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نادر ابراهيمي. ،لينا كيال� ،قصص األطفال ،دراسة مقارنة

، املحكية، منذ أقدم العصورشكلت القصص الواقعية منها و الخيالية، املكتوبة منها و 

جزءاً اليتجزأ من ذاكرتنا و أسهمت يف تكوين شخصياتنا و نظرتنا للحياة و الناس و 

 األحداث.

و لطاملا شّكل الرتاث القصيص رافداً متدفقاً لألدب عامًة و ألدب األطفال خاصًة، 

ية، ة و األخالقفوجد فيه كتّاب أدب األطفال حقالً خصباً �ادته الفنية و قيمه الرتبوي

 و تنبّهوا منذ القديم إىل أهمية تقديم هذا الرتاث لألطفال �ختلف فئاتهم العمرية

لتعريفهم بتاريخهم و حضارتهم و موروثهم الثقايف و الشخصيات املؤثرة يف تاريخ 

أممهم. و قد تنّوعت أشكال استلهامهم للرتاث، فمنهم من أخذ تلك القصص ك� 

عليها من التغي�ات ما يتناسب مع ما يريد تقد�ه لألطفال هي، و منهم من أجرى 

من خاللها. فكان منهم َمن أعاد صياغتها اللغوية و تحويلها إىل أشكاٍل مبّسطٍة 

تتناسب مع الفئة العمرية لألطفال الذين يكتب لهم، و منهم َمن غّ� يف شخصياتها 

ج د تدرّ قمه الرتبوية و األخالقية. و أو أحداثها إلكسائها ثوباً يتالءم مع روح العرص و قي

هذا االستلهام يف كيفيته، فمنهم َمن نجح يف تقديم قصٍص موا�ٍة لروح العرص و 

منهم َمن أخفق يف بعض املواضع. و عندما نتحدث عن اإلخفاق يف إعادة صياغة 

 هذه القصص فإنه البد من اإلشارة إىل نوع�:

اثية بثوٍب مناسٍب للطفولة يحقق األهداف اتب يف تقديم القصة الرت إخفاق الك -أ

 الرتبوية و الفنية املرجوة منها، و يتناسب مع قدرات األطفال الفكرية و اللغوية.

 ب املتمثل يف تغي�ه ملا ال يجوز تغي�ه، كتحريفه لواقعٍة تاريخيٍة أوإخفاق الكات -ب

 حقيقًة.نسب أقوال و أفعال لشخصياٍت تاريخيٍة أو دينيٍة � تكن لهم 

لإلضاءة أك� عىل هذا املوضوع نتناول بالدراسة و التحليل إعادة صياغة قصص  

الرتاث الوطني و العاملي لألطفال يف األدب� العر� و الفاريس متمثالً يف اثن� 
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من كتّاب أدب األطفال الذين كتبوا هذا النوع من القصص و ه� نادر ابراهيمي من 

 ورية.إيران و لينا كيال� من س

 و سنتناول يف بحثنا هذا القصص اآلتية أ�وذجاً:

اء (قصة كأس امل »ى آِب خنكحكايت كاسه«(بطل األبطال) و  »پهلوان پهلوانان«

 للينا »صديقٌة أم عدّوةٌ «و  »غاق ينجو من حيلة الثعلب«البارد) لنادر ابراهيمي، و 

 كيال�.

نبدأ بحثنا هذا بالوقوف عىل معنى الرتاث، فقد جاءت هذه الكلمة يف املعاجم 

َورَِث فالٌن أَباه يَرِثُُه ِوراثًَة و   ... «العربية تحت مادة (ورث) فنجد يف لسان العرب: 

ماالً أَرِثُه ِورْثاً َو ِم�اثاً و َم�اثاً. و أَْورََث الرجُل َولََدُه ماالً إِيراثاً َحَسناً. و يقال: َورِثُْت فالناً 

و تقول: َورِثُْت أَ� َو َورِثُْت اليشَء من أَ�  َورْثاً إذا ماَت ُمَورِّثَُك، فصار م�اثه لك ...

أَرِثُه، بالكرس فيه�، ِورْثاً َو ِوراثًَة و إِرْثاً، األَلُف منقلبٌة من الواو، ورِثًَة، ابن األَعرا�: 

اُث واحد ... ابن سيده: و الِورُْث و اِإلرُْث الِورُْث و الَورُْث و اِإلرْثُ   و الِوَراُث و اِإلَراُث و الرتُّ

َاُث و املِ�اُث: ما ُورَِث؛ و قيل: الِورْث و امل�اُث يف املال، و اِإلرُْث يف الحَسب  و الرتُّ

...«١ . 

 و جاء يف معجم املصطلحات العربية يف اللغة و األدب أن كلمة الرتاث تعني ما خلفه

السلف من آثار علميٍة و أدبيٍة م� يعترب نفيساً بالنسبة لتقاليد العرص الحارض و روحه. 

مثال ذلك الكتب املحققة و ما تحتويه املتاحف و املكتبات من آثار و كتٍب تُعترب 

٢جزءاً من حضارة اإلنسان . 

