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 طورهاتل و ايات القصة الشعرية في أب األطفابد
 (التجربة المصرية مثلا )

 
 :خطة البحث 

 (الشعرية ونشأها في األدب العربي نافذة على القصة )التمهيد 
 (التجربة العربية)نشأة القصة الشعرية في أدب االطفال / 1م
 (تجارب الرواد والمحدثين)بدايات القصة الشعرية في مصر / 2م

 تجربة محمد جالل عثمان  -
 تجربة أحمد شوقي -

 تجربة عبد اهلل فريج  -

 تجربة ابراهيم العرب  -

 تجربة جبران النحاس -

 
 (: لمحدثين تجارب ا) 

 تجربة الهراوي  -
 تجربة الكيالني  -

 تجربة عبد العليم القباني  -

 تجربة احمد زرزور -

 تجربة احمد سويلم  -
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 ها في االدب العربي تنافذة على القصة الشعرية ونشأ: تمهيد

. فددي األدبوداللتهددا اصددطالحيا  " القصددة الشددعرية"البددد مددن وقفددة علددى مفهددوم  
خالل منظور واضد  يرسدي االسداس د هذه الداللة من ضمنه الموضوع من تحديتلما ي

 . النظري لهذا الموضوع
ونعنددي بالقصددة الشددعرية اسددتخدام الشدداعر الاندداةي علددى الفطددرة والسددليقة بعدد   

بوصددفها وسدديلة تعبيريددة . ادوات التعبيددر التددي يسددتعيرها مددن فددن اخددر هددو فددن القصدد 
ي ديددده فدددي ( التمثيدددل)كدددان  الدددذيتددد دي فدددي القصددديدة القصدددد البال دددي نفسددده ( دراميدددة)

 . (1)الشعر القديم
تركيددددز لأو مجموعددددة أحددددداض  ويفتددددر  فيهددددا اوالقصددددة الشددددعرية تحكددددي حدددددثا   

واالختصدددار والبعدددد عدددن التفصددديل والتحليدددل فدددي عدددر  األحدددداض وصدددوال   لدددى النهايدددة 
وهددذه القواعددد التركيبيددة للقصدة أخرجتهددا مددن أسددلوب . المرسدومة لهددا فددي خيددال الشداعر

 .(2)ة النثريةالقص
معتمدددا  علددى حكاةيددا  وبا  لوقيددل فددي القصددة الشددعرية أنهددا  سددرد شددعري يتخددذ أسدد 

 بندددداش الشددددعري محدددددد بددددالزمنلحدددددض واحددددد أو مجموعددددة أحددددداض ضددددمن  طددددار مددددن ا
معبددددرة عددددن فكددددرة تكددددون فيهددددا الشخصددددية مددددثال  ن  الخددددارجي أو النفسددددي وتحديددددد المكددددا

سلسدل الحددض مندذ بدايتده تمدام  معتمددة علدى محولة  ياه  لدى أأساسيا  محركة للحدض  
 .(3)بالذروة أو العقدة في شكل القصة التقليديةنهايته مرورا  حتى 

والسرد في القصديدة هدو نسدث نثدري مفعدم بداألجواش الشدعرية يمكدن التحددض مدن  
يددراد األحددداض و  ةخاللدده بحريددة فددي وصدد  األخبددار وقدد  الحكايدد ندداول الشخصدديات توا 

                                                 

 .033، ص 1891عز الدين اسماعيل، الشعر العربي المعاصر، دار العودة، بيروت، . د( 1)

لخطيررب، القصررة والح ايررة فرري الشررعر العربرري فرري صرردر ايسررل  والعصررر األمررو  دار بشررر   . د: ينظررر( 2)
 .44- 45، ص 1883، 1الثقافية، بغداد، طالشؤون 

عمر الطالب، القصة في شعر امرر  القري ، بحرث  رد  فري جامعرة الموصرل ،  ريرة التربيرة  سر  الرغرة . د( 3)
 . 11العربية، ص 
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وهددذا األنسددياث فددي السددرد  .نسددج الحبكددة والكشدد  عددن لحظددة التنددويروتبددادل الحددوار  و 
مددن نسددج القصددة وعناصددر بناةهددا ألن نسددتفيد فددي بندداش القصدديدة  بندداشا  لدده أثددره البددال  

وهددذا يعنددي تددوافر . (1)السددرد البددد لدده مددن سددارد فددون الشدداعر يتددولى ذلدد  فددي قصدديدته
بمعندى قيدام الشداعر بخلدث  قد الشدكلية فدي القصديدة  موضدوعية ال شرطين في البنيدة

منفصل ظاهريدا  فدي األقدل عدن مددة قصديدته أو تقم  مثل رواية حيادي  لى حد ما  
وثانيهما مراعاة هذا الروايدة لشدروط الحبكدة عن جمهوره أيضا   و من شخو  وأحداض 

 . (2)القصصية
ري فددي القصدد  الشددعوتجددد الباحثددة بعددد اطالعهددا علددى العديددد مددن نصددو   

والحدبض  أن هذه الشروط متحركة تكتسب فعاليها مدن الدن  القصصدي  األدب القديم
 !وظرفه المتحّول

 ن مددا يقددال عددن مفهددوم القصددة الشددعرية فددي عصددر ماقبددل االسددالم والعصددور  
( خليدل مطدران)قال عن مفهدوم القصدة الشدعرية التدي اسدتحدثها يالتي تلته يختل  عما 

وكدددددان يضدددددم قصددددداةده ( 1107)أصددددددر ديوانددددده األول عدددددام   حدددددين (1782-1191)
حيض حمد له بع  الباحثين نزوعده الدواقعي فدي شدعره وقصصده الشدعرية . القصصية

المعبرة عدن بعد  واقعدات الحيداة  مدن دالةدل هدذا الندزوع القصصدي الدذي تدوفرت فيده 
 .(3) ((ر  وعقدة وحلعأركان القصة من 

ذي نشددأ فيدده بددالظر  التدداريخي الددوبددذل  يكددون تعريدد  القصددة الشددعرية مرتبطددا   
هددذا الددنمط الشددعري  أي أن التعريدد  متحددر  مددن مرحلددة تاريخيددة ألخددر   وقددد عبددرت 

                                                 

 ي   اظ  الجنابي البنيرة القصصرية فري ا صريدة العرا يرة الحديثرة بحرث مقرد  لرنردوة السرنوية الثالثرة فري ( 1)
 .77، ص 1883، جامعة الموصل

، مجررة الجامعرة، (بين القصصية والغنائيرة)ناصر يوسف عثامنه، ابراهي  موسى سنجلو ، مقالة بعنوان ( 2)
 .81 ، ص 1899، ايرول، 1، ج(0)، العدد (ع)مجرد 

مصطفى عبد الرطيف السحرتي، الشعر العربي المعاصر عرى ضوء النقد الحديث، مرط المقتطرف، القراهرة، ( 3)
 . 211 – 214 ، ص1859
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 ن تحديددددد مفهددددوم القصددددة :" بشددددر  الخطيددددب حددددين قالددددت. بوجهتدددده د عددددن هددددذا الددددرأي
 . (1)"الشعرية يرتبط بالفترة التي يشملها البحض

الشددعر  مددن أبددوابأن القصددة الشددعرية لددم تصددب  بابددا  ))ويددر  معظددم البدداحثين  
 .(2) ((ربياالعربي  ال بعد احتكاكنا باألدب ال

وتجددددد الباحثددددة أن هددددذا الددددرأي يميددددل نوعددددا  نددددا عددددن كفددددة الموضددددوعية ألسددددباب  
وأندده ينسددحب فددي األقددل علددى المرحلددة التددي ظهددرت فيهددا القصددة الشددعرية فددي  (3)عديدددة

 .دواوين شعراةنا المحدثين في أواةل االربعينيات

                                                 

 .59 -57طيب، القصة والح اية في الشعر العربي في صدر ايسل  والعصر األمو ، ص خبشر  ال( 1)

، بيرروت، دار العرر  لرمليرين، 2أني  الخور  المقدسي، ايتجاهرات األدبيرة فري العرال  العربري الحرديث، ط( 2)
، دار العرر  لرمليرين، القراهرة، 1ط ديرد،طه حسرين، تقريرد وتج: ينظر ايضاا . ، الهامش081، ص 13خ18

أن ايورايين عرفوا الشعر القصصري فجراء مطرران ينشريء شرعراا  صصرياا :إذ جاء فيه . 118، ص 1879
 ".نيرون"منه هذه القصيدة التي ذ رتها 

 :وهذه األسباب هي( 3)
خدمه امرررؤ وهرو اسررروب مر لوف منررذ أن اسرت)أن العررب عرفروا األسرراليب الدراميرة فرري الشرعر ال قرردي   -

 (.الر ي 
 . 033عز الدين اسماعيل، الشعر العربي المعاصر، ص : ينظر

، المقدمررة ومررا 1815محمررد مفيررد الشرروباني، القصررة العربيررة القديمررة، مررط، دار العررر ، القرراهرة، : وينظررر
 .بعدها

 : نه وم. وأصحاب هذا الرأ   ثيرون ويزداد مؤيدوا هذا الرأ  يوماا بعد يو  وتتفق معه  الباحثة
 نرررور  حمرررود  القيسررري، لمحرررات مرررن الشرررعر القصصررري فررري األدب العربررري، سرسررررة الموسررروعة . د

 . 1893، منشورات دار الجاحظ، بغداد، 71الصغيرة، 
 عري النجد  ناصف، دار نهضة مصر لرطبع والنشر، بدون تاريخ . 

 1874، عري عبد الحري  محمد، القضية العربية في العصر الجاهري، دار المعارف، مصر . 

 : هذا فضلا عن عدد من الرسائل الجامعية في هذا الباب
 حا   حبيب عزر، ملمح السرد القصصي في الشعر العربي  بل ايسل ، رسالة ماجستير . 
  عري جابر المنصور ، القصة فري مقدمرة القصريدة العربيرة فري العصررين الجراهي وايسرلمي، رسرالة

 .ماجستير

 ،ملمح السرد القصصي في الشعر ايندلسي، رسالة د توراه إنقاذ عطا اهلل العاني . 

 عبد القادر الغضنفر ، عناصر القصة في الشعر العباسي، رسالة د توراه . 
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دورها أن تنفدددددي تدددددأثر األدب العربدددددي بشدددددعراةه وناثريددددده   ن الباحثدددددة  لددددديس بمقددددد 
وجددوا ولتجسيد اطالعاتهم بعوامل تجديدد فدي أداةهدم الفندي شدعرا  ونثدرا  بعامل الترجمة  

فددي الترجمددة نافددذة يطلددون مددن خاللهددا  لددى مددا يرفددد نتدداجهم بددرو  جديدددة تالحقهددا مدد  
اندددت محاطدددة بظرفهدددا ولكدددن عمليدددة الترجمدددة ك. األجنددداس األخدددر  مدددن األدب الاربدددي

وهي األخر  مرت بمراحدل  قللدت مدن فاعليتهدا وقيددت الثقافي والسياسي والفني أيضا  
الفنددون األدبيددة فددي الددوطن العربددي مددن مشددوش  ت بهددابالمراحددل التددي مددرّ  نشدداطها شددبيهة

 .(1)وتطور وانعطافات
دا  أن حركدة الترجمدة واحددة مدن العوامدل التدي ميدزت نوعدا  جديدد"وممدا ي يدد ذلد   

ثددم جدداشت مرحلدددة متممددة لتلدد  االنجدددازات  ذ . مددن مواقدد  الفدددن القصصددي بشددكل عدددام
ظهرت قصاةد انقطعدت فيهدا المسدافة بدين الشدعر والقصدة وهدي تطمد   لدى تقدديم الفدن 

البنيددة الشددعرية بعددد أن كانددت المحدداوالت الشددعرية  لداخددوناضددجا  القصصددي متكددامال  
كتوظي  عنصدر جزةيا  رة وتنتف  انتفاعا  قصيت القصة الاالولى تفيد من بع  معطيا

اهد التدددي الحدددوار  والحدددوار الدددداخلي واألصدددوات وتقدددديم الصدددورة العامدددة ل جدددواش والمشددد
فتطددورت القصدديدة الشددعرية حيددض صددار الشدداعر يلددتقط . رييدددور فيهددا الموضددوع الشددع

                                                                                                                                            

محسررن اطمرريش بخصرروص الح ايررة الشررعرية فرري مرحرررة الثمانينررات لرري  ايلتفررات إلررى الح ايررة . ويررر  د
يث، فهنرا  العديرد مرن المحراويت السرابقة الري يرحرظ وجعرها مادة القصيدة أمراا مسرتحدثاا فري الشرعر الحرد

يريررا أبررو ماضرري واليررا  أبررو شررب ة،  القررار  اهتمررا  الشررعراء فيهررا بررايراد الح ايررة وشررعر خريررل مطررران واي
ومعرروف الرصررافي دليررل عررى هررذا ايهتمررا ، ولعرل أترررب المحرراويت تتصرف ب نهررا سرررد لوا عرة سررمع بهررا 

عمررد بعضرره  إلررى خرررق ح ايررات شررعرية عررن  ائنررات طبيعيررة أو أشررياء الشرراعر، أو شررهدها فعررلا، وربمررا 
 ".جامدة

 . 18محسن اطمي ، دير المل ، ص 
وعرى ما يبدو أن البراحثين األوائرل اعتمردوا فري بحروثه  المنظرار ايوربري لدراسرة القصرة العربيرة فابتعردوا 

ألبسروها  تيرر لبوسرها وح مروا  بذل  عرن المروطن الحقيقري والبيئرة والظرروف األصررية  لترر  القصرة بهرذا
عريها بالبعد عن المنحنى القصصي شعراا ونثراا ضرمن ترر  األطرر والقواعرد التري تلئر  أصرحابها فقرط وهر  

 . 59بشر  الخطيب، ص . اليونان والفرنسيون بش ل خاص والغربيون بش ل عا 

، (1808- 1839)فري العرراق عبد ايله احمد، في األدب القصصي ونقده، مبحث ترجمة القصرص : ينظر( 1)
 . ، وما بعدها231، 184، ص 180ص 
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وبددددذل  ندددددر  أن القصدددديدة األحددددداض الشددددعرية القصدددديرة فددددي محاولددددة أداةهددددا قصصدددديا  
عراقيددة الحديثددة لددد  نخبددة مددن شددعراةها بدددأت تسددل  هددذا المسددل  فددي محاولددة داةبددة ال

ثراش القصيدة بأساليب تعبيرية تستقيها من الفنون  للتخل  من أسر الاناةية المباشرة وا 
 . (1)"األخر 

وعلددى الددر م مددن الخطددورة التددي يمكددن أن تكددون  لمثددل هددذا العمددل الددذي يجمدد   
ولدددو تسددداشلنا عدددن  (2)ة بدددين فنيدددة الشدددعر وفنيدددة القصددديدةفدددي ان واحدددد وبنسدددب متوازنددد

ي أو ظهددور القصددة فددي القصدديدة الشددعرية صددصالشددعر مددن الجددنس القعوامددل اقتددراب 
عديددددة فدددي مقددددمتها  حدددبهم للتجديدددد والنظدددرة سدددنجد أن لدددذل  أسدددبابا  . فدددي أدب الكبدددار

 . (3)الساةدة عن خلو األدب العربي من الشعر القصصي
لشددعراش حيويددة تتجدداوز سددطحية بندداش الخدداطرة عبددر اعتمددادهم وتكتسددب قصدداةد ا 

 لددى هددذا الحددد أو ذا  احدددض أو الحددوار  ومددا يقتضدديه البندداش القصصددي مددن أسدددلوب 
 .(4)السرد والوص  وما يستلزمه من بداية وعر  ونهاية

ضافة القصة للشدعر يشدكل بنيدة متفاعلدة يفيدد كدل شدث فيهدا الشدث ا خدر  . (5)وا 
ب حداد ثدم ضوية التي دعا لها الشيخ المرصفي للشعر العربي ثم نجيولعل الوحدة الع

ش يقبلددددون علددددى نظددددم الشددددعر القصصددددي ذلدددد  أن مطددددران  هددددي التددددي جعلددددت الشددددعرا
                                                 

 .07، 01، 20، 22محسن اطميش، دير المل ، ص ( 1)

 . 031عز الدين اسماعيل، الشعر العربي المعاصر، ص ( 2)
يبرد أن ي رون هرذا النروع عررى  ردر  بيرر مرن الصرعوبة، ويبرد أن يتطررب ))عز الدين اسماعيل . ويعتقد د 

ثر من مقدرة الشاعر، وأ ثرر مرن مقردرة القراص ويبرد أن يجمرع ويروازن برين المقردرتين فرري  شاعر له أ 
 ((.ي في أن يحسن الشاعر نظ  ال ل  فينظ  عنه،  ان من المم ن أن يسردها  نثراا 

 .032، 033: المصدر نفسه: ينظر 

، وبيررروت، 1الجيوسري، ط سررمى. سررمى  الجبوسري، ايتجاهرات والحر ررات فري الشرعر العربري الحررديث، د( 3)
 .لخريل مطران( ديوان الخريل)أيضاا مقدمة : وينظر. 85، ص 2331

، ص 1879، مطبعرة األديرب، بغرداد، 1849يوسف الصائغ، الشعر الحر فري العرراق منرذ نشر ه حترى عرا  ( 4)
232. 

 .033عز الدين اسماعيل، الشعر المعاصر، ص ( 5)
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ن . (1)األسلوب القصصي عون كبير في ضبط الترابط والتالحم بدين أجدزاش القصديدة وا 
وتعبيددرا  ر نضددجا  باسددتااللها عبددر التكثيدد  لتصددب  أكثدد)اسددتخدام القصددة فددي القصدديدة 

 .(2) (عبر نزعة سرديةعن شعرية الرقصيدة وربطها فنيا  
وترج  الباحثة أن ر بة الشدعراش بالتجريدب والتميدز فدي هدذا الدنمط األدبدي كدان  

وأن موضدددوع القصددديدة ذاتددده .   العديددد مدددن محددداوالت القصدددة الشددعريةلدددسددببا  يكمدددن خ
فدي شدكل قصصدي هدذا فضدال  يفدر  علدى شداعره أن ينسدجه يمكن أن يصدير عدامال  
فددي كتددب ال يسددعنا أن نتوسدد  فددي عرضددها ومناقشددتها ألنهددا ال عددن اراش عديدددة وردت 
 . تصل في بصلب دراستنا

أننددا نحتدداى  لددى أن نميددز  ندددثار )ونددوجز مسددألة ظهددور هددذا الددنمط األدبددي فددي  
نبثدداث عددر  اخددر لمدداذا يظهددر هددذا الاييددر فددي زمددن معددين فتلدد  مشددكلة أمددا . عددر  وا 

اريخيددة اليمكددن حلهددا بعبددارات عامددة ففددي التقدددم األدبددي يددتم بلددو  االجتهدداد تسددتدعي ت
 .(3) (ظهور شرعة جديدة

ولددو جعلنددا هددذا الددرأي ينسددحب علددى دراسددة القصدد  الشددعرية الظدداهرة نجددد أن  
حرفدة الشددعر التددي كانددت فعالددة فددي زمنهددا تادددو رثددة ومبتذلددة بحيددض يادددو القددراش الجدددد 

لمددا ون  لددى شدديش مختلدد  شدديش مددن المفددرو  أن يكددون مخالفددا  معبةددين ضدددها  يتوقدد
بقددي أن ". ديدددأردت التج"سدبث كمددا حددض مدد  تجربدة خليددل مطددران حدين صددر  متمدردا  

ندددذكر أن القصدددة الشدددعرية ظهدددرت فدددي أدبندددا العربدددي فدددي مراحدددل أربعدددة اختلفدددت عدددن 
: نفاصدددلة وبدددارزة للعيدددابعضدددها فدددي الشدددكل والمضدددمون حتدددى صدددارت بينهمدددا حددددودا  

 : ومراحل هي

                                                 

 .503، ص 1878ربية، دار الثقافة لرطباعة والنشر، القاهرة، يوسف حسين ب ار، بناء القصيدة الع( 1)

 . 88 -89 ي   اظ  الجنابي، البنية الققصية في القصيدة العرا ية،  ص ( 2)

، 1872أوسن وارين، رينيه ولر  نظريرة األدب، ترجمرة محري الردين صربحي مرط خالرد الطرابيشري، دمشرق ( 3)
 . 041ص 



 9 

 .القصة الشعرية في األدب العربي القديم بعصوره األدبية جميعا   -1
 .القصة الشعرية في مطل  القرن العشرين حى أواخر العقد الثالض منه -2

 .القصة الشعرية في أواةل السبعينيات حتى أواخر الستينات -3

 . القصة الشعرية من أواةل السبعينيات حتى أواخر الثمانينات -9
ن تقسددد  لدددى اسدددلوب توظيددد  القصدددة فدددي يم هدددذه المراحدددل  نمدددا جددداش مسدددتندا  وا 
فونندددا النسدددتطي  أن نجدددزم بالتحديدددد بدددزمن المرحلدددة التدددي يفتدددر  أن . الشدددعر وطبيعتددده

واشدددتراطاته   تهأسدددلوب جديدددد فدددي التعبيدددر لددده سدددما لدددى تتحدددول فيهدددا القصدددة الشدددعرية  
المميدزة التدي  تسدمت  ولكن يمكن أن نفصل ونميز بدين مرحلدة وأخدر  بحسدب الظداهرة

