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تقدمي

داأبت اإدارة البحوث والدرا�شات الثقافية بوزارة الثقافة والفنون والرتاث على طباعة ون�شر كتٍب يف 
الدرا�شات  العربية يف جمال  املكتبة  ت�شكو منه  الكتاب فراغًا  وي�شدُّ هذا  املعرفة،  خمتلف جماالت 
الفنية، فهو يهدف اإىل اإثبات عمق فن الر�شم عند االأطفال بدرا�شة هذا الفن درا�شًة منهجية تقوم 
على متابعة يومية على مدى ع�شر �شنوات لعينة خمتارة تتاألَّف من عدٍد حمدوٍد من االأطفال اأنتجوا 

اآالف الر�شوم الفطرية.

وت�شتند منهجية الدرا�شة اإىل املنهجية التي اتَّبعها الباحث الفرن�شي املعروف )جان بياجيه( عندما 
ل اإىل منوذج التطوُّر املعريف لدى االأطفال، فقد كان يعتمد يف درا�شاته على ق�شاء �شاعات طويلة  تو�شَّ
مع عدد قليل من االأطفال، ومنهم اأطفاله، الأن ذلك كان يتيح له قدرًا اأكرب من الرتكيز والتعمق، 
فقد اأدرك - مثل فرويد وغريه من علماء النف�س الكبار - ق�شور املنهج ال�شلوكي الذي يعتمد على 
درا�شة عدد كبري من االأفراد املجهولني، الأنه يخفي يف طياته ميواًل اختزالية ت�شيء تقدير قدراتهم 

العقلية احلقيقية.

باالإفادة  االأطفال  بفن  املتعلقة  الدرا�شات  التطورات يف جمال  اأحدث  املوؤلفة يف حتليالتها  وواكبت 
ن من ر�شوم  ة الفنية التي تتناولها الدرا�شة تتكوَّ من العديد من املراجع االأجنبية احلديثة، لكن املادَّ
اأطفال عرب ير�شمون بيئتهم العربية، مبا فيها من اأحداث جميلة كاحتفاالت قطر بعيدها الوطني، 

واأحداث دامية كاأحداث غزة.

ومن مزايا الكتاب اأنه ي�شاعد على تذوق فن االأطفال باإدراج اأكرب قدر ممكن من الر�شوم للتاأكيد 
وتبنينِّ  املراحل،  خمتلف  يف  االأثرية  وموا�شيعهم  االأطفال  لر�شوم  الفنية  اخل�شائ�س  على  ب�شريًا 
االأمثلة الواردة فيه اأن ثمة عالقة جمالية اأ�شا�شية بني الفن احلديث وفن االأطفال، فقد بداأت ثورة 
الفن احلديث مبحاوالت فنانني كبار تقليد الظواهر اجلاذبة يف فن االأطفال، اإذ در�شوا الت�شويهات 

العفوية التي تتميز بها ر�شومهم وقلدوها اأماًل يف ولوج عامل الالوعي واالأحالم بي�شر مثلهم.

د. حمد بن عبدالعزيز الكواري
وزير الثقافة والفنون والرتاث
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تهدف هذه الدرا�شة اإىل اإبراز مراحل التطور الفني عند االأطفال، م�شتفيدًة من متابعة يومية على 
مدى ع�شر �شنوات لتطوُّر كهذا لدى عينة خمتارة تتاألف من عدد حمدود جدًا من االأطفال، فالباحث 
املعروف جان بياجيه كان يعتمد يف درا�شاته على "منهجية فريدة، اأال وهي ق�شاء �شاعات طويلة مع 
عدد �شغري من االأطفال" ))( ،  الأن ذلك كان يتيح له قدرًا اأكرب من الرتكيز والتعمق. وكانت منهجيته 
هذه تت�شمن درا�شة اأطفاله اأي�شًا بتف�شيل كبري، وبذلك فقد مكنته هذه املنهجية التي اتبعها اأي�شًا 
املنهج  ق�شور  اإدراك  من  لوريا  واأليك�شاندر  فيغوت�شكي  ليف  اأمثال  من  الرو�س  الباحثني  من  عدد 
املتناثرة  املعلومات  خالل  من  املجهولني  االأفراد  من  كبري  عدد  درا�شة  على  يعتمد  الذي  ال�شلوكي 
من�شفة  غري  اختزالية  ميواًل  طياتها  يف  تخفي  الدرا�شات  هذه  مثل  كانت  اإذ  عنهم،  تتوافر  التي 
لالأطفال وت�شيء تقدير قدراتهم العقلية احلقيقية.))( بينما كان يعتمد فرويد على منهجية "احلاالت 
اإليها  اأ�شار  التي  منهجيته  على  املاآخذ  من  عّد  ذلك  اأن  ورغم  فقط،   case studies الدرا�شية" 
روبرت ر. هولت))( مثاًل، فاإنها اأتاحت له فر�شة �شرب اأغوار النف�س الب�شرية اأكرث مما اأتيح لغريه، 
�شحتها  وعدم  اأحيانًا  �شحتها  الإثبات  ودرا�شتها  متابعتها  على  الباحثني  حفزت  بنظريات  واالإتيان 
اأحيانًا اأخرى. و�شاأخلط يف درا�شتي هذه بني درا�شة ما تي�شر يل من النتاج الفني العفوي ملجموعة 
اأعرف خلفياتهم االجتماعية جيدًا، مع الرتكيز على درا�شة حالتني درا�شيتني  الذين  من االأطفال 
طفلني  اأي  على  تن�شحب  قد  الفنية  الإجنازاتهما  العري�شة  فاخلطوط  وابنتي،  ابني  هما  حمددتني 
اإبراز اإجنازاتهما دون غريهما، بل ا�شتخدامها  اإىل  اأن الدرا�شة ال تهدف  اأي  اآخرين يف مكانهما، 
للتدليل على ما ميكن الأي اأم واأب ر�شده يف ر�شوم اأطفالهم )اإن هم حفزوهم على الر�شم طوال �شني 
طفولتهم( وما ميكنهم توثيقه يف كرا�س فني قد يغني االآخرين )اإن هم اأحبوا اإثراء املكتبة الفنية 

مبا �شيحتويه من اأعمال فنية طفولية ملِهمة(. 

(1)  Kornblum, William (2008), Sociology in a Changing World. Canada: Thomson Learning, Inc. p. 108.

(2) www.beaugrande.com/piaget.htm.

(3) www.personalityresearch.org/papers/beystehner.html.

مقدمة
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وتهدف هذه الدرا�شة من جانب اآخر اإىل اإثبات جمالية فن االأطفال وامل�شاعدة على تذوقه، وحاولت 
للتاأكيد ب�شريًا ال كالميًا على اخل�شائ�س  اأكرب قدر ممكن من الر�شوم فيها  اإدراج  لتحقيق ذلك 
ال�شوء من ناحية  الدرا�شة  االأثرية يف جميع املراحل. و�شتلقي  الفنية لر�شوم االأطفال وموا�شيعهم 
اإىل  توؤدي  التي  واالأ�شباب  االأطفال،  لدى  الفنيني  والتعبري  التطور  تقيد  التي  االأ�شباب  على  اأخرى 

اندثار فنهم بعد �شن العا�شرة اأو على اأعتاب �شن املراهقة. 
 

وقد ا�شتعنُت يف هذه الدرا�شة باأكرث من ثالثة اآالف ر�شم من ر�شوم االأطفال جمعُتها طوال ما يزيد 
عن ع�شر �شنوات من عمل خالد وهديل ب�شكل رئي�س، ومن عمل اأطفال اآخرين ممن ترتاوح اأعمارهم 
بني عامني واثني ع�شر عامًا )�شاأذكر اأ�شماءهم �شراحة يف الن�س حيثما اأدرجت ر�شومهم(. وهذا 
اأفادتها مئات  اأكرث مما  اأفاد درا�شتي  الن فقط  اأنتج معظمه الطفالن االأوَّ العدد من الر�شوم الذي 
الدرا�شة ال  اأن هذه  وال�شبب يف ذلك هو  التي ح�شلُت عليها الأطفال خمتلفني،  الع�شوائية  الر�شوم 
تهدف اإىل حتليل االأثر العام للبيئة واملحيط يف ر�شوم االأطفال مبدينة اأو مدر�شة معينة، اأو ر�شد نتاج 
جمموعة من االأطفال حتت ظرف حمدد كاحلرب اأو اليتم، وال تهدف اإىل املقارنة بني نتاج اأطفال 
خمتلفي الذكاء، وال حتاول اال�شتدالل على موؤ�شرات للتخلف اأو التعر�س للعنف اأو التحر�س من خالل 
الر�شوم، وال تهدف اإىل ا�شتخدامها الأغرا�س التو�شل اإىل طرق للعالج اأو التحليل النف�شي من خالل 
ر�شد الرموز التي لها دالالت نف�شية يف ر�شوم االأطفال رغم اأهميتها، بل اإنها درا�شة فنية يف املقام 
االأول تهدف اإىل اإثبات �شحة ادعاء بيكا�شو يف مذكراته القائل اإنه "ال يوجد اأطفال عباقرة يف فن 
الر�شم، بعك�س ما يحدث يف الفن املو�شيقي، وما يعتربه النا�س عبقرية مبكرة لي�شت �شوى عبقرية 
الطفولة التي تزول تدريجيًا مع التقدم يف العمر"))(.  وهذا يعني اأن كل االأطفال لديهم ح�س فني 
فطري متامًاً يتطور تدريجيًا مع منوهم املعريف اإن توافرت لهم بيئة تتيح لهم �شبل الر�شم وحترتم 
حثيثة  متابعة  معيَّنني  اأطفال  نتاج  متابعة  ي�شتلزم  الفطرية  العبقرية  هذه  ور�شد  الفني.  نتاجهم 
ودقيقة عرب �شنوات طويلة. وال يت�شنى للباحثني ر�شد تلك الظاهرة واإثباتها بدقة عند درا�شة نتاج 
عينة ع�شوائية كبرية، الأن ال�شيطرة على املتغريات غري ممكنة، وال ميكن متابعة التطور الفني لدى 
جمموعة كبرية من االأطفال متابعة دقيقة وم�شتمرة لفرتة متتد لعقد من الزمان، وهو عمر عبقرية 
الطفولة التي يتحدث عنها بيكا�شو، فقرب الطفلني مني حلظة بلحظة مكنني من تتبع منوهم الفني 
عن كثب وببطء منذ خرب�شاتهم االأوىل، ومراقبة االأ�شباب املحيطة التي ت�شدهم اإىل الر�شم وتلك 

التي تبعدهم عنه. 

فطرة  فحتى  للظهور،  حمفزات  اإىل  الفطرية  الطفولة  عبقرية  يربز  الذي  الفني  التطور  ويحتاج 

))(  مو�سوعة الفنون الت�سكيلية: الر�سام الإ�سباين بابلو بيكا�سو، )بريوت: دار الراتب اجلامعية، 996)(، �س 8.
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الوقت  التحليق يف  لها  يتح  ومل  االأقفا�س  ُحب�شت يف  اإن هي  ت�شمحل  الطيور  املتاأ�شلة يف  الطريان 
املنا�شب، لكن هذه املحفزات ال تتوافر لكل االأطفال، ال �شيما يف جمتمعاتنا العربية التي ما زالت ال 
تويل فن االأطفال االهتمام الذي ي�شتحقه، لذلك فاإن مقارنة النتاج الفني الأطفال يتاح لهم الر�شم 
مرة يف االأ�شبوع مع النتاج الفني الأطفال ير�شمون يوميًا فيه اإجحاف كبري، وهذه الدرا�شة لن يكون 
لها اأي معنى اإن مل تت�شابه الظروف واملتغريات التي يتم الر�شم يف ظلها. ومتكنت من خالل درا�شتي 
االأدوات  الت�شجيع نف�شه، وتوافرت لهما  لنتاج طفلّي من توحيد عامل الظروف املحيطة، فقد لقيا 

الفنية نف�شها، وعا�شا يف املحيط نف�شه، واحُتفظ بكامل نتاجهما الفني عرب املراحل كلها.

وتبحث هذه الدرا�شة ب�شفتها درا�شة فنية يف مو�شوع العبقرية الفنية لدى االأطفال، ولذا كان لزامًا 
عليها اأن تركز على نتاج اأطفال اأعطوا الفر�شة الإبراز فطرتهم اأو عبقريتهم الفنية اإىل حّد كبري، 
ومن هذا املنطلق فاإن الطفلني مو�شوع الدرا�شة يعّدان منوذجني قيا�شيني، فقد لقيا ت�شجيعًا واعيًا 
وم�شتمرًا، كما اأن درا�شة االجتاهات الفنية العامة يف ر�شوم جمموعة كبرية من االأطفال قد ال ي�شيف 
جديدا يذكر ملا مت التو�شل اإليه منذ زمن بعيد، اأما هذه الدرا�شة ف�شتبني اأن باالإمكان ت�شريع ظهور 
املراحل الفنية الكال�شيكية املتفق عليها للتطور الفني لدى االأطفال العاديني باملمار�شة والتحفيز، 
اأن يقدمه، ولي�س مبتو�شطه، واإال فما  فعبقرية الطفولة يجب اأن ترتبط باأف�شل ما ميكن الأي طفل 
جدوى احلديث عن العبقرية، ال �شيما اإن كنا �شنبحث عنها يف ر�شوم اأطفال ع�شوائيني ير�شمون ملامًا 
يف ظروف غري معروفة. وينبغي اأن ال يفهم هنا اأن ت�شريع ظهور مراحل التطور الفني لدى االأطفال 
هو العبقرية املن�شودة، بل املق�شود هو ما يتيحه ذلك من اإمكانيات اأكرب واأغنى للتعبري الفني عرب 
عني بريئة يف �شن اأ�شغر، لنح�شل على لوحات اأجمل بتنويع اأكرب، فبداًل من اأن يكرر الطفل املوتيفات 
املمار�شة احلثيثة،  وتت�شع مداركه من خالل  روؤاه  ويطور يف  يجدد  فاإنه  نف�شها خالل فرتة طويلة، 
براءة  فحتى  العارفة"،  الربيئة  "العني  بـ  ت�شميته  على  اأجروؤ  قد  ما  اأبدعتها  فنية  اأعمااًل  لنا  ويقدم 

االأطفال ت�شاء باخلربة واملعرفة.     

التي  الر�شوم  جميع  متابعة  االأطفال  لدى  واآخر  �شهر  بني  حتدث  التي  ال�شريعة  التغريات  وتقت�شي 
ينتجونها متابعة حثيثة وعدم االعتماد على عينة ع�شوائية من الر�شوم التي تعود ملرحلة معينة من 
مراحل تطورهم الفني فقط، الأن الر�شوم ذات الدالالت املهمة قد ال تكون �شمن العينة الع�شوائية، 

فالقفزات املعرفية ال تظهر يف كل الر�شوم حتت ثقل اعتياد الر�شم باأ�شلوب معني.
 

وقد منحني اإ�شرايف املبا�شر عرب �شنوات الدرا�شة الع�شر على جتميع الر�شوم وتوثيقها قدرًا اأكرب من 
الثقة باملوؤ�شرات التي �شاأتو�شل اإليها، فكنت اأ�شقط الر�شوم غري املوؤرخة التي كنت اأح�شل عليها من 
اأ�شدقائي ومعاريف من االعتبار، وكذلك االأمر بالن�شبة للر�شوم التي خامرين ال�شكُّ باأنها من�شوخة 
من الكتب– ولو جزئيًا – اأو اأن فيها تدخاًل من اأخ اأكرب اأو من االأهل. فمن يتعامل با�شتمرار مع 
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ر�شوم االأطفال ويتاأملها بعمق ي�شتطيع اأن يلتقط اخلطوط ال�شاذة عن نهج طفل معني اأو فئة عمرية 
معينة. والر�شوم التي �شرتد يف هذه الدرا�شة للطفلني الرئي�شني لي�شت منقولة من كتب )ما مل ُي�شر 
اإىل عك�س ذلك(، ومل يتدخل فيها اأحد، والتواريخ املعطاة دقيقة،  اأما الر�شوم التي �شرتد الأطفال 
اآخرين فقد ُر�شم جزء منها �شمن حلقات كان يتجمع فيها االأطفال يف حفل اأو منا�شبة معينة كنت 
اأتيح لهم فيها فر�شة الر�شم احلّر ومن ثم اأجمع الر�شوم. وكان هوؤالء االأطفال من املواظبني على 
الر�شم، وتتيح لهم فر�شة  اأ�شر حترتم ر�شوم االأطفال، وت�شجعهم على  اأي�شًا، ويعي�شون يف  الر�شم 

الر�شم وم�شتلزماته، لكن دون اأن جتعله ن�شاطًا يوميًا اأ�شا�شيًا اإن مل يبادر اإليه االأطفال باأنف�شهم.
 

من  االأطفال  ر�شمها  امل�شتخدمة  الر�شوم  اأن  اأق�شد  "خمربية"،  ر�شومات  اأي  البحث  ي�شتخدم  ومل 
ما  فكل  الر�شم،  على  ُيرَغموا  ومل  حمدد،  مو�شوع  اأي  ير�شموا  اأن  منهم  ُيطلب  ومل  اأنف�شهم  تلقاء 
فعلته مع طفلّي على مّر ال�شنوات الع�شر هو اأنني كنت اأحثهما على الر�شم، وقد اأحتُت لهما فر�شة 
الر�شم باأكرب قدر ممكن، فلم يكد ميّر يوم مل اأخبئ يف ملفاتي ب�شع ر�شوم جديدة يف اآخره، و�شارا 
حري�شني على عدم اإتالف ر�شومهما اأبدا، وكنت اأ�شع لكل منهما يف احلقيبة املدر�شية دفرت ر�شم 
املنهج  اتبعته هو  الذي  املنهج  وهذا  املدر�شة،  لهما يف  يحلو  وقت  اأي  يوميًا ال�شتخدامها يف  واألوانًا 
"كان مهتمًا بدرا�شة الر�شوم التي  الذي يوؤيده الباحث الفرن�شي املعروف جورج هرني لوكيه، فقد 
بادر االأطفال اأنف�شهم بر�شمها ال الر�شوم التي ُطلب من االأطفال اإبداعها كما هو متبع يف العادة يف 

الدرا�شات التجريبية"))(.

يف  ع�شرة  الثانية  اأعمارهم  تتجاوز  ال  اأطفااًل  الدرا�شة  هذه  يف  االأطفال"  "ر�شوم  م�شطلح  وي�شمل 
االأغلب، الأن ر�شوم االأطفال )اأو باالأحرى ر�شوم املراهقني( بعد تلك ال�شّن تتغري وتبتعد رويدًا رويدًا 

عن الطفولية، فتبدو اأحيانًا كاأنها ر�شوم اأطفال قبيحة اأو ر�شوم كبار فجة.

وعلى الرغم من اأن هذه الدرا�شة تناولت الر�شوم من وجهة نظر فنية يف االأ�شا�س، ال من وجهة نظر 
ْت  حتليلية نف�شية، فقد لوحظ ارتباطها باحلالة النف�شية لالأطفال، و�شتدرج املالحظات التي َخُل�شَ

اإليها الدرا�شة يف هذا املجال يف ف�شل خا�س عّل الدار�شني يف املجال النف�شي ي�شتفيدون منها.

و�شتبني هذه الدرا�شة اأي�شًا اأن العالقة بني الفنني البدائي والطفويل عالقة مفتعلة، اإذ ال ميكن اإلقاء 
ال�شوء على الفن البدائي بدرا�شة الفن الطفويل كما افرت�س بع�س الدار�شني، ولذلك فاإنني �شاألقي 
ال�شوء على جتارب بع�س الفنانني الكبار الذين وجدوا �شالتهم يف العودة اإىل رحم الفنني الطفويل 

والبدائي، فالرجوع رحلة مغرية دائمًا.
(5) Jolley, Richard P. (2010), Children & Pictures: Drawing & Understanding. Sussex: Wiley-Blackwell,  p. 21.
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االأطفال، فهذا جوناثان فاينبريغ  الفن احلديث وفن  العالقة اجلمالية بني  الدرا�شة  و�شتوؤكد هذه 
الفنانني مل  "العديد من  اإن  والفنان احلديث":  االأطفال  الربيئة: فن  "العني  ال�شهري  يقول يف كتابه 
يجمعوا االأعمال الفنية لالأطفال ويقلدوا اأ�شاليبهم يف الر�شم وح�شب، بل األهمتهم يف بع�س االأحيان 
امللِهم  الفن  ذلك  يكون  وقد  مبا�شر.  ب�شكل  حمدد  لطفل  فعلية  لوحة  اأو  ر�شم  يف  التكوين  عنا�شر 
اأو من جمموعات فنية الأطفال غري  اأطفال الفنان نف�شه )كما هو احلال بالن�شبة ملريو(،  من نتاج 
معروفني، اأو من ر�شوم الفنان نف�شه يف طفولته كما هو احلال بالن�شبة لبول ْكليه". ويقول اأي�شًا: "اإن 
الهدف من كتابه هو االإقرار دون خوف مبا يعرفه باحلد�س اأقل امل�شاهدين ثقافة حول الفن احلديث 

اأال وهو اأن هناك عالقة اأ�شا�شية ومتاأ�شلة بني الفن احلديث وفن االأطفال")6(.  

وماتي�س  وْكليه  كاندن�شكي  اأمثال  من  الكبار  الع�شرين  القرن  فناين  من  "العديد  اأن  �شرًا  ولي�س 
اأجنزها  التي  الفنية  االأعمال  من  احلجم  كبرية  جمموعات  ميتلكون  بوفيه  ودو   ومريو   وبيكا�شو 
اأطفال،  فقد در�شوا وقلدوا الت�شويهات العفوية واالإرادية التي تتميز بها ر�شوم االأطفال لتمنحهم، 
دًا اإىل عامل الالوعي"))(. ويقول الربوفي�شور �شتيفن مان�شباخ اإن  كما متنحهم االأحالم، طريقا معبَّ
"حجم امل�شاهمات ورفعة املوؤلفني والروؤى اجلديدة التي اكُت�شفت �شاعدت على تو�شيح الدور احليوي 

الذي لعبه فن االأطفال يف الر�شوم واللوحات والنظريات اجلمالية لدى العديد من اأكرث فناين القرن 
الع�شرين جتديدًا")8(. واإذ اآمن  بع�س الفنانني الكبار من اأمثال ماتي�س وكاندن�شكي وبيكا�شو اإميانًا 
حمافظًا بتطور الفن، و"اإذ عملوا يف االأ�شاليب االأقدم التي كانت �شائدة يف اأواخر القرن التا�شع ع�شر، 
اأفكار الفنانني الذين �شبقوهم من الرمزيني، والتاأثرييني،  اأنهم هم الذين �شينقلون  فقد اعتقدوا 
وعلى االأخ�س اأولئك الذين اأتوا بعد التاأثريية، وحتديدًا بول �شيزان )9)8)-906)( وفن�شنت فان غوخ 
)))8)-890)( وبول غوغان )8)8)-)90)(،  اإىل 'اخلطوة املنطقية التالية' اأال وهي حماربة اخلداع 
الب�شري والتجريد والتب�شيط والزخرفة والتعبريية")9(. ولكن نورثرپ فراي يقول اإن "من نافلة القول 
ن: فما ينتجه هو العمُل امِلثال. ما يزال بو�شعنا اأن ن�شرتي كتبًا  ر اأو يتح�شَّ يف النقد اأن الفن ال يتطوَّ
تروي 'تطوُّر' فن الر�شم من الع�شر احلجري اإىل بيكا�شو، ولكنها كتب ال ُتظهر اأي تطوُّر، بل ُتظهر 
�شل�شلة من الطفرات يف املهارة، ونرى فيها اأن بيكا�شو يقع يف م�شتوى اأجداده املجدالنيني")0)(. ولكن 
(6) Geller, Amy (2010), Lure of the Naïve (Master of Arts in Illustration).  Fashion Institute of Technology, p.  

13.  (amygellerillustration.com/assets/thesis.pdf.).

(7)  www.faqs.org/periodicals.

(8) Fineberg, Jonathan (1998), Discovering Child Art: Essays on Childhood, Primitivism, and Modernism (New 

Jersey: Princeton University Press), p. 282.

(9) Geller, p. 4.

)0)( نورثرپ فراي: ت�سريح النقد، ترجمة د. حممد ع�شفور )عمان: اجلامعة االأردنية، )99)(، �س ))).
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ميكننا اأن نقول بثقة، رغم ذلك االختالف يف الروؤية 
احلديث  الفن  ثورة  اإن  الفن،  تطور  اإمكانية  حول 
اإىل  املطاف  نهاية  يف  اأو�شلته  التي  "طفراته"  اأو 
مبحاوالت  بداأت  قد  فراي،  تعبري  بح�شب  التجريد 
فنانني كبار تقليد الظواهر اجلاذبة يف فن االأطفال. 
فن  اأما  التجريد،  اإىل  احلديث  الفن  انتهى  لرمبا 
جتريدية  لوحة  هذه  دائمًا.  به  يبداأ  فاإنه  االأطفال 

لطفل عمره �شنة و�شهران. 

قد  الفن  اإن  بالقول  جنازف  اأن  ميكننا  هل  ولكن 
نقطة  اإىل  عاد  اإذ  االأخرية  املنطقية  طفرته  اأحدث 

البدء؟ وهل اخلطوة املنطقية التالية هي ال�شعي جمددًا نحو الواقعية الب�شرية كاالأطفال بداًل من 
كلها  املنطقية  الطفرات  ا�شتهلك ع�شر احلداثة   اأن  بعد  بعد احلداثة  ما  فن  متاهات  ال�شياع يف 
واأثبت اأن فو�شى الفن لي�شت دائمًا خالقة؟ مولر واإيلغر يقوالن يف كتابهما امل�شرتك "مئة عام من 
الر�شم احلديث" اإن الفن التجريدي كان فنًا غريزيًا له اأن�شاره، وله اأعداوؤه الذين اتهموه باأنه خال 
من اأي فكر اأو هدف، واإنه ا�شت�شالم تام تزامن ظهوره مع ظهور بوادر االنحالل العميق الذي اأ�شاب 
احل�شارة. كما اأدين الفن التجريدي –ح�شب ما ورد يف كتابهما- الأ�شباب اأخرى بو�شفه رف�شًا اأو 
انعدامًا للقدرة على فهم ال�شكل اأو تف�شري االنفعاالت والتحكم بالو�شيلة، اإ�شافة اإىل اأنه يهيئ فر�شًا 

مثالية للبلهاء واالأفاكني واملتطفلني على الفن.)))(

لقد اأم�شى الفن الت�شكيلي على ما يبدو للكثريين مري�شًا، الأنه نتاج اإن�شان هذا الع�شر املتاأخر املبتلى 
برتدي الكثري من القيم االإن�شانية. اأال يحق لنا يف هذا ال�شياق اأن نت�شاءل اإن كان من املمكن لواقع 
هذا الع�شر اأن يولد دافعًا فنيًا لالنتقال جمددًا مع االأطفال من مرحلة اخلرب�شة والتجريد والتيه 
اإىل مرحلة ر�شم الدوائر عّل ذلك يحيي الرغبة يف الكمال، ثم ر�شم املربعات عل ذلك يفتح منافذ 
لالن�شباط، ثم ر�شم االأ�شكال االأخرى عّل ذلك يحيي حب اجلمال، ثم اإحياء عالقة الفن الت�شكيلي 

احلميمة مع الطبيعة املري�شة هي االأخرى عّل ذلك ي�شفيها وي�شفي الفن والفنان؟.

من  بكثري  اأكرث  الدرا�شة  هذه  اإليها  ا�شتندت  التي  االإجنليزية  املراجع  اأن  اإىل  اأنوه  اأن  اأود  واأخريًا 
املراجع العربية، الأنني عانيت من الفقر الذي يكتنف املكتبة العربية يف جمال الكتب التي تعنى بفن 

)))( جي. اإي. مولر وفرانك ايلغر: مئة عام من الر�سم احلديث، ترجمة فخري خليل ومراجعة جربا اإبراهيم جربا )بغداد، 
دار املاأمون للرتجمة والن�شر، 988)(، �س ))).