العصور و عند الشعوب كافًة  منذ أقدم -الذي هو موضوع بحثنا –ارتبط أدب األطفال 

ارتباطاً وثيقاً بالرتاث، إذ شّكل الرتاث بأشكاله املكتوبة و املحكية مصدراً رئيساً يف 

                                                             
 ، مادة ورث.١٩٩٢، دار صادر، ب�وت، ابن منظور،  ١
 .١١، ص ١٩٨٦، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، سلي�ن، حس� محمد،  ٢
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الكتابة لألطفال. فأول من كتب مجموعًة قصصيًّة خاصًة باألطفال، و نقصد هنا 

ثم  »حكايات أمي األوزة«) الشاعر الفرنيس الكب� الذي كتب مجموعة ١(تشارلز ب�و

كان جامعاً  »أقاصيص و حكايات الزمان املايض«أخرج مجموعًة أخرى س�ها 

للحكايات و النوادر الّشعبيّة، و استمد قصصه من الناس، و أضفى عليها طابعه الفنّي 

الغنّي بالرشاقة و رهافة اإلحساس. كذلك نجد يف إنجلرتا أن حركة الكتابة لألطفال و 

٢التي بدأت مع (جون نيوبري الذي استعان بفريٍق كب�ٍ من كتّاب القصة إلنجاز ) 

مرشوٍع موجٍه لألطفال نتج عنه نحو مائتي كتاب صغ�، قد ضمت األساط� و 

 الخرافات و الحكايات الشعبية. 

) مجموعًة ١٨١٢و يف أملانيا ظهر األخوان (يعقوب و وليم جريم) اللذان قّدما عام (

و ظهر الجزء الثا� منها  »ألطفال و البيوتحكايات ا«قصصيًة لألطفال تحت عنوان 

تدّون الحكاية «). و قد نالت هذه املجموعة شهرًة واسعًة و �يزت بأنها ١٨١٤عام (

ك� يحكيها الشعب دون إضافات تشوهها و دون تضمينها رمزاً مسترتاً أو حكمًة خفيًّة، 

٣ألّن الحكاية الشعبية يف نظر األخوين جريم تراٌث خالٌد ... «  

يف العا� العر� شكل  -�عناها الفني –و اتخذت الصورة األوىل للكتابة لألطفال 

االستلهام من الرتاث العاملي، فقد كانت البدايات مع أحمد شوقي الذي تأثر �ا 

ك� أن كامل كيال� . »شوقيات صغ�ة«كتبه (الفونت�) الشاعر الفرنيس و صاغ 

عا� العر� استلهم أغلب قصصه من الرتاث� الذي يعّد مؤسس أدب األطفال يف ال

٤العر� و العاملي . 

و يف إيران أيضاً اقرتنت بداية تأليف القصص لألطفال بالرتاث، فكان أول من كتب 

قصصاً لألطفال يف التاريخ الحديث (طالبوف تربيزي) الذي ألّف مجموعًة قصصيًة 

و (ا�يل) بطل جان جاك  يظهر فيها التشابه ب� بطله »كتاب احمد«تحت عنوان 

روسو. و بنيت الكث� من قصص األطفال يف إيران عىل استلهام املصادر الرتاثية 

                                                             
١Charles Perrault  
٢John Newbery  
 .٥٣ -٤٧، ص ١٩٨٨، ٤، مكتبة األنجلو املرصية، مرص، طانظر: حديد، د. عيل،  ٣
 .١، ص٢٠٠٦، اتحاد الكتاب العرب، سورية، انظر: قرانيا، محمد،  ٤
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مثنوى «و  »شاهنامه«و  »كليلة و دمنه«و كتاب  »ألف ليلة و ليلة«األدبية ككتاب 

 .و غ�ها، و املصادر الرتاثية الدينية و التاريخية، و الخرافات و األساط� »معنوى

 اتخذ استلهام الرتاث يف قصص األطفال شكل�:و قد 

(بازآفرينى): و يعني استلهام الكاتب لقصٍة من قصص الرتاث القديم  إعادة الخلق -١

يف هذا  -ليخلق منها قصًة جديدًة تختلف قليالً أو كث�اً عن األصل. يتخذ الكاتب 

ها من التغي�ات ما ن قصة الرتاث بناًء أصلياً لقصته، و يجري عليم -النوع من القصص

 ويتناسب مع الفئة العمرية التي يكتب لها، و الرسالة التي يريد أن يوجهها لألطفال 

هدفه من الكتابة لهم. و قد �تد هذه التغي�ات لتشمل القصة كلها فال يبقى من 

و قصة الرتاث إال أثراً ضئيالً، و قد تقترص عىل تغي�اٍت يف الشخصيات أو األحداث أ 

 ية.النها

عادة الصياغة (بازنويىس): و هنا يحافظ الكاتب عىل بناء القصة الرتاثية، و تقترص إ  -

التغي�ات التي يجريها الكاتب عىل زيادة حدٍث إىل القصة أو حذف حدٍث منها، و 

 إجراء بعض التغي�ات اللغوية التي تشمل املفردات و الرتاكيب

٢ليقدم قصًة تتناسب مع العرص الحايل و لغته . 

سنحاول هنا اإلضاءة أك� عىل مسائل العالقة ب� الرتاث و قصص األطفال و األشكال 

م) و  ١٩٦٩الناتجة عنها من خالل دراسة قصت� للكاتبة السورية لينا كيال� (

 هـ.ش). ١٣٨٧ -١٣١٥أخري� للكاتب اإليرا� نادر ابراهيمى (

                                                             
، تهـران، هـا، ها و جنبـهگیانظر: حجازى بنفشه، ادبيات كودكان و نوجوانان، ویژ  ١

 .۳۸ -۳۷، ص ۱۳۸۳
هـاى هاى بهرام بيضـايي از داسـتانحسيني، انواع بازنويىس و بازآفرينى انظر: دريا كناري، رقيه وها� و مريم ٢

 .٣٠٦-٣٠٥، ص ١٣٩٦، بهار و تابستان ٨٢ى ، ش�ره٢٥، سال كهن، 
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ويل) و قد  پوریایكان يعيش يف بالد خوارزم بطٌل مشهوٌر ٌعرف ب� الناس باسم (

كان أشجع الشجعان يف زمانه. أحبه أهل خوارزم كث�اً، و � تكن شجاعته وحدها 

ويل) حكي�ً و عطوفاً و محباً للناس.  پوریایالسبب يف حب الناس له، فقد كان (

ن ويل) كث�اً يف شبابه، و عندما تقدم به العمر الزم خوارزم. و قد كا پوریاىسافر (

�  والشبان يأتون من مختلف أرجاء البالد طلباً ملبارزته و لكنه كان يرفض باستمراٍر، 

يكن رفضه ملبارزتهم إال إشفاقاً عليهم، فلم يكن يريد أن تضعف عز�تهم و هم يف 

م شاٌب شجاٌع من (سيستان) ترافقه أمه العجوز و أوج شبابهم و قوتهم. ذات يوٍم، قد

 پوریایويل) و لكن األخ� رفض. ألّح الشاب يف طلبه و كان ( پوریایطلب مبارزة (

ويل) املسجد مساًء فوجد أم الشاب  پوریایويل) يرفض باستمراٍر. ذات ليلٍة قصد (

يل) و پوریایب. تأثّر (العجوز هناك تدعو الله و تتّرضع إليه راجيًة أن ينرص ابنها الشا

�ا رآه كث�اً و غلبته الح�ة ب� أن يسمح للشاب بهز�ته فيدخل الرسور إىل قلب 

ب أمه و يساعد الشاب عىل تحقيق أمنيته، و أن يبارزه بكامل قوته فيهزمه و يُفرح قلو 

أهل خوارزم. و قرر بعد تفك�ٍ طويٍل مبارزة الشاب بكامل قوته. احتشد الناس يوم 

ويل) يف قرارة نفسه أن هذا  پوریایبارزة و ما إن بدأت املبارزة حتى أدرك (امل

الشاب �تلك الكث� من القوة البدنية و اإلرادة الصلبة، ك� شعر الناس كلهم أن 

هذه املبارزة تختلف عن سابقاتها. استمرت املبارزة حيناً من الزمن إىل أن شعر 

أنه لن يستطيع الصمود حتى نهاية املبارزة ويل) بالتعب الشديد و أدرك  پوریای(

فاستسلم للشاب الذي طرحه أرضاً. دهش أهل خوارزم جميعاً، و لعجزهم عن تصديق 

 ما حدث توجهوا بأصابع االتهام إىل والدة الشاب العجوز و قالوا إنها ساحرٌة أنزلت

 ويل) فتسببت يف هز�ته. عندها شعر الشاب السيستا� پوریایلعنتها عىل (

بالكث� من الحزن و اليأس فقد بذل الكث� من الجهد يف هذه املبارزة و ها هم 

 الناس ينسبون انتصاره إىل السحر. 

ويل) بحاله فخاطب الناس بصوٍت مرتفعٍ يصل إىل الجميع مؤكداً أن  پوریایشعر (

). حينها حمل الناس البطل� عىل أكتافهم و پهلوان پهلوانانالشاب جديٌر بلقب (
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 .ويل) خوارزم و � يعلم أحٌد وجهته پوریایحتفلوا به�. بعد تلك املبارزة غادر (ا

لقب البطل محمود الخوارزمي، و هو بطٌل قوميٌّ و عارٌف و شاعٌر عاش  پوریای ويل)(

خ يف أواخر القرن السابع و أوائل القرن الثامن. ليست هناك معلوماٌت دقيقٌة عن تاري

والدته و حياته، فقد عّده البعض من أهل اوركنج من مدن خوارزم بين� عّده البعض 

وم. و جاء يف إحدى الوثائق القد�ة من اآلخر من مدينة كنجه يف أذربايجان الي

العرص الصفوي أنه من أهل سل�س و خوي. و ذُكر أنه كان كث� السفر يف شبابه، و 

 قد جاب بالد آسيا الوسطى و إيران و الهند. 