كاندددت القصدديدة فدددي األدب العربدددي القدددديم بهددا القصددداةد الشدددعرية لتلدد  المرحلدددة  فمدددثال  
تكددون  يددر مقصددودة لددذاتها  ذ تددأتي فددي تركيددب  ال أنهددا أحيانددا  ( دراميددة)تحددوي قطعددا  

مدن وبنداش القصديدة جدزشا  ي أيضا  توتأ. معظم قصاةد الجاهليةالقصيدة كما حصل في 
كمددا فددي قصدد  الحددروب الجاهليددة عارضددة للتفدداخر و يددر مقصددودة أيضددا  أو قصددة 

. المددددي وذكدددر أيدددام العدددرب وكقصددد  الحيدددوان التدددي وظفدددت أل دددرا  الرثددداش وأحياندددا  
ثدم ظهدرت قصد  الادزل . (1)تشبيهية يسودها طداب  الوصد وهي قص  استطرادية 

فدي صصدا  عدن موضدوعات كثيدرة نسدجت حولهدا قفي الشدعر االمدوي والعباسدي فضدال  
 .الشعر العربي المجال لذكرها

فقدد . أما القصة الشعرية في مطل  القرن العشرين حتدى أواخدر الثالثينيدات منده
-1781)والرصدددددافي   (1138-1783)مثلدددددت فدددددي تجربدددددة خليدددددل مطدددددران والزهددددداوي 

يدددال أبدددو ماضددددي ( 1179-1778)ورشددديد سدددليم الخدددوري ( 1191 ( 1118-1710)وا 
واليدداس أبددو شددبكة ( 1191-1101)لددي محمددود طدده وع( 1111-1712)وأبددو شددادي 

 . و يرهم كثير( 1188-1101)  وشفيث المعلو ( 1103-1198)
                                                 

 94، ص 74، ص 10، ص 48ص : ينظرر. ولرمزيرد 94، 74ية، صرصبشر  الخطيب، القصة والح ا. د( 1)
 .وما بعدها
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بدددالكثير مدددن وثيقدددا  ة فدددي شدددعر هددد الش ظددداهرة تدددرتبط ارتباطدددا  صدددوقدددد عددددت الق
سدماتها  ذ وظد  هد الش الشدعراش ملكداتهم الشدعرية متدأثرين بالمدذاهب والتيدارات الفكريدة 

المدددذهب دب التركدددي وا داب الاربيدددة األخدددر  متمثلدددين أيضدددا  الاربيدددة عدددن طريدددث األ
وتفداوتوا فدي نسدج . مهتمين بالحدض وأجادوا تفصديله وتسلسدله أيمدا  جدادة. الرومانتيكي

الحبكددة فمددنهم مددن فصددل بهددا حتددى تحددول عنهددا  لددى خاتمددة القصدديدة ومددنهم مددن أوجددز 
المعاندداة المتحولددة  ولكددن فددي الاالددب تكددون النهايددة عددن طريددث المددوت أكثددر مددن طريددث

ما تكون لااياتهم سعيدة واهتمدوا بتصدوير البيةدة التدي تحديط بالشخصديات ورسدم ونادرا  
أما في مرحلة أواخدر االربعينيدات فقدد يسدرت تجربدة الشدعر الحدر  سدتيعاب . (1)أبعادها

يصل  لها النمط الشعري التقليدي ومن ذلد  الطداب  العديد من االنجازات التي لم يكن 
تتفاعدل زمنيدا  وحدوارا  وأحدداثا  ورا  فنجدد فدي هدذه القصديدة شخصديات وصد. (2)صيالقص

 . ومكانيا  على وفث نسث حكاةي معين
لحددض  ووصد  الجدو العدام  متابعدة الحركدة فيده لقدديم تفقد ظهدر نمدط يعتمدد ال

 . بتسلسلها المنطقي والزمني حتى ختامها
والوصددددد  والعنايدددددة  وتفيدددددد القصددددديدة مدددددن طاقدددددات الحددددددض للنمدددددو عبدددددر السدددددرد

 لدددى اا دددراث فدددي الوصددد  وقدددد يميدددل الشدددعراش أحياندددا  . والحدددوار تبالصدددوت والصدددم
ال يشدددتمل علدددى مدددا يكدددون الحددددض واحددددا  لتصدددوير الجدددو علدددى حسددداب الحددددض و البدددا  

 . (3)ات كثيرةعتفري
                                                 

و ( ارمرررة الجنررد )و ( إلررى فررزان)، (سررريمى ودجرررة)لخريررل مطررران و صرريدة ( ح ايررة عاشررقين) مررا فرري ( 1)
 . لررصافي( السجن في بغداد)و صيدة . لرزهاو ( اسماء)

 . 232يوسف الصائغ، الشعر الحر في العراق، ص : ينظر( 2)
حدد الباحثون نش ة ال شعر الحر مع ظهور محاولتي ناز  والسياب في نظ  ش ل جديرد لرقصريدة  مرا فري  

بينمررا ظهررر أول نترراج . 1851لرسررياب عررا  ( هررل  رران حيرراا )و صرريدة  1857لنرراز  عررا  ( ال رروليرا) صرريدة 
ديررروان ( 1843)وعرررا  . لنررراز ( شرررظايا ورمررراد)ديررروان ( 1858)شرررعر  يمثرررل هررراتين التجرررربتين فررري عرررا  

 . لرسياب( أساطير)

 .234 -235يوسف الصائغ، الشعر الحر، ص ( 3)



 13 

تطدددوير النزعددددة القصصدددية فدددي قصدددداةدهم وقدددد كدددان لمرحلدددة السددددتينات فرصدددة 
بدين صة  لى جانب القصيدة لدد  كثيدر مدنهم ممدا خلدث تفداعال  بحيض تزامنت كتابة الق

كمددا فددي . (1)فنددين أدبيددين متجدداورين أعطددى ثمدداره فددي وضددو  بندداش القصدديدة القصصددي
قصدداةد عبددد الددرزاث عبدددد الواحددد وسددامي مهدددي  ويوسدد  الصدداة   والبيدداتي ومحمددود 

 لدى موضدوع مدا  فبعدد أن كدان الشداعر يعمدد. )اوي  وحميد سدعيدعز البريكان وفاضل ال
صدورة  ثبكدل مدا تسدعفه بده امكاناتده ووعيده الفندي لخلدقصصيا   مجاهددا  نسجه محاوال  

بعد هذا كلده الحدض بشكل أقرب  لى الكمال والتماس    مديقوتة مرضية  قالبطل بطري
عدددن اانسدددان ا خدددر أي أن بطدددل سدددنر  أن بعددد  الشدددعراش يتوجددده  لدددى نفسددده بدددديال  

نمدا صدار القصة صار ا/ القصيدة) لشاعر نفسده ولدم يعدد الحددض يأتيندا  مدن الخدارى وا 
يسم  من الداخل فالشاعر ومشكالته وتجاربه الخاصة وارا ه وما نر به وربمدا سدنوات 

ينمددو ويسددتطيل علددى شددكل قصددة حيدداة أو سدديرة ذاتيددة موضددوعا  تكويندده أيضددا    دددت 
وسدنعر  أيضدا   ويكش  من خدالل عالقدة الشداعر بدالمجتم  وتحوالتده ومدا يحددض فيده

نمددا تعنددي ا خددرين  تشخيصدده الفكددري أو الفلسددفي لجملددة مددن قضددايا ال تعنيدده وحددده وا 
 .(2) (أيضا  

هم الشدعرية التوظيد  تنجدازااأما جيل السبعينيات والثمانينات فقد اسدتحوذ علدى 
الحكددداةي مددد  بدددروز الحدددوار والسدددرد الموضدددوعي والتدددأثر بدددالموروض الشدددعبي كمدددا فدددي 

ري وشددكر حدداجم الصددالحي وفدداروث يوسدد  وسددالم كدداظم وظهددرت قصدداةد معددد الجبددو 
مد  نزعدة نحدو النثريدة  يالقصيدة الطويلة وقصيدة القناع التي تعتمد عى الق  الددرام

 . وسيادة الوص 
أمددا بعددد هددذه المراحددل فقددد تضدداشلت ظدداهرة التوظيدد  القصصددي فددي القصدديدة 

هذه الظاهرة مندذ السدتينيات وأخذ الشعر يميل  لى النثرية والامو  وقد ظهرت بوادر 
                                                 

 . 89 ي   اظ ، البنية القصصية في القصيدة، ص ( 1)

 . 48محسن اطميش، دير المل ، ص ( 2)



 11 

عنددد جدددا   ألنهددم كددانوا يثيددرون علددى كددل مددا يتصددل بالوضددو  ثددم صددار الرمددز خاصددا  
شعراش جيل السبعينيات وحلت بدله الصورة الشعرية عند جيل الثمانينات وبددأ الشداعر 
يددد من أن القصددديدة تخلدددث رمزهدددا الخدددا  بهدددا والدددذي لددديس ضدددروريا  أن يكدددون واضددد  

 . (1)الداللة
ان ذل  فاتحة واسعة لظهور شعر مارث فدي الامدو  و يدر مفهدوم  ويندزع وك

 لدددى النثريدددة منددده  لدددى الشدددعرية واسدددتبدلت األوزان بالموسددديقى الداخليدددة  وأطلدددث علدددى 
.. الددخ ...قصدداةد مثددل هددذا النددوع تسددميات عديدددة منهددا قصدديدة النثددر والشددعر المنثددور 

 . من التسميات
فهدددوم القصدددة الشدددعرية ومراحدددل تطورهدددا وبعدددد أن انتهيندددا مدددن عدددر  مدددوجز لم

ونشددأتها وأسددباب ظهورهددا ننتقددل  لددى  ددر  مفهددوم القصددة الشددعرية فددي أدب األطفددال 
ومددن خددالل ذلدد  ستكشدد  لنددا الدراسددة فيمددا  ذا كانددت خطددوات النشددأة والتطددور للقصددة 
الشدددعرية فدددي أدب األطفدددال متقاربدددة  أو محولددددة أو متطدددورة  أو منفصدددلة عدددن تجربددددة 

عرية في أدب الكبار وذل  يعندي تسدخير الوصد  والتحليدل لدراسدة المرحلدة القصة الش
لتتكشدد  لنددا األسددباب والبواعددض . التددي نشددأت فيهددا القصددة الشددعرية فددي أدب األطفددال

وأهدددم الشدددعرية فددي نشدددأتها ثدددم المددواطن التدددي ظهددرت فيهدددا أوال   الحقيقيددة لكتابدددة القصددة
 . روادها  والمراحل التاريخية التي مرت بها

                                                 

 . 114محسن اطميش، دير المل ، ص ( 1)
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 المبحث األول
 نشأة القصة الشعرية في أدب األطفال

 
نظددم مددن الشددعر فددي أدبنددا مددا لددو تسدداشلنا عددن مكانددة شددعر األطفددال فددي خضددم 

من المقاط  التدي تغاندى ل طفدال عندد ترقيصدهم العربي سنجد في تراثنا الشعري فيضا  
 . (1)ريعلى هذا الموروض الشع )*((ترقي  األطفال)أو تنويمهم وقد أطلث مصطل  

                                                 

 : ذل ومن  )*(
 : أعرابي ير ص ابناا له فيقول

 أحبرررررررررررررررره  حررررررررررررررررب الشررررررررررررررررحيح مالرررررررررررررررره
 

  ررررررررررران ذاق الفقرررررررررررر ثررررررررررر  نالررررررررررره رررررررررررد  
 

 إذا يريد  بذله بدا له
، 7، ج1810نسررخة مصررورة عررن طبعررة دار ال تررب، مصررر، ( هررر271)عيررون األخبررار، ابررن  تيبررة الرردنيور  

 . 88ص
 : و قول ا  الفضل الحارث الهللية تر ص ابنها عبد اهلل بن العبا 

 ث ررررررررررررررررت نفسررررررررررررررري وث ررررررررررررررررت ب رررررررررررررررر  
 بالحسرررررررررررررب الررررررررررررروا ي وبرررررررررررررذل الررررررررررررروفر

 

 يسرررررررررررد فهرررررررررررراا وتيرررررررررررر فهرررررررررررر إن لررررررررررر   
 حتررررررررررى يرررررررررروار  فرررررررررري ضررررررررررريح القبررررررررررر

 
، 1805، 1، بيرروت، ط(بشير يمروت)شاعرات العرب في الجاهرية وايسل ، جمعه وو ف عرى طبعه 

 . 121ص 
صرررى اهلل عريرره )و مررا فرري تررر يص الزبيررر بررن عبررد المطرررب حررين دخررل عريرره ابررن أخيرره النبرري محمررد 

  :، وهو صبي ف  عده في حجره و ال(وسر 
 محمرررررررررررررد برررررررررررررن عبرررررررررررررد  
 فرررررررري فرررررررررع عررررررررز أسررررررررن 

 

 عشرررررررررررررت بعررررررررررررريش أنعررررررررررررر 
 م رررررررررررررررررررررررررررررر  معظررررررررررررررررررررررررررررر  

 

 ودولرررررررررررررررررررررة ومغرررررررررررررررررررررن  
 دا  سرررررررررررررجي  األزلررررررررررررر 

 
، بيروت، الم تب التجار  لرطباعة (041)األمالي، ابو عري اسماعيل بن القاس  القالي البغداد ، ت 

 .114، ص 2، ج(بدون تاريخ)والنشر، 
 (.ا  الح  )و ما في تر يص الزبير بن عبد المطرب يبنته 

 ياحبررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررذا أ  الح رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 
 يررررررررررررررررررررا بعرهررررررررررررررررررررا مرررررررررررررررررررراذا يشرررررررررررررررررررر 

 
 

   نهررررررررررررررررررررررررررررررا ريرررررررررررررررررررررررررررررر  أجرررررررررررررررررررررررررررررر  
 سرررررررررررررررررررررررررراه  فيهررررررررررررررررررررررررررا فسررررررررررررررررررررررررررره 

 

 . 111، ص 2ايمالي، ج
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أمدددا بشدددأن حكايددداتهم فقدددد تدددوارض هدددذا فيمدددا يتعلدددث بمسدددالة الشدددعر للطفدددل قدددديما  
األطفددال فددي الجاهليددة حكايدداتهم الخاصددة بهددم وانتقلددت  لدديهم مددن جيددل  خددر   يددر أن 
الجاندددب الرسدددمي فدددي المجتمددد  لدددم يلدددث بددداال   لدددى هدددذا اللدددون مدددن الفدددن القصصدددي ولدددم 

 .)*((2)اريقدرها الكبار ولم يلتفت  ليها الصا
ونخددرى ممددا تقدددم أن معظددم األنددواع النثريددة الموجهددة للطفددل فددي األدب العربددي 
القددديم دارت فددي ذ  األدب الشددعبي  وخضددعت النتاجددات التددي قدددر لهددا التدددوين  لددى 

وتددر  الباحثددة أن هددذه  (3)والتاييددر  يددر مددرة مددن جيددل  لددى جيددلالتعددديل عددن األصددل  
ي على النثر بل على أكثر الظدن كاندت حكايدات الحكايات لم تقتصر في جنسها األدب

                                                                                                                                            

صرررى اهلل )ومرن أ صررر أترراني الطفررل وأبرغهرا تررر يص رسررول اهلل لرحسررن والحسرين فرري الحررديث أن النبرري 
 :  ان ير ص الحسن والحسين ويقول( عريه وسر 

 حز ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة حز ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة
 

 تررررررررررررررررررررررررررررررق عرررررررررررررررررررررررررررررين بقرررررررررررررررررررررررررررررة 
 

احمرد . عرن  تراب الغنراء لاطفرال عنرد العررب، د. 151احمد زلرط، ص .  تاب أدب األطفال، د: ينظر 
 .92عيسى ب ، ص 

، 1احمد ابو سرعد، أتراني ترر يص األطفرال مرن الجاهريرة حترى العصرر األمرو ، بيرروت، ج: ولرمزيد ينظر
1875. 

 :وينظر
عربيرة  بررل ايسرل ، رسررالة ماجسرتير،  ريررة إخرلص محمرد عيرردان الطفولرة فرري الرسرو  الفنيررة لرقصريدة ال

 . 2333اآلداب، جامعة بغداد، 

 .231، ص 1899، 1هاد  نعمان، ثقافة الطفل، سرسرة عال  المعرفة، ال ويت، ط: ينظر( 1)

 .223-218، ص 1891، 5عري الحديد ، في أدب األطفال، مطبعة العمرانية، ط( 2)

نمررا يمثررل مجمرروع البيئررات ايجتماعيررة منررذ البررابريين حتررى العصررور  وهررذا ايعتقرراد ي يرررتبط ببيئررة معينررة )*( واي
الذ  ترته،  ان األدب الشعبي الرذ  يصرنف األدب الموجره لاطفرال بضرمنه نروع تيرر معتررف بره، إذ يررون 

حيررت تحرردث عررن أسررباب تيرراب ( يمبرررت)والف رررة نفسررها ذ رهررا . أنرره ي ير ررى إلررى مسررتو  األدب الرسررمي
إي عررى بعرا األمثررة ( بابرل وششرور)ل  تحو البلد األ دية ))رافية عند البابريين إذ  ال  صص الحيوان الخ

الصرررقر )الحيوانيرررة ول نهرررا فررري األدب التقريرررد  سرررو   صرررة واحررردة وجررردت فررري األدب الرسرررمي هررري  صرررة 
 (.((.واألفعى

 داود سرو  من  تاب . ترج  هذا النص د
Babylonian wistom literature By W.G. Lambert. Oxford at the clarendom, Press, 

1960. P. 150.  

 .59احمد زلط، أدب ايطفال، ص ( 3)
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عرية التدددي كاندددت شدددتجمددد  بدددين النثدددر والشدددعر أو هدددي نسدددجت علدددى مندددوال القصدددة ال
ويرجدد  . معروفددة فددي البندداش العربددي القددديم والتددي اطلعنددا علددى صددورتها فددي المعلقددات

 : سبب اعتقادنا هذا  لى عاملين
لحكايدددة وسدددتكون الفاةددددة أكبدددر  ذا أن الطفدددل يشدددعر بالمتعدددة حدددين يسدددتم   لدددى ا: األول

بهددددذا الفدددن واشددددتماله علددددى صددديات الحكايددددة فددددي قالدددب شددددعري لشددددا  العربدددي قددددديما  
 . الاناةية والتمثيل

فقددد عبددر ابددن رشدديث القيروانددي عددن اةددتال  العالقددة بددين الشددعر والطفددل حيددض  
 :قال
 

 الشدددددددددددددددددددددددددددددددددعر شددددددددددددددددددددددددددددددددديش  حسدددددددددددددددددددددددددددددددددن 
 فعلمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوا أوالدكددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم 

 

 لددددددددددددددددددددددددددديس لددددددددددددددددددددددددددده مدددددددددددددددددددددددددددن حدددددددددددددددددددددددددددرى  
 (1)جِعقدددددددددددددددددددددددددددددددار  طدددددددددددددددددددددددددددددددّب المهددددددددددددددددددددددددددددددد

 

وكددان المتلقددي لددذا نجددد أن جمدد  أ دداني التددرقي  واأللعدداب قددد صدديات شددعرا    
 . شعرا  شفاهيا   ال يستبعد أن تكون الحكاية رويتو . طفال  

 :والعامل الثاني
وهدددو الظددداهرة السددداطعة فدددي نشدددأة أدب الطفدددل فدددي األدب العربدددي الحدددديض   ذ  

رورة هذه الحكاةيدة تظهدر فدي تاليدب انطلث من قلب الحكاةية العربية الشعبية ولكن سي
 . (2)الترجمة واالقتباس من األدب األجنبي على جهود خطاب عربي أصيل للطفل

                                                 

، العمردة فري محاسرن الشرعر وشدابره ونقرده، حققره (هرر541)القيرواني، ابو عري الحسن برن رشريق األزد  ( 1)
 . 51، ص 1844، مطبعة السعادة، مصر، 1محمد محيي الدين عبد الحميد، ج

عبررد اهلل ابررو هيررف، التنميررة الثقافيررة لرطفررل العربرري، مررن منشررورات اتحرراد ال ترراب العرررب، دمشررق، : ينظررر( 2)
 . 245، ص 2331
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ذي يملكه العرب والذي ضاع أكثره أدخل في باب األسداطير واألدب فالتراض ال 
الشعبي وكان يوزع بين حكايات وأساطير وقص  ومدا وصدلنا مدن هدذا التدراض ي شدر 

عن ألوان الق  التي عرفت في التدراض العربدي فيه  فضال   (1)القص  لى تميز نبرة 
كما الليلة والمسامرة أو الحديض القصصي والحكايدة والندادرة والطرفدة والملحدة والمقامدة 

 .(2)ويجم  ألوان هذا القص  عناصر عديدة أهمها الحكاةية. والخبر
ن معرفددة العددرب لددد دب القصصددي كشدددكل مددن أشددكال   لنثددري ينفدددي التعبيدددر اوا 

تجديددد لالددرأي الشدداة  الددذي اسددتقر فددي األذهددان أن العقليددة العربيددة تنددزع بفطرتهددا   لددى ا
 .(3)وتنأ  بجانبها عن التجسيم

ألدب العربدي تنافذ بين جنسي القصة والشدعر فدي أدب األطفدال فدي الأما عن ا 
 بدددين الشدددعرة واضدددحة فدددي القددد  والحكدددي  ويشدددكل فارقدددا  يدالحدددديض فونددده يحمدددل قصددد

القصصدددددي للكبدددددار والشدددددعر القصصدددددي المكتدددددوب ل طفدددددال علدددددى األقدددددل فدددددي مرحلدددددة 
 .(4)البدايات

من القص  الشدعري ل طفدال كدانوا علدى وعدي فالشعراش الذين كتبوا نصوصا   
بتجدربتهم مدوجهين الحدددض والفكدرة قددر مددا يسدتطيعون محداولين صددهر الحددض فدي لاددة 

عرية ل طفدددال  سدددتوحاها الشددددعراش الشدددعر  وممدددا يسدددتارب لدددده أن بددددايات القصدددة الشدددد
                                                 

. ، وهب برن منبره"التيجان في مرو  حميد"لعبيد بن شريه الجرهمي، و " أخبار المرو  اليمن" ما المصادر ( 1)
 .ذات ت ليف  صصي فهذه ال تب. والسيرة النبوية يبي اسحاق يذ  رواه ابن هشا 

 . 50، ص 1885عبد اهلل أبو هيف، القصة العربية الحديثة، منشورات اتحاد ال تاب العرب، دمشق، ( 2)

 .59احمد زلط، أدب األطفال، ص ( 3)

عند اطلعنا عرى الشعر القصصي لر بار وجدنا أن القصة الشرعرية فري مرحررة نشروئها لر  ت رن مقصرودة ( 4)
فران تحرول المضرمون إلرى شرر ل "لف ررة عرراملن مهمران فري تحديرد شر ل القصرريدة لرذاتها برل إن الحردث وا

باستمرار هو الذ  يبرز في الشعر الغنائي وسنقترف خط  ي يغتفر فيما لو ا تصرنا عررى النصرور الشرائع 
إن مضرموناا جديرداا يسربق وجروده وجرود الشر ل يبحرث ويعثرر فيمرا بعرد "الذ  يفتقر إلى الد ة والذ  يقول 

 ". = سه عرى ش ل جديد ملئ لنف
نظرية األدب، ليف من الباحثين المختصين بنظرية األدب واألدب العالمي، منشورات وزارة ال ثقافة واإلعل ، = 

 .541 – 544، ص 1893العراق، 
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وهدي . كتبدت للكبدار وبقصددية تامدة( وشدعرية نثريدة/ قصصدية )واألدباش مدن نصدو  
حكايددات كليلددة ودمنددة وحكايددات الفددونتين وكلتاهمددا ال تمتددان لدد دب العربددي سددو  أنهددا 
عغرفددددا فيدددده ومددددن خاللدددده وأصددددبحا فيمددددا بعددددد أحددددد مظدددداهر التوظيدددد  للقصددددة والحكايددددة 

رر اسددتخدامها ورود شخصدديات الحيددوان فيهددا التددي بددومددا ي. أدب األطفددالالشددعرية فددي 
عدددن المدددنهج التعليمدددي الدددوعظي الدددذي تزخدددر بددده تسدددتميل األطفدددال وتسدددتهويهم فضدددال  

 . مضامينهما
علددددى البدددددايات األولددددى للقصددددة الشددددعرية ل طفددددال فددددي األدب  وقبددددل أن نطلدددد  

ألنهددا ذات أثددر ( 1811-1821( )جددان دي الفدونتين)ة بددالعربدي الحددديض نعدر  لتجر 
كبيددر علددى القصددة الشددعرية فددي األدب العربددي  ذ يقددول فددي مقدمددة حكاياتدده أندده اسددتقى 
الكثير من حكايات ايسوب  وبما أن النداس يعرفونهدا مدن قدراشاتهم فدي األدب اليونداني 

وأضددا  جديدددة ليضددي  لهددا طددراوة وروحددا  فقددد رأ   أن يعيددد صدديا تها شددعرا  القددديم  
سدقراط ن الحكاية والقصيدة أختان في األصل وهو لن يفعل  أكثدر ممدا حداول  " :يقول

أن يفعلدده وهددو فددي السددجن فددي انتظددار جرعددة السددم التددي حكددم عليدده بهددا  وذلكدد  حددين 
انتقى  حكايات ايسوب التي رأ  فيها الحث والحكمة  ورا   يقضدي أيامده األخيدرة فدي 

 .(1)"  نظمها شعرا  
كليلدددة )الحكايدددات الكثيدددر ممدددا اسدددتقاه مدددن كتددداب  وأضدددا  الفدددونتين  لدددى هدددذه 

 : توطةته للمجموعة الثانية في قاةال   ()*(ودمنة

                                                 

 . 1، منشورات دار ثقافة األطفال، بغداد ص 1879، 1جبرا ابراهي  جبرا، ح اات يفونتين، ط( 1)

الرذ  يقرول عنره ( هرر02)ولة مب رة لتطويع الشعر لرقصرة  را  بهرا إبران عبرد الحميرد اللحقري ت امت محا )*(
، وأخرتص بنقرل ال ترب المنشرور إلرى الشرعر 118، الطبعة ايوربية، ص 1ابن الندي  في  تابه الفهرست، ج

أردانيرة و تراب المزدوج مما نقل؛  ريرة ودمنة،  تراب سريرة اردشرير،  تراب سريرة انرو شرروان،  تراب برروهي و 
أبان عبد الحميد بن يحرق برن عفيرر " من ال تاب بقوله 110وذ ره في ص " . و تاب ها  الهند( ؟)الرسائل 

 تراب  ريررة ودمنرة، : شاعر م ثر، أ ثر شعره مزدوج ومسمط، و د نقل من  تب الفر  وتيرها مرا أنرا ذا رره
ولر  يصررنا مرن المنظومرة ". "لصريا  وايعت راف تاب الزهر ويرداسف، و تاب السندباد،  تراب مرزد ،  تراب ا
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أليسدددوب   ن بيدددديا الفيلسدددو  الدددذي يدددروي حكايدددات كليلدددة ودمندددة لددديس مددددينا  "  
الكاتب نفسده مددعوا  لشدة أصالته  هذا  ذا لم يكن بيديا وايسوب ولقمان الحكيم جميعا  

 .(1)حد قوله على" بأسماش ثالثة
ونستشدد  مددن حددديض الفددونتين أن أصددل القصددة الشددعرية هددي نصددو  نثريددة  

وهي في معظمها من حكايات الحكديم أيسدوب وكليلدة ودمندة  وأنده قصدد ثيا تهدا شدعرا  
وأندددده كددددان مدددددن الددددذكاش  ذ أكددددد أن الحكايدددددة . (2)جديدددددةطددددراوة وروحدددددا  ليضددددي   ليهددددا 

 . (3)والقصيدة أخان في األصل

                                                                                                                                            

خرافرات : ينظرر". التي عدد أبياتها أربعة عشر ألف بيت إي نحو سيحين بيتاا نقرها العولي فري  تابره األوراق
 .11، ص 1871نفوسة ز ريا، مؤسسة الثقافة الجامعية، . يفونتين في األدب العربي، د

حيث نظ  ابو جعفر الرود ي أحد شعراء الدولرة السرامانية فري و رت وهنا  تجربة مماثرة في األدب الفارسي  
دراسات )محمد عبد السل   فافي، في األدب المقارن : لرمزيد ينظر. شعراا (  ريرة ودمنة)مب ر أيضاا  صص 

، 1872، بيرروت، 1ودار النهضرة العربيرة لرطباعرة والنشرر، بيرروت، ط( في نظرية األدب والشرعر القصصري
 .291، 292، 290ص 

 . جبرا ابراهي  جبر، ح ايات يفونتين، المقدمة: ينظر( 1)

 .91، ح ايات يفونتين، ص (الذئاب والخرفان) ما في  صيدة ( 2)

إذ عردها بعضره  تنافرذ . شغرت هذه القضية الباحثين وأتخذت أش ايا مخترفرة فري منا شرتها فري نقرد األدب( 3)
أمررا الباحثررة فتررر  أن . الررخ..... خررر ترر ثر وترر ثير أو توظيررف األجنررا  واآلخررر عرردها تلحرر  األجنررا  واآل

القصة وظفت لخدمة القصيدة في أدب ال بار وأن  استخدامها يتطرب ال ثير من الحذر خشرية الو روع فري 
وينتهي بالنصوص إلى الفوتوترافيرة والنثريرة والثرثررة فنخسرر الشرعر )أخطاء من فه   اصر لرمبدأ الجديد 

 (.=والقصة معاا 
، دار الشررؤون 1عرري جرواد الطراهر، عائرد خصربا ، ط. عبرد الجبرار عبرا ، الحب رة المنغمرة، إعررداد د=  

 . 55، ص 1885الثقافية العامة، بغداد، 
 . 032عز الدين اسماعيل الشعر العربي المعاصر، ص . ويجد د 
تسرربت فرري ايطررار إن القصررائد الرري تسررتخد  القصررة بوصررفها مجرررد أداة تعبيريررة موحيررة ومررؤثرة  ررد ا "  

الشررعر  ذاترره مزيررداا مررن الخصررب والثررراء ارتفررع بهررا مررن الناحيررة التعبيريررة عرررى القصررائد الترري خرررت مررن 
أما تر  التي جعرت لرقصة أهمية في ذاتها فقد بين لنا ايستقراء أنها هبطت من حيث هي ... التفصيلت

صيرة ناجحة  القصرص الناجحرة ولر  تبررغ ألنها ل  تصل إلى أن ت ون  صة  . هبوطاا ي مزيد عريه" شعر
 (.دور الشعر الذ  يقو  فيه التعبير والش ل بدور أساسي
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وتين فدددي مطلددد  الحكايدددة األولدددى مدددن الجدددزش السدددادس أن الجمددد  بدددين ي كدددد الفددد 
 : التعليم والمتعة هو  ايته من الحكاية فيقول

 . ليست الحكايات مجرد ما تبدو عليه"  
 أبسط حيوان فيها قد يعلمنا 
 .لدينا نما الحكاية هي التي تجعله مستسا ا   
 . فعلى القصد في مثلها أن يكون التعليم والمتعة 
ال لكان السرد وحده أمرا      .(1)" ير ذي بالوا 
 
ون الموعظدددة فدددي حكايدددة أمتددد  وأجدددد  كدددوب أن تسدددفقدددد عدددر  مدددن حكايدددات أي 

كمدددا أنددده أشدددار مباشدددرة  لدددى  ظهدددار . لقارةهدددا وليزيددددها متعدددة وفاةددددة  ذا صدددا ها شدددعرا  
ظدرا   ذ ن( الفدال  والثعبدان)الجانب التعليمي الوعظي في قصته الشعرية مدا فدي حكايدة 

 : الحكمة في أخر الحكاية
 ما أجمل فعل الخير واالحسان  "  
 ولكن لمن؟ هذا هو الس ال   
 ...أما الجاحد للجميل 
 
 .(2)"فلن يموت  ال ميتة الب س والهوان 
واألهدددم مدددن ذلددد  كلددده أن الفدددونتين لدددم يكتبهدددا للصددداار ولكنددده علدددى يقدددين أنهدددا  

كدل ذلد  لطبيعدة شخصدياته وهدي فدي ستحكى  ليهم لمضمونها وعناصرها القصصية و 
 .(3)أ لبها من الحيوانات

                                                 

 . 9جبرا ابراهي  جبرا، ح ايات يفوتين، ص( 1)

 . 158من ح اية الفلح والثعبان، ح ايات يفونتين، ص ( 2)

 : ح ايات يفونتين الشعرية( 3)
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 ( األرنب وأدناه: )شعرهومن نماذى  
 ذا قرون  ذات يوم  زعموا أن حيوانا   
 !ويا لاضبة األسد! نط  األسد 
 لقد أصدر امرا  على الفور  
 لمثل هذه الجريمة النكراشمنعا   
 بالقضاش على كل من يحمل قرنا 
 ملكتهفي أي ركن من م 
 وللحال لم يبث كبش أو عنزة 
 لم يبث ثور أو وعل أو  زال   
  ال وفر  لى حين يحظى باألمان 

                                                                                                                                            

ثرلث، فري أثنري عشرر جرزءاا، نشررت المجموعرة ايو   وهي مئتران وأربعرون ح ايرة ظهررت فري مجموعرات 
وصدرت جميعها في مجررد واحرد فيمرا . 1185، والثالثة واألخيرة عا  1179والثانية عا   1119منها عا  

 . بعد
واستقى يفونتين ال ثير من ح ايات ايسوب وصاتها شرعراا وعرالم مرا يقرارب نصرف عرددها وأضراف إليهرا  

التي جعل منها وسيرة لقول ال ثير مما أراد  وله عررى طريقتره الخاصرة التري لر  عشرات الح ايات األخر  
يضاهيه فيها أحد وما الح ايات المئتين واألربعين باشارات  ثيرة إلى سياسة زمانره وعرادات مجتمعره فري 

؛ عصرر مرولير وراسرين و ران ابهرى العصرور األدبيرة والفنيرة فري فرنسرا (لوي  الرابرع عشرر)عصر المر  
خاطررب فرري بعررا ح اياترره اللحقررة عرردداا مررن شخصرريات الدولررة البررارزة والنسرراء المتنفررذات فرري زمانرره و 

و د اعتمد عررى ذلر  فري (  ريرة ودمنة)إلى هذه الح ايات ال ثير مما استقاه من  تاب ( يفوتين)وأضاف 
شرخوص  بعا الح ايات عرى  تراب شخررين أو عررى مرا  ران مرن مر ثورات المجمرع الفرنسري حيرث ت رون

وسررمح لنفسرره فرري هررذه األحرروال  رهررا (. الصررديقان)القصررة فرري الغالررب بشررراا ي حيوانررات  مررا فرري ح ايررة 
بالتصرف بالمحتو  واألسروب عرى نحرو جعرل لرح ايرات جرواا فرنسرياا وأضراف عريهرا مرن شراعريته وبيانره 

مذا اا خاصاا  ثيراا مرا ودعابته و ذل  من حسه السياسي وايجتماعي ألحداث وعادات عصره مما جعل لها 
يصعب نقره إلى الرغات األدبية األخر  وهو في وا رع األمرر عبرر عررى مرا يزيرد عررى ربرع  ررن مرن الرزمن 
 ضاه في نظ  ح اياته تباعاا ل  يتر  ناحية من نواحي الحضارة الفرنسية في عصره ل  يشر إليهرا أو يروح 

 . بها بهذه الصورة المر زة
حسرريب الحررو ، األدب الفرنسري فرري : وينظرر أيضراا . برررا، ح ايرات يفروتين، المقدمررةجبررا ابرراهي  ج: ينظرر 

 . 480، ص 1842، حرب، 1عصره الذهبي، ط
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 أصابه الفزعوكان ثمة أرنب   
  ذ رأ  الظل الذي تلقيه على األر  
 :أذناه الطويلتان  وقال لنفسه 
  ما الذي سيكون مني  ن جاشني "  
 !هذان قرنان: فضولي وصا  
 !"يا ويلتاه ؟ وجّربي  لى هال 
 :والت   لى الزيز وقال 
 .  ني راحل على عجل! وداعا  يا صديقي"  
 وسيزعم أعداةي أن األذنين عندي ضرب من قرون 
 " ولو كان أذناي أقصر من أذني نعامة ىحت 
 أذنا  قرنان؟ : "أجابه الزيز 
 خلقهما الباري أذنين  كالم؟ لما هذا ا 
 !"وأذنين  ستبقيان  
مددن قددرن معدددنا  ال  بددل سدديزعمون أنهمددا قرنددان  أصددلبغ "رنددب المسددكين فقددال األ 

 .(1) !"على العكس سيكون جلدي قد أوصلوه للدبا الكركدن  وقبل أن أستطي  برهانا  

                                                 

 . عرى التوالي 91، ص 114من ح ايات الفوتين، ترجمة جبرا ابراهي  جبرا، ص ( 1)
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 (الذةاب والخرفان)قصيدة 
 وأكثر... طالت أل  عام بعد حرب  

 بين الذةاب والخرا   اتفقت على السالم بشروط لصال  الطرفين
 ةاب  ذا افترست كل خرو  ضال تلقاه  فالذ

 جعل الرعاة من جلود الذةاب كساشهم
 فال الخرا  تعر  األمن في مرعاها

 وال الذةاب تهنا في فراةسها  
 . عة في حاجاتهاتوال هذه وال تل  تحقث الم

 ابرم الجانبان السالم وتبادال الرهاةنوهكذا 
 وسلمت الخرا  للذةاب كالبها 

 ة علياورتبت األمر لجن
 وفن األصول والمراسم

 . ومرت األيام  وكبرت األشبال ذةابا  
 تشتهى لحسم العنان

 وجاش يوم تر  الرعاة فيه رعيتهم  
 فأطبقت الذةاب على أسمن الحمالن

 (وقد  تفقت سرا  م  اباةها وأمهاتها)
 و 

 وحملتها بين أنيابها  لى الااب
 لثقتها العمياش( الكالب)وكانت 

 فهاجمتها الذةاب  تاط في نومها
 داميةش  الوقطعتها أش
 م  األشرارانعقد سلما  
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 وهم أولى بقتالنا كل يوم؟ 
 أدري  ولكن! ما أطيب السالم

 (1)أنسالم أعداش شيمتهم الادر والخيانة؟

 . الفونتين تكتفي بهذين النموذجين صورة عن أمثوالون

                                                 

  .عرى التوالي 91، ص 114من ح ايات يفونتين، ترجمة جبرا ابراهي  جبرا، ص ( 1)
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 :المبحث الثاني
 (رواد والمحدثينتجارب ال)بداية القصة الشعرية في مصر 

 
 نتساشل لماذا ظهر أدب األطفال في العصر الحديض شعرا ؟ 

 !للصاار؟أ موجها  ولماذا اتخذ طاب  القص  الشعري  وهل نش
 .ثم انتشر بعد ذل   لى باقي أقطار الوطن العربي! ولم نشأ أول أمره في مصر؟

ال وكاندددت روافدددد شدددكلتا البددددايات الشدددعرية األولدددى أدب األطفدددثمدددة تجربتدددان مهمتدددان  
التجربتين واحدة وهي حكايات الفونتين ومصادر التراض العربي القديم ووسديلتها كاندت 

وهدي الترجمددة الشخصدية لكدل مدن صدداحبي التجدربتين لنصدو  الفددونتين واحددة أيضدا  
وتميزت التجربتان أحداهما عن األخر  بقدر من الفنيدة فدي أسدلوب الترجمدة والتعريدب 

ة التوجدده بالعمددل والنيددة يدالمفددردات  وقصددة وانتقدداش ر وصدديا ة العبدداواسددتخدامها للاددة  
وبموضدددوعية بعامدددل الدددزمن مددن وراةددده ومقددددار صدددالحيته للطفدددل مدد  االعتدددرا  مسدددبقا  

 . والظر  التاريخي الفني الذي أحاط بالتجربتين
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ش اليتها (1) (محمد عثمان جلل)تجربة   :واي
مددن حكايددات التاسدد  عشددر كثيددرا  تددرجم محمددد عثمددان جددالل فددي أواسددط القددرن  

فدددي شدددعر عربدددي " مثدددال والمدددواعظألعيدددون اليدددواقط فدددي اال"الفدددونتين فدددي كتددداب أسدددماه 
باألصددددل المتددددرجم عندددده  نمددددزدوى القافيددددة وكددددان يمصددددر الحكايددددة أو يعربهددددا وال يسددددتعي

يقتبسددددده مدددددن القدددددران الكدددددريم والحدددددديض النبدددددوي دينيدددددا  بعدددددا  اعلدددددى مواعظهدددددا ط يويضدددددف
 . (2) يالشر 

تعمال اليددومي سددألبسددها الددرو  المصددرية واللاددة العربيددة القريبددة مددن اال)وبددذل   
وهددذه قدددرة ال تددوفر لدددد  الكثيددرين وقددد أجمدد  النقددداد ومددنهم العقدداد و نيمددي هدددالل  أن 

 .(3) (اب كانت حرة بحيض أختفت فيها معالم الرو  الفرنسيةتترجمة الك
 : وكتب محمد عثمان عن تجربته هذه قاةال   
عالمة الفرنسي الكبير الفدونتين رجم في األوقات الخالية كتاب التأفأخذت . ).. 

الفرنسددية المنظومددة علددى لسددان الحيددوان  علددى نسددث مددن أعظددم مددن كتددب ا داب  ووهدد
العيدددددون اليدددددواقط فدددددي األمثدددددال "البدددددا م  وفاكهدددددة الخلفددددداش  وسدددددميتها و   كتددددداب الصددددداد

ز عبدددداس باشددددا األول  وكددددان وحددددين تددددم طبعهددددا عرضددددتها علددددى العزيدددد".... والمددددواعظ

                                                 

شراعر مصررر  ولرد فري  ريرة بنري سررويف مرن عائررة فقيررة و رران (: 1989 – 1909)محمرد عثمران جرلل ( 1)
 صرر )وبعد وفاة والده الحقه جده وهرو برن سربع سرنين بمدرسرة . والده يعمل  اتباا في  تيبة بيت القاضي

وصران لسرانه منرذ و ان  رد در  القررشن  برل ذلر  ممرا زاده فصراحةا (. محمد عري باشا)في عهد ( العيني
وبعررد أن أعررادت إلررى مصررر بعثررة العرمرراء الررذين  ررانوا . الصررغر مررع معرفررة صررحيحة فرري القررراءات وال تابررة

زار المدرسة التي  ان يدر  فيهرا محمرد عثمران، واختراروه . وبينه  رفاعة الطهطاو ( يدرسون في فرنسا
وبعرد تخرجره عمرل . لعربية وبا ي العررو ودر  الرغتين الفرنسية وا. مع ترميذ أخر وأدخروه مدرسة األلسن

و انررت متنوعررة بررين ( العيررون اليرروا ظ)مترجمرراا وشررغل مناصررب عرردة وألررف عشرررة  تررب مررن بينهررا ديرروان 
 . ودواوين شعر مخترفة األتراا. ترجمات لادب الفرنسي

، الهيئرة 0طمحمد عثمان جلل، العيون اليوا ظ في األمثال والمواعظ، تحقيق عامر محمد بحيرر ، : ينظر 
 .، المقدمة1897المصرية العامة لر تاب، 

 .171عري الحديد ، ص : ينظر( 2)

 .142، ص 1897، دار المعارف، 1احمد سوير ، اطفالنا في عيون الشعراء، ط( 3)
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واسددطتي  ليدده المافددور لدده مصددطفى فاضددل باشددا  فرمددى الكتدداب فددي وجدده حاملدده فعدداد 
ويشدمل  (1) ...(وبقيدة مدا أملد  وقدد ركبندي الهدم والادم لي بخفي حنين  فبعت حمداري  

كتابدددده هددددذا علددددى مةتددددي قصددددة وحكايددددة رويددددت معظمهددددا علددددى لسددددان الحيددددوان وأخددددر  
وكاندددت بعددد  . (2)اثها فدددي أمدددور ممدددا يعكدددر صدددفو النددداسحكايدددات بشدددرية تددددور أحدددد

وهددددذا يخددددال  مددددا عددددر  عددددن منظوماتدددده أنهددددا  (3)الحكايددددات شخصددددياتها مددددن الجمدددداد
 . اقتصرت على حكايات ترو  على لسان الطير والحيوان فقط

فدي مواضد  وتلحظ الباحثة تأثر محمد عثمان الواض  بالفونتين ويكون ظداهرا   
كايدات علدى هيةدة منظومدات شدعرية مثلمدا فعدل الفدونتين حدين عدة أهمها أنده نسد  الح

كمدا فعدل مد  العديدد وكدان بومكانده ترجمتهدا نثدرا  . حول الحكايات من النثر  لى الشدعر
من الترجمات الفرنسية الني نقلها  لى العربية على الر م من أن معظم هدذه الحكايدات 

 .يمستلة من أدب كليلة ودمنة وحكايات من التراض العرب
ها عنددد الفددونين هددي مددن نفددس صددوحلدديس ألن نوتددر  الباحثددة أندده نظمهددا شددعرا   
س الشددددعر  ولكددددن ألندددده يثددددث بملكتدددده الشددددعرية التددددي تعطددددي الحكاةيددددة فددددي قصدددداةد نجدددد

الفونتين ميزة يتدذوقها لكدل مدن السدام  والقدار  لهدا أكثدر ممدا لدو كدان المثدل فدي جملدة 
 .نثرية نمطية

 : ت كا تيأما عن مصادر منظوماته فكان 
 .أعمال الفونتين الفرنسية -1
 . كليلة ودمنة ألبن المقف  -2

 .حكايات أيسوب -3

                                                 

 . 8محمد عثمان، العيون اليو ظ، المقدمة، ص ( 1)

؛ وح ايرة رمزيرة العرر ، 78قراط، ص ؛ وح اية ح مة سر42، ح اية األرمرة، ص 43، ص (المنج )ح اية ( 2)
 . وتيرها  ثير 127؛ وح اية وصية التاجر ألويده، ص 138؛ وح اية الفلح ومعر  األطفال، ص 87ص 

 . 94ح اية شنية الفخار وشنية الحديد، ص ( 3)
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العربيددة والحكايددات الشددعبية  كتددبالتددراض العربددي المتندداثر فددي بطددون أمهددات ال -9
 .والتراثية المختلفة

 (.هد101)رسالة الصاد  والبا م  البن الهبارية  -1

 . فاكهة الخلفاش ومفاكهة الظرفاش البن عربشاه -8

 (. ثعلة وعفراش)اب سهل بن هارون كت -8

 . القران الكريم والحديض النبوي -7

 
أن معظدددم البددداحثين قدددد جعلهدددا التجربدددة ( انمدددمحمدددد عث)ومدددا يهمندددا مدددن تجربدددة 

وذهبددوا  لددى أكثددر مددن ذلدد  حيددض . (1)الراةدددة فددي أدبيددات األطفددال فددي الددوطن العربددي
للتدددألي   ةطلدددث دعدددو حدددين أ( محمدددد عثمدددان)أخدددذوا علدددى شدددوقي تجاهلددده لريدددادة تجربدددة 

 . (2)ل طفال وكتابة الشعر لهم
                                                 

، إذ  ال ل ن ما  تبره محمرد عثمران جرلل، وعبرد اهلل فرريم، وأحمرد شرو ي. 152احمد سوير ، ص : ينظر( 1)
ومحمررد الهررراو ، و امررل ال يلنرري، وتيررره  ضررمن مررا نسررتطيع أن نضررعه بارتيرراح شررديد فرري أدب األطفررال 

 . ألنها إضافات حقيقية في هذا المجال

 (: محمد عثمان)ومن هؤيء الباحثين  في أدب األطفال من الذين أعطوا الريادة لتجربة ( 2)
: إذ يقرررول 115احمرررد زلرررط، أدب األطفرررال، ص : وينظرررر. 237هررراد  نعمررران، ثقافرررة الطفرررل، ص : ينظرررر 

الفينرا برين دفتري الشرو يات وجرود ( 1989)وعندما أصدر شو ي ديوان الشو يات فري طبعتره األولرى عرا  "
و رد أثبرت . باب لرح ايات والقصص الشعرية لاطفال ف ان ذل  بمثابة بداية حر ة الت ليف األدبي لاطفال

ثر ب سروب نظ  يفوتين فري ح ايرات دون إشرارة منره لمحاولرة محمرد أحمد شو ي في مقدمة ديوانه أنه ت 
 (. في العيون اليوا ظ)عثمان الرائدة 

وحترى شرو ي نفسره لر  يرذ ر فري مقدمرة )حيرث يقرول  148 – 149والرأ  نفسره عنرد احمرد سروير ، ص  
 (. ى أحمد شو يوهذا مما نعيب به عر... لديوانه في طبعته األولى أنه ت ثر أو حتى  رأ عثمان جلل 

 : 148ويقول أحمد سوير  في موضع شخر من  تابه ص  
و د سار عرى طريقة شو ي من بعده  ثير من النقاد ف همروا من جاء  برره، وعردوه أول مرن  ترب شرعر )  

عري الحديد  تجربرة محمرد عثمران جرلل ي . بينما عد د( األطفال في العربية وأنه  ان وحيداا في الساحة
ل رن : "ب الطفل حيث ذ رها في الهامش مع تجربة أخر  وهري تجربرة ابرراهي  العررب و رال عنهراتتصل ب د

هذين األديبين ل  ي تبا ح اياتهما لاطفال بل  تباها لر بار، ومرن ثر  تخررج عرن مجرال أدب األطفرال الرذ  
 . = 254عري الحديد ، ص ( ي تب ابتداءا له 
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أن هذا االعتقاد ساد لد  كل من بحدض فدي مجدال أدب األطفدال وتر  الباحثة  
ة نظددر الالحددث أو الحتددرام وجهدد. لتكددرار وجهددة النظددر فددي مسددألة ريددادة محمددد عثمددان

دور حكايدددات الفدددونين التدددي تدددأو نهدددم جعلدددوا ريدددادة الترجمدددة ل. للسدددابث دون تمحيصدددها
موضددوعاتها حددول الحيددوان هددي ريددادة ألدب األطفددال  وممددا شددج  فددي عدددها ل طفددال 
أن أسلوبها يقترب من العامية أو هدو مدن العاميدة فدي بعد  النصدو  كمدا فدي ند  

 . 303والاابة والحطاب     289    (الفرارجي)
ولسدددنا هندددا فدددي صددددد الددددفاع عدددن أحمدددد شدددوقي ولكدددن ندددرج  أن تجربدددة محمدددد  

ندددت الشدددرارة األولدددى فدددي أدب األطفدددال نقلتهدددا ريدددا  الشدددعر  لدددى موقدددد  يدددر عثمدددان كا
 ال أن . موقدها فأضاش ما حولها وشج  التألي  على  رارها ولكن هذه المدرة ل طفدال

ل أكدد بيكن يوجه ما ألفه ل طفال مطلقا   الحقيقة الساطعة أن محمد عثمان جالل لم 
وتددر  الباحثددة أن مددا . ي مقدمددة منظوماتددهخشددية الخلددط أو اللددبس فددهددذا األمددر شددعرا  

ذكره من م لفدات هدي فدي حقيقتهدا قدد اسدتخدمت كدأدب شدعبي يقصدها النداس حكايدات 
 : للكبار والصاار مادامت تحوي الحكمة والمتعة فهو يقول

 
 يدددددددددددددا الةمدددددددددددددي قصدددددددددددددر عدددددددددددددن المدددددددددددددالم 

 عددددددددددددددن أبددددددددددددددن هدددددددددددددداني  هتدددددددددددددد نددددددددددددددي روي
 ي لددددددددددددددددحليددددددددددددددددت ألفدددددددددددددددداظي بثددددددددددددددددوب الح

 ال تتهمنددددددددددددددددددددددي حسددددددددددددددددددددددبي التهددددددددددددددددددددددامي 
ن أكددددددددددددددددددن أكثددددددددددددددددددر فددددددددددددددددددي كتددددددددددددددددددابي و   ا 

  يدددددددددددددددددددا  أن تدددددددددددددددددددبخس قدددددددددددددددددددط ثمنددددددددددددددددددده 

ن تشدددددددددددددددددددددددددأ    ال تنتقدددددددددددددددددددددددددد كالمددددددددددددددددددددددددديوا 
 وعددددددددددددددن أبددددددددددددددي العددددددددددددددال واألصددددددددددددددفهاني 
 وقددددددددددددددد رويتهددددددددددددددا عددددددددددددددن ابددددددددددددددن سددددددددددددددهل
 زخرفددددددددددددددددت مددددددددددددددددن كالمدددددددددددددددده بكالمددددددددددددددددي 

 صددددددددددددددد  النعددددددددددددددداى والدددددددددددددددذةاب قمدددددددددددددددن 
 فقبلددددددددددددددددددددددددددددددددددده كليلدددددددددددددددددددددددددددددددددددة ودمنددددددددددددددددددددددددددددددددددده

                                                                                                                                            

حيررث تحرردثتا عررن ( ثقافررة الطفررل)رمضرران،  يرروي البرريلو  فرري  تابهمررا  افيررة . وتجاهرتهررا أيضرراا الباحثترران د= 
 افيررة رمضرران،  يرروي : ينظررر. مررن دون ذ ررر هررذه التجربررة. التجريررة الشررعرية لاطفررال فرري الرروطن العربرري

 . 515، ص 1895، جامعة ال ويت، 1البيلو ، ثقافة الطفل،  
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 وقبلدددددددددددددددددددددددددددددددددده فاكهددددددددددددددددددددددددددددددددددة الخلفددددددددددددددددددددددددددددددددددا
 

 والصددددددددددداد  والبدددددددددددا م حسدددددددددددبي وكفدددددددددددى
 

 : التألي  ثم يذكر في وجهته الصريحة في 
 

 لكدددددددددددددددددددددددددن ارا  تعكدددددددددددددددددددددددددس ا مددددددددددددددددددددددددداال
 قدددددددددددددل لدددددددددددددي بددددددددددددداهلل علدددددددددددددى الصدددددددددددددحي  
 حكايدددددددددددددددددددددددددددددددة تعلدددددددددددددددددددددددددددددددم األطفددددددددددددددددددددددددددددددداال

 رة تددددددددددددددددددددددددددددسدددددددددددددددددددددددددددديرة لعنألوا  كدددددددددددددددددددددددددددديأح
 أو سددددددددددددددددددديرة الظددددددددددددددددددداهر وذي الهمدددددددددددددددددددة 

 

 هدددددددددددددددددددذا ينفددددددددددددددددددد  األطفددددددددددددددددددداال: تقدددددددددددددددددددول 
 بلفظددددددددددددددددددددد  المسدددددددددددددددددددددتعذب الفصدددددددددددددددددددددي  
 وتسددددددددددددددددددددددددددحر النسدددددددددددددددددددددددددداش والرجدددددددددددددددددددددددددداال
 تقددددددددددددددددرأ فيهددددددددددددددددا سددددددددددددددددتة بددددددددددددددددل عشددددددددددددددددرة 

 (1)أرا  ال تنطدددددددددددددددددددددث لدددددددددددددددددددددي بكلمدددددددددددددددددددددة
 

ت توضدددد  تنصددددله مددددن قصدددددية توجهدددده ل طفددددال وهددددو أن يكتددددب عددددن واألبيددددا 
لاايدددة الحيدددوان فقدددد أتبددد  سدددنة فدددي األدب العربدددي القدددديم وهدددي تدددألي  قصددد  الحيدددوان 

قدد تعددر  "وبدذل  يكدون محمدد عثمدان . يكمدن وراشهدا الرمدز والقصدد والفلسدفة والمتعددة
ن البدداحثين يقحموندده فددي مجددال  يددر مجالدد ه  فهددو لددم يكتددب للظلددم المددادي والمعنددوي وا 

نهم في جملة المنتفعين  . (2)"للناشةة بشكل خا  وا 
عثمدان جدالل فدي محمدد وهذا يوض  السدبب الدذي جعدل شدوقي لدم يدذكر ريدادة  

مقدمة الشوقيات  ألن شدوقي كدان يددعو  لدى جدنس أدبدي مسدتحدض يجمد  بدين الشدعر 
اهلل ألجعدددل أعتندددى لدددوو وفقندددي : ولمدددن تجربتددده حيدددض يقدددوالحكايدددة وكدددان يأمدددل خيدددرا  

 تل طفدددال المصدددريين مثلمدددا جعدددل الشدددعراش ل طفدددال فدددي الدددبالد المسدددتحدثة  منظومدددا

                                                 

 . 010لمؤلف لرمعنف، ص زجر ا( 198)محمد عثمان، العيون اليوا ظ الح اية ( 1)

سررريمة سرررطان نررورا، أثررر التيررار الررديني والمرروروث الشررعبي فرري الشررعر الموجرره لرناشررئة فرري العررراق مررن ( 2)
 . 24، رسالة ماجستير،  رية العرو  ايسلمية، جامعة بغداد، ص 1889، 1854
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وكاندددت  (1)"قريبدددة المتنددداول ويأخدددذون الحكمدددة واألدب مدددن خاللهدددا علدددى قددددر عقدددولهم
يوجدده ل طفددا وذلدد  مددن دعوتدده للشدداعر خليددل مطددران ر بتدده صددادقة فددي  يجدداد شددعر 

  :يحمثه لتألي  شعر ل طفال قاةال  
وهنددا ال يسددعني  ال الثندداش علددى صددديقي وخليددل مطددران  صدداحب المددنن علددي "  

في األدب والم ل  بين أسلوب اافرنج في نظم الشعر وبين نهج العرب والمدأمول أن 
نتعدداون علددى  يجدداد شددعر ل طفددال والنسدداش وأن يسدداعدنا سدداةر األدبدداش والشددعراش علددى 

 .(2) درا  هذه األمنية

اضدددد  أن  رضددددها ال يخدددددم تجربددددة أحمددددد شددددوقي بالتددددألي  ل  بددددا مددددن الو وبددددذ 
كان من الساةد فدي عصدر شدوقي أنهدا ليسدت منظومدة ألطفدال وبداعترا   ذ . ل طفال

ن شدوقي يكتدب بقصديدة موجهدة ذاتيدا   وبحاجدة لمدن يسدانده فدي هدذا التوجده م لفها وكا
. بده للصدااروال يجنبده كمدا  فعدل محمدد عثمدان حدين أنكدر بشددة أن مدا ألفده ال يتوجده 

والسدددبب ذاتددده تجندددب شدددوقي ذكدددره فدددي مقدمدددة الشدددوقيات  ذ أن االستشدددهاد بنمظوماتددده 
يكددددون فددددي  يددددر موضددددعه وال يدددددعم أسددددانيده التددددي يقدددددمها لتشددددجي  الكتدددداب واألدبدددداش 

فجربددددت خدددداطري فددددي نظددددم " ذ يقددددول شددددوقي . ل هتمددددام بالطفددددل وكتابددددة الشددددعر ةلدددده
هذه المجموعة بشديش مدن ذلد  وكندت  ذا  الحكايات على أسوب الفونتين الشهير وفي

فر ددت مددن موضدد  أسددطورتين أو ثددالض أجتمدد  بوحددداض المصددريين وأقددرأ علدديهم شدديةا  
 .()*(3)منها يتفهمونه ألول وهلة ويأنسون  ليه ويضحكون من أكثره وأنا أستبشر لذل 

                                                 

ت يفرررونين فررري األدب نفوسرررة ز ريرررا، خرافرررا. د: ، المقدمرررة وينظرررر1989، 1احمرررد شرررو ي، الشرررو يات، ط( 1)
 . 71العربي، ص 

 .77نفوسة ز ريا، ص . د( 2)

 .71نفوسة ز ريا، خرافات يفونتين، ص : ، ينظر1مقدمة الشو يات، ط( 3)

يررذ ر المؤرخررون أن مررا  تبرره شررو ي مررن شررع الحيرروان نظمرره فرري أشررياء موجررودة فرري فرنسررا و رران يجمررع  )*(
 . 149سوير ، ص احمد . األطفال المصريين هنا  ويقرأوه عريه 



 03 

 لمحمد عثمان جللنماذج من الح ايات الشعرية 
 ()* (الصياد والسم ة الصغيرة)

 مدددددددددددددددددددد  الصددددددددددددددددددددياد اتفددددددددددددددددددددث الحددددددددددددددددددددال 
 كدددددددددددددددم الطعدددددددددددددددم عدددددددددددددددى السدددددددددددددددنارهأن اح

 فددددددددددددي المدددددددددددداش بضدددددددددددد  أذرعفاطسددددددددددددت 
 وهدددددددددددل لمثلدددددددددددي منفعدددددددددددة؟قالدددددددددددت لددددددددددده  

 أ ندددددددددددددددددي  تأندددددددددددددددددي صدددددددددددددددددايرة  ولسددددددددددددددددد
 يلي سدددددددددددددددددددنتين أكبدددددددددددددددددددر باتدددددددددددددددددددر  سددددددددددددددددددد

 وارم  لددددددددددددى البحددددددددددددر لصدددددددددددديدي شددددددددددددبكه
 ال عقدددددددددددددل لدددددددددددددي حينةدددددددددددددذ  : قدددددددددددددال لهدددددددددددددا

 وعدددددددددددددددددداجز مددددددددددددددددددن تددددددددددددددددددر  الموجددددددددددددددددددود
 

 فددددددددددددددي بلدددددددددددددددة مددددددددددددددن أصددددددددددددددار الددددددددددددددبالد 
 اسددددددددددددتخارة  مددددددددددددن بعددددددددددددد ماقددددددددددددد عمددددددددددددل

 وشددددددددددددددددددددددددبكت سددددددددددددددددددددددددمكة كاألصددددددددددددددددددددددددب  
 ي بضددددددددددددددددددددددددددفدعه نياليتمددددددددددددددددددددددددددا بدددددددددددددددددددددددددددلت

 مدددددددددن الجدددددددددوع لمدددددددددن  يمضددددددددداني يومدددددددددا  
 ضدددددددددرأحوبعدددددددددد  فدددددددددي هدددددددددذا المكدددددددددان  

 !صدددددددداد سددددددددمكة: حتددددددددى يقددددددددول الندددددددداس
  ذا تركدددددددددددددددددددددددددددت عددددددددددددددددددددددددددداجال  ب جدددددددددددددددددددددددددددلِ 
 طماعدددددددددددددددددددددددددة  وطلدددددددددددددددددددددددددب المفقدددددددددددددددددددددددددودا

 

 ()*الصياد الجبان
 قددددددددددددد سددددددددددددمعنا فددددددددددددي  ددددددددددددابر األزمددددددددددددان 

 را  يومددددددددددددددددددددددا  وحكددددددددددددددددددددددوا أن صدددددددددددددددددددددداةدا  
 طدددددددددددداب  قددددددددددددال لدددددددددددده ارجدددددددددددد  فددددددددددددراه الح

 مددددددددددا السددددددددددب ؟  نمددددددددددا هددددددددددو قددددددددددط : قددددددددددال
 أندددددددددددددددا ال ارهدددددددددددددددب الوحدددددددددددددددوش عنددددددددددددددددي 
 وعلددددددددددددددددددى سدددددددددددددددددداعدي كنانددددددددددددددددددة نبددددددددددددددددددل 
 ثددددددددددددددددددددم مدددددددددددددددددددداتمم القصدددددددددددددددددددديدة حتددددددددددددددددددددى 

 أن فضددددددددددددل الشددددددددددددجاع فددددددددددددي الميددددددددددددددان 
 للخدددددددددددددددددددال فددددددددددددددددددددي مراتددددددددددددددددددد  الاددددددددددددددددددددزالن 

 ا السدددددددددددددددددب   شدددددددددددددددددعلة النيدددددددددددددددددران ههنددددددددددددددددد
 حكمدددددددددددددددددده سدددددددددددددددددداةر علددددددددددددددددددى الفيددددددددددددددددددران

 يميندددددددددددددددي صدددددددددددددددحاة  لليمددددددددددددددداني فدددددددددددددددي
 وكالبددددددددددي طددددددددددولى  وتحتددددددددددي حصدددددددددداني 

 باتدددددددددددة فدددددددددددي المكدددددددددددان  جددددددددددداشه السدددددددددددب 
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 فجددددددددددددددددر  بالحصددددددددددددددددان مندددددددددددددددده وولددددددددددددددددى 
 وكدددددددددددددددددددذا أ لدددددددددددددددددددب الرجدددددددددددددددددددال لدددددددددددددددددددد  

 فكدددددددددددددددددددددددددددددددددن  ن تكدددددددددددددددددددددددددددددددددن فارسدددددددددددددددددددددددددددددددددا  
 كددددددددددل مددددددددددن يدددددددددددعي بمددددددددددا لدددددددددديس فيدددددددددده 

 

 لددددددددددددددددددددار األمدددددددددددددددددددان هاربدددددددددددددددددددا  خاةفدددددددددددددددددددا  
 األمدددددددددددن تددددددددددددر  أنهددددددددددددا مددددددددددددن الفرسددددددددددددان
 كعلدددي أو تكدددن شددداعرا  فكدددن كدددابن هددداني 
 !كذبتدددددددددددددددددددددددددده شددددددددددددددددددددددددددواهد األمتحددددددددددددددددددددددددددان

 

اطلعندددا عليهدددا قبدددل هدددذا الموضددد  نطلددد  علدددى  ومدددن خدددالل دعدددوة شدددوقي التدددي 
 . تجربته الشعرية في مجال الحكايات الشعرية الموجهة ل طفال

 
 (1802-1918: )احمد شو ي

علدى يدده  قرأ شوقي في فرنسا خرافات الفونتين وتأثر بها وبل  هذا الفدن ذروتده 
مدن حاكداه كايات وجار  الفونتين في نظمه حتى صدار خيدر فقد برع في نظم هذه الح

 .(1)في العربية في خصاةصه الفنية
ألنددده الجدددنس كتابدددة للطفدددل شدددعرا  لوقدددد كاندددت دعوتددده صدددادقة فدددي الحدددض علدددى ا 

. األدبددي الوحيددد المتعددار  عليدده انددذا  والددذي يحتددل المرتبددة االولددى فددي األدب العربددي
وتددرج  الباحثددة دعوتدده الصددريحة  لددى خليددل مطددران دون  يددره ألندده مطلدد  أيضددا  علددى 

ولكددن خليددل لددم . ألدب الفرنسددي مدد  تقددارب عمددر الشدداعرين وربمددا فددي موضدد  سددابثا
ولم يتداب  شدوقي هدذا "يستجب له كما لم يستجب  ليها أحد من الشعراش في أول األمر 

 .(2)"العمل العظيم بعد أن فر ت شحنة الحماسة التي جاش بها من فرنسا
وحددين طبعددت . ا مددن بعددده ال أن محاولتدده بقيددت تشددكل التفاتددة مهمددة لمددن جددا و  

الشدددوقيات طبعدددة جديددددة جعدددل محمدددد سدددعيد العريدددان البددداب الثالدددض مدددن الجدددزش الرابددد  
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ولاة الشاعر في هذا الباب  يدر لاتده فدي سداةر " :للحكايات وقال عن لاتهمخصصا  
فيدده الشدداعر أن يتددرخ   وأحسددبه فددي بعدد  مددا قدد  مددن شددعره  وأندده لبدداب يغسددم  

. كان يرمز لبع  ما مر به كيد الناس في حياتده ويعدر باب في هذا ال ()*الحكايات
أما الباب الراب  وهدو ديدوان  (1) ("األرنب في السفينة)والثعلب ( نديم البذنجان)كما في 

ثالثدة وعشدرين وماةدة بيدت فدي عشدر قطد  أو أكثدر مدن األناشديد "األطفال الذي يحوي 
 .(2)"شده الناشةةالعامة التي نظمها لمناسباتها ثم أرادها لتكون مما ين

والحكايات جاشت في تسعة وسبعماةة بيت في خمدس وخمسدين قطعدة وقدد زيدد  
فددي قطعددة فيصددير المجمددوع ثالثددين  ليهددا الطبعددة الجديدددة الثانيددة واحددد وعشددرون بيتددا  

 . وسبعماةة في ست وخمسون قطعة
ولدددو أمعندددا النظدددر للمرحلدددة التاريخيدددة التدددي كتدددب فيهدددا شدددوقي حكاياتددده  نجددددها  
رحلدددة نشدددأت فيهدددا بدددذور التجديدددد فدددي الشدددعر العربدددي ومدددن هددداجموا قصددد  شدددوقي م

وال يتعددب وال بأندده يكتفددي فددي الجديددد بددأقرب األشددياش وأسددهلها مندداال   ونقدددوه))ل طفددال 

                                                 

جرزء الرابرع منهرا وهري صرادرة عرن مطبعرة ايسرتقامة استندت الباحثرة عررى نسرخة مرن الشرو يات وعررى ال )*(
 .1811بالقاهرة، الطبعة ايولى، 

ول  نعثر في هذه النسرخة . وفي جزئها الرابع مقدمة لمحمد سعيد العريان، و بره مقدمة لمحمد حسين هي ل 
ر أخرر  فري عرى أ وال شو ي واحاديثه حول تجربتره فري ال تابرة لرطفرل والردعوة لهرا لرذا اسرتندنا إلرى مصراد

 : ذل  وهي
وأطفالنرا فرري / هراد  نعمران . ثقافرة الطفررل، د/ نفوسررة ز ريرا سرعيد . خرافرات يفرونتين فري األدب العربري، د 

 . وأدب األطفال، أحمد زلط. عيون الشعراء، احمد سوير 
ومصررادر أخررر  اطرعنررا عريهررا لرت  ررد مررن ضرربط النصرروص وصررحتها و ررد وجرردناها متشررابهة ومتطابقررة، و ررد  

ولر  . 1841أو فري طبعتهرا الثانيرة عرا  . فري القراهرة 1989اعتمدوا عرى النسخة األولى الصرادرة فري سرنة 
يتيسررر لنررا العثررور عرررى هرراتين النسررختين، أمررا النمرراذج الرري انتخبناهررا فقررد اسررتندنا عرررى الجررزء الرابررع مررن 

 . 1811الشو يات في طبعة دار ايستقامة عا  
 .1 – 4محمد سعيد العريان، ص مقدمة الشو يات، تقدي  ( 1)

 . 1نفسه، ص ( 2)
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للناشدةة ا داب العربيدة الجديددة  بدل كتدب قصصدا  و يشالها في سبيل الجاد من الفندون 
 . (1) ((رهاخفيفة ال فلسفة فيها وال عمث في أفكا

وقدد كدان علدى بنيدة مدن كدل ذلد   ولدم يتدردد فدي الكتابدة ))ولم يثن شدوقي ذلد   
 .(2) (( طفال حين وجد الر بة والفنية في نفسه وحاجة المجتم  لهذا الفنل
وأنددده كدددان يسدددعى أن تكدددون قصصددده خاليدددة مدددن التعقيدددد يأخدددذون منهدددا الحكمدددة  

يتجنددب اللاددة العاليددة  وتسددوقه رمزيددة  واألدب علددى قدددر عقددولهم  ال أندده لددم يسددتط  أن
الحكاية  لدى وصد  أعمدث وقدارن احمدد سدويلم بدين حكايدات شدوقي الشدعرية وحكايدات 

ويتبين لنا أن قصاةده تل  ليست بنفس السالسة والبسداطة التدي : ))محمد عثمان قاةال  
فهمهدا ياندا  حكتب بها عثمان جالل فهدي تتميدز بسدمات رمزيدة يصدعب علدى األطفدال أ

يضا   لى أنها في مجملها ذات ألفاظ ال يتسد  لهدا قداموس الطفدل ال بواسطة معلم   
اللاوي وكذل  قاموسه االدراكي وربما يعدود ذلد   لدى أن شدوقيات كدان يكتدب ل طفدال 
مددن موقعدده كشدداعر كبيددر أوحددد  لددى جانددب وجددود تلدد  المددادة الجدداهزة التددي ال تتطلددب 

ذلدد  فددون كثيددرا  مددن هددذه النمدداذى قددد اختددرت   يددر الترجمددة الشددعرية  لددى العربيددة ومدد 
 .(3) ((لتقديمها ل طفال

لديس كدل مدا نظمده شدوقي مدن قصد  وحكايدات ))علي الحديدي . قال عنها د 
علدى لسدان الحيدوان والطيدر يخدت  باألطفدال فدون هندا  مدن الحكايدات التدي كتبهدا مدا 

 .(4)...((ها وفلسفتهاتخرى برمزيتها أو التعوي  بها أو أسلوب الجنس فيها أو تعقيد
لدد  والتقريريددة قددد  لبددت عليهددا كبعدد  البدداحثين أن التأمددا عددن أناشدديده فيددر   

 . (1)وصارت خالية من الخيال والجذب فمما جعل األطفال يبتعدون عنها
                                                 

، ص 10ه18عن  تاب شو ي ضريف، شرو ي شراعر العصرر الحرديث، القراهرة،  243عري الحديد ، ص ( 1)
 . و د  انت وجهة نظر شو ي ضيف تجاه  صائد شو ي لرناشئة تير عادلة. 99 – 97

 . 243عري الحديد ، ص ( 2)

 . 213د  نعمان، ثقافة الطفل، ص ها: ؛ وينظر113احمد سوير ، ص ( 3)

 . 251عري الحديد ، ص ( 4)
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وتددر  الباحثددة بعددد اطالعهددا علددى أناشدديد شددوقي أندده نجدد  فددي سددتة أناشدديد مددن  
عدددن هدددذا فضدددال  . لندددا ندددردده فدددي مدارسدددناوبعددد  منهدددا ماز . ()*مجمدددوع عشدددرة أناشددديد

شددعري ذات طبيعددة تقريريددة مباشددرة حتددى فددي عصددرنا الحددديض وهددي األناشدديد كجددنس 
 . سمة متعار  عليها في هذا اللون الشعري

ولست بصدد الدفاع عن شعر شوقي ل طفال بقدر وص  وتحليل أسلوبه فدي  
القصددة الشددعرية ل طفددال فنقددول أن لشددوقي ريددادة مطلقددة فددي تددألي  . قصصدده الشددعرية

وأندددده كددددان يدددددر  أن أدب األطفددددال أقددددو  سددددبيل يعددددر  بدددده الصدددداار الحيدددداة بأبعادهددددا 
ه تدددمنددد  أن تتخلدددل تجربيوهدددذا ال . (2)المختلفدددة وأنددده وسددديلة مدددن وسددداةل التعلددديم والتربيدددة

أخطدداش مددن نددوع مددا  فالبدداحثون أجددازوا قبددل ذلدد  لتجربددة محمددد عثمددان أن تكددون أدبددا  
ولددديس . فدددال علدددى الدددر م مدددن اعترافددده الصدددري  وبقلمددده أنهدددا لدددم تكتدددب لهدددمل طمقددددما  

بالضرورة أن ينج  شوقي النجا  كله ولعل مقيداس الدتحكم عندده هدو مدا ذكدره مدن أنده 
فددون حكددم أبندداش ذلدد  كددان يقددرأ مددا يكتبدده علددى الصدداار فيفهموندده ويأنسددون لدده ومددن ثددم  

ادددددة التدددددي خددددداطبهم بهدددددا  العصدددددر علدددددى شدددددعر شدددددوقي ارتدددددبط بقددددددرتهم علدددددى فهدددددم الل
وهددذان . وباسددتمتاعهم بالقصدد  الشددعرية التددي قدددمها لهددا مرويددة علددى لسددان الحيددوان

أنه حمل عبش الريادة وليس مدن على نجا  شوقي  علما  يعّدان دليال  منطقيا  األمران 
أن تكددون البدددايات موافقددة تمامددا  ألحكامنددا الحاليددة التددي تتطلددب مسددتو  معينددا   المعقددول
أن حكايدات شدوقي وننتهدي  لدى القدول . (3)لاة ونوعية خاصة في طدرث المعالجدةمن ال

 (2)تسليمية أخالقيدةوقيما   (1)وسالسة اللاة في معظمها (4)جمعت بين الفكاهة والتسلية

                                                                                                                                            

 . 257عري الحديد ، ص ( 1)

 . 199، ونشيد الهرة والنظافة ، ص 181، ونشيد المدرسة، ص 198وانموذجاا لها نشيد الجدة، ص  )*(
 . 257عري الحديد ، ص ( 2)

 . 021 افية رمضان،  يوي البيلو ، ثقافة الطفل، ص : ينظر( 3)

؛ وح ايررة الثعرررب 112؛ وح ايررة الرردب فرري السررفينة، ص 117 مررا فرري ح ايررة الحمررار فرري السررفينة، ص ( 4)
 . وتيرها  ثير 143والدي ، ص 
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  حتددى أندده كتددب فيمددا (4)وحواريدة قصصددية يتميددز بهددا شدوقي (3)فددي بعدد  منهدداورمدوزا  
 . بعد عددا  من المسرحيات الشعرية

 : أما عن مصادر ديوان شوقي في كتابته ل طفال فهي كا تي 
يدوان وقدد تدأثر فدي ذلد  بحكايدات كليلدة ودمندة وحكايدات قص  وحكايدات الح -1

حكايات الفونتين  ويصدر   بأنده تدأثر  بهدا سدو  أنده رأ الفونتين  ذ يعلن أنه ق
ات وأقدددرب التعلددديالت أن تدددأثر شدددوقي بحكايددد .()*لدددم يعلدددن تدددأثره بكليلدددة ودمندددة

                                                                                                                                            

 . 142؛ وح اية ال رب والقط والفار، ص 172 ما في ح اية اليمامة والصياد، ص ( 1)

 . وتيرها  ثير 170ح اية ال رب والحمامة، ص ( 2)

 .و ثير تيرها 158، ص (الغزال وال رب)وح اية  157ألسد ووزيره الحمار، ص  ما في ح اية ا( 3)

وح اية القبرة  155وح اية الخفاش ومري ة الفراش، ص  171 ما في ح اية دودة القز والدودة الوضاءة، ( 4)
 . 147وابنها، ص 

نظ  عررى ترارهرا وعرد  يدفعنا مو ف شو ي لرتساؤل عن أسباب لجوء محمد عثمان لح ايرات يفرونتين والر )*(
 درة يفونتين الفذة فري اخترراع ايوزان ))نظمه لح ايات  ريرة ودمنة شعراا و ذل  شو ي من بعده فوجدنا أن 

وتنويعها والملءمة بينها وبين األف ار المختفة فهو ي يتقيد فيها بوزن واحد، بل  ثير مرن األوزان، ويخترار 
لروزن الخفيرف السرريع ولرف ررة الخطيررة الروزن الطويرل هرذا النروع المعبرر ل ل ف رة اصرحها  فررف رة القريبة ا

عن الوزن التي يتماشى العاطفرة وينسرج  مرع الرنف  فري شرتى احوالهرا هرو مرا يدعونره برالوزن الحرر وهرو 
جدير أن يستو ف القار  العربي عرى الخصوص لما يجمع بينه وبين السجع في أر رى صرورة، فبفضرل هرذه 

تتغير إلى ماينهايرة اسرتطاع أن يحيري المنراظر وأن ينروع ايلروان وأنهرا هري التري تفرتن ال برار األوزان التي 
وبفضرها اصبح ذات يو  ذلر  القصصري العابرث . والصغار، وهي التي تثبت النمظومات الخرافية في ذا رته 

 ((. من أ بر شعراء فرنسا
 . 485األدب الفرنسي في عصره الذهبي، حسيب الحرو ، ص  
 . 178 -179أما محمد تنيمي هلل، في ايدب المقارن، ص  
فير  أن يفرونتين حررص عررى التشرابه برين ايشرخاص الخياليرة وايشرخاص الحقيقيرة فري الح ايرة ومراعراة  

التوازن في السياق بين الرموز والشخصريات المرمروز إليهرا والحصرر عررى تروافر المتعرة الفنيرة فري الح ايرة 
العامة من وراء الحقرائق الحسرية أو صرفاتها المثيررة لرف ررة وعررى تصروير الشخصريات  بحيث يصور ايف ار

لتوائ  الحردث بحيرث ي رون ايطرار العرا  الرذ  تصروره يسرير بالحردث فري طرور مح ر  فترؤد   رل  رمرة و رل 
 . = جمرة وظيفتها الفنية

 : 08نفوسة ز ريا، خرافات يفونتين، ص . وتر  د= 
 ي الذ   ان تاية الخرافة عند  تابها ايوائل ما فقرد وفراه يفرونتين حقره برل أنره جردد أن الدر  اخل))تر   

أيضاا في استخلصه وفي عرضه، ول  يسقه بالطريق المباشر الذ  يشعر القار  ب ن هرذا الردر   رد فررا 
نما جعل القرار  يسرتنبطه مرن ترقراء نفسره مرن خرلل ترتيرب احرداث الخرافرة وتسرسرل اف ارهرا  عريه فرضاا، واي
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ولدديس تددأثره فقددط بمضددمون الحكايددات الفددونتين يعددود لتددأثره بأسددلوب الفددونتين 
فكهددة مددن عنددده ألن الفددونتين راعددى األسددس الفنيددة فددي حكاياتدده ومنحهددا روحددا  

شدد  الباحددض هددذه الصدديا ة فددي حكايددات كليلددة ال يكويددرع فددي ذلدد   وبالتأكيددد 
  (1)ودمنة

  .والمصدر ا خر هو حكايات من التراض العربي -2

 . وحكايات من التراض الديني -3

 . (2)وقص  من تجاربه وخبراته الحياتية والدينية -9
لتجربدددة أخدددر  سدددبقت تجربدددة شدددوقي فدددي التوجددده ل طفدددال هدددي تجربدددة ونعددر  

 (: عبد اهلل فريج)الشاعر 
كتابدده ( عبددد اهلل فددريج)قبددل أن تصدددر الشددوقيات بخمددس سددنين أصدددر الشدداعر 

وتقدددوم منظوماتددده علدددى . 1713فدددي عدددام (( لقمددداننظدددم الجمدددان فدددي أمثدددال ))الموسدددوم 
حظهددا مددن الشددهرة واالهتمددام أن منظوماتدده لددن تأخددذ  ال . محاكدداة أمثددال لقمددان الحكدديم

ألسددباب ترجحهددا الباحثددة ولعلهددا ال  ( محمددد عثمددان واحمددد شددوقي)الددذي نالتدده تجربتددي 
بعدد االطدالع  تبدو منطقية ألنها ابتعدت عن تاريخ التجربة وظرفها وستأتي  لى ذكرها

 (.عبد اهلل فريج)على عمل 

                                                                                                                                            

نمررا جعررل   مررا أنرره لرر  يجعررل موضررع هررذا الرردر  فرري نهايررة الخرافررة شرر ن مررن سرربقه مررن  ترراب الخرافررات، واي
وبسربب . موضعه في أول  الخرافة حيناا وفي وسطها أو في نهايتها حيناا شخر حسب ما ران يتطربره المو رف

نجرترررا والمانيررا وهولنرردا واسرربانية ذلرر  صررار يفررونتين مثررايا لمررن حررا وه فرري اآلداب جميعرراا  مررا فرري فرنسررا وا
 . وروسيا

 -177، بدون تراريخ، ص0محمد تنيمي هلل، ايدب المقارن، دار نهضة مصر لرطبع والنشر، ط: ينظر( 1)
 . 245، 240وينظر عري الحديد ، ص . 178

 . 01مصطفى الجويني، حول أدب األطفال، منش ة المعارف بايس ندرية، بدون تاريخ طبع، ص: ينظر( 2)
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فددددي أمثددددال  ننظددددم الجمددددا)بعنددددوان كتابددددا  ( 1713)أصدددددر هددددذا الشدددداعر عددددام 
مددن أمثددال لقمددان الحكدديم ومنعهددا الم لدد  فددي أراجيددز ويتضددمن خمسددين مددثال  (. لقمددان

 . اتخذت أسلوب الحكايات الشعرية وتنتهي الحكاةية  لى المثل المطلوب
هذا وقدد قدرر : "ر ننتخب بع  ما جاش في مقدمة كتابهي  منهج الشاعضولتو 

أن يكلد  تالمدذة "المجتم  اللاوي فدي بعد  جلسداته بعدد النظدر المددقث فدي مباحثاتده 
بحفددظ منتجددات مددن أشددعار البلادداش ليكتسددبوا بددذل  ملكددة اانشدداش .. المدرسددة األميريددة 

... ى أبناةهدا بالفاةددةوقد أخذتني الايرة الوطنية أن أخدم بالدي بخدمة رضية تعود علد
ثددم وعمدددت  لددى أمثددال سدديدنا لقمددان الددذي شددهد لدده اهلل تعددالى بالحكمددة فددي نددزل القددران 

 .(1) ((جعلتها خدمة أدبية لتالميذ المدارس االبتداةية
ويتضدد  ممددن هددذه المقدمددة أن الشدداعر محمددد  لددى مصدددر اساسددي هددو أمثددال 

ن كان استعان بأمثال  ريبة ال تخرى عن  وهدذا لدم تقتصدر . رو  أمثدال لقمدانلقمان وا 
بسددتان : أراجيددز علددى حكايددات الحيددوان فقددط  بددل وجدددناه يتنددوع فددي الموضددوعات مثددل

وعوسدددددج  الحدددددداد وكلبددددده  امدددددرأة ودجاجدددددة  الحطددددداب والمدددددوت  زنجدددددي  شدددددجرة بلدددددوط 
 . (2)والسنابل

(. عبد اهلل فدريج)لكتاب الذي ألفه وعلى الر م من أن الباحثة لم تحصل على ا
عر وهددي ثالثددة نمدداذى فوجدددت أن أسددلوب اي أوردهددا أحمددد سددويلم أمثلددة لتجربددة الشددالتدد

كمدا ذكدر لده ألنده وأن االيجاز على مدا يبددو كدان هددفا  وموجزا  ومفهوما  الشاعر سلسا  
فدأوجز وكدان ذلد  سدبب التقريريدة . في مقدمة كتابه أنه قددم منظوماتده للتالمدذ لحفظهدا

احمددد زلددط واحمددد )التددي وضددعت بهددا أشددعاره مددن قبددل  التددي اتهددم بهددا أمددا عددن النثريددة
 . فذل  دليل يحسب له ال عليه( سويلم

                                                 

 .115نقداا عن  تاب، احمد سوير ، ص ( 1)

 . 115المصدر نفسه، ( 2)
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حيددض ابتعددد بهددا عددن التددوعر والتعقيددد واقتددرب باللاددة  لددى السددهل القريددب واللفددظ 
فدي شداعريته كمدا اتهمده احمدد سدويلم بدل قصدورا  فدي فهدم المتداول وذلد  البعدد قصدورا  

 .(1)وأدبالشاعر لما يقدم للطفل من لاة 
أر  أن المباشدددرة حدددد النثريدددة فدددي اللادددة واالختدددزال هدددو مدددا يحتاجددده التلميدددذ  ذ 

بهدددا ولدددو قارندددا الحفددداوة التدددي قوبلدددت . ليسدددهل عليددده حفدددظ المادددز  التعليمدددي مدددن المثدددل
ها على حكايات عدن الحيدوان سدنجد أن شديوع التجربدة الشوقيات على الر م من احتواة

 . ويرتبط باسم منشةها وشهرته االجتماعية فنيتهاونجاحها يتجاوز احيانا  
 : واعتقد أن هذه التجربة قد نجحت ولكن بحدود  ذ قيل عنها

وقدد قصددنا مدن  (2) ((ر م من كدل مدا ي خدذ عليهدا فدي نظدم االمثدال للكنها نجحت با))
 . هذا  ال نافل هذه التجربة التي ظهرت فيها نماذى طيبة

 

                                                 

أمرا أسرروب الرنظ  فقرد جراء مت رفراا إلرى حرد  بيرر يردل : )) تب احمد سوير   ائلا عن تجربة عبد اهلل فريم( 1)
ن  ان لرمؤلف هذا ديوان شخر من الشعر في أتراا مخترفرة ن مرا جراء ..." عرى عد  شاعرية  افية واي واي

فيرره ترجمررة حرفيررة ألمثررال لقمرران، أو حرفترره أو أضرريفت إليهررا واخترطررت مررع تيرهررا وأصرربحت أمثررايا واردة 
 ".م لوفة

 . 114، ص 115ينظر احمد سوير ، ص  
وهذا ال تاب يفتقد لرروح الشرعر فمنظومرات ال تراب : "أما حمد زلط فقد  تب عن تجربة عبد اهلل فريم  ائلا  

مان الح ي  الم لوفة في نظر  شرعر  ول نره نظر  يقتررب  مرن النثريرة والتقريريرة تقو  عرى محا اة أمثال لق
 . 114احمد زلط، ص : ينظر(. برت  أن مؤلفه  تب  رمة ادبية صافية في مقدمته

 . 117احمد سوير ، ص ( 2)
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 :عبد اهلل فريممن شعر نماذج 
 (امرأة ودجاجة)وزة  ارج

 
 امددددددددددددددددددددرأة  محتاجددددددددددددددددددددة قيددددددددددددددددددددل بددددددددددددددددددددأن 

 لهدددددددددددددا تبدددددددددددددي  بيضدددددددددددددة فدددددددددددددي اليدددددددددددددوم 
 فددددددددددددددددددافتكرت مددددددددددددددددددن  يهددددددددددددددددددا العتيددددددددددددددددددة
 لعلهددددددددددددددددددددددددددددددا تبددددددددددددددددددددددددددددددي  بيضددددددددددددددددددددددددددددددتين 
  ذ لهددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا زودت الادددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددذاش 
 ففجدددددددددددددددددددددددرت حوصدددددددددددددددددددددددلة المسدددددددددددددددددددددددكينة 
 فصددددددددددددددددددددحت األمثددددددددددددددددددددال أن بددددددددددددددددددددالطم  

 

 كاندددددددددددددت لهدددددددددددددا فدددددددددددددي بيتهدددددددددددددا دجاجدددددددددددددة  
 مددددددددن فضددددددددة سددددددددادت بهددددددددا فددددددددي القددددددددوم 
 أن تكثددددددددددددددددددددددددددر الطعددددددددددددددددددددددددددام للشددددددددددددددددددددددددددقية 

 بددددددددددددددذا فددددددددددددددي اليددددددددددددددوم مددددددددددددددرتين أعنددددددددددددددي
 وأوسدددددددددددددددددددددعت أحشددددددددددددددددددددداشها  امدددددددددددددددددددددتالش
 وأصدددددددددددددددددددددددددبحت موالتهدددددددددددددددددددددددددا حزيندددددددددددددددددددددددددة 

 (1)يفدددددددددددرث االنسدددددددددددان كدددددددددددل مدددددددددددا جمددددددددددد 
 

 : من أمثال لقمان التي نظمها شعرا   
 قدددددددددددد خطددددددددددد  الدددددددددددذةب مدددددددددددن الرعيدددددددددددان 
 وبينمدددددددددددددددددددددددا كدددددددددددددددددددددددان بددددددددددددددددددددددده يسدددددددددددددددددددددددير 

 خاسدددددددددددددددددر االيمدددددددددددددددددان يقدددددددددددددددددول مهدددددددددددددددددال  
 ومدددددددددددددددن يديددددددددددددددده ا تصدددددددددددددددب الخروفدددددددددددددددا 
 فقدددددددددال ذا  الدددددددددذةب وهدددددددددو فدددددددددي خجدددددددددل

 عددددددددن خددددددددو  مددددددددواله عمددددددددى مددددددددا ظددددددددالم 
 

 فدددددددددددددي يدددددددددددددوم جدددددددددددددوع  أحدددددددددددددد الخرفدددددددددددددان  
 قابلدددددددددددددددددددددددددده ليددددددددددددددددددددددددددض لدددددددددددددددددددددددددده زةيددددددددددددددددددددددددددر 
 السدددددددددددددددددت تخشدددددددددددددددددى هيبدددددددددددددددددة الدددددددددددددددددديان 
 يقدددددددددددددددول فيمدددددددددددددددا بعدددددددددددددددد كدددددددددددددددن عفوفدددددددددددددددا

 : اليددددددددددوم مددددددددددا قددددددددددال المثددددددددددل علددددددددددي تددددددددددم  
 (2) ال ويبلددددددددددددى فدددددددددددددي الددددددددددددور  بدددددددددددددأظلم 

 

 
                                                 

 . 111احمد سوير ، ص ( 1)

 . 114احمد سوي ، ص ( 2)



 53 

 1847ابراهي  العرب ت 
 طفددال لعدل ابددراهيم العدرب أحددد الددذين اسدتجابوا لدددعوة شددوقي مدن ايجدداد أدب ل 

(. اداب العدرب. )وتسعين قصة شعرية في ديوانهفقد نظم تسعا  . تكون وسيلته الخرافة
1122واسماها عظات  وأصدرها عام 

(1) . 
ة الددددوطن تددددأمددددا بعددددد فهددددذا كتدددداب خدددددمت بدددده ثاب)وقددددد ورد فددددي مقدمددددة الكتدددداب  

 المحبددوب وأجريدددت فيددده األمثدددال والحكدددم المدددأثورة وقدددد التزمدددت أن جعدددل مدددواعظ كتدددابي
واضددحة المعنددى  سددهلة الددنظم  يقر ونهددا بددال ملددل وينتهددون  ل ندداو تأقاصددي  قريبددة ال

... طبيعيدة لتلد  المواضد  العذبدة المشدرب  لجوامد  كأنهدا نهايداتمنها  لى تلد  الكلدم ا
 تعرب وأدبداش الادرب فجعلدت حكدم تلد  العظداالسابقين من كتاب العلى  نني جاريت 

 . (2) (د الحكموالمواعظ ابل  في ضرب األمثال وسر 
علدى  درار ابراهيم النحداس نظمدا  و وير  علي الحديدي أن محمد عثمان جالل  

الفدددونتين فدددي التدددألي  ولكدددن هدددذين األديبدددين لدددم يكتبدددا حكاياتهمدددا ل طفدددال بدددل كتباهدددا 
 . (3)لكبار  ومن ثم تخرى عن مجال أدب األطفال الذي يكتب ابتداش لهمل
تجاهددددل مقدمددددة ابددددراهيم العددددرب لديواندددده  علددددي الحديدددددي. وعلددددى مددددا يبدددددو  ن د 

ليوض  نهج ديوانده فدي تأليفده . ابتوكذل  القصيدة الشعرية التي أوردها في فاتحة الك
وقدددد جددداش رأيددده هدددذا عدددن محمدددد عثمدددان ألنددده اعتدددر   بقلمددده أنددده لدددم ي لددد  . للتالميدددذ

ي الصددنعة الوعظيددة التددي تمثلددت فدد"فربمددا هيم العددرب منظوماتدده ل طفددال أمددا عددن ابددرا

                                                 

و ي  ثيرون، نذ ر عرى سبيل المثال اسماعيل صبر  في ديوانره الوا ع ان الذين استجابوا لما دعا إليه ش( 1)
ومصررطفى صررادق الرافعرري، وعبررد الرطيررف النشررار ومحمررد ايسررمر، ول ررنه  لرر  ( الثعرررب والغررراب)خرافررة 

 . 82نفوسة ز ريا، ص . يخصصوا لرخرافة  تباا مستقرة  ما فعل ابراهي  العرب

 . ، المقدمة1810العرب، ابراهي  ب  ال بير، القاهرة، عن مقدمة أداب  82نفوسة ز ريا، ص : ينظر( 2)

 . ، الهامش254عري الحديد ، ص ( 3)
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. همدددا السدددببان المباشدددران اللدددذان جعدددال د (1)"نظمددده وكدددذل  االبتعددداد عدددن رو  الفكاهدددة
 . عن أدب األطفال( ابراهيم العرب)علي الحديدي ينأ  بتجربة 

سو  أنه يمكن الوقو  عند عديد من المنظومات الرقيقة ذات المادز  الجميدل  
والفتددداة والنخلدددة  والعددددالم والدددديكان والنسدددر  مثدددل منظومدددة الطددداووس  والبخيدددل وابندددده  

 . (2)الخ... والمزارع  والسنجاب والكلب والثعلب  والعباد والعصفور 
 

 :نماذج من شعر ابراهي  العرب
 (الحارث وزوجته والجحش) 

 علددددددددددى سددددددددددفر  حددددددددددارض  ركددددددددددب جحشددددددددددا  
 فقدددددددددددددددددام قدددددددددددددددددوم قدددددددددددددددددد أعدددددددددددددددددز نفسددددددددددددددددده 
 فقددددددددددددددام كددددددددددددددي  يرتدددددددددددددداى فددددددددددددددي زماندددددددددددددده

 عدددددددددددددددددددن مركبددددددددددددددددددده تدددددددددددددددددددرجال فدددددددددددددددددددانخط
 زوجتددددددددددددددددددي فقددددددددددددددددددال  نددددددددددددددددددي مددددددددددددددددددرد  ل

 فامتطيدددددددددددا الجحدددددددددددش  لدددددددددددى أن ضدددددددددددعفا 
 فقدددددددددددددال اخدددددددددددددرون كدددددددددددددم فدددددددددددددي النددددددددددددداس 

 عندددددددددددددددددددددددده بددددددددددددددددددددددددال تددددددددددددددددددددددددواني نددددددددددددددددددددددددزال ف
 فقدددددددددددددددددددال شددددددددددددددددددداهد لهدددددددددددددددددددذي الحدددددددددددددددددددال 
 فقددددددددددددددددال هددددددددددددددددذا الحددددددددددددددددارض المسددددددددددددددددكين 
 والشددددددددددددكر فددددددددددددي الندددددددددددداس قليددددددددددددل جدددددددددددددا  
 جهددددددددددددددددد الددددددددددددددددبالش محبددددددددددددددددة االضددددددددددددددددداد

 وتبعتددددددددددددددددددده زوجددددددددددددددددددده علدددددددددددددددددددى األثدددددددددددددددددددر  
  بايددددددددددددددددددددددددددددر حددددددددددددددددددددددددددددث وأذل عرسدددددددددددددددددددددددددددده
 يددددددددددددددددددددداري مددددددددددددددددددددن يحددددددددددددددددددددذر لسددددددددددددددددددددانه 
 وامتطدددددددددددددددددت الزوجدددددددددددددددددة منددددددددددددددددده بددددددددددددددددددال
 حتددددددددددى يكدددددددددد  الندددددددددداس عددددددددددن مددددددددددذمتي 
 وكددددددددددددددددددددددل مددددددددددددددددددددددن حملهددددددددددددددددددددددا فوقفددددددددددددددددددددددا 
 مدددددددددددددن خشدددددددددددددن فدددددددددددددظ الفددددددددددددد اد قاسدددددددددددددي 
 ليمنعدددددددددددددددددددددددددددددا شقشدددددددددددددددددددددددددددددقة اللسدددددددددددددددددددددددددددددان 
 قدددددددددددددددددد نكددددددددددددددددددب الزوجدددددددددددددددددان بالخبددددددددددددددددددال 
 كدددددددددددددددددددددل امدددددددددددددددددددددر  برأيددددددددددددددددددددده مفتدددددددددددددددددددددون 
 ان لدددددددددددددددددم تصدددددددددددددددددابرهم بقيدددددددددددددددددت فدددددددددددددددددردا 
 فونهدددددددددددددددددددددددا كدددددددددددددددددددددددي علدددددددددددددددددددددددى الفددددددددددددددددددددددد اد 

                                                 

 . 210هاد  نعمان، ثقافة الطفل، ص ( 1)
 . 133نفوسة ز ريا، خرافات يفونتين، ص : ينظر ايضاا  

 . 195احمد سوير ، ص : ؛ ولرمزيد ينظر85نفوسة ز ريا، خرافات يفونتين، ص ( 2)
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  نددددددددددددي فعلددددددددددددت كددددددددددددل مددددددددددددافي وسددددددددددددعي 
 مهابددددددددددددددددددددددددد  االنسدددددددددددددددددددددددددان رب حدددددددددددددددددددددددددث  

 

 رضدددددددددددددي النددددددددددددداس فخددددددددددددداب صدددددددددددددنعي أل
 لجميددددددددددددددددد  الخلدددددددددددددددددث  فايدددددددددددددددددر مدددددددددددددددددر 

 

 جيران النحا  
ذا أردنا تتب  القصدة الشدعرية وبدداياتها فدي أدب اأطفدال فدي مصدر فالبدد مدن   وا 

يددددب ر تط)ديوانددده ( 1190)االطدددالع علدددى تجربدددة ابدددراهيم النحدددداس الدددذي أصددددر عدددام 
وتضمن سبعا  وتسعين قصة شعرية وكدذل  مقطوعدة شدعرية يشدير فيهدا  لدى ( العندليب

 . (1)أثره بالفونتينمولده ونشأته وت
مدن الفدونتين مصدددرا  وبدذل  يكدون مدن الواضد  أن جبدران النحداس جعدل أيضدا   

 : ة ودمنة البن المقف  حيض يقوللأساسا  لحكاياته وقبله كلي
 وال أر  مندوحددددددددددددددددددددددددددددددددددة وان اثنددددددددددددددددددددددددددددددددددي 

 ز مددددددددددددد  أشددددددددددددكاله وهدددددددددددو الددددددددددددذي جددددددددددددا
 فكدددددددددددددددددددان مدددددددددددددددددددن طدددددددددددددددددددرازه تطريدددددددددددددددددددزي 

 

 ة اابددددددداع فددددددي حسددددددن القصدددددد  لضددددددلف 
 ل علددددددددددددددى منوالددددددددددددددهحددددددددددددددا فددددددددددددددال فتدددددددددددددد 
 ب الدددددددددددذهب األبريدددددددددددز ندددددددددددكالعنصدددددددددددر ج

 

 : ثم يذكر الفونتين 
 ثددددددددددددددددددددددم لفنتددددددددددددددددددددددين نسدددددددددددددددددددددديج وحددددددددددددددددددددددده 

 اسدددددددددددددددددددتقيت ألنندددددددددددددددددددي مدددددددددددددددددددن جدددددددددددددددددددوده 
 

 مدددددددددددن لدددددددددددم يددددددددددددان شدددددددددددأوه مدددددددددددن بعدددددددددددده  
 وبسدددددددددددددددددددددددددددددنا نبراسددددددددددددددددددددددددددددده اهتدددددددددددددددددددددددددددددديت 

 

                                                 

بيتاا شعرياا تحردث فيهرا عرن مولرده ونشر ته ومصرادر ةتر ثره فري معظر  ح اياتره ( 08)المقطوعة من ت لفت ( 1)
 . الشعرية

، و ررد صرردرت الطبعررة 1843، 2ديرروان تطريررب العنرردليب، جبررران النحررا ، مطررابع ددار البصررير، ط: ينظررر 
 . 1853ايولى عا  
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 .. وبعد ذل  يكمل القصيدة بثناةه على شيخه العالمة ابراهيم اليازجي 
والتددددراض القصصددددي العربددددي والاربددددي وهددددو بددددذل   يكددددون قددددد تددددأثر  بالفددددونتين  
فجاشت منظومات تحت داةرة اللون القصصي الشعري الذي أراده محمد عثمدان فدي ))
 . (1) ((بهد  عليمي أخالقي( العيون اليواقظ)
 

 نماذج من شعره
التددي ( الثعلددب والعنددب)فحكايددة ابددراهيم النحدداس كددان مددوجزا  وعلددى مددا يبدددو  ن  

نتين ونظمهددا محمددد عثمددان جددالل جدداشت فددي ديددوان وب والفددو سددجدداشت فددي خرافددات أي
فددي اربعددة أبيددات فقددط  بينمددا كانددت قددد وردت فددي ديددوان محمددد عثمددان جبددران النحدداس 

 : في ثالثة عشر بيتا  فقد نظمها جبران كا تي
 مددددددددددددددر علددددددددددددددى جفنددددددددددددددة كددددددددددددددرم ثعلددددددددددددددب 

 ث األخضدددددددددددددر وشددددددددددددداه العندددددددددددددب والدددددددددددددور 
 عدددددددددددددددددددريش عدددددددددددددددددددالي لكدددددددددددددددددددن جفدددددددددددددددددددن ال

 فلددددددددددددددددددديس خطمددددددددددددددددددددة  ليددددددددددددددددددده يصددددددددددددددددددددل 
 

 ن الطدددددددددددددددددو  ملتهدددددددددددددددددب وجوفددددددددددددددددده مددددددددددددددددد 
 مثددددددددددددددددددددددددددددل زمددددددددددددددددددددددددددددرد ودر وذهددددددددددددددددددددددددددددب 
 أقددددددددددددددددددددرب منددددددددددددددددددددده انجددددددددددددددددددددم الليدددددددددددددددددددددالي 
 فقدددددددددددددددددال هدددددددددددددددددذا حصدددددددددددددددددرم ال ي كدددددددددددددددددل 

 

وذل  دليل على أن المنظومات القصصية التي ألفها ه الش كاندت مختلفدة فيمدا  
 . (2)بينها اختالفا  كبيرا  

 

                                                 

ات فري  ترب لري  دلريلا عررى األسربقية فمرع أن ير  الد ور هاد  نعمان الهيتي أن تاريخ صدور المنظوم( 1)
إي أن بعا منظومات النحرا   انرت  رد نشررت فري عردد مرن  1853صدر عا  ( تطريب العندليب)ديوان 

 . 229ص : ثقافة الطفل: ينظر(. 1831)المجلت عا  

 . 229هاد  نعمان،  تابة الطفل، ص ( 2)
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 (1808 -1994) محمد الهراو  
خدددال ايعدددد الهدددر   نحدددو كتابدددة الشدددعر  وي الكاتدددب الراةدددد الدددذي انصدددر  بجدددد وا 

ل طفال  وهو من أواةل رواده الذين أناروا الطريث ومهددوه لمدن جداش بعددهم مدن أدبداش 
هذا القدرن ويتميدز  نجداز الهدراوي فدي الكتابدة ل طفدال أنده عدالج هدذا اللدون مدن األدب 
في منا  سيطرت على الناس فيه فكرة توهم أنه ال يهتم بالكتابدة ل طفدال  ال الدذين ال 

عددر  الهددراوي تو . (1) ((فدد  بهددم مددواهبهم وال ترقددى بهددم جهددودهم  لددى الكتابددة للكبددارترت
وعندددد . للنقدددد واللدددوم بعدددد كتابتددده ل طفدددال ولكدددن ذلددد  لدددم يثندددي شدددروعه  بالكتابدددة لهدددم

اطالعنددا علددى قصدداةد الهدددراوي سددنجد أندده كتددب أناشددديد وأ دداني ومنظومددات قصصدددية 
ا يميدل  ليده الطفدل وتعدرب مدن مدركاتده  وامتدازت بشدعر ممد استمدها من رو  الطفولدة

 . (2)ويتصل بتجارب الطفل ويصورها له
أن الباحثددة تددر  أن ور ددم المدددي  الددذي نخدد  بدده  نتدداى الهددراوي الشددعري  ال  

الهدددراوي لدددم يقتدددرب بالشدددعر القصصدددي  لدددى مهدددارة الصدددنعة فشدددعره فدددي أ لبددده  نددداةي 
حدض بل يص  الشخصدية فونه يصورها دون أن يحكي قصة  وصفي  وحتى لو أراد 

 . (3)أو عملها ودورها وأهميتها

                                                 

 . 211 - 213عري الحديد ، ص ( 1)

 ترب سرمير ايطفرال ( 1820)وفري عرا  . في ثلثة أجزاء 1822، سمير ايطفال لربنين، عا   تب الهراو ( 2)
فري اربعرة أجرزاء وجعرل ( 1829-1825)لربنات  في ثلثة أجزاء ايضاا، وأصردر اتراني ايطفرال مرن سرنة 

 .  ل جزء لمرحرة عمرية معينة

سرمير ايطفرال، : ؛ ينظرر50/ حرادث أمره ؛ وطفرل ي15/ والطفرل والببغراء . 8، ص (ترميرذ ونجرار) ما في ( 3)
 , 1804، مطبعة دار ال تب المصرية بالقاهرة، 12، ط1محمد الراو ، ج

 ترميذ ونجار 
 أنرررررررررررررررا فررررررررررررررري الصررررررررررررررربح ترميرررررررررررررررذ 
 فرررررررررررررررررررررررري  رررررررررررررررررررررررر  و رطرررررررررررررررررررررررا  
 وعرمررررررررررررررررررري إن ي رررررررررررررررررررن شررررررررررررررررررررفاا 

 فررعرمررررررررررررررررررررررررررررررررررررراء مرتبرررررررررررررررررررررررررررررررررررررة 
 

 وبعررررررررررررررررررررررد الظهررررررررررررررررررررررر نجررررررررررررررررررررررار  
زميررررررررررررررررررررررررررررررررررررل ومنشررررررررررررررررررررررررررررررررررررار   واي
 فمررررررررررررررا فرررررررررررررري صررررررررررررررنعتي عررررررررررررررار 
 ولرصرررررررررررررررررررررررررررررررررررناع مقررررررررررررررررررررررررررررررررررردار 
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ابتعددد عددن األسددلوب الددوعظي ومدد   لبددة الاددر  التعليمددي فددي قصدداةده  ال أندده  
قي وجبدران النحداس و التعليمي الذي استخدمه من سبقوه في التألي  ل طفال كأحمد شد

الماددز  وابددراهيم العددرب  حيددض كشددفوا الثيمددة فددي اخددر القصدديدة وأكدددوا علددى توضددي  
مباشرا  البتعاد الهراوي عن صيا ة القصدة فدي القصديدة فدي وربما يعد هذا سببا  . منها

رأي الباحثددة  لحرصددده علدددى التجديددد أوال  وابتعددداده عدددن الوعظيددة التدددي اقترندددت بخدددواتيم 
 . القص  الشعرية ثانيا  

 ذ حددر  أن "يدة للاددر  التعليمددي قصددال ةفحدداول أن يجدددد فددي أسددلوب وظيفدد 
األطفال من خالل شعره بلاة سهلة واضحة ومعبرة  كما حر  علدى اختيدار يخاطب 

 . (1)وكان يستمد موضوعاتها من صميم الحياةأخ  األوزان وأيسرها حفظا  
 

                                                                                                                                            

 فل والببغاءالط= 
 ببغررررررررررررررررررررررررررررررررررررررائي ببغررررررررررررررررررررررررررررررررررررررائي 
  رمررررررررررررررررررررررررا ارسرررررررررررررررررررررررررت  ررررررررررررررررررررررررويا 
ذا  تنيرررررررررررررررررررررررررررررررررررت لحنررررررررررررررررررررررررررررررررررراا   واي
 ايهرررررررررررررررا الطرررررررررررررررائر خرررررررررررررررذ عنررررررررررررررري 
 لررررررررررررررررررررري  يغنيررررررررررررررررررررر   لسررررررررررررررررررررران 

 

 أنررررررررررررررررررررت شرررررررررررررررررررربه الفصررررررررررررررررررررحاء  
 ترسرررررررررررررررررررررل القرررررررررررررررررررررول ورائررررررررررررررررررررري 
 صرررررررررررررررررررحت مثرررررررررررررررررررري بالغنررررررررررررررررررراء 
 حررررررررررررررررررررررررررررررررررررديث الح مرررررررررررررررررررررررررررررررررررراء 
 دون عقررررررررررررررررررررررررررررررررررل وذ رررررررررررررررررررررررررررررررررراء 

 
 

 . 215هاد  نعمان، ثقافة الطفل، ( 1)
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 (1848 – 1987)  امل  يلني 
لكامدددل ( السدددندباد البحدددري)كانددت أول قصدددة معربدددة م لفدددة ل طفدددال هددي قصدددة  

 . (1)()* (1128)كيالني عام 
وبذل  يكون كامل كيالندي راةدد أدب األطفدال العدرب مدن دون شد  فدي القصدة  

التي البدد جربة  بل السبث في أداش التهذا  ذا أعددنا الريادة ال تعني السبث التاريخي  
من االصرار على االستمرار فيها  ذ سدبقتها قبدل ذلد  ريدادة محمدد الهدراوي فدي الشدعر 

 . لفنيتهاوسطورا   لللطف حين أصر على االستمرار في الكتابة
فددال يضددعه فددي ثنايددا قصصدده فددي ل طمبسددطا  حدداول الكيالنددي أن يكتددب شددعرا   

قددددددمات أو نهايدددددات يقصدددددد منهدددددا تربيدددددة الطفدددددل و دددددرس القددددديم االجتماعيدددددة صدددددور وم
 . (2)والدينية

                                                 

القصرة تجربرة محمرود أحمرد السريد وطالرب مشراق وعبرد المجيرد يوسرف سبقت تجربة ال يلني فري  تابتره  )*(
سررو  أن (. 1822تشررين الثراني 8)حيرث نشرروا  صصره  فري مجررة الترميرذ العرا ري منرذ عرددها األول فري 

. عررد  ايسررتمرار بال تابررة وعررد  تطرروير التجربررة وارتباطهررا بظهررور وتيرراب النا ررل الوحيررد لهررا وهرري الصررحافة
 . لفنية ل نها ل  تعق من الريادة التاريخيةافقدها الريادة ا

، دار 1، النشر ة والتطرور، ط1883 -1822طاهر داخل طاهر،  صص األطفال في العراق، مرن سرنة : ينظر 
 . 49، ص 2335الشؤون البثقافية، 

نري ، مبرررات تر ليف ال يل 1892جاء في  رمة انور الجند  في ذ ر   امل  يلني الرابعة والعشررين عرا  ( 1)
 : لقصة الطفل  ائلا 

عندما اشتعرت موجرة العاميرة فري الصرحافة، وارتفرع صروت الهجرو  عررى الفصرحى واتسرع نطراق الرت ر  )) 
ذاعتهررا فرري البيرروت المصرررية، وهررذه الظرراهرة اسررتطارت فرري العشرررينيات ظرراهرة الررت ر   بالرغررات األجنبيررة واي

، وتررر  مجالرره فرري األدب والشررعر إلررى (يلنرريال )بالفرنسررية فرري األسررر ال بررر ، وهنررا اهتررزت نفرر  الرجررل 
ذاعتها وأخذ يطبع  صصه طباعة حديثرة أنيقرة عررى ورق فراخر   تابة  صة الطفل لحماية الرغة العربية واي

 ((.وب لوان و ان يحمرها إلى بعا البيوت، يقدمها لرجالها ب س  أبنائها
، 1887لرثقافرة، المجررد العشررون، ثقافة الطفل، عردد خراص عرن  امرل  يلنري، المجرر  األعررى : ينظر 

 . 101ص 

 . 191احمد سوير ، ص ( 2)
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وكتددددب الكثيددددر مددددن القصدددداةد التددددي تصدددد  حددددال الطفددددل وسددددلوكه ومشاكسدددداته  
سدنرد . "الوقدت"وقصديدة ( ال أحد)ن جميل ما كتب قصيدة وخربشاته في أثناش لعبة وم

 . نصيها فيما بعد
شدعرية ل طفدال أخدذت بعد  نصوصدها مدن حكايدات وكتب الكيالني قصصدا   

. وقصددة الاددراب وقصددة األرانددب( عنقددود العنددب)كليلددة ودمنددة والفددونتين كمددا فددي قصددة 
 . (1) ((ل طفالمبسطا  المل  لير شعرا  ))من قصة شكسبير ا  وكذل  صا  جزش

 
 : نماذج من شعر ال يلني

 (ي أحد) صيدة 
 شدددددددددددددخ   ريدددددددددددددب تسدددددددددددددمعون داةمدددددددددددددا  

 مددددددددددددددددا شددددددددددددددددكله : دا  بددددددددددددددددولسددددددددددددددددت أدري أ
 فهددددددددددددو  ريددددددددددددب عندددددددددددددكم أمددددددددددددا أسددددددددددددمهغ 

 مدددددددددددددددددددددا اسدددددددددددددددددددددمه؟ : سدددددددددددددددددددددألتفدددددددددددددددددددددون 
 أبوابندددددددددددددددددددددددددا مفتوحدددددددددددددددددددددددددة  ن تركدددددددددددددددددددددددددتغ 

 أو خلعدددددددددددددددددددددددت أزرة مددددددددددددددددددددددددن ملددددددددددددددددددددددددبس
 أو بعثدددددددددددددددرت مدددددددددددددددن مكتدددددددددددددددب أوراقددددددددددددددده 
 ثدددددددددددددددددددددددددم سدددددددددددددددددددددددددألنا مدددددددددددددددددددددددددن فعدددددددددددددددددددددددددل؟

 

ن لددددددددددددم ... بدددددددددددده    يددددددددددددره مددددددددددددنكم أحدددددددددددددوا 
 وكددددددددددددم لدددددددددددده مددددددددددددن معجددددددددددددزات ال تغعددددددددددددّد 

 وولدددددددددددددددددددد... تعرفددددددددددددددددددده كدددددددددددددددددددل فتددددددددددددددددددداة 
 ال أحددددددددددددددددددددددددددددددددد: فهددددددددددددددددددددددددددددددددو يسددددددددددددددددددددددددددددددددمى

 ر مدددددددددددددددددن نافدددددددددددددددددذة زجاجهدددددددددددددددددا اأو طددددددددددددددددد
 أوضدددددددددددددددددداع مددددددددددددددددددن أنيددددددددددددددددددة  طا هددددددددددددددددددا 
 أو سدددددددددددددددددال مدددددددددددددددددن محبدددددددددددددددددره مددددددددددددددددددادها 

 (2)ال أحددددددددددددددددددددددددد: كددددددددددددددددددددددددان الجددددددددددددددددددددددددواب 
 

                                                 

ن انتقراء ( أطفالنرا فري عيرون الشرعراء)استندت الباحثة إلى النصوص التي وردت في  تاب احمد سوير  ( 1) واي
المؤلف انبنى عرى سلمة الذوق وتقيي  النصوص مما ساعد في ايطلع عررى أفضرل نمروذجين شرعريين 

 . سو  أننا ن سف لعد  توفر نصوص شعرية بين أيدينا من ت ليفه. نيلد  ال يل 

 . 192احمد سوير ، ص ( 2)
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 (الو ت )  صيدة 
 لقدددددددددددد حدددددددددددل الشددددددددددددتاش : قالدددددددددددت الطيدددددددددددر

 أيهدددددددددددددددا الاصدددددددددددددددن وداعدددددددددددددددا  : فوداعدددددددددددددددا  
 وداعددددددددددددددددددا  : اث للاصددددددددددددددددددنقالددددددددددددددددددت األور 

 سددددددددو  ألقددددددددا   ذا مددددددددا الطيددددددددر عددددددددادت 
 وداعددددددددددددا: ثددددددددددددم قددددددددددددال الوقددددددددددددت للندددددددددددداس

 ترجددددددددددددددددددد  األوراث والطيدددددددددددددددددددر جميعدددددددددددددددددددا  
 

 وأسددددددددددددددددتبد البددددددددددددددددرد وأشددددددددددددددددتد الصددددددددددددددددقي   
 سددددددددددددددددو  ألقددددددددددددددددا   ذ جدددددددددددددددداش الربيدددددددددددددددد 

 فقدددددددددد حدددددددددل الشدددددددددتاش –أيهدددددددددا الاصدددددددددن 
 فدددددددددي الربيددددددددد  الطلدددددددددث تشددددددددددو بالانددددددددداش 

 فددددددددددي الوجددددددددددود : اننددددددددددي انفددددددددددس شدددددددددديش
 (1)عددددددددودوأندددددددا مددددددددن حيدددددددض أمضددددددددي ال أ

 

 اني عبد العري  القب
ل طفدددال وهدددو شددداعر مدددن االسدددكندرية يكتدددب الشدددعر العمدددودي وأصددددر ديواندددا   

يصدد  بهددا سددلوكيات الحيددوان فددي قصددة تنتهددي ( قصدداةد فددي حديقددة الحيددوان)بعنددوان 
وبددذل  ال تقصددر معددداني تجربتدده عدددن بأسددلوب جديدددد  مسددتحدض بماددز  قددديم أو قدددديم 

األسدددد )ي بهدددا القصددد  الشدددعرية السدددابقة كمدددا فدددي قصدددة المعددداني والحكدددم التدددي تنتهددد
يحددداول االبتعددداد عدددن سدددليقة مدددن التكلددد  ألنددده ونجدددد فدددي قصددداةده شددديةا  . (2) (والثعلدددب

 (العصدفور واألفعدى)الرواد وعن المفردات الصعبة فوقد  فدي ركاكدة االسدلوب كمدا فدي 
قدددم تجربددة وهددي بأ يددر ناجحددة ألننددا لددو قارناهددا ( عبددد العلدديم)وبددذل  تكددون تجربددة . (3)

أبسدط لادة مقطوعات محمد عثمدان جدالل وهدي كمدا نعلدم ليسدت ل طفدال فنجددها حقدا  
 . في لاتها ومعانيها من مقطوعتي عبد العليموأسلس وأكثر انسيابا  

 

                                                 

 . 190احمد سوير ، ص ( 1)
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 : نماذج من شعر القباني
 (الثعرب واألسد)

 أسددددددددددددددددددددا  طددددددددددددددددددداول الثعلدددددددددددددددددددب يومدددددددددددددددددددا  
 قدددددددددددددال يدددددددددددددا أضدددددددددددددع  سدددددددددددددكان الفدددددددددددددال 

 قددددددددددديس األلدددددددددددى  ذ .. أندددددددددددت مدددددددددددا أندددددددددددت
 يشددددددددددددددددددددتم الليددددددددددددددددددددض فمددددددددددددددددددددا وتمددددددددددددددددددداد  

ذا بالليددددددددددددددددددددددددددددض يغلقددددددددددددددددددددددددددددى نظددددددددددددددددددددددددددددرة   وا 
 لسدددددددددددددت يدددددددددددددا ثعلدددددددددددددب مدددددددددددددن يشدددددددددددددتمني

 

  ذ راه يتندددددددددددددددددددددددددددز  فدددددددددددددددددددددددددددي القيدددددددددددددددددددددددددددود  
 همدددددددددددة كيددددددددددد  علدددددددددددى الاددددددددددداب تسدددددددددددود 
 شدددددددددرفوا األد دددددددددال مدددددددددن حمدددددددددر وسدددددددددود 
 تالددددددددددددددددددت االبدددددددددددددددددداش مندددددددددددددددددده والجدددددددددددددددددددود

 السددددددددديد نددددددددى مددددددددن الحكددددددددم معصددددددددورت 
 هدددددددددددددددددددذا الحديدددددددددددددددددددد نمدددددددددددددددددددا يشدددددددددددددددددددتمني 

 

 (العصفور واألفعى) صيدة 
 علددددددددددددددددددددددددى األ صددددددددددددددددددددددددان عصددددددددددددددددددددددددفور 

 فدددددددددددددددددددددددددددددي الحيدددددددددددددددددددددددددددددة الرقطدددددددددددددددددددددددددددددا رأ  
 ومددددددددددددددددددددددددا يدددددددددددددددددددددددددري بددددددددددددددددددددددددأن السددددددددددددددددددددددددم 
 وأقبدددددددددددددددددددددددددددددددددل نحوهدددددددددددددددددددددددددددددددددا يسدددددددددددددددددددددددددددددددددعى 
 تحدددددددددددددددددددددددددددددددددددذره مدددددددددددددددددددددددددددددددددددن األفعدددددددددددددددددددددددددددددددددددى 

 بمدددددددددددددددددددددددا نصدددددددددددددددددددددددحت فلدددددددددددددددددددددددم يعبدددددددددددددددددددددددأ 
 و نددددددددددددددددددددددددددددددددددى حولهددددددددددددددددددددددددددددددددددا طربددددددددددددددددددددددددددددددددددا  
 ومدددددددددددددددددددددددددددددددددن ياتدددددددددددددددددددددددددددددددددر باألوهدددددددددددددددددددددددددددددددددام 

 

 صدددددددددددددددددددددددددددددداير السددددددددددددددددددددددددددددددن ماددددددددددددددددددددددددددددددرور  
 فهدددددددددددددددددددددددددو مسدددددددددددددددددددددددددرور .. ش حسدددددددددددددددددددددددددنا  

 تحددددددددددددددددددددددددددددددددت الندددددددددددددددددددددددددددددددداب مسددددددددددددددددددددددددددددددددتور 
 فنادتدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده العصددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددافير 

 حنانهدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا زور فدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددون 
 ول وهدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددام تدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددأثير 
 فأمسدددددددددددددددددددددددددددددددددى وهدددددددددددددددددددددددددددددددددو مقبدددددددددددددددددددددددددددددددددور 

 (1)تهلكدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده المقددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددادير 
 

أمدددا المحددداوالت الحديثدددة فدددي شدددعر األطفدددال فدددي مصدددر التدددي تتصدددل بالقصددديدة  
عدن تقليدد التجربدة مدن حيدض الموضدوعات واختلفدت عنهدا ا  متما تالشعرية والتي ابتعد
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كدددأن يسدددتخدمها . أو  ايدددة لتحقيدددث  دددر  معدددين . لاتها وتكثيفها وموسيقاها ضمن حي
طدددددرث أحدددددد المضدددددامين فاحتددددداى  لدددددى الشدددددكل القصصدددددي ليصدددددب فيددددده ألنددددده  الشددددداعر

يزيد عامل التشويث لقصيدته فيرسدمها فدي أن  دأو ألن الشاعر أرا. المضمون الشعري
 . وشخصياتقصة ويصو  لموضوعه حدثا  

فوننددددا نجددددد القصددددة الشددددعرية فيمددددا بعددددد بمواصددددفات جديدددددة واضددددحة ومقصددددودة  
قصصدي مناسدبا  ضوع والحدض ومن ثم يكدون الشدكل المو اللذاتها  اي أن فكرتها تخدم 

زرزور م  احمدد لكما عندد الشدعراش سدمير عبدد البداقي  أحمدد الحدوتي   احمدد سدوي. لها
 (. القصة الشعرية)وسنعر  لتجارب بع  ه الش الشعراش في مجال 

 
 احمد الحوتي

البسددديطة  شدددعر والمسدددر  وهدددو يكتدددب لهدددم بالفصدددحى طفدددال القصدددة واللكتدددب  
وتقمددد  أمدددا أشدددعاره فهدددي أشدددعار خاطدددب بهدددا األطفدددال صدددديقا  لهدددم  . العاميدددة أيضدددا  و 

فكتداب قصداةد وحكايدات شدعرية سداقها لهدم نمداذى  نسدانية . تهملطفدو طفولته ليشداركهم 
كددان يدددعو  لددى  ذ . الحيوانددات أو اانسددان أو الجمدداد  ن كانددت شخوصددها مددنال يهددم 

عدن الفدوارث البشدرية والطبيعيدة ام اانسان بعيددا  ترسيخ المثل اانسانية العليا مثل احتر 
ونر  أن احمد الحوتي من أفضل من كتدب مدن الشدعراش المصدريين للطفدل فهدو يدأنس 

فيدددده موعظددددة ينسددددجها مددددن عددددالم الجمدددداد ويصددددن  لدددده حكايددددة ويعطيهددددا ماددددز  جمدددديال  
 . الحكاية

ذكيددددة لقطددددات "الوعظيددددة التقليديددددة أو المتكددددررة بددددل يسددددتخدم  موهددددو ال يسددددتخد 
قويدددة التدددأثير حينمدددا يسدددتم   ليهدددا الطفدددل أو يقر هدددا صددديات فدددي كلمدددات ونادددم وأيضدددا  
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وهمدا مدن .   والدوردة والشدجرة(المصدبا  المكسدور)كمدا فدي قصديدتي مصورة ومجسمة 
 . (1)وموضوعا  حثة من جميل ما كتب ل طفال فنا  اوجهة نظر الب

 
 :نماذج من شعر الحوتي

 (حكاية المصبا  المكسور) 
 ...نا صاحبل

 ...ينير الليل في الشارع
 ويسهر تحته األطفال كل مساش

 ...هو المصبا 
 والمصبا  حين ننام يرعانا

 ...ويم  نومنا أفرا  
 ولكني وجدت صديقنا الليلة 

 حزينا  
 كان مكسورا  

 ولم يسهر م  األطفال 
 وحين ننام لن يحكي لنا األحالم 

 حزين هذه الليلة  –بنا ححزنت ألن صا
 سألت أبي  فأخبرني بأن صديقنا ممدو  

 رمى الفانوس باألحجار والطوب 
 رهفكس  

 ولن يحكي لنا األحالم
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 سنصلحه : وقال أبي
 لكي يحكي لنا األحالم 

 هو المصبا  في الشارع : وقال أبي
 صديث الليل واألطفال 

 فال تكسره يا ولدي 
 (1)ويم  نومنا أفرا  ... فحين تنام يرعانا 

 
 (دة والشجرة الور )

 حكى لي شيخ حارتنا 
 بأن الورد والشجرة 

 مثلنا أطفال تماما  
 وأن الورد يفر  حين نسقيه 

 ويبكي  ن قطفناه ... ونرعاه 
 وفي مرة 

 دخلت حديثة الحيوان 
 أنا وجمي  أصحابي 
 وكنا نلعب  األلقاب 

 بعيدا  عن مكان الورد واألشجار
 ... رانا الشيخ 

 (2) ..وحياهم ... حياني 

                                                 

 . 214احمد سوير ، ص ( 1)
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 احمد زرزور
مدددن الشدددعراش الدددذين أحدددب  قلمهدددم لادددة األطفدددال وعشدددث ( أحمدددد زرزور)ويعدددد  

قصداةد شدعرية كثيدرة  نجدد فيهدا سالسدة اللادة ( ماجدد)فقد نشرت له مجلدة . الكتابة لهم
وجمال المعنى فهو فدي رأيدي أخدذ بزمدام الريدادة ها وقوة التشبيه وسهولة االيقاع  تومتان

المعاصدرين ممدن كتبدوا ل طفدال فهدو يعلدم مداذا يكتدب مد  الشدعراش  وتمكن من مقارنتده
وكيد   ومددا يهمنددا مدن تجربتدده القصدد  الشدعرية التددي يكتبهددا ل طفدال فقددد ألدد  أحمددد 

وعلددى مددا . أنموذجددا  ( الولددد الددذي صددار طيبددا  )زرزور فددي هددذا البدداب  ومددن ذلدد  قصددة 
اخدر زمديال  لده وهدو اعرا  فدي مجدال القصدة الشدعرية حتدى أن شدشاعر مجيددغ ليبدو  ن ا

دخددل بأسددلوبه مجدداال  ( احمددد زرزور)وليددت الشدداعر : ))الشدداعر احمددد سددويلم قددال عندده
أوسدد  هددو مجددال الدددراما الشددعرية ل طفددال وهددي مددن الفنددون التددي تدددعو الشددعراش وقددد 

 . (1) .((قدروا على كتابة القصيدة أأن يسهموا في هذا المجال
  -":الولد الذي صار طيبا  ( "ألحمد زرزور)القصيدة الشعرية 

 سمعت ذات ليلة من جدتي الحنون)
 حكاية  ريبة عن ولد شقي 

 ...الكذب تعود  
 . الخداع والدهاش تعود  
 ...ن يومه يمر في تدبير أل  مقلب ومقلباوك

 من طيبة الصحابمستهزةا  
 ...تقول جدتي  –وذات يوم يا أحبتي 

 شقي يستحم لوكان هذا الولد ا
 د الشاط  البدي  والموى عن
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 ...هاد  رفيث
 ...وساكن ودي  

 ...يا أصحاب أسرعوا :  فصا
 ...فونني أضي  

 ...أنقذوا أخاكم الذي يحيطه الخطر 
مدرة يمثدل  لشدقي  الدذي سدخر مدن صدحابه فدي كدلويكمل الشاعر قصدة الولدد ا 

 . هى كاد التيار يبتلعه بعدما أنصر  عنه األصحاب كذبه وخداعتح.... رث افيها ال
 ولوال اقتراب زورث يمر صدفة  
 وأنقذ الصبي من براثن األخطار ... فأسرع البحار  
 . (1) (بعد ذل   ال يكذب أقسم وينتهي الشاعر قصيدته بأن الولد  
 

 :1852أحمد سوير  ولد عا  
هم فددي الكتابددة ل طفددال مددن تأحمددد سددويلم ويعددد مددن الشددعراش الددذين كانددت بدددايا 

لقدد : )) ذ تحددض الشداعر عدن تجربتده. الشدعر والقصدة نسيبين جخالل تجربة الجم  
بدأ في تبسيط قص  أل  ليلة وليلة مندذ ثدالض سدنوات وكاندت لادة التبسديط نثريدة أو 

كتدددب أول مسدددرحية عدددن كامدددل  1172وفدددي أواخدددر عدددام  (2) ((لنقدددل أنهدددا لادددة شددداعرية
مدن حكايدا جحدا الشعري  ثالض قص  شدعرية  الني وقدم خالل هذا العمل الدراميكي

 (. انظبن يق حي)ي ومن أل  ليلة وليلة والثالثة من التراض الفلسف
وبعددددها ألدددد  خمسددددا  وعشدددرين مسددددرحية شددددعرية مسدددتمدة مددددن حكايددددات التددددراض  

 . (3)العربي

                                                 

 . 219احمد سوير ، ص ( 1)
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وكدددان مدددن تجاربددده األخدددر  أنددده كتدددب أقاصدددي  شدددعرية علدددى أفدددواه الحيواندددات  
 : ويقول عن أسلوبه فيها

السددرد القصصددي والحددوار والاندداش  متددى سددم  الموقدد  حاولددت ان أجمدد  بددين ] 
 (([حيلدة بحيلدة))قصة شعرية بعنوان بذل  وهي في معظمها عن الحيوانات منها مثال  

(1) . 
حاش مدن يوعلى ما يبددو أن احمدد سدويلم مدن الشدعراش الدذين اهتمدوا كثيدرا  باالسدت 

" ول بخصدو  ذلدد التدراض وتنسديقه فددي أدب للطفدل بنكهدة معاصددرة فدي قصداةده  ذ يقدد
فددي بعضددها ليددتالشم مدد  ذوث وراعددي كثيددر مددن القدديم المعاصددرة واسددتدعى ذلدد  تصددرفا  

 . (3)احمد سويلم في كتابه خير دليل على ذل  ودعوة (2)الطفل الصاير المعاصر 
 

 : نماذج من شعر احمد سوير 
 (أتمنى لو) صيدة 

 ...أتمنى لو أني عصفور 
 ور وأ ني في الن... العب ... ألهو 

 وأنقر في الصب  نوافذ أصحابي الظرفاش 
 وأقول صبا  الخير 

                                                 

 . 227نفسه ص ( 1)

 . 227احمد سوير ، ص ( 2)

تنى عن الشعر وي تنى لرشرعراء عرن ال تابرة للطفرال ولهرذا تمر نري حماسرة : ))201جاء في  تابه ص ( 3)
عررى ( ديروان الطفرل العربري)ي دعوة اصد ائي الشعراء أن نحت   إلى  ل هذه الحقائق ونتظافر في عمل ف

 : أن ي ون ذا شقين
شرق تجمرع فيره نمرراذج مرن الترراث، ماضرريه وحاضرره مرع شررروح بسريطة عررى أن يختررار بعنايرة ود رة وبرره  -1

 . تعريف لرشاعر صاحب القصيدة ومناسبة القصيدة أن وجدت
مررن نمرراذج حديثررة مؤلفررة خصيصرراا، وتتسررع فيهررا الرؤيررة والر عررة الفنيررة عرررى مسررتو  القصرريدة أو وشررق  -2

 . األلوان األخر  لإلبداع
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 صبا  النور 
 أتمنى لو أني دي  الفجر 

 أصحو وأ ذن أذان صالة الفجر 
 أرف  رأسي هلل الخالث 

 واقول ... وأسبحه 
 ... (حي على بيت اهلل ... سبحان اهلل )

 وأصلي صالة الشكر 
 الناس يصبون صياحي كل صبا  

 : م وأقولفأنا أوقظه
 (تنالوا من درب العالم أعظم أجر... قوموا للعمل )

 لو أني أسد في الاابة ... أتمنى 
 أحكم بالعدل على كل الحيوانات 

 حتى ينتشر األمن بكل مكان 
 ....حتى تصب  كل الحيوانات متحابة 

 ويستمر الشاعر في قصيدته. (1)ذا م  أكثر من خمسة عشر حيوانا  وطاةرا  وهك -
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 (يرة بحيرةح)
 ب كلب ديكا  صاح

 في نزهة وانطلقا يوما  
 ...بين الخضرة واألشجار قضيا يومهما لعبا  

 يتانى الدي  بأحلى األناام ... حينا  
 يحمله الكلب على ظهره ... وحينا  

 أو يسبث  أحدهما ا خر بين األعشاب 
 ...حتى حان الليل

 فصعد الدي  أعلى الشجرة 
 حالم واستسلم للنوم ول 

 ويطل الفجر على الدنيا 
 : عذب  نه  الدي  ي ذن للصب  بصوت  

 (كو   –كو   –كوكو  –كوكو )
 ...يا خالد يا عبلة ريا مبرو 

 وكل األنهار ... كل األشجار يا 
 وكل األزهار  –وكل الحيوانات  –يأكل الطير 

 وناني ونصلي ... تعالوا نفر  ... الصب  يجيش  
 للرحمن 

 .... صيل أخر  وللقصة وتفا
  

ونكتفدددي بهدددذا القددددر مدددن التجدددارب الشدددعرية القصصدددية وبقدددي أن ندددذكر أن الباحثدددة 
اطلعددت علددى عدددد مددن مجددالت األطفددال التددي تصدددرها مصددر فوجدددت مددا ي سدد  لدده 

. عدى حسداب الشدعر والقصدة%( 10)حيض أحتلت المعلوماتية مسداحة المجلدة بحددود 
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كعينددة علددى قصدديدة شددعرية واحدددة عشددواةيا   ولددم تعثددر الباحثددة علددى األعددداد المنتخبددة
قلدديال  جدددا ن  مددن الددرق  المنشددورة فددي هددذه األعددداد التددي سددنذكرها بينمددا وجدددت عددددا  

 : على التوالي
  11  مجلدة اسدبوعيةة  السدنة 189  183  180مجلة عالش الدين  األعدداد  -1

 . ابريل 21ابريل   22ابريل   1
 . سة دار الهالل  تصدر عن م س232مجلة سمير  العدد  -2

  300مجلددة بلبددل  اسددبوعية تصدددر كددل سددبت عددن دار أخبددار اليددوم  األعددداد  -3
 .   وهي بدون تاريخ اصدار302  301
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 : الخاتمة
حيداة المكتددوب فدون العمدل علددى قيددة فدي سدجل ال ذا كدان األدب هدو الصدورة الرا 

  .تأريخ ظاهرة أدبية فيه هو الفعل األهم الذي يعكس رقي ذل  األدب
القصددددة الشددددعرية فددددي أدب )وكمدددا رأينددددا فددددي هددددذا البحددددض المتواضدددد  أن نشددددمل  

كتسدب أهميدة خاصدة فدي شدعر وقصدة الطفدل فهدي تبالرصدد والمتابعدة ألنهدا ( األطفال
ونكدددداد نجددددزم أن مسددددتقبل القصددددة الشددددعرية كددددأداش فنددددي متطددددور . تجمددد  بددددين الجنسددددين

يمكددن أن تشددمل عليدده مددن ومتجدددد لددد  مددن يكتبددون ل طفددال سدديكون لدده فعاليتدده لمددا 
 . عوامل  بداع متميز كوحتواةها على العاطفة م  القدرة على األفهام والتشويث

تجمدد  وت لدد  بددين هددذه العوامددل الوجدانيددة جميعددا  فضددال  عددن الموسدديقى التددي  
عندددد الطفدددل  وبمدددا أن التوسددد   فدددي دراسدددة القصدددة الشدددعرية مدددن الندددواحي الفنيدددة وفدددي 

 قتصدددرنا علدددى دراسدددة التجربدددة كبيدددرا  ومتشدددعبا  وضدددوعا  سدددو  ي لددد  معربيدددة أقطدددار 
لظهور رواد القصة الشدعرية للطفدل علدى جارافيتهدا األدبيدة والفكريدة المصرية انموذجا  

 . وكذل  تطور أدواتها بشكل ملحوظ لد  شعراةها من المحدثين
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  ائمة مصادر ومراجع البحث 
 . 1183تب  مصر    دار الك8ابن قتيبة الدنيوري  عيون األخبار  ى -1
  بيروت  المكتب 2ابو علي اسماعيل بن القاسم القالي البادادي  األمالي  ى -2

 . ت. ب/ التجاري للطباعة والنشر

 .   الطبعة االوربية1ابن النديم  الفهرست  ى -3

القيرواندددي  ابدددو علدددي الحسدددن بدددن رشددديث األزدي  العمددددة فدددي محاسدددن الشدددعر  -9
  مطبعدددة السدددعادة  1عبدددد الحميدددد  ى حققددده محمدددد محدددي الددددينوادابددده ونقدددده  

 . 1111مصر  

 
 المراجع

احمد ابو سعد   ا داني تدرقي  االطفدال مدن الجاهليدة حتدى العصدر االمدوي   -1
 . 1189  1بيروت ى

 .1178  دار المعار    2  طاشأطفالنا في عيون الشعر / احمد سويلم  -8

 . 1110  مصر  1  ط(أصوله  مفاهيمه  رواده)األطفال احمد زلط  أدب  -8

 . 1181  1احمد شوقي  الشوقيات  دار االستقامة  ط -7

  بيدروت  2جاهدات األدبيدة فدي العدالم العربدي الحدديض  طتانيس المقدسدي  اال -1
 . 1180دار العلم للماليين  

نظريدددددة األدب   ترجمدددددة محدددددي الددددددين /  اوسدددددتن واريدددددن  رينيددددده ولددددد   -10
 . 1182صبحي  مط خالد الطرابيشي  دمشث  

  باددددداد  1العددددرب فددددي الجاهليددددة واالسددددالم  ط تبشددددير يمددددوت  شدددداعرا -11
1193 . 

في الشعر العربي في صدر االسدالم  والحكاية بشر  الخطيب  القصة  -12
 . 1110  باداد  1دار الش ون الثقافية   ط
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  حلدددددب  1حسددددديب الحلدددددوي  االدب الفرنسدددددي فدددددي عصدددددره الدددددذهبي  ط -13
1112 . 

ي  م سسدة الثقافدة حكايات الفونتين في األدب العربد/ جبرا ابراهيم جبرا -19
 . 1188الجامعية  

جاهدددات والحركدددات فدددي الشدددعر العربدددي الحدددديض  تسدددلمى الجيوسدددي  اال -11
 . 2001  بيروت  1ط

  1طاهر داخل طاهر  قص  األطفال في العدراث النشدأة والتطدور  ى -18
 .2009دار الش ون الثقافية  

 . 1187  دار العلم للماليين  القاهرة  1طه حسين  تقليد وتجديد  ط -18

قصصدددي ونقدددده  دار الشددد ون الثقافيدددة  االددده احمدددد  فدددي األدب ال عبدددد -17
 . 1113  1باداد  ط

عربدددي المعاصدددر  دار العدددودة  بيدددروت  عدددز الددددين اسدددماعيل  الشدددعر ال -11
1171 . 

علدددي عبدددد الحلددديم محمدددود  القصدددة العربيدددة فدددي الشدددعر الجددداهلي  دار  -20
 . 1181المعار   مصر  

  دار الشد ون الثقافيدة  بادداد  1ط عباس  الحبكة المنامة الجبار عبد  -21
1119 . 

عبد اهلل أبو هيد   التنميدة الثقافيدة للطفدل العربدي  مدن منشدورات اتحداد  -22
 . 2001الكتاب العرب  دمشث  

عبددددد اهلل ابددددو وهيدددد   القصددددة العربيددددة الحديثددددة  مددددن منشددددورات اتحدددداد  -23
 . 1119العرب  دمشث  الكتاب 

ي  دار النهضدة  مصدر  علي النجدي ناص   القصة في الشعر العرب -29
 . ت.ب
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 .1178  9علي الحديدي  في أدب الطفل  مط العمرانية  ط -21

كافيددددة رمضددددان  فيددددوال البدددديالوي  ثقافددددة الطفددددل  المجلددددد األول  مجلددددة  -28
 . 1179الكويت 

ى ضدوش لدمصطفى عبدد اللطيد  السدحرتي  الشدعر العربدي المعاصدر ع -28
 . 1197ط   القاهرة  تالنقد الحديض  مط المق

  2مدددددديش  ديددددددر المددددددال   دار الشدددددد ون الثقافيددددددة  باددددددداد  طمحمددددددد أط -27
1178 . 

محمددد مفيددد الشددوباني  القصددة العربيددة القديمددة  مددط دار العلددم  القدداهرة   -21
1189 . 

محمدددد عبدددد السدددالم كفدددافي  فدددي األدب المقدددارن  دار النهضدددة العربيدددة  -30
 . 1182  1للطباعة والنشر  بيروت  ط

  تحقيدددث ي األمثدددال والمدددواعظفددد محمدددد عثمدددان جدددالل  العيدددون اليدددواقظ -31
 . 1187  الهيةة المصرية للكتب  3عامر البحيري  

 . 1171  1محمد صبي   الطفولة في الشعر العربي  دار الثقافة  ط -32

 . ت. محمد  نيمي هالل  األدب المقارن  دار النهضة  مصر  ب -33

ول أدب األطفددال  منشددأة المعددار   االسددكندرية  حددمصددطفى الجددويني   -39
 . ت. ب

/   مطبعدددددة دار الكتدددددب 12ط  1مدددددد الهدددددراوي  سدددددمير االطفدددددال  ىمح -31
 . 1131/ القاهرة 

نفوسددددة زكريددددا  خرافددددات الفددددونتين فددددي االدب العربددددي  م سسددددة الثقافددددة  -38
 . 1188الجامعية  
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ندددددوري حمدددددودي القيسدددددي  لمحدددددات مدددددن الشدددددعر القصصدددددي فدددددي األدب  -38
    منشدددددورات دار الجددددداحظ(81)سلسدددددلة الموسدددددوعة الصدددددايرة عددددددد العربدددددي  
 . 1170باداد  

  1هدددددادي نعمدددددان  ثقافدددددة الطفدددددل  سلسدددددلة عدددددالم المعرفدددددة  الكويدددددت  ط -37
1177 . 

. 1117يوس  الصاي   الشدعر الحدر فدي العدراث مندذ نشدأته حتدى عدام  -31
 . 1187مط األديب  باداد  

يوسددددد  حسدددددين بكدددددار  بنددددداش القصددددديدة العربيدددددة  دار الثقافدددددة للطباعدددددة  -90
 . 1181هرة  اوالنشر  الق

تددألي  عدددد مددن البدداحيثن بنظريددة األدب واألدب العلمددي   نظريددة االدب -91
 . 1170منشورا وزارة الثقافة وااعالم  العراث  

( كامدل كيالندي)المجلس األعلى للثقافة  ثقافة الطفل  عدد خدا  عدن  -92
 . 1118المجلد العشرون  

 
 : الرسائل الجامعية

بيددددة قبددددل الطفولددددة فددددي الرسددددوم الفنيددددة للقصدددديدة العر    خددددال  محمددددد عيدددددان -
 . 2000االسالم  رسالة ماجستير  كلية ا داب  جامعة باداد  

يددار الددديني والمددوروض الشددعبي فددي الشددعر الموجدده تسددلطان نددور  أثددر ال سددليمة -
العلددددوم    رسددددالة ماجسددددتير  كليددددة(1117 -1191)ناشددددةة فددددي العددددراث مددددن لل

 .2000/ االسالمية  جامعة باداد 
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 :البحوث
شعر أمر  القيس  بحض مقدم من جامعدة الموصدل  عمر الطالب  القصة في  -

 . قسم اللاة العربية/ كلية التربية 
بحددض  /اقيددة الحديثددة قدديس كدداظم الجنددابي  البنيددة القصصددية فددي القصدديدة العر  -

 . 1110مقدم للندوة السنوية الثالثة في جامعة الموصل  

 
 المجلت 

بدين القصصدية )ان ناصر يوس  عثمانة  ابراهيم موسى سنجالوي  مقالو بعنو  -
  .1177  أيلول  1ى( 3)العدد (  9)  مجلة الجامعة  مجلد (والاناةية


