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___________________________________________________________________  

  :ُملخص البحث

لقد شرحت . ُيلخص البحث بيانات عن أدب الطفل والكتب المصورة وتذكر بعض رسامي الكتب الحاليين في رومانيا
ا كيفية اختيار أفضل عشر  وأشرت إلى ". العالم من خالل الكتب المصورة"كتب في مشروع قسم اإلفال العاشر أيّضً

تاب والرسامين الرومانيين القائمين على كتب األطفال خالل نشر أعمالھم وما لدي من العقبات التي واجھت الكُ 
  .حلول ُتقدمھا المكتبات من خالل استخدام أدواتھا

  .دب الطفل، الرسامون، المكتبات العامةالكتب المصورة، أ: الكلمات المفتاحية

  : ُمقدمة

ترجع بدايات أدب الطفل والنشء في رومانيا  في الفن التقليدي والحكايات الشعبية والقصص التي تناقلتھا األجيال 
كما الھم الفلكلور ُكتاَبا معروفين فأخذوا بموھبتھم ھذه اإلبداعات وأعادوا صياغتھا في صورة كالسيكية . شفاھةً 

ا على المستوى األدبي عادة ما ُتكتب الكتب المصورة في رومانيا في صورة كلمات غنائية بينھا قصائد . أكسبھا نجاّحً
ا ا كبيّرً ا أدبّيًا،  . تعليمية وملحمية ُتلقى نجاّحً ا جماھيرّيًا وعلى وأثبتت القصص والنصوص النثرية نجاّحً وحققت نجاّحً

دخلت النصوص وما رسمه الرسامون وعي . مرات بناًء على طلب الجماھيرمستوى الكتابة، وأعيد طباعتھا عدة 
وتشرح القصة القائمة على صراع الخير والشر وما بھا من . وشعور األطفال والنشء لتصبح كتبھم المفضلة

وفي نفس الوقت، شارك . شخصيات قوية ورسالة أخالقية وتعليمية واضحة سر استمرار نجاح ھذه القصص
ا لعقل وروح القارئ الصغيراألسلوب األ   .دبي وجودة الصور في ذلك النجاح، وبذلك قدمت القصص نموذّجً

  :الُكتاب والكتب

ا ) م1887- مPetre Ispirescu )1830كان  ا مولّعً ا في األساطير الشعبية وكاتّبًا مولّعً ا وراوّيًا وخبيّرً ا وناشّرً ُمحرّرً
وتأثر كونه علم نفسه بنفسه بالمتعلمين الذين عاشوا في عصره . رھابالقصص الشعبية التي استمع إليھا وأحبھا وقد

  الكتب المصورة في رومانيا

Ruxandra Nazare  

  العامة George Baritiuمكتبة 

  براشوف، رومانيا
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وكانت الُمقتطفات األدبية . وھم من دفعه لبدء جمع ونشر القصص الشعبية بعناية مع ُمالحظة مكان وتوقيت تدوينھا
نشره عام والذي جمع فيه أجمل القصص و" األساطير أو قصص األطفال واأللغاز واألمثال الرومانية"الُمختارة 

ا  وأسرت  Ispirescuوالقت موھبة . م، والقى ھذا الكتاب استحساّنًا في األوساط الثقافية في ذلك الوقت1882 تقديّرً
وھي قصة األطفال الوحيدة التي . من أعمق القصص الفلسفية" شباب بال شيخوخة وحياة بال موت"وُتعد . األطفال

ي، ومع ذلك فقد بھرت األطفال وأصبحت من العالمات في عقول القراء ليس لھا نھاية سعيدة في أدب الطفل الرومان
 .الصغار، بوضوح جمال القصة

 

ي ظم كتاب األدب الرومانمن أع) 1889-م1850( Mihai Eminescuو) م1889-مIon Creanga )1837ُيعد 
ا  ا الُمعاصر، وقد أسھموا إسھاّمً فلم تكن ُمصادفًة أن . مراتفي أدب الطفل بما كتبوه من أجمل قصص الُمغاھاّمً

الرسامين اھتمام ُمعظم " األبيض، وفتى األحالمالُمستنقع "زادت قصص مثل وبذلك، . تجذب أعمالھم الرسامين
ھذه الرسومات محتوى وقد أثرت ، الكالسيكية لنصوص األطفالليخرجوا أقصى ما لديھم من إبداع الموھوبين 

  .النصوص الخيالي
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 قبل وبعد الحرب العالمية األولىإلى إثراء أدب الطفل من الكتاب والشعراء الرومانيين ھم جيالً آخر في الحقيقة لقد أ
- م1894( Otilia Cazimir ،)م1967- م1880( Tudor Arghezi، )م1954- مElena Farago )1878: ومنھم
كل " الكتب المصورة" التي قمت بإعدادھا في مشروعال تشمل بالطبع قائمة أفضل عشر كتب لألطفال . )م1967

ذات العديد من القصائد  Elena Faragoلقد فتحوا صفحة جديدية في مطبوعات األطفال، وقد كتبت . ھؤالء الكتاب
بعض كاتبة  Otilia Cazimirجددت . الرقيقمن أحداث عالم األطفال التي استلھمتھا الحس التعليمي واألخالقي 



4 
 

ومازال األطفال .  طبيعية األطفال ونفسيتھموأدھشت عفوية وعالم في عيون األطفال، البكياسة وطبيعية  لألطفال،الُمختارات 
   . ونھما حتى يومنا ھذاھذين العملين ويقرأوالمعلمون يقرأون 

  

في في شعره، قصيدة ملحمية الذي اعتاد استخدام الرموز ) م2001- مGellu Naum )1915الشاعر الروماني كتب 
ا رسوماتھا" Apollodorusكتب "كتابين ُتدعى  ھو الشخصية  Apollodorusالبطريق وُيعد . والتي رسم ھو أيّضً

المستوى ويُثير الكتاب اإلعجاب على . فكاھي جذاببأسلوب  التي تمر بسلسلة من الُمغامرات التي تُروىاألساسية 
الذي تُقدمه من موذج األخالقي والنات، ، بجمال الكلم.الخيال والجوانب التعليميةبإحداثه توازنًّا مثاليًّا بين التعليمي 

والتي تنجح في أحد الكتب التي ال يتأثر وجودھا بمرور الوقت، " Apollodorusُكتب "يُعد . خالل تجارب ُمتفردة
  .إيصال رسالتھا لألطفال والصغار
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وھو  Ioana Nicolaieاعرة الشلصاحبته  2008عام في األدب الروماني ظھرت أحد أجمل الكتب المصورة 
وُينقذھم الذي يبحث عن اخوته  Arikُمغامرات القنفد فقد تخيلت الشاعرة الذي استوحته من ابنھا " Arikُمغامرات "

ا إن . من الدبابير لعبة تركيب الصور الكلمات الُملھمة والُمغامرات الُمثيرة والرسومات الجذابة التي تشمل أيّضً
 Corinthianوأنفقت دار نشر الرائع والرسوم الُمعبرة بين النص تم الجمع في ھذا الكتاب . االُمقطعة، ُمسلية جدًّ 
ا باألطفال، وأنتجت بسخاء على نشره  ا خاّصً   . تاّبًا عالي الجودة في سوق كتب األطفالالتي تضم قسّمً
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ألدب  Beneficaئزة الحاصلة على جا Laura Cristina Sărăcinأول كتاب ألفته " المحظوظ الصغير"ُيعد 
ا لھم تطرح  Beneficaاألطفال، تھدف مجموعة  لألطفال إلى طباعة كتب أخالقية وُتقدم كتب ُمناسبة تماّمً

ما في الكتاب من مغامرات  Cristina Pecherleرسومات كما صورت  .موضوعات قريبة منھم وُمناسبة لھم
ا ورسالة أخالقية  ا، وتجعل جودة الطباعةتصويّرً ضمن أكثر الكتب التي تجذب األطفال وما به من جرافيك  رائّعً

  . لقراءتھا
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كونه أُبدي ُمالحظتي على األسلوب األدبي الُمفضل لدى ُكتاب األطفال الرومانيين، إنھم ُيفضلون الشعر دعوني 
لتي تشمل تالعّبًا وُتظھر الخبرات السابقة أن للقصائد ا. الشكل األنسب الذي ُيمكن إرسال به رسائل مفھومة لألطفال

وُتمكنھم من فھم وحفظ كلمات باأللفاظ ووزن وقافية، قيمة تعليمية كبيرة وأثر أكبر على القراء والُمستمعين الصغار، 
  .األعمال األدبية وموسيقى

ا   واآلخر بالمجريةكتابين أحدھم باأللمانية بمشروع اإلفال  رومانية مصورة  في قائمة أفضل عشر كتباشتملت ايّضً
وھو كاتب مجري ُولد  Fodor Sándorلكاتبه " القزم العمالق Csipike"األول بعنوان . ُمترجمين إلى الرومانية

قزم الغابة من خالل ُمغامرات أسرت أجياالً من القراء الصغار التي وقد ُنشرت منه العديد من الطبعات  Clujفي 
ا النالرسوم ترفع . الذي يتعلم تدريجّيًا احترام اآلخرين من قيمة النص األدبية  Rusz Liviaالتي رسمھا اجحة جّدً

عن أشياء جديدة الذين يكتشفون لجدة ومعھا بعض األطفال رحلة خيالية " جدة الحكايات"كتاب يصف . والتعليمية
  . تقبل اآلخر واحترام الحضارات الُمختلفةوتطلب منھم ُمختلف الشعوب وثقافاتھم 



8 
 

  

  

  

  

  

  :الرسامون

حياة عملية طولية األمد وراسخة؛ ضمن من لديھم في الرسم ألدب األطفال الذين تميزوا وخاصة مين الرسا ُيعد
ا لجدة أعمالھم بمنحھم جوائز محلية وعالمية في . الناشرون والجمھور بھملمعرفة  والقى ھؤالء الرسامين تقديّرً

ثل معرض كتب األطفال في بولونيا، مت دولية المعارض أو الفعاليات التي تستضيفھا الدولة أو بمشاركتھم في فعاليا
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الذين ُتذكر أسماءھم ضمن أعظم ويشمل أولئك الرسامين . إلخ...ومعرض الكتاب العالمي في اليبزيخ وفرانكفورت
 Walterحققت رسوم . Anamaria Smigelschi ،Walter Riess ،Valentin Tanaseرسامي كتب األطفال 

Riess  لـ" أخالقيةقصص "التي رسمھا لكتابLa Fontaine ، على جائزة من  2008والذي حصل فيه عام
 Anamaria Smigelschiكان كما أن ھناك تخصصات في الرسم، على سبيا المثال . المجلس الدولي لكتب الشباب

في الرسم للكتب التاريخية،  Valentin Tanaseألدب األطفال الروماني، بينما يتميز يرسم للكتاب الكالسيكيين 
 كلب الرائع " مثللبعض المطبوعات الحديثة برسوماته الخيالية نفسه  Mihail Marianوميز . وكتب المغامرات

رسامه ذو أصول رومانية،  فھي" Livia Rusz"أما ". Anamaria Ferentz"و" Ioana Nicolae"كتاب 
بعد اشتھرت . بسبب ضغط السلطات الرومانية الشيوعيةر المجكالجئة إلى ألمانيا ثم إلى م 1987عام سافرت 

احتفل المركز الثقافي المجري . Fodor Sándorوألحد روايات الروماني ، JRR Tolkienرسمھا رسوم كتب 
بعمل معرض ألعمالھا، جعلھا أكثر شھرة في  Livia Ruszالرسامة بأعمال  2012ية عام ببوخارست في بدا

ا . رومانيا ، إحدى Laura Sărăcinالذي ألفته " المحظوظ الصغير"اب كترسامة  Cristina Pecherleوأخيّرً
  . الرسامات الرومانيات والتي تعمل مع الناشرين وتُسخر كل ما لديھا من موھبة للرسم للنصوص المكتوبة لألطفال

معه، ومع المجالت،  الكتب وتعاونت عملت في سوقالتي يتخرج رسامو كتب األطفال في رومانيا من كلية الفنون 
اولكتب األطفال  الفني، وذوق الرسام وما لديه من جماليات الشخصي بالمحتوى تأثر اسلوب كل رسام . والكبار أيّضً

فيُمكن بسھولة ُمالحظة ميل الرسامين : رسم بعض السمات التي اتسموا بھا يُمكنناومع ذلك . يُضيفھا إلى رسمه
ا يات ترتدي مالبس ُمبھرة، وميلھم الرومانيين لرسم قصص ُمحددة، وشخص التخاذ أفكار مستوحاة من الفنون وأيّضً

 Walter Riess ،Valentin Tănase ،Anamaria Smigelschi ،Rusz( من المالبس والشخصيات الشعبية
Livia, Raluca Ilie...بفن نحت الخشب الشعبي اآلتي من تأثرھم أما لدى الفنانين المجريين فنالحظ . )إلخ

 فقد تفردا في Nicolae Vasilescuو Mihail Marianأما . كما تأثرما بفن الجرافيك المجريمناطق الجبلية ال
تفضيل التلوين باألكريليك، واأللوان كما يتضح . Apollodorusكتاب "في في الرسم خاص وحديث  ھماأسلوب

  .المائية على الورق أو لوح الرسم، أو الجرافيك والرسم

ا لجودة األعمال لقد اخترت كتب  ا أعرت اھتماّمً األطفال المرسومة في رومانيا ُمتبعة المعايير الُمقترحة ولكنني أيّضً
كان وبالتطبع . وھو أھم العوامل التي أثرت على اختياري ومدى مالئمة الرسوم للنص ،الفنية، وشخصيات الرسامين
ا أن أس  وأعضاء المكتبات العامة ومكتب المجلسالكتب،  زمالئي المكتبيين، ومكتبات بيع يرتشمن المضروري جّدً

على اقتراحاتھم، راجعت عدلت القائمة التي أعددتھا واشتملت ُمقترحاتھم التي  وبناءً  .الدولي لكتب الشباب في رومانيا
  .وجدتھا ذات صلة بقائمتي

  :الكتب المصورة في رومانيا اليوم

 دور نشروجرافيا المدرسية والكتب المصورة من مجاالت اھتمام والببليإن أدب األطفال والقصص والكتب التعليمية 
، وأحياّنًا تطبع Vellant، وFlamingo GD، وGirasolو، Aramis Gamaو، Corinth Junior: مثل

Hymanitas ا منھا بالمصالح التجارية، فيميل الناشرون إلى إعادة طباعة أعمال يتأثر النشر في الغالب . بعّضً
ا عالمّيًا؛ ولذلك يصعب حقًّا جوتركيين الكتاب الكالسي عاصرين تشجيع كتاب األطفال الممات أكثر الكتب بيّعً

ا لذا تلقى الترجمات اھت. والترويج لھم في رومانيا، لذلك ال يوجد اھتمام دائم بالترويج لھذا النوع من األدب ونادر ماّمً
ا من األعمال المحلية لذلك، فإن عدد . انتباه الناشرينالكتاب الرومانيين  تجذب أعمالويصعب أن ، ما القى نجاّحً

ا   . دور النشر التي تستثمر في ذلك المجال قليل جّدً

ولكن . تحتكر سوق ھذا المجال Gramar، وVellant، وFlamingo GD، وCorinth Juniorلذا فإن دور نشر 
عمال الكالسيكية وُمصاحبتھا برسوم طباعة األ فُتفضل شركة ُيمكن ُمالحظة بعض االختالفات بين ھذه الشركات 

عدد كبير من النسخ من  Gramarتطبع دار نشر . ُمعاصرة وإرفاق أقراص ُمدمجة مع الكتب لتحقيق مبيعات أكثر
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ا من نفس األعمال ولكن بسعر أقل التقليل من جودة الغالف وأعمال الجرافيك في الكتاب  مما يجعل الكتب أقل إبھاّرً
طبعات فخمة من نفس أعمال الكتاب في إنتاج  Vellantبدأت دار نشر . ر النشر السابق ذكرھاتلك التي تطبعھا دا

الكالسيكيين يرسم رسومھا رسامون بارزون بناء على طلب دار النشر مما يثري الكتب بالنسبة للقراء الكبار وليس 
ة الجودة لكتاب رومانيين في جھودھا لتقديم طبعات مصورة عالي فقط Corinth Juniorتستمر دار . الصغار

  .ولكن بأسعار باھظةمعاصرين 

التحرير ودقة البيانات مشكلة أن ُمعظم الكتاب ال يذكرون الرسامين وھي ُتشكل ُمشكلة حقيقية تؤثر على علينا ذكر 
 أحد" Tudor Arghezi"لذا لم أستطع اختيار . المكتبية، وقصور المھنية مما يؤثر على سوق الكتاب في رومانيا

ا غير مھنّيًاأشھر الكتاب الرومانيين بسبب تحرير ن ويشكو الرسامون من انتھاك القانون . صوص أعماله تحريّرً
وتنظيم سلسلة من الفعاليات، وھناك اھتمام كبير بفن رسوم الكتب تم تأسيس نادي رسامي الكتب . الخاص بالصور

 Claudiuباب برومانيا والذي بذل بقيادة مديرته والمجلس الدولي لكتب الشعلى مستوى جامعة الفنون الوطنية 
Istrate ا في وزارة الثقافة برفع الوعي بھذا المجال المظلوم والذي يتم تجاھله يكمن حل ھذه المشكلة في . جھّدً

وجھود المكتبات العامة واالنضمام إلى استمرار جھود الترويج ألدب األطفال المحلي، وخاصة اإلنتاج الحديث منه، 
ُيعد مشروع الكتب . ولتنمية الكتاب ورفع قدر االھتمام بھذا المجالفي رومانيا، جلس الدولي لكتب الشباب الم

ك المكتبيون أكثر من غيرھم، ويدر. لرومانيا، وألدب االطفال، والكتب المصورة في ھذا البلدالمصورة فرصة 
واصل لألطفال مع الكلمة المكتوبة والصور أول تضمان ضرورة لألطفال، و الجودةالحاجة إلى كتب مصورة عالية 

لذلك، ستظل الكتب المصورة متداولة يتم قراءتھا وتقديرھا من خالل . ، لتعليم األطفالفي تركيبة يصعب فصلھا
  .مالءمتھا لحاجة األطفال

  : قائمة المصادر
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