و الشاب يف الرواية التاريخية عىل النحو  پوریای ويل)وردت قصة املبارزة ب� (

. پوریای ولی) من الهند إىل خوارزم و طلب مبارزة (اآل�: يف أحد األيام جاء بطٌل 

 پوریای ولی)شاهد ( پوریای ولی) مبارزته و لكن الشاب ألّح كث�اً. و ذات ليلةٍ رفض (

أم الشاب يف املسجد تب� و تترضع إىل الله تعاىل أن ينرص ابنها الشاب لينال ما 

ليدخل الرسور إىل قلب أمه أن يسمح للشاب بهز�ته  پوریای ولی)يصبو إليه. فقرر (

حالًة من الكشف  پوریای ولی)العجوز. و يف اللحظات األخ�ة من املبارزة شهد (

٢العرفا� . 

 �قارنة النص� نصل إىل النتائج اآلتية: 

 لشخصية املحورية يف القصة (شخصية البطل): ا -١

پهلوان پوریای ولی) يف الرواية التاريخية و يف قصة (�تلك شخصية البطل (

پوریای ولی) بطٌل قومٌي نال لقب (پهلوانان) الس�ت الشكلية و الباطنية ذاتها، ف 

 (پهلوان پهلوانان) لسنواٍت عديدٍة، و هو محبٌّ للناس جميعاً و عطوٌف و متسامٌح.

 اقترص االختالف ب� الروايت� عىل نقطت�: 

 اً أيضاً.پوریای ولی) كان عارفاً و شاعر (أ) � يذكر ابراهيمي أن 

                                                             
 .۱۳۷۱، همگام با کودکان و نوجوانان، تهران، ابراهيمى، نادر،  ١
 .۱۳۴۸، تهران، ۲، جنفیسی،  ٢
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پوریای ولی) كان يعمل يف حياكة القبعات، بين� (ب) جاء يف الرواية التاريخية أن 

 ذكر ابراهيمي أنه كان يعمل يف تدريب الشبان عىل املبارزة.

 يف االختالفان املذكوران آنفاً سطحيان ال �سان بنية القصة و اليلعبان دوراً جوهرياً 

 س� األحداث و تطورها أو تقديم الشخصية البطل للقارئ.  

 املكان يف القصة:  -٢

كان يعيش يف خوارزم، و هذا ما ذكرته  پوریای ولی)ورد يف قصة ابراهيمي أن (

الف وقع يف تحديد بلد الشاب الذي جاء ملبارزة الرواية التاريخية. لكن االخت

، فقد ذكرت الرواية التاريخية أنه كان من الهند، بين� جاء يف قصة پوریای ولی)(

 ابراهيمي أنه من سيستان. 

ي ال نريد هنا أن نذهب بعيداً يف التأويل و لكن ر�ا يعود السبب يف اختيار ابراهيم

جاع هو الخلفية التاريخية لسيستان يف لسيستان لتكون مسقط رأس الشاب الش

 الفكر اإليرا� فهي موطن البطل اإليرا� الشه� رستم. 

و نؤكد هنا أيضاً أن هذا التغي� أيضاً ال يؤثر يف س� األحداث و تطورها و رسم 

 الشخصيات. 

يكمن يف الحدث  (پهلوان پهلوانان)الختالف العميق ب� الرواية التاريخية و قصة ا -٣

قرر يوم املبارزة الس�ح  پوریای ولی)لرئيس. فقد جاء يف الرواية التاريخية أن (ا

 للشاب باالنتصار عليه إشفاقاً منه عىل أمه العجوز. بين� جاء يف قصة ابراهيمي أن

عاش حالًة من الرصاع الداخيل ب� املبارزة بكامل قوته و الس�ح  پوریای ولی)(

ملبارزة أن الشاب �تلك من القوة و اإلرادة ما � للشاب بهز�ته، و أدرك خالل ا

 يكن ينتظره، و خارت قواه ف� كان منه إال أن استسلم للشاب. 

هذا التغي� الذي أحدثه ابراهيمي يف الحدث الرئيس كان سبباً يف انتقاد البعض 

١له  ).۷۲، ص گذر، (انظر: رضا ره 

                                                             
 .۷۲، ص ۱۳۸۰، نرش روزگار، تهران، يوسفى، محمدرضا،  ١
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 و سنحاول هنا تسليط الضوء عىل هذا التغي� للوقوف عىل أسبابه و نتائجه. 

 –األمر الذي ال شك فيه أن ابراهيمي غّ� الحدث الرئيس يف القصة عامداً، فالكاتب 

طلٌع عىل الرواية التاريخية، ف� الذي دفعه إىل تغي� سبب هز�ة م -ال محالة

 ؟ پوریای ولی)(

الدقيق للقصة أن ابراهيمي قد أشار يف غ� موضعٍ إىل نلحظ من خالل التتبع 

رضورة منح الشباب الفرصة إلثبات ذواتهم، و م�رسة دوٍر فاعٍل يف بناء املجتمع و 

پوریای تطويره. و نستطيع تتبع هذه اإلشارات يف خطاب الشاب الذي جاء ملبارزة (

١ولی .( 

و الهدف الذي ابتغاه و لكننا  نقول هنا إن الكاتب � يخطئ يف الرسالة التي قدمها

يًة نواجه مسألًة غايًة يف األهمية و هي أن ابراهيمي اختار قصًة �تلك مرجعيًة تاريخ

و تروي إحدى اللحظات الهامة يف حياة شخصيٍة كان لها حضورها الثقيل يف الحياة 

ن. و لثاملقرن ااألدبية و الدينية و االجت�عية اإليرانية يف أواخر القرن السابع و أوائل ا

 عندما يغ� الكاتب يف أحداث القصة فهو يغّ� حقائق تاريخيًة. ك� أن الكاتب توجه

بقصته لألطفال و هم عندما يقرؤون القصة سيستقبلون ما جاء فيها دون التفك� 

بالعودة إىل كتب التاريخ للتأكد من صحة الحادثة. و نتيجًة لذلك ستتكون لدى 

ن هذه القصة معلوماٍت تاريخيًة خاطئًة عن شخصيٍة تاريخيٍة األطفال الذين يقرؤو 

 هامٍة من بالدهم. 

ًة تسلط الضوء رسالًة سامي -من خالل هذا التغي� –صحيٌح أن الكاتب قد ضّمن قصته 

عىل قدرات الشباب الكامنة و رضورة منحهم الفرصة للمساهمة يف بناء املجتمعات، 

قصٍة تاريخيٍة و ال بد له من الحفاظ عىل ما �س و لكن الكاتب أغفل أنه يعيد خلق 

 روح القصة أو حقيقة الشخصيات املذكورة فيها. 

 :»الرسالة القش�ية«نذكر أوالً القصة ك� وردت يف 

                                                             
 .۱۴ -۱ -۸، ص ابراهیمی، نادر،  ١



 

 

٩٣ 

سمعت جنيداً يقول: دخلت يوماً عىل الرسّي السقطي و هو يب�، فقلت له: ما «

الصبيّة، فقالت: يا أبتي، هذه ليلٌة حارٌة، و هذا الكوز  يبكيك؟ فقال: جاءتني البارحة

أعلّقه ها هنا. ثم إ� حملتني عيناي فنمُت، فرأيت جاريًة من أحسن الخلق قد نزلت 

من الس�ء، فقلت: ملن أنت؟ فقالت: ملن ال يرشب املاء املربَّج يف الكيزان. 

الخزف � يرفعه و �  فتناولت الكوز فرضبت به األرض فكرسته. قال جنيد: فرأيت

�١سه، حتى عفا عليه الرتاب . 

 :»ى آب خنكنعرض هنا ملخصاً  لقصة ابراهيمي و التي عنونها ب "حكايت كاسه

تبدأ قصة ابراهيمي ك� جاء يف الرسالة القش�ية، فقد جاءت حفيدة رسّي السقطي 

املاء البارد. و إليه يف ليلة حارة، و طلبت منه أن يعلق الكوز لها لعلها ترشب بعض 

لكن رسّي نيس أمر الطفلة و نام، فجاءه يف الحلم طفًال جميالً �لك جناح� 

كب�ين زرقاوين، هبط إليه من الس�ء و حدثه عن الخطأ الذي ارتكبه يف حق 

الطفلة، و عندها وجد رسّي نفسه عطشاً يجول يف بستاٍن كب�ٍ ميلٍء بأوا� املاء، و 

املالك الذي قبل  –ها وجده فارغاً. فاعتذر من الطفل كان كل� اقرتب من أحد

اعتذاره رشط أن يقدم املاء البارد كل يوٍم ألطفال الحي، و منذ تلك الليلة يجول 

٢رسّي باملاء البارد عىل أطفال الحيّ  . 

 بعد املقارنة ب� القصت� نش� إىل النقاط اآلتية:

 الشخصيات:  -١

شخصيات القصة، و جاءت هذه التغي�ات عىل أجرى الكاتب بعض التغي�ات عىل 

 الشكل اآل�:

شخصية رسّي: رسم الكاتب لهذه الشخصية الس�ت الظاهرية نفسها التي وردت  -

و الكاتب � يذكر أن رسي أحد أهم أعالم التصوف، بل . »الرسالة القش�ية«يف 

                                                             
، تصحيح و استدراكات بديع الزمان فروزانفر، انتشارات عث��، أبوعيل حسن بن أحمد،  ١

 .٣١-٣١، ص ١٣٦١، ۲چ، تهران، و فرهنگیعلمى 
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يخاطب األطفال يف اكتفى بذكر أنه عا�ٌ يعلم الناس. و هذا األمر مربٌر للكاتب فهو 

قصته، و هم �تلكون مقداراً ضئيالً من املعارف و املعلومات، و ما �تلكونه منها 

يقترص عىل ما يتعلمونه يف البيت و املحيط و املدرسة، و يف مثل هذا السن ال 

 �كن رشح مفاهيم التصوف و العرفان لهم. 

 تحقيق املتعة و الرتفيه عن و من جهٍة ثانية، فالغاية من القصة هي بالدرجة األوىل 

األطفال، و تقديم الفائدة لهم بطرٍق بسيطٍة غ� مبارشٍة. و كذلك فإن عدم ذكر هذه 

 املعلومة ال يؤثر عىل س� األحداث أو تفاعل األطفال معها.

شخصية الطفلة: � يجِر ابراهيمي تغي�اً عىل شخصية الطفلة يف القصة، و التغي�  -

يع ذكره هو أن ابراهيمي ذكر أن الطفلة حفيدة الشيخ العا�، و الوحيد الذي نستط

هذا ال يؤثر يف س� األحداث بل يقوي عنرص التأث� يف القصة. كذلك فقد منح 

 ابراهيمي شخصية الطفلة حيزاً أكرب و جعلها أك� حضوراً و تأث�اً.

 الشخصية التي رآها رسي يف الحلم: -

أن رسّي السقطّي رأى يف الحلم فتاًة ال مثيل  »القش�يةالرسالة «جاء يف كتاب 

لج�لها هبطت إليه من الس�ء و رشعت �خاطبته، و خطابها له يحمل أبعاداً عرفانيًة 

بحتة. بين� جاء يف قصة ابراهيمي أن رسي شاهد يف حلمه طفالً صغ�اً �لك 

قديم القصة لألطفال جناح� كب�ين و جميل�، و هذا التغي� يتناسب أك� مع ت

فهو يلبس القصة ثوباً يال�هم و يجعل الشخصيات أك� قدرًة عىل خلق جسور 

 التواصل و التفاعل معهم.

 األحداث:  -٢

أن  »الرسالة القش�ية«برز التغي� األك� أهميًة يف الحدث الرئيس، فقد جاء يف رواية 

له حاجة الطفلة لل�ء البارد يف رسّي رأى يف حلمه فتاًة و قد أنبته الفتاة عىل إغفا

كالٍم ذي مفاهيم عرفانية ك� ذكرنا آنفاً. بين� جاء يف قصة ابراهيمي أن رسّي رأى 

طفالً ذا أجنحٍة جميلٍة و قد خاطب رسّي و دعاه إىل االهت�م بحاجات األطفال و 

 السعي إىل تحقيقها. 



 

 

٩٥ 

يال الذي يجذب ك� برع ابراهيمي يف توصيف الحدث و أعمل فيه عنرص الخ

األطفال كث�اً و يشدهم إىل القصة. فقد جعل ابراهيمي رسّي يرى يف حلمه أنه 

رتب عطشاٌن جداً و كان يتجول يف بستاٍن كبٍ� �لؤه أوا� املاء، و لكنه كان كل� اق

 من إناٍء يجده خالياً.

نها أجرى نقول هنا إن ابراهيمي حافظ عىل هيكل القصة و الرسالة التي تحملها و لك

عليها من التغي�ات ما يتناسب مع الفئة العمرية التي يكتب لها. م� جعل القصة 

أقرب إىل ذهن الطفل و اهت�ماته. ك� أنه جرد القصة من بعدها العرفا� الذي 

يصعب عىل األطفال إدراكه و الوقوف عىل معانيه. و أشبع تعطش األطفال إىل 

أجراها عىل الحدث الرئيس، فأكسب بذلك القصة الخيال من خالل التغي�ات التي 

 قي�ً أخالقيًة تربويًة ال تخلو من املتعة.

استلهمت لينا كيال� إحدى قصص الرتاث العاملي الشه�ة و ألبستها ثوباً جديداً 

 يضفي عليها املزيد من املتعة و القيم الرتبوية الهادفة. 

قصة لينا كيال� يسمع غراٌب طفل� يقصان من كتاٍب قديٍم حكاية غراٍب يخدعه  يف

ثعلٌب محتاٌل و يحصل عىل قطعة الج� التي كانت معه. فانزعج الغراب من غباء 

الغراب املذكور يف القصة و من مكر الثعلب. و شق طريقه يف الغابة و بين� هو يف 

ا و تابع التحليق. � يكن الغراب جائعاً فقرر طريقه إىل عشه وجد قطعة جٍ� فالتقطه

االحتفاظ بقطعة الج� لليوم التايل. تعب الغراب من الط�ان فحط عىل غصِن شجرٍة 

طلباً للراحة و بين� هو كذلك رأى حيواناً �يش يف الغابة باحثاً عن يشٍء يأكله و 

يخترب ما إن كان عندما اقرتب الحيوان أدرك غاق أنه ثعلٌب فقرر غاق حينها أن 

الثعلب سيحاول خداعه ك� جاء يف القصة التي سمعها من الطفل�. فأثار بعض 

الضجة إىل أن التفت الثعلب نحوه و رأى قطعة الج� التي يحملها فقرر الحصول 

عليها �كره. و لكن الثعلب � يطلب من الغراب الغناء ك� جاء يف القصة القد�ة بل 

و أنه يريد منه النزول عن أعىل الشجرة ليتعارفا. فكر الغراب  أخربه أن صوته جميٌل 
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في� يجب فعله فالثعلب ماكٌر و إذا نزل إليه فسوف يرسق منه قطعة الج�، و إذا ترك 

الج� عىل الغصن فقد يسقط و يلتقطه الثعلب. حينها قرر غاق التهام قطعة الج� 

ٌة رماها للثعلب و أخربه أنه ليس أحمقاً رغم أنه � يكن جائعاً و بقيت منها قطعٌة صغ� 

١كالغراب الذي جاء يف القصة . 

استلهمت الكاتبة إحدى قصص الرتاث العاملي الشه�ة، و هي قصٌة كتبها الفونت� 

الفرنيس، و نالت الكث� من الشهرة و ترجمت إىل لغاٍت عدة. و أجرت الكاتبة 

 التغي�ات اآلتية:

الفونت�) كاملًة يف بداية قصتها عىل لسان  القد�ة (قصةذكرت الكاتبة القصة  -١

الطفل�، و هي بذلك قد عرّفت األطفال بإحدى قصص الرتاث العاملي الشه�ة و 

 املمتعة و أحيتها يف ذاكرتهم و مهدت برباعٍة لقصتها. إضافًة إىل القيمة الج�لية

يسة ب� القصت� و لقارئ مجاالً للمقاا –ألسلوب القص هذا، فهو �نح الطفل 

الوقوف عىل أوجه االختالف بينه� م� يسهم يف عملية التواصل مع الطفل و ترسيخ 

 العربة يف ذهنه مع تحقق عنرص املتعة.

ة من خالل هذا األسلوب يف إضفاء جوٍّ من الفكاهة عىل القصة، و نجحت الكاتب -٢

األخذ بالعربة التي الفكاهة عنٌرص يجذب األطفال و يشدهم إىل قراءة القصة و 

تقدمها. تجىل عنرص الفكاهة يف الحل الذي اعتمده الغراب غاق عندما قام بأكل 

قطعة الج� رغم أنه � يكن جائعاً حتى ال يروي األطفال في� بعد أن الغراب أحمق 

 يقع دا�اً ضحية مكر الثعلب.

ثل بالتأكيد جحت الكاتبة يف الحفاظ عىل الهدف التعليمي للقصة و الذي �ن -٣

عىل أهمية الحيطة و الحذر و عدم االنخداع باملديح الكاذب. ك� أن الكاتبة حّملت 

ب القصة قي�ً جديدًة �ثلت يف تقد�ها صورًة حيًة عن فائدة األخذ بالعربة من تجار 

اآلخرين. فقد اعتاد األطفال يف القصص التي يقرؤونها أو يسمعونها عن أمهاتهم و 

 تصار الثعلب املاكر و انهزام املخلوقات الضعيفة أمامه، و لكنهم هناجداتهم عىل ان

 يجدون الغراب ينترص عىل الثعلب بعد أخذه بالعربة. 

                                                             
 .٩٦١٩كيال�، لينا، غاق ينجو من حيلة الثعلب، مجموعة (الغراب غاق)، وزارة الثقافة، سورية،  ١



 

 

٩٧ 

 

كانت مجموعٌة من األفاعي تعيش يف صحراء قاسيٍة و كانوا يعانون قلة املاء و الطعام 

فيها الكث� من املاء و الطعام. عاشوا يف تلك فيها، فقرروا الهجرة إىل واحٍة خرضاء 

الواحة بهناٍء و سعادٍة. و يف أحد األيام جاءت مجموعٌة من الفتيان مع مرشدهم يف 

رحلٍة علميٍة إىل الواحة نفسها، و قرروا نصب خيامهم فيها. و بين� كان أحد األطفال 

ها و يحدثها عن ج�ل يتجول يف الواحة شاهد أفعى جميلًة فضية اللون، فأخذ يراقب

لونها. فرحت األفعى �ديح الطفل لج�لها و محبته لها و وعدته أن تبقى صديقًة له و 

ال تسبب له األذى. و بين� هي عائدٌة إىل وكرها رأت الطفل �د يده ليقطف فطراً 

أبيضاً. عادت مرسعًة و لكن الطفل كان قد أكل قطعًة من الفطر السام فلم تجد بداً 

دغه ليدخل جزٌء من سمها إىل جسمه و يبطل مفعول الفطر الساّم. انتبه من ل

األطفال إىل صديقهم فأرسعوا إليه و شاهدوا آثار أنياب األفعى عىل يده فقام مرشدهم 

بقتلها، و نقلوا الطفل إىل املستشفى و هنالك علموا من الطبيب الذي عالج الطفل 

ته. و عندها رشعوا يفكرون: هل األفعى أن األفعى قد أنقذت حياة الطفل �ا فعل

١صديقٌة أم عدوٌة؟  . 

يلتقط أثر هذه القصة يف  »كليلة و دمنة«من كتاب  »الناسك و ابن عرس«من قرأ قصة 

يح� : »كليلة و دمنة«قصة كيال�. و نذكر هنا خالصة القصة ك� وردت يف كتاب 

 أودعت أرادت املرأة االستح�م فأن امرأة ولدت غالماً جميالً ففرح به أبوه. و ذات يومٍ 

الطفل عند أبيه، فلم يلبث أن جاءه رسول امللك يستدعيه و � يجد من يخلفه عند 

ابنه غ� ابن عرٍس داجٍن عنده كان قد رباه صغ�اً، فرتكه الرجل عند الصبي و ذهب 

 مع الرسول.

بها ابن عرس بعد برهٍة خرج من بعض حجارة البيت حيٌة سوداء فدنت من الغالم فرض

و وثب عليها و قتلها ثم قطعها و امتأل فمه من دمها. ثم جاء الرجل و فتح الباب 

فالتقاه ابن عرس كاملبرش له �ا صنع من قتل الحية. فل� رآه ملوثاً بالدم ظن أنه 
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قتل ولده و � يتثبت يف أمره فرضب ابن عرس بعكازه ف�ت. و عندما دخل رأى 

بالقرب منه تقبع حيٌة مقطعٌة. عندها تب� له سوء فعله يف العجلة الغالم حياً سلي�ً و 

١و ندم عىل ذلك ندماً شديداً  . 

و الكاتبة استلهمت من القصة املذكورة الفكرة و العربة و صاغته� يف قالٍب قصٍيص 

 جديٍد. و هنا نش� إىل النقاط اآلتية:

تبة قصًة من الرتاث العاملي و هي قصٌة ال تحمل جذوراً تاريخيًة، اختارت الكا -١

كتاٌب يقوم عىل الخيال م� منح الكاتبة مقداراً أكرب من  »كليلة و دمنة«فكتاب 

 الحرية يف التعامل مع النص و تقد�ه بصورٍة تتناسب مع العرص الحايل و معطياته.

القصص القد�ة و لكن الوقوف عىل هذا األمر  عادة خلقهذه القصة من نوع إ  -٢

صعٌب. فقد استلهمت الكاتبة من إحدى قصص الرتاث القديم فكرًة و أعادت خلقها 

 يف قصٍة جديدٍة تختلف عن قصة الرتاث يف زمانها و مكانها و شخصياتها و أحداثها.

 افظت الكاتبة عىل هدف القصة و العربة التي تقدمها.ح -٣

، و هو إضافًة تحمل الكث� من القيم األخالقية و الرتبوية »و دمنة كليلة«قصص  -٤

إىل ذلك يحمل الكث� من املتعة و يجذب األطفال �ا فيه من الخيال و خاصًة أن 

شخصياته من الحيوانات التي تجتذب األطفال و تشدهم إىل القصة و التواصل 

 الهادف معها.

و إيران من الرتاث، و تنوعت مصادر هذا الرتاث  ريانهلت قصص األطفال يف سو  -١

ن خرى مأ من مصادر تراثيٍة أدبيٍة، و مصادر تراثيٍة تاريخيٍة، و مصادر تراثيٍة دينيٍة، و 

 الرتاث العاملي. 

يحقق هذا الفن القصيص الكث� من األهداف، أهمها تعريف األطفال برتاثهم و  -٢

تعرفوا من خالله عىل الرتاث األد� و الشعبي تاريخهم. و فتح أفٍق جديٍد لهم، لي
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 العاملي.

ظ فن (إعادة صياغة قصص الرتاث) عىل هوية النص األصيل و يف ح� يحاف -٣

تقترص التغي�ات فيه عىل تبسيط اللغة، أو إجراء بعض التغي�ات البسيطة عىل 

(إعادة الشخصيات و س� األحداث دون أن تؤثر عىل بناء النص األصيل، يقوم فن 

خلق قصص الرتاث) عىل تغي� بناء النص األصيل (الرتا�)، فالكاتب فيه يستلهم 

قصًة من مصادر الرتاثية املكتوبة أو املحكية و يعيد صياغتها، و قد يضيف إليها 

شخصياٍت جديدًة أو يحذف منها إحدى الشخصيات، ك� أنه قد يغ� زمان القصة و 

�ا يتناسب مع الرسالة التي يتوجه بها لألطفال من مكانها، و يعيد قولبة األحداث 

خالل القصة. و تبقى يف النص الجديد آثاٌر دالٌة عىل النص القديم الذي تم األخذ 

عنه. ك� أن هذا الفن القصيص ال يقترص عىل تغي� املضمون، بل يقوم يف جوهره 

 عىل البناء الفني لألثر و مدى نجاح الكاتب يف ذلك. 

كاتب قيوداً ال بد من م املصادر الرتاثية التاريخية و الدينية يفرض عىل الاستلها -٤

 يف االلتزام بها، فالكاتب هنا يتعامل مع حقائق تاريخية ال يحق له تغي�ها أو التغي�

 لنادر (پهلوان پهلوانان)مقدماتها و أسبابها. و هذا األمر ملسناه يف دراستنا لقصة 

 هام مصادر الرتاث األدبية و الشعبية �نح الكاتب مقداراً ابراهيمي. يف ح� أن استل

 أكرب من الحرية يف التعامل مع النص و إعادة قولبته.

صيص عدٍد أكرب من البحوث و الدراسات لهذا النوع من القصص ال بد من تخ -٦

لتحديد ضوابطه، و التعريف بأشكاله، و الوقوف عىل مواطن القوة و الضعف فيه، و 

 به. االرتقاء

*** 
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ها، ها و جنبهیژگیحجازى بنفشه، ادبيات كودكان و نوجوانان، و_ ٥
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