،
وال�شخ�صيات الهامة منهم الأ�ستاذ يو�سف نائب رئي�س الهيئة امل�صرية العامة للكتاب
البلو�شي مدير معر�ض م�سقط الدويل والأ�ستاذ �إ�سالم بيومي مدير عام املعار�ض
للكتاب ،والأ�ستاذ والدكتور �أحمد بهي الدين بالهيئة امل�صرية للكتاب والأ�ستاذة كورنيليا
هيلي م�س�ؤول امل�شاركة العربية يف معر�ض
فرانكفورت والأ�ستاذة لبنى دياب م�س�ؤول
الربامج يف معهد جوته املركز الثقايف الأملاين.
وقد عر�ض يف جناح امللتقى دليل النا�شرين
ومناذج من �إ�صدارات الأع�ضاء بحدود ()100
عنوان بالإ�ضافة �إىل الكتب الفائزة بجائزة
امللتقى لأف�ضل كتاب للطفل لهذا العام ،ف�ضال
عن املطبوعات والربو�شورات التعريفية.
وقد نظم وفد امللتقى خالل هذه امل�شاركة
العديد من االجتماعات واللقاءات املهنية
مع النا�شرين وامل�ؤلفني والوكالء التجاريني
واملرتجمني الدوليني وال�شركات املهتمة
ب�شراء وبيع احلقوق من ممثلي دور الن�شر
�أ .زياد ك�سارة و �أ .فدوى الب�ستاين يف �أحد اللقاءات يف اجلناح
العاملية.

�أ .ه�شام خطاب � -أ� .ضحى اخل�صاونة � -أ .نا�صر عا�صي

تحت شعار نقرأ لنستمتع

عمان للكتاب
ورشة قرائية لألطفال في معرض ّ
حتت �شعار( نقر�أ لن�ستمتع ) وبهدف
�إ�سعاد الأطفال و�إدخال البهجة وال�سرور يف
قلوبهم ودجمهم يف حب القراءة واملعرفة
 ،نفذ امللتقى العربي لنا�شري كتب الأطفال
�أن�شطة تفاعلية خالل الربنامج الثقايف
عمان للكتاب بتاريخ 30/9/2018
ملعر�ض ّ

بالتعاون مع جلنة �أدب الطفل يف رابطة
الكتاب الأردنيني.
�أ�شرف على الن�شاط الأ�ستاذ ه�شام خطاب
ع�ضو جمل�س �إدارة امللتقى  /رئي�س جلنة
الع�ضوية ونفذت الفعاليات الأ�ستاذة �ضحى
اخل�صاونة(كاتبة وحكواتيه ع�ضو رابطة

الكتاب الأردنيني ) .ت�ضمن الن�شاط �سرد ًا
لعدة حكايات ب�أ�سلوب م�ش ّوق  ،وور�شة
ر�سم لأف�ضل �شخ�صية �شدت انتباه الأطفال
يف احلكايات  ،وتوزيع ق�ص�ص متنوعة على
الأطفال احل�ضور هدايا كحوافز لتحبيبهم
بالقراءة وت�شجيعهم على املداومة عليها.

�أ� .ضحى اخل�صاونة خالل الور�شة القرائية
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في معرض نيودلهي الدولي للكتاب

لقـــاء الناشـــرين الهـــنود

�شارك امللتقى يف معر�ض نيودلهي للكتاب
يف دورته  26يف الفرتة من  5-13يناير
 2019حيث اختريت ال�شارقة �ضيف �شرف
لهذه االحتفالية التي حتظى باهتمام كبري يف
جمهورية الهند،
كما نظم امللتقى لقاء مهنيا مهما مع عدد
من نا�شري كتب الأطفال الهنود حتدث فيه
الأ�ستاذ �أ�شرف �شاهني �شاهني نائب رئي�س
امللتقى رئي�س جلنة الإعالم عن امللتقى العربي
لنا�شري كتب الأطفال و�أهدافه يف العمل على
رفع م�ستوى مهنة الن�شر يف كتب الأطفال
ودعم ر�سالة نا�شري كتب الأطفال و تو�سيع
جماالت التعاون والعمل امل�شرتك و االرتقاء
ب�صناعة كتاب الطفل العربي ،ورفع م�ستواه
من حيث امل�ضمون والأ�سلوب والر�سم والإخراج
والت�صميم والطباعة م�ستعر�ضا الفر�ص املتاحة
لدعم التوا�صل بني النا�شر العربي والنا�شرين
الهنود ،كما مت بحث �سبل التعاون امل�شرتك بني
اجلانبني وخا�صة يف جماالت بيع و�شراء احلقوق
والطباعة والتعاون التقني وحتويل حمتوى
الكتب الورقية �إىل الأ�شكال الرقمية والإبداعية
املتنوعة ،كما متت مناق�شة بع�ض املقرتحات
والآراء التي من �ش�أنها تفعيل التعاون بني

�أ� .أ�شرف �شاهني خالل اللقاء مع النا�شرين الهنود
اجلانبني ملا فيه م�صلحة الطفل وكتابه.
ومن جانبه �أ�شار الأ�ستاذ �أ�شرف �شاهني �إىل �أن
امللتقى يحر�ص على ت�سجيل ح�ضوره يف هذه
املنا�سبات املهنية التي ت�شكل فر�صة لاللتقاء
بالآخرين والتعرف على اجتاهات حركة الن�شر

وتطوير الكتاب وحت�سينه واالطالع على التجارب
الناجحة يف االرتقاء بالثقافة وبالقراءة
زار جناح امللتقى باملعر�ض �أكرث من  60من
النا�شرين الهنود واطلعوا على بع�ض النماذج
من الكتب العربية التي مت عر�ضها يف اجلناح
وخا�صة �إ�صدارات الأع�ضاء الفائزة بجائزة
امللتقى لأف�ضل كتاب للطفل ،هذا بالإ�ضافة
�إىل زيارات العديد من ال�شخ�صيات الإماراتية
والعربية وعلى ر�أ�سها الأ�ستاذ االديب احلبيب
ال�صايغ رئي�س احتاد ك ّتاب و�أدباء الإمارات ،هذا
بجانب زيارات العديد من م�س�ؤويل الهيئات
الثقافية واملهتمني بق�ضايا الن�شر والت�سويق
واخلدمات التعليمية بالهند .وعدد كبري من
�أطفال املدار�س و�أولياء الأمور واملعلمني الذين
ت�سابقوا القتناء كتاب بابا �سلطان والتقاط
ال�صور التذكارية مع امل�ؤلفة وم�س�ؤويل امللتقى.

�أ� .صاحلة غاب�ش خالل تقدميها قراءة يف كتاب بابا �سلطان
وقد نظم امللتقى يف �إطار هذه امل�شاركة
ور�شة قرائية بعنوان قراءة يف كتاب
«بابا �سلطان» قدمتها م�ؤلفة الكتاب
الأ�ستاذة �صاحلة غاب�ش وجذبت انتباه
اجلمهور حيث تناولت امل�ؤلفة �شخ�صية
�صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان
بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى

حاكم ال�شارقة ون�ش�أته وهواياته و�إبداعاته
ومهاراته وقدراته املتنوعة منذ �أن كان
فتى �صغريا ويافعا ،وا�ستعرا�ض جوانب
من حياته التي كانت �سجال حافال باحليوية
والعطاء .وقد قام الدكتور �سيد حممد
طارق الندوي الأ�ستاذ امل�ساعد بق�سم اللغة
العربية بكلية ذاكر ح�سني دلهي ،جامعة

دلهي ،بالرتجمة املبا�شرة �إىل الإجنليزية
والهندية للأطفال الذين ح�ضروا من ثالث
مدار�س من العا�صمة الهندية نيودلهي
الذين �أبدوا �أعجابهم ب�شخ�صية احلاكم
و�صفاته ،وبعد الور�شة ت�سابق احل�ضور
القتناء هذا الكتاب بابا �سلطان للتعرف على
املزيد عن هذا الأمنوذج العربي لل�شخ�صية
العربية والريادية.
وقد �أكدت الأ�ستاذة عائ�شة حمد مغاور
الأمني العام للملتقى عن �سعادتها
مب�شاركة امللتقى يف معر�ض دلهي خا�صة
التي ت�أتي يف �إطار توجهات �صاحب ال�سمو
ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي
حفظه اهلل لإبراز الدور الثقايف الذي تقوم
به �إمارة ال�شارقة ،كما �أ�شادت بالتفاعل
الكبري مع الفعاليات التي نظمها امللتقى
�ضمن فعاليات معر�ض نيودلهي الدويل
للكتاب وخا�صة التفاعل الكبري يف ور�شة
بابا �سلطان بني امل�ؤلفة واحل�ضور الذين
حر�صوا على التعرف على �شخ�صية بابا
�سلطان كنموذج فذ لل�شخ�صية العربية
وذلك يف �إطار تبادل املعارف بني الثقافات.

أخبار الملتقى

الملتقى ينظم ورشة بابا سلطان
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تكريم أعضاء مجلس إدارة الملتقى
الدورة الثالثة

تقديرا للجهود املبذولة والعطاء املتميز
لأع�ضاء جمل�س الإدارة للدورة ال�سابقة
 2017 – 2014كرم جمل�س الإدارة
احلايل كال من ال�سادة د .حممد غياث
مكتبي والأ�ستاذ �أحمد حممد ر�شاد
والأ�ستاذ ب�شار �شبارو.
وخالل التكرمي �ألقى الأ�ستاذ نا�صر عا�صي
رئي�س جمل�س الإدارة كلمة ترحيبية
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تطرق خاللها للجهد الكبري والعطاء
امل�شكور للزمالء يف الدورة ال�سابقة،،
مقدما لهم ال�شكر واالمتنان.
كما حتدثت الأ�ستاذة عائ�شة حمد
مغاور الأمني العام معربة عن
تقديرها الكبري ملا قدمه املكرمون
خالل ع�ضويتهم يف املجل�س  ،و�أكدت
�أنهم مو�ضع ترحيب يف �أي ن�صح �أو

م�شورة لال�ستفادة من خرباتهم فيما
يعزز ا�ستمرار امل�سرية .و�أثنى الأ�ستاذ
�أ�شرف �شاهني نائب الرئي�س على
دور الزمالء املكرمني يف الدورة املا�ضية
ومتنى لهم ا�ستمرار هذا العطاء
والتعاون .
ح�ضر احلفل �أع�ضاء جمل�س الإدارة
والطاقم الإداري يف الأمانة العامة.

أستاذ األدب العربي المشارك جامعة
جواهرالل نهرو ،نيو دلهي ،الهند

لمحات في أدب الطفل في الثقافة الهندية

�شهد املجتمع الهندي الإ�سالمي يف القرن
التا�سع ع�شر امليالدي �صراعا ثقافيا وح�ضاريا
بلغ حد انق�سام امل�سلمني وزعمائهم �إىل
فريقني ؛ �أولهما علماء الدين الذين ارتدوا
عباءة الفكر الإ�سالمي  ،وعملوا جاهدين
على �إعالء لواء احل�ضارة الإ�سالمية و�أفكارها
ومبادئها  ،وقاد هذا االجتاه مدر�سة دارالعلوم
الفكرية بـ”ديوبند” التي ت�أ�س�ست عام
1866مّ � ،أما الفريق الثاين فقد حمل لواءه
طبقة املتنورين وحمل لواءهم الزعيم البارز
ال�سري «ال�سيد �أحمد خان» .
ويف مثل هذه الأجواء العا�صفة كانت
احلاجة ُملحة �إىل ظهور م�ؤ�س�سة تعمل
على ر�أب ال�صدع بني الفريقني ومل ال�شمل
ونبذ الفرقة وال�شقاق ،فكانت تلك احلركة
الدينية الإ�صالحية املعروفة با�سم “ندوة
العلماء” يف مدينة
“كانفور” ،التي كانت
همزة الو�صل بني
الرتاث التليد واحلديث
اجلديد .مل تكن هذه
احلركة الإ�صالحية
الوحيدة من نوعها ،بل
ت�أ�س�ست بعدها بثالثة
�أ�سابيع دار العلوم
التابعة لندوة العلماء
وعمدت �إىل �إ�صالح
املقررات الدرا�سية
املتداولة �آنذاك يف
املدار�س الإ�سالمية

يف الهند وتعديلها � ،إذ فقدتْ املقرراتُ
العربية والإ�سالمية �صالحيتها ،وباتتْ �أقل
مكانا ومكانة من مقررات الفكر اليوناين
والفل�سفة الإي�ساغوجية املتداولة يف املدار�س،
حيث انح�سرت مقررات اللغة العربية
�آنذاك يف «مقامات احلريري» و»املعلقات»
و»ديوان املتنبي» و»احلما�سة» و»القراءة
الر�شيدة» التي مت �إعدادها من قبل وزارة
املعارف العمومية يف م�صر.
وعلى الرغم من �أن هذه الكتب و�أمثالها
متثل الأدب العربي الرفيع �شك ًال وم�ضمون ًا،
�إال �أنها مل َ
تلق هوىً لدى �أجيال امل�سلمني
تف بحاجة الأطفال الدار�سني
اجلديدة  ،ومل ِ
للغة العربية يف الهند ،حيث َخلتْ من
الطابع الإ�سالمي الذي ال �سبيل �إىل تربية
نا�شئة امل�سلمني �سواه .

آراء ومقاالت

محمد قطب الدين

ولقد اعتنتْ دار العلوم ــ منذ البداية ــ بعلوم
اللغة العربية عناية خا�صة باعتبارها �إحدى
وغنى ،و�أنها
�أهم لغات العامل و�أكرثها ثرا ًء ً
الو�سيلة الوحيدة ال�ستنطاق كنوز الثقافة
الإ�سالمية وا�ستدعاء مبادئ القر�آن الكرمي
والأحاديث النبوية ال�شريفة  ،وغري ذلك من
فرائد املكتبات الإ�سالمية .
انربى ــ الندويون ــ وهم خريجو دار العلوم
التابعة لندوة العلماء ُيعدون الكتب الرتبوية
واملناهج التعليمية وفقا لأهواء النا�شئة
وميولهم ورغباتهم يف �أ�سلوب ق�ص�صي
يحاكي البيئة الهندية ويوافقها معتمدا
على ق�ص�ص التاريخ الإ�سالمي كمادة خ�صبة
وم ِع ٍني ال ين�ضب من القيم واملبادئ
وثرية َ
واحلكايات التي ت�ستهوي قلوب النا�شئة
وتهذب نفو�سهم.
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آراء ومقاالت

د .سيد محمد طارق الندوي
أستاذ مساعد ،قسم اللغة العربية ،كلية ذاكر حسين
دلهي ،جامعة دلهي بالهند

نماذج من كتب األطفال باللغة العربية في الهند

أعد هذه الدراسة الرصينة الدكتور سيد محمد طارق الندوي األستاذ المساعد
بقسم اللغة العربية بجامعة دلهي بجمهورية الهند ،وهي دراسة متأنية
في إكساب األطفال الهنود للغة العربية التي يفضل كثير من اآلباء أن
يتقنها أبناءهم وهم في سني الطفولة .وتلقي الدراسة الضوء على
جهود العلماء والمربين الهنود في هذا المجال ،ولتسليط الضوء على
هذا الموضوع ،تورد مجلة الملتقى ملخصا لهذه الدراسة.
المدخل

لقد قام علماء الهند و�أعالمها من املجددين
وامل�صلحني ب�إن�شاء جيل مثقف عن طريق
�إقامة املدار�س واجلامعات يف ع�صور خمتلفة
منذ توافد العرب �إىل الهند جتار ًا �أو دعا ًة �إىل
الإ�سالم .وركز م�ؤ�س�سو املدار�س واجلامعات
م�ساعيهم يف �إعداد مناهج التعليم واملقررات
الدرا�سية من جديد حتى ال ي�شعر الطالب
الهندي ب�أي �صعوبة وغرابة فيما يقر�أه بل
ويجد فيه ما يحيط به من حياته الب�سيطة يف
الهند ،فجا�ؤا بق�ص�ص وحكايات كانت رائجة
�آنذاك يف �أرجاء الهند املعمورة.
ومن الأعالم الذين اهتموا ب�إعداد املقررات
الدرا�سية العربية للطالب الهنود كان ال�شيخ
�أبواحل�سن علي احل�سني الندوي الذي �ألف
�سل�سلة الكتب بعنوان ’ق�ص�ص النبيني‘ يف
خم�سة �أجزاء و�سل�سلة �أخرى با�سم ’القراءة
الرا�شدة‘ يف ثالثة �أجزاء ،والأ�ستاذ وحيد
الزمان الكريانوي الذي �أعد ‘القراءة الوا�ضحة’،
والدكتور حممد لقمان ال�سلفي الذي �ألف
‘ال�سل�سلة الذهبية للقراءة العربية’ ،والأ�ستاذ
الدكتور �شفيق �أحمد خان الندوي ،والأ�ستاذة
الدكتورة فرحانة �صديقي ،والدكتور ف.
عبدالرحيم ،والدكتور حممد �أيوب الندوي،
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والدكتور حبيب اهلل خان ،والدكتور ن�سيم �أخرت
الندوي وغريهم .وكذلك هناك مدار�س ومعاهد
�أخرى اهتمت والتزال تهتم ب�إعداد الكتب
اخلا�صة بتدري�س اللغة العربية يف الهند .ومن
�أبرزها دارالعلوم بديوبند واجلامعة الأ�شرفية
مبباركفور وجلنة الرتبية الإ�سالمية والبحوث
بكوزي كوت ،وجمل�س التعليم الإ�سالمي
بكاليكوت واجلامعة ال�سلفية ببنار�س وغريها
من املدار�س واجلامعات الهندية.
وت�ستعر�ض هذه الدرا�سة  30من مناذج
الكتب العربية التي مت ت�أليفها يف الهند يف
فرتة ا�ستمرت منذ بداية ا�ستيالء الإجنليز
على الهند حتى عام 2010م والتي تهدف �إىل
تعليم الأطفال وال�شبان اللغة العربية بو�ساطة
الق�ص�ص واحلكايات ،ومن �أهمها.
قصص النبيين

�أتناول بالذكر �أوال ،من بني ه�ؤالء امل�ؤلفني،
العالمة �أبا احل�سن علي الندوي الذي له �إ�سهام
كبري يف جمال �أدب الأطفال العربي يف الهند.
�إنه �ألف كتبا عربية عديدة لتنمية مواهب
الأطفال وتقويتها ب�أ�سلوب رائع وممتع .مثل
القراءة الرا�شدة� ،إال �أن �أهمها كان ’ق�ص�ص
النبيني‘ الذي قامت بن�شر طبعه الأخري
م�ؤ�س�سة ال�صحافة والن�شر بندوة العلماء

الواقعة يف لكنا�ؤ ،الهند عام 2010م1413/هـ.
وهذا الكتاب يف خم�سة �أجزاء .و�ألقى امل�ؤلف
ال�ضوء على الدوافع لكتابة �سل�سلة ق�ص�ص
النبيني يف مقدمة الكتاب قائال:
’ر�أى امل�ؤلف كتبا �صغرية لبع�ض �أدباء م�صر
يف حكايات الأ�سد والذئاب والقردة والدببة
وحتى اخلنازير والكالب ،ف�صيحة العبارة ،قليلة
املغزى ،عربية الو�ضع� ،إفرجنية الروح� ،إ�سالمية
اللغة ،جاهلية ال�سبك ،فيها �صور احليوانات يف
اللبا�س الغربي ف�ساءه �أن اليقر�أ �أبناء امل�سلمني
يف العربية �أي�ضا �إال ق�ص�ص احليوانات والأ�ساطري
واخلرافات فكتب لهم ق�ص�ص الأنبياء واملر�سلني
عليهم ال�صالة وال�سالم ب�أ�سلوب �سهل يحاكي
�أ�سلوب الأطفال وطبيعتهم من تكرار الكلمات
واجلمل و�سهولة الألفاظ وب�ساطة الق�صة وزين
الكتاب ب�صور الطبيعة والأبنية املقد�سة‘.
و’يحتوي هذا الكتاب على ق�ص�ص وحكايات
دينية مقتب�سة من الكتب الدينية الإ�سالمية
والتاريخية‘.وجمموعة ق�ص�ص النبيني ،كما
ينم ا�سمها ،ت�شتمل على ق�ص�ص الأنبياء
واملر�سلني من �سيدنا �إبراهيم وا�سماعيل
ويعقوب ويو�سف ونوح وهود وثمود و�صالح
ومو�سى و�شعيب ودا�ؤد و�سليمان و�أيوب
ويون�س وزكريا ويحيى ومرمي وعي�سى وخامت
النبيني حممد عليهم ال�صالة وال�سالم.
ومن حيث املجموع ،فقد اختار امل�ؤلف �أ�سلوبا
�سهال �أنيقا ونقيا من التعقيد اللفظي واملعنوي.
ولكن الأجزاء الثالثة الأوىل للكتاب �أكرث �سهولة
من اجلزء الرابع ،لأن امل�ؤلف �أتى يف اجلزء الرابع
باجلمل الطويلة والتعبريات التي هي �أقرب �إىل
التعقيد من قربها �إىل ال�سهولة .و�أما اجلزء
الأخري �أي اخلام�س فهو يف �أ�سلوب ق�ص�صي

�ألّف الأ�ستاذ وحيد الزمان الكريانوي �سل�سلة
القراءة الوا�ضحة .ون�شرته املكتبة احل�سينية
بديوبند ،والية اترابرادي�ش ،الهند يف طبعة
�أخرية يف يناير2005م .وهذا الكتاب يف ثالثة
�أجزاء ذات احلجم ال�صغري .ويكتب الدكتور
�أ�شفاق يف ا�ستعرا�ضه لهذه املجموعة ب�أن
امل�ؤلف راعى الأمور التالية وقت الت�أليف:
«املنهج الع�صري لتعليم اللغة العربية
ونف�سانية طالب الهند (امل�سلمني) وبيئتهم
املدر�سية الدينية واالحرتاز عن طريق وعر
و�صعب للتعليم والتدرج من الأ�سهل �إىل
ال�سهل ومن ال�سهل �إىل ال�صعب ثم من ال�صعب
�إىل الأ�صعب وبناء الدرو�س على القواعد
النحوية الالزمة مع الرتتيب الطبعي االحتياجي
ال القواعدي ومترين الطالب على التعبريات
العربية ح�سب القواعد املرعية يف الدرو�س
ب�إر�شاد املعلم واالهتمام بتمرينات مفيدة بعد
كل در�س».
العربية لألطفال

العربية للأطفال جمموعة درا�سية ،وقامت
بت�أليفه ون�شره جلنة الرتبية الإ�سالمية
والبحوث بكوزي كوت ،كرياال ،الهند لأول
مرة يف عام 2004م وطبعه الأخري كان يف
عام 2006م .وهو يف ثالثة �أجزاء .وكل جزء
لهذا الكتاب موزع على �أ�سا�س الوحدات ،ففي
كل كتاب وحدات عدة .وجميع الدرو�س مبا
فيها التمرينات وال�شرح واملالحظات بالعربية
فقط .ويتميز الكتاب ب�سهولة الألفاظ واجلمل
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�سهل .وا�ستفاد امل�ؤلف لإعداد هذه ال�سل�سلة من
القر�آن الكرمي ثم الأحاديث ال�شريفة .وباجلملة،
�أ�سلوب هذه املجموعة �أ�سلوب قر�آين بليغ يف
�سهولة الكلمات وتكرارها وترابط املو�ضوعات
ونظمها حتى اليختلط الأمر للقارئ ال�صغري.
وامليزة التي متيز هذه ال�سل�سلة عن الكتب
العربية الأخرى الهادفة �إىل تعليم الهنود
العربية هي �أن امل�ؤلف مل ين�س �أنه ي�ؤلف
ال�سل�سلة للطالب الهنود الذين يحتاجون �إىل
تعلم اللغة العربية ويف نف�س الوقت هم يف
حاجة ق�صوى للتكيف مع ما وجد وما يوجد
يف حميطهم اجلغرايف.
ويالحظ �أنه يف بع�ض الدرو�س �أن امل�ؤلف قدم
احلوادث التاريخية ب�أ�سلوب فل�سفي ،فهذا قد
ي�ؤدي �إىل �إزعاج الن�شء الهندي الذي هو حديث
العهد باللغة العربية� .أما الكلمات واجلمل فهي
تدل بكل �صراحة على �أن امل�ؤلف راعى م�ستوى
القارئ ف�أتى مبا هو �سهل الفهم وقريب
الإدراك .وقد مت ت�صنيف الدرو�س ح�سب
الأغرا�ض العديدة ،فمنها ما تتعلق بالأ�شياء
املهمة يف احلياة من اخلبز والعني والرتاب،
والدرو�س الدينية واخللقية ،والدرو�س امل�أخوذة
من احلياة االجتماعية ،والدرو�س التي حتكي
حكايات احليوانات والنبات ،والدرو�س املتعلقة
باملختربات احلديثة ،والدرو�س امل�أخوذة من
ال�شعر واملَلح ،والدرو�س من التاريخ الإ�سالمي
وتلخي�ص التاريخ الإ�سالمي وتلخي�ص التاريخ
الهندي الإ�سالمي ورجال التاريخ الإ�سالمي
واملعاهد الدينية.

القراءة الواضحة

ومبراعاة م�ستوى املتعلم العقلي واملعريف ،فهو
يخلو من جميع �أنواع التعقيد الذي قد يت�سبب
يف �إبعاد املتعلم من تعلم اللغة العربية يف
بيئة مليئة ب�أ�شكال متنوعة من اللغات
واللهجات والعادات والتقاليد وبعيدة كل البعد
من العامل العربي وموطن اللغة العربية.
درو�س اللغة العربية لغريالناطقني بها
�ألفه الدكتور ف .عبدالرحيم يف 1987م و�أما
طبعهتا الأخرية يف 2010م .وهي يف ثالثة �أجزاء
ومما يثري الإعجاب هو �أن هذا الكتاب يهدف
� ً
أ�صالة ممار�سة القواعد العربية عالوة على فهم
اجلمل والرتاكيب .واختار امل�ؤلف طريقا جديدا
لعر�ض القواعد العربية فبد�أ الدرو�س باجلمل
واملركبات ال�سهلة .ويف الدرو�س الع�شرين
الأوىل (�أي يف اجلزء الأول) اكتفى امل�ؤلف ببيان
املركب الإ�ضايف واملركب الو�صفي واملبتد�أ واخلرب.
و�أتى باجلمل واحلوار الكامل من الدر�س احلادي
والع�شرين للجزء الأول .وكتب امل�ؤلف جميع
الدرو�س يف �شكل احلوار ،فمن هنا هي لي�ست
متعبة للطالب وعلى الأخ�ص للطالب الهندي
الذي ينطق بغري اللغة العربية كاللغة الأم.
قدم الأ�ستاذ ف .عبدالرحيم �صاحب درو�س
اللغة العربية نف�سها باللغة الإجنليزية با�سم
( )Madinah Arabic Readerيف ثمانية �أجزاء
م�صحوبة بال�صور امللونة ملبيا حاجة جممع
نورالإ�سالم الواقع يف فلوريدا ،الواليات املتحدة
الأمرييكية .وطبع الكتاب ثنائي اللغة (العربية
والإجنليزية) لأول مرة يف عام 2005م .ون�شره
بالإجنليزية غود َورد�س لن�شر الكتب بنظام
الدين ،نيودلهي ،الهند طبعة مكررة يف عام
2010م.
تاريخ الهند لألطفال

�ألف رو�شن داالل تاريخ الهند للأطفال باللغة
الإجنليزية ثم ترجمه الأ�ستاذ زبري �أحمد
الفاروقي والدكتور حبيب اهلل خان �إىل اللغة
العربية ،وقامت بن�شره يف عام 1997م �شركة
روفني للكتب بالهند .وا�ستوعب امل�ؤلف يف
هذا الكتاب موجز تاريخ الهند بدءا باحلياة
البدائية حتى ح�ضارة وادي ال�سند ،ثم متنقال
بني الع�صور املختلفة حتى ا�ستقالل الهند من
براثن اال�ستعمار يف عام 1947م.
ومع �أن هذا الكتاب ي�شمل كثريا من �أهم
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احلوادث التي �شهدتها الهند عرب الع�صور
ولكن امل�ؤلف مل يلتفت �إىل النواحي الأخرى
ذات الأهمية الكربى من نحو م�ساهمات
امل�سلمني يف بناء الهند منذ قدومهم �إىل
الهند مع حممد بن قا�سم الثقفي حتى نهاية
العهد اال�ستعماري وكذلك مل ي�سرد ت�ضحيات
امل�سلمني يف �سبيل ا�ستقالل الهند وتوحيدها
وجهودهم امل�ضنية يف �سبيل توحيد الوطن
ومعار�ضة �أكرثيتهم حتت لواء موالنا حممود
احل�سن وموالنا �آزاد النق�سام البالد.
الجديد في العربية

�ألف الدكتور �سيد اح�سان الرحمن هذا الكتاب،
وحتمل م�سئولية ن�شره �سيد �سيف الرحمن،
2773كوت�شه جيالن ،درياغنج ،نيودلهي ،11002الهند ،فو�صل الكتاب �إىل القراء لأول
مرة يف عام 1977م .ومت طبعه الأخري يف عام
1989م .وهو يف جزئني .وحجمه �صغري .وهذا
الكتاب ليكونن �أنفع بكثري �إن كانت الدرو�س
م�صحوبة بالت�صاوير .بد�أ امل�ؤلف الدرو�س
باملركبات من الكلمات ال�سهلة والتي هي
�سائدة يف �أرجاء �شبه القارة الهندية وعلى وجه
اخل�صو�ص يف اللغة الأردية .ومن ميزات هذا
الكتاب �أن ‘القواعد النحوية املطعمة يف هذه
الدرو�س التتجاوز �سوى ال�ضرورة الق�صوى’.
و�ضع امل�ؤلف درو�س هذا الكتاب يف ات�ساق مع
القواعد النحوية الأ�سا�سية وحاول يف كل در�س
تدري�س القواعد بطريقة الت�سبب �صعوبة
للمبتدئني .والغر�ض الأ�سا�سي من �إعداد هذا
الكتاب هو تعليم الطالب الهنود اللغة العربية
وتعويدهم منذ البداية على النطق والكتابة
باللغة العربية ال�صحيحة.
السلسلة الذهبية للقراءة العربية
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�أعد الدكتور حممد لقمان ال�سلفي هذه
ال�سل�سلة ون�شرها يف عام 2004م1425/ه مركز
العالمة ابن باز للدرا�سات الإ�سالمية ،مدينة
ال�سالم ،بيهار ،الهند .وهو يف اثني ع�شر جزءا.
ويبدو ك�أن الكتاب مو�سوعة الدرو�س وميكن
اال�ستفادة من هذه املو�سوعة ال�ضخمة لإعداد
كثري من الكتب العربية للمدار�س واملراحل
اجلامعية .وهذا الكتاب ي�شبه املختارات الأدبية

يف م�ستقبلك ،وخطبة يف احلث على اجلهاد،
والإ�سالم ،وعند الطبيب ،ويف الطريق ،واعتذار
ومدح ،وا�س�أل وابحث ،وكليلة ودمنة،
وجزاء �سنمار ،ورثاء م�صلوب ،ويف الفخر،
وكيف �ضاعت الأندل�س؟ ،ويف امل�صر ،ورثاء
الأندل�س ،وكن �أمينا مع نف�سك ،وموقف
القر�آن من العلم ،والقا�ضي العادل ،وو�صف
الربيع ،وال�شجاعة ،وال�صفات الكرمية ،وطرائف
وفكاهات،

ال�سائدة يف املدار�س لأن امل�ؤلف ا�ستفاد �إىل حد
كبري لإعداد هذا الكتاب من الكتب املقررة يف
مدار�س اململكة ال�سعودية العربية وجامعاتها
ومن امل�صادر واملراجع اللغوية والأدبية الأخرى
الكثرية.
والأمر امل�ستح�سن يف هذا الكتاب هو �أن امل�ؤلف
مل يرتك �أي كلمة �إال �شكلها ت�شكيال كامال
وا�ضحا .كما �أتى باجلمل الق�صرية وهذا ّ
ميكن
الطالب فهم جميع الكلمات و�إعادتها وقت
الكتابة .ويف الكتاب الثاين للق�سم االبتدائي
ن�ضجت اجلمل بناء ومعنى ،ومع ذلك التخلو
القصص الهندية
من حاجة �إعادة النظر �إىل حمتوياتها حتى هذا الكتاب جمموعة من الق�ص�ص الهندية
ت�صبح مالئمة لعمر القارئ وتوافق ذهنه ترجمها الأ�ستاذ �سيد اح�سان الرحمان �إىل
وم�ستوى �إدراكه.
العربية ،ون�شرها املجل�س الهندي للعالقات
الثقافية .والكتاب بحجم عاد وي�شتمل على
� 234صفحة وي�شتمل على الق�ص�ص الهندية
مختارات من األدب والنصوص
�ألفت جلنة املقررات الدرا�سية العربية للكتاب الهنود.
التابعة ملجل�س التعليم الإ�سالمي بكرياال هذه و�ضع �أدب الطفل باللغات الأخرى يف الهند،
املختارات ون�شرتها نف�س اللجنة لأول مرة يف ونتيجة الحتكاك الهنود بالثقافة الإجنليزية
عام1993م1413/هـ .ومتت الطبعة الأخرية خالل اال�ستعمار الإجنليزي ،التفت الكتاب
والثانية لهذه املجموعة يف عام1996م .وهذه الهنود يف �شبه القارة الهندية �إىل الأدب
اخلا�ص بالأطفال وذلك عالوة على احلكايات
املجموعة يف جزئني.
وهذا الكتاب جمموعة خمتارة من مقررات امللحمية واخلرافية التي كانت متواجدة يف
الأدب العربي التي �أ�صدرتها اجلهات الر�سمية الهند حتى ذلك احلني .و�إن لكل من الأنواع
التابعة مل�صلحة التعليم واملعارف يف دولة قطر الأدبية الهندية القدمية من الق�ص�ص
واململكة العربية ال�سعودية وم�صر وقطر واحلكايات وامل�سرحيات م�صادر تتنوع
وغريها من الدول العربية ،فمنها ال�سل�سلة �أدوارها وتختلف ميولها وتتمايز �أ�ساليبها
اخلا�صة التي �صدرت يف اململكة العربية ومن بع�ض �أهمها التى اعتنى بها الكتاب
ال�سعودية لتعليم العربية لغري الناطقني الهنود ،كانت راماينا ومهابهاراتا وبهاغوت
بها وال�سل�سلة التي �أ�صدرها ‘معهد اللغات’ غيتا والأدب ال�سن�سكريتي القدمي عامة من
بقطر لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها جمموعة بنت�شتنرتا والتاريخ الإ�سالمي والأدب
با�سم ‘تعلم اللغة العربية’ .و�سل�سلة ‘القراءة الإجنليزي والأدب الإغريقي والأ�ساطري اليونانية
والن�صو�ص’ التي �أ�صدرتها وزارة الرتبية واحلكايات امل�ستعارة من اللغات اليابانية
والتعليم بدولة قطر’’ .وقد مت �إعداد املقررات والرو�سية والبوتانية وغريها من لغات البلدان
الدرا�سية من هذه ال�سل�سلة للمرحلة الثانوية التي كانت بينها وبني الهند �صالت جتارية
�أو �إدارية .وال غرو يف قول قائل �أن الق�ص�ص
العالية ذات ال�سنوات الثالث.’’.
اجلزء الثاين لـ’خمتارات من الأدب والن�صو�ص’ واحلكايات ال�شعبية التي بد�أت وتطورت يف
يتكون من الدرو�س التالية :بطولة قرية الهند قد ت�أثر منها الأدب الغربي ولكن الهنود
فل�سطينية ،ومن نور القر�آن ،و�إعالن عن جتاهلوها لفرتة طويلة حتى ُنقلت �إىل اللغات
وظائف ،ومن قب�سات النبوة ،وبني احلمائم ،الأجنبية ال�شرقية والغربية كلتيهما .وم�شرية
وم�سلمون ،ومن علمائنا ابن �سينا ،و�صالح �إىل هذه احلقيقة تقول الكاتبة برميا �سري
الدين ،وتثبت مما ترى وت�سمع ،وهل تفكر نوا�سن‘ :الأدب ال�شعبي الهندي كان على

الخاتمة:

و�شك الغياب ولكن بف�ضل جهود عديد من
الأدباء الغرب عادت �إليه احلياة من جديد’.
ويف ع�ص ٍر بد�أ �إثر ذهاب احلكم الإجنليزي
املعروف بـالع�صر الفيكتوري ،كان �أدب الأطفال
�أكرث ت�أثرا بالعهد ال�سالف و�آثاره ال�سلبية
فالكتب اخلا�صة بالأطفال كان ،وفقا لر�أي
نوا�سنْ “ ،يغلب عليها الطابع
برميا �سري َ
التعليمي �إ�ضافة �إىل ماكانت حتت�ضن من
الإر�شاد والن�صح والكاتب كان يهدف من خالل
الق�ص�ص واحلكايات �إىل تطوير الطفل العقلي.
وبعد اال�ستقالل التفت الكتاب �إىل �أدب كان
ينوي تعليم الأطفال من جانب ومن جانب
�آخر ي�سد حاجة الطفل لال�ستمتاع والتنزه
والفكاهة وما �إىل ذلك ،فظهرت كتب كانت
على مقربة من الأحا�سي�س والتقاليد املحلية
رغم كونها فاقدة ن�ضوج نظريها يف البلدان
الغربية.
ومنذ اال�ستقالل ال تزال احلكومة الهندية حتاول
تطوير �أدب الأطفال يف جميع اللغات الهندية.
وبف�ضل هذه اجلهود املخل�صة ت�أ�س�ست دور
الطباعة والن�شر واملعاهد واجلامعات لأجل
مزيد من البحث والتحقيق يف جمال �أدب
الأطفال .وخ�ص�صت احلكومة الهندية اجلوائز
وامليداليات واملنح الدرا�سية ّ
للحث والت�شجيع
واالعرتاف بجهود الكتاب وامل�ؤلفني الذين
يعتنون ب�أدب الأطفال .ف�أ�س�ست ’الأمانة
العامة للكتاب‘ ( )NBTيف عام 1957م حتت
مظلة وزارة تنمية املوارد الب�شرية .ويف عام
1969م بد�أت الأمانة تركز على طبع الكتب
اخلا�صة بالأطفال .وعلى منهج ’الأمانة العامة
للكتاب‘ ّمت ت�أ�سي�س’املجل�س القومي للبحث

والتدريب يف جمال التعليم’ ( .)NCERTويف
عام 1963م �إذ مل يكن هذا املجل�س يناهز عن
عمره ال�سنتني والن�صف� ،أطلق م�شروع ‘ملاذا،
وماذا وكيف ُيك َتب للأطفال’ و ُو ِ�ضع �أربعة
�آالف كتاب تقريبا حتت املجهر للبحث عن
الكتب املالئمة لفئات الأطفال املختلفة ح�سب
�أعمارهم .ويف عام 1957م ُو�ضعت لبنة ’الأمانة
لكتب الأطفال‘ لطباعة الكتب يف كل مو�ضوع
ي�شجع ال�صغار للقراءة واملطالعة من الق�صة
وامل�سرحية واحلكايات ال�شعبية والتاريخية
والثقافية والعلمية والبيئية والفكاهية
وق�ص�ص املغامرات �إ�ضافة �إىل الكتب ذات
ال�صور .ويف عام 1981م �أُ�س�س ’احتاد الكتاب
والر�سامني للأطفال‘ يف دلهي .و�أع�ضاء هذا
االحتاد يكتبون ب�صورة عامة للأطفال �إ�ضافة
�إىل اهتمامهم بعقد املجال�س مرة يف كل �شهر
كما هم ي�صدرون جملة خا�صة حول �أدب
الأطفال با�سم ’الكاتب وامل�صور‘.
ومن منظور الفن� ،أدب الطفل الهندي يتناول
مو�ضوعات متنوعة للقراء ال�صغار ففيها
اللغز والأُحجية وق�ص�ص احليوانات وق�ص�ص
حياة الغابة والأ�ساطري والق�ص�ص اخلرافية
والروايات اخليالية والق�ص�ص التاريخية �إ�ضافة
�إىل جمموعة كبرية للجرائد واملجالت اخلا�صة
بالأطفال ودائرة املعارف للأطفال والقوامي�س
اخلا�صة بالأطفال و�سري امل�شاهري من الرجال
والن�ساء .ومنذ عقود �أخرية �شهدت الهند طفرة
جديدة يف جمال الطباعة والن�شر �إذ توجهت
دور الن�شر والتوزيع �إىل طباعة امل�سل�سالت
الهزلية ( )Comic seriesبعدة لغات هندية
مبا يف ذلك الإجنليزية .فالبع�ض منها نالت

�إن الهنود ال يعتربون اللغة العربية لغة املهنة
ولغة ك�سب القوت مع �أن عدد الهنود الذين
يقيمون يف البلدان العربية كبري .ورغم ذلك،
منذ �أواخر ال�ستينيات للقرن التا�سع ع�شر
حينما طفقت ال�شركات العاملية تفتح مكاتبها
يف البلدان العربية بعدد كبري و�شهد العامل
العربي تعامال جتاريا مع الأجانب بقدر هائل،
تفتحت للهنود �أبواب الرزق بف�ضل معرفتهم
العملية للغة العربية وحتى داخل البالد .وقد
�سهل احل�صول على الوظيفة ملن يعرف اللغة
العربية وخا�صة للذين يجيدون العربية
والإجنليزية كلتيهما مع ًا.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن حالة �أدب الأطفال العربي
يف الهند يف الع�صر الراهن ال تختلف عما كان
عليه �أدب الأطفال العربي يف البلدان العربية
يف �أوائل عمره� .إن �أدب الأطفال عامة يف
البلدان العربية مل يكن �إال الدرو�س للمقررات
الدرا�سية .ولكن ،بف�ضل املحاوالت اجلدية
يف املجاالت الأدبية �صدرت كتب كثرية ،يف
كال النوعني للأدب من النرث والنظم .وهذه
احلالة كانت يف العامل العربي يف �أوائل القرن
الع�شرين ،والهند يف القرن احلادي والع�شرين،
التزال تخطو نف�س اخلطوات ،فن�أمل �أن ال�صبح
لآت و�أن ال�شم�س �ست�شرق .و�سيكون يف
الهند ك ّتاب ل�سد حاجة �أدب الأطفال داخل
الهند حيث يوجد عدد كبري ممن يعرف
اللغة العربية وممن يريد تعلم اللغة العربية
والإجادة فيها .فلذا ،من املفرو�ض �أن تعد هذه
الدرا�سة لأدب الأطفال العربي يف الهند حماولة
متوا�ضعة على �أ�سا�س التفا�ؤل �أكرث من كونها
بحثا �شامال مبنيا على �أ�س�س �أ�صول الدرا�سة
املقارنة املقبولة لدى اجلميع .وختاما �أدعو
دور الن�شر العربية �إال تبخل بت�سجيل ح�ضور
يف هذا امل�ضار.

آراء ومقاالت

�صيتا �شائعا طول البالد وعر�ضها .وباجلملة
هذه امل�سل�سالت تعك�س احلياة التي مير بها
الطفل الهندي وخفايا ال�سلوك الإن�ساين التي
يتمنى الطفل �أن يتعرف عليها.

23

آراء ومقاالت

كتاب الطفل والعالمية مع تجربة
ناشرة إماراتية

ال يخفى على �أحد و�صول الأدب العربي �إىل العاملية� ،سواء
�أكان ذلك بجهود فردية لل ُكتّاب ،كما هو احلال مع �أدباء
املهجر� ،أو نا�شرين عرب ا�ستقروا يف الدول الغربية� ،أو بفعل
جهود حكومية لوزارات الثقافة واخلارجية يف بع�ض الدول
العربية� ،إال �أن �أدب الطفل العربي ،مل يحظ بذات االهتمام
الأدبي العاملي ،على الأرجح �أن ال�سبب يعود �إىل امل�ستوى العايل
لأدب الطفل يف الدول الأجنبية ،يف احلقيقة دور ن�شر الأطفال
ومراكز الطفل واليافعني الأجنبية ،تويل �أهمية وخ�صو�صية
عالية لأدب الطفل واليافعني ،لأنه لب ثقافة املجتمع ،لذا
ركزت دور الن�شر الأجنبية على جودة كتاب الطفل ،فهو
ركيزة املحافظة على ثقافتهم ولغتهم وم�ستقبلهم.
د .اليازية خليفة السويدي
الفلك للترجمة والنشر
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على الرغم من ق�صر جتربة ال ُفلك يف �صناعة
الن�شر ،والتي بد�أت يف نهاية � ،٢٠١٥إال �أن
تخ�ص�صنا يف الرتجمة والتوا�صل مع دور
الن�شر العاملية على الدوام� ،أك�سبنا معارف
متنوعة ومنها:

تكمن �أهمية التوا�صل مع النا�شر الأجنبي
متاما
يف كونه يعر�ض خربة مغايرة ً
خلرباتنا ،وبالتايل ن�ستطيع عند التعامل
معهم تكوين قاعدة معرفية متج ّددة عن
كما �أن تبني هيئة ال�شارقة للكتاب ملنحة �صناعة الن�شر و�أدب الطفل على امل�ستوى
الرتجمة ،دفع الكثري من دور الن�شر العربية العاملي.
لإعادة النظر يف حمتوى �أدب الطفل الذي
التوا�صل مع النا�شر الأجنبي ال ينح�صر يف
تن�شره ،ومقارنته بالكتاب الأجنبي،
�شراء حقوق جمموعة كتب ،بل يجب على
وبالتايل و�سعت �آفاق مداركها على التنوع
النا�شر العربي �إدراك �أن هذا التوا�صل يعني
الأدبي املبدع ،كما �سهّ لت على دور الن�شر
تعاون طويل الأمد ،فح�سن التعامل معهم
العربية التي ال ت�ستطيع ال�سفر للو�صول
هو الركيزة الأوىل التي �سينطلق منها ً
الحقا
�إىل النا�شرين العاملني ،بالتوا�صل مبا�شرة
لتبادل م�ؤلفني ور�سامني ،ورمبا تتحول �إىل
مع دور الن�شر العاملية على من�صاتها يف
تعاونيات ثقافية على م�ستوى الدول.
ال�شارقة ،وبالتايل مل يعد هناك عذر لدور
الن�شر لتقارن منتجها باملنتج العاملي ،وترفع الكتب املعرو�ضة يف الكتالوجات ،وقوائم
م�ستواها على هذا الأ�سا�س بعد �إدراك الكتب احلائزة على جوائز ال تعني بال�ضرورة
الفروقات ،ومتييز كتاب الطفل التجاري من �أنها كتب منا�سبة لأطفالنا ،فعملية البحث
عن املحتوى الأن�سب تعد م�س�ؤولية النا�شر
�أدب الطفل العاملي.
� اًأول ،واملرتجم ثان ًيا ،والقارئ املهتم ب�أدب
لقد �أ�س�سنا ال ُفلك للرتجمة والن�شر لإثراء
الطفل ثالثاً.
حمتوى �أدب الطفل العربي برتجمات
متنوعة من �أدب الطفل العاملي ،فرتجمنا عندما نفكر يف �أدب الطفل العاملي ،قد ن�ضع
بداية عن �أدب الطفل الآي�سلندي والإيطايل ،عامل اختالف اللغة كمعيق �أ�سا�سي يف
وحر�صنا على انتقاء ر�سومات ون�صو�ص عملية التوا�صل ،وبالتايل نتفادى التعامل

اجلر�أة يف الطرح ،واملجازفة يف جتديد
ً
مكلفا على ال�صعيد
املحتوى ،و�إن كان
املادي� ،إال �أنه ي�شكل قفزات نوعية
ل�صناعة الن�شر و�أدب الطفل ،فعلى نا�شر
�أدب الطفل �إدراك �أهمية وح�سا�سية دوره
على املدى الطويل يف الرتكيبة الثقافية
للمجتمع.
يقع على عاتقنا �أن نفكر � اًأول يف احلاجات
النف�سية والعقلية للأطفال واليافعني،
قبل التفكري يف متطلبات املدار�س
وال�سوق.
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هناك دور ن�شر م�ستقلة على امل�ستوى
العربي لها جهودها الذاتية يف حماولة
عر�ض �أدب الطفل العربي على ال�ساحة
العاملية ،ولكننا ،كنا�شر �إماراتي وعربي لأدب
الطفل ،نعي�ش ع�ص ًرا ذهب ًيا ملي ًئا بالفر�ص
منتجا ذا جودة عالية ومبتكرة،
ملن يعر�ض ً
�إذ �أن ال�شارقة  -عا�صمة الكتاب العاملي-
بذلت جهود ًا ال ميكن التقليل من �ش�أنها
فيما يخ�ص حمتوى �أدب الطفل ،ومتكينه
من املعارف والقراءة ،كانت “دار كلمات”،
أمنوذجا لدار الن�شر العربية
وال تزال ،تر�سم �
ً
ذات العالقات العاملية ،منذ بداية ت�أ�سي�سها
عام � ،٢٠٠٧إال �أن �إطالق املجل�س الإماراتي
لكتب اليافعني عام  ،٢٠١٠كان مبثابة
تثبيت وجود �أدب الطفل العربي ر�سم ًيا
على خارطة �أدب الطفل واليافعني العاملي.

جتذب القارئ ،ال�صغري والكبري على حد
�سواء ،لتكون كتبنا مناذج ومراجع
للمقارنة والتجديد ،وبذلك تخدم املُ ّطلع
الراغب يف احل�صول على كتاب يعك�س
�أدب الطفل العاملي باللغة العربية ،وا�ضعني
ن�صب �أعيننا رفع روح التناف�س عند النا�شر
وامل�ؤلف والر�سام الإماراتي.

معهم� ،إال �أن هذا ميكن جتاوزه بالبحث
عن مرتجم �أو وكيل �أدبي حمل ثقة ،يدرك
ح�سا�سية مادة �أدب الطفل ،وانعكا�ساتها
على الثقافة العامة للمجتمع.

بتظافر اجلهود احلكومية ،واخلا�صة،
والفردية� ،سنتمكن من رفع م�ستوى
�أدب الطفل العربي ،ومناف�سة النا�شر
الأجنبي على ال�صعيد العاملي ،نحن بحاجة
� اًأول لأن ن�ؤمن ب�أهمية دورنا كنا�شر لأدب
الطفل واليافعني يف املجتمع.

لفتة:
الحظ �سلوكيات الأطفال واليافعني
وتعاملهم مع الكتب املعرو�ضة خالل
املعار�ض ،حاول �أن تفتح حوا ًرا معهم
لتعرف ر�أيهم يف كتبك ،كن ذا �صدر
وا�سع وتقبل �أي �إجابة ت�أتيك منهم ،املهم
�أن تدرك �أن هذا الطفل هو �أ�سا�س عملك،
والأهم �أنهم �أمانة املجتمع عندك ،اجتهد
لتح�صل على ن�صو�ص مبتكرة ور�سومات
ذات �أثر عميق ،ال عن منتج ا�ستهالكي
قيمته يف ب�ضع دراهم ال �أكرث.
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خبراء ومختصون يناقشون
المضمون في كتب األطفال

تثار بشكل ملحوظ في الوقت الحالي قضية المضمون
في كتب األطفال ،وكيفية تناول تلك الكنب
لبعض األمور ،وقد بلغ األمر في بعض األحيان
تدخل بعض الجهات الرسمية ،كما تدخلت
إدارات بعض المعارض وحجبت بعض الكتب
.التي وردت عليها بعض المالحظات
وفي الواقع تثار استفهامات منطقية عن
طبيعة التناول المقبول وغير المقبول
للموضوعات في كتب األطفال ،وكلك
ضوابط التناول والموضوعات التي يتحرج
.الكتاب والناشرون من تناولها
وقد حملت أسرة تحرير مجلة الملتقى هذه
المحاور والتساؤالت وعرضتها على نخبة من
المختصين وها هي تقدمها ضمن هذا الملف
.الخاص الذي يتناول المضمون في كتب األطفال

�إن التعليم يف العامل العربي ميثل عائ ًقا كب ًريا �أمام الكتاب
العربي ب�شكل عام وكتاب الطفل ب�شكل خا�ص .ومع
جولة م�ؤملة و�سريعة يف معدالت التعليم �سنعرف
�أن :معدل االلتحاق بالتعليم يف البلدان العربية ال
يتجاوز ن�سبة ،22% :هذا بالإ�ضافة �إىل تدين
جودة التعليم مقارنة بالدول الغربية .ومن
ثم كانت النتيجة تدين معدالت القراءة يف
العامل العربي؛ فقد �أكدت �إحدى درا�سات املركز
العربي للتنمية �أن م�ستوى قراءة الطفل العربي
د .سهير المصادفة ال يزيد على �ست دقائق يف ال�سنة ،ومعدل ما
روائ��ي��ة مصرية يقر�أ هو �ست ورقات ،ومتو�سط قراءة ال�شاب من
ن�صف �صفحة �إىل ن�صف كتاب يف ال�سنة ،ومتو�سط
القراءة لكل مواطن عربي ال ي�ساوي �أكرث من ع�شر دقائق
يف ال�سنة مقابل اثنتي ع�شر �ألف دقيقة للمواطن الأوروبي.
من املده�ش ت�أمل الإح�صائيات ال�سابقة
للقراءة يف الغرب ،ذلك الغرب الذي اخرتع
الإنرتنت ،لكنه ما زال يعتمد اعتمادً ا �أ�سا�س ًّيا
على الكتاب كو�سيلة �أوىل و�أبقى و�أف�ضل
للح�صول على املعرفة والتعلم واملتعة ،بينما
جند املواطن العربي ي�ستخدم الإنرتنت بدافع
الرتفيه بن�سبة  46%وال يتبقى لن�سبة
البحث عن معلومات �سوى ن�سبة .26%
فما هي الآليات واخلطوات الرتبوية التي ت�ضمن
الأخذ بيد الطفل حتى ي�ستخدم الإنرتنت يف
امل�ستقبل اال�ستخدام الأمثل؟
ً
وفقا لآخر التقارير املتاحة ف�إن معظم
م�ستخدمي الإنرتنت يف منطقة ال�شرق
الأو�سط ي�ضعون �شبكات التوا�صل االجتماعي
مبختلف �أنواعها على �أعلى درجة يف �سلم
�أولويات ا�ستخدام الإنرتنت ،وو�صلت ن�سبة
َمن يقومون با�ستعمال �شبكات التوا�صل
االجتماعي  88%من �إجمايل م�ستخدمي
الإنرتنت.

مل يعد من املده�ش � ًإذا يف ظل الثورة
الإلكرتونية غري املحدودة وتعدد الهواتف
الذكية والألعاب الإلكرتونية �أن جند �أطفا ًال مل
تتعد �أعمارهم الأعوام ال�سبعة ولهم ح�سابات
على مواقع التوا�صل االجتماعي ال�شهرية
مثل :تويرت والفي�س بوك و�أن�ستجرام ،وكما
هو معروف ت�ستنزف هذه املواقع وقت
الأطفال وت�ؤدي �إىل عزوفهم عن القراءة� ،أو
الأن�شطة الفنية والثقافية والفنية الأخرى� ،أي
�أن الطفل يتحول من ــ امل�شاركة ِّ
بكل حوا�سه
وتنمية خياله وقدرته على االبتكار والتفاعل
مع مفردات بيئته ومعاملها والطبيعة من
حوله ــ �إىل الفرجة على �صور احلياة� ،أي �أنه
يتحول من �أن يعي�ش احلياة �إىل �أن يتفرج
على احلياة.
واملده�ش �أكرث هنا �أن الغرب الذي اخرتع
مواقع التوا�صل االجتماعي هو الأكرث ً
عزوفا
عنها ،والأكرث ان�شغا ًال بالعمل والقراءة عن
�ضياع وقته فيها.

ومن �أكرث التحديات التي تقابل النهو�ض
ب�أدب الطفل يف العامل العربي ،انت�شار الألعاب
الإلكرتونية ،والتي تتلخ�ص يف عدد حمدود
من الأفكار العنيفة التي ال تولد �إال املزيد من
العنف ،وت�ستلب وقت الطفل وفر�صته يف
تنمية قدراته اخليالية والعقلية والروحية
والب�صرية ،فملخ�ص اللعبة الإلكرتونية هو
�أن ثمة قوتني مت�صارعتني يحارب الطفل
ب�أحدها ،وهكذا ومنذ البداية يتخلى الطفل
عن نف�سه وهويته را�ض ًيا �أن يكون �سواه،
و�سيان �أن يكون �شري ًرا �أم طي ًباً ،
وح�شا
دمو ًّيا �أم جند ًيا طي ًبا يحاول الهرب ،ففي
كل الأحوال �سيخ�سر يف النهاية �أن ي�شارك
يف احلياة بنف�سه و�سيكون جمرد متفرج
و�أداة يف �صراع ال يعرف له �سب ًبا ،عالوة على
ما ت�سببه هذه الألعاب من تبلد يف امل�شاعر
واعتياد مناظر القتل والر�صا�ص والدماء.
ما التناول املقبول وغري املقبول للمو�ضوعات
يف كتب الأطفال.
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من غير المقبول تلقين الطفل األفكار الجاهزة
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ـــ يتم ت�شكيل وعي الطفل يف �سنواته الأوىل
من خالل ما يقر�أ ،ولذلك يكون املقبول يف
كتب الأطفال :ــ تنمية قدرة الطفل على
التفكري واالبتكار.
ــ مواكبة خياله اجلامح يف هذه ال�سن املبكرة،
وعدم حتجيم وحما�صرة هذا اخليال ب�أفكار
ً
م�سبقا.
�أيدولوجية جاهزة� ،أو �أفكار معلبة
ــ بث القيم التي متثل القا�سم امل�شرتك
للح�ضارات الإن�سانية كلها ،مثل :ال�صدق
والإخال�ص و�إتقان العمل وقبول الآخر.
�أما غري املقبول فهو:
ــ تلقينه �أفكا ًرا جاهزة نابعة من فل�سفات ما
�أو نظريات �سيا�سية �أو �أيدولوجية.
ــ تناول مو�ضوعات تتناول امليتافيزيقا
املرعبة� ،أو ال�سحر وال�شعوذة.
ــ كتابة معلومات خاطئة ت�سخر من عقله
وفطنته مثل :تربير �سقوط الأمطار� ،أو كيف
مت �إجنابه؟!
ً
م�شو�شا عن الأ�سئلة
مفهوما
ــ تلقينه
ً
الوجودية الكربى مثل :الوجود ،واحلرية
والفن و...
هل تراعي دور الن�شر العربية يف �إنتاجها
ال�شمول وتنويع كتب الأطفال ما بني
امل�ضامني املختلفة.

ن��ح��ت��اج أن ن��ص��ب��ح منتجين
للعلوم والتكنولوجـــــــــــــــــيا
لتدخـــل مفرداتهـــــما إلى أدبنا
وبالتالي إل��ى كتب أطفالنا
ــ ال تراعي دور الن�شر العربية يف �إنتاجها
ال�شمول والتنوع يف كتب الأطفال ما بني
امل�ضامني املختلفة ،فبالفعل الكتابة للطفل ما
زالت تعاين عديد امل�شاكل يف عاملنا العربي ،وال
تهتم بها دور الن�شر كما تهتم بكتب الكبار،
فبالنظر �إىل معدل جممل �إ�صداراتنا يف كتب
الطفل على م�ستوى العامل العربي جمتمعً ا
جندها �أقل من معدل �أ�صغر دولة �أوروبية،
ورمبا �إذا زاد االهتمام والدعم لكتاب الطفل
بت�شجيع ُكتاب جدد للكتابة ،لزادت هذه
املعدالت وبالتايل تنوعت م�ضامني الكتب.
ولأننا يف بداية الطريق يف االهتمام بالكتابة
للطفل ،ف�إن كتب الأطفال لدينا تت�سم بتكرار
م�ضامينها ومو�ضوعاتها ،وال تفتح �أبوا ًبا
لالبتكار والإبداع ،بل ت�ستند ن�سبة كبرية منها
�إىل موا�ضيع كتب الأطفال الأجنبية املرتجمة،

واحلكايات ال�شعبية العاملية ال�شهرية ،وتعيد
كتابتها مرة �أخرى ،مع تغيري �أ�سماء الأماكن
و�شخو�ص الق�ص�ص.
   العلوم والفنون والتكنولوجيا ...الخ يالحظ
�شح مو�ضوعاتها يف كتب الأطفال العربية
ــ لأننا ما زلنا ن�ستورد العلوم والتكنولوجيا،
ومل ن�صبح بعد ً
�شريكا يف �إنتاجها و�صناعتها،
فقد خلت كتبنا للطفل من موا�ضيعها ،نحن
نحتاج �أ ّو اًل �أن ن�صبح دار�سني ومنتجني للعلوم
والتكنولوجيا لتدخل مفرداتهما �إىل �أدبنا
وبالتايل �إىل كتب �أطفالنا .ومع ذلك ميكننا
البدء يف ت�شجيع ُكتّاب الأطفال ومتويلهم
لتناول �أبجديات العلوم والتكنولوجيا حتديدً ا،
كما ميكننا � ً
أي�ضا االهتمام بتعليم الفنون
الت�شكيلية والفنون ال�سمعية واملرئية والأدب
حتى تت�سلل �إىل �أدب الطفل.
   هل من �ضوابط يف تناول كتب الأطفال
لبع�ض املو�ضوعات.
ــ ميكن لكاتب الأطفال اجليد �أن يتناول �أي
مو�ضوع� ،شريطة �أن ي�ضع ن�صب عينيه
ما ذكرناه �أعاله عن املقبول وغري املقبول
يف تناول مو�ضوعات الطفل ،فلي�س من
املعقول مثلاً �أن نكتب ق�صة مرعبة للطفل،
تنتهي بقتل �أحدهم حتى ت�صل �إليه ر�سالة

�أن ال�صدق والأمانة واالنتماء من القيم الالزم
التحلي بها والدفاع عنها ،كما �أنه لي�س من
املفرت�ض ونحن نكتب له عن العدالة والرحمة
والعطاء وواجب الأغنياء �إزاء الفقراء �أن نلقنه
نظريات ا�شرتاكية ،كما �أنه علينا �أن نحرت�س
ونحن نعلمه االنتماء �إىل ثقافته العربية
العريقة وف�ضلها على الثقافات الأخرى� ،أن
يكره الآخر وي�صري عدوان ًّيا يف التعامل معه.
من وجهة نظركم ما �أهم امل�ضامني التي
�ستفيد الطفل العربي �أكرث من غريها وما
املربرات.
يتوق �أدب الطفل �أن ي�ضطلع بدوره الإبداعي
والرتبوي لت�شكيل وجدان الطفل ،وتنبع
�صعوبة حتقيق هذه الأهداف يف تباينها يف
الوقت نف�سه ،فمن املفرت�ض �أن يتم غر�س
قيم االنتماء لدى الطفل بجذوره ،والزهو
مبفردات بيئته و�ألوانها و�سمائها و�أر�ضها،
ويف الوقت ذاته غر�س قيم احرتام االختالف
مع الآخر وتنمية حمبة هذا االختالف واحلوار
معه ،وغر�س قيم النخوة العربية والذود عن ي��ج��ب غ���رس ق��ي��م االن��ت��م��اء
�أر�ض الأجداد ،ف�ضلاً عن غر�س قيم ال�سالم
واملحبة بني ال�شعوب ،بالإ�ضافة �إىل كيفية ل������دى ال���ط���ف���ل ب����ج����ذوره،
انطالق الطفل �إىل �آفاق �أرحب من مكانه ويف وال���زه���و ب���م���ف���ردات بيئته
الوقت نف�سه �أال ينف�صل عن هذا املكان.
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ما املو�ضوعات التي يتحرج الكتاب والنا�شرون
من تناولها يف كتب الأطفال؟
ــ هي املو�ضوعات التي جتيب عن �أ�سئلة الطفل
الربيئة والكربى يف الوقت نف�سه �إزاء وجوده
ووجود الكون واختالف النا�س واللهجات
وامللل والتنوع الالنهائي يف الطبيعة ،ورغم
ذلك فهي كلها مو�ضوعات �شديدة ال�سهولة
�إذا كان كاتبها كات ًبا كب ًريا ،ي�ستطيع حتويل
احلرج �إىل خيال معريف لتنمية وعي الطفل
بالتدريج ،و�إ�شباع حاجته �إىل معرفة �أبجديات
املو�ضوعات التي ت�ؤرقه.
جند يف ال�صحف ومواقع االنرتنت نقدا الذعا
لكتب �أطفال تناولت ق�ضايا دينية معقدة
مثل عذاب القرب ،هل من �ضوابط يف هذا
االجتاه؟
ــ هذا الأمر ال يخ�ص الثقافة العربية وحدها،
و�إمنا يخ�ص بع�ض الثقافات ،فعلى �سبيل
مرتجما للطفل
املثال قر�أت ذات يوم كتا ًبا
ً

من احلكايات ال�شعبية الهندية ،كان يحكي
حكاية �شجرة ي�سكن فيها �إلهً ا ما ،والق�صة
مرعبة جدًّا بتفا�صيل دموية خميفة ،وهي
ككل ق�ص�ص الأطفال الرديئة ال ت�ضع ن�صب
عينها معايري و�ضوابط الكتابة للطفل ،و�إمنا
تريد تلقينه فكرة �أو �أيدلوجية ما جاهزة ،من
منطلق ال�سخرية من عقله ،واعتباره �صفحة
بي�ضاء يجب النق�ش عليها منذ ال�صغر ،وهذا
من كوارث الكتابة للطفل غري الأخالقية التي
ال تلتزم ب�ضوابط الكتابة للطفل.
تختلف وجهات النظر يف تناول الأمور
احلرجة يف احلياة وت�سمية الأمور مب�سمياتها
كما هي يف الواقع ،ما وجهة نظركم؟
ــ �أظن �أن اللغة العربية ال تعاين من هذه
امل�شكلة ،فمفردات اللغة العربية �شديدة
الرثاء ب�شكل مذهل ،وميكن لأدبها �أن يعرب
عن كل �شيء ،بل � ً
أي�ضا ميكنه �أن ي�سمي
الأمور مب�سمياتها دون �أن يقع يف حرج.
وكاتب الطفل املوهوب ي�ستطيع كتابة
ُ
�أكرث املوا�ضيع ح�سا�سية مبفردات خالقة
ومب�سميات حقيقية دون �أن تكون حمرجة،
كما �أن تنوع الطبيعة الالنهائي وجتليات �أمور
احلياة يف النبات والبحار واحليوانات يفتح
�أبوا ًبا خليال الكاتب لكي يكتب كل �شيء بلغة
جميلة وهو يتناول املو�ضوعات الأكرث حرجً ا.
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بعض االتجاهات في األدب العام ال يمكن أن تصلح
في أدب األطفال
الدكتور فا�ضل الكعبي �أديب وكاتب مفكر وباحث متخ�ص�ص
ب�أدب وثقافة الأطفال يرى �أن هناك حمددات معروفة
ومفتوحة على �أكرث من اجتاه من اجتاهات املادة
املو�ضوعية ومو�ضوعة الفكرة الدائرة يف مدار
الأطفال  ،وهذا ما يجب �أن يدركه الكاتب املهني
والرا�سخ يف الكتابة للأطفال  ،انطالق ًا من
املرغوب وغري املرغوب من �أفكار ومو�ضوعات
يف وجهة الكتابة للطفل  ،خ�صو�ص ًا يف عتباتها
الن�ص َّية امل�سايرة للفئة العمرية  ،فهناك
د .فاضل الكعبي مو�ضوعات حمددة ي�صعب �إيرادها هنا ،ت�صلح
ك��ات��ب وب��اح��ث لهذه الفئة من دون غريها من الفئات الأخرى
متخصص في أدب للطفولة  ،وهكذا  ،لذلك ف�إن حمددات علم النف�س
وعلم الرتبية وعلم االجتماع وعلم الثقافة �أي�ض ًا ي�ضع
وثقافة األطفال
وكم �آخر من غري املقبوالت
كم من املقبوالت ّ
الكاتب �أمام ّ
يف الكتابة للطفل ،ولذلك يتطلب من هذا
الكاتب �أن يكون نبه ًا ودقيق ًا ومو�ضوعي ًا
وبارع ًا يف معرفة ما يجب تناوله وكتابته
وما يجب جتنبه وعدم تناوله وكتابته
للمتلقي الطفل ،وذلك ي�أتي انطالق ًا من
املحددات املعروفة من املو�ضوعات املهمة
التي ال تتقاطع وثقافة الطفل العربي يف
معايريها التي تنطلق من حمموالتها
الأ�سا�سية من القيم املتعارف عليها والتي
تت� ّأطر يف حمتواها و�إطارها كل ثقافة من
الثقافات اخلا�صة بكل جمتمع �أو جمموعة
�إن�سانية  ،فثقافة الطفل العربي – على
�سبيل املثال – تختلف يف بع�ض معايريها
وقيمها عن ثقافة الطفل يف جمتمع �أوربي
�أو غريه  ،لكن هذه الثقافة – �أي ثقافة
الطفل العربي – تلتقي مع جوانب عديدة
من ثقافات املجتمعات الأخرى  ،خ�صو�ص ًا
يف اجلانب املادي واملعنوي الذاتي الذي تن�ش�أ
منه وتقوم عليه مفا�صل الطفولة  ،ومنها
على وجه التحديد بيا�ض الطفولة ونقاء
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منبعها الإن�ساين الوا�ضح  ،فالطفل �أينما
جنملها
كان هو �صفحة بي�ضاء علينا �أن ّ
باجلمال ونخط فيها اخلطوط ال�صحيحة
واملنا�سبة والطبيعية التي جتعلها تن�ش�أ
من خاللها الن�ش�أة املنا�سبة وال�صحيحة
واملتوافقة مع متطلبات املجتمع يف نظرته
و�سعيه �إىل الرقي والتقدم واالرتقاء ب�إن�سان
امل�ستقبل الذي يبد�أ وين�ش�أ من الطفل  ،هذا
هو املقبول من كاتب الأطفال يف تناول
مو�ضوعات كتاباته للأطفال وعك�س ذلك
ال ميكن قبوله ب�أي حال من الأحوال  ،فما
يجب �أن يكون عليه �أدب الأطفال غري ما
يجب �أن يكون عليه �أدب الكبار �أو الرا�شدين،
�صح التعبري  ،فهناك يف هذا الأدب � ،أي
�إن َّ
�أدب الكبار  ،نظرة مفتوحة وغري حمددة �إىل
مو�ضوعات التناول  ،على الرغم من وجود
بع�ض املحاذير يف ذلك � ،إذ يتناول بع�ض
الكتّاب العديد من املو�ضوعات املنفتحة على
�أكرث من اجتاه وق�ضية ومنها ما يتقاطع يف
بع�ض احلاالت مع معايري ما يريده املجتمع،

وما حتدده قيمه الثقافية � ،إال �أن هذا ما
هو �شائع يف الأدب العام � ،إال �أن هذا احلال
غري �صحيح وال ميكن �أن يكون يف �أدب
الأطفال  ،نعم ال ميكن يف �أدب الأطفال �أن
نتناول موا�ضيع ( اجلن�س) والأبعاد الكونية
( امليتافيزيقية ) وغريها من الق�ضايا
واملو�ضوعات التي نرى بينها وبني واقع
الطفل م�سافة �شا�سعة من البعد واخلطورة
يف اجلانب النف�سي والفكري واالنفعايل
واالجتماعي  ،ومع ذلك ميكن وبحذر ودقة
متناهيتني تناول بع�ضها �إذا ما �أريد منها
الو�صول �إىل غايات حمددة بق�صد تربوي
وتعليمي وا�ضح يدخل يف باب التوجيه
والتحذير وزيادة الوعي املطلوب يف م�سائل
مهمة وخطرية حتدث للأطفال يف واقع
حركتهم اليومية يف عموم املجتمعات
ومنها م�س�ألة ( التحر�ش اجلن�سي ) احلادث
لهم من قبل بع�ض الكبار ،فهذه امل�س�ألة
�أ�صبحت ظاهرة خطرية البد لأدب الأطفال
�أن يت�صدى لها ولكن بحدود مع َّينة

على دور النشر أن تخرج من
ال��م��ض��ام��ي��ن ال��م��ؤط��رة إل��ى
الشمول وتنويع كتب األطفال
ما بين المضامين المختلفة
عليهم �أن يخرجوا من هذه امل�ضامني
امل�ؤطرة ب�أطر خا�صة كثري منها ال ينفع
الأطفال ب�شيء  ،وقد يبقيها يف �إطار مغلق
وحمدد  ،فالطفولة  ،كما نرى  ،هي عامل من
النقاء والرباءة ال يجب �أن نغلفها بهذا الغالف
�أو ذاك  ،ولنبعدها عن م�شكالت وعقد
و�أمرا�ض ما ي�أتي به الكبار يف حميطهم،
ومع هذا نرى باملقابل هناك العديد من
دور الن�شر العربية املهمة واحلري�صة على
مراعاة املنا�سب واجليد واملطلوب يف الكتاب
اجليد للطفل ،فحر�صت يف �إنتاجها من كتب
الأطفال على ال�شمول املنا�سب واملطلوب يف
التنويع الرائع بني امل�ضامني املختلفة التي
يتط ّلبها كتاب الطفل يف الواقع الراهن،
وهذا ما يزيدها ر�صانة يف عملها وفخر ًا يف
�إنتاجها وقرب ًا �أكرث و�أكرث من رغبات املتلقي
ال�صغري و�إ�سعاده وتنميته مبا مطلوب
من الكتاب البارع واملده�ش للطفل ولكتّاب
و�صانعي هذا الكتاب  ،ومثل هذه الدور هي
الدور اجلديرة بتقديرنا واعتزازنا وجديرة
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وب�أ�ساليب دقيقة وخا�صة ،مثلما طالعنا
ذلك يف بع�ض الكتابات العربية والأجنبية
التي تناولت هذه احلالة بالنقد والتوجيه ،
وغريها هناك كم من املقبول وغري املقبول
الذي يتم تناوله من املو�ضوعات يف الكتابة
للطفل والتي ي�صعب ح�صرها هنا  ،وميكن
�إيرادها والتعر�ض لها ب�سعة �أكرب يف جمال
�آخر .
هل تراعي دور الن�شر العربية يف �إنتاجها
ال�شمول وتنويع كتب الأطفال ما بني
امل�ضامني املختلفة ؟ .
لي�س كل الدور تراعي هذا اجلانب  ،وهذا
ما الحظناه بكل و�ضوح يف واقعنا العربي،
فهناك العديد من دور الن�شر العربية
مازالت تدور يف دائرتها اخلا�صة ومل تخرج
عن �إطار هذه الدائرة يف نظرتها �إىل ما
يتطلبه كتاب الطفل من �شمولية وتنويع
يف موا�ضيع ما يقدم له  ،وهذه الدور
بقيت من �سنوات �إىل يومنا هذا واقعة
حتت �سطوة �أفكارها اخلا�صة التي تراها من
وجهة نظرها هي الأن�سب  ،كما تقول ،يف ما
تراه للطفل  ،وهذا احلال مل�سته �أنا �شخ�صي ًا
من واقع التجربة املهنية ،فخالل ال�سنوات
املا�ضية واجهت العديد من الطلبات التي
و�صلتني من بع�ض دور الن�شر العربية
تطلب مني الكتابة الق�ص�صية يف هذا
االجتاه �أو ذاك  ،وكنت �أرف�ض ذلك و�أقرتح

مبهنيتها و�صناعتها ور�سالتها الإن�سانية
والأدبية والفنية للطفل القاريء .
العلوم والفنون والتكنولوجيا ...الخ يالحظ
�شح مو�ضوعاتها يف كتب الأطفال العربية .
يرجع ذلك �إىل �سببني �أ�سا�سيني  ،يكمن
الأول يف الكاتب  ،ويكمن الثاين بالنا�شر،
فما يخ�ص الكاتب � ،أن كثري ًا من الذين
يتبحروا ببحار
يكتبون للطفل العربي مل ّ
العلوم والفنون والتكنولوجيات املختلفة،
وخياالت بع�ضهم مل تتجاوز بع ُد �ضفاف
هذه البحار و�سواحلها فكيف بهم �إذا ما
�أرادوا ال�سفر طوي ًال والإبحار عميق ًا يف
اجتاهات هذه املو�ضوعات ؟ ..ويرجع ذلك
يف اعتقادنا �إىل فقر الثقافة العلمية لدى
البع�ض  ،و�إىل �ضعف الأ�سلوب وق�صوره
لدى ه�ؤالء يف حماكاة هذه املو�ضوعات
العلمية والفنية والتكنولوجية وجت�سيدها
يف �أ�شكال الكتابة للطفل  ،كما �أن �أهمية
الكتابة يف هذا االجتاه وما تفر�ضه على
الكاتب من متطلبات �أ�سا�سية و�ضرورية
يربز يف املقدمة منها �سعة اخليال واخليال
العلمي و�ضرورة تنقية الأ�ساليب العلمية
من بع�ض ما فيها من �صعوبات يف
مادتها اجلافة  ،والعمل على تطويعها
ب�شكل �آخر متوافق للأ�ساليب الأدبية
مب�سطة وم�شوقة
و�صياغتها �صياغة
َّ
ومثرية للطفل املتلقي  ،وهذا احلال ال يدركه
ويتمكن منه �إال الق ّلة القليلة من الكتّاب
 ،فما �أنتج لدينا يف هذا االجتاه جاء �أغلبه
يف لغة رتيبة ومبا�شرة وغري مثرية للطفل،
و�أ�صبح عر�ضة للنقد احلاد وعدم القبول،
وهذا ما دفع �إىل التخ ّوف من اخلو�ض يف
هذا املجال من جهة الكاتب � ،أما من جهة
النا�شر فهو مل ي�سع من جهته �إىل هذه
املو�ضوعات ومل يبحث عنها باملرة  ،ف�أغلب
دور الن�شر العربية مل تكلف نف�سها عناء
اال�شتغال يف اجلوانب العلمية املراد كتابتها
وتقدميها �إىل الطفل العربي  ،و�إذا ما
�أرادت تقدمي هذه املو�ضوعات ف�إن الكثري
منها يعتمد يف ذلك على الكتب املرتجمة
� ،شك ًال وحمتوى  ،على الرغم من �أن
بيئتها  ،خ�صو�ص ًا يف الر�سوم ،ال تتنا�سب
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وطبيعة البيئة العربية  ،هذان ال�سببان
هما الأ�سا�س يف ما يالحظ من �شح يف
مو�ضوعات العلوم والفنون والتكنولوجيا،
ويدعمهما �إ�ضراب الطفل العربي عن قبول
هذه املو�ضوعات المتعا�ضه املتوا�صل من
هذه املواد التي ق ّدمت له ب�صورة جافة
ومزعجة ومقحمة وب�أ�ساليب �صعبة وغري
حمببة يف مناهجه الدرا�سية يف املدر�سة
فانعك�س ذلك على ابتعاده عن مثل هذه
املو�ضوعات يف كتب الأطفال العربية � ،إذ
�أن غالبية املناهج الدرا�سية التي ّ
يتلقاها
الطفل العربي يف مدر�سته ت�أتي ب�أ�ساليب
غري متوافقة مع متطلبات وعي الطفل
و�إدراكه ،وباملرة تفوق م�ستواه  ،ولهذا
جتده ينفر منها ويهابها وال يطيقها  ،فرتاه
ال مييل كثري ًا �إىل املواد واملوا�ضيع العلمية
حتى يف كتبه الأدبية خارج نطاق املدر�سة،
على العك�س من ذلك جنده يف كتب الأطفال
لدى املجتمعات الأجنبية الأخرى التي راحت
تهتم  ،مبا يقدم للطفل من كتب خا�صة،
كتابة ون�شر ًا  ،وخ�صو�ص ًا تلك التي تتناول
مو�ضوعات العلوم والفنون والتكنولوجيا،
بل وراحت ّ
حتث عليها وتقدمها على نطاق
وا�سع لكي تواكب فيها التطورات الع�صرية
املتوا�صلة وجتعل من طفلها �أكرث قدرة
وتفوق ًا ومب�ستوى هذه التطورات .
هل من �ضوابط يف تناول كتب الأطفال
لبع�ض املو�ضوعات ؟.
نعم هناك �ضوابط فنية ومو�ضوعية
�أ�سا�سية هي التي ّ
تنظم وت�ضبط ما يتم
كتابته وتناوله من مو�ضوعات يف كتب
الأطفال  ،وهذه ال�ضوابط معروفة ومعمول
بها لدى �أ�صحاب التجارب املهمة والرا�سخة
من الكتّاب  ،الذين يدركون متام الإدراك
ما ينا�سب وما ال ينا�سب من مو�ضوعات
يتم تناولها يف كتب الأطفال  ،انطالق ًا من
خرباتهم الطويلة ومن و�سعة جتاربهم
ومن عمق فهمهم و�إدراكهم حلاجات
الطفل وحدود قدراته وميوله  ،و�إذا ما
خرج البع�ض من ه�ؤالء عن هذه ال�ضوابط
فهذا اخلروج هو من �أجل الإ�ضافة والتجديد
املنا�سبني واملتوافقني وال ي�شكالن �شذوذ ًا عن

قواعد هذه ال�ضوابط  ،ومع هذا فهناك من
الكتّاب اجلدد من يخرج عن هذه ال�ضوابط
بغري فهم ووعي وبعيد ًا عن اخلربة والإدراك
املطلوبني يف الكتابة ال�صحيحة وامل�ؤثرة
للأطفال  ،في�أتي مبا لي�س ب�صحيح ويقنع
نف�سه باعتقاد �صحته وهو لي�س كذلك،
وهذا ما ي�سبب الكثري من الإرباك والفو�ضى
يف عوامل هذه الكتابة ومبا ي�سيء �إليها و�إىل
فنونها وبالتايل ينعك�س ذلك كله بال�سلب
على �أدب الأطفال وعلى متلقيه ،وهذا
ما در�سته ّ
مف�صلة
وركزت عليه ب�صورة َّ
وعميقة يف كتابي املو�سوم (�أدب الأطفال
يف املعايري النقدية ) ال�صادر يف ال�شارقة
عام  ،2013لذلك البد من وجود ال�ضوابط
و�ضرورة التق ّيد بها يف تناول املو�ضوعات
املحددة يف كتب الأطفال  ,ولي�س �صحيح ًا ما
ي�شاع عند البع�ض يف نظرته القا�صرة من
�أن كتب الأطفال ال ت�ضبطها �ضوابط ،فبدون
ال�ضوابط ال ميكن لكتب الأطفال �أن ت�ستقيم
وت�صل �إىل املتلقي الطفل ب�صورة �صحيحة
ومنا�سبة .
ض��واب��ط فنية وموضوعية
ّ
تنظم وتضبط ما
أساسية
ي��ت��م ك��ت��اب��ت��ه وت��ن��اول��ه من
موضوعات في كتب األطفال

من وجهة نظركم ما �أهم امل�ضامني التي
�ستفيد الطفل العربي �أكرث من غريها وما
املربرات ؟ .
هذا مو�ضوع وا�سع وكبري ال ميكن املرور
عليه ب�سهولة  ،فامل�ضامني كثرية ومتعددة
بتعدد نواحي احلياة واجتاهاتها بكل ما
يقوم عليه واقعها املعا�ش  ،وما وراء هذه
الواقع بكل �سعته ومبا هو مكت�شف وغري
مكت�شف منه  ،ومبا تراوده من �أحالم
وتخ ّيالت ومتنيات وتن ّبوءات  ،ت�أتي بها
الأفكار �أحيان ًا  ،وهذه الأفكار قي طبيعتها
مثل مداد البحر ال حدود لها  ،فهي دائم ًا
ت�شكل املنطلقات الأ�سا�سية للم�ضامني
بكل اجتاهاتها وم�ساربها � ،سلب ًا و�إيجاب ًا ،
�أما �إذا �أردنا �إيراد و�إح�صاء ما يفيد الطفل
العربي فالأمر هنا يطول بنا وي�أخذنا �إىل
الفرز والتمييز جمدد ًا بني املقبول وغري
املقبول مما يجب تقدميه من موا�ضيع
لهذا الطفل ،واخت�صار ًا لذلك نقول � :إن
ما يفيد الطفل العربي من م�ضامني
هي تلك امل�ضامني العلمية واالجتماعية
والثقافية والرتبوية والتعليمية والإثرائية
التي جتعله قادر ًا على التفاعل الإيجابي
مع معطيات التكنولوجي ًا ،م�ستب�صر ًا ،
مت�أم ًال  ،متخي ًال  ،مبتكر ًا يف عوامل هذه
املعطيات  ،يكت�شفها بخيال وروح املبتكر
واملتجدد وامل�ضيف ال بخيال وروح امل�ستهلك
املدهو�ش بده�شة القا�صر عن الو�صول �إىل
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كنها و�إتيان مثيلها �أو ما يقابلها  ،فعلى
كاتب �أدب الأطفال �أن ي�أتي يف كتاباته
بامل�ضامني احل َّية واحليوية التي تزيد من
ثقة الطفل بنف�سه ومبجتمعه وبوطنه ،
وتزيد من خياله الإبتكاري والعلمي ومن
قدرته الت�أملية والناقدة ،وتدفعه �إىل حب
اجلمال وحب القراءة والكتاب  ،وتزيد من
حا�سة التذ ّوق االيجابي بكل اجتاهاته،
وحت ّفزه دائم ًا على اكت�شاف ذاته وقدراته
ومكامن قوته التخ ّيلية والفكرية التي
جتعله �أكرث فاعلية و�إيجابية  ،ومب�ستوى
التحديات التكنولوجية الع�صرية ،ومندفع ًا
�إىل اكت�ساب املعارف واملهارات ب�شكل وا�سع
وم�ؤثر يجعل منه �إن�سان ًا �سوي ًا م�شرق ًا
وم�ؤثر ًا وفاع ًال بروح العطاء والت�آخي
والت�سامح وامل�ساواة والوطنية والتعاون ،
ينبذ العنف والتع�صب وكل ما من �ش�أنه
الإ�ساءة �إىل الطبيعة الإن�سانية احل َّقة ،
وكذلك تبني الطرق ال�سليمة له مع و�ضع
احللول املنا�سبة لأبرز امل�شكالت التي يعاين
منها املجتمع العربي والتي تنعك�س ب�آثارها
ال�سلبية على الطفل ب�شكل كبري ومنها
م�شكالت احلروب وال�صراعات االجتماعية
وال�سيا�سية وما ينتج عنها من م�شكالت
التفكك الأ�سري وت�أثريات اقت�صادية وتهجري
وتفكك �أ�سري وغري ذلك الكثري  ،على الكاتب
�أن يجعل من م�ضامينه التي يكتبها
للطفل معين ًا يعينه على التحدي والثبات
واال�ستدالل والتمتع بقوة الإرادة وال�صرب
وغريها  ،وهذه  ،يف اعتقادنا  ،هي من بني
�أبرز امل�ضامني التي يجب تفعليها والرتكيز
عليها يف كتب الأطفال العربية التي نريد
منها �إفادة الطفل وعونه .
ما املو�ضوعات التي يتح ّرج الكتّاب
والنا�شرون من تناولها يف كتب الأطفال؟.
بال �شك � َّأن هناك موا�ضيع كثرية يتح ّرج
الكتَّاب والنا�شرون  ،وخ�صو�ص ًا يف واقعنا
العربي  ،من تناولها والتعر�ض لها يف كتب
الأطفال  ،تلك التي يجدون فيها �شيئ ًا من
احلرج واخلروج عن ال�سائد وامل�ألوف من
ظاهر ا َخللق وا ُخللق الإن�ساين الذي حتكمه يف

واقعنا العربي قيم وتقاليد و�أعراف حمددة،
وغريها مما �سار عليه املجتمع من �أمناط
و�سلوكيات ومعايري �أخالقية واجتماعية
و�سيا�سية ودينية حمكومة بنوع من
العرف الذي ال ميكن جتاوزه ب�إرادة �أو بغري
�إرادة من قبل الأفراد  ،فكيف بالأطفال
الذين ميثلون نواة الإن�سان امل�ستقبلي
الذي يريده املجتمع �أن يكون ايجابي ًا ونقي ًا
و�صاحل ًا ومفيد ًا لنف�سه وملجتمعه  ،و�سامل ًا
معافى من كل ما حلق بالكبار من �أمرا�ض
وعقد و�سلوكيات  ،لذلك يتج ّنب الكتّاب
والنا�شرون التع ّر�ض لتلك املو�ضوعات �أو
اخلو�ض فيها  ،ومنها على وجه التخ�صي�ص
املو�ضوعات التي تف ّرق وال جتمع  ،وتثري
النوازع اخلا�صة واملرفو�ضة يف املجتمع فتلك
من املوا�ضيع اخلطرة التي يجب جتنبها يف
الكتابة للطفل  ،ومنها خ�صو�ص ًا تلك التي
متيل �إىل تفرقة املجتمع الواحد وجتعله
طوائف متعددة  ،وكذلك املو�ضوعات التي
تتعر�ض لق�ضايا اجلن�س وق�ضايا �أخرى لها
عالقة بالذات الإلهية من قبيل املوت واحلياة
وما وراء ذلك  ،ومع كل هذا التجنب جند
هناك ما هو مت�س ّرب �إىل الطفل العربي
ب�شكل �أو ب�آخر عرب كتب الأطفال الأجنبية
واملرتجمة والتي تخفي بني �أ�سطر �صفحاتها
بع�ض الإيحاءات والرموز اجلن�سية والدينية
والتفرقة العن�صرية والدعوة �إىل العنف
والكراهية وغريها من املو�ضوعات التي

يتجنَّبها الكاتب والنا�شر العربي للأ�سباب
التي َّمت ذكرها من قبل .
جند يف ال�صحف ومواقع االنرتنت نقدا الذعا
لكتب �أطفال تناولت ق�ضايا دينية معقدة
مثل عذاب القرب ،هل من �ضوابط يف هذا
االجتاه ؟.
ال�ضوابط املتعارف عليها يف الكتابة للطفل
وما يجب عر�ضه يف كتب الأطفال هو
عدم اخلو�ض يف تناول الق�ضايا الدينية
املع َّقدة ،ومنها كما ذكرت م�س�ألة عذاب
القرب � ،إذ يجب يف ذلك جتنيب الأطفال
من اخلو�ض يف مثل هذه الق�ضايا  ،كونها
ال تدخل يف نطاق مفاهيمهم ووعيهم
وعواملهم  ،فالأطفال يف طبيعتهم احلياتية
واالجتماعية وال�سلوكية ينطلقون من
منطلقات التلقائية والعفوية والرباءة فهم
بذلك �أبرياء من الدن�س واملفا�سد التي
تطال عوامل الكبار  ،فهم مبثابة املالئكة كما
يعدون يف الو�صف ال�شائع  ،فكيف ندخلهم
يف دائرة العذاب وهم يف هذا احلال من
الرباءة وقلوبهم و�ضمائرهم �صحائف بي�ض
�أمامنا ونحن من يتولىّ خطها والكتابة
فيها �إيجاب ًا كان �أم �سلب ًا  ،فعلى ذلك ين�ش�أ
الطبع الطفلي � ،أما بخ�صو�ص ال�ضوابط يف
هذا االجتاه فهي ذات ال�ضوابط التي �سبق
احلديث عنها يف املرغوب وغري املرغوب
تقدميه من موا�ضيع وم�ضامني يف كتب
الأطفال  ،ولي�س من ال�صحيح �أن يفتح
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باب الكتابة للأطفال على كل االجتاهات
واملنافذ كما هو حال الكتابة للكبار  ،فهناك ع����������دم ال��������خ��������وض ف���ي
فارق �شا�سع وكبري بني الكتابتني  ،وذلك القضايا الدينية المعقدة
الختالف �سمات ووجهات وغايات وعوامل
املتلقني لهذه الكتابة �أو تلك  ،ومن هنا بل �أن مثل هذه الكتابات تعد وبا ًال وخطر ًا
ت�أتي ال�ضوابط بكل بداهة وو�ضوح  ،وهي على نف�سية الطفل وعلى وعيه وحوا�سه
�ضرورية جد ًا  ،فب�سبب غياب ال�ضوابط �أو وثقافته  ،وت�شكل �شيئ ًا من اخلطورة على
تغييبها عند البع�ض �صار هناك ا�ست�سهال منظومته الفكرية واحل�سية والعقلية
لعملية الكتابة للأطفال وجتاوز على والنف�سية واالنفعالية وال�سلوكية وت�ؤدي به
�ضوابطها ومتطلباتها حتى حدث ما حدث �إىل ال�شذوذ اخللقي والأخالقي و�إىل االنحراف
من انفالت وفو�ضى وركاكة يف العديد
من نتاج هذه الكتابة هنا �أو هناك  ،ففي الأكيد عن جادة ال�صواب وال�سوية  ،والذنب
واقعنا العربي الحظنا �صدور العديد من يف ذلك ال يعود �إىل هذا الطفل حقيقة � ،إمنا
الكتب املرفو�ضة فني ًا ولغوي ًا واجتماعي ًا هو ذنبنا نحن الكبار عندما دفعنا الطفل
و�أخالقي ًا وثقافي ًا يف ال�شكل وامل�ضمون ،بق�صد �أو بغريه �إىل ذلك  ،و�ساهمنا من
ومنها ما ي�شري �إىل العنف والقتل والكراهية دون �إدراك يف تغذيته بهذا االجتاه حتى
وير�سخها يف منتوج هذه الكتب ب�شكل الن�ضج وح�صول الناجت ال�سلبي !.
�صريح ووا�ضح من خالل الكالم والر�سوم  ،تختلف وجهات النظر يف تناول الأمور
وهذا احلال مرفو�ض يف الكتابة للأطفال  ،احلرجة يف احلياة وت�سمية الأمور

مب�سمياتها كما هي يف الواقع ،ما وجهة
نظركم؟.
هذا �صحيح ،فلي�س كل ما يقال ويعامل
وينطلق منه يف اجتاهات احلياة وم�سمياتها
ميكن التعامل به مع الأطفال ونقله
وجت�سيده �إليهم  ،و�إال ملا كان هناك �أدب خا�ص
للأطفال يختلف عن �أدب الكبار ،وملا كانت
هناك ثقافة خا�صة للأطفال لها معايريها
ومفاهيمها وقيمها و�ضوابطها التي ال تخرج
عن قيم الطفولة ومفاهيمها ،وال تتجاوز
عوامل الأطفال  ،ولهذا جتدنا يف عوامل الكتابة
للأطفال حذرين كل احلذر من تناول بع�ض
املفردات واملفاهيم التي درج لفظها وقولها
يف عوامل الكبار ولغتهم ،فهي عندهم بديهية
و ال حمذور منها بدرجة كبرية وقطعية كما
هو احلال عند الأطفال ،ومن ذلك على �سبيل
املثال مفردات (الك ّذاب ،امللعون واللعني،
القاتل ،الأ�سود ،ق�صري القامة ،الأعور) وغريها،
فال�صحيح واملنطقي لغوي ًا وفني ًا ونف�سي ًا
واجتماعي ًا وانفعالي ًا و�إيقاعي ًا يف الكتابة
للأطفال جتنب كتابة مثل هذه املفردات
بو�ضوح ،وذلك لكي ال نعود الأطفال على
التل ّفظ بها �أو ا�ستخدامها ا�ستخدام ًا �سلبي ًا
للنيل من الآخر  ،ولكي نع ّود الأطفال على
جتنب التلفظ بهذه املفردات و�أمثالها من
املفردات واملفاهيم الثقيلة واملرفو�ضة �صفة
وتو�صيف ًا من النواحي االجتماعية والأدبية
والنف�سية  ،و�إذا ما �أردنا يف الكتابة �إدانة
�صفة ما من ال�صفات واملفاهيم املذمومة
علينا �أن جند لها م�س ّوغ ًا �إيحائي ًا ورمزي ًا
يو�صل فكرتها �إىل الطفل يف ت�سميات
�أخرى ال تثقل �سمع الطفل وال تخد�ش حياء
نف�سه وذائقته  ،وما �شاء اهلل على اللغة
العربية فهي غنية وزاخرة باملفردات البديلة
واجلميلة التي تو�صل املعنى واملفهوم من
دون �إحداث الأثر ال�سلبي للمفردة ال�سابقة،
وهكذا يتط ّلب منا تناول الأمور احلرجة يف
حياة الأطفال وت�سمية الأمور مب�سميات
ترتقي بالواقع وترقى مبفرداته اجلميلة ،
نعم  ،علينا �أن ال ن�صوغ الكتب وكالم الأدب
املوجه للأطفال �إال مبفردات اجلمال وح�سن
ّ
التعبري ال�ساحر واملده�ش !.

أ.فاطمة سلطان المزروعي
كاتبة قصص قصيرة
وش���اع���رة إم��ارت��ي��ة

كتب الأطفال ،حتديدا ،تعترب ذات �أهمية
ق�صوى وبالغة عند القيام بالت�أليف
والكتابة ،ويجب مراعاة جوانب
الطريقة التي يتم فيها طرح املوا�ضيع،
و�أق�صد احلبكة التي تتنا�سب مع
الفئة العمرية املوجه لها الق�صة �أو
الن�ص ،ويجب التنبه للمو�ضوع
ومدى منا�سبته لتك املرحلة
العمرية ،وهناك جانب يتعلق
باملبادئ والقيم والتي من الطبيعي
ح�ضورها يف �أي ن�ص ميكن �أن
يوجه للطفل ،هذه اجلوانب املتعددة
حتتم �أهمية الإدراك التام حلاجة الطفل
وما الذي نريد �أن نوجهه له يف هذه املرحلة
العمرية ،ومن هنا يح�ضر املقبول وغري املقبول.

هل تراعي دور الن�شر العربية يف �إنتاجها
ال�شمول وتنويع كتب الأطفال ما بني
امل�ضامني املختلفة؟
يفرت�ض هذا ،بل هذا الطبيعي التنوع مطلب،
لكن مثل هذا التنوع لي�س على ح�ساب
الثوابت والقيم التي نود �أن نغر�سها يف ف�ؤاد
وعقل الطفل.
العلوم والفنون والتكنولوجيا...الخ .يالحظ
�شح مو�ضوعاتها يف كتب الأطفال العربية؟
هذا �صحيح متاما – مع الأ�سف – وقد
يعود ال�سبب للحاجة ملخت�صني يف هذه
اجلوانب الذين على اطالع بالتكنولوجيا .لكن
تبقى م�س�ؤولية امل�ؤلف قائمة ،فاملعلومات
الفنية والتكنولوجيا يف هذا الإطار لي�ست
تخ�ص�صية و�صعبت معاجلتها لتتنا�سب
والطفل .فالق�صور وا�ضح وماثل.
هل من �ضوابط يف تناول كتب الأطفال
لبع�ض املو�ضوعات؟
نعم ،هناك موا�ضيع من الأهمية تناولها� ،إال

�أن هناك موا�ضيع من الطبيعي جتنبها لأنها
لي�ست جزء من تكوين الطفل وال من منوه
الفكري والعقلي ،فهي ال ت�ضيف له قيمة
جديدة وغيابها عن ذهنه يف تلك املرحلة
من عمره ال ت�ؤثر عليه ،بب�ساطة جهله بها
غري �ضار ،ومعرفته غري نافعة وال ت�ضيف �إال
ت�سا�ؤالت �ستقوده نحو املزيد من الأ�سئلة
التي �سيحار عقله ال�صغري يف معاجلتها .لذا
من الأهمية انتقاء ما يقدم لطفل ومعرفة
ما الذي �سي�ضيفه له.
من وجهة نظركم ما �أهم امل�ضامني التي

ال������ق������ي������م ،ه���ي
أك���ث���ر م���ا ن��ح��ت��اج أن
ن����ق����دم����ه ل��ل��ط��ف��ل
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تجنب الموضوعات التي تسبب للطفل
تساؤالت قبل وقتها

�ستفيد الطفل العربي �أكرث من غريها وما
املربرات؟
�أعتقد �أن القيم ،هي �أكرث ما نحتاج �أن نقدمه
للطفل ،قيم مثل ال�صدق واملحبة والت�سامح
والإيثار والعطاء�...إلخ .جميعها قيم من
الأهمية تواجدها يف حياة الطفل منذ
نعومة �أظفاره.
جند يف ال�صحف ومواقع الإنرتنت نقدا الذعا
لكتب �أطفال تناولت ق�ضايا دينية معقدة
مثل عذاب القرب ،هل من �ضوابط يف هذا
االجتاه؟
هذا الذي كنت �أ�شري له ،خالل الإجابة املا�ضية،
وهي وجود موا�ضيع ال تنفع الطفل وال
ت�ضيف له �أي قيمة ،ورغم هذا يتم الزج
بها ويتم تناولها ،فهي ال ت�ضيف له قيمة
تربوية وال ت�ساعده اجتماعيا ،بقدر �أنها قد
ت�سبب �أملا نف�سيا وت�سا�ؤالت ما زال مبكرا �أن
يطرحها �أو �أن يهتم بها.
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مدير مدينة الشارقة للنشر:

حرية االستثمار لجميع الجنسيات
تجسد مدينة الشارقة للنشر واحدة من أهم رؤى المشروع الثقافي المتكامل إلمارة الشارقة الذي أسس له صاحب
السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي ،عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة ،وما بين الحلم والحقيقة
أطلت المدينة بعبق الثقافة وهي تعد العدة لتكون مهوى لخطى الناشرين وصناع الثقافة في كل مكان ،وفي
هذا اللقاء نجلس الى األستاذ سالم عمر سالم ،مدير مدينة الشارقة للنشر الذي أسندت إليه هذه المهمة التي ال
خلو من تحديات.
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�أ� .سامل عمر �سامل

 .1حدثنا عن مدينة ال�شارقة للن�شر :الفكرة
والبدايات؟
مدينة ال�شارقة للن�شر�أول منطقة ح ّرة
للن�شر والطباعة يف العامل ،وهي تابعة لهيئة
ال�شارقة للكتاب ،وقد ت�أ�س�ست بتوجيهات
من �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن
حممد القا�سمي ،ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم
ال�شارقة ،عام  2017لت�صبح �أول منطقة حرة
للن�شر والطباعة حملي ًا وعربي ًا وعاملي ًا من خالل
ا�ستقطاب العاملني يف قطاع الن�شر يف مكان
واحد ،وتوفري حزمة من الت�سهيالت واحلوافز
لهم ،ل�ضمان تطور �صناعة الكتاب ،وارتقاء
الن�شر واكت�ساب املزيد من النا�شرين خالل
ال�سنوات املقبلة.
    .2ما اخلدمات التي تقدمها املدينة للنا�شر؟
تقدم املدينة �إعفاءات �ضريبية كاملة ،وحرية
اال�ستثمار جلميع اجلن�سيات ،بدون قيود على
حتويل الأموال والأرباح �إىل اخلارج� ،إ�ضافة
�إىل تكاليف خمف�ضة على �صعيد ا�ستقطاب
العمالة ،والطباعة ،والتكاليف اللوج�ستية،
و�سهولة ممار�سة الأعمال التجارية ،ولديها
�أكرث من  20قاعة اجتماع ،وخمازن ،ومرافق
خدمية ،ف�ض ًال عن وجود فرع للإدارة العامة
للإقامة و�ش�ؤون الأجانب بال�شارقة ،ومركز
بيانات باملدينة ،حيث ال يتجاوز �إمتام �إجراءات
الرتاخي�ص ال � 24ساعة ،كما توفر من�صة

ف���ت���ح ال����ب����اب أم����ام
اإلب��داع��ات العالمية
ال�شراكة اال�سرتاتيجية من خالل توقيع عدد
من االتفاقيات ،كمذكرة التعاون التي وقعتها
مع وزارة الثقافة وتنمية املجتمع ،ف�ض ًال عن
تقدميها حزمة من االمتيازات للنا�شرين
�أبرزها خدمة الرتقيم الدويل للكتب ISBN
التي �ستمنح كل دار ن�شر تابعة للمدينة 50
رقم ًا دولي ًا جمان ًا ب�شكل �سنوي� ،إىل جانب
العمل على تنفيذ الربط الإلكرتوين خلدمات
الوزارة املعنية بالن�شر مع الهيئة لتي�سري
تقدمي الت�سهيالت الالزمة.
    .4هل لديكم تعاون مع جهات مهتمة
بالن�شر على م�ستوى العامل؟
بكل ت�أكيد لدينا العديد من امل�ؤ�س�سات
وال�شركات املعنية بهذا القطاع التي
اختارت مدينة ال�شارقة للن�شر ،من بينها

ضيف العدد

تت�ضمن بيانات وحمتويات  16مليون كتاب
بلغات خمتلفة.
    .3ما دور مدينة الن�شر يف جعل ال�شارقة
عا�صمة جاذبة ل�صناعة الن�شر يف العامل،
ودورها يف تر�سيخ ال�شارقة كعا�صمة عاملية
للكتاب؟
�أوال موقعها اال�سرتاتيجي الذي تتميز به
املدينة ،والذي يتيح لها االت�صال بالعامل
جو ًا ،عرب مطار ال�شارقة الدويل ،وبحر ًا من
خالل العديد من املوانئ احليوية ،وم�ساحتها
التي متتد على � 40ألف مرت مربع ،ف�ضال عن
توفريها  600مكتب جمهز وم�ؤثث لأ�صحاب
الأعمال ورواد الن�شر ،و 6000مرت خم�ص�صة
للراغبني يف م�ساحات خا�صة ب�أعمالهم.
 لعبت مدينة ال�شارقة للن�شر دور ًا حمورياًيف تر�سيخ ر�ؤى وتوجيهات �صاحب ال�سمو
ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي،
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة ،ورفد
امل�شروع الثقايف الذي �أطلقه ،حيث كانت
املدينة عن�صر ًا فاع ًال يف ح�صول ال�شارقة على
لقب عا�صمة عاملية للكتاب للعام  ،2019من
خالل فتحها الباب �أمام الإبداعات العاملية
ب�شتى �أ�شكالها وتنوعاتها للدخول �إىل الأ�سواق
العربية ،عرب �إتاحتها فر�صة اال�ستفادة من
اخلدمات واملزايا التي توفرها للعاملني يف
قطاع الن�شر على ات�ساع ح�ضورهم ،حيث
�ساهمت من خالل احت�ضانها ال�شركات ودور
الن�شر واجلهات املخت�صة يف قطاع الن�شر،
ودور الن�شر اخلا�صة ب�إ�صدار الكتب املرتجمة،
وتقدمي خدمات الن�شر الإلكرتوين وتكنولوجيا
املعلومات ،يف تر�سيخ دور ال�شارقة الثقايف،
وتر�سيخ مكانتها كعا�صمة للثقافة.
 ولتحقيق مزيد من االرتقاء واالزدهار يف�صناعة الن�شر� ،أتاحت املدينة �إمكانية تقدمي
رخ�ص مزدوجة لل�شركات وامل�ستثمرين
بالتعاون مع دائرة التنمية االقت�صادية يف
ال�شارقة ،حيث تعترب هذه الرخ�صة �إ�ضافة
نوعية جديدة للمزايا اال�ستثمارية التي
تقدمها املدينة ،بالإ�ضافة �إىل تعزيز عالقات

م�ؤ�س�سات من االمارات والربازيل والهند
وفرن�سا وغانا وال�صني و�أ�سبانيا والأمم
املتحدة و كندا وال�سينابور وا�سرتاليا واململكة
العربية ال�سعودية والأردن و لبنان وم�صر
و العراق ونيجرييا ،وتخت�ص جميعها بن�شر
الكتب ،وتقدمي خدمات الن�شر االلكرتوين
وتكنولوجيا املعلومات� ،إ�ضافة �إىل دور الن�شر
اخلا�صة ب�إ�صدار الكتب املرتجمة ،وغريها
من امل�ؤ�س�سات� ،إىل جانب اتفاقيات التعاون
التي مت توقيعها خالل معار�ض الكتاب
التي �شاركت فيها �إمارة ال�شارقة عرب هيئة
ال�شارقة للكتاب ،يف كل من الربازيل ،و�أملانيا،
والهند ،وغريها من الدول.
ي�ضاف �إىل ذلك زيارات من دور و�شركات
�ضم �أكرث
ن�شر عاملية ،منها زيارة وفد �صيني ّ
من  35نا�شر ًا ،اطلعوا خاللها على التجربة
الرائدة للمدينة� ،إىل جانب زيارة جمموعة
ال�صني للن�شر التي متتلك مكانة متقدمة
�ضمن قائمة �أبرز  50جمموعة ن�شر يف العامل
على مدار ثالث �سنوات متتالية.
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تواصل الناشر العربي مع الناشرين الدوليين :
الواقع والتحديات
�أ�صبح التوا�صل مع النا�شرين الدوليني ،من �أبرز املو�ضوعات التي يناق�شها �أدب الطفل العربي ،ويطيب ملجلة امللتقى �أن ت�شارك النا�شرين من
ذوي اخلربة يف هذا امللف و�أن ت�ضع �إفاداتهم من خالل حماور اال�ستطالع والرتكيز على الفوائد التي تعود على النا�شر العربي من ات�صاله بالنا�شر
الدويل والإ�شارة �إىل بع�ض التجارب .وقد �شارك يف اال�ستطالع كل من الأ�ستاذ نا�صرجرو�س نا�صرجرو�س  من دار جرو�س للطباعة والن�شر
من لبنان والدكتورة �سهيلة العو�ضي – دار العامل العربي للن�شر والتوزيع بدبي والدكتورة �شريين كريدية مدير عام دار �أ�صالة يف لبنان.
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ابتدرت جملة امللتقى بال�س�ؤال عن و�ضع
االت�صال الذي يحدث يف وقتنا احلا�ضر بني
النا�شر العربي والدويل؟
هل يوجد توا�صل ما بني النا�شر العربي
والنا�شرين الدوليني
يقول الأ�ستاذ نا�صرجرو�س  من دار جرو�س
للطباعة والن�شر من لبنان �إن مما ال �شك فيه
�أن العالقات بني النا�شرين العرب والدوليني

قد تطورت كثريا منذ ا�ست�ضافة العامل العربي
« �ضيف �شرف» يف معر�ض فرانكفورت
للكتاب ثم يف معر�ض لندن ومعر�ض �أمريكا
للكتاب .وقد فتحت هذه املنا�سبات الأبواب
للتعاون من خالل �شراء احلقوق بني النا�شر
العربي والدويل.
بينما ترى د� .سهيلة العو�ضي – دار العامل
العربي للن�شر والتوزيع بدبي �أن هناك قنوات

توا�صل من ّوعة ومتجددة من النا�شر العربي
والدويل؛ فبالإ�ضافة �إىل امللتقيات واالجتماعات
الثنائية التي ُتعقد خالل معار�ض الكتب
الدولية ،هناك التوا�صل امل�ستمر بني
النا�شرين عن طريق املرا�سالت ،واملتابعات
احلثيثة لأحدث الإ�صدارات ،والقوائم الق�صرية
للجوائز الأدبية؛ فكل هذا ي�ضع النا�شرين على
اختالفهم يف �سياق ثقايف م�شرتك ،وف�ضاء

�أ .نا�صر جرو�س
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عمل م�شرتك ،رغم ات�ساعه وغناه.
�أما الدكتورة �شرين كريدية مدير عام دار
�أ�صالة يف لبنان يف لبنان ،فرتى �أن عدد
الكتب التي ترتجمها «دار ا�صالة» من اللغات
الأجنبية �إىل اللغة العربية ،قليل ج ًّدا .لذلك،
� ّإن اال ّت�صال بالنا�شرين الدوليني خفيف،
ولكنه موجود على كل حال.
كيف ميكن تر�سيخ التوا�صل ما بني
اجلانبني؟
�أما ال�س�ؤال الثاين فكان عن كيفية تر�سيخ
�سبل التوا�صل ما بني النا�شر العربي
والنا�شرين الدوليني حيث يرى الأ�ستاذ
نا�صرجرو�س� أن معار�ض الكتاب هي
�أف�ضل و�سيلة لرت�سيخ �سبل التوا�صل لأنها
تتيح للنا�شرين من خمتلف الدول التالقي
والتعاون ،بالإ�ضافة �إىل برامج دعم الرتجمة
التي تقدمها بع�ض الدول وامل�ؤ�س�سات خا�صة
دولة الإمارات العربية املتحدة من خالل
معر�ض ال�شارقة الدويل للكتاب ومعر�ض
�أبوظبي للكتاب.
كما ت�ؤكد د� .سهيلة العو�ضي على �أن
اال�شرتاك يف املعار�ض الدولية هو �أهم خطوة

يف هذا ال�سياق ،بالإ�ضافة� إىل امل�شاركة الفاعلة
يف امل�ؤمترات وامللتقيات ،كما �أن التوا�صل
املبا�شر بالنا�شر الدويل الذي ي�أتي نتيجة
املتابعات امل�ستمرة حلركة الن�شر ،يوطد
العالقة بني النا�شر العربي والدويل  .
بينما ترى الدكتورة �شرين كريدية �أن ذلك
أجنبي.
يرتبط بالنا�شر العربي والنا�شر ال ّ
ّ
فلكل طريقته يف العمل .ومن �سبل التوا�صل
بني النا�شرين العرب والنا�شرين الأجانب:
لقاءات يف املعار�ض ،تبادل بريد �إلكرتوين،
وتبادل مناذج �إ�صدارات جديدة.
وكان ال�س�ؤال الثالث عن الآفاق املتاحة
للممازجة ما بن الن�ص العربي يف كتب
الأطفال والر�سم العاملي.
  يعتقد الأ�ستاذ نا�صرجرو�س ب�أنه �أ�صبح
لدينا يف العامل العربي ر�سامني مميزين ال
يقلون �إبداع ًا عن العامليني .وال �أعتقد �أن هناك
م�شكلة يف املمازجة ،فلكل ن�ص ر�سوماته
اخلا�صة فيما يتعلق بالبيئة واملجتمع
والعادات .وهناك ر�سامون ينجحون يف
مو�ضوع معني �أكرث من مو�ضوع �آخر.
�أما د� .سهيلة العو�ضي فرتى �أن هناك حدودً ا

ميكن �أن حتد هذه املمازجة من حيث املبد�أ؛
فالأدب والفن يتحاوران متجاوز ْين احلدود
والقيود .القيود قد ت�أتي من طبيعة الن�ص
�أحيا ًنا؛ فبع�ض الن�صو�ص ت�أتي ملت�صقة
بق ّوة ببيئتها ونا�سها ،وهذه رمبا حتتاج
�إىل فنان من نف�س البيئة ،لأنه �سيقر�ؤها
م�ستح�ض ًرا عنا�صرها احلا�ضرة والغائبة� .أما
الن�صو�ص ذات الن َف�س الإن�ساين احلر ،غري
املق ّيدة ب�أطر مكان �أو زمان بعينه ،فهذه
قد متثل فر�صة جيدة للممازجة ،لكن الأمر
يخ�ضع العتبارات �أخرى كثرية.
بينما ت�ؤكد الدكتورة �شرين كريدية مدير
عام دار �أ�صالة يف لبنان على �أن كتاب
الطفل العربي ،يختلف يف بنيته عن كتاب
الطفل الأجنبي .فعلى �سبيل املثال ،يف الكتب
الأجنبية ،الكتب امل�ص ّورة للمرحلة الأوىل
�سمى « ،»Pictures Booksوالكتب للمراحل
ُت ّ
�سمى « ،»illustrations Booksوهنا
الأعلى ُت ّ
الن�ص .يف
يختلف دور الر�سوم يف دعم ّ
الر�سام ّ
املراحل الأوىلُ ،ي ّ
مطلعً ا
ف�ضل �أن يكون ّ
على بيئة الطفل وحميطه.
وا�ستق�صى ال�س�ؤال الرابع عن الفوائد التي

د� .شريين كريدية
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تعود على النا�شر العربي من ات�صاله بالنا�شر
الدويل.
ي�ؤكد الأ�ستاذ  نا�صرجرو�س ب�أن النا�شر
الدويل مطلع على تطور حركة الن�شر العاملية
ب�صورة �أف�ضل وذلك من خالل الإمكانات
التي توفرها له احتاداته والدورات املهنية
التي تنظم لكي يطلع على �آخر امل�ستجدات
والإح�صائيات الدقيقة يف حركة الن�شر
العاملية وبالتايل ف�إن االت�صاالت بني النا�شر
الدويل والعربي تتيح لهذا الأخري اكت�ساب
خربة �أو�سع ،بالإ�ضافة �إىل �أن التوا�صل املبا�شر
مع النا�شر الدويل يتيح للنا�شر العربي �أن
يطلعه على �إنتاجه.
ومن جانبها ت�ؤكد د� .سهيلة العو�ضي �أن
دائما فوائد من االت�صال بالآخر،
هناك ً
واالنفتاح على ما لديه من خربات وجتارب.
وال ّ
�شك �أن توا�صل النا�شر العربي بالنا�شرين
الدوليني يفتح �أمامه � ً
آفاقا كثرية للتطوير
واكت�ساب خربات جديدة يف جمال الن�شر.
كما �أنها فر�صة لرت�سيخ وجود النا�شر
العربي ،وتقدمي الكاتب العربي ،والإنتاج
العربي للنا�شرين الدوليني ،مبا يزيد من
والتو�سع.
فر�صة االنت�شار
ّ
بينما ترى الدكتورة �شرين كريدية مدير
عام دار �أ�صالة يف لبنان �أن الفوائد التي
تعود على النا�شر العربي من ات�صاله
بالنا�شر الدويل تتمثل يف ترجمة كتب
و�إغناء الإ�صدارات ّ
واالطالع على جديد عامل
الن�شر.
وكان ال�س�ؤال اخلام�س عن ما يعيق توا�صل
النا�شر العربي مع النا�شرين الدوليني؟
  يرى الأ�ستاذ  نا�صرجرو�س� أن الإمكانيات
املادية للنا�شر العربي �ضعيفة و�أن وقلة
من النا�شرين العرب ي�شاركون يف املعار�ض
الدولية ،وبالتايل ال ميكنهم التوا�صل مع
النا�شر الدويل ب�صورة مبا�شرة.
و ال ترى د� .سهيلة العو�ضي معيقات
حقيقية حتول دون التوا�صل بني النا�شر
العربي والنا�شرين الدوليني ،خا�صة يف

زمن غدا فيه التوا�صل بني
�أي طرفني مرهو ًنا ب�ضغطة
زر ،لكن ميكن �أن نتحدث عن
�صعوبات يواجهها النا�شر
العربي يف النجاح يف بيع
حقوق �إ�صداراته للنا�شر الدويل؛
�إذ ما زال النا�شر العربي يواجه
�صعوبات كثرية لي�صل �إىل
مرحلة �أن يكون الطرف الذي
يبيع احلقوق ،ال الذي ي�شرتيها،
خا�صة فيما يتعلق بكتب
الأطفال.
وترى الدكتورة �شريين
كريدية مدير عام دار �أ�صالة
يف لبنان � أن من املعيقات
مزاحمة النا�شرين العرب على
النا�شر الأجنبي نف�سه ،و�أحيا ًنا
الكميات
على العناوين ذاتهاّ .
التي ُتطبع يف البالد العربية
من كل عنوانّ � ،
الكميات التي
أقل بكثري من ّ
تطبع يف �أوروبا مثلاً .
و�أخريا هل من جتارب ؟
    يقول الأ�ستاذ نا�صرجرو�س �إن الدورات
املهنية التي تقام على هام�ش معر�ضي
ال�شارقة و�أبو ظبي للكتاب والتي جتمع
النا�شرين العرب بالنا�شرين الدوليني هي
جتارب ناجحة .ويجب �أن تعمم على معار�ض
�أخرى عريقة ،كمعر�ض القاهرة الدويل
للكتاب ومعر�ض بريوت الدويل للكتاب
ومعر�ض الريا�ض للكتاب ،لأنه يف و�ضع
عدم توافر �إمكانيات م�شاركة للكثريين
من النا�شرين العرب يف املعار�ض الدولية،
فاللقاءات املهنية يف املعار�ض العربية ت�سد
ق�سم ًا من الفراغ .وهنا ال بد من احلديث
عن �أهمية ما يقوم به ملتقى نا�شرين
كتب الأطفال ،الذي ي�شارك يف �أهم املعار�ض
الدولية  ،ويتكفل مب�صاريف �إيفاد بع�ض
�أع�ضائه للم�شاركة واكت�ساب اخلربة املهنية
والتعريف بن�شاطات امللتقى  ،وما هو مميز

د� .سهيلة العو�ضي
يف هذه اخلطوة �أنه يف كل منا�سبة ير�سل
�أع�ضاء مل يتح لهم ال�سفر �سابقا.
وترى د� .سهيلة العو�ضي �أن التجارب
الناجحة �آخذة يف االمتداد واالت�ساع� ،سواء
كانت جتارب حمل ّية �أو عربية ،و�إذا كان يل
�أن �أقرتح �أم ًرا يف �إطار االنفتاح على �سوق
الن�شر الدويل فقد يكون مفيدً ا خالل هذه
املرحلة �أن يتبنى امللتقى العربي لنا�شري
كتب الأطفال تقدمي بع�ض الإ�صدارات
املتميزة يف املعار�ض الدولية ،ك�إ�صدارات
مر�شحة للرتجمة للغات الأخرى .فمن املمكن
�أن يطلب من كل نا�شر �أن ير�شح �إ�صدار ًا
�أو �إ�صدارين ،ثم جتمع هذه الرت�شيحات يف
كت ّيب �أو من�شور يوزع يف املحافل الدولية
كرت�شيحات من امللتقى لإ�صدارات عربية
ت�ستحق �أن جتد لها موقعً ا على خريطة
الن�شر العاملي.
وال ترى الدكتورة �شريين كريدية مدير
عام دار �أ�صالة يف لبنان جتارب الفتة للنظر.
ولكن نقرتح تعزيز ح�ضور امللتقى يف
املعار�ض الدولية ،ودعم ترجمة �إ�صدارات
من العربية �إىل لغات �أخرى.

دور نشر جديدة
تنتسب لعضوية الملتقى
وافق جمل�س �إدارة امللتقى العربي لنا�شري كتب الأطفال على طلبات االنت�ساب لعدد من دور الن�شر، ،
وقد �أعربت الأمانة العامة للملتقى عن بالغ �سرورها بالأع�ضاء اجلدد ودورهم املنتظر يف امل�شاركة،
ورفد م�سرية امللتقى والتفاعل مع �أن�شطته و�صوال لتحقيق �أهدافه ال�سامية.
الهدهد للنشر والتوزيع

اإلمارات

علي الشعالي

القارئ الصغير

سوريا

مازن مستو

مكتبتي

اإلمارات

موفق هيثم الحافظ

إتقان للخدمات التربوية

األردن

عبد الكريم الخباص

القلم للنشر والتوزيع

اإلمارات

فؤاد علي يونس

وعمال بأحكام المادة الرابعة الفقرة ( )4من النظام الداخلي قرر مجلس إدارة
الملتقى منح العضوية الفخرية للمؤسسات التالية:
 -1مكتبة الملك عبد العزيز العامة – الرياض -المملكة العربية السعودية
 -2جمعية البحرين للتنمية اإلنسانية – مملكة البحرين
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أقدم نسخة مكتوبة من القرآن الكريم
�أعلنت �سلطات مقاطعة «�شنغهاى» �شمال غربى ال�صني عر�ض �أقدم
ن�سخة مكتوبة من القر�آن الكرمي بال�صني فى معر�ض للثقافة وال�سياحة
مبحافظة «�شيونهوا».
وذكرت �سلطات املقاطعة� ،أن هذه هى املرة الأوىل التى تعر�ض فيها هذه
الن�سخة القدمية والقيمة من القر�آن الكرمي �أمام العامة.
والتي تقع فى � 867صفحة ومق�سمة �إىل  30جملدا ،فى م�سجد
“جيهت�سي” مبحافظة “�شيونهوا” ،ويرجع تاريخها �إىل ما بني
� 1100إىل � 1300سنة ،لتكون بذلك �أقدم ن�سخة مكتوبة من
القر�آن الكرمي فى ال�صني ،و�أي�ضا واحدة من �أقدم الن�سخ املكتوبة للقر�آن
الكرمي فى العامل .
وكان خرباء متخ�ص�صون فى �صيانة الأعمال الأثرية الورقية فى البالد
قاموا ب�أعمال ال�صيانة الدقيقة لهذه الن�سخة القيمة من القر�آن الكرمي
ومت �إدراجها �ضمن قائمة الكتب العريقة القيمة بال�صني «اليوم ال�سابع”

أليس في بالد العجائب كتاب
أطفال منع تداوله الصين
رواية �ألي�س يف بالد العجائب التي تعترب
من �أ�شهر كتب الأطفال التي �ألفها
الإجنليزي لوي�س كارول  ،1965وحتكي
عن فتاة تدعى� ألي�س  ت�سقط يف جحر
�أرنب ثم يقودها اجلحر �إىل عامل خيايل فيه
خملوقات غريبة.
ا�ستنادا �إىل قوانني الرقابة �أقدمت
�إحدى املقاطعات ال�صينة على منع الرواية
ومنعت تداولها عام  !1931لتحقري
الرواية ملكانة الإن�سان.
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تع ّد مكتبة الكونغر�س من
املعامل البارزة يف عا�صمة الواليات
املتحدة الأمريكية ،وا�شنطن،
حيث ت�ضم  130مليون مادة
خمتلفة ،منها  29مليون كتاب،
ومواد مطبوعة بـ  460لغة،
و�أكرث من  58مليون وثيقة.
�أ�س�ست املكتبة يف عام 1800
م .لتخدم �أع�ضاء الكونغر�س
الأمريكي و يعود الف�ضل يف
�إن�شائها للرئي�س الثالث للواليات
املتحدة ،توما�س جيفر�سون.

شواهد ومشاهد

 460لغة في مكتبة الكونغرس

ماسح جوجل اآللي
جلوجل طريقة خا�صة بامل�سح الرقمي للكتب،
وذلك عن طريق ا�ستخدام ما�سح الكتب الآيل
الذي تو�ضع فيه الكتب داخل �آلة مع كامريا
رقمية من على بعد ،وتبلغ �سعة هذا املا�سح
�ألف �صفحة يف ال�ساعة ،مبا ميكنه من م�سح
�أكرث من مليون كتاب �سنوي ًا.
�إال �أنه لوحظ غري دقة امل�سح مبا يجعلها يف
بع�ض الأحيان غري ممكنة القراءة.
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أسباب انتشار الجهل العلمي
تو�سع احلديث عن الثقافة العمل ّية يف وقتنا
ّ
الراهن ،وذلك نتيجة وجود ه ّو ٍة كبرية بني
عمل
معرفة العامل واملتخ�ص�ص يف ٍ
جمال ٍ
معينّ  ،واملعرفة التي تنت�شر بني العامة �أو
بعيدة عن املح ّدد،
بعلوم �أخرى
املتخ�ص�صني
ٍ
ٍ
وينتج عن هذا الأمر ق ّلة الوعي العلمي
واملعرفة العلم ّية ملا يحدث على الأر�ض من
واكت�شافات بارزة ،واجلهل بالكثري
اخرتاعات
ٍ
من الظواهر املحيطة والإجنازات العلم ّية على
اختالفها ،ويعود هذا الأمر ب�سبب عدم �إيجاد
الو�سيلة �أو الطريقة لنقل هذه املعلومات
ً
نتيجة ل�سوء
مب�سط ومفهوم� ،أو
ب�شكل ّ
ِ
�إي�صال املعلومة �أو التلقني (الببغائي) ،والذي
ال زال رائج ًا يف العديد من الدول حول العامل
ً
نتيجة
وحتديد ًا يف الدول النامية ،وذلك
لعدم االعتياد على �سلوك �سبل التفكري
العلمي ال�صحيح والف�ضول الذاتي للمعرفة
وحب اال�ستطالع يف هذا املجال.

جزائرية تدخل
غينيس بكتاب يزن
 45كيلوغرام
دخلت نورة طاع اهلل (� 28سنة)وهي روائية
جزائرية �إىل مو�سوعة غيني�س للأرقام
القيا�سية بت�أليفها لـ �أ�ضخم كتاب يف العامل
و�أكرثه غرابة ،بعنوان « �أبواب النجاح «
وبذلك حتطم الرقم القيا�سي ال�سابق الذي
كان بحوزة جمموعة كتّاب من �أمريكا.
وي�ضم الكتاب الذي يحمل � 10551صفحة،
ويزن �أكرث من  45كيلوغرامّ � ،أما طوله فيبلغ
� 57سنتيم ،وتطرقت الكاتبة فيه لآالف
احلكم ال�شعبية والأمثلة القدمية واملقوالت
امل�أثورة امل�ستوحاة من احلياة اليومية.
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تفضيل األلوان
تعترب الألوان جزءا ال يتجز�أ من بيئتنا املحيطة ،وظلت ترتبط
بالب�شر يف حلهم وترحالهم منذ القدم ،ولهم عنها انطباعات
ظلت باقية يف الإدراك اجلمعي للإن�سانية ،فال يدرى ملاذا اختار
اللون الأبي�ض الذي ي�صنع من احلجر الأبي�ض ليظل رمزا للنقاء
 ،بينما يقابله يف الداللة العك�سية اللون الأ�سود الذي ي�ستخرج
من كربون اخل�شب.
�أما احلياة فيبدو �أنها هي التي ن�صبت اللون الأحمر لريمز للقوة
واخلطر ،حيث كان النا�س يف احل�ضارات القدمية ي�ستخل�صونه
من الديدان.
�أما اللون الأزرق فقد ك�شفت م�سوح �شملت اململكة املتحدة
والواليات املتحدة و�أ�سرتاليا وال�صني وهونغ كونغ وماليزيا
و�سنغافورة وتايالند و�إندوني�سيا �أن اللون الأزرق هو ّ
املف�ضل
لدى غالبية النا�س.

أكبر دار نشر
في العالم
�شكل اندماج داري الن�شر راندوم هاو�س
التابعة مل�ؤ�س�سة بريتل�سمان وبنجوين
التابعة مل�ؤ�س�سة بري�سون ،ميالد �أكرب دار
ن�شر يف العامل .با�سم»بينجوين راندوم
هاو�س» ،حيث ت�سعى املجموعة اجلديدة
ملواجهة حتديات ع�صر الن�شر الإلكرتوين.
وقد �أحدث ميالد الداراالندماجية �صدى
كبريا يف �سوق الن�شر العاملية ،وكانت هذه
ال�صفقة قد خ�ضعت ،نظرا ل�ضخامتها،
ملوافقة املفو�ضية الأوربية ،و وزارة
العدل الأمريكية وال�سلطات الأ�سرتالية
والنيوزيلندية .و�ستكون الدار العمالقة
واحدة من عدة �شركات تعمل يف �سوق
الن�شر باللغة الإجنليزية �إىل جانب بيع هذه
الكتب يف ال�سوق الأوروبية.

ابتكار
موضوعات
جديدة لكتب
األطفال
�أثار الأ�ستاذ النا�شر حممد عدنان �سامل
جمددا ابتكار مو�ضوعات جديدة لكتب
الأطفال حيث ما زالت حكايات اجلدة
وال�شخ�صيات واملعارك التاريخية ت�شد
�أطفالنا؟ الذين �أ�صبحوا مييلون �أكرث
�إىل اخليال العلمي ،واملخرتعات احلديثة،
وال�شخ�صيات االفرتا�ضية ،وتوقعات
امل�ستقبل.
كيف �سنكتب لأطفالنا بعد �أن �شبوا عن
الطوق ،وجاءهم من العلم ما مل ي�أتنا؟
وما الآثار التي تركتها الف�ضائيات
وو�سائل االت�صاالت املتطورة والو�سائط
الرقمية على �أذواقهم وممار�ساتهم؟!

أزهار
الموسمار
أصغر كتاب
في العالم
عر�ضت دار «توبان» للن�شر اليابانية
�أ�صغر كتاب يف العامل بعنوان «�أزهار
املو�سمار  ،مع ن�سخة منه باحلجم
الكبري ،ب�سعر  235يورو ،وهو كتاب ال
تتمكن العني املجردة من �إب�صار الأحرف
وال�صور التي يت�ضمنها ،و�أو�ضحت الدار
�أن الأحرف والر�سوم ال تظهر �سوى من
خالل تكبريها ،لأن هذا الكتاب امل�صغر،
يحتوي على � 22صفحة ،ويبلغ طول
كل �صفحة  0.75ملم.
يذكر �أن �أ�صغر كتاب م�سجل يف
كتاب غيني�س قد طبع يف رو�سيا عام
 .1996بحجم  0.90×0.90ملم.
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