آراء ومقاالت

آراء

إصدارات تليق بالطفل
وترقى بعقله

ومقاالت

نبيهة محيدلي

م�ؤلفة ونا�شرة

ه ّن� ��أ الملتقى العربي لنا�شري كتب
الأطفال دار الحدائق في لبنان  -ع�ضو
الملتقى العربي لنا�شري كتب الأطفال
بفوزه ��م وللم ��رة الثاني ��ة بجائ ��زة
ات�ص ��االت لكتاب الطف ��ل لعام 2012
عن كت ��اب (كائن ��ات �سق ��ف الغرفة)
م ��ن ت�ألي ��ف الأ�ستاذة نبيه ��ة محيدلي
مدير عام دار الحدائق ور�سوم ح�سان
زهر الدين و�إ�ص ��دار دار الحدائق ...
والتقت مجل ��ة الملتقى الأ�ستاذة نبيهة
محيدلي في حوار بمنا�سبة هذا الفوز
الكبي ��ر حي ��ث عب ��رت ع ��ن افتخارها
بانتمائه ��ا �إلى ن�سي ��ج الملتقى العربي
لنا�ش ��ري كت ��ب الأطفال ال ��ذي طالما
�سع ��ى �إل ��ى رفع م�ست ��وى مهن ��ة الن�شر
للأطف ��ال ف ��ي العال ��م العرب ��ي ونجح
ف ��ي تحقي ��ق التوا�صل بي ��ن النا�شرين
الع ��رب والربط بينهم وبين النا�شرين
الأجانب  ،ف�إلى م�ضابط الحوار:
 .1كي���ف تخت���ار دار الحدائ���ق
�إ�صداراتها وعناوينها للأطفال؟
ما نحر�ص عليه خالل عملية اختيار
الإ�ص ��دارات ه ��و ج ��ودة الإنت ��اج بغ�ض
النظ ��ر ع ��ن غزارته .نح ��ن دائم ًا نعمل
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بت� ٍأن وعدم ا�ستعجال تحديد ًا في اختيار
الفك ��رة التي يفتر�ض �أال تكون مكررة �أو
�سطحية .ما يهمنا هو تقديم �إ�صدارات
تليق بالطفل وترق ��ى بعقله .كما ونركز
خ�ل�ال االختي ��ار عل ��ى �أن تك ��ون اللغ ��ة
منا�سب ��ة والأ�سلوب ب�سي ��ط .باخت�صار،
يهمن ��ا �أن نقدم �إلى �أطفالنا كتب ًا جميلة
الم�ضمون تجعله يعي�ش خبرات �سارة ال
تنتهي بمجرد انتهاء الكتاب.
 .2م���ا الر�سالة التي حملها للأطفال
كتابكم الفائز؟
يمت ��از هذا الكت ��اب بعم ��ق خا�ص
ال يدرك ��ه �إال االطف ��ال �أنف�سه ��م كم ��ا
�أدرك ��ه الطفل ال ��ذي بداخل ��ي عندما
ولدت الفكرة في ر�أ�سي ،خ�صو�ص ًا �أنه
ينقلهم �إلى عالم مملوء بالفرح والحب
وال�سع ��ادة الت ��ي يع ّبرون عنه ��ا بب�سمة
ونظ ��رة �إل ��ى البعي ��د عن ��د �إ�صغائه ��م
للق�ص ��ة .الكت ��اب ي�ستن ��د �إل ��ى فك ��رة
ب�سيطة ومعا�ش ��ة ولكن تم تحويلها من
فك ��رة عادية �إل ��ى ق�ص ��ة ممتعة تحث
عل ��ى الخيال والتخ ّيل بعي ��د ًا عن الهم
التربوي الوظيف ��ي المبا�شر« .كائنات
�سق ��ف الغرف ��ة» يالم�س عق ��ل الطفل

الأ�ستاذة نبيهة محيدلي

وقلب ��ه وينقله �إلى عوالم جديدة يعي�ش
فيها ويتفاعل معها ما يخلق جو ًا ممتع ًا
يرب ��ط الطفل بمكون ��ات الكتاب الأمر
الذي ي�ؤدي �إلى تو�سيع مداركه.
 .3ه���ل يزي���د الكت���اب ج���ودة عندم���ا
يكون الكاتب نا�شراً كما في حالتكم؟
بالت�أكيد كون ��ي كاتبة ف�إن هذا يقوي
دوري كنا�ش ��رة لأت ��ذوق الن� ��ص الجي ��د
وي�ؤث ��ر في طريقة تعامل ��ي مع الن�صو�ص
ال ��واردة �إلينا وعملية تقديمها لإنجاحها
و�إب ��راز �أجمل م ��ا فيها .عل ��ى الم�ستوى
ال�شخ�صي كنا�ش ��رة وككاتبة لكل منهما
عالمهم ��ا الم�ستق ��ل ويتقاطع ��ان� ،إن
�شخ�صي ��ة النا�ش ��رة تمار� ��س كل �أن ��واع
الرقاب ��ة عل ��ى الكاتب ��ة ،كم ��ا �أن الكاتبة
ال تتن ��ازل ب ��ل تخ�ض ��ع لمعايي ��ر الكتابة
فالفكرة عندم ��ا تنطلق وعندما تكتب �أو
ت�ص ��اغ ف�إنها ال تقحم نف�سه ��ا �أو تفر�ض
عل ��ى حاله ��ا اعتب ��ارات الن�ش ��ر وخا�صة
الت�سويقي ��ة منها ،البو�صل ��ة لدي ككاتبة
ه ��و الإ�ضافة والإتي ��ان بالجديد �شعوري
ككاتب ��ة ينقلن ��ي �إل ��ى عال ��م الإنج ��اب
وال ��والدة و عمل ��ي كنا�ش ��رة ه ��و بمثاب ��ة
رعاية لهذا المولود و�إطالقه �إلى الحياة.
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 .4كي���ف ت�ؤث���ر الجوائ���ز ف���ي حرك���ة
ن�شر كتب الأطفال؟
ت�أثي ��ر الجوائ ��ز ف ��ي �ساح ��ة �أدب
الأطفال ه ��و دائم ًا �إيجاب ��ي لأنه يدفع
�إلى التن�شيط والتحفيز وتح�سين نوعية
الكتاب ،ولكن غيابها يجب �أن ال ي�ؤدي
�إل ��ى الإهم ��ال .الجوائ ��ز تعن ��ي لجان
تحكي ��م ومعايي ��ر ،ما يعن ��ي المراقبة
والمتابعة ،وهذا �أمر �صحي و�سليم في
حلقة الن�شر للأطفال .ت�شكل الجائزة
للعم ��ل الفائز دفع� � ًا قوي� � ًا وتعطي دار
الن�شر الفائ ��زة فر�صة �أكبر لالنت�شار.
�إن كل جائ ��زة بالن�سب ��ة �إلين ��ا في دار
الحدائق هي جرع ��ة للتريث والتدقيق
�أكث ��ر في م ��ا نن�شر الحق� � ًا وهي لي�ست
نهاي ��ة مطاف �أو مغنم م ��ادي ومعنوي
�إنما ه ��ي بالفعل معيار لكل ما ن�صدره
بعد ذلك.

 .5كي���ف تنظري���ن �إل���ى عال���م الن�ش���ر
للأطف���ال هل ي�سير نح���و التقدم في
العالم العربي؟
ال �ش ��ك ف ��ي �أن العال ��م العرب ��ي
ي�شه ��د ح ��راك ًا الفت� � ًا بف�ض ��ل جه ��ود
�أف ��راد وم�ؤ�س�س ��ات �آمن ��وا ب�ض ��رورة
جع ��ل ثقاف ��ة الطف ��ل العرب ��ي �أولوي ��ة
واعتب ��روا �أن م�ش ��روع الطف ��ل هو من
الم�شاري ��ع الهام ��ة التي ال تق ��ل �أهمية
عن الم�شاري ��ع الأخرى ،ومنها م�شروع
جائ ��زة ات�ص ��االت الذي ت�ش ��رف عليه
ال�شيخ ��ة بدور القا�سم ��ي التي نكن لها
الكثي ��ر م ��ن االحت ��رام والتقدير على
المجه ��ود التي تبذل ��ه لالرتقاء بمهنة
�أدب الطف ��ل  .وبهذا ن�ستطيع التحدث
عن تط ��ور ملمو�س على ه ��ذا ال�صعيد
لكنن ��ا بالت�أكي ��د ال ن ��زال نحت ��اج �إل ��ى
بل ��ورة المزيد م ��ن الأف ��كار الإبداعية

نبيهة محيدلي في جناح الملتقى في معر�ض ال�شارقة  2012وبيدها الكتاب الفائز.

وكذل ��ك نحتاج �إل ��ى تب ��ادل الخبرات
وتنظيم ور� ��ش عمل ،وحلقات نقا�شية،
وم�سابق ��ات الكت�ش ��اف الطاق ��ات ف ��ي
الر�سم والكتابة ،ولك ��ن نبقى نردد �أن
ما نخ�شاه هو �أن يبقى تطورنا في �إطار
ال�شكل �أكثر من الم�ضمون.
 .6ه���ل يواجه جي���ل الأطفال الحالي
م�شكالت قرائية؟
كلنا ن ��درك النتائ ��ج ال�سلبية التي
تنذره ��ا م�ؤ�ش ��رات تر�ص ��د حرك ��ة
المطالع ��ة لدى الأطف ��ال .ولكننا على
اقتناع تام ب�أن الطفل م ّيال في فطرته
�إل ��ى ح ��ب المطالع ��ة وق ��راءة كل م ��ا
ه ��و مف ��رح وكل ما ي�شكل خب ��رة �سارة
وممتع ��ة ل ��ه ولكن وللأ�س ��ف في غالب
الأحي ��ان ال يج ��د البيئ ��ة الحا�ضنة �أو
الداعم ��ة لتنمي ��ة ه ��ذه الفط ��رة .لذا
�آمن ��ا ب�أن غر� ��س عادة الق ��راءة يجب
�أن يب ��د�أ باكر ًا قب ��ل �أن ي�شكل الأطفال
موقف� � ًا من القراءة ونجاح تجربتنا في
مجل ��ة «توتة توت ��ة» كان خير دليل على
�أن تقديم م ��ادة جميلة وممتعة للطفل
ال ب ��د �أن ي�ؤتي ثم ��اره .لذا م�س�ؤوليتنا،
ك�أه ��ل ومربين ،ه ��ي �أن نحيط الطفل
بالق�ص�ص الجميلة وبالكتب المنا�سبة
بالجرعة والوقت المنا�سبين.
 .7هل بد�أت كتب الأطفال في فقدان
رونقها مع الثورة الرقمية؟
ال يمك ��ن �أن تفق ��د الكت ��ب رونقها
وجاذبيتها هذا �إذا كانت هذه الجاذبية
هي بح�سب معايي ��ر الطفل ومتطلباته
وفهم زمنه ال زمن الكتّاب والنا�شرين
ويبقى �إعداد الكتاب الجيد �أ�سا�س كل
منتجات �أخرى رقمية �أم غير ذلك.
العدد الثالث  -أبريل 2013
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 .8ما هي معايير الكتاب الناجح؟
ال يوج ��د و�صف ��ة مح ��ددة لذل ��ك،
ولك ��ن ب�ش ��كل ع ��ام� ،أي ن� ��ص مق� � ّدم
للطفل يجب �أن يت�سم بالإبداع لناحية
الفكرة التي اختار �أن يتناولها الكاتب،
وكذل ��ك يج ��ب �أن تك ��ون لغت ��ه �سهل ��ة
ولي�س ��ت ع�صية على الفه ��م و�أن تكون
غنية تت�ضمن مف ��ردات جديدة ويجب
�أن يكون �أ�سلوبه ب�سيط و�سل�س وم�ؤثر.
وع ��ادة نحر�ص عل ��ى �أن تحمل الفكرة
المقدمة قيمة ما و�أن تكون جديدة في
م�ضمونها �أو في طريقة عر�ضها .وفي
مرحل ��ة الحق ��ة ،يجب العم ��ل على �أن
يك ��ون الإخراج منا�سب� � ًا للفئة العمرية
الت ��ي يتوجه �إليها الن� ��ص .ب�شكل عام
�أقول �أنه �صحيح �أنه ال يوجد و�صفة لما
هو منا�سب للطف ��ل ولكن با�ستطاعتنا
�إدراك ما هو لي�س منا�سب ًا له.
 .9من وجهة نظركم �أي المو�ضوعات
يف�ضلها الطفل القارئ؟
يمكنن ��ا كتاب ��ة كل �ش ��يء للطف ��ل
ب�ش ��رط توف ��ر ال�شروط الفني ��ة لذلك
وب�ش ��رط مراع ��اة مرحل ��ة عم ��ره،
فب�إمكانن ��ا مقاربة �أي
مو�ض ��وع �أو مفه ��وم
بطريق ��ة تنا�سب ��ه
فمرة نتناوله بطريقة
مبا�شرة عندما نتوجه
�إلى الأعمار ال�صغيرة
ومرة �أخ ��رى نتناولها
بطريق ��ة تحمل تجرد
ورمزي ��ة قد ال يفهمها
االطف ��ال ال�صغ ��ار.
المه ��م �أن نق ��دم
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المو�ضوع ��ات من زاوي ��ة الطفل نف�سه
ومن خبرته بما يحيط به.
 .10م���ا ه���ي ر�ؤيتك���م ح���ول الملتقى
العربي لنا�شري كتب الأطفال؟
نح ��ن نفتخ ��ر ب�أنن ��ا ج ��زء م ��ن
ن�سي ��ج الملتقى العرب ��ي لنا�شري كتب
االطف ��ال ال ��ذي طالما �سع ��ى �إلى رفع
م�ست ��وى مهن ��ة الن�ش ��ر لالطف ��ال في
العالم العربي وتنمي ��ة الوعي الثقافي
ل ��دى نا�شري كتب االطف ��ال ونجح في
تحقيق التوا�صل بين النا�شرين العرب
وف ��ي الرب ��ط بينه ��م وبي ��ن النا�شرين
الأجانب .نحن ن�ؤي ��د جميع الخطوات
والمب ��ادرات الت ��ي ينظمه ��ا الملتق ��ى
نذكر منه ��ا جائزة «ات�ص ��االت لكتاب
الطفل» الذي �أخذ الملتقى على عاتقه
تنظيمها للمرة الأولى �سنة  2009وقد
برهن ع ��ن ح�س مهني ع ��ال في �إدارة
هذه التجربة وغيرها.
 .11هل من كلمة توجهينها لنا�شري
كتب الأطفال العرب؟
كلن ��ا يعل ��م �أن مج ��ال الن�ش ��ر
لالطفال لي�س بالعمل ال�سهل وما يقوم

ب ��ه نا�ش ��رو كت ��ب االطفال ف ��ي العالم
العرب ��ي ه ��و مجهود �ش ��اق خا�صة و�أن
المهنة لم تر� � ِ�س بعد قواعدها لناحية
الكتاب ��ة والر�سم لالطف ��ال .لذا �أدعو
الجمي ��ع �إل ��ى ت�ضافر الجه ��ود وتبادل
الخب ��رات كما �أدعوهم �إلى �إ�صدار كل
كت ��اب وك�أن ��ه م�شروع مر�ش ��ح لجائزة
بغ� ��ض النظ ��ر ع ��ن الح�ص ��ول عليه ��ا
كما و�أدعوهم �إل ��ى ال�سعي لتنمية هذه
المهنة و�إر�ساء قواعدها في مجتمعنا.
حول الكتاب الفائز:
«كائنات �سقف الغرفة»
يت�ضم ��ن الكت ��اب الفائ ��ز ق�ص ��ة
كري ��م � 8سنوات  ،بط ��ل الق�صة الذي
يعي� ��ش م ��ع عائلت ��ه الفقيرة ف ��ي بيت
متوا�ض ��ع وتك ��ون �أوق ��ات خل ��وده �إل ��ى
الفرا�ش هي الأمتع حين تتر ّنح �أفكاره
بي ��ن الواقع والخي ��ال� .سيتط ��ور هذا
العال ��م المتخي ��ل ،بفعل دخ ��ول كريم
�إليه ،فيبح ��ث عن الع�شب للبقرة وعن
ال�شج ��رة للع�صف ��ور ،مخترع� � ًا الكلب
لإخافة الل�ص والغيم ��ة لتروي الع�شب
�إل ��ى �أن ي�أتي اليوم الذي ي�شكل �صدمة
له .الطفل� ،صاحب الخيال
الخ�ص ��ب� ،سيج ��د حينه ��ا
طريق ��ه الطبيعي والفطري
لتفريغ طاقته ف ��ي التخ ّيل.
ن�صه
يعتم ��د الكت ��اب عل ��ى ّ
ال ��ذي �أله ��م الر�س ��ام...
ف�أ�صبح ��ت الر�س ��وم حاجة
الن� ��ص وق ��د خ�ص� ��ص لها
م�ساحات وا�سع ��ة ان�سجام ًا
مع جو الق�ص ��ة الذي يحث
على التخ ّيل.

