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   وأحوال رساميها، صناعتها،واقع كتب األطفال المصورة

 وعادات القراءة لدي األطفال في السودان
 

 
   *عالء الدين الجزولي

  

  ".أال يدرى كل الناس، كل الفنانين، أن مفتاح القدرة اإلبداعية يكمن بالفعل فى إبداع الطفولة " 
   1 سوزان أوستن

  
 

يعرف بكتب األطفال   أو ما،فى مجال ثقافة الطفل وأدب االطفالإن أهم التجارب السودانية الحديثة 
 بل خرجت من ،ومصر وبقية البلدان األخرى  لم تبدأ بمجهودات فردية كما فى أوروبا ولبنان،المصورة

وأنشأته االدارة االستعمارية البريطانية فى السودان وكان  معطف النظام التعليمى الذى خططت له
الحكومية   كتأهيل فئة قليلة من صغار الموظفين لتشغل الوظائف،اف محدودة اآلفاقأهد ينحصر فى ثالثة

التى أحدثت نقلة نوعية فى ذات   القيام ببعض الخطواتـ وبعد حوالى نصف قرن ـ أعقب ذلك ،الدنيا
التى ، "تربوىدار النشر ال" و"مكتب النشر"السودانية لما يعرف بـ   تمثلت فى انشاء وزارة التعليم،السياق
والوسائل  حيث صدرت منها المطبوعات، أول دار نشر سودانية متخصصة فى مطبوعات األطفال تعتبر

من الرسامين والمصممين تم  وبجهود فئة قليلة،كالمدارس وغيره،التعليمية لمجمل المؤسسات آنذاك
 باالضافة ،ةمن الحكايات الشعبية السوداني تأهيلهم أيضا للقيام باعداد رسومات لنصوص مختارة

   .من يجذب األطفال ويستأثر باهتمامهكا لمختارات من أساطير العالم مما
  

هور المؤسسة  بظمرتبطاً  يبقى،الشكل الحديث لكتاب الطفل كوسيلة تعليمية فى السودان"ن إ ف،وعليه
ح فى  تمثل رأس الرمـ ومازالت ـاألطفال   فقد كانت مطبوعات،)اآلنفة الذكر(التعليمية الحديثة 

 ي هذا السياق يقف جهد األجيال التوفى ،اضطلعت بها المدرسة الحديثة العملية التعليمية الحديثة التى
 "يدار النشر التربو" و"مكتب النشر"رين على ما يسمى فى السودان بـ منذ أربعينيات القرن العش تعاقبت

 ليس فى السودان ،بوعات األطفالفى مشهد مط  يقف عالمة ايجابية بارزة،فى وزارة التربية والتعليم
تجربتنا مع األدب الذى يخاطب " وإن ،2 "االفريقية بأجمعها وحده وإنما على مستوى القارة
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مباحث   واستيعابها يحتاج لجهد الدارسين الذين سيتوفرون على،وعامرة بدروس قيمة طويلة،األطفال
   .3 "ثقافة الطفل فى السودان يوما ما

 

الدور الهام الذى يلعبه  لدى الكثيرين فى بالدنالعله من المعروف 
 ، خطاطون، مصممون،رسامون(التشكيليون السودانيون  الفنانون
ثقافة الطفل وخاصة ما يتعلق بنشر  فى مجال..) .وغيره 

والتى ) فى السودان   (المعارف العلمية واألدبية المبسطة لألطفال
 ب يحرص علىفى قوالب فنية وبمنهج وأسلوـ   عادةًـتقدم 

 الشىء الذى يتطلب دور الفنان ،جماليات الرسم والتصميم الفنى
 وبشكل يفوق دور ،)الخ  ..، المصمم،الرسام(المقتدر  التشكيلى

 المقروء ي األدبينتاج الثقافأن أفضل اإل  ولهذا نجد،النص وكاتبه
 يضطلع الفنانون بمهمة يالذ ي هو فى تقدير،الذى يقدم لألطفال

  تصميم ورسم صوره التمثيلية ومن ثم،وصهنص اختيار
   ي تعتمد على الخبرة والذوق الجمال وفق معايير دقيقة،يضاحيةاإل

نجده يتمثل  وهذا ما ، المناسبيمصمم فى عملية اختيار النص األدبشراك الفنان الإ ،تقدير  على أقل،أو
افة الطفل وكتب األطفال المصورة ثق فى عديد من التجارب السودانية التشكيلية الناجحة فى مجال نشر

والتى ترجع بداياتها األولي فى تاريخنا الحديث الى "، 4" فى السودان على نطاق واسع وبوجه خاص
كان مكتب النشر هو المؤسسة الوحيدة التى توظف التشكيليين  "الماضى حيث النصف األول من القرن

افة السودانية وفى الثق ه المهنة الجديدة فى تاريخخريجى كلية الفنون ومن غير الخريجين لمزاولة هذ من
   5".مهنة الرسام: تاريخ العمالة

  

المبدعين   تقديم مجموعة مني بل يعود له الفضل ف،المذكور ال تقتصر على هذا فحسب وأهمية المكتب
ف وتصميم المستنيرين الذين تصدوا لمهمة تألي ممن نعتبرهم رواداً فى هذا المجال من الكتاب والفنانين

براهيم ضو إ، جان بيير قرينلو : نذكر منه، المصورة الموجهة لألطفال العديد من المطبوعات والكتب
 ، جريزيلدا الطيب، شرجيل أحمد،آدم عيسى ، العريفى،عبدالغفار  عبدالرازق،القدال.  أ سعيد،البيت

 ، عبداهللا بوال،الخاتم عبدالباسط ، على عبداهللا، عصام عبدالغفار، أحمد حامد العربى،ويوسف بالل مبارك
والذين توالت ، وآخرين ال يسع المجال لذكرهم جميعاً ي وعادل الماحي سيف باد، كوستا،خلف اهللا عبود

 ً ـ  هذه التجربة الرائعة تراجعت كثيرا،لكن. أخر من الرسامين والمصممين تلتهم أجيال، سهاماتهمإ

 ،ودانـعموماً فى الس فى مجال النشر الذى حدث ي والتردهمال الدولة لملف الثقافةإ  ب بسبـلألسف 
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بعد انحسار دور المؤسسات  إذ .خاص وفى نشر المطبوعات والكتب المصورة الموجهة لألطفال بوجه
 ،االستراتيجى وعلى ما يقارب النصف قرني المجال الثقافى التنمو الرسمية التى كانت تعمل فى هذا

  تسخيرتمنجد أنه  ،أعداد الرسامينتزايد  ورغم ،األطفال المصورةصدار كتب إيتعلق ب  فيماخاصةً
ان، ـالصبي( المجالت  بعض عداد إل ، المصورة  عن الكتببدالً ،مـ الرسم والتصمييمكاناتهم فإ

ميكى  المصحوبة ببعض المقاالت والقصص المصورة على شاكلة ....  الكبار،الجيل الباحث الصغير،
ي  مطبوعات والت ديزناخراجهإ واهسلوبأحاكى فى التي ت) الخ ... ات مان وب ،  سوبر مان،ماوس 

بداعاتهم إ فى نشر أمالً لى خارج بالدهمإ لذلك توجه المصممون بخبراتهم وأحالمهم  ونتيجةً،األمريكية
   .األطفال المصورة  رسم وتصميم كتب وبخاصةً،الفنية ذات الصلة بهذا المجال

  

  
  المؤلف في مرسمه

  

والمصممين السودانيين فى مسابقة نوما لرسومات كتب  له معلوم لديكم المشاركات العديدة للرسامينولع
، )6 ( الجائزة الثانية للمسابقة التى أحرز فيها أحدهم 1978دورتها األولى عام  األطفال المصورة ومنذ

  عشر سودانياًحدأملة ج  وذلك من، فى دورتين أخريين)7(الجائزة األولىلى جانب فوز اثنين منهم بإ
 خارج ـ هنالك منبر آخر ،فإلى جانب منبر نوما. نلى اآلإنشائها وإفازوا بجوائز هذه المسابقة منذ 

 ،الفرنسية للنشر" غراندير"هو دار  ي،بداعهم الفنإوالمصممين السودانيين نشر   أتاح للرسامينـبالدنا 
 نذكر ،لكتب قام برسمها سودانيون ب الثالثين عنواناًالتى قدمت لقرائها من األطفال األوروبيين ما يقار

 يفتحى محمد عثمان وحسن محمد موسى الذ، صالح المر ،عبداهللا محمد الطيب، منهم حسان على أحمد
 نـــمصممين سودانييلرسامين و  أيضاًشرلى ما نُإف أض .العشرين كتاباً رسم وصمم وحده ما يفوق

 يللرسام حسان عل  وهى، التى فازت رسوماتها ببعض جوائز نومان من الكتبيثن إـخارج بالدهم  ـ 
وضمن سلسلة من كتب األطفال  مصر على نفقة مركز الدراسات السودانية وقد صدرت ب،أحمد

  . على نشرها تباعاً المصورة التى سيعمل المركز
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عمالهم فى أاج نتإو لى هجرة الفنانين والمصممينإكر أن األوضاع والظروف التى أدت والجدير بالذ
 ،)رسامين ومصممين(عدم وجود فنانين  ل ـ  بطبيعة الحاـ ي ال تعن،الخارج ألطفال غير سودانيين

ورة داخل بالدنا وموجهة نتاج أية كتب مصإ عدم –طالق اإل  على– ي كما ال يعن،باقين فى السودان
ما " يحالت  المفارقة الغريبة بينولكن من المالحظ. السنوات التى تميزت بالركود الشديد فى هذهلألطفال 

 وعدد ) السودانداخل(التى تصدر اآلن   للكتبيعلى صعيد المستوى الفن" ما فى الخارج" و"فى الداخل
فى  الفنى وبعدد العناوين الصادرة فعند مقارنتها بالمستوى الجمالي ،ما يصدر من عناوين لهذه الكتب

داخل السودان    للكتب التى تصدر اآلنيالمستوى الفن أن  نجد،لرسامين ومصممين سودانيين الخارج
المواصفات والمقاييس الخاصة بالكتب الموجهة  فتقاره لبعضا القيم الفنية والجمالية وييتصف بتدن

  ونوع الورق الفاخر، الظاهرة فى األحجام الكبيرة لهذه الكتب،العالية نتاجهاإ ورغم كلفة ،لألطفال
 وهذا على نقيض ،الصادرة  نجد أن هذا االنتاج يتميز بالشح فى عدد العناوينكما ،المستخدم في طباعتها
 أو باألحرى كتيبات ،من كتب لألطفال يان فى منتصف خمسينات القرن الماضما صدر داخل السود

 لكنها مع فقرها الورقي هذا ،على ورق الجرائد الرخيص منفذة)  سم13× 15حوالى (صغيرة الحجم 
 يالت موضوعاتها الذكية ومضامينها الهادفة مثلما تميزت بجمال رسومتها وتصميمتها كانت تتميز بغنى

 وتنمية حساسيته يالسودان  كبير فى تثقيف الطفل بل ساهمت وبقدٍر،صورت بنجاح بيئة الحياة السودانية
سامين  لر ـ أيضاًـ بالدنا ينطبق على ما صدر خارج  آخر من النجاح نجدهومستوى. الجمالية الفنية

  أعداداًـ وبجهودهم الذاتية ـ مكان يا ألدب الطفل المصور وللطفل فى أقدمو مصممين سودانيينو

رسالتها الموجهة بغير   ورغم،كما نجد أن كتبهم. وفى نفس الحقبة، أكبر مما صدر ألقرانهم فى الداخل
 ـفات الخاصة بهذا النوع س والمواصشرط المقايي  وتوفري تميزت بقدر كبير من الجمال الفن قد،لسانهم

  ال ينتابناينتاج التلتفاوت الكبير فى قدرات تمويل اإلرغم ا ،أعلى مستوى  من الكتب وعلىي ـاالستثنائ

بغير ـ نفاق تجود باإل  داخل السودان ولدى المؤسسات الرسمية التى، أكبر وبقدٍر،الشك فى توفيرها
 بكل رساميها ،"غراندير "مكانات دارإتفوق  يالتمكاناتها إ وتبخل فى أكثر األحيان رغم ـبصيرة 

  ! مجتمعينمصمميها السودانيينو
  
فى مجال صناعة  ن واقع ظروف عمل الرسامين والمصممين السودانيين الموهوبين والمؤهلين للعملإ

نحت،تلوين،  (فى المجاالت المختلفة كتب األطفال المصورة فى السودان شبيهة بواقع معظم الفنانين
  ط به جملة منـ فى السودان والذى تحي ينفصل عن واقع المشهد الثقافي العام ال، )إلخ...ا، مسرح سينم
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زمة  كانعدام البنيات األساسية الالالصعوبات المعيقة للعمل 
 بثقافة يوغياب االهتمام الحقيق  واألدبييفنال يلثقافللعمل ا

 ،خيرينوبخاصة فى العقدين األ ، كتبه المصورة ومن ثم،الطفل
تتيح لهم العمل  لى بلدان أخرىإمما ترتب عليه هجرة الكثيرين 
 الرسامين والمصممين الذين: بتخصصاتهم النادرة كالفنانين

يشكلون فى السنوات األخيرة أعلى نسبة مهاجرين من بين كل 
   8.السودانيين المبدعين

  

  

  

  
  
  
  
  
  

  

   1955رسوم شرحبيل أحمد، منشورات مكتب النشر،                           ، الغالفحسن موسى، حكايات صوفية من السودان  
    على اليمين رسومات داخلية، وعلى اليسار الغالف الخارجي                                                                 

  

مجال ثقافة الطفل فى  فىلى الخلف إالخطو ب وي، الرسميتصف بتراجع الدور الثقافا ،بازاء واقع كهذا
يقعان فى " حدود مبنيان فقط البشرية ألطفال السودان  لصالح التنميةال تتعدى مقوماتهي الذ ،السودان

 من تعداد% 68فى بلد مساحته حوالى مليون ميل مربع ويشكل سكان الريف نسبة ،  9" العاصمة وحدها

  . يربو على األربعين مليون نسمةيسكانه الذ
  

جرعة "مدارس أطفاله   تراجعت فيه فلسفة التأهيل التربوى الخالق للنشء واختفت من،قع كهذافى ظل وا
ر النشر المختصة فى كتاب  وتراجع دو،يالمؤسس  لغياب العمل إضافةً، القصة والفنوني حصت"حليب

مجالت  وعادات القراءة وتبادل الكتب وال،وانحسار دور المكتبات العامة ،المصور) يالسودان(الطفل 
كما تشهد بذلك  ،طالعواإل عرف عن أهله حبهم للمعرفة  في بلٍد،درج عليها السودانيون فى السابق التى

  ". والخرطوم تقرأ، بيروت تطبع ،القاهرة تكتب: "المقولة الذائعة على المستوى االقليمى العربى



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   2010 نوفمبر عشر،لثاني في، العدد االمجلة السودانية لثقافة حقوق اإلنسان وقضايا التعدد الثقا، احترام
Respect، Sudanese Journal for Human Rights’ Culture and Issues of Cultural Diversity، 12th Issue، November  2010  

 6 

 

يرضها ما آل إليه الحال فسعت  م ال بد أن تلوح فى األفق بعض المبادرات األهلية التى ل كان، وبالتالي
 وقدمت لذلك العديد من ي،نسان والطفل السودان منه اإلييعان لردم الفجوة المختلقة وتعويض الفاقد الذى

  :نسب أهمها للمؤسسات األهلية التاليةالتى ي االسهامات البناءة
   مركز عبدالكريم ميرغنى الثقافى بأم درمان  •
   جماعة نفاج  •
   م درمانأيقة الفنون لألطفال بورشة حد  •
   مركز الدراسات السودانية  •
واهتمت بتأليف  براهيمإ  عبدالقادر محمديدانية التى أسسها الكاتب السودانجماعة أدب األطفال السو  •
 إال أن الظروف ، كتابيأن يصدر منها مئت صدار كتب األطفال المصورة التى كان فى خطة مؤسسهاإو

من  ، معظمها على نفقته الخاصةلكنه قام بتأليف ونشر ثالثة عشر كتاباً ،م تسمح له بذلكالمذكورة آنفا ل
   10!أربعين كتابا أعدها للنشر جملة

 

 يكفى للتعبيرعن الواقع نهأ بل ، يلخص ما جاء فى هذه الورقة،لعل مثال حال هذه المبادرة األخيرة
   .األطفال المصورة فى بالدنا  منها صناعة كتبيالراهن لمجمل األوضاع التى تعان

  

  توصيــات

  السوداني من حكايات شعبية ونوادر وأساطير ولكل الثقافاتيجمع وتدوين التراث الشفاه) 1
   ؛نعات السكانية واألثنية فى السوداوالمجمو

  ل؛ الكتابة األدبية الموجهة لألطفاتشجيع) 2

لدراسية وعلى ما كانت عليه فى السابق عادة حصص المكتبة والقصة والفنون الى المقررات اإ) 3
 ؛بمدارس األطفال فى السودان

 مجال ثقافة الطفل يدورهما الهام ف ليؤديا" يالنشر التربودار " و"مكتب النشر"حياء ودعم وتطوير إ) 4
  ر؛نطق العصالسابق وبما يتناسب مع التطورات الحديثة وم كما كان فى نتاج كتب األطفال المصورةإو

  ؛ تخصص لصناعة كتب األطفال المصورة، للطباعة والنشر والتوزيع،ء دور جديدة متطورةإنشا) 5

لى الهجرة من إ السودانيين )الرسامين والمصممين(ن يسباب التى تدفع بالكتاب والفنانالحد من األ) 6
 ؛بالدهم

مصورة وأفالم األطفال ال كتب عداد وتصميمإ : تخصصاتي المزيد من الرسامين والمصممين فتأهيل) 7
Animation filmsالكارتون والرسومات المتحركة  ؛هذه التخصصات بكليات الفنون بالسودان دراجإو  
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 ، أدب األطفال،الطفل ثقافة: دعم المؤسسات والجماعات الرسمية واألهلية التى تعمل فى مجاالت) 8
مة لتجويد األداء والعمل الضوابط واألسس الالز  مع وضع،صناعة كتب األطفال المصورة فى السودان

 ؛فى هذه المجاالت

 ؛) العربي،األفريقي( قليمياإل ،)السوداني (يالمحل ،ي التراث األدبي مكتبات عامة تحوتأسيس) 9
  ؛بأنحاء السودان المختلفة لدى األطفالـ   مجدداًـوتشجيع عادات القراءة ي، والعالم
   م؛هإلي للكتب المصورة الموجهة يالتصميم الفن الرسم وي وفيك األطفال فى التأليف األدبشراإ) 10
  .عدها رسامون سودانيونأفال المصورة التي نشرت بالخارج وطنشر كتب األ) 11
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