ال�شكل ))(: م�شطفى – �شنة و�شهران
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االأطفال، وقد ترجمت جميع االقتبا�شات التي اأوردتها يف الدرا�شة بنف�شي، با�شتثناء بع�س الرتجمات 
ال�شعرية التي اأ�شرت اإىل ا�شم مرتجمها يف احلوا�شي حيثما وردت يف الن�س.

كما اأود اأن اأ�شكر اأمهات االأطفال التالية اأ�شماوؤهم ل�شماحهن يل بدرا�شة ما توافر لديهن من ر�شوم 
ع�شفور،  وم�شطفى  ع�شفور،  و�شلمى  ع�شفور،  حممد  ببع�شها:  الدرا�شة  هذه  واإغناء  الأطفالهن 
ومي�س ع�شفور، ورمي ع�شفور، وكرمي ع�شفور، ومرينا التايه، ومنري ذيب، وعلي ))( ذيب، وعلي ))( 
كري�شان، وها�شم كري�شان، وزينب كري�شان، وب�شار اأبو عنزة، وحال مبي�س، و�شمية الدباغ، و�شارة 
الدباغ، وهبة يو�شف، ومايا العالوي، ومريا العالوي، و�شو�شنة اإ�شرب، وي�شري عبداملجيد، ومي�شيل 

طويل، وتاال طويل، وتانيا طويل، وراما ملحم، واآيات �شليم.





17

رفع خالد ذات يوم يده اإىل ال�شماء، وكان عمره اآنذاك ال يكاد يبلغ العام ون�شف العام، وقال الأمه 
مبفرداته الطفولية: "اأعطني القمر". نظرْت يف عينيه، وقالت له: "ُمدَّ يدك وخذه". �شـكت لوهلة ثم 

قال وهو ينظر اإىل القمر بخيبة: "لندعه يف اأعاليه!")))( 

ويف منا�شبة اأخرى نظر اإىل ال�شماء امللبدة بالغيوم، و�شاألها: "اأين القمر؟"، فقالت له: " خمتبئ خلف 
الغيمة". ويف يوم اآخر �شماوؤه �شافية، نظر اإىل ال�شماء وقال لها: "الغيمة خمتبئة خلف القمر!".

لقد عا�س اللحظات ال�شعرية بتلقائية حوا�شه الطفولية املرهفة واملتقدة.
 

اآخر،  زمن  يف  بالقمر  الده�شة  تلك  ر�شمت  فقد  مرينا  الطفلة  اأما 
وعربت عنها يف الر�شم املدرج يف ال�شكل ))( الذي ر�شمت فيه بنتًا 
لَّم  ال�شُّ �شتت�شلق  الر�شم  يف  البنت  اإن  وقالت  �شغريًا،  و�ُشلَّمًا  وورودًا 

لتح�شر القمر امل�شيء.

 هديل مل تتكلم مبكرًا، لكن روحها امل�شتعدة لع�شق املو�شيقى جعلتها 
تدندن قبل عامها االأول: "ِتيـتا، ِتيـتا، اإتـنِّْت تـا،.."، فقد كان االأطفال 

االأكرب �شنًا يف احل�شانة يرددون دون كلل اأو ملل اأغنية:

Twinkle، twinkle little star،
How I wonder what you are… 

ال�شماء، تلك  اأغنية االأطفال هذه االأ�شهر يف العامل كان طفاًل ال تني حتريه جنوم  اأن موؤلف  ال بد 
النجوم التي ال ي�شلنا منها االآن �شوى رجع ذاك ال�شوء الذي بعثته قبل ماليني ال�شنني، ومثلها ذاك 
الفن االآ�شر الذي ينبعث من روح اأطفالنا االآن، فهو اأي�شا لي�س اإال رجع ال�شدى لرتاكمات الفن يف 
جينات الب�شر عرب التاريخ االإن�شاين كله، فالتجارب االإن�شانية، الروحية واحل�شية، جتد طريقها اأي�شًا 
على ما يبدو اإىل �شيفرات اأحما�س الب�شر النووية لتوؤثر يف نتاجهم الفني و�شلوكهم ال لون جلودهم 

)))( قال بالعامية: "َخَل�ْس، خّليه فوق!«.

»َكاّل والَقَمِر«
ر:))( ثِّ )املدَّ

ال�شكل ))(: مرينا
 ) �شنوات و 0) اأ�شهر
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وملم�س �شعرهم فقط. تقول ال�شاعرة اإليزابث َجِنْنْغز: 

 تلكُم النجمُة التي يتَّكي �شووؤها َعَلّي
ْوُء اأُْفَقها من زمان م�شى ق�شّي  غادر ال�شَّ
 ُتْر�ِشُل االآَن �شوءها لعيوٍن تكون قد م�شت

ت ْغِم�شَ  لن تراه الأنها عن �شنا ال�شوِء اأُ
 وكذا احلبُّ اإِن اأتى بعد اأن تخمد الرغاْب

قد يرانا وقد خبا َوَهُج اجَلْمِر يف الرتاْب)))(

لكن ملاذا نفقد القدرة على اللعب مع القمر وجنوم ال�شماء؟ وملاذا يعتزل معظم اأطفالنا الفن على 
اأعتاب العا�شرة اأو بعدها بقليل؟ هل كان يجب على عازف الناي اأن ي�شتدرجهم بلحنه ال�شحري اإىل 

مغارة اللِعب املقفلة بعيدًا عن بيوتنا الأن هذه البيوت مل ترَع فنهم االآ�شر كما ينبغي؟  

تعالوا نتاأمل ده�شة االأطفال معًا، وعلى من تك�شو عينيه غ�شاوة حتجب عنه الروؤية اأن يغ�شلها بهذه 
الر�شوم مرارًا اإىل اأن ترى.. 

)))( الرتجمة ملحمد ع�شفور: ق�شيدة The Delay املتوافرة يف املوقع التايل:

www.poems.md/elizabeth-jennings/delay-3380.html



الف�سل الأول
 العالقة بني الفن البدائي والفن الطفويل
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فنانو  ير�شمها  كان  التي  فالر�شوم  بال�شحر،  الب�شرية  البدائي يف طفولة  االإن�شان  لدى  الفن  ارتبط 
العامل القدمي على جدران الكهوف كانت تك�شبهم مكانة خا�شة، فيعفون من مهام ال�شيد ليتفرغوا 
الكهوف  اأن فناين  اإذ يعتقد  اأمور حياتهم،  لت�شتقيم  اأنه �شروري  ال�شحري الذي كان يعتقد  لفنهم 
كانوا "يوؤدون وظيفة �شحرية ملجتمعاتهم، واأن الكهوف املك�شوة بالر�شوم كانت اأماكن ملمار�شة طقو�س 
تهدف اإىل جلب احلظ يف ال�شيد")))(. ويالحظ اأن معظم الر�شوم يف تلك الكهوف هي الأنواع خمتلفة 
من احليوانات، فـــ "اأنا�س الع�شر احلجري القدمي مل ي�شعوا حدًا وا�شحًا بني الت�شوير وبني الواقع. 
وكانوا يهدفون، بت�شويرهم للحيوان، اإىل تقريب احليوان نف�شه اإىل قب�شتهم. وكانوا يعتقدون اأنهم 
اأما الطفل فقد ال تكون ر�شومه حمّملة  يقتلون روح احليوان احلية")))(.  اإمنا  لل�شورة فهم  بقتلهم 
باملعاين والقوى ال�شحرية، ولكنها و�شيلته الطفولية ملواجهة خماوفه التي ي�شتح�شرها ب�شهولة عندما 
يهّم بالر�شم، فرتى الطفل اخلائف ير�شم الوحو�س واالأ�شباح التي ي�شمع عنها عّله بر�شمها يقب�س 

عليها، فالطفل الذي ر�شم ال�شبح املدرج يف ال�شكل ))( اإمنا ر�شم خماوفه الدفينة اأي�شًا.

الطفل  نف�شه عندما ن�شف فن  املعنى  نعني  البدائي فن فطري، فهل  االإن�شان  اإن فن  نقول  عندما 
البدائي فطري الأنه مل ينف�شل متامًاً بعد عن الطبيعة  االإن�شان  باأنه فن فطري؟ كال، فالفن عند 
ومل يرتبط باملدنية ما قد يجعله يو�شف اأي�شًا بالنقاء، اأما فن الطفل ففطري الأنه مل ينف�شل بعد 
(14) Jones, Colin (1994), The Cambridge Illustrated History of France. Cambridge: Cambridge University Press, p. 18.

)))( هور�شت ولدميار جان�شون ودورا جني جان�شون: تاريخ الفن، اجلزء االأول – العامل القدمي،  ترجمة ع�شام التل وحترير 

رندة قاقي�س )عمان، �شركة الكرمل لالإعالن، )99)(، �س )).

ال�شكل ))(:  خالد - 6 �شنوات
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عن االأم-البيت، ويو�شف دون احلاجة الأي تفل�شف اأو تورية بالعفوية والتلقائية والنقاء. لكن الفن 
البدائي يت�شم غالبًا بن�شج قلما نلمحه يف الفن الطفويل، واإن كان ي�شرتك معه يف اأنه يبدو ب�شيطًا 
من ناحية، واأنه فن كا�شف من ناحية اأخرى؛ يك�شف عن الالوعي الفردي عند الطفل، وعن املوروث 
ال�شحري والطوطمي اأو ما قد نطلق عليه الالوعي اجلماعي لدى احل�شارات القدمية عند االإن�شان 

البدائي.

من ال�شعب اأن يجد املتاأمل للفنني الطفويل والبدائي اأن ثمة �شبهًا حقيقيًا بينهما، فهما ال ي�شرتكان 
ورمبا  الر�شومات،  بع�س  بخ�شائ�س  ترتبط  التي  العامة  واملقاربات  املوا�شفات  من  القليل  يف  اإال 
االأوىل،  مراحله  يف  �شيما  وال  الطفل،  اأن  هذه  اجلانبية  ال�شبه  اأوجه  ومن  الر�شم.  تقنيات  بع�س 
ير�شم اأ�شكااًل ع�شوائية ثم يبداأ بربطها مع ما يعرفه من اأ�شكال يف عامل الواقع. والطفل يف تكنيكه 
املعكو�س هذا ي�شبه النحات البدائي الذي كانت االنحناءات الطبيعية يف ال�شخور والطبيعة ت�شــاعده 
التي  احل�شية  اأو  الذهنية  ال�شورة  ليربز  حولها  فينحت  ذهنه،  يف  حمددة  اأ�شكال  ا�شتح�شار  على 
خلقتها ع�شوائية التكوين الطبيعي. ومن االأمثلة ال�شهرية على ذلك النحت املوجود يف كهف املجدلية 
الربوزات  واجلذع  ال�شاقني  لنحت  الفنان  "ا�شتخدم  فقد   ،))(( ال�شكل  )انظر   La Magdelaine
ال�شخرية الطبيعية، بطريقة يبدو معها اأن االأ�شكال تنبثق ب�شكل من�شاب وغري ملحوظ تقريبًا من 
اأما الذراع اليمنى فتكاد ال ُترى، بينما يبدو الراأ�س وكاأنه ملغى متامًاً، ب�شبب عدم  احلجر نف�شه. 

كفاية ال�شطح الطبيعي الحت�شانه")6)(.   

والفن البدائي عند احلكم على جودة النتاج النهائي ال يبدو يف معظمه فنًا طفوليًا، بل يعك�س اأحيانًا 
واملدلوالت  بالرموز  االأحيان حافل  اأنه يف كثري من  ال�شديد، كما  االإعجاب  اإىل  ِحَرفية عالية تدعو 
الثقافية التي تعك�س تفا�شيل حياة االإن�شان القدمي وهمومه ومعتقداته اإْن مل يكن مثقاًل بها، وكاأن 

)6)( هور�شت ولدميار جان�شون ودورا جني جان�شون ، �س )).

ال�شكل ))(
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الفن كان بدياًل لدى االإن�شان القدمي عن الكتابة، فبات يوؤدي وظيفة توثيقية. وهذه اخلا�شية االأخرية 
اأ�شا�شيًة  و�شيلًة  الكتابة  عن  بديل  فكالهما  الطفويل،  والفن  البدائي  الفن  بني  م�شرتكة  تكون  قد 
االإن�شان  اأطفال  اأعطي  لو  اأنه  واأعتقد  فقط.  بالتعبري  بل  بالتوثيق،  معني  الطفل غري  لكن  للتعبري، 
البدائي اأقالمًا وورقًا با�شتمرار كاأطفالنا لر�شموا ر�شومًا ت�شبه ر�شومهم، لكن دون مظاهر احل�شارة 

املادية كال�شيارات والقطارات وغريها من رموز الع�شر احلديث.

ال �شّك يف اأن االإن�شان البدائي الكبري اأن�شج من طفل اليوم، وهمومه مل تكن طفولية بالتاأكيد. اإن فنه 
جزء من �شراعه االأزيل للبقاء، واأ�شلوبه يف الر�شم ال يخلو من نظام، وكثريًا ما يحفل باجلمال، واإن 
مل يكن يخ�شع لقوانني املنظور والتلوين التي يدر�شها الفنانون اليوم، فالر�شم الرائع يف ال�شكل ))( 
مثال يوجد على اأحد جدران كهف �شوفيه Chauvet الذي اكت�شف يف جنوب فرن�شا يف عام )99). 
ويحتوي هذا الكهف على مئات الر�شومات ملختلف اأنواع احليوانات، ويعـــود تاريخ هذه الر�شوم اإىل 

ما قبل )) األف �شنة.)))(  هل يحق لنا اأن ن�شف هذا الر�شم بالطفويل اأو حتى بالبدائي؟ 

ويبدو اأن اأ�شلوب الر�شم يف الكهوف املختلفة املوجودة يف املنطقة نف�شها مت�شابه، مما يوؤكد اأن الفن 
البدائي كانت له اأنظمة حتكمه، وهذا "الت�شابه يف اأ�شاليب الر�شم بني اللوحات يف الكهوف املختلفة 

موؤ�شر على وجود مدار�س لفناين الكهوف، اأو اأنظمة للتدرب واالحرتاف")8)(.

(17) de.wikipedia.org/wiki/Frankokantabrische_Höhlenkunst. 

(18) Jones, p. 18.

ال�شكل ))(
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به  ترتبط  اأمور  والذكاء  واملهارة  باأن اخلربة واحلنكة  االعتقاد  الع�شر احلديث على  اإن�شان  ي�شر 
ومبدنيته، رغم اأن ارتباط االإن�شان االأول بالطبيعة قد ينتج لديه ال�شفات نف�شها، وال�شذاجة التي 
يو�شف بها االإن�شان االأول وكل من يرتبط بالطبيعة واالأر�س كالفالحني واأهل القرى حول العامل ال 
عالقة لها بق�شورهم العقلي اأو العاطفي، بل بالنقاء الن�شبي حلياتهم، ورمبا كان هذا النقاء هو ما 
ي�شرتك به االإن�شان االأول، وبالتايل فنه، مع االأطفال وفنهم، رغم اأن نقاء االأطفال اأكرث ماأ�شاوية من 
نقاء االإن�شان القدمي، الأنهم خملوقات عاجزة عن البقاء وحدها، فكم من طفل يف العامل يكاد ير�شم 
كل يوم املو�شوع ن�شه. انظر ال�شكل )6(: بيت �شغري ووردة طويلة و�شجرة تفاح وغيمة زرقاء و�شم�س 
م�شرقة، ورمبا طفل اأو طفلة اأو ما ميثل االأم اأو االأب. ماذا يعرف هذا الطفل عن العامل غري ذلك؟ 

وما هي اأدواته يف جمابهته؟

الناي  عازف  يتبحر  ومل  باري�س،  يف  اجلميلة  الفنون  اأكادميية  يف  االأول  الكهوف  فنان  يتخرج  مل 
البدائي يف علم النوتة املو�شيقية. فالفن يف املقام االأول لي�س اإال اإيقاعًا ب�شريًا فطريًا ال يف�شده اإال 
التدخل الزائد يف تلقائيته، وال يطوره اإال التكرار واملمار�شة الطويلة. ويبدو الر�شم الكهفي للخيول 
واحليوانات االأخرى يف ال�شكل ))( اأ�شبه بدرا�شة يقوم بها ذلك الفنان "البدائي" لتطوير تقنياته 
وجود  ينفي  ال  االأول  االإن�شان  لدى  الر�شم  امل�شتوى من  اأن ذلك  على  الكهفية.  اأكادمييته  الفنية يف 
ر�شوم كهفية قدمية من اإنتاج فنانني ير�شمون باأ�شلوب يبدو طفوليًا، مثل الر�شم يف ال�شكل ))( يف 

اأحد كهوف بيمبيدكا )Bhimbetka Caves( يف الهند.

�شكل  )6(: هديل - ) �شنوات 
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موا�شيعها  فاإن  الهندية  الكهوف  بع�س  ر�شوم  يف  امل�شتخدم  الر�شم  تكنيك  يف  الب�شاطة  رغم  لكن 
ومرا�شم  الدينية  والطقو�س  والرق�س اجلماعي  "الوالدة  مثل  احلياة،  تغطي جميع جوانب  توثيقية 

الدفن... وم�شارعة احليوانات... وهذه الر�شوم حمملة بالرموز الدينية والطق�شية")9)(.

اأن التوجه نحو درا�شة مراحل تطور الفن  وقد اأجمع كثري من الدار�شني يف ال�شنوات االأخرية على 
عند االأطفال الإلقاء ال�شوء على تطور الفن البدائي لي�س �شوى مغالطة فكرية مل توؤد اإىل نتائج يعتد 
بها. ويخل�س ريت�شارد جويل اإىل "اأن اجلدل الذي �شاد يف بداية القرن الع�شرين �شاعد على رفع �شاأن 
فن الطفل لي�شرتعي اهتمام جمهور اأو�شع، رغم اأن الربط الوثيق بني تطور فن االأطفال وتطور الفن 

البدائي ال اأ�شا�س له اإىل حد كبري")0)(.

جتارب بول ْكليه واأحمد نعوا�ش وخوان مريو وبيكا�سو 
مع الفنني الطفويل اأو البدائي:

الأنها  الطفويل،  الفن  اإىل  تنتمي  باأنها  ْكليه  بول  ر�شوم  تو�شف 
نتاج حماوالته احلثيثة الإعادة اإحياء خ�شائ�س ر�شومه االأوىل يف 
طفولته، وال �شيما الر�شم املبني يف ال�شكل )8( الذي ر�شمه قبل 
اإلهام  م�شدر  كان  فقد  والقناع"،  "القزم  واملعنون  العا�شرة  �شن 

كبري له يف م�شريته الفنية.

(19) en.wikipedia.org/wiki/Cave_painting.
(20) Jolley, p. 8.

ال�شكل )8(: بول كليه

ال�شكل ))(
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حاول ْكليه اأن ير�شم ما يعرفه ذهنيًا عن االأ�شياء ال ما يراه متامًاً كاالأطفال، اأي اأنه مل يعد معنيًا 
بتقليد الطبيعة، وبذلك فاإن ر�شومه باتت ر�شومات ذهنية ال ب�شرية. ومل يقت�شر ذلك التوجه على 
"اأن يعيدوا التقاط �شور من ذاكرة الطفولة  ْكليه فقط، فقد حاول غريه من الفنانني الكبار اأي�شًا 

لديهم وا�شتعادة قدرة الطفل على ت�شوير بع�س ما يعرفه")))(.

ي�شت�شعر من يتاأمل فن پول ْكليه ولو �شريعًا اأجواء من اللعب، وكاأنه طفل يلعب باالألوان واالأ�شكال، 
مما يجعلها تبدو لبع�س "االأ�شوليني" يف الفن خالية من جدية الفن التي نح�شها دون جهد منا عند 
تاأمل اأعمال الفنانني الكبار من اأمثال �شيزان وپيكا�شو وڤان غوخ وغريهم، فريف�شونها اأو على االأقل 
ونظرة  راف�شيها  قبل  من  ثانية  فر�شة  ر�شومه  اأعطيت  لو  رمبا  لكن  لتذوقها.  اأنف�شهم  يجهدون  ال 
اأكرث تاأنيًا فقد يتمكنون من تذوق اجلمال الطفويل غري اخلايف فيها، الأنه جمال ال يخلو من الن�شج 
واملعرفة الفنية رغم طفوليته الظاهرة ، فهو فّن موجه بذهن كليه ليبدو لنا طفوليًا واإن مل يكن كذلك 
"فعلى الرغم من املظهر املخادع لفنه املت�شم  متامًاً، مما يجعله فنًا طفوليًا مموهًا بخبث ودهاء، 
بالب�شاطة والطفولية، اإال اأنه يعك�س �شطوته التامة على ال�شكل")))(. ويف هذا ال�شياق يقول ال�شاعر 

ِوْلَيم َبْتلر ييْت�س يف ق�شيدة له بعنوان "لعنة اآدم": 

"قلت: رمبا ت�شتغرق كتابة �شطر من ال�شعر منا �شاعات،
لكنه اإن مل يبُد نتاج وم�شة فكٍر،

فاإن جهدنا يف الكتابة واملحو ال قيمة له،
و�شيكون من االأف�شل لنا اأن ننحني 

ونكّد يف فرك اأر�شيات املطابخ، اأو تك�شري ال�شخور
يف كل الظروف اجلوية كاملعدم امل�شّن.

فنظُم االأ�شوات العذبة 
يعني اأن ن�شقى اأكرث من كل هوؤالء 

واأن نبدو كالعاطلني عن العمل...")))(

لوحة �شين�شيو يف ال�شكل )9( ولوحة املو�شيقى الب�شرية يف ال�شكل )))( من االأمثلة ال�شارخة على 

(21) Di Leo, Joseph H. (1973), Children"s Drawings as Diagnostic Aids. New York: Brunner/Mazel, p. 8.

)))( جي. اإي. مولر وفرانك ايلغر، �س))).

)))(  انظر 

W. B. Yeats, The Collected Poems, ed. Richard J. Finneran, 2nd ed. (Houndmills: Macmillan, 1989), pp. 80-81.
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ذلك، فقد "كر�س كليه عنايته للحفاظ على النقاوة االأولية لو�شائله )من هنا جاءت ال�شمة الطفولية 
اأ�شــمى")))(.  نقاوة  بالتايل،  واأن يحقق،  اأ�شياء معقدة  ليعرب عن  اأي�شًا  �شعى  اأنه  اإال  يف بع�س فنه( 
عمرها  من  ال�شاد�شة  يف  هديل   ر�شمته  وجهًا  باالختزال  تت�شم  التي  �شين�شيو   لوحة  قبالة  و�شعُت 
يف  ر�شمته  بيتًا  اللوين  والتدرج  بالفرح  تت�شم  التي  الب�شرية  املو�شيقى  لوحة  وقبالة   ،)(0 )ال�شكل 
اأ�شلوبها وتنويعاتها  اإذ يالحظ االختزال والفرح الطفويل يف    ،)(( اخلام�شة من عمرها )ال�شكل 
اللونية اأي�شًا. ويالحظ اأي�شًا اأن الطفلة خطت خطوة عمالقة اإىل االأمام، فقد ا�شتغنت عن الدائرة 

التي متثل الوجه واكتفت مبا هو اأهم.
       

             
       

)))( جي. اإي. مولر وفرانك ايلغر ، �س ))).

ال�شكل )9(:  بول كليه – �شين�شيو

ال�شكل )))(:  بول كليه - مو�شيقى ب�شرية

ال�شكل )0)(:  هديل 6 �شنوات

ال�شكل )))( : هديل - ) �شنوات
 و 9 اأ�شهر )بيت(
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ومن الفنانني الفل�شطينيني الذين تربعوا يف عامل الفن الطفويل ومل يبارحوه لليوم الفنان املعروف 
اأحمد نعوا�س، وقد �شادف اأن كان اأ�شتاذي يف معهد الفنون اجلميلة يف االأردن يف اأوا�شط الت�شعينيات، 
وقد اأحبَّ لوحاتي العفوية التي بداأُت بها عالقتي مع الفن الت�شكيلي، مما جعله يقول يل بنوع من 
"اِر�ْشمي يا بنتي، اِر�ْشمي..."، وكاأنه  اأر�شـم مو�شوعًا اأكادمييًا مع بقية الطالب:  ال�شيق كلما راآين 
الر�شم  لذة يف  اأي  يجد  يكن  فهو مل  به.."،  بداأت  قد  ما  اإىل  وعودي  "دعِك من هذا  يقول يل  كان 
الب�شري اأو الواقعي، لكنه كان مرغمًا على تدري�شه. وكلماته كانت تذكرين مبا ُرِوَي عن اأّن بول كليه 
باملرا�س  يوؤمن  يبدو  ما  ...")))(، فكالهما على  "متر�شوا، متر�شوا،  با�شتمرار:  لتالميذه  يقوله  كان 
الطويل، ورمبا التكرار الذي قد يكون اأحد اأق�شر الطرق اإىل االإتقان التام، فما يبدو طفوليًا يف فنهم 
مل يبُد كذلك اإال بالتمر�س والتكرار للقب�س بقوة على ما هو طفويل فعاًل يف اخلطوط واالألوان لي�شتقر 
العفوية  واليد  الذهن  ثانيًا، ويف خيارات  الذهنية  لل�شورة  ذة  املنفنِّ اليد  اأواًل، ويف حركة  الذهن  يف 
ثالثًا. وُيعرف اأن بول ْكليه كان اأع�شر، ولكنه درب نف�شه على ا�شتخدام اليد اليمنى اأي�شًا، واأعتقد اأن 
ذلك رمبا �شاعده على ا�شتعادة رجفة اليد الطفولية واحل�س الطفويل االأول عند مل�س االأدوات الفنية 
وتوجيهها بيد عذراء، ورمبا اأراد اأي�شًا تنويع اإنتاجه وم�شاعفته يف �شراع �شد الزمن، فيكون فنانني 
اإ�شرار كليه على  كهما الذهن ذاته. ولكن رغم  اآن واحد! فلكل يد �شخ�شيتها بال �شك واإن حرَّ يف 
الر�شم بكل ما اأوتي من اإمكانيات واأيدي، فاإن ال�شعي ال�شتعادة الطفولة مرة اأخرى ا�شتعادة تامة قد 
ال يكون اإال حلمًا جمنونًا بعيد املنال، "فال اأحد يعي�س حياة تطول مبا يكفي الأن ي�شبح اأكرث من هاٍو" 

على حّد تعبري چاريل چاپلن.)6)(  

الر�شم، وقد راق يل  الطفويل يف  نعوا�س  اأحمد  اأ�شلوب  ال�شكل )))( متثياًل جيدًا  اللوحة يف  متثل 
و�شعها قبالة ر�شم لهديل ر�شمته يف عامها اخلام�س )ال�شكل ))(. فاأوّد اأن اأظهر بذلك اأن نعوا�س 
قد يكون اأجنح من پول كليه يف ا�شتعادة ما هو طفويل حقًا، واأود اأن اأذكر هنا اأي�شًا ما قاله يل اأحد 
اأ�شاتذة الفن الكبار يف االأردن عن اأن اأحمد نعوا�س لو قي�س له اأن يعي�س يف اإيطاليا )وال اأدري مل 

اختار هذا البلد االأوروبي بالذات( الأ�شبح فنانًا ذائع ال�شيت عامليَّ ال�شاأن.

(25) www.nytimes.com/2006/06/18/arts/design/18camhi.html.

(26) (1998),The Pocket Encyclopedia of Painting & Drawing. Leicester: Abbeydale Press.
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اأما الفنان االإ�شباين خوان مريو فقد كان ر�شامًا واقعيًا متامًاً يف بداية م�شريته الفنية، لكنه انتهى 
اإىل مقاربة العوامل البدائية حينًا والطفولية حينًا اآخر. والالفت للنظر اأن لوحاته التي تقارب العوامل 
البدائية لها جمهور اأو�شع من تلك التي تقارب العوامل الطفولية. فلم يزل النا�س يحيدون عن االأعمال 
التي ال يكون الن�شج فيها �شارخًا، فمريو يف لوحاته ذات العوامل البدائية "يعيد ال�شلة باإن�شان ما 
قبل التاريخ، بروح ال تخلو من الفكاهة... و�شخو�س مريو تذكرنا باآلهة ما قبل التاريخ، ويف االأخ�س 

االآلهة-االأم يف الع�شر احلجري")))(.

ويبدو عمل مريو املدرج يف ال�شكل )))( طفوليًا متامًاً، لذا فقد و�شعته قبالة ر�شم اآخر لهديل عندما 
كانت يف عامها ال�شابع، اإذ باتا يبدوان اأجمل معًا.

              
      

)))(  جي. اإي. مولر وفرانك ايلغر ، �س ))).

ال�شكل )))(: هديل – ) �شنوات و8 اأ�شهرال�شكل )))(:  نعوا�س

ال�شكل )6)(: هديل - ) �شنوات ال�شكل )))(: مريو
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لكن عمل مريو الرائع يف ال�شكل )))( يبدو حمماًل بكم كبري من الرموز ال�شحرية البدائية ا�شتخدمها 
يف لوحته بروح من اللعب والعبث والفكاهة، وهذه اللوحة من الن�شج ما ي�شتحيل معها اإيجاد لوحة 

طفولية موازية.

اأما الفنان الكوبي ويفريدو الم فقد حظي ب�شهرة  عاملية من خالل اإحدى اأعظم لوحات الفن البدائي 
يف العامل، اأال وهي لوحة "االأدغال" املدرجة يف ال�شكل )8)(، وهي مثال �شارخ على الفارق الكبري بني 

الفنني البدائي والطفويل.

ال�شكل )8)(: الم - االأدغال

ال�شكل )))(: مريو
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اأعماله الالحقة  اأن  ولكن املتتبع لتطور م�شرية الم الفنية يجد 
اختزااًل  واأكرث  اأب�شط  خطوطها  تبدو  تكوينات  ذات  اأ�شبحت 
امل�شتخدمة،  واالألوان  فيها  املدرجة  التفا�شيل  يف  كثافة  واأقل 
وال  الطفولية،  العوامل  عن  ُبعدًا  تزداد  ذاته  الوقت  يف  اأنها  اإال 
تبارحها �شفة البدائية رغم اأنها اأكرث ق�شوة وتعقيدًا من الداخل 
كما يت�شح من اللوحة يف ال�شكل )9)(، فالتب�شيط يف ال�شكل ال 
يعني بال�شرورة االقرتاب من عوامل الر�شم الطفولية، ال بل قد 
يكون من قبيل التجريد والتكثيف واالختزال الذي يغني اللوحة 
ويعقدها من الداخل. وال يتحقق ذلك اإال للفنانني الكبار الذين 
"الر�شالة".  الإبراز  "الو�شيلة"  على  ف�شيطروا  �شنعتهم،  اأتقنوا 

وقد اأراد الم اأن "ي�شور معاناة بلده ... ومل يهدف من خالل لوحة "االأدغال" اإىل و�شف البدائية يف 
كوبا، بل اإىل ت�شوير حالة روحية.. واإلقاء ال�شوء على.. الطريقة التي ا�شرُتِخ�س فيها تراثهم من 

خالل ال�شياحة")8)(.

ورمبا كان بيكا�شو اأحد اأكرث الفنانني العامليني حتم�شًا لفن االأطفال، وقال يف مذكراته اإنه "كان من 
غري املمكن عر�س اللوحات االأوىل التي ر�شمتها يف معر�س لر�شوم االأطفال. كانت تنق�شني براعة 
والر�شم  دقتها")9)(،  اأخافتني  عمري  من  ال�شابعة  يف  واأنا  اأكادميية  �شورًا  ر�شمت  وبراءته.  الطفل 

املبني يف ال�شكل )0)( اأحد االأمثلة على القدرة الفنية لدى پيكا�شو يف �شّن التا�شعة)0)(.

(28) en.wikipedia.org/wiki/Wifredo_Lam.

)9)( مو�شوعة الفنون الت�شكيلية: الر�شام االإ�شباين بابلو پيكا�شو ، �س 8.

(30) www.nytimes.com/2006/06/18/arts/design/18camhi.html.

ال�شكل )9)(:  الم – االأمومة

ال�شكل )0)(: بيكا�شو
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وقد حقق بيكا�شو  يف نهاية حياته فقط الب�شاطة الطفولية التي طاملا بحث عنها، وقال الناقد الفني 
هريبرت ريد يف ر�شالة اأر�شلها اإىل جريدة التاميز يف عام 6)9) اإن بيكا�شو قال له يف معر�س لر�شوم 
االأطفال اإنه احتاج ل�شنوات طويلة كي يتعلم اأن ير�شم كهوؤالء االأطفال.)))( والتخطيطات التب�شيطية 

التي اأجنزها للكثري من احليوانات تعّد من اأ�شهر اإجنازاته، ومنها: 

واأود اأن اأدرج هنا جمموعة من التخطيطات التي اأجنزها اأطفال �شغار لتاأمل احل�س الفطري فيها 
الذي مكنهم من التقاط ما هو كاٍف للتعبري عن بع�س املخلوقات بخطوط ب�شيطة:

(31) (1998).  The Oxford Dictionary of Twentieth Century Quotations. St Helens: Oxford University Press, p. 249.

االأ�شكال ))) – 8)( - بيكا�شو

خالد: )) �شنةخالد: 9 �شنواتخالد: ) �شنوات

خالد: ) �شنوات و) اأ�شهر
)مت�شاح(

خالد: 6 �شنواتخالد: ) �شنوات و) اأ�شهر
)طائر ما(

  خالد: ) �شنواتخالد: ) �شنوات ون�شف )حوت(
)خملوق ما(

خالد: ) �شنوات و) اأ�شهر
)ح�شرة(
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وهكذا جند اأن كثريًا من الفنانني انتهوا عند نقطة البداية، ف�شارت م�شريتهم الفنية يف خط دائري 
وانتهت حيث بداأت يف اأح�شان الطفولة وكاأنها منبع الفن وم�شبه يف اآن. 

هديل: �شنتان و0) اأ�شهر
)دجاجة(

هديل: )  �شنوات
)فيل(

هديل: ) �شنوات متامًاً
)وجه فيل(

هديل: 9 �شنوات

هديل: ) �شنوات و8 اأ�شهر
)قطة(

االأ�شكال )9) – ))(





الف�سل الثاين
مراحل التطور الفني عند الأطفال
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لي�شت مراحل التطور الفني التي تقوم عليها هذه الدرا�شة حدية قاطعة، فالتغريات الفنية حتدث 
بالتدريج وال تتطابق يف زمن ظهورها عند كل االأطفال. ولكن هناك اجتاهات عامة ميكن ر�شدها 
وتتبعها واال�شتدالل من خاللها على التطور الفني لدى الطفل وم�شتواه العام، فقد لوحظ اأن و�شف 
مراحل التطور املعريف والفني الطبيعي لدى االأطفال يف كتب املحللني النف�شانيني تختلف من دار�س 
اإىل اآخر، ولكنها ت�شرتك يف بع�س ال�شمات العامة.  وقد اأدرجت  املراحل اأدناه بح�شب مالحظاتي 
على االإنتاج الفني الأطفال اأعطوا فر�شة البدء باخلرب�شة مبكرًا )اأي يف بداية الثانية من العمر(، 
ومن ثمَّ عبور املراحل ب�شكل اأ�شرع ن�شبيًا، فالطفل الذي مي�شك القلم الأول مرة يف �شن الرابعة �شيمّر 
باملرحلة نف�شها التي ميّر بها طفل مي�شك القلم الأول مرة وعمره �شنتان فقط، واإن كان �شيتجاوزها 
ب�شكل اأ�شرع، فاخلالف لي�س على املراحل نف�شها، بل على الوقت الذي تظهر فيه وت�شتغرقه. يقول 
ال  املعريف،  للنمو  املنتظم  التطور  الفني  ال�شلوك  بها  التي مير  املراحل  االت�شاق يف  "ُيظهر  ليو:  دي 
على  القيمة  املوؤ�شرات  الب�شرية حتديدًا من  االأ�شكال  وتعترب  املراحل.  وقت ظهور هذه  االت�شاق يف 
النمو املعريف وت�شتخدم اأ�شا�شًا للقيا�س . . . وعلى الرغم من اأن م�شتوى النمو املعريف ينعك�س اأي�شًا 
على ر�شوم االأطفال للبيوت واالأ�شجار، اإال اأن هذين املو�شوعني ال يوفران نف�س القدر من التوحيد 
املرجعي الذي يتوفر من خالل ر�شم االأ�شكال الب�شرية، ولذلك فهي حمدودة القيمة لقيا�س م�شتوى 
الن�شج العقلي")))(. ورغم ذلك ف�شتثبت هذه الدرا�شة اأن االأ�شجار ميكن اأن تكون موؤ�شرًا جيدًا على 
م�شتوى النمو املعريف والفني للطفل، فقد  كان ر�شم االأ�شجار يتطور با�شتمرار يف ر�شوم خالد اأكرث 
من االأ�شكال الب�شرية، اإذ كانت توفر له جمااًل حيويًا لالإبداع والتعبري منذ الثانية من العمر، ويبدو 
اأن اهتمامه العميق بها طغى على اهتمامه بتطوير االأ�شكال الب�شرية التي تطورت لديه، ولكن لي�س 
باملقدار نف�شه الذي تطورت فيه ر�شومه لالأ�شجار والطبيعة. واملطل على بنيته النف�شية �شيتفهم ذلك 
متامًاً، فهو يعي�س يف بيئة �شحراوية يحن فيها اإىل �شكينة الطبيعة، فما كان له �شوى االنهماك يف 

حماكاتها وتخيلها يف ر�شومه.

وغالبًا ما ي�شف الدار�شون مراحل التطور الفني لدى االأطفال من وحي مراحل التطور املعريف لدى 
االأطفال التي و�شعها العامل جان پياجيه)))(. فاملرحلة االأوىل لديه تنتهي مع نهاية العام االأول من 
اإىل  الورق، بل جتد طريقها  اإىل  الدرا�شة، فاالأقالم ال ت�شل فيها  العمر، وهي مرحلة ال تهم هذه 
الفم فقط. واملرحلة الثانية لديه متتد من ال�شهر الثالث ع�شر وحتى الثانية من العمر، وهي مرحلة 

(32) Di Leo, Joseph H. (1983) Interpreting Children"s Drawings. New York: Brunner-Routledge, p. 37.

(33) Di Leo (1983), p. 38.
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.ظهور اخلرب�شات الع�شوائية االأوىل، وهذه املرحلة ال تهم هذه الدرا�شة اأي�شًا لذا فقد دجمتها مع 
اإىل  لكني ق�شمتها  العمر،  الرابعة من  الثانية حتى  التي متتد من  پياجيه  الثالثة عند جان  املرحلة 
مرحلتني: االأوىل متتد منذ بداية العبث باالأقالم، �شواء اأكان ذلك قبل الثانية من العمر اأو بعدها 
يف  عليه  كان  عما  جدًا  كثريًا  يتطور  الثالثة  يف  الفني  الطفل  ن�شج  اأن  الحظت  فقد  الثالثة،  وحتى 
الثانية،  الأن مرحلة الواقعية الذهنية قد تبداأ يف ذلك العمر، لذا فاإن املرحلة الثانية يف هذه الدرا�شة 
وحتى  الرابعة  پياجيه متتدان من  لدى  التاليتان  واملرحلتان  الرابعة.  الثالثة حتى  �شتمتد من عمر 
ال�شابعة، وهي مرحلة ي�شميها  بـ "الواقعية الذهنية"، ومن ال�شابعة حتى الثانية ع�شرة وهي مرحلة 
ي�شميها بـ "الواقعية الب�شرية". و�شاأدخل هنا تعديلني باإ�شافة مرحلتني و�شطيتني اأخريني، اإذ �شيتبني 
من خالل هذه الدرا�شة اأن ذلك �شروري الإبراز التطور الفني لدى االأطفال ببطء اأكرب، وللتعمق يف 
منو نتاجهم الفني بداًل من الرتكيز على انتقالهم من الواقعية الذهنية اإىل الواقعية الب�شرية فقط، 
وهو انتقال يحدث بح�شب م�شاهدات جان پياجيه يف حدود ال�شابعة من العمر، بينما يحدث بح�شب 
هذه الدرا�شة يف ال�شاد�شة من العمر، ال ال�شابعة. كما يظهر البعد الثالث يف ر�شوم االأطفال يف �شن 
الثامنة، مما يجعلها حمطة مهمة اأخرى يف م�شرية التطور الفني لدى االأطفال، اأما �شن العا�شرة 

فهي �شن يجب التوقف عندها اأي�شًا، اإذ تبداأ بعدها عبقرية الطفولة باالأفول. 

وبذلك فاإن مراحل التطور الفني يف هذه الدرا�سة تت�سمن �سّت مراحل هي:

املرحلة الأوىل )من �سنتني اإىل ثالث �سنوات(: مرحلة اخلرب�شة ور�شم اأ�شكال ب�شيطة.
املرحلة الثانية )من ثالث �سنوات اإىل اأربع(: الر�شم الرمزي الب�شيط والواقعية الذهنية.

املرحلة الثالثة )من اأربع �سنوات اإىل �سّت(:  تطور الواقعية الذهنية والتلوين الغرائبي.
املرحلة الرابعة )من �سّت �سنوات اإىل ثمان(: الر�شم الذهني والتلوين الب�شري )ظهور الواقعية الب�شرية(.
املرحلة اخلام�سة )من ثماين �سنوات اإىل ع�سر(:  الر�شم الذهني والب�شري )ظهور البعد الثالث(.

املرحلة ال�ساد�سة )من العا�سرة ف�ساعدًا(: اأفول الفن الطفويل وظهور الر�شم الواقعي والتقليد والنقل.

مف�شل  ب�شكل  ال�شتة  املراحل  هذه  خالل  وهديل  خالد  لدى  الفني  التطور  يلي  فيما  و�شاأ�شتعر�س 
ب�شفتهما احلالتني الدرا�شيتني اللتني ت�شتند اإليهما هذه الدرا�شة. و�شاأقدم من خالل ر�شومهما اأدلة 
ب�شرية على �شحتها و�شالحيتها الن�شبية لو�شف عبقرية الطفولة لدى اأي طفل اأو قيا�س مدى تاأخر 
طفل ما عن اإطالق طاقاته الفنية الكامنة باإهماله ملمار�شة الر�شم، بينما ال ي�شلح منوذج جان بياجيه 
لذلك، فاملراحل فيه مطاطة جدًا، وال �شيما بعد الرابعة من العمر، وال تن�شف االأطفال املثابرين على 
زون بال�شرورة  الر�شم بل ت�شلح منوذجًا عاّمًا ير�شد النمو املعريف لدى عامة االأطفال الذين ال يحفَّ

على الر�شم با�شتمرار، رغم اأن ر�شومهم ُت�شتخدم لدرا�شة م�شتوى النمو املعريف لديهم.
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املرحلة الأوىل
مرحلة اكت�ساف القلم واخلرب�سة ور�سم اأ�سكال ب�سيطة

تبداأ هذه املرحلة منذ اأن مي�شك الطفل القلم، ويكون ذلك يف الثانية من العمر عادة، واأحيانًا قبل 
ذلك، ومتتّد حتى الثالثة من العمر. وتتميز هذه املرحلة باأنها مرحلة النمو احلركي للطفل والتطور 
اللغوي، وتوفر ممار�شة الر�شم للطفل و�شيلًة الكت�شاف الرابط بني حركة اليد واخلطوط املتكونة على 
ولكنه  الواقع،  �شيئًا يف عامل  اأن متثل  اأن هذه اخلطوط ميكن  يعلم  البداية ال  فالطفل يف  ال�شطوح. 
يكت�شف ذلك بال�شدفة، ويبداأ بتكوين �شور ذهنية من خالل ر�شومه. وقد يكون ما ير�شمه يف هذه 
اإذ يلذ لالأطفال ر�شم عا�شفة من اخلطوط، ال �شيما الدائرية  املرحلة ال ميثل �شيئًا �شوى احلركة، 
منها، ولكن الطفل يبداأ بعد قدر من املمار�شة بتمييز حافة الورقة، فيوجه خرب�شاته لتكون يف داخل 
اإطارها، وبذلك يبداأ بال�شيطرة على م�شاحة الورقة وحركة يده، كما يبداأ مبالحظة االأ�شكال وتوجيهها 
رويدًا رويدًا اإىل اأن يتمكن من ر�شم اأ�شكال حمددة، كالدائرة اأو املثلث اأو املربع، ولي�س جمرد عا�شفة 
من اخلطوط والدوائر. وعندما يقرتب الطفل من �شنته الثالثة بح�شب الباحثة كاثي مالكيودي فاإنه 
"يبداأ بالر�شم بخط منفرد بداًل من جمموعة من اخلطوط املخرب�شة")))(.  اإال اأنني الحظت اأن بدء 
منفرد يف عمر  الدوائر بخط  ر�شم  اإىل مرحلة  يو�شله  قد  العمر  الثانية من  قبل  باخلرب�شة  الطفل 
ال�شنتني، فهديل  التي خطت يدها ال�شغرية الدوائر اأحادية اخلط يف ال�شكل )))( فعلت ذلك قرابة 

عيد ميالدها الثاين، وكانت ت�شر با�شتمرار على اأن تلك الدوائر متثل تفاحًا ال برتقااًل! 

(34) Malchiodi, Cathy A. (1998), Understanding Children"s Drawings. New York: The Guilford Press, p. 74.
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الثانية  قبل  عنق  مع  التفاح  ير�شمون  ال  االأطفال  باأن  ليو)))(  دي  وادعاء 
ع�شرة من العمر غري �شحيح، فقد الحظته يف ر�شوم عدة اأطفال قبل ذلك 
التي  ال�شكل )))(. ومثل هذه املالحظة  الر�شم يف  بكثري كما يت�شح من 
املجحف  فمن  القيمة،  تبدو يل عدمية  الدار�شني  بع�س  تتبعها  يجهد يف 

ا�شتخدامها يف احلكم على م�شتوى ذكاء االأطفال اأو ن�شجهم الفني. 

قد نخل�س مما �شبق اإىل اأن اإتاحة الفر�شة لالأطفال لكي ير�شموا يف هذه 
ال�شن املبكرة ت�شاعدهم على تطوير مداركهم، ومتكنهم من جتاوز مرحلة 
لالإبداع  اأكرب  وقت  الإتاحة  مبكرة  �شّن  البدائية يف  واالكت�شاف  اخلرب�شة 
الفني يف املراحل الالحقة. وال ي�شكل ذلك �شغطًا على قدرات الطفل، بل 

حمفزًا نف�شيًا وذهنيًا له من خالل ممار�شة ن�شاط ي�شتمد منه االأطفال لذة كبرية.
 

يقول دي ليو اإن الطفل الر�شيع يتعلَّم اأن يرى من خالل اللم�س)6)(، ومتتاز هذه املرحلة االأوىل باأن 
عبثه  فاإن  لذلك  يفهمها،  لكي  اأعاليه-  يف  القمر  –حتى  االأ�شياء  مل�س  يف  الرغبة  تفارقه  ال  الطفل 
باالألوان واالأدوات الفنية والورق �شروري مل�شاعدته على اكت�شاف اأدوات ال�شحر وتعاويذه اللونية مهما 
كان فو�شويًا يف هذه ال�شن، فالطفل ير�شم خطوطه االأوىل دون هدف م�شبق. يرى االأقالم يف اأيدي 
لو كان  اأحدها حتى مي�شكه كما  ال�شغرية على  يده  تقب�س  اأن  فما  واحدًا،  لو يختطف  ويود  الكبار 
اأداة �شحرية حتدث تغيريا الفتًا يف ال�شطوح التي  اأنه  اأمامه ليكت�شف  اأي �شيء  مطرقة ويدقه على 
تالم�شها، اإذ تكت�شي باخلطوط اأو االألوان، فيزهو بفعلته ويحاول تكرارها ليكت�شف اأن حتريك القلم 
بعنف على الورق يحدث اأعاجيب اأكرب، فتنقلب الده�شة االأوىل اإىل متعة، ويكت�شف الطفل فعاًل يغري 
بالتكرار املرة تلو االأخرى، فيتعلق بع�شاه ال�شحرية ويجرب قدرتها على تلوين اجلدران وكل �شيء، 
ال رغبة يف التخريب، بل يف االكت�شاف ومزاولة ال�شحر، وحماوالت الكبار الأخذ الع�شا منه لي�شت 

بالن�شبة اإليه اإال حماولة حلرمان ال�شاحر من �شحره.

حتى  اأو  الدوائر  اأو  اخلطوط  يكرر  فبع�شهم  متكررًا،  �شكاًل  االأطفال  لدى  االأوىل  اخلطوط  تاأخذ 
املربعات كما هو مبني يف ر�شوم الطفلني االأخوين يف ال�شكلني )))( و )6)(. ويكت�شبون من خالل 
م�شك القلم ور�شم تلك اخلطوط مزيدًا من الثقة باأنف�شهم، اإذ يالحظون �شيطرتهم على ما ينتج 

القلم من اأ�شكال.

(35) Di Leo (1983), p. 172.

(36) Di Leo (1973), p. 129.
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            ال�شكل )))(: خالد -  �شنتان و 9 اأ�شهر             ال�شكل )6)(: هديل - �شنتان و 8 اأ�شهر

وميل الطفل اإىل تكرار  االأ�شكال نف�شـها يف هذه املرحلة ي�شاعده على اكت�شــاب الثقة بنف�شه، كالفنان 
الذي يكرر خمططاته ليتقنها اأواًل وليطورها ثانيًا، وما اإن يتقن الطفل �شـكاًل معينًا حتى يبداأ بتكراره 
كما يت�شح من تكرار هديل  لل�شكل املجرد املبني يف ال�شكل )))( على كمية من الورق اإىل اأن بداأت يف 

ا�شتخدامه لر�شم الوجوه البي�شاوية واحل�شرات وال�شمك والطائرات...

ويبداأ عامل التعبري الفني لدى الطفل باأخذ اأبعاد جديدة ويزداد حميمية اإىل قلبه،  فيحاول رويدًا 
ذهنه،  يف  املاألوفة  باالأ�شياء  ع�شوائيًا  الورقة  على  تتولد  التي  واالأ�شكال  اخلطوط  يربط  اأن  رويدًا 
فت�شبح الدائرة راأ�شًا اأو عجاًل اأو كرة، وما ي�شبه املربع بيتًا اأو �شيارة. فالطفل ير�شم ما يعرفه وال 
يحاول خلق اأ�شياء جديدة يف هذه املرحلة، الأنه يوؤمن اأن ما تخطه يده ميثل اأ�شياء يعرفها، واإن �شاألته 

عن خرب�شة ما فاإنه قد ال يكتفي بت�شميتها، بل قد يحكي لك ق�شة عنها. 

الر�شم املبني يف ال�شكل )8)( خطته يد خالد يف عامه الثاين عندما كانت عالقته مع القلم حديثة 
"دراجة"، فاعتقدت االأم اأن طفلها قد ا�شتح�شر �شورة  "ما هذا؟" قال:  العهد، وعندما �شاألته اأمه 
فنان  اأن طفلها  تفكر مو�شوعيًا  اأن  قبل  الورق، وقررت  ر�شم على  اإىل  وترجمها  الدراجة يف ذهنه 
موهوب منذ نعومة اأظفاره، رغم اأن احلقيقة هي اأن الطفل، يف هذه املرحلة االأولية، بعد اأن يتمكن 
من  الع�شا  تلك  على  بال�شيطرة  يبداأ  العنيفة  الع�شوائية  اخلرب�شة  ويتخطى  ال�شحرية  ع�شاه  من 

ال�شكل )))(: هديل - �شنتان و 8 اأ�شهر
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خالل تكرار اأ�شكال بعينها وال �شيما الدوائر، وبعد اأن ير�شم يقرر ما الذي ميثله الر�شم من خالل 
اإليها  امل�شار  الدوائر  الذي ر�شم  والطفل  اأن ميثلها.  لل�شكل  الواقع ميكن  اأول �شورة من  ا�شتح�شار 
واملبينة يف ال�شكل )0)( ربط يف ذهنه بني عجلتي الدراجة والدائرتني املتجاورتني املو�شولتني مبا 

ميكن اأن نعده خطًا.
 

الطبيعية يف  االنحناءات  كانت  الذي  البدائي  النحات  ي�شبه  اإمنا  هذا  املعكو�س  تكنيكه  والطفل يف 
التي  الذهنية  ال�شورة  ليربز  حولها  فينحت  ذهنه،  يف  اأ�شكال  ا�شتح�شار  على  ت�شاعده  ال�شخور 
لال�شتجابة  خا�شًا  ا�شتعدادًا  "يبدي  فاالإن�شان  �شابقًا،  ذكر  كما  الطبيعي  التكوين  ع�شوائية  خلقتها 
لتكوينات معينة ذات اإ�شقاطات بيولوجية �شرورية لبقائه. ومتييز الوجه االإن�شاين . . لي�س مكت�شبًا 
بالكامل. اإنه مبني على ا�شتعداد م�شبق من نوع ما . . . وباملثل فاإننا ن�شقط �شورا ماألوفة لدينا على 
تكتالت من الغيوم تكاد ال ت�شبهها اإال من بعيد"، وهذا النوع من االإ�شقاط هو الذي �شاعد االإن�شان 
البدائي على العثور على اأ�شكال حيوانية معينة ت�شنعها النقاط امل�شيئة يف ال�شماء، والتي من خاللها 

حتددت االأبراج اأو املجموعات ال�شم�شية)))(. 

وتكرارًا.  مرارًا  دراجة  لر�شـم  بخط  املو�شولتني  الدائرتني  ثيمة  يعيد  بات  خالدًا   اأن  الالفت  لكن 
وبذلك فقد بداأ ي�شـيطر على خطوطه الع�شوائية ويوجهها ذهنيًا بنقل الفكرة اإليها بعد اأن الحظ اأن 
اأيام قليلة فقط من ر�شــم �شــيارة  خطوطه الع�شوائية قادرة على متثيل اأ�شياء يعرفها، ومتكن بعد 

عبارة عن تكوين ع�شوائي حتته دائرتني كما يت�شح من الر�شــم يف ال�شكل )9)(. 

(37) Gombrich, E. H. (1969),  Art and Illusion. New York: Princeton University Press, pp. 103, 105, 106. 
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وبعد مرور �شهرين فقط متكن من ر�شم القارب يف ال�شكل )0)( الذي يت�شم بقدر اأقل من الع�شوائية 
وو�شوح اأكرب يف التكوين، مما يدل على اأنه قد ر�شم نقاًل عن فكرة يف الذهن، اأي اأنه ميكن لالأطفال 
اأن ينتقلوا من مرحلة اخلرب�شة الع�شوائية اإىل مرحلة الواقعية الذهنية قبل بلوغ الثالثة من العمر اإذا  

اأعطوا فر�شة الر�شم يف تلك ال�شّن املبكرة.

البديع، وال  االألوان  اإىل اكت�شاف عامل  القلم على اخللق من خالله  ويتعدى اكت�شاف الطفل لقدرة 
لكنهم  املر�شومة،  اخلطوط  حدود  داخل  بدقة  التلوين  من  املرحلة  هذه  يف  االأطفال  معظم  يتمكن 
يحاولون ذلك ويجدون لذة يف التلوين واخلرب�شة، وخياراتهم لالألوان تكون ع�شوائية، لكنهم يعربون 
عن فرحهم مبحاولة ا�شتخدام اأكرب قدر ممكن منها دون تف�شيل لون على اآخر ب�شكل واع، ويكّمل 
اكت�شافهم لعامل االألوان البديع اكت�شافهم االأول للقلم و�شحره. ويجد االأطفال يف هذه املرحلة اأي�شًا 
لذة يف اللعب باالألوان املائية، اإذ يكت�شفون ما تتيحه من جتليات لونية بديعة. وقد ينتج لعبهم بها 

ال�شكل )9)(: خالد - �شنتان و 9 اأ�شهر 
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بع�س الر�شوم التمثيلية التي تعد جميلة ومبدعة اإن و�شعنا يف اعتبارنا اأنها ر�شمت من قبل اأطفال مل 
يبلغوا بعد الثالثة من العمر.

وي�شتغل االأطفال اخلرب�شة الدائرية للتعبري عن حالة الدوران، اإذ يده�شهم ويجذبهم دوران املراوح 
والدواليب والطواحني الهوائية. وقد ير�شمون عا�شفة من الدوائر لتعرب عن الدخان املت�شاعد من 
مدخنة قطار اأو موؤخرة �شيارة، ففي الر�شم املبني يف ال�شكل )))( كانت االأم تر�شم املراوح لطفلها 

بناء على طلبه ليلونها ثم لري�شم هو حالة الدوران مبتعة كبرية.

ويف قرابة �شن الثالثة ميكن لبع�س االأطفال ر�شم بع�س احلروف التي تعلموها، رغم اأن احلروف يف 
هذه املرحلة ال تعني لهم �شيئًا، اإنها جمرد �شكل اآخر من االأ�شكال املمكن ت�شميتها، كاملربع اأو املثلث 

اأو الكرة اأو ال�شباك...

واإن كانت ع�شوائية، فال�شكل املثلثي يف الر�شم  بالتاأمل،  الفنية االأوىل لدى االأطفال جديرة  الروؤية 
له ب�شجرة ك�شجرة عيد  اأوحى  املتعرج  وال�شكل  اأوحى خلالد ب�شورة جامع،  ال�شكل )))(  املبني يف 

)H ال�شكل )))(: هديل - �شنتان و )) �شهرًاً  )مربعات ووح�س وجهاز تلفزيون وحروف
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اأما الر�شم الثاين يف ال�شكل  اأوحت له بقطار.  امليالد فزينها بالدوائر، وجمموعة الدوائر املتتالية 
)))( فقد اأ�شقط فيه خالد ما هو ب�شري على اجلماد فر�شم للقطار وجهًا مربعًا وعا�شفة من الدخان 
املت�شاعد يف اخللف، اأما �شوت القطار فقد عرب عنه من خالل اخلطوط املتعرجة يف اأعلى راأ�س 
القطار. وهذا التمثيل الرمزي لالأ�شوات واحلركة يف ر�شوم االأطفال يدل على اأن الطفل ال يدرك بعد 
اأن االأ�شياء غري املرئية ال ميكن ر�شمها، اإذ يعتقد اأن كل ما يف ذهنه اأو اأن كل ما يعرفه ميكن ر�شمه، 

مما ي�شري اإىل اأن اخلرب�شات الع�شوائية قد تكون لها معان كثرية عند الطفل نعجز عن ترجمتها.

      

على  تركوا  واإن  اإن�شاين،  هو  مبا  تامة  دراية  على  االأطفال  اأن  يبدو 
اخلا�شة  بروؤيتهم  جمياًل  طفوليًا  واقعًا  �شري�شمون  فاإنهم  �شجيتهم 
وباالألوان التي يختارونها، لذا يجب اأال نلقنهم روؤيتنا للواقع. وهذا امليل 
طوال  االإن�شان  يالزم  االأ�شياء  على  ب�شري  هو  ما  اإ�شقاط  نحو  الفطري 
ال�شورة  الكبار  ال�شارخة على ذلك لدى  ال�شهرية  االأمثلة  حياته، ومن 
لقرٍن من  وي�شتون  اإدوارد  امل�شور  التقطها  التي  ال�شهرية  الفوتوغرافية 
الفلفل االأخ�شر)8)( )ال�شكل ))(، فكلنا ال نرى القرن اأواًل، لكن: اأب�شبب 

خيالنا املنحل اأم االإبداعي اأم الباحث دومًا عما هو اإن�شاين؟

اأما هديل  التي ر�شمت الر�شوم التالية فقد تهياأت لها يف ذهنها بطة بعني زرقاء على حّد تعبريها 
عنكبوتًا،  ميثل   )((( ال�شكل  يف  الثاين  والر�شم  االأرجل،  ميثالن  خطني  فاأ�شافت   ،)(6 )ال�شكل 
والالفت فيه اأنها ميزت بني راأ�س العنكبوت وج�شده، اأما الر�شم الثالث يف ال�شكل )8)( فهو بح�شب 
الطفلة �شمكة ال ن�شتطيع نحن مقاربتها اإىل الواقع ب�شهولة كال�شكلني االأولني، فربطهما بامل�شميات 

التي اأتت بها الطفلة كان اأ�شهل من ربط �شمكتها بال�شمك الذي نعرفه. 

(38) www.bradshawfoundation.com/clottes/page3.php.

ال�شكل )))(
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ويالحظ اأن االأطفال يف هذه ال�شن يهتمون كثريًا بعامل احليوان، ويتعلمون عنه يف الغالب من خالل 
التلفزيون وكتب االأطفال امل�شورة وامللونة، اأي اأن ال�شور الذهنية ال تت�شكل بال�شرورة من املعاي�شة 
اليومية لهذه احليوانات اأو من روؤيتها يف حديقة احليوان، فقد ر�شمت هديل مثاًل وجه الفيل املبني 
يف ال�شكل )9)( من وحي �شورة الغالف على كتاب لالأطفال )انظر �شورة الغالف يف ال�شكل )60((. 
فقد لوحظ اأن الطفلة ر�شمت الفيل من خيالها ولي�س نقاًل عن الكتاب، فلم يكن الكتاب اأمامها، وال 
ي�شتطيع الطفل يف هذه املرحلة النقل اأو "ال�شف"، فهو ال يعرف بعد اأن ذلك ممكن، بل ير�شم �شورًا 
ذهنية بحتة. والالفت، ال بل املده�س، هو التقاط الطفلة الدقيق للتعبري املر�شوم على وجه الفيل، 

فارت�شم يف ذهنها واأخرجته يدها ب�شكل معرب متامًاً.  

ويبداأ ما يرمز للوجه اأو ال�شكل االإن�شاين بالظهور يف ال�شهور االأخرية من هذه املرحلة، وميثل ذلك 
الغالبية العظمى من  اإىل االأمام يف تطور االأطفال الفني. ويبدو االأ�شخا�س يف ر�شوم  خطوة مهمة 
كليهما.  اأو  االأيدي  اأو  االأرجل  متثل  خطوط  منها  تتدىل  دائرة  اأو  فقط  دائرة  هيئة  على  االأطفال 
ويكتفون يف البداية بالدائرة لتعرب عن الراأ�س واجل�شد معًا، الأن اجل�شد ال يعنيهم ولي�س جزءًا من 

ال�شكل )6)(
هديل - �شنتان و 0) اأ�شهر

)بطة زرقاء العني(

ال�شكل )))(
هديل - �شنتان و 9 اأ�شهر

)عنكبوت(

ال�شكل )8)(
هديل - �شنتان و 9 اأ�شهر

)�شمكة يف البحر(

ال�شكل )9)(: هديل – ) �شنوات متامًاً                          ال�شكل )60(   
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ال�شورة الذهنية التي متثل االأ�شخا�س لديهم، لكن بع�س االأطفال ير�شمون دائرتني، واحدة للراأ�س 
واالأخرى للج�شد. ويعرب اأطفال اآخرون عن اجل�شد واالأيدي واالأرجل بخطوط تبدو كاأعواد الكربيت. 
وهم بذلك ير�شمون �شورة ذهنية مب�شطة كافية للتعبري عما يهمهم يف االأ�شخا�س، اأال وهو الوجه 
الذي ال بد اأن تكون له قاعدة للجلو�س عليها، فري�شمون الدائرة التي نعتقد نحن اأنها الراأ�س، رغم 
اأنها بالن�شبة للطفل قد ال تكون اأكرث من الوجه. والر�شوم املدرجة يف االأ�شكال ))6 – )6( متثل 

على االأنواع املختلفة من الر�شوم الب�شرية قبل الثالثة.     
        

 

الدائرة والوجه:

ال �شّك اأّن الدائرة تذكر االأطفال بالوجه الب�شري، وهذه لي�شت ظاهرة مكت�شبة، واإمنا موروثة على 
اأهمية  لها  لت�شكيالت معينة  ا�شتعداد م�شبق،  واقع  ن�شتجيب، من  "اإننا  يقول غومربك  اإذ  يبدو،  ما 
بيولوجية لبقائنا. ومتييز الوجه الب�شري من هذا املنطلق غري مكت�شب بالكامل، بل اإنه مبني على نوع 
من ال�شفات وامليول املوروثة")9)(. وخالد  الذي لون الباب يف ال�شكل ))6( كان يف �شني احل�شانة، 

(39) Gombrich, p.103.

ال�شكل ))6(: زينب - �شنتان و ) اأ�شهرال�شكل ))6(: هديل - �شنتان و )) �شهرًا

ال�شكل ))6(: هديل - ) �شنوات متامًا
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وقد لوحظ اأنه كثريًا ما كان يخلق وجوهًا اأثناء تلوين امل�شاحات، فقد ر�شم وجهًا يطّل من �شباك هذا 
الباب بدافع من فطرته، فما نفع ال�شباك اإن مل يطّل منه اأحد؟

كما اأن الوجوه التي ير�شمها االأطفال اأحيانًا حتتوي على عيون فقط، وغالبًا ما 
يف  �شرورية  غري  زوائد  فهي  واالأذنان  االأنف  اأما  فقط،  وفم  عيون  على  حتتوي 
فنهم، واملتاأمل يف ذلك يجد اأن التعابري االإن�شانية تتحدد فعاًل من خالل العيون 
والفم، اأما االأنف واالأذنان فهي اأع�شاء �شاكنة وظيفتها الوحيدة منع نظارة الكبار 
من ال�شقوط. والر�شم املبني يف ال�شكل ))6( يعرب عن ذلك، فالعيون والفم هي 
التي �شنعت ذلك التعبري الغام�س يف الوجه، ومل يكن لالأنف الرمزي واالأذنني 

ال�شخمتني اأي دور يف ذلك.
 

اأن هذا  اإال  الوجه موؤ�شر على ذكائه،  الطفل يف  التي ي�شعها  التفا�شيل  اأن كمية  الدار�شون  ويدعي 
غري ثابت متامًاً، ولكن قدرة االأطفال يف حقيقة االأمر على ا�شتخدام الوجه اأداًة للتعبري عن امل�شاعر 
االإن�شانية حمدودة جدًا، فهم ال ي�شتطيعون يف اأغلب االأحوال �شوى التعبري عن م�شاعر الفرح واحلزن 
ت�شويرها.  عن  فيعجزون  ذلك  من  االأعقد  امل�شاعر  اأما  الر�شا،  وعدم  والعدوانية  اخلوف  ورمبا 
للتعبري، حتى عن هذه امل�شاعر  اأداًة  الوجه  ا�شتخدام  اأن قدرات االأطفال على  اإىل  االإ�شارة  وجتدر 
االإن�شانية االأ�شا�شية التي تنطبع بو�شوح على الوجه، تتفاوت من طفل اإىل اآخر، لكن التاأمل ال�شمويل 
يف لوحاتهم يك�شف عن قدرتهم على اإي�شال م�شاعر اأكرث تعقيدًا، كاالإح�شا�س باالإهمال اأو االإق�شاء 
اأو الوحدة اأو عدم اال�شتقرار، وغري ذلك من امليول الدفينة التي ال تني ت�شغل علماء النف�س وحتريهم. 

 
ويالحظ اأن االأطفال يبداأون بتلوين ر�شومهم يف اأواخر هذه املرحلة فقط، اإذ ال يكملون الر�شم بالقلم 
نف�شه الذي بداأوا، به بل يبدلونه ليجربوا غريه وياأخذون مبلء امل�شاحات، لكن من النادر اأن ير�شموا 

ال�شكل ))6(: خالد – ) �شنوات

ال�شكل ))6(: هديل - 
 �شنتان و )) �شهرًاً



49

مو�شوعًا متكاماًل كما يت�شح من املو�شوع ال�شكل )66(، فقد ر�شمت هديل  موزة وجامعًا يف تقابل 
غريب يف بيئة حمراء واأفق اأ�شفر!

لهم ذلك(،  اأتيح  )اإن  املائية  االألوان  �شيما  باالألوان، وال  اللعب  املبكرة  ال�شن  يلذ لالأطفال يف هذه 
وينتج عن ذلك لوحات ميكن ت�شميتها باللوحات التجريدية، وهي ر�شوم فيها عبثية وفو�شى لونية 

ظاهرة كما يتبني من الر�شم يف ال�شكل ))6(.

التلوين قبل الثالثة:

التلوين من  االإتقان يف  الر�شوم اجلاهزة، ويختلف م�شتوى  بتلوين  االأطفال يف هذه املرحلة  ين�شغل 
طفل اإىل اآخر، وال يتح�شن اإال مع املمار�شة التي ت�شاعد االأطفال على متييز االألوان املختلفة ب�شريًا 

وا�شتح�شان بع�شها، ورمبا البدء بالبحث عن األوان حمددة بداًل من االكتفاء مبا هو متاح فقط. 

ال�شكل )66(: هديل – ) �شنوات متامًا )موزة وجامع(

ال�شكل ))6(: هديل -  �شنتان و )) �شهرًاً
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اللعب والفن:

القدرة على اللعب هي مفتاح االإبداع لدى االأطفال، وفقدان هذه القدرة ماأ�شاة جتعل النمو الفني 
للطفل يتوقف قبل االأوان، فالفن واللعب رفيقان ال يفرتقان منذ االأزل، الفنان يتالعب ح�شيا مبا 
االإنتاج  يعزز من عمق  وقد  الذي ال حتده حدود،  الع�شوائي  العبث  اإىل حّد  ي�شل  قد  واللعب  يراه، 

الفني،  وال �شيما عند االأطفال. 

يقول هريقليط�س: "الدهر طفل يلعب الرند: اإنه مملكة طفل"، ويبني نيت�شه على هذه الفكرة فيقول: 
"لعب الفنان ولعب الطفل وحدهما هما اللذان ي�شتطيعان . . اأن ي�شيدا ويهدما بكل براءة. وهكذا، 
مثل الفنان والطفل، تلعب النار الن�شطة ب�شفة اأبدية . . حلظة من االكتفاء، ثم ت�شتبد بها احلاجة 
من جديد، كما تدفع احلاجة بالفنان اإىل اخللق. لي�س غرورًا مذنبًا هذا، بل غريزة اللعب امل�شتيقظة 
جمددًا هي التي ت�شتدعي ظهور عوامل جديدة. يرمي الطفل من حني الآخر بلعبته، لكنه �شرعان ما 
يعود اإليها بح�شب نزوة بريئة. غري اأنه حاملا ي�شرع يف البناء، ينطلق يجمع ويربط بني االأ�شياء وي�شوي 

االأ�شكال طبقًا لقانون وبح�شب انتظام داخلي �شارم")0)(.

واإذ تده�س الع�شافرُي االأطفال اأميا اإدها�س منذ �شنيهم االأوىل، فاإنهم قد يعربون يف عامهم الثاين 
عن رغبتهم بالطريان، ويراودهم احللم بالطريان يف نومهم ووعيهم على ال�شواء، فالطريان تعبري 

احلرية،  درجات  اأق�شى  اإىل  احلنني  عن 
فقد مات الفنان العظيم ليوناردو دا فن�شي 
وهو مل يزل يحاول الطريان، اإذ مل ي�شتغن 
اأنه  عنه  ُعرف  فقد  اأبدًا،  االأول  حلمه  عن 

كان يريد اأن ي�شنع ع�شفورًا يطري!  

التي ر�شمتها  ال�شكل )68(  اللوحة يف  تاأمل 
اأي   ، متامًاً و�شهران  عامان  وعمرها  هديل 
من  تكون  قد  اإنها  الكالم.  تتقن  اأن  قبل 
اأكرث ما  تبدع  التي  الفنية  ال�شدفة  اأفاعيل 
تبدع يف االأيدي العابثة، فقد كانت الطفلة 
فرحة باالألوان املائية، و�شرخت "بطة" رغم 

)0)( فريدري�س نيت�شة: هكذا تكلم زراد�ست - كتاب للجميع ولغري اأحد، ترجمة علي م�شباح )كولونيا - بغداد، من�شورات 

اجلمل، )00)(، �س )6.

ال�شكل )68(: هديل  -  �شنتان و�شهران
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اأن ما نتج عن فر�شاتها هو اأقرب اإىل االإوزة، وثمة �شجرة وع�شافري طائرة يف االأعلى للمتاأمل يف هذه 
اللوحة. بالطبع مل تتق�شد الطفلة كل ذلك بوعيها، لكنها كانت تقول اإنها تريد اأن تطري كالع�شافري، 

ف�شنعت ال�شدفة هذه اللوحة بيدها الربيئة ومن وحي طفولة  روحها احلاملة  بالطريان.

ر�شمت  اأ�شهر  ع�شرة  فبعد  كثريًا،  لديها  البط  يتطور  لكن مل 
البطة املو�شحة يف ال�شكل )69( )اإثر ر�شم جمموعة من البط 
املنبعج غري امللون كانت تبدو وكاأنها خمططات اأولية(، وذلك 
ال يقلل من اأهمية لوحتها االأوىل التي ر�شمتها الفطرة العابثة 
غري املقيدة ب�شيء. وما ي�شفع للبطة الثانية هو اأنها مر�شومة 
بوعي ذهني، فالعقل الطفويل بات يوجه اليد العابثة بلهو من 
نوع اآخر، ور�شيت عنها الطفلة ولونتها واأل�شقتها بنف�شها على 

احلائط! 

وقد التفت علماء النف�س اإىل اأهمية اللعب، الأنه يطلق العنان 
النف�شي  للعالج  مفتاحًا  وعّدوه  االأطفال،  لدى  الفني  للتعبري 

للكبار وال�شغار على حد �شواء. وباتت هناك حماوالت للتو�شل اإىل طرق مل�شاعدة الفنانني الذين 
فقدوا ال�شلة مع ذواتهم/فنهم با�شتخدام العالج اجل�شطلتي Gestalt Therapy ، في�شتفاد من 
فكرة اأن "احل�س امل�شرق واللعب احلر لدى االأطفال، الذي يبدو اأن ال هدف له، هو الذي يجعل الطاقة 
"عندما ال يكون اللعب ممكنًا  اإىل مثل هذه االبتكارات الرائعة"، ولذلك فاإنه  تتدفق بعفوية لتوؤدي 
فاإن عمل املعالج النف�شي يوجه نحو نقل املري�س من حالة عدم القدرة على اللعب اإىل حالة القدرة 

عليه")))(.

(41) www.gestaltreview.com/Portals/0/GR0504Amendt-Lyon.pdf

Gestalt Review, 5(4):225–248, 2001 , Art & Creativity in Gestalt Therapy,  N A N C Y A M E N D T - L Y O N.

ال�شكل )69(: هديل -  ) �شنوات متامًا
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املرحلة الثانية
الر�سم الرمزي الب�سيط والواقعية الذهنية

باملواد  باللعب  خاللها  االأطفال  وي�شتمر  العمر،  من  الرابعة  حتى  الثالثة  من  املرحلة  هذه  متتد 
التي  االأ�شا�شية  املكونات  ر�شم  عن  عبارة  وهي  الذهنية،  الواقعية  فيها  وتظهر  احلرة،  واخلرب�شة 
يتذكرها الطفل حول مو�شوع الر�شم )ال التي يراها ب�شريًا اأثناء الر�شم( بغ�س النظر عن اإمكانية 
روؤيتها جميعًا يف الوقت نف�شه. ويعّد الر�شم يف ال�شكل )0)( من االأمثلة التي تعرب جيدًا عن الواقعية 
عن  يتذكره،  باالأحرى  اأو  يعرفه،  ما  كل  لت�شوير  الطفل  حاجة  يعك�س  فهو  االأطفال،  لدى  الذهنية 
ال�شكل عند الر�شم، فقد ر�شمت هديل  ال�شخ�شني املوجودين داخل ال�شيارة ب�شكل نرى فيه اأرجلهما 

واأيديهما اأي�شًا، ومل تكتف بالراأ�س.

ويبدو اأن بيكا�شو حاول اإحياء الواقعية الذهنية التي متيز ر�شوم االأطفال 
ي�شور  فكان  البورتريهات،  ر�شم  عند  �شيما  وال  التكعيبية،  لوحاته  يف 
الوجه بالو�شعني اجلانبي واالأمامي يف اآن معًا كما يتبني يف ال�شكل )))(. 

ال�شكل  بالظهور يف هذه املرحلة، وال �شيما  االأ�شكال  وتبداأ معامل بع�س 
ي�شفون  ما  وغالبًا   ،)((( و   )((( ال�شكلني  من  يتبني  كما  االإن�شاين 
"اإنه يف حني  ليو  العائلة. ويقول دي  اأفراد  اأحد  باأنه  ال�شخ�س املر�شوم 
نف�شه  �شخ�شًا من جن�شهم  ير�شمون  االأطفال  من  العظمى  الغالبية  اإن 

ال�شكل )0)(: هديل -  ) �شنوات و 0) اأ�شهر

ال�شكل )))(:
 لوحة دورا مار -  بيكا�شو
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كحقيقة ثابتة، فاإنه من ال�شحيح اأي�شًا اأن النموذج الب�شري الذي ير�شمه الطفل بتلقائية هو �شخ�س 
بالغ ولي�س طفاًل . . . ومن املرجح اأن يكون الر�شم خمططًا ميثل ال�شخ�س البالغ االأهم بالن�شبة اإليه 
يف عامله")))(. ولكن ذلك ال ينفي اأن يقول بع�س االأطفال اإن الر�شم ميثلهم، كما فعل خالد  الذي ر�شم 

الر�شم املبني يف ال�شكل )))( وقال اإنه �شور فيه نف�شه راكبًا �شيارة.

واإن كان االأطفال مييلون اإىل الر�شم بقلم واحد وعدم تلوين ر�شومهم اخلا�شة يف هذه املرحلة، فاإنهم 
قد يلونونها بعدة األوان بداًل من موا�شلة اخلرب�شة والتلوين بقلم واحد. ففي الر�شـم املبني يف ال�شكل 
)))( لون خالد �شجرته بلونها الواقعي، ور�شم اجلذع باللون البني، رغم اأن االأطفال ال يلتزمون بعد 

باألوان الواقع يف هذه املرحلة، وا�شـتخدمت هديل عدة األوان اأي�شًا )ال�شكل ))(. 

(42) Di Leo (1973), p. 20 – 21.

ال�شكل )))(: خالد – ) �شنوات  و) اأ�شهر                  ال�شكل )))(: هديل - ) �شنوات و8 اأ�شهر

ال�شكل )))(:خالد – ) �شنوات و ) اأ�شهر )�شجرة(         ال�شكل )))( : هديل – ) �شنوات و�شهران
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بع�س  ت�شمية  على  ي�شرون  اأنهم  ورغم  عنها،  �ُشئلوا  اإن  اأ�شماء  ر�شومهم  باإعطاء  االأطفال  ويبداأ   
راأيهم الأنهم ال ير�شمون دائمًا  فاإنهم غالبًا ما يغريون  اأوقات الحقة،  اخلرب�شات باال�شم نف�شه يف 
الأنها  التايل،  اليوم  ين�شونها يف  ر�شومهم  فيوؤلفون ق�ش�شًا حول  لهم متامًاً،  وا�شحة  �شورًا ذهنية 
من حم�س اخليال، ويوؤلفون ق�ش�شًا اأخرى. اإنهم يف هذه املرحلة خياليون، ون�شمع كثريًا �شكوى من 
االأمهات واالآباء من ميل اأطفالهم اإىل الكذب، رغم اأنه لي�س �شوى مظهر من مظاهر خيالهم الوا�شع. 
ين�شونها، لذا يجب عدم  الواقعية و�شرعان ما  فق�ش�شهم املخرتعة ال تر�شخ يف ذهنهم كاالأ�شياء 
عّدها كذبًا مقلقًا. ويتزامن ا�شتعال اخليال هذا مع التطور اللغوي ال�شريع يف هذه املرحلة، والقدرة 
على متييز االأ�شكال واالألوان. ويالحظ اأن القدرة على متييز عدد كبري من االألوان تختلف من طفل 
اإىل اآخر، وال تعتمد على قدرته على حفظ م�شميات جديدة، بل على متييز االألوان متييزًا ب�شريًا 
فعليًا. فقد مييز طفل ما بني االأحمر والعنابي، وبني البني واملارون )البني املحمر(، وبني الرتكواز 

)اللون الفريوزي( واالأزرق اأو االأخ�شر، بينما ال يرى طفل اآخر اأن ثمة فرقًا بينها.

ال  فيها حتى  موجود  اأنه  االأطفال  يدعي  ما  الر�شوم  نرى يف  باأننا  املرحلة  هذه  التظاهر يف  ويجب 
ي�شعروا باالإحباط، "وال يوجد تف�شري ب�شيط لالأو�شاف التي يطلقها االأطفال على خرب�شاتهم... ولكن 
توجد اأدلة على اأنهم يحاولون الربط بني ر�شومهم والعامل املحيط بهم خالل الفرتة التي يبداأون فيها 

بت�شمية خرب�شاتهم اأو ت�شاميمهم اأو و�شفها")))(.  
 

جميلة  ر�شوم  ر�شم  من  االأطفال  من  الكثري  ويتمكن 
املرحلة،  هذه  يف  متامًاً  املعامل  وا�شحة  حمددة  الأ�شياء 
ال  الأنهم  دائمًا،  الكبار  تده�س  ال  ر�شومهم  ولكن 
املده�شة  الر�شوم  تكون  ما  فغالبًا  اأ�شا�شًا،  يالحظونها 
الر�شوم واخلطوط  اأو مهم�شة �شمن عا�شفة من  خمباأة 
كلية  نظرة  االأهل  اإليها  نظر  واإذا  االأخرى،  الع�شوائية 
اأيدي  بني  هباء  ي�شيع  الورق  باأن  ي�شعرون  قد  فاإنهم 
العوا�شف  تلك  يف  النظر  تدقيق  لكن  �شغارهم، 
فهذه  بق�شة.  مغطاة  كنوزًا  لنا  يك�شف  قد  واخلرب�شات 

مثاًل. غابة  الوردية عبارة عن  العا�شفة من اخلطوط 

(43) Malchiodi, p. 76.

ال�شكل )6)(: خالد 

 ) �شنوات و6 اأ�شهر )غابة(
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ويالحظ يف هذه املرحلة اأن االأطفال يبداأون بر�شم ما يتعلمونه من 
لهم،  تر�شم  عندما  ويفرحون  الكبار  يحبها  اأ�شكااًل  بو�شفها  حروف 
اأما حماولة جعل االأطفال يربطون بينها وبني االأ�شوات املختلفة فاأمر 

ال يعنيهم كثريًا، ال �شيما يف بداية هذه املرحلة.

ويالحظ اأن االأطفال يف هذه ال�شّن كثريًا ما ير�شمون احلروف باالجتاه 
االأطفال  بني  انت�شارًا  الظاهرة  هذه  "وتزداد  باملقلوب،   اأو  املعاك�س 
الذين ي�شتخدمون اليد الي�شرى يف مرحلة تعلمهم للكتابة")))(، كما 
كتبته  فقد   ،)(8 )ال�شكل  بالعربية  ال�شمها  هديل   كتابة  من  يت�شح 
ال�شكل  يف  الثانية  ال�شورة  ويف  باالإجنليزية.  ا�شمها  كتابة  اجتاه  يف 

)9)(  كتبت ا�شمها باالإجنليزية معكو�شًا مع العديد من احلروف املقلوبة راأ�شيًا واأفقيًا يف االأ�شماء 
 Mohammad ثم Nany ثم Jamal ثم  Hadeel ثم Khalid ثم Sawsan االأخرى التي هي
اإليها)))(،  الطفل  تنبيه  ت�شتدعي  وال  نف�شها  تلقاء  من  وتزول  مقلقة  الظاهرة غري  وهذه  بالرتتيب. 
لذا ميكن  ير�شمها،  التي  واملربعات  كاملثلثات  للطفل،  بالن�شبة  اأ�شكااًل جمردة  اإال  لي�شت  فاحلروف 

ر�شمها باأي اجتاه.

ال�شكل )8)(: هديل – ) �شنوات و 0) اأ�شهر                       ال�شكل )9)(: هديل – ) �شنوات و 8 اأ�شهر  

(44) Di Leo (1983), p. 158.

(45) Ibid, p. 158.

ال�شكل )))(: خالد 
 ) �شنوات و�شهران
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الهتمام بر�سم ال�سجر والورد:

يبدي االأطفال اهتمامًاً كبريًا بر�شم االأ�شجار والورود يف هذه املرحلة، ويهتم بع�شهم بهذه املوا�شيع 
اأكرث من اهتمامهم بر�شم االأ�شخا�س، فاالأطفال ينجذبون بفطرتهم اإىل الطبيعة وجمالها، وتت�شابه 
االأ�شجار التي ير�شمها االأطفال املختلفون يف هذه املرحلة ولكنها تبداأ بالتغري وتاأخذ طابعًا فرديًا مع 
النمو وا�شتمرار االهتمام بها مو�شوعًا جديرًا بالر�شم. فخالد  الذي ر�شم االأ�شجار يف االأ�شكال من 
)80( اإىل ))8( كان مغرمًا بها، وكانت مو�شوعه الرئي�س منذ نعومة اأظفاره، فر�شم اأنواعًا كثرية 

هذه مناذج منها:

ويقال اإن "الطفل ال ينظر اإىل االأ�شجار. اإنه قانع مبخطط 'مفاهيمي' لل�شجرة، وهو خمطط يف�شل 
يف مطابقة اأي �شجرة واقعية... وهذا االعتماد على البناء بداًل من التقليد ُعزي اإىل طبيعة الذهنية 
اخلا�شة التي متيز االأطفال والنا�س البدائيني الذين يعي�شون يف عامل خا�س بهم")6)(. اأما املحللون 
النف�شيون فيقولون اإن ال�شجر ميثل احلياة العاطفية للطفل، وال �شيما اجلذع، لذلك فاإنه غالبًا ما 
و ))8(  ال�شكلني ))8(  املبينتني يف  ال�شجرتني  االأطفال،  ويالحظ ذلك يف  يكون ثخينًا يف ر�شوم 

اللتني تخلوان من االأوراق تقريبًا، فاجلذع املهيب هو حمور الر�شم.

(46) Gombrich,  p. 87.

ال�شكل )80(:
خالد – ) �شنوات 
و) اأ�شهر )غابة(

ال�شكل ))8(:
خالد – ) �شنوات

و) اأ�شهر

ال�شكل ))8(:
خالد – ) �شنوات

و) اأ�شهر
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ال�شكل ))8(: خالد – ) �شنوات و 8 اأ�شهر           ال�شكل ))8(: خالد – ) �شنوات و 8 اأ�شهر

وي�شري دي ليو اإىل درا�شة قام بها اإ. ف. هامر للمقارنة بني اأهمية ر�شم االأ�شخا�س ور�شم االأ�شجار 
يف ر�شوم االأطفال فوجد اأن:

"هناك فرقًا كبريًا يف م�شتويات �شرب ال�شخ�شية التي تتفتح من جراء ر�شم هذين املو�شوعني، 
فيمكن  ال�شخ�شية،  من  اأعمق  واإىل طبقات  اأهم  اأولية  اأماكن  اإىل  ت�شل  ال�شجرة  اأن  يرى  فهو 
الو�شول اإىل امل�شتويات االأكرث عمقًا منها من خالل ر�شوم االأ�شجار امللونة . . . وا�شتخدام ر�شوم 
االأ�شجار للتحليل ي�شتند اإىل الفر�شية القائلة اإن االأ�شجار �شور غري واعية للذات، اإذ يعتقد اأن 
املكونات الثالثة االأ�شا�شية لل�شجرة متثل عوامل ال�شخ�شية الثالثة االأ�شا�شية اأي�شا، فاجلذع ميثل 
احلياة العاطفية، واجلذور متثل احلياة الغريزية، بينما ميثل التاج احلياة الذهنية واالجتماعية. 

وهذه االفرتا�شات مدعومة باأدلة اإكلينيكية")))(. 

ر ميالنها  ويبدو اأن خالدًا  ا�شتعا�س عن احلجم بالطول يف ال�شجرة املائلة يف ال�شكل ))8(، ويذكنِّ
الي�شار  "اجلزء  اأن  من   بوالندر  كي  الباحثة  تدعيه  ال�شديد مبا 
ميثل  منها  االأمين  واجلانب  االأنثوي،  اجلانب  ميثل  الورقة  من 
اجلانب الذكوري، وال�شجرة التي متيل اإىل جانب دون اآخر ت�شري 
اإىل الطرف الذي ميتلك ال�شطوة االأكرب من بني االأم واالأب".)8)(  
النف�س  علماء  كتب  يف  ترد  التي  املقوالت  هذه  مثل  اأن  واأعتقد 
اأحيانًا يجب اأن تندرج �شمن اإطار "علم التنجيم"، ال علم النف�س، 
فال�شجرة يف ال�شكل ))8( ال�شابق التي متيل اإىل اليمني ر�شمها 
خالد  بعد مدة ب�شيطة من ر�شم ال�شجرة التي متيل اإىل الي�شار يف 

ال�شكل ))8(، فهل فقدت االأم هيمنتها خالل تلك املدة؟!

(47) Di Leo (1983), p. 168.

(48) Ibid, p.14. 

ال�شكل ))8(: خالد 
) �شنوات و 0) اأ�شهر
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وتقول الباحثة كلري جولومب "اإن مناذج االأ�شجار التي ير�شمها اأطفال ترتاوح اأعمارهم بني الثالثة 
اأو  اأن ترى يف ر�شومهم وجودًا لالأغ�شان  واخلام�شة غري كثيفة وخالية من التفا�شيل، فمن النادر 

الفروع اأو االأوراق")9)(، لكن يالحظ من االأ�شجار ال�شابقة اأّن هذا غري �شحيح متامًاً.

وتظهر الورود ب�شكل اأقل من االأ�شجار يف ر�شوم االأطفال يف هذه املرحلة، رغم اأن بع�س االأطفال يبدون 
واملزهريات،  بالورود  مبكرًا  اهتمامًاً  خالد   اأبدى  فقد  دون غريها،  معينة  بثيمات  اهتمامًاً خا�شًا 
حانيٌة  اأيٍد  وكاأنها  ال�شخمة  االأوراق  تبدو  اإذ  كبرية،  ب�شاعرية  مثاًل   )86( ال�شكل  يف  الوردة  ور�شم 
حتت�شن الوردة ال�شئيلة ذات الثالث بتالت، وهذا الر�شم من الر�شوم القليلة التي لونها خالد يف هذه 
املرحلة، فاالأطفال يف هذه املرحلة ال يلونون ر�شومهم كما ذكر �شابقًا، بل يلونون الر�شوم اجلاهزة. 

وقد وا�شل خالد  �شغفه بالورد مو�شوعًا اأ�شا�شّيًا يف املراحل الالحقة.

  

الهتمام بر�سم الوجوه/ الأ�سخا�ش:

ث عنها اهتمامًاً بر�شم االأ�شخا�س، وتتخذ ال�شمة الغالبة  يبدي االأطفال يف املرحلة العمرية التي نتحدَّ
لهوؤالء االأ�شخا�س يف ر�شوم الغالبية العظمى من االأطفال �شكل الدائرة التي تتدىل منها خطوط متثل 
االأرجل اأو االأيدي اأو كليهما، لكن بع�س االأطفال ير�شمون دائرتني، واحدة للراأ�س واالأخرى للج�شد 
ا�شتمرارًا للنهج نف�شه الذي بداأ يف املرحلة ال�شابقة. والر�شوم املدرجة يف االأ�شكال ))8 – 89( من 

االأمثلة على النماذج الب�شرية املختلفة التي تظهر يف ر�شوم االأطفال بني الثالثة والرابعة من العمر.

              

(49) Golomb, Claire (2004), The Child"s Creation of a Pictorial World. New Jersey: Laurence Earlbaum Associates, p. 89

ال�شكل )86(: خالد – ) �شنوات و ) اأ�شهر
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واالأطفال غالبًا ما ير�شمون لل�شم�س عيونًا وفمًا، اأي اأنهم ُي�شِقطون ما هو ب�شري عليها، فخالد  الذي 
وكانت  االأ�شا�س  مو�شوعه  كانت هي  اإذ  بها،  ال�شفحة  م�شاحة  )90( مالأ  ال�شكل  ال�شم�س يف  ر�شم 
اأول �شم�س ير�شمها، فر�شمها ترنو بعيونها اإىل ال�شماء! ومل يقلد اأحدًا يف ذلك، فقد اأغرته الدائرة 

"اإنه ملن  ليو  لل�شم�س.  ويقول دي  بر�شم وجه با�شم 
من  االأطفال  اأن  كيف  نلحظ  اأن  لالهتمام  املثري 
ير�شمون  �شا�شعة  م�شاحات  تف�شلها  عديدة  بقاع 
واتفقوا  اجتمعوا  وكاأنهم  نف�شها،  بالطريقة  ال�شم�س 
على ذلك")0)(، اأما الر�شم يف ال�شكل ))9( فيعك�س 
امليل املبكر لدى هديل  اإىل ت�شوير الب�شر كالورود، 
راأ�س  لهم  االأطفال  من  متالحقة  جمموعة  فر�شمت 

وجذع وبتالت بداًل من االأطراف وال�شعر! 

(50)  Di Leo (1973), p. 84.

ال�شكل ))8(: خالد 
) �شنوات و) اأ�شهر

ال�شكل )88(: مريا 
 ) �شنوات

ال�شكل )89(: علي ))(
) �شنوات وعدة اأ�شهر

ال�شكل )90(: خالد – ) �شنوات و 0) 
اأ�شهر )�شم�س ترنو اإىل ال�شماء(

ال�شكل ))9(: هديل - ) �شنوات متامًا
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الهتمام بر�سم احليوانات:

الطيور  �شيما  ال  املرحلة،  هذه  يف  اأو�شح  ب�شكل  االأطفال  ر�شوم  يف  بالظهور  احليوانات  تبداأ 
الب�شيطة  اخلطوط  التقاط  يف  ويبدعون  وال�شالحف،  واحل�شرات  والقطط  واالأ�شماك 
االأمثلة  بع�س  يلي  وفيما  ذهنهم،  يف  املر�شوم  احليوان  عن  رمزي  ب�شكل  للتعبري  الكافية 

:)9( – �شكال ))9  االأ يف 

         

               
                                      

               

         

ال�شكل ))9(: هديل – ) �شنوات و)) �شهرًاً
)اأرنب يتعر�س لل�شرب!(

ال�شكل ))9(: هديل – ) �شنوات و 9 اأ�شهر
)قطط(

ال�شكل ))9(: خالد – ) �شنوات و) اأ�شهرال�شكل ))9(:  خالد -  ) �شنوات و0) اأ�شهر
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التحكم بامل�ساحة:

يظهر الكثري من االأطفال قدرة الفتة على التحكم مب�شاحة الورقة اأمامهم، ففي الر�شمني املبينني يف 
ال�شكلني )96( و ))9( ر�شم كل من الطفلني وجهًا بحجم �شفحة )A بثقة، وتنبثق الرقبة يف الر�شم 

االأول يف ال�شكل )96( من الزاوية اليمنى، مما يعطي الوجه ا�شتدارة خفيفة اإىل الي�شار. 

 الإطار حول الر�سوم

وترى االأطفال اأحيانًا ير�شمون اإطارًا حول ر�شومهم غري مكتفني بحدود الورقة الطبيعية، وي�شاعدهم 
ذلك يف االإح�شا�س ب�شيطرتهم على ما يقومون به "ويعك�س اإدراكهم للم�شاحة الكلية" )))( كما يت�شح 

من الر�شوم يف ال�شكلني )98( و )99(.

               

(51) Preble, Duane & Sarah (1985), Art Forms. New York: Herper & Row, p. 21.

ال�شكل ))9(: هديل - ) �شنوات و�شهر واحدال�شكل )96(: خالد – ) �شنوات و6 اأ�شهر

ال�شكل )99(: هديل – ) �شنوات و ) اأ�شهر    ال�شكل )98(: هديل – ) �شنوات و 0) اأ�شهر
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يبدو للوهلة االأوىل اأن عملية الر�شم عند االأطفال ع�شوائية، لكنها للمتعمق فيها ع�شوائية موجهة، 
الأن الفنانني ال�شغار لديهم مرجعية داخلية تتحكم بح�شهم اجلمايل البدائي، فقد اكت�شف فرويد 
"الدور احلا�شم الذي يلعبه 'الزمن البدئي والفردو�شي'  يف الطفولة االأوىل، غبطة ما قبل الفطام، 

اأي قبل اأن ي�شبح الزمن، بالن�شبة لكل فرد 'زمنًا معا�شًا' ")))(.

التوازن يف الت�سميم الفني:

يظهر االأطفال قبل �شن الرابعة، بعد اال�شتغال باأدواتهم الفنية بزخم كاٍف، القدرة على حتقيق التوازن 
اأو زاوية من الورقة دون غريها، وهذا ي�شري اإىل قدراتهم  يف الر�شم، فال يرتكز كل الر�شم يف جهة 
اأخرى،  اأحيانًا  وتناظر  اأحيانًا  توازن  يعوزهما من  وما  الفنيني  والتكوين  بالت�شميم  املتعلقة  الفطرية 
وذلك وفق قوانني طفولية لطيفة وغري ملقنة، بل جديرة بالتاأمل والتحليل، "فاالأطفال يظهرون دائمًا 
نبداأ  املتوازنة عندما  بالتكوينات  الفطري  نخ�شر هذا احل�س  ولكننا  بالت�شميم،  داخليًا  تقريبا ح�شًا 
اأن نعيد اكت�شاف  بالنظر اإىل العامل من وجهة نظر درا�شية ومفاهيمية، لذا يلزمنا  ب�شفتنا بالغني 
ح�شنا الفطري بالت�شميم")))(. ويبدو اأن اأ�شا�س القواعد الفنية املو�شوعة للتكوين الفني وتوازنه هو 
احل�س الفطري املوروث ال القواعد العلمية البائنة، فلماذا يعّد التكوين يف ر�شوم احلياة ال�شاكنة الذي 
اأو اأربعة فقط؟ كلنا نوؤيد  يحوي ثالثة اأو خم�شة عنا�شر اأكرث توازنًا من ذاك الذي يحوي عن�شرين 

بقناعتنا  ال  الفطرية  الفنية  باأحا�شي�شنا  القاعدة  تلك 
العقلية، فالبدائية يف الفن ال تزول. اإن قوانينه الطبيعية 
لها،  ن�شتجيب  اأن  اإال  علينا  وما  اجلينات،  يف  مطبوعة 
"فعندما تو�شع عدة تكوينات جنبًا اإىل جنب يف اجلزء 
ح�ّس  على  احلفاظ  ميكن  فاإنه  ال�شفحة،  من  املركزي 
بدائي بالنظام والتوازن" )))(، واللوحة يف ال�شكل )00)( 
مثال على ذلك، فهي تربز متكن خالد  قبل الرابعة من 
عمره متكنًا فطريًا تامًا من اأدوات فنه، فقد ر�شم �شمكة 
االأخرى  الفراغات  يلوث  ومل  ال�شفحة،  مركز  وبطة يف 
بالتكوين  الفطري  فاحل�س  ع�شوائية.  وخطوط  بر�شوم 
الفني املتوازن جاء تلقائيًا مبجرد اإتاحة الفر�شة للطفل 
لتطوير روؤاه الفنية اخلا�شة، فكان القو�س االأزرق حتت 

)))( مر�شيا اإلياد، مظاهر الأ�سطورة، ترجمة نهاد خياطة )دم�شق، دار كنعان للدرا�شات والن�شر( )99)، �س 6).

(53) Ibid, p. 21.

(54) Golomb,  p. 191.

ال�شكل )00)(: خالد 
 ) �شنوات و ) اأ�شهر
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الفراغ  وكان  كلها،  العامل  بحار  عن  للتعبري  كافيًا  الطلق!(  الهواء  يف  تتنف�س  )التي  وال�شمكة  البطة 
املخلوقني  االنتباه عن  ت�شتت  اأي غيوم قد  الإ�شافة  ال�شماء دون احلاجة  للتعبري عن  كافيًا  االأعلى  يف 

ال�شعيدين.

اخلفة وانعدام اجلاذبية وال�سباحة يف الأثري:

ال يحرتم االأطفال قوانني اجلاذبية االأر�شية، فقد ي�شقط التفاح يف فنهم اإىل اأعلى. وتتميز االأ�شكال 
يف هذه املرحلة باأنها تطفو وت�شبح حرة يف الهواء، وقد تكون بع�س االأ�شياء اأو ال�شخو�س معكو�شة، الأن 
الطفل يدير الورقة كما ي�شاء ليتمكن من الر�شم على االأجزاء البعيدة عنه، فالقطار يف ال�شكل ))0)( 
الطافيان يف  الطفالن  وي�شكل  الف�شاء.  ي�شبحان يف  و�شكته  والقطار  وال يالم�شها،  ال�شكة  فوق  يطري 

ال�شكل ))0)( عقربي ال�شاعة، ولكاأنهما ي�شبحان يف املكان والزمان معًا! 

والر�شم املدرج �شابقًا يف ال�شكل )0)( من االأمثلة االأخرى على انعدام اجلاذبية انعدامًا تامًا يف فن 
االأطفال، فال�شخ�شان يف ال�شيارة يطريان كبالونات الهيليوم! 

ويبداأ الطفل باإدراك اأهمية ر�شم االأ�شياء على قاعدة اأر�شية ويف اجتاه واحد يف اأواخر هذه املرحلة، 
ولكن ذلك االإدراك ي�شبح جليًا اأكرث بعد الرابعة من العمر، ويح�شل هذا التطور ب�شكل تلقائي وال 
ي�شتدعي اأي توجيه اأو تدخل. "وقد يكون لدى الطفل منطق ب�شري �شخ�شي يحكم الطريقة التي ي�شع 

بها االأ�شكال، وهذا يعّد مظهرًا طبيعيًا من مظاهر تطور التعبري الفني")))(.

(55) Malchiodi, p. 83.

ال�شكل ))0)(: هديل – ) �شنوات
 و 0) اأ�شهر )�شاعة!( 

ال�شكل ))0)( خالد – ) �شنوات و 0) اأ�شهر



64

عدد الأرجل والأيدي:

اأن االأطفال ير�شمون عددًا ع�شوائيًا من االأرجل واالأيدي للمخلوقات يف ر�شومهم، فعددها  يالحظ 
الدقيق غري مهم، لذا فاإن اجلمل املبني يف ال�شكل ))0)( تكفيه ثالثة اأرجل:

  Baseline ر�سم خط الأ�سا�ش

يحاول االأطفال ال�شغار عند نقطة ما يف م�شرية تطورهم الفني يف هذه املرحلة اأن ي�شعوا االأ�شياء 
االأر�شية، فري�شمون خط  الهواء �شد اجلاذبية  �شابحًة يف  الكائنات  لر�شم  امليل  االأر�س رغم  على 
قال  وما   ،)(0(( ال�شكل  الغرائبي يف  الطائر  عليه  يقف  الذي  ر�شومهم، كذاك  اأ�شا�س مرجعيًا يف 
خالد اإنه بركة من مياه املطر حتت ال�شـيارة الغرائبية اأي�شًا يف ال�شكل ))0)(. وميثل هذا االكت�شاف 
الفطري خطوة اإىل االأمام يف تطورهم املعريف، رغم اأنه اكت�شاف قد ال يكون �شارًا لهم، فهو يعني 

اأنهم لن ي�شـتطيعوا الطريان، واالأمر نف�شـه �شـينطبق على املخلوقات يف ر�شـومهم. 

       

ال�شكل ))0)(: خالد – ) �شنوات و ) اأ�شهر

ال�شكل ))0)(: خالد – ) �شنوات و 6 اأ�شهر   ال�شكل ))0)(: هديل - ) �شنوات متامًاً                
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ومن الطريف اأن هديل  ر�شمت خط اأ�شا�س يف الر�شم املبني يف ال�شكل )06)(، لكنها اأهملته، فكل 
�شيء يطوف فوقه لكن يف اجتاه واحد.

عدم الكرتاث باجل�سد،  وكيفية التمييز بني اجلن�سني

ذكر  كما  بالراأ�س  غالبًا  يكتفون  بل  الفنية،  م�شريتهم  بداية  يف  اجل�شد  االأطفال  ير�شم  ال 
الغالب  يف  يجعلونه  ثانويًا،  يبقى  فاإنه  ر�شومهم  يف  اجل�شد  يدخلون  عندما  لكنهم  �شابقًا، 
فقد جعلت  املربع،  اأو  كاملثلث  اآخر  �شكاًل  هند�شيًا  ياأخذ  وقد  الراأ�س،  دائرة  اأ�شغر من  دائرة 
لتثبيت  ارتكاز  نقطة  االأعلى  راأ�شه  مثلثًا  اجل�شد   )(0(( ال�شكل  يف  املدرج  الر�شم  يف  هديل 
اإال  العامل،  هذا  يف  البنات  عن  يختلفون  االأوالد  اأن  يعرفون  االأطفال  اأن  ورغم  فوقها.  الراأ�س 
املنكو�س  اأو  الكثيف  فال�شعر  ال�شعر،  كثافة  هو  ر�شومهم  يف  اجلن�شني  بني  الوحيد  املميز  اأن 
هديل  اأن  الطريف  ومن  لالأوالد.  اخلفيف  ال�شعر  ويكون  للبنات  يكون  ر�شومهم  يف  الطويل  اأو 
اليمني  اإىل  الي�شار  من  اأفرادها  اإن  قالت   )(0(( ال�شكل  يف  العائلية  ال�شورة  ر�شمت  عندما 
رمبا  الذي  االأخري  الطفل  ت�شّم  ومل  املربية،  ثم  االأب  ثم  نف�شها  الطفلة  ثم  االأخ  ثم  االأم  هم 
الذكران يف  اأما  �شعرًا، فهو غري حمدد اجلن�س،  لذا فهي مل متنحه  ا�شتطرادًا باخلطاأ،  ُر�شم 

كثيف! الثالث   االإناث  �شعر  بينما  خفيف  ف�شعرهما  ال�شورة 

ال�شكل )06)(: هديل – ) �شنوات و)) �شهرًاً
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بدء الهتمام بالر�سوم العائلية:

عائلية  �شور  بر�شم  املرحلة  هذه  يف  االأطفال  يبداأ 
من  يت�شح  كما  منفردين  اأ�شخا�س  من  بداًل 
مو�شوع  وهذا   ،)(0(( ال�شكل  يف  ال�شابق  الر�شم 
الدار�شون يف  التي ي�شتخدمها  املوا�شيع املهمة  من 
حالة  على  االإطالل  يف  االأطفال  نف�س  علم  جمال 
ال  ال�شور  يف  االأ�شخا�س  فرتتيب  النف�شية،  الطفل 
يكون اعتباطيًا، فالطفل يف العادة ير�شم ال�شخ�س 
بجانب  نف�شه  وير�شم  اأواًل  اإليه  بالن�شبة  االأهم 
ال�شخ�س الذي يحبه، لذا فاإن الطفل الذي ير�شم 
اأو الذي ير�شم  اأفراد العائلة  نف�شه بعيدًا عن بقية 
يدرج  ال  الذي  اأو  ال�شغر،  يف  متناه  ب�شكل  نف�شه 
ي�شعر  اأ�شاًل، يكون معتاًل نف�شيًا  نف�شه يف ال�شورة 
اإما باال�شطهاد اأو بالدونية اأو غري ذلك. وال�شخ�س 
اأثريًا  يكون  التفا�شيل  من  اأكرب  بقدر  يحظى  الذي 
لدى الطفل. والر�شم املبني يف ال�شكل )08)( ميثل 
اأم هديل واأباها، والر�شم ملن يعرف اأباها يعرب عنه 
الطفلة  ر�شمت  مِلَ  الوا�شح  غري  من  لكن  متامًاً، 

هاالت فوق راأ�شيهما! 

ال�شكل )08)(: هديل - 
 ) �شنوات و�شهر واحد

ال�شكل ))0)(: هديل – ) �شنوات متامًاً



67

اأما الر�شمان املدرجان يف ال�شكلني )09)( و)0))( فيمثالن �شورتني عائليتني خطتهما يد هديل 
اأنها متيل اإىل ت�شوير االأ�شخا�س على هيئة الورود اأحيانًا، كما يالحظ يف الر�شم  اأي�شًا. ويالحظ 
العائلي االأول اأن ال�شخ�س الذي ميثل اأباها مقلوب، ويف الر�شم الثاين اإحدى الورود مقلوبة، فلم تكن 
الطفلة يف هذه الر�شوم قد اأدخلت خط االأ�شا�س بعد، فر�شمت ال�شخو�س وهم ي�شبحون يف الف�شاء، 

ولكن يالحظ اأن لكل وردة خط اأ�شا�س اأو اأر�شية خا�شة بها. 

       

 .  . الوحيد  والتف�شري  االأطفال،  لدى  حتى  ماألوف  غري  اأمر  االأ�شخا�س  َقْلَب  "اإن  ليو  دي  يقول 
ير�شمون  الذين  واالأطفال  القواعد،  من  العديد  ع�شوائية  هو  جدًا  ال�شغار  االأطفال  حالة  يف 

االأ�شالة")6)(. من  نوعًا  يظهرون  اإمنا  اخلا�شة  وقواعدهم  طريقتهم  وفق 

(56) Di Leo (1973), p. 20.

ال�شكل )0))(: هديل – ) �شنوات و 8 اأ�شهرال�شكل )09)(: هديل – ) �شنوات و 8 اأ�شهر 
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الهتمام بر�سم و�سائط النقل:

يهتم االأطفال اأميا اهتمام بو�شائط النقل، فهي و�شائل يرتبط ركوبها باالإح�شا�س باحلرية والطريان، 
اأبدًا. وتظهر الر�شوم يف االأ�شكال  اأكرث من البنات، وتكاد ال تغادر ر�شومهم  ويهتم بر�شمها االأوالد 

)))) - )))( بع�س و�شائط النقل التي يهتم بها االأطفال قبل الرابعة من العمر.

ال�شكل ))))(: هديل 
) �شنوات  و ) اأ�شهر )طائرة(

ال�شكل ))))(: هديل
 ) �شنوات و ) اأ�شهر )مركب(

ال�شكل ))))(: خالد - ) �شنوات و 6 اأ�شهر )مركب(

ال�شكل ))))(: خالد 
 ) �شنوات  و ) اأ�شهر )�شيارة(

ال�شكل ))))(: خالد 
 ) �شنوات  و ) اأ�شهر )طائرة(
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الر�سم التجريدي والزخرفة يف هذه املرحلة:
ا�شتخدمت  فقد  العمر،  والرابعة من  الثالثة  بني  والزخرفة  التجريد  اإىل  ر�شوم متيل  اأحيانًا  تظهر 
هديل  تقنية التنقيط يف اإخراج الر�شم التجريدي يف ال�شكل )6))(، وتقنية عدم ترك القلم والر�شم 
املت�شل يف اإخراج الر�شم يف ال�شكل ))))(، وكاأنها كانت تدر�س  اأ�شاليب خمتلفة يف الر�شم، فالر�شم 
النقطي املتقطع والر�شم بخط مت�شل من االأ�شاليب الفنية املعروفة، فاالأول جنده عند جورج �شورا 
وهرني اإدموند كرو�س مثاًل، والثاين جنده عند بيكا�شو وغريه. اأما اإثبات اأن تكون هذه االأ�شاليب يف 
الر�شم تعبريًا عن ال�شيق والتوتر )بح�شب وجهة نظر بع�س املحللني النف�شانيني(، اأو جمرد الفرح 

الطفويل بالتجريب، فيقع خارج نطاق هذه الدرا�شة.

   

     

اأما الر�شم التجريدي الالفت يف ال�شكل )8))( الذي يبدو كحطام �شفينة طافية يف البحر، فيدعو 
اإىل الت�شاوؤل حول ال�شدفة التي �شنعته بيد طفلة يف الثالثة واحلالة النف�شية التي دفعتها اإليه.

ال�شكل ))))(: هديل – ) �شنوات و�شهران ال�شكل )6))(: هديل – ) �شنوات و�شهران

ال�شكل )8))(: هديل – ) �شنوات و ) اأ�شهر
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وقد تكون الر�شوم التجريدية يف ال�شكلني )9))( و )0))( ذات حممول نف�شي اأي�شًا، وال �شيما الر�شم 
يف ال�شكل )9))(، ولكن املرء ال يكاد ياأبه به اأو يدركه، الأن جمالية ال�شكلني التجريديني والهارمونية 
واخلفة فيهما تلفت النظر اإليهما ب�شفتهما عملني فنيني لطيفني ال اأكرث، وما يدل على اأن الطفلة قد 

ر�شمت الر�شم يف ال�شكل )0))( بفرح هو اأنها لونته. 
           

التلوين قبل الرابعة من العمر:

ي�شتمر ان�شغال االأطفال يف هذه املرحلة بتلوين الر�شوم اجلاهزة يف دفاتر الر�شم، ويتح�شن م�شتوى 
االإتقان يف التلوين لديهم، اإذ تزداد قدرتهم على التحكم باأيديهم، اإال اأن ت�شجيعهم على الر�شم احلر 
اأنف�شهم  والتعبري عن  الر�شم  الر�شوم اجلاهزة، فهم قادرون على  تلوين  اإرغامهم على  اأف�شل من 
اإمكانيات تطوير مداركهم  ال�شابق، لذا فاإن  من خالله ب�شكل يثري االنتباه كما يت�شح من العر�س 
وقدراتهم من خالل الر�شم احلر اأكرث بكثري، ولكن ذلك ال ينفي اأنَّ تلوين االأطفال للر�شوم اجلاهزة 
اللونية  الدرجات  ومتييز  البديع،  االألوان  عامل  واكت�شاف  القلم،  على  ال�شيطرة  على  ي�شاعدهم 
ن  املختلفة، ومالحظة التفا�شيل يف تلك الر�شوم وجعلها خمزونًا ب�شريًا لر�شومهم الالحقة، فقد لوَّ
خالد  كل �شباك من �شبابيك البا�س ال�شغري يف ال�شكل ))))( بلون خمتلف تقريبًا، فقد كان يحب 

االألوان ويتفوق على اأقرانه يف احل�شانة يف ت�شمية االألوان ومتييزها.

ال�شكل )0))(:  هديل -  ) �شنوات و )) �شهرًاً ال�شكل )9))(:  هديل – ) �شنوات و ) اأ�شهر

ال�شكل ))))(



71

اأما هديل  التي لونت حبة الطماطم املبينة يف ال�شكل ))))( بدقة تامة، فقد ا�شتخدمت درجتني 
خمتلفتني من االأحمر فقط،  فهي تعلم اللون احلقيقي حلبة الطماطم وال خيار  لديها �شوى االأحمر، 

فنوعت ثيمة اللون االأحمر  مما �شاعد يف اإ�شفاء قدر من الكروية على ال�شكل. 

ولكن رغم تلك الفوائد التي قد يجنيها الطفل من تلوين كتب الر�شوم فاإن امل�شار اأكرب، فقد "اأقر 
الباحثون يف جمال الرتبية الفنية اأن معظم االأطفال الذين يعطون كتبًا للتلوين وكتب تدريبات و�شورًا 
اأوراق منفردة مطبوعة يف البيت ويف املدر�شة يتولد لديهم اعتماد على تلك  مر�شومة م�شبقًا على 
وترتبط  بالفرادة  تت�شم  الدافع خللق �شور  ويخ�شرون  ال�شخ�شية،  النمطية اجلاهزة وغري  ال�شور 
بتجاربهم اخلا�شة من ناحية، والدافع للتو�شل اإىل اأ�شاليب فردية للتعبري عن تلك ال�شور من ناحية 

اأخرى، ومثل هذه التوجهات قد تعيق اأي�شًا تطور ال�شلوك املن�شبط واملهارات")))(.

(57) Preble, p. 20.

ال�شكل ))))(
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املرحلة الثالثة
تطور الواقعية الذهنية والتلوين الغرائبي

متتد هذه املرحلة الفنية  الأغرا�س هذه الدرا�شة من الرابعة حتى ال�شاد�شة من العمر، وتتزامن مع 
مرحلة الرو�شة االأوىل والثانية قبل دخول االأطفال املدر�شة االبتدائية، اأي املرحلة التي يبداأون فيها 
بتعلم احلروف وقراءتها، لذا فاإن احلروف تبداأ بالظهور يف ر�شومهم، كما اأنهم بعد تعلمهم لكتابة 

اأ�شمائهم يوقعون ر�شومهم بها. 
وي�شتمر االأطفال خالل هذه املرحلة باللعب باملواد واخلرب�شة، ولكن تقل اخلرب�شة الع�شوائية وتزداد 
وبع�س  ب�شيطة  ب�شرية  واالأ�شجار ومناذج  الورود  املختلفة، فرتى  االأ�شكال  ر�شم  االأطفال على  قدرة 
االأ�شكال احليوانية املختزلة. وتتميز الر�شوم يف هذه املرحلة باجلمال، فهي تلقائية متامًاً وتعك�س 
حيوية الطفل الداخلية، وقد تده�س هذه الر�شوم الكبار الأنهم يالحظون تطورًا ال يتوقعونه يف قدرات 
ق  اأطفالهم الفنية، وتزدهي ر�شومهم باالألوان اجلذابة. ويزداد وعي االأطفال يف هذه املرحلة وتتعمَّ
مدح  ال�شروري  ومن  كثريًا،  فيهم  توؤثر  ر�شومهم  حول  الكبار  مالحظات  فاإن  ولذا  ح�شا�شيتهم، 

ر�شومهم وت�شجيعهم على امل�شي فيها حتى لو مل تعجبنا.

ر اأمامها االأطفال يف البيوت  ويبداأ اأي�شًا يف هذه املرحلة تاأثري التلفزيون واأ�شرطة الفيديو التي يت�شمَّ
�شوبرمان  �شخ�شية  مثل  املتحركة،  بالر�شوم  ترتبط  موا�شيع  ر�شومهم  يف  فتظهر  والرو�شات، 
اأن االأطفال ال ي�شتطيعون ر�شمها ب�شكل  الكارتونية. ورغم  ال�شخ�شيات  و�شبايدرمان وغريهما من 
جيد فاإنهم قد يحيلون ما ير�شمونه من اأ�شكال ب�شيطة اإليها، فقد تعلم خالد عن راعي البقر االأمريكي 

من التلفزيون ور�شمه ب�شكل اأجمل مما هو عليه يف الواقع كما يظهر يف ال�شكل ))))(.

ال�شكل ))))(: خالد -  ) �شنوات و) اأ�شهر )كاوبوي!(
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كما تاأثر كثريًا بق�شة ال�شندباد البحري ور�شم �شل�شلة من الر�شوم عنه، كالر�شم يف ال�شكل ))))(.

والتاأثري ال�شلبي للتلفزيون والفيديو يف االأطفال وفنهم وتطورهم املعريف ب�شكل عام اأكرث من تاأثريه 
االإيجابي، وهو ال يخفى على اأحد. لذا من ال�شروري م�شاعدة االأطفال على االنهماك يف ن�شاطات 
اأكرث فائدة، منها الر�شم. "فهناك قلق من اأن ان�شغال االأطفال بالتلفزيون واألعاب الفيديو يقلنِّل من 

قدراتهم على التخيل من خالل التعبري الفني")8)(.

حونها، فقد  ويتاأثر االأطفال كثريًا بالق�ش�س التي حتكى اأو تقراأ لهم، وبالكتب واملجالت التي يت�شفَّ
ال�شكل  يف  يظهر  كما  "ماليفي�شنت"   ال�شريرة   فر�شمت  النائمة  االأمرية  بق�شة  مثاًل  هديل  تاأثرت 

.)((((

(58) Malchiodi, p. 21.

ال�شكل ))))(: خالد – ) �شنوات و ) اأ�شهر )�شندباد و�شديقه(

ال�شكل ))))(: هديل -  ) �شنوات و) اأ�شهر
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البيت:

اإىل  فرويد  بح�شب  يرمز  فهو  املرحلة،  بداية هذه  منذ  االأطفال  ر�شوم  ملحًة يف  ثيمًة  البيت  يدخل 
رحم االأم، "فقد تطفو م�شاعر الواعية ال يدركها الطفل فيما هو ير�شم بيتًا بوعي")9)(، ويعك�س حاجة 
الطفل الفائقة والدائمة للحنان واال�شتقرار وال�شكينة. وهذا ما قد يف�شر اتفاق االأطفال واإجماعهم 
عامليا على ر�شم البيت ب�شكل م�شتطيل يعلوه مثلث، فهذا هو �شكل البيوت الريفية التي توجد يف ح�شن 
الطبيعة. يرى ليفي �شرتاو�س، ح�شبما يقول دي ليو، "اأن الفن ال يقوم على وهم القدرة على التوا�شل 
ر وجهة  مع الوجود فقط، بل على وهم القدرة على امتالك هذا الوجود بوا�شطة ال�شورة اأي�شًا. وتف�شنِّ
ر مالحظتها كثريًا، وهي اأن اأطفال املدن ير�شمون بيوتًا ريفية الطابع  النظر هذه احلقيقة التي تتكرَّ
بداًل من البنايات التي يعي�شون فيها فعاًل ويرونها كلَّ يوم")60(. ويظهر البيت الريفي ب�شكله التقليدي 

يف ر�شوم االأطفال املبينة يف االأ�شكال )6)) – 8))(.
    

(59) Di Leo (1983), p. 57.

(60) Ibid, p. 40.

ال�شكل )6))(: رمي - ) �شنوات و ن�شف

ال�شكل )8))(: هديل – ) �شنوات و ) اأ�شهر

ال�شكل ))))(:مي�س – ) �شنوات و ن�شف
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الريفية يف ر�شوم  البيوت  التنويعات على  – )))( فهي من  الر�شوم املدرجة يف االأ�شكال )9))  اأما 
فالبيت يف  الفم،  �شكل  واالأبواب  العيون  �شكل  البيوت  ال�شبابيك يف هذه  تتَّخذ  ما  وكثريًا  االأطفال، 
ال�شكل )9))( يوحي بالنعا�س والدفء، اإذ يت�شاعد دخان من مدخنته، فيغري بالدخول، والوردتان 

على الباب ترحبان! 
                   

املدخنة  اأن   )((9( ال�شكل  يف  نف�شه  البيت  من  ويالحظ 
الحقًا  يعتدل  امليالن  هذا  ومثل  ال�شطح،  ميالن  مع  مائلة 
لت�شبح املدخنة متعامدة مع اخلط املوازي لالأر�س،"وهذا 
على  يعتمد  الأنه  التفكري  م�شتوى  يف  تقدمًا  يعك�س  التعديل 
الذي  االأطفال  لدى  بعد  متوافرة  تكون  ال  ذهنية  عملية 
ير�شمون مداخن مائلة"))6(. وقد تعدلت لدى خالد بعد مدة 
ب�شيطة قبل بلوغ ال�شاد�شة من العمر كما يت�شح من الر�شم 

الب�شيط يف ال�شكل ))))(.

القارب 

تكرث القوارب يف ر�شوم االأطفال يف هذه املرحلة، فهي اأي�شًا "ترمز اإىل رحم االأم، واملاء يتعلق بحياة 
ير�شمون  عاطفيًا  امل�شطربني  االأطفال  فاإن  بيندر  ل.  وبح�شب   .  .  . والوالدة  الرحم  داخل  الطفل 
القوارب لرتمز اإىل االأم التي يبحثون داخل ج�شدهـا )حو�س ال�شفينة( عن االأمـان واالكتفاء، وتظهر 

(61) Ibid, p. 46.

ال�شكل )9))(:
خالد – ) �شنوات و�شهر واحد

ال�شكل )0))(:
هديل – ) �شنوات و ) اأ�شهر

ال�شكل ))))(:
هديل – ) �شنوات

ال�شكل ))))(: خالد – ) �شنوات و )) �شهرًاً  
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ال�شم�س عادة يف هذه الر�شوم وترمز اإىل االأب"))6(. ولكن رغم هذا امليل لدى املحللني النف�شانيني 
لربط ر�شم القوارب باال�شطرابات النف�شية، فقد الحظت اأن القوارب تكرث عمومًا يف ر�شوم الكثري 
ا�شطرابات  وجود  على  لال�شتدالل  وجودها  مع  التعامل  فاإن  لذا  املراحل،  االأطفال يف خمتلف  من 
بعني  املحيطة  الظروف  واأخذ  الرتيث  ويلزم  اخلطرين،  والتعميم  التب�شيط  من  �شيء  فيه  نف�شية 
التي  البحري  ال�شندباد  بق�شة  متاأثرًا  بفرح  القوارب  من  �شل�شلة  مثاًل  خالد  ر�شم  فقد  االعتبار، 
اإذ يذهب  اأحبها. وتكرث القوارب واالأ�شماك لدى علي الذي ر�شم الر�شم املبني يف ال�شكل ))))(، 

لل�شيد دائمًا مع والده ب�شعادة وفرح. 

   

اجلامع:

الروحي،  لالأمان  رمز  فهو  امل�شلمني،  االأطفال  ر�شوم  يف  البيت  ت�شبه  التي  الرموز  بني  من  اجلامع 
اأواًل ثم وحدهما ب�شفته  فالطفل علي واأخوه منري تعلما الذهاب اإىل اجلامع بانتظام مع والدهما 
ل جزءًا من تربيتهما الدينية. ويعرب الر�شم يف ال�شكل ))))( اأعمق تعبري عن عالقة  مكانًا اآمنًا وي�شكنِّ
الطفلني باجلامع، فالر�شم غري ملون مثله مثل معظم ر�شوم الطفل علي، لكن فطرته العارفة و�شعت 
دائرتني حمراوين حول عينيه وعيني اأخيه ولّونْت �شباك اجلامع باللون نف�شه. ومل يلون علي اأي �شيء 
ن ما يكفي للتعبري عن اأنهما يتطلعان اإىل داخل اجلامع بروحيهما، فاأدوات الطفل الفنية  اآخر، فقد لوَّ
يف هذه املرحلة ال متكنه من ر�شم طفلني م�شرئبي العنق يطالن من خالل �شباك اجلامع. فجاءت 
اه اأنظارهما  فطرته بحل فني رمزي جميل عرب من خالله عن ارتباطهما الروحي باملكان وعن اجتنِّ
امل�شجد وهو  اأخاه داخل  ال�شكل ))))( فقد ر�شم علي  املبني يف  الر�شم  اأما يف  لداخله.  وروحيهما 

�شاجد.

(62) Ibid, p. 39.

ال�شكل ))))(: علي ))( – ) �شنوات ون�شف



77

  

وكان اجلامع يتكرر كثريًا اأي�شًا يف ر�شوم هديل يف هذه املرحلة رغم اأنها مل تزره اإال ملامًا، وتر�شمه 
غالبًا بقرب البيت، واأحيانًا وحده كما يت�شح من الر�شمني يف ال�شكلني )6))( و ))))(، وكانت تكرث 
من و�شع املاآذن للجوامع يف ر�شومها تاأثرًا باجلوامع املهيبة التي زارتها يف تركيا قبيل �شن الرابعة.  

با�ش املدر�سة:

با�س املدر�شة من املوا�شيع االأثرية يف ر�شوم االأطفال، ولهفة الذهاب اإىل املدر�شة يف البداية تعني 
اأما ما يحدث بني  اأخرى،  للكثريين منهم فر�شة ركوب البا�س يف ال�شباح مرة ويف الظهرية مرة 
الرحلتني فغري مهم، وقد يكون مليئًا بالبكاء.  فقد كانت هديل ت�شعر قبل �شن املدر�شة كاأن �شفينة 

نوح قد ن�شيتها عندما يغادر خالد يف با�س املدر�شة من غري اأن تذهب معه. 

ال�شكل ))))(: علي ))( – ) �شنوات  ال�شكل ))))(:  علي ))( – ) �شنوات ون�شف

          ال�شكل )6))(: هديل – ) �شنوات و ) اأ�شهر               ال�شكل ))))(:  هديل – ) �شنوات و 9 اأ�شهر
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اأ�شكااًل  اأن االأطفال ير�شمون دوائر متثل وجوهًا تطل من �شبابيك البا�س، وياأخذ البا�س  ويالحظ 
فرحة يف ر�شــومهم، فالبا�س يف ال�شكل )8))( موؤلف من طابقني، وهو مليء باالأطفال، وي�شري يف 
طريق تبدو وعرة، ولكن يالحظ اأن خالدًا اأعطى جّل اهتمامه يف الر�شم لعجالت البا�س، فلم ي�شع 
عيونًا �شوى لطفلني لنكمل نحن املهمة يف خيالنا لبقية االأطفال، اأما هو فقد انهمك يف ر�شم الت�شميم 

الداخلي للعجالت معربًا بذلك مرة اأخرى عن حبه الذي ال يخبو لكل ما يدور. 

ويدل ذلك اأي�شًا على اأن الطفل يف هذه املرحلة ير�شم اأقل مما يعرفه عن االأ�شياء، بعك�س املرحلة 
ال�شابقة التي كان الطفل ير�شم فيها كل ما يتذكره عن االأ�شياء، وهو يويل عنايته ملا يحبه وملن يحبه 
فيكحله بالتفا�شيل، ويكتفي بالر�شم الرمزي لبقية االأ�شياء، فالطفل يعرف على ما يبدو اأن ر�شومه 
ا�شتجماع فكرة وا�شحة يف  واإن مل يكن قادرًا على  الكبار،  "رمزية" مب�شطلحات  اأو  غري مكتملة، 

ذهنه حول ذلك.

موقعًا  حتتلُّ  كبرية  فال�شم�س  تعبري،  اأجمل   )((9( ال�شكل  يف  الر�شم  عنها  فيعرب  الفرح  اإ�شراقة  اأما 
مركزيًا يف اللوحة وتلقي بنورها ال�شاطع على البا�س فتجعله يكت�شي بلونها الذهبي، واالأطفال يطلون 
بفرح من ال�شبابيك، و�شعار املدر�شة التي يرتادها الر�شام وا�شح بجالء على البا�س، والدخان يت�شاعد 
من موؤخرة البا�س تعبريًا عن ال�شرعة التي يحبها االأوالد، اأما اأكرث ما يلفت االنتباه يف هذا الر�شم فهو 
اأن ال�شائق مر�شوم بالو�شع اجلانبي، فال ميكنه اأن يطل من ال�شباك باجتاهنا ليلوح لنا مع التالميذ، 
فعليه اأن ينتبه للطريق. وعرب خالد عن ذلك من خالل الطاقية، اإذ يندر اأن يظهر االأ�شخا�س والوجوه 

بالو�شع اجلانبي يف ر�شوم االأطفال يف هذه املرحلة املبكرة.

ال�شكل )8))(: خالد – ) �شنوات و 8 اأ�شهر
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 اأما اأحداث غزة الدامية التي مل يفهمها خالد يف عام )00) فقد جعلته ير�شم البا�س الذي كان رمزًا 
للفرح كما يلي دون اأي لون:

ال�شكل )9))(: خالد – ) �شنوات ون�شف

ال�شكل )0))(: خالد – ) �شنوات و8 اأ�شهر )هذا الر�شم ال ميثل هذه املرحلة(.
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الهتمام بر�سم الأ�سجار والورود:

يبدي االأطفال يف هذه املرحلة اهتمامًاً كبريًا بر�شم االأ�شجار والورود، وتعك�س ر�شـومهم لها حيويتهم 
وقد  املنزل"))6(.  اإطار  خارج  والعامل  والطبيعة  لل�شوء  املتنامية  حاجتهم  عن  وهي"تعبري  اللونية، 
تطورت االأ�شجار لدى خالد كثريًا يف هذه املرحلة، وكانت مو�شوعه الرئي�س منذ نعومة اأظفاره كما 
ذكر �شـابقًا، فر�شم اأنواعًا كثرية منها. وُتظهر االأ�شجار املدرجة تاليًا تطور االأ�شجار لديه، فقد ر�شم 
ر�شوم  ماألوف كثريًا يف  املرحلة، وهي متثل منوذجًا غري  بداية هذه  ال�شكل ))))( يف  ال�شجرة يف 
للتعبري عن  التلوين  وا�شتخدم  ال�شجرة،  لتاج  م�شبقًا  اإطارًا  ير�شم  فهو مل  العمر،  االأطفال يف هذا 

كيانها الكثيف.

اخلطوط  ب�شبب  املرحلة  هذه  يف  غريه  من  اأكرث  النظر  يلفت   )(((( ال�شكل  يف  الر�شم  ولكن 
التعبري  الرابعة من عمره، وهي خطوط حاول  التي ظهرت يف �شجرته وهو مل يزل يف  القو�شية 
كما  فقط،  دائريته  ال  تاجها  وكروية  ال�شجرة  طبقات  عن  مدرو�س  غري  فطري  نحٍو  على  بها 
بطالن  يوؤكد  وهذا  العنب!  عناقيد  تتدىّل  مثلما  منها  يتدىل  وهو  التفاح  ر�شم  اأنه  فيها  يالحظ 

بال�شجرة. ي�شلها  للتفاحة  عنق  لر�شم  ال�شغار  االأطفال  اإغفال  عن  �شابقًا  وردت  التي  املقولة 

(63) Di Leo (1983), p. 44.

ال�شكل ))))(: خالد – ) �شنوات و�شهران
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وجند مثل هذا التخطيط لل�شجرة لدى الفنان ليوناردو دا فن�شي كما هو مبني يف ال�شكل ))))())6(،
 وقد تو�شل اإليه بعد درا�شة ت�شريحية معمقة لل�شجرة، فقد "ر�شم ليوناردو خمططًا للنموذج النمطي 

لتفرع االأ�شجار، مو�شحًا اأن ال�شماكة الكلية للفروع يف كل م�شتوى من االأقوا�س )اأو مرحلة من مراحل 
ك معلنِّقًا على هذا املخطط اإنه "من  النمو الطويل لل�شجرة( ت�شاوي �شماكة اجلذع"))6(. ويقول غوْمرْبِ
الوا�شح اأن ليوناردو مل يكن را�شيًا عن املنهجية ال�شائدة يف ر�شم االأ�شجار، فقد عرف طريقة اأف�شل 
الفنان  اأعطى  اإىل كيفية ر�شم االأ�شجار فاإنها ال تقدر بثمن.. فقد  واإذا ُعّدت موؤ�شرًا ي�شري   .  .  .  .

معادلة لبناء �شجرة")66(.

(64) www.jyi.org/volumes/volume1/issue1/articles/aratsu.html, (Leonardo was Wise).
(65) Ibid.
(66) Gombrich, p. 154.

ال�شكل ))))(: خالد – ) �شنوات و ) اأ�شهر

ال�شكل ))))(: خمطط ليوناردو دا فن�شي لنمو االأ�شجار
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ووا�شل خالد اهتمامه بتلك االأقوا�س كما يت�شح من ال�شجرة يف ال�شكل ))))( التي ر�شمها بعد عام 
تقريبًا من ر�شم ال�شجرة ال�شابقة، وهذا دليل حا�شم على اأن م�شتوى ر�شم ال�شجر لديه تطور بقفزات 
ملمو�شة، فقد اأدخل اإح�شا�شًا غام�شًا بالكثافة والنمو ورمبا العمق دون علم منه، اإذ �شرب غور اأ�شجاره 

بروحه العا�شقة لها.

 
من  عا�شفة  ر�شمت  فقد  املرحلة،  هذه  يف  هديل  عند  ال�شجرة  منو  عن  فتعرب  التالية  النماذج  اأما 
ال�شجرة  يف  اأما   ،)(((( ال�شكل  يف  االأوىل  ال�شجرة  يف  خمتلفة  لونية  بدرجات  الدائرية  اخلطوط 
الثانية يف ال�شكل )6))( فقد حاولت اأن تر�شم االأغ�شان واالأوراق بالتف�شيل، الأن النموذج الواقعي 

اأو الب�شري لل�شجرة بداأ يقلقها منذ �شن اخلام�شة. 

                   

ال�شكل ))))(: خالد – ) �شنوات و ) اأ�شهر

ال�شكل )6))(: هديل - ) �شنوات و 8 اأ�شهر ال�شكل ))))(: هديل – ) �شنوات و ) اأ�شهر
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اأما اأ�شجار هديل يف االأ�شكال )))) – 9))( فتبقى اأقرب اإىل النموذج العاملي لل�شجر عند االأطفال، 
لكن مع مل�شة خا�شة، فالتلوين باجتاهات متعاك�شة وبدرجات لونية خمتلفة يف بع�س اأ�شجارها من 
اكت�شافاتها الطفولية التي ت�شاعد على اإ�شفاء كثافة على اأ�شجارها وتك�شريات لطيفة توحي بقدر من 

العمق جند مثلها عند التكعيبيني، وتن�شجم من بعيد مع مربعاتها االأوىل وميلها للزخرفة.

                          

وفيما يلي اأمثلة على االأ�شجار الالفتة لدى رمي:
         

ال�شكل ))))(: هديل -
)  �شنوات و 9 اأ�شهر

ال�شكل )9))(: هديل -
 ) �شنوات و 9 اأ�شهر

ال�شكل )8))(: هديل -
 ) �شنوات و 9 اأ�شهر

ال�شكل ))))(: رمي – ) �شنوات ون�شف ال�شكل )0))(: رمي – ) �شنوات ون�شف
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�شكل  على  االأغلب  يف  وتكون  املرحلة،  هذه  يف  االأطفال  ر�شوم  يف  الفت  ب�شكل  اأي�شًا  الورود  وتظهر 
فيهما  اللذين يالحظ  و ))))(  ال�شكلني ))))(  يظهر يف  كما  بي�شاوية،  بتالت  بها  دائرة حتيط 
ا�شتقرار لون ال�شاق يف ورود هديل اأكرث من ورود خالد، ولكن ورود خالد تتطاول وتتلوى، اإذ تعبث بها 

النحالت، فالورود كاالأ�شجار لي�شت مو�شوعا �شاكنًا عنده:
     

    

         ال�شكل ))))(: هديل – ) �شنوات و 6 اأ�شهر                       ال�شكل ))))(: خالد – ) �شنوات و ) اأ�شهر

وحاول خالد اأن ير�شم وردة تتفتح يف هذه املرحلة املبكرة، اإذ كان حمتاجًا لتوثيق والدة الوردة يف 
فنه، ولكنه مل يوفق يف ذلك كثريًا كما يتبني من الر�شم يف ال�شكل ))))(. يقول الفنان الت�شكيلي 

وال�شاعر االإيراين �شهراب �شبهري))6(:

معرفة �شر الوردة لي�شت مهمتنا   
مهمتنا، رمبا، اأن ن�شت�شلم وح�شب ل�شحرها.  

هو يلخ�س مبقولته تلك اأن فهم اجلمال لي�س بال�شرورة اأق�شر الطرق اإىل تذوقه، فالوقوع يف �شحره 
يغني عن الفهم. و�شيتبني فيما بعد اأن خالدًا مل يياأ�س، ومتكن من ر�شم الزهور يف مراحل منوها 
املختلفة، فللمثابرة دور بال �شك يف �شقل الفن حتى عند االأطفال الذين تقودهم الفطرة اأ�شا�شًا، 
وهذا دليل اآخر على اأن الر�شم فعل واع يف جزء منه عند االأطفال منذ هذه املرحلة. وتن�شاأ لديهم 
حتديات فنية تولد قلقا قد يقعدهم عن ر�شم ما ي�شعب عليهم، اأو قد ي�شجعهم على املتابعة اإذا كان 

الهاج�س الفني لديهم متَّقدا مبا يكفي واإذا لقوا ما يكفي من ت�شجيع.

(67)  www.great-quotes.com/quote/1215572.
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واأبدعت هديل يف ر�شم باقة الورد املبينة يف ال�شكل ))))( باالألوان املائية بفر�شاة رفيعة اختطفتها، 
الرفيعة  الفر�شاة  مع  التعامل  اأن  مني  ظنًا  للعب  وعري�شة  متو�شطة  فرا�شي  عادة  اأعطيها  كنت  اإذ 
اأنني كنت خمطئة، فالطفل هو الذي  يحبط االأطفال الأنها متت�س قدرًا قلياًل من اللون. وثبت يل 
يجب اأن يقرر ما ينا�شبه من اأدوات واألوان بعد اأن يجربها كلها، اأما الر�شم الثاين يف ال�شكل )6))( 

فقد اأخرجته بفر�شاة عري�شة ن�شبيًا.

         

ال�شكل ))))(: خالد -  ) �شنوات و ) اأ�شهر )وردة تتفتح!(

ال�شكل ))))(:  هديل - ) �شنوات
و ) اأ�شهر )باقة ورد(

ال�شكل )6))(: هديل - ) �شنوات و )) �شهرًاً
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الهتمام بر�سم الوجوه والأ�سخا�ش:

يبدي معظم االأطفال يف هذه ال�شن اهتمامًاً خا�شًا بر�شم االأ�شخا�س، مع اأن اأ�شكالهم تبقى يف ر�شوم الغالبية 
العظمى منهم اأ�شكااًل ب�شيطة، لكن يغلب اأن يحتوي الر�شم يف هذه املرحلة على دائرة للراأ�س وتكوين اآخر 
للج�شد قد يكون مربعًا اأو دائرًة اأو مثلثًا اأو حتى جمرد عود كعود الكربيت، بخالف املرحلة ال�شابقة التي 
كان االأ�شخا�س يغلب اأن يح�شلوا فيها على دائرة واحدة للراأ�س واجل�شد معًا لدى معظم االأطفال بح�شب 
الدار�شني، اإذ يكتفي االأطفال مبا يرمز للج�شد فقط يف فنهم واإن كانوا قادرين على اإدخال قدر اأكرب من 
التفا�شيل اإن هم اأرادوا ذلك. ومن الالفت للنظر اأن الكثري من االأطفال ي�شرون على ر�شم �شّرة البطن يف 
هذه املرحلة، فقد ين�شى بع�س االأطفال االأيدي لكنهم ال ين�شون ال�شّرة، فهي مرئية يف منوذجهم الذهني 

لالأ�شخا�س  )رمبا من خالل املالب�س اأي�شًا( كما يت�شح من النموذجني يف ال�شكلني ))))( و )8))(.

وعندما ير�شم االأطفال االأ�شكال الب�شرية يف هذه املرحلة فاإنهم قد يوا�شلون اإ�شقاط بع�س التفا�شيل 
التي قد نراها مهمة كاالأيدي اأو االأذنني، وذلك �شيء طبيعي. وقد ينهمك الطفل يف اإخراج تفا�شيل 
ال�شكلني )9))( و)60)(  الناق�شة. فالر�شمان يف  انتباهه عن االأع�شاء  الر�شم ت�شتت  معينة يف 
يحتويان على نواحي فنية جديرة باالهتمام، لذا ال ميكن احلكم عليهما فنيًا ب�شبب غياب االأيدي 
وال�شعر  االأقدام  يف  يقابلها  ما  بر�شم  االأ�شنان  تعك�شها  التي  العدوانية  على  خالد  اأكد  فقد  واالآذان. 
لت�شبح هي االأخرى رموزًا للعدوانية يف ر�شمه فن�شي االأيدي، بينما تاأنى منري يف اإ�شفاء االأناقة على 
مالب�س ال�شخ�س املر�شوم فن�شي االأيدي. واإنه ملن "املهم للمعلمني واالآباء واالأمهات اأن يعلموا اأن الطفل 
الذي يلغي بع�س االأجزاء عند ر�شم االأ�شخا�س قد يفعل ذلك دون اأي ق�شد من وجهة نظر ت�شخي�شية، 
الن�شج  اأو مل�شتوى  لل�شخ�شية  انعكا�شًا  ولذلك يجب توخي احلذر عند تف�شري ر�شوم االأطفال بو�شفها 

العقلي")68(.

(68) www.artjunction.org/young_presymbolism.php.

ال�شكل )8))(: علي ))( – ) �شنوات ون�شف ال�شكل ))))(: خالد - ) �شنوات و ) اأ�شهر
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والر�شوم املبينة يف االأ�شكال ))6) – 66)( من االأمثلة على النماذج الب�شرية اللطيفة واالأليفة التي 
تظهر يف ر�شــوم االأطفال بني الرابعة وال�شـاد�شة من العمر، وهي تتمتع بحيوية كبرية وجمالية خا�شة 
باملالب�س  تتعلق  التي  املختلفة  بالتفا�شيل  منري  اهتمام  ويالحظ  ال�شابقة.  املرحلة  بر�شوم  مقارنة 
ير�شم  حني  يف  االأحيان،  من  كثري  يف  االإناث  ر�شم  اإىل  وميله  احلذاء،  رباط  �شيما  وال  واالأحذية، 
ال  االأطفال  فن  اأن  على  دليل  وهذا  العادة.  يف  نف�شه  جن�شهم  من  اأطفااًل  املرحلة  هذه  يف  االأطفال 

يخ�شع لقوانني نهائية.
        

ال�شكل )9))(: خالد – 
) �شنوات و ) اأ�شهر

 – ال�شكل )60)(: منري 
) �شنوات ون�شف

ال�شكل ))6)(:
كرمي – ) �شنوات ون�شف

ال�شكل ))6)(:
ها�شم – ) �شنوات و9 اأ�شهر

ال�شكل ))6)(:
�شو�شنة – ) �شنوات ون�شف

             ال�شكل ))6)(:                               ال�شكل ))6)(:                     ال�شكل )66)(:
     مي�س – ) �شنوات ون�شف      منري – قرابة �شت �شنوات                   مريا – ) �شنوات ون�شف
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اأما يف الر�شم املبني يف ال�شكل ))6)( فقد حاول خالد اأن ير�شم وجهًا معربًا بتقنية غري تقليدية، 
ويف الر�شم الثاين يف ال�شكل )68)( ر�شم علي �شخ�شًا لطيفًا بتقنية غري تقليدية اأي�شًا، اإذ  ر�شمه 

من االأ�شفل اإىل االأعلى، اأي ابتداء من القدمني. 

           

 

       ال�شكل ))6)(:  خالد - ) �شنوات و ) اأ�شهر                  ال�شكل )68)(: علي ))( - ) �شنوات ون�شف  

والوجوه املدرجة يف االأ�شكال )69) – )))( جديرة بالتاأمل اأي�شًا:

    

       ال�شكل )69)(:             ال�شكل )0))(:                 ال�شكل ))))(:
 خالد – ) �شنوات و 0) اأ�شهر                   هديل – ) �شنوات ون�شف       خالد – ) �شنوات و 8 اأ�شهر
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اأ�شلوب  ال�شاد�شة من عمرها، فلها  التي تكتب ق�ش�شًا وتر�شم ر�شومًا مرافقة لها بنف�شها منذ  اأما رمي 
مميز وغري ماألوف يف ر�شم الوجوه واالأ�شخا�س يندر اأن جنده عند االأطفال، ويتمثل من خالل الر�شوم 

املدرجة يف ال�شكلني ))))( و ))))( التي توفرت يل، علمًا باأنني راأيت لها اأف�شل منها:

                           

–  ) �شنوات  و0) اأ�شهر –  ) �شنوات  و0) اأ�شهر        ال�شكل ))))(: رمي  ال�شكل ))))(: رمي 

وت�شتمر هديل يف اخللط بني التجريد والزخرفة والتمثيل الواقعي، فتزين �شخو�شها كثريًا باأ�شياء 
كاأنها  اأوالهما  تبدو  اللتني  و ))))(  ال�شكلني ))))(  اللطيفتني يف  الفتاتني  يظهر من  كما  غريبة 

زائرة من كوكب اآخر لطيف وكاأن الثانية �شتطري فرحًا! 

                

           ال�شكل ))))(: هديل– ) �شنوات و�شهران            ال�شكل ))))(: هديل– ) �شنوات و) اأ�شهر

 ،)((6( ال�شكل  يف  االأوىل  للمخلوقة  مهفهف  ف�شتان  عمل  يف  التجريدية  ت�شاميمها  هديل  وت�شتخدم 
وت�شتخدم التنويع اللوين يف اإخراج املخلوقة يف ال�شكل ))))( غريبة التكوين واملهرج يف ال�شكل )8))(.
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v

          ال�شكل )6))(:      ال�شكل ))))(:                       ال�شكل )8))(:
    هديل – ) �شنوات و ) اأ�شهر          هديل – ) �شنوات و ) اأ�شهر                 هديل – ) �شنوات و ) اأ�شهر         

ويالحظ من النماذج ال�شابقة اأن لكل طفل روؤيته و�شخ�شيته الفنية اخلا�شة، واأن هذه ال�شخ�شية 
تظهر ب�شكل �شارخ من خالل ر�شمها لالأ�شخا�س.

اللعب من خالل الر�سم

يبدو من ر�شوم االأطفال يف هذه املرحلة اأنهم يلعبون اأحيانًا مع ال�شخو�س اأو االأطفال يف ر�شومهم اأو 
يتقم�شونهم. وهذا اللعب اخليايل يجعلهم غري اآبهني اأحيانًا بجمالية ر�شومهم، فال يكرتثون بتلوينها 
اأو ر�شمها بدقة، مما قد يعيق تطوير قدراتهم الفنية، ولكن ا�شتعا�شتهم بالر�شم عن اللعب موؤ�شر 
على اأن الر�شم لي�س �شوى نوع من اللعب يف نهاية املطاف، ومن هنا تاأتي اأهميته، فهو من اأكرث اأنواع 
اللعب حيوية. والفن عمومًا ال يخلو من اللعب حتى عند الكبار، ال بل يتغذى من قدرة الفنان عليه، 
يوؤدي وظيفة يف حياة  'احلقيقية'  االأحالم واحلياة  الطريق بني  "فالفن يقدم م�شرحًا يف منت�شف 
الكبار ت�شبه الوظيفة التي يوؤديها اللعب يف الطفولة . . . واالأهداف النفعية يف اللعب، كما يف الفن، 

مغيبة وموؤجلة، فقد يكون اللعب مفيدًا يف النهاية من غري اأن يتوقع منه اأن يكون جادًا وهادفًا")69(.

ر�شم خالد يف الر�شم املبني يف ال�شكل )9))( فقاقيع كثرية بداًل من اللعب بفقاقيع ال�شابون فعليًا، 
كما انهمك يف غ�شل �شيارة جّده البي�شاء على الورق يف ال�شكل )80)( عندما مل ي�شمح له اأبوه بغ�شل 
وورق  له،  لون  واملاء ال  اأبي�س،  فال�شابون  بنف�شجي،  الر�شم ب�شابون  يغ�شلها يف  اإنه  وقال  �شيارته. 
الر�شم اأبي�س، فقرر اأن يهب املاء اللون االأزرق كاملعتاد يف ر�شوم االأطفال )رمبا تاأثرًا بلون البحر من 
بعيد(، واأن يهب ال�شابون لونًا اآخر. فاللعب على الورق حثه على التفكري يف كيفية ر�شم االأ�شياء التي 
ال لون لها على ورق اأبي�س، فحلَّ املع�شلة ب�شابونه امللون الذي ال يفقد لونه عندما يتحول اإىل رغوة!

(69) Clarke, David (1987), Modern Art: A Graphic Guide. London: Camden Press, p. 117.
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الهتمام بر�سم احليوانات:

توا�شل احليوانات ظهورها تباعًا يف ر�شوم االأطفال يف هذه املرحلة، وقد در�شت كلري غولومب ر�شوم 
االأطفال للحيوانات وتو�شلت اإىل اأحد املبادئ التي تقود عملية التطور الفني، اأال وهو "الرغبة يف خلق 
ت�شابه مع املو�شوع، فهذه الرغبة اللتقاط �شكل املو�شوع، ولتمثيله باأمانة، وبالتايل التوا�شل معه، هي 
التي تقود االجتاه الذي ت�شري فيه عملية متييز ال�شكل")0)(. وتقدم االأ�شكال ))8) – )8)(  بع�س 

االأمثلة على قدرة االأطفال على ر�شم حيوانات حمددة ومميزة منذ �شن الرابعة:
      

                  

                 
    

         ال�شكل ))8)(:                ال�شكل ))8)(:                                         
  �شو�شنة – ) �شنوات                   رمي – ) �شنوات ون�شف 

(70) Golomb, pp. 83 – 85. 

ال�شكل )80)(: خالد -  ) �شنوات و ) اأ�شهر ال�شكل )9))(:  خالد – ) �شنوات و ) اأ�شهر

ال�شكل))8)(: علي ))( – ) �شنوات ون�شف ال�شكل ))8)(: خالد – ) �شنوات و)) �شهرًا

ال�شكل ))8)(:
خالد: ) �شنوات و) اأ�شهر
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وتاأخذ احل�شرات حيزًا وا�شعًا اأي�شًا يف ر�شوم االأطفال ب�شبب اهتمامهم ال�شديد بها يف عامل الواقع، 
اإذ يحّبون بع�شها كالدع�شوقة ودودة االأر�س والنحلة والفرا�شة، ويخيفهم ويقرفهم بع�شها االآخر، 

ويقدم ال�شكالن )88)( و )89)(  بع�س االأمثلة:

            

               ال�شكل )88)(:        ال�شكل )89)(:
                      هديل – ) �شنوات و 0) اأ�شهر                 رمي – ) �شنوات

التحكم بامل�ساحة والتناظر والتوازن يف الت�سميم الفني:

اأمامهم يف هذه املرحلة كما يت�شح من الر�شوم  تزداد قدرة االأطفال على التحكم مب�شاحة الورقة 
يف ال�شكلني )90)( و ))9)(، فال توجد م�شاحات �شائعة اأو مر�شو�شة اأكرث من الالزم، فالتكوين 
اإح�شا�شا باخلفة، فاجلنية بخفة الفرا�شة  االأ�شا�شي يف الر�شم االأول يحتل مركز ال�شفحة ويعطي 
�شريعًا  اإح�شا�شًا  فيعطي  الثاين  الر�شم  اأما  الورقة،  ف�شاء   - الف�شاء  معها يف  وت�شبح  توازنها  التي 

بالتوازن والتناظر بني الطفلني املتقابلني. 

ال�شكل ))8)(: هديل ) �شنوات و�شهر ال�شكل )86)(: منري – ) �شنوات و) اأ�شهر
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اأهمية التناظر والتوازن اللذين يربزان بو�شوح يف فن االأطفال، ويجيب  ولكن يت�شاءل دي ليو عن 
لتاأثري  ان�شياعًا  اأو  تلقائيًا  اإما  جمالية،  تاأثريات  لتحقيق  حماوالت  تكون  قد  بب�شاطة  "اإنها  قائال 
اأن ال تعيق  "ولكننا ناأمل  "ولكنه ي�شتطرد ب�شفته حملاًل نف�شانيًا لر�شوم االأطفال فيقول:  البالغني. 
الفني  واالإبداع  اجلمال  عن  يبحث  ال  فهو  احلر"،  التعبري  والتوازن  بالتناظر  املتعلقة  االعتبارات 
الفطري يف فن االأطفال بل عن موؤ�شرات نف�شية ي�شقطها الطفل بدقة كلما قلت القيود على تعبريه 
ت من حرية تعبري الطفل املاأزوم  الفني. لذا فاإن املحددات الفنية اجلمالية قد ال تروق له اإن هي حدَّ
عن نف�شه من خالل ر�شومه. وهذا هو الفرق االأ�شا�شي بني هذه الدرا�شة ومعظم الكتب التي تتناول 
فن االأطفال، فهذه الكتب تبحث عن مفاتيح لفّك الرموز يف الر�شوم، وعن اأ�شاليب حلثنِّ االأطفال 
على التعبري احلر واالإكثار من الرموز التي ت�شاعد املحللني على ت�شخي�س احلالة النف�شية للطفل، اأما 

فن  بجمالية  �شوى  معنية  فلي�شت  الدرا�شة  هذه 
االإبداع  وبالتايل  تطويره،  واإمكانيات  االأطفال، 
ال�شفاء  الذات من خالله، ورمبا  الفني وحتقيق 

اإن كان هناك مر�س.

يكون  قد  الطفل  لدى  الر�شم  مو�شوع  اأن  ومع 
اأن ميالأ  االأمر املهم هو  فاإن  اإيحائية،  خرب�شات 
بوجود  يوحي  جميل  بتوازن  الورقة  فراغ  الطفل 
يظهر يف  كما  الطفولـي  التكوين  وراء  فني  ح�ّس 

الر�شم املبني يف ال�شكل ))9)(.

ال�شكل ))9)(: منري – ) �شنوات ون�شف ال�شكل )90)(:  هديل – ) �شنوات و ) اأ�شهر

ال�شكل ))9)(: هديل – ) �شنوات و ن�شف
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اخلفة وانعدام اجلاذبية وال�سباحة يف الأثري:

ال�شكل  الرابعة خا�شة، فامللك يف  الهواء يف �شن  وت�شبح حرة يف  التي تطفو  االأ�شكال  ي�شتمر ظهور 
الثالثة )الطفلة  الر�شم  نات  ن من مكونِّ ويطفو كل مكونِّ �شعيدًا على عر�س من هواء،  يجل�س   )(9((
من  املتفلتة  االأ�شكال  ر�شم  مرحلة  وبعد   .)(9(( ال�شكل  يف  االآخر  عن  منف�شاًل  واملظلة(  واملطر 
اجلاذبية ياأخذ الطفل ب�شكل تلقائي بر�شم االأ�شياء باجتاه واحد اأواًل، ثم يدرك اأهمية ر�شم االأ�شياء 
على قاعدة اأر�شية ثانيًا. ويقول دي ليو "اإن االأطفال القليلني الذين �شادفتهم ير�شمون بهذا ال�شكل 
كانوا اجتماعيني واأذكياء، ومل ُيْبِد اأيٌّ منهم اأيَّ �شلوك ي�شري اإىل وجود ما يعيق منوهم العاطفي اأو 
اأن الطفلني اللذين ر�شما هذه الر�شوم جتاوزاها �شريعًا، وهي لي�شت من  املعريف")))(. ويوؤكد ذلك 

وجهة نظر هذه الدرا�شة اإال تنويعًا فنيًا جمياًل ي�شور عاملًا بال جاذبية اأو قيود اأر�شية!

 
               

         ال�شكل ))9)(: خالد – ) �شنوات و) اأ�شهر                    ال�شكل ))9)(:  هديل – ) �شنوات 

عدم احرتام الأطفال للحجم الن�سبي

من االأ�شياء التي يحاربها الكبار يف ر�شوم ال�شغار عدم اكرتاثهم باحلجم الن�شبي لالأ�شياء، فهم 
ير�شمون كل �شيء وحده ولي�س ن�شبة اإىل حجم االأ�شياء االأخرى، فاحلجم الن�شبي يف الر�شم فكرة 
ال تهمهم. ويحظى ال�شيء اأو ال�شخ�س االأهم يف الر�شم باحلجم االأكرب واملكانة املركزية، فاحلجم 
يرتبط باالأهمية النف�شية لل�شيء املر�شوم لدى االأطفال ولي�س بحجم عنا�شر الر�شم االأخرى، فالكرة 
اأنها ا�شتحقت التزيني. وهذا ال�شلوك الفني يالزم فن  اأهم ما يف الر�شم يف ال�شكل ))9)( بدليل 
االأطفال طويال، وتقل حدته يف املراحل االأخرى لكنه ال يختفي متامًاً، فاالأطفال ير�شفون كل االأ�شياء 
كال�شجرة والوردة والبيت والطفل، وتكون اأطوالها متقاربة، اأو قد تكون الوردة اأطول من العنا�شر 

االأخرى كما يظهر يف ر�شم منري يف ال�شكل )96)(. 

(71)  Di Leo (1983), p. 20.
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عدد الأرجل والأيدي

ال�شكلني ))9)(  اأرجل املخلوقات غري دقيق يف بداية هذه املرحلة فقط كما يظهر من  يكون عدد 
و)98)(، فالكتكوت يف اأعلى الر�شم يف ال�شكل ))9)( له ثالث اأرجل، والبقرة رمبا خم�س اأو �شت 

اأرجل، والإحدى قطط ال�شندباد يف ال�شكل )98)( �شت اأرجل واالأخرى لها ت�شع:
          

ثم يبداأ االأطفال قرابة اخلام�شة من العمر بر�شم عدد �شحيح من االأرجل للحيوانات، اأي اأربع اأرجل، 
اأو ثالث فقط، الأن احليوانات تر�شم غالبًا من  لكنها قد حت�شل يف وقت الحق على رجلني اثنتني 
منظور جانبي، ويكون هذا تطورًا مهمًا، الأنه يعني اأن الطفل بداأ بتجاوز الواقعية الذهنية ا�شتعدادًا 

للواقعية الب�شرية يف املراحل التالية التي يتفادى فيها الطفل ر�شم ما ال يراه ب�شريًا.

ال�شكل )98)(: خالد – ) �شنوات و ) اأ�شهر
)ق�شة �شندباد(

ال�شكل ))9)(: خالد- ) �شنوات 
و�شهران

ال�شكل )96)(:
منري – ) �شنوات و ) اأ�شهر

ال�شكل ))9)(: خالد – ) �شنوات و) اأ�شهر
)ولد ي�شرب الكرة بامل�شرب(
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Skyline وخط ال�سماء Baseline ر�سم خط الأ�سا�ش
قد يكتفي االأطفال بروؤية حافة ال�شفحة على اأنها خطهم املرجعي، 
على  ال�شفحة  اأ�شفل  يف  بهم  خا�شًا  مرجعيًا  خطًا  ير�شمون  وقد 
�شكل خط طويل اأو متعرج ليمثل الع�شب على االأر�س، وقد "يكون 
هناك يف ر�شوم االأطفال خط لل�شماء اأي�شًا )وهو خط ُير�شم عرب 
اجلزء االأعلى من الر�شم، يكون لونه اأزرق يف الغالب، ويرمز اإىل 
ال�شماء(. وال ي�شاحب اإ�شافة االأطفال خلطوط االأ�شا�س وخطوط 
ال�شماء يف ر�شومهم ظهور حماوالت لتمثيل العامل متثيال حقيقيا 
ال�شيطرة  يف  االأطفال  ت�شاعد  اخلطوط  فهذه  االأبعاد")))(،  ثالثي 
االأر�س  بني  حم�شور  فيها  املكان  باأن  واالإيحاء  ر�شومهم  على 
وال�شماء، كما تعك�س اإميانهم باأن الف�شاء املفتوح لي�س هو ال�شماء 
واإمنا ميتد لينتهي عندها، والر�شم يف ال�شكل )99)( يحتوي على 

اخلطني امل�شار اإليهما.

ال�سور العائلية و�سور الأ�سدقاء:

ي�شتمر االأطفال يف هذه املرحلة بر�شم �شور عائلية، في�شور الر�شم يف ال�شكل )00)( االأب وطفليه 
الر�شم يف  اأما  الر�شم،  من  غيابها  يف�شر  ما  وهذا  الأمه،  الفنان  يحملها  وردة  الإح�شار  ذهبوا  وقد 
ال�شكل ))0)( في�شمل جميع اأفراد اأ�شرة علي، ومل ين�س اإدراج احل�شرات والقطة، فاالأطفال يعدون 

املخلوفات االأليفة التي يتعاي�شون معها جزءًا من االأ�شرة.
          

(72) Malchiodi, p. 87.

ال�شكل )99)(: �شلمى -
) �شنوات و ) اأ�شهر

ال�شكل )00)(: خالد - 
 ) �شنوات و ن�شف

ال�شكل ))0)(:  علي))( - 
 )  �شنوات ون�شف 
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ومن املاألوف اأن ير�شم االأطفال �شورًا عائلية للحيوانات اأي�شا يف هذه الفرتة كال�شورة املدرجة يف ال�شكل ))0)(.
   

ال�شكل ))0)(: علي ))(  – ) �شنوات

بر�شم  فيبداأون  املرحلة،  االأطفال على ر�شومهم يف هذه  لدى  واالجتماعي  العاطفي  النمو  وينعك�س 
العائلية،  الر�شوم  اإىل جانب  والعائلة  املنزل  يلعبون معهم يف احل�شانة وحميط  الذين  اأ�شدقائهم 
وبداًل منها اأحيانًا، اإذ يحتل االأ�شدقاء يف نفو�شهم مكانة عالية.  وهذه هديل تغني مع اأ�شدقائها يف 

ر�شمها الفرح الوارد يف ال�شكل ))0)(:

ور�شم خالد �شديقه يو�شف بالذات عدة مرات، وهذه اإحدى ال�شور:

ال�شكل ))0)(: هديل – ) �شنوات و ) اأ�شهر

ال�شكل ))0)(: خالد – ) �شنوات و ) اأ�شهر
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الهتمام بر�سم و�سائط النقل:  

يف  الر�شوم  وتظهر  ملحوظ،  ب�شكل  النقل  و�شائط  بر�شم  املرحلة  هذه  يف  االأطفال  اهتمام  يزداد 
االأ�شكال ))0) – 09)( بع�س و�شائط النقل التي اهتم بر�شمها االأطفال بعد الرابعة من العمر:

       

                                                                                       

     

        ال�شكل ))0)(:          ال�شكل )08)(                       ال�شكل )09)(
هديل – ) �شنوات و ) اأ�شهر                   هديل – ) �شنوات و�شهر            خالد – ) �شنوات و ) اأ�شهر

                        )�شيارة ذات مراوح(
اأما الر�شمان يف ال�شكلني )0))( و ))))( ل�شيارة ال�شباق والقطار ال�شريع فيعك�شان جناح خالد 
اإىل حّد ما يف ت�شوير العمق اأو البعد الثالث ب�شكل فطري قبل اخلام�شة من العمر، فموؤخرة �شيارة 

ال�شباق ثالثية االأبعاد بعك�س مقدمتها، والقطار يبدو وكاأنه قادم �شريعًا من عمق ي�شار ال�شفحة.
  

    ال�شكل )0))(: خالد – ) �شنوات و ) اأ�شهر                         ال�شكل ))))(: خالد – ) �شنوات و 6 اأ�شهر
                              )�شيارة �شباق(                                                                     )قطار �شريع(  

ال�شكل ))0)(: خالد – ) �شنوات
و 8 اأ�شهر )جمموعة من و�شائط النقل(

ال�شكل )06)(:  منري
 ) �شنوات ون�شف
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اأما املخططان املبينان يف ال�شكلني ))))( و))))( فيعك�شان ح�شًا الفتًا يف الت�شميم الفني لل�شيارات: 

     

          ال�شكل ))))(:  خالد – ) �شنوات و�شهران                  ال�شكل ))))(: خالد – ) �شنوات و ) اأ�شهر

ر�سم مو�سوع متكامل:

يف بداية هذه املرحلة يبداأ االأطفال بر�شم موا�شيع ال تكون متكاملة مبا يكفي، فالر�شم يف ال�شكل 
))))( مثال على الر�شوم متعددة املوا�شيع رغم ظرفه، فثمة ت�شاميم جتريدية فيه واأخرى واقعية :

فيه  كل عن�شر  يخدم  متكامل  مو�شوع  ر�شم  املرحلة من  االأطفال يف هذه  الكثري من  يتمكن  ولكن 
 )(((( ال�شكل  يف  كالر�شم  متكاماًل،  واحدًا  جوًا  تعطي  اللوحة  اأن  اأي  املركزي،  ال�شعور  اأو  الفكرة 
الذي ي�شور خالد فيه جوًا ي�شوده الدمار، فثمة حجارة تت�شاقط من اأعلى اجلبل، و�شيارة مقلوبة، 
وطيور �شخمة موح�شة، وغيوم ماطرة، ولكن ال�شم�س تطل بحذر من بعيد على هذا امل�شهد من خالل 

خطوط اأرجوانية متك�شرة رمبا ق�شد منها اأن تعطي ب�شي�شًا من االأمل.

ال�شكل ))))(: هديل – ) �شنوات و�شهران
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الأ�سلوب:

يبداأ االأطفال يف هذه املرحلة بتكوين اأ�شلوب مييزهم كما يالحظ من الر�شمني املائيني يف ال�شكلني )6))( 
و ))))( اللذين ر�شمهما خالد، فقد جلاأ اإىل ر�شم مو�شوعه باأ�شلوب واحد، �شواء يف طريقة الر�شم اأو 

التلوين، فال نلحظ خلطًا يف االأ�شاليب، مما يعطي العمل الفني الطفويل نوعًا من ال�شخ�شية الفنية.

     

والر�شم يف ال�شكل )8))( مثال وا�شح على وحدة االأ�شلوب يف العمل الفني الواحد، فقد ر�شمته هديل 
ومل تلونه رمبا لتحافظ على ما راأته فيه من جمالية يف اخلطوط الدقيقة وخوفًا من طم�س ما تعبت 
يف اإظهاره بقلم الر�شا�س، فقد ابتدعت اأ�شلوبًا خا�شًا ا�شتخدمته يف ر�شم كافة عنا�شر العمل. ومن 
الزمن ويبداأ  اأنها تعي ما تفعل متامًاً، فا�شت�شالم الطفل لل�شدفة وللفطرة يقل مع مرور  الوا�شح 
الوعي بالتفتح، ون�شتدل من تاأثريه يف الفن باأن االإبداع الفني الذي منبعه ال�شدفة والفطرة يحتاج 
اإىل العقل واملمار�شة ل�شقله وتوجيهه. ويالحظ اأن هذا االأ�شلوب الذي ا�شتخدمته الطفلة هو نتاج 

ال�شكل ))))(: خالد – ) �شنوات و) اأ�شهر

ال�شكل )6))(: خالد – ) �شنوات                              ال�شكل ))))(: خالد – ) �شنوات و )) �شهرًاً
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واقعيًا  يكن  مل  )واإن  جتريدي  غري  ر�شم  الإخراج  اأداة  ا�شتخدمته  فقد  بالزخرفة،  املبكر  انهماكها 
متامًاً اأي�شا(، وهذا تطور لطيف. 

املنظور الفوقي واملنظور متعدد الزوايا والبعد الثالث: 

ير�شم االأطفال ر�شومهم يف كثري من االأحيان بنظرة فوقية ليت�شنى لهم اإدراج كل ما يرونه يف ذهنهم اأو 
يريدون اإبرازه يف الر�شم، وهذا املنظور الفوقي ي�شمى باالإجنليزية  Birdseye View  اأو "منظور عني 

الع�شفور"، وهو يظهر لدى االأطفال للتحايل على 
البعد الثالث، وللتمكن من روؤية اأ�شياء اأكرث مما 
ميكن روؤيته من منظور جانبي فقط واإدراجها يف 
العمل الفني. ومن املعروف اأن الفن االإ�شالمي يف 
الع�شور الو�شطى كان يعتمد على هذا املنظور يف 
اأغلبه. ومن بني الفنانني الكبار الذي ا�شتخدموا 
املنظور الفوقي ليوناردو دا فن�شي، فقد كان يحلم 
بروؤية العامل من على ظهر ع�شفور، ولذلك كان 
يف  يراه  ما  لري�شم  العالية  اجلبال  اإىل  ي�شعد 
على  متثل   )((9( ال�شكل  يف  واللوحة  االأ�شفل، 

لوحاته املر�شومة من هذا املنظور. 

ال�شكل )8))(: هديل - ) �شنوات  – و 8 اأ�شهر

ال�شكل )9))( - ليوناردو دا فن�شي
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اأما خالد فقد ر�شم الطاولة والكرا�شي يف ال�شكل )0))( من هذا املنظور الغريب، وفيه نرى ال�شحون 
وما فيها وجميع اأرجل الطاولة. وترى الباحثة مالكيودي اأن االأطفال يف ال�شابعة اأو الثامنة من عمرهم 
"قد يحاولون اإظهار االأبعاد الثالثة من خالل ر�شم �شطح طاولة من منظور فوقي، مع اإدراج االأرجل 
االأربعة للطاولة ممتدة اإىل اخلارج بعيدًا عن ال�شطح، وي�شار اإىل هذه الظاهرة بـ 'االإطالل من اأعلى' 
�شن  )0))( يف  ال�شكل  ر�شمها خالد يف  التي  الطاولة  ت�شف  بذلك  وكاأنها   ،)((("  folding over
الرابعة والن�شف، مع فارق واحد هو اأن طاولة خالد لها اأكرث من اأربع اأرجل، وحتيطها مقاعد لكلٍّ 

منها اأربع اأرجل مر�شومة من املنظور نف�شه وبالطريقة نف�شها:

وبال�شدفة،  منهم  القليلة  القلة  عند  اإال  املرحلة  هذه  يف  االأطفال  ر�شوم  يف  الثالث  البعد  يظهر  ال 
ولكنهم يتحايلون عليه كما يظهر يف  ال�شكل ))))(، فقد جلاأ خالد اإىل تدوير الورقة لري�شم الورود 
املزروعة على اجلوانب يف حديقته مما نتج عنه لوحة ُر�شمت من ثالث زوايا خمتلفة للروؤية. وهذا 
الر�شم ولكن  الر�شم، فهناك ما ي�شتحق  الثالث يف  البعد  املبكر حيال لزوم  القلق  الت�شرف يظهر 

الو�شول اإليه لي�س �شهاًل.

                                                                                                  

(73) Malchiodi, p. 87.

ال�شكل )0))(: خالد - ) �شنوات و 6 اأ�شهر
)طاولة حتيطها كرا�شي ومراوح(

ال�شكل ))))(: خالد – ) �شنوات و ) اأ�شهر
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اأما يف ر�شم هديل يف ال�شكل ))))( فاإن الطاولة ذات املراآة احلمراء التي تعلوها مزهرية ووردة 
ر�شمت من منظور اأعطى اإيحاء جمياًل بالعمق. وتقول درا�شة اأجراها ج. ويالت�س اإن املنظور، بال�شكل 
الذي ر�شمته هديل قبل ال�شاد�شة من عمرها، يظهر يف ر�شوم االأطفال بعد �شن التا�شعة، "فري�شمون 
اجلزء العلوي من الطاولة بحيث تكون له جوانب متوازية، وي�شعون االأغرا�س على �شطحها. وبعد 
ذلك يبداأ االأطفال تدريجيًا بر�شم متوازي م�شتطيالت اأكرث دقة للجزء العلوي من الطاولة لكن دون 
ن املراهقون ابتداء من الثالثة ع�شرة من الر�شم من منظور �شحيح، فرُي�شم  منظور حقيقي. ثم يتمكَّ
ال�شكل ))))(  ال�شخم يف  والكر�شي  القريب")))(.  الطرف  من  اأ�شغر  الطاولة  من  البعيد  الطرف 
قبل اخلام�شة من  ر�شوم هديل  الثالث مبفهومه احلقيقي يف  للبعد  املبكر  الظهور  االأمثلة على  من 
عمرها من خالل لعبها الدائم باملربع. وهذا يدل على اأن النتائج التي يتو�شل اإليها الدار�شون من 
خالل الدرا�شات التي يجرونها على عينات جتريبية تت�شمن اأعدادًا كبرية من االأطفال غري دقيقة، 
قدرات  اأن  وتثبت  املخربية،  الر�شوم  من  وجمااًل  �شدقًا  اأكرث  البيوت  يف  امللقاة  التلقائية  فالر�شوم 

االأطفال تفوق التوقعات دائمًا، واأن لدى كل طفل عبقرية فنية كما ي�شّر بيكا�شو. 

 : Occlusion الرتاكب اأو احلجب الب�سري

يتفادى االأطفال يف فنهم لغاية �شن العا�شرة  اأو حتى بعدها ر�شم االأ�شياء املرتاكبة يف اللوحة ب�شكل 
يختفي فيه طرف اأحدها وراء االآخر، الأنهم مييلون اإىل ر�شم كل عن�شر  يف اللوحة كاماًل، وال �شيما 
يف مرحلة الواقعية الذهنية. ففي الذهن تكون �شورة االأ�شياء كاملة وال ترتاكب ال�شور، لكن ر�ْشَم 
خالد يف ال�شكل ))))( من الر�شوم النادرة التي تتناول فكرة الرتاكب اأو احلجب الب�شري يف هذه 
املرحلة املبكرة، فقد قال يل وهو مل يبلغ بعد عامه اخلام�س اإن جزءًا من ال�شيارة اخللفية، وال�شيما 

عجلها الثاين، مغطى بال�شيارة االأمامية. 

(74) Ibid, p. 94 - 95.

ال�شكل ))))(: هديل – ) �شنوات و 9 اأ�شهر
)طاولة لها مراآة وطفالن(

ال�شكل ))))(: هديل -
 ) �شنوات و 9 اأ�شهر
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يعّد اإدراك الرتاكب لدى خالد قبل �شن ال�شابعة بكثري )اأي اتباع منوذج الواقعية الب�شرية يف الر�شم، 
واإن موؤقتًا( موؤ�شرًا على اأن الواقعية الب�شرية ميكن اأن تظهر مبكرًا جدًا، لكنها قد ال تن�شج اأو تكون 
فاعلة متامًاً اإال يف مراحل الحقة، اأو على اأن الطفل ي�شتطيع اأن يتنقل بني الواقعية الذهنية والواقعية 
الب�شرية، اأي اأن فكرة والدة الواقعية الب�شرية يف مرحلة ما من مراحل النمو املعريف للطفل فيها 
قدر من املبالغة، فهي موجودة اأ�شاًل، ولكن كامنة، وحتتاج اإىل مثريات وحتديات فنية لتطفو على 
ال�شطح، فما يقوله اإ. ر. فالفيل عن "ثبات االأطفال يف مرحلة من املراحل اإىل اأن يفقدوا عند نقطة 
ما وب�شكل �شريع خ�شائ�س تلك املرحلة لتحل حملها خ�شائ�س املرحلة التالية")))( يبدو كالمًا غري 
دقيق، فاملراحل تتداخل، واالنتقال من مرحلة اإىل اأخرى يكون بطيئًا وتدريجيًا، ولكنه قابل للت�شريع 

بالتحفيز واخلربة. 
 

الر�سم التجريدي والزخرفة يف هذه املرحلة:

تظهر اأحيانًا ر�شوم متيل اإىل التجريد والزخرفة يف هذه املرحلة العمرية اأي�شًا لدى بع�س االأطفال، 
– 8))( مناذج خمتلفة من هذه الر�شوم من عمل هديل: وتقدم االأ�شكال )))) 

               

(75) Jolley, p. 19.

ال�شكل ))))(: خالد – ) �شنوات و ) اأ�شهر

ال�شكل )6))(:  هديل - )  �شنوات و ) اأ�شهرال�شكل ))))(: هديل -  ) �شنوات و ) اأ�شهر
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وقد يكون للمخطط التجريدي يف ال�شكل )9))( حممول نف�شي، ولكن املرء ال يكاد ياأبه به اأو يدركه، 
الأن جماليته تلفت النظر اإليه ب�شفته عماًل فنيًا لطيفًا ال اأكرث:

وقد تعرب هذه الر�شوم التجريدية عن نوع من ال�شيق اأحيانًا، وعن الرغبة يف اإيجاد ان�شجام داخلي 
ي�شاعد على اال�شتقرار النف�شي يف اأحيان اأخرى، ولكن يبدو اأن اللعب احلر الذي يتيحه الر�شم و�شيلة 

جيدة من و�شائل التنفي�س.  

ال�شكل )8))(: هديل – ) �شنوات و ن�شفال�شكل ))))(: هديل -  ) �شنوات و 8 اأ�شهر

ال�شكل )9))(: هديل – ) �شنوات و�شهر واحد
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حّب الألوان املائية:

ميكن للطفل اأن يالحظ يف هذه املرحلة اأن مزج لونني ينتج ثالثًا معروفًا عند ا�شتخدام االألوان 
النوعية،  والفرا�شي  واالأقالم  االألوان  متييز  وميكنه  يو�شف.  ال  هنا  االكت�شاف  وفرح  املائية، 
املائية،  االألوان  �شيما  ال  االأخرى،  االأنواع  عليها  ويف�شل  اأحيانًا  اخل�شبية  االألوان  برف�س  فيبداأ 
البو�شرت  واألوان  ممكن،  حد  اأق�شى  اإىل  و�شفافيتها  وتداخالتها  االألوان  جمالية  فيها  تتجلى  اإذ 
متعة  اأن  كما  الورقة.  �شطح  على  مغٍر  ب�شكل  وت�شيل  ومبهجة  ومركزة  داكنة  فهي  واجلوا�س، 
القلم، وم�شك  الر�شـم بالري�شة على  اإال جمربوها، فيف�شل االأطفال  الر�شم بالفر�شاة ال يعرفها 
الفني  اإبداعه  باأدوات  الطفل  اإح�شا�س  اإىل تطور  ي�شري  اأ�شفل، كل ذلك  اأعلى ال من  الري�شة من 
اإمتاع العني لونيًا وعلى حرية الر�شم، ال �شيما حرية حركة  وتف�شيله للو�شائط التي ت�شاعد على 
فر�شة  اأعطوا  اإذا  العمر  من  اخلام�شة  دون  االأطفال  لدى  الظواهر  هذه  م�شاهدة  وميكن  اليد. 
ر�شمت  التي  فهديل  املمنهج،  التعليم  من  �شغوط  دون  هم  يختارونها  التي  بالكثافة  الر�شـم 
بالفر�شاة  واللعب  الر�شم  يف  فائقة  متعة  جتد  كانت   )(((( و   )((0( ال�شكلني  يف  الر�شوم 

املائية: واالألوان 

                      

اأما اللوحات التجريدية يف  ال�شكلني ))))( و ))))( التي ر�شمها خالد فلرمبا كانت من �شنيع اللعب 
املمتع باالألوان املائية اأي�شًا.

       ال�شكل )0))(: هديل – ) �شنوات و 6 اأ�شهر                     ال�شكل ))))(: هديل – ) �شنوات و 6 اأ�شهر
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الكتابة التجريدية:

يلذ لبع�س االأطفال يف هذه املرحلة حماولة 
متعة  ويجدون  الكبار،  لدى  الكتابة  تقليد 
وكانت  ذلك.  يف  الر�شم  متعة  عن  تقل  ال 
هديل متالأ الدفاتر مبثل هذه الكتابات التي 
رموز  حماكاة  خاللها  من  االأطفال  يحاول 
ال�شكل  يف  واأدرج  الغام�س.  الكبار  عامل 
النمطي  ال�شكل  على  ميثل  منوذجًا   )((((

لتلك الكتابات التجريدية.

ال�شكل ))))(: خالد -
 ) �شنوات و 6 اأ�شهر

ال�شكل ))))(: هديل – ) �شنوات و ) اأ�شهر

  ال�شكل ))))(: خالد - 
 ) �شنوات و ) اأ�شهر
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اأما الر�شم التجريدي الوارد يف ال�شكل ))))( فهو عبارة عن حماولة هديل لكتابة الب�شملة قبل اأن 
 ،A( ُظها �شكل بع�س الكلمات املطبوعة بحجم �شفحة تتعلم القراءة والكتابة فعليًا، فقد كنت اأَُحفنِّ
كلفظ اجلاللة والب�شملة ب�شفتها اأ�شكااًل فنية يجب متييزها،  ف�شارت متيز هذه الكلمات جيدًا اأينما 
راأتها، اإىل اأن فاجاأتني يوما بهذا الر�شم، اإذ كتبت الب�شملة نقاًل عن �شورة ذهنية جمردة كما يلي: 

     

ال�شكل ))))(: هديل – ) �شنوات و ) اأ�شهر

ة التي مل تكن هديل قد تعلمتها بعد فاأبرزتها  والنقطة فوق الالم يف ا�شم اجلاللة ترمز اإىل ال�شدَّ
على هيئة نقطة. وهذا يدل على كمية التفا�شيل ال�شعبة التي قد يحفظها االأطفال يف هذه املرحلة. 
وافرتا�س الدار�شني القائل اإن االأطفال ير�شمون مناذج تخطيطية مب�شطة متثل �شورًا ذهنية ب�شيطة 
غري �شحيح متامًاً، فال�شور الذهنية اأعقد بكثري مما نراه على الورق، والطفل يختار ما يكفي للتعبري 
عن مو�شوعه. فاالأنف وال�شعر وحدهما ال ي�شنعان وجهًا، اأما العيون فيمكن اأن ت�شنع وجهًا، الأنها 
هي التي ت�شع وترم�س وتتحرك من الداخل وتغم�س. وقد ركزت الطفلة على لفظ اجلاللة يف حالة 
الب�شملة الأنه املكون االأ�شا�شي املعروف لديها كالعيون يف الوجوه، وتعلمته منفردًا وميزته يف داخل 
الب�شملة. وكان من ال�شعب عليها معرفة التفا�شيل االأهم فيما عدا ذلك،  فو�شعت كّمًا من التفا�شيل 

الدقيقة الغام�شة للتمثيل على اأ�شياء ال تدركها ولكنها تراها. 

التلوين بعد الرابعة:

والتلوين بقلم واحد يف ر�شومهم،  األوان بداًل من اخلرب�شة  ي�شتخدم االأطفال يف هذه املرحلة عدة 
وي�شتمر ان�شغالهم بتلوين الر�شوم اجلاهزة، ويتح�شن م�شتوى االإتقان لديهم، ولكن يجب ت�شجيعهم 
على الر�شم احلر ليحل حمل تلوين الر�شوم اجلاهزة. وقد الحظت اأن الطفل الذي ين�شغل بالر�شم 
احلر لفرتة طويلة يقلب الورقة اإذا اأعطي ر�شمًا جاهزًا لري�شم على وجهها الفارغ، فقد بات لديه ما 

يقوله. 
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وي�شتمر االأطفال لغاية �شن ال�شاد�شة يف التلوين غري الطبيعي �شعيًا الكت�شاف العامل بوا�شطة الفن 
الر�شم  هذا  يف  خ�شراء  وهي  االألوان،  من  لون  اأي  تاأخذ  اأن  ميكن  االإن�شان  عند  فالب�شرة  واللعب، 

البهيج:

وهذه اخلا�شية يف ر�شوم االأطفال ينزع الكبار ملحاربتها يف ر�شوم اأطفالهم الأنهم يعتقدون اأن ذلك 
اأحد  الغرائبي  التلوين  الأن  الذكاء،  له مب�شتوى  �شلوك فني ال عالقة  اأنه  يف�شح بالهتهم، رغم  قد 
جماليات الفن الطفويل، واالأطفال يتجاوزون ذلك امليل من تلقاء اأنف�شهم عند ا�شتعدادهم لذلك. 
وال جدوى من ا�شتعجال روؤية االألوان يف اللوحة بح�شب مقايي�شنا الواقعية، فالفن الطفويل، ال �شّيما 
يف هذه املرحلة، غري معني مبحاكاة الواقع والطبيعة، فالطفل ال يدرك اأنه ينتج فنًا حتاكم جودته 
يجعل  له، مما  يت�شنى  لون  باأي  يعرفها  التي  لالأ�شياء  رموزًا  ير�شم  اأن  يكفيه  لذا  الواقع،  مبقايي�س 
الع�شوائية  النف�شية للطفل يف هذه املرحلة �شعبًا. ولكن هذه  االألوان واحلالة  ا�شتخدام  الربط بني 
يف تلوين االأ�شياء والب�شر تكون اأقل و�شوحًا عندما يتعلق االأمر بالطبيعة، فقد الحظنا منذ املرحلة 
ية اجلذع، واأن ال�شم�س �شفراء، واأن الغيوم زرقاء، واأن الورود  ال�شابقة اأن االأ�شجار خ�شراء التاج وبننِّ
اأن االحتكاك بالطبيعة يحفز الواقعية الب�شرية لدى االأطفال  اأن ن�شتنتج من ذلك  ملونة.  وميكن 
فتتطابق مع الواقعية الذهنية، ولكن ملاذا ال تتحفز عند احتكاكهم بالب�شر يف هذه املرحلة؟ وملاذا 
ي�شرون على اأن اجللد قابل للتلوين؟ رمبا كانت املالب�س املتنوعة ذات االألوان املختلفة هي ال�شبب 
يف عدم قدرة معظم االأطفال على منح لون �شحيح جللد الب�شر يف ر�شومهم، فلون الوجه ال يهمهم 
على ما يبدو، ويرتكه معظم االأطفال دون تلوين. وقد خل�س الباحث دي ليو اإثر درا�شة مقارنة قام 
بها بني ر�شوم االأطفال ال�شود والبي�س قبل �شني املدر�شة اإىل اأنه "من غري املفاجئ اأن جند اأن ر�شوم 

االأطفال ال�شغار خالية من التمييز العرقي . . . فالطفل يرى ما وراء ال�شطح")6)(. 

(76) Di Leo (1973),  p. 21.

ال�شكل )6))(: خالد – ) �شنوات و ) اأ�شهر
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املرحلة  الرابعة
 الر�سم الذهني والتلوين الب�سري )ظهور الواقعية الب�سرية(

تتزامن هذه املرحلة الفنية مع دخول االأطفال اإىل املدر�شة االبتدائية، اأي املرحلة التي يتعلمون فيها 
القراءة والكتابة، وتتطور فيها �شخ�شايتهم االجتماعية. وينتبه الطفل يف هذه املرحلة اإىل ر�شوماته 
انتقاد  اأي  يجعل  تنف�شل عنه مما  ال  اأنها  وي�شعر  نتاج عواطفه،  الأنها  �شديد  باعتزاز  اإليها  وينظر 
اأن يعتزل الطفل فنه. وقد عرب عن ذلك  لها مهما كان عابرًا موؤذيًا وجارحًا له، وقد يرتتب عليه 
اأنطوان دي �شانت اإكزوبري يف كتابه الرائع "االأمري ال�شغري" )الذي يجب اأن يقراأه االأطفال من كل 
االأعمار( اأجمل تعبري بقوله: "وهكذا تخليت عن مهنتي الرائعة كر�شام يف �شّن ال�شاد�شة، فقد خاب 
اأملي ب�شبب افتقار ر�شومي االأوىل للنجاح. ال يفهم الرا�شدون �شيئًا باأنف�شهم، ومن اململ اأن ي�شطر 

االأطفال ل�شرح كل �شيء لهم مرارًا وتكرارًا")))(.

ي�شتمر االأطفال خالل هذه املرحلة بالر�شم التلقائي، وتزداد قدرتهم على ر�شم االأ�شكال املختلفة، 
الر�شوم  وتتميز  احليوانية.  االأ�شكال  من  والعديد  لطيفة  ب�شرية  ومناذج  واالأ�شجار  الورود  فرتى 
عالقة  تبداأ  التي  املرحة  الأنها  الداخلية،  الطفل  حيوية  تعك�س  اإذ  اأي�شًا،  باجلمال  املرحلة  هذه  يف 
الطفل باالأطفال االآخرين يف املدر�شة بالتاأثري فيه كثريًا، وي�شبح تفكريه اأقل متحورًا حول الذات. 
ومتتد هذه املرحلة لدى بع�س الدار�شني من �شن ال�شابعة اإىل �شن التا�شعة، لكني ارتاأيت اأن متتد 
الذهنية  الواقعية  من  االنتقال  الأن  العمر،  من  الثامنة  حتى  ال�شاد�شة  من  الدرا�شة  هذه  الأغرا�س 
اإىل الواقعية الب�شرية يحدث بح�شب بياجيه بحدود �شن ال�شابعة، غري اأن االنتقال من مرحلة اإىل 
ن�شبيًا، وقد جتاوزا  ب�شرعة  املراحل  ينتقالن عرب  الدرا�شة  والطفالن مو�شوع  لي�س فجائيًا،  اأخرى 
اأ�شلنِّط ال�شوء على التغريات الفنية التي ت�شبق هذا  اأن  ال�شابعة، لذا ارتاأيت  الواقعية الذهنية قبل 
التحول وتوؤدي اإليه وبداية ظهوره وا�شتقراره يف فنهما �شمن مرحلة واحدة ق�شرية االأمد ليت�شنى 
يل التاأمل يف فنهما يف هذه املرحلة االنتقالية بعمق اأكرب الأنها تتزامن مع موؤثرات و�شغوط اأخرى 
يتعر�س لها الطفل يف بداية حياته املدر�شية، وهي كلها حتفز تطور �شخ�شية الطفل، وتزيد وعيه 
بالعامل حوله، وتو�شع مداركه. كما ت�شهد هذه املرحلة  بداية القلق الديني واالأخالقي عند الطفل، اإذ 
�س املرجعيات االأخالقية التي حتكم حياته، ويبدي اهتمامًاً بها، ويبحث عن الطماأنينة من خالل  ُيَدرَّ
االن�شياع لها ليح�س اأنه �شخ�س مقبول وحمبوب من الكبار ومن اهلل. وينعك�س ذلك ب�شكل اأو باآخر 

على التعبري الفني للطفل. 

)))( اأنطوان دو �شانت اأكزوبري: الأمري ال�سغري )بريوت، دار البحار، )00)(، �س )) - )).
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وهذا التطور يف املدارك والتفكري يغني التعبري الفني للطفل، فيبدو للرائي اأنه يتطور تطوُّرًا ملمو�شًا 
�شريعًا. وت�شبح معامل الر�شوم اأو�شح وموا�شيعها اأكرث تنوعًا رغم ت�شابه الرموز االأ�شا�شية يف ر�شوم 
االأطفال كافة، فرنى اأنهم يكادون ير�شمون البيوت واالأ�شخا�س والغيوم وال�شم�س والورود والَفرا�س 
و�شيكت�شف من كانوا يجدون �شعوبة يف تذوق فن  املميزة.  اأن لكل يد مل�شتها  بالطريقة ذاتها رغم 
االأطفال يف املراحل ال�شابقة ما يروق لهم يف اإنتاجهم الفني يف هذه الفرتة بالذات الأن الر�شوم تعرب 
عن تفاعلهم مع العامل، وحتفزهم للحياة، وتعك�س خيااًل منطلقًا لديهم، وح�شًا متَّقدًا، وح�شا�شية 

�شديدة. 
�شببًا  تكون  االأطفال، فقد  الفيديو يف ر�شوم  واأ�شرطة  التلفزيون  تاأثري  املرحلة  ولكن يزداد يف هذه 
اأ�شا�شيًا يف عدم تطورهم الفني اأو ان�شغالهم التام عن الر�شم، كما يتاأثر االأطفال كثريًا بالق�ش�س 
التي حتكى وتقراأ لهم اأو التي يقراأونها باأنف�شهم، وقد تنعك�س رموزها يف ر�شومهم، فقد تاأثرت هديل 

مثال بق�شة �شندريال فر�شمت االأختني االأنانيتني كما يلي يف ال�شكل ))))(:

واأعتقد اأن هذا الر�شم يعرب عن اأحد الدرو�س ال�شيئة التي ت�شتقى من الق�شة، فق�شة �شندريال مثقلة 
يف باطنها بالقيم والرموز املوؤذية التي قد توؤثر �شلبًا يف الوعي االأطفال اإناثًا وذكورًا، فهي من اإحدى 
املدينة  فتيات  فُتدعى  لنف�شه،  زوجة  اختيار  على  قادر  تافه غري  اأمري  ق�شة  النظر جمرد  وجهات 
ه فيما بعد اأن يبحث عن الفتاة ذات  لُيعر�شن اأمامه كما تعر�س الب�شاعة على امل�شرتي، وي�شبح همُّ
القدم ال�شغرية، اأي تختزل الفتاة اإىل جