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الّرسومات املرافقة لنصوص احلزازير يف كتاب: »ياّل ْنَزِّر وِنِْزر«
عناصرها وأساليب تقدميها للطّفل

 صونيا مرشي 

ضمن مشــروع مكتبــة الفانــوس الــذي يســعى إىل حتبيــب الطّفــل ابلكتــاب، وإىل تشــجيع 
األهــل علــى القــراءة ألطفاهلــم، صــدر يف أاّير ســنة 2019 عــن دار الّنشــر احليفاويــة »مكتبــة 
كّل شــيء«، كتاب ״يــاّل َنــزِّر وِنْــزِر« للكاتبــة صونيــا مرشــي، وللّرّســامة أوريليــه خالــدي. 
الكتاب موّجٌه للطفل يف سنوات عمره األوىل، ويتضّمن عشرة نصوص يف قالب حزازير أو 
أحجيــات وصفيّــة متلفــة، ختتــّص كّل منهــا بصنــٍف واحــد مــن الفواكــه، واخلضــار، واحلبــوب، 

وأطعمــة أخــرى.

يتألّــف كّل نــّص مــن سلســلة مــن اجلمــل القصــرية الّتصويريّــة، غــري املعّقــدة، واملســجوعة. 
لغتهــا قريبــة مــن لغــة الطفــل، ومــن خصائصــه اإلدراكيّــة. ختضــع هــذه الّنصــوص ملبــدأ التــدرّج، 
وتعتمــد أوصافًــا واقعيّــة لشــيء جمهــول؛ إذ تبــدأ احلزّيــرة بتوصيــٍف عــامٍّ للّشــيء اجملهــول، يليــه 
ذكــر جمموعــة مــن صفاتــه، وتنتهــي معظمهــا بســؤال خُيــريِّ الطّفــل بــني إجابتــني، إحدامهــا هــي 
احلــّل للحزّيــرة. إّن اســتخدام أســلوب الســؤال حيّفــز مشــاركة الطفــل، ويســتدعيه إىل الّتفكــري 
أجــل  اخليارين مــن  مــن  أوصــاف كّل  مــع  ومقارنتهــا  احلزيــرة،  الــيت وردت يف  ابألوصــاف 

االهتــداء إىل احلــّل. 

هلــذه احلزازيــر خصائــص أدبيّــة ولُغويـّـة مُتّيزهــا، وهــي هتــدف إىل تنميــة َمَلَكــيَتّ املالحظــة والتأّمــل 
لــدى الطفــل يف عناصر البيئــة احمليطــة بــه، ورصــد مــا يشــاهده. ختاطــب هــذه احلزازيــر عقــل 
الطفــل وأحياان وجدانــه وعاطفتــه، مــن أجــل إحــداث نقلــة يف ســلوكه ورفــع وعيــه الّصحــّي 

فيمــا يتعلّــق ابلّتغذيــة الســليمة.

ــة يعتمــد عليهــا الكتــاب، فهــي  يُرافــق نصــوص احلزازيــر يف هــذا الكتــاب رســوماٌت توضيحّي
ــر معلومــات فوريّــة ال تســتطيع الّنصــوص املكتوبــة التعبــري عنهــا كّلهــا، وتُتيــح للطّفــل أن  توّف
»يقــرأ« النّــّص بلغــٍة بصريّــة قبــل أن يفــّك رمــوز القــراءة والكتابــة. تـَُعــّد الّرســومات وســيلة 
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اّتصاليّــة ومدخــاًل مناســًبا للّتعاطــي مــع الّنصــوص املكتوبــة، وذلــك وفًقــا ملــا جــاء يف الصفحــة 
املوّجهــة لألهــل يف هنايــة الكتــاب حيــث يَــرِد: »قبــل قــراءة الكتــاب مًعــا ندعــو طفلنــا إىل 
مغامــرة البحــث عــن الفواكــه واخلضــروات املختبئــة يف الّرســومات. نقــرأ احلزّيــرة بتمّهــل أكثــر 

مــن مــرّة، ونشــّجع طفلنــا علــى ختمــني اإلجابــة مــن خــالل الّنــص والّرمســة«.                                                

يهــدف هــذا املقــال إىل إلقــاء الضــوء علــى طبيعــة الّرســومات الّتوضيحيّــة املرافقــة للحزازيــر يف 
هــذا الكتــاب، والكشــف عــن عناصرهــا وأمهّيتهــا كوســيلة اّتصاليّــة، مــن أجــل إفــادة املربّيــات 

واألهــل يف طــرق تقــدمي الّرســومات لألطفــال، وأســاليب عرضهــا عليهــم.                                                                       

قبل الّشروع يف مناقشة هذا املوضوع، ال بد من طرح مجلة من األسئلة:

1. مــا هــي مكانــة الّرســومات الّتوضيحّيــة يف كتــاب ״يــاّل نــّزر ونــزر«، وهــل هــي عنصــٌر 
أساســّي يف هــذا الكتــاب؟ هــل تّتســم ابلوضــوح وبتجّنــب الكثافــة؟

2. مــاذا حتــوي هــذه الّرســومات، ومــا عالقتهــا مــع الّنصــوص؟ هــل هــي مســتوحاة مــن واقــع 
احلزازيــر، وهــل تشــّكل جــزًءا متكامــاًل مــن الّنّص املكتــوب؟

3. إىل أّي مدى تعكس الّرسومات الّتوضيحّية خصائص الّشيء اجملهول يف احلزّيرة؟

4.هــل الّرســومات ذات ألــوان وتفاصيــل حقيقّيــة، وإىل أّي مــدى ميكــن اعتبارهــا رســومات 
واقعّيــة بســيطة؟

وتقــّدم  آخــر  بُعــًدا  تُعطــي  أهّنــا  أم  املكتوبــة،  للّنصــوص  َحرفيّــة  ترمجــٌة  الّرســومات  5.هــل 
مواصفــات مل يَــرد ذكرهــا يف الّنصــوص؟ هــل تعتمــد علــى الّتلخيــص وإبــراز املعلومــة املهّمــة، أم 

تكــّرر املعلومــات الــواردة يف النــّص ليــس إاّل؟

6. هــل تســاهم يف فهــم أفضــل للحزازيــر؟ وهــل ابســتطاعتها الّتعبــري عــن األوصــاف الــواردة 
يف الّنــّص املكتــوب؟ هــل تســاعد الطفــل يف الرّتكيــز علــى الّتفاصيــل الّصغــرية؟

7. إىل أّي مًدى تساعد الطفل يف الّتعّرف على الّشيء اجملهول والوصول إىل احلّل؟

8. مــا هــي طــرق تقــدمي الّرســومات لألطفــال؟ هــل يـَُفضَّــل أن َيطّلــع عليهــا الطّفــل قبــل أن 
نقــرأ لــه نصــوص احلزّيــرة؟
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9. هــل نوفّــر نــن، وأعــي األهــل واملربّيــات، فرصــة للطّفــل ألن يتأّمــل الّرســومات ويقــارن 
بينهــا؟ ومــا معــى »أتّمــل« الّرســومات؟ هــل هــو حماولــة لقــراءة بصريّــة هلــا؟

10. ما هو منهج قراءة الّرسومات؟ كيف ميكن أن نوّجه الطفل لقراءهتا وفهمها؟

11. هــل ختــدم الّرســومات غرًضــا يتعــّدى الّتســلية والرّتفيــه؟ مــا هــو أثــر غيــاب الرســومات 
التوضيحيَّــة علــى الطّفــل؟ هــل يســهل عليــه فهــم احلزازيــر يف غيــاب الرســومات التوضيحيَّــة؟  

12. هــل تشــرتك الّرســومات مــع نصــوص احلزازيــر املكتوبــة يف خلــق املتعــة والبهجــة يف نفــس 
الطفل؟

هــذه الّتســاؤالت وأخــرى غريهــا تدعــوان إىل الّتفكــري إبجــاابت تضــع األســاس للّتعامــل مــع 
الّرســومات كعنصــٍر يســاعد الطّفــل يف فهــم احلزّيــرة، واالهتــداء إىل احلــل املنشــود.

بدايــة، ال بــّد مــن الّتنويــه إىل أّن احلزازيــر املصحوبــة برســومات توضيحيّــة حديثــة العهــد يف 
كتــب األطفــال ابلعربّيــة. ففــي الكتــاب الّــذي نــن بصــدده هنــاك رمســة منفــردة لــكّل حزّيــرة 
متتــّد علــى صفحتــني مــن الكتــاب، أي أّن مســاحتها أكــر مــن مســاحة النّــّص املكتــوب. 
تتألّــف كّل رمســة مــن جمموعــة مــن العناصــر مــن بينهــا عنصــر ميثّــل موضــوع احلزّيــرة. معــى ذلــك 
أّن الّرمســة مســتوحاة ابألســاس مــن واقــع احلزازيــر، وهنــاك عناصــر أخــرى يف كّل رمســة تشــرتك 
مــع عنصــر احلزّيــرة بصفــة واحــدة أو أكثــر، إاّل أهّنــا ال متثّــل موضــوع احلزازيــر. ونــرى يف هــذه 

الّرســومات عناصــر ومشــاهد تثــري الّضحــك، وُتضفــي أجــواء مرحــة علــى الكتــاب.

ومــن خصائــص الّرســومات يف هــذا الكتــاب أهّنــا واضحــة املعــامل، ُرمِســت حِبَرفيّــة عاليــة، بســيطة 
ــا عــن واقــع الشــيء اجملهــول. أّمــا مــن انحيــة الّلــون  وبعيــدة عــن التعقيــد، وتعــّر تعبــريًا صادًق
فنجــد تعــّدًدا لونيًّــا يف كّل رمســة. أســوق علــى ســبيل املثــال، ال احلصــر، الّرمســة األوىل الّــيت 
تتنــاول موضــوع اخليــار. جنــد أّن اللّــون األخضــر بدرجاتــه املختلفــة يهيمــن علــى الّرمســة، كمــا 
جنــد حضــورًا للرتقــايّل، واألســود وبعــض األبيــض. يف الّرمســة جنــد أنواًعــا متلفــة مــن نبتــة 
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الّصبّــار، بعضهــا يشــبه اخليــار يف شــكله، انهيــك عــن الّشــبه ابللّــون، إاّل أّن مــا مييّــز الّصبّــار 
عــن اخليــار، هــو األشــواك الّــيت تغطّيــه، فيمــا ختتبــئ اخليــارة بــني بعــض النبــااتت اخلضــراء.

مــن املعلــوم أّن رمســة الّشــيء أكثــر جتريــًدا مــن الشــيء ذاتــه، لكــّن الّرمســة أكثــر واقعيّــة مــن 
ماّديّــة  إىل  اجملــّردة  ومعارفــه  الطفــل  خــرات  حُتــّول  الّرمســة  والكلمــات يف وصفــه.  األلفــاظ 
وحمسوســة، يســتطيع الطّفــل اســتيعاب مضموهنا وفهمهــا بعــد الّتمّعــن فيهــا. إّن مالحظــة 
الرمســة وإدراكهــا بكّليِّتهــا، وترمجتهــا إىل مفــردات لغويّــة، قــد يســاعد الطفــل يف اســتخدام 
حواّســه املختلفــة، ممـّـا يُفــرتض أبنـّـه قــد يتطــّور الحًقــا إىل قــدرة علــى توليــد الّصــورة يف املخّيلــة.

 وعليــه، فالّرســومات يف الكتــاب الــذي نــن بصــدده ليســت جمــّرد عنصــر إلضفــاء اجلاذبّيــة 
هلــا دور مهــّم، ومــزااي وفوائــد عديــدة تســاعد يف حتقيــق  وإمّنــا  الكتــاب؛  علــى صفحــات 
األهــداف املنشــودة مــن احلزازيــر املكتوبــة. ليــس بغريــب أن يُقبــل الطفــل علــى الّرســومات 
بشــغف، وعلــى نــو تلقائــّي، ألنّــه إذا مّت توظيفهــا ابلشــكل املناســب ســاعدته أمّيــا مســاعدة 

يف الوصــول إىل اإلجــاابت.

أّمــا إجــراءات تقــدمي الّرســومات ابلّشــكل املناســب لألطفــال فتتلّخــص يف أن يُثــري األهــل أو 
ــة الطّفــل لقــراءة الّرمســة، وحتفيــزه علــى الّتمّعــن يف عناصرهــا. لعــّل أفضــل وســيلة  ــة دافعّي املربّي
للقيــام بذلــك هــو َتَصفُّــح الكتــاب مًعــا يف جــّو هــادئ وآمــن للطّفــل. بعدهــا يشــّجعون الطّفــل 
علــى وصــف مــا يــراه مبفــرداٍت وعبــارات، وجُيْــرون حــوارًا معــه حــول الّرمســة. هبــذا التــدرُّج 
يتعــّرف الطفــل علــى عناصــر الرمســة، وميّيزهــا، ويصــف مــا يــراه. ُخالصــة القــول إّن قــراءة الرمســة 

تبــدأ يف الّتهّيــؤ والّتأّمــل ثّ االســتدعاء مــن الّذاكــرة فالوصــف واملقارنــة وغــري ذلــك.

اّن توظيــف الّرســومات الّتوضيحيّــة توظيًفــا منهجيًّــا عنــد الّتعامــل مــع احلزازيــر ميكنــه أن يتيــح 
إنّــه، وكمــا  للطّفــل تعلًُّمــا متعــّدد املصــادر، متنــوّع اآلليّــات، يتميّــز ابجلاذبيّــة واملرونــة، إذ 
أســلفنا، حتتوي هذه الّرســومات على معلوماٍت ال َترِد يف الّنّص املكتوب. أَذكر على ســبيل 
املثــال، كيــف تُتيــح الّرمســة أن يتعلّــم الطّفــل عــن منبــت البطاطــا حتــت الــرتاب. إًذا إضافــًة إىل 
كــون الّرســومات وســيلة لتكويــن االنطباعــات، فإهّنــا تدفــع الطّفــل إىل طــرح الّتســاؤالت. ال 
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بــّد مــن القــول إّن الّرســومات الّتوضيحيّــة يف كتــاب »يــال نــّزر ونــزر« عمــٌل إبداعــّي يعكــس 
موهبــة حقيقيَّــة، وأفــرتُض أنّــه ســيؤثّر يف بنــاء شــخصّية الطفــل.

يتبــنّي مــن خــالل مــا ذكــرُت آنًفــا أّن الّرســومات الّتوضيحيّــة يف هــذا الكتــاب ذات جــودة 
عاليــة مــن شــأهنا أن ُتســاهم يف تنميــة الفكــر التأّملِــّي لــدى الطّفــل، ويف تشــكيل ثقافتــه 

البصريّــة وزايدة فّعاليّــة االهتــداء إىل احلــّل وغــري ذلــك.

ختاًمــا، أرجــو أن أكــون قــد أضفــُت إىل هــذا اجملــال، ولــو بشــكل بســيط، وأن أكــون قــد 
أســهمُت يف إانرة الطّريــق لتنميــة االجّتاهــات اإلجيابيّــة يف اســتخدام الّرســومات الّتوضيحيّــة 
علــى أفضــل نــٍو مــن أجــل تيســري وتعميــق فهــم الطّفــل ملضمــون الكتــاب، وجــي املتعــة مــن 

قراءتــه.

الّرسومات املرافقة لنصوص احلزازير يف كتاب: »ياّل ْنَزِّر وِنْزِر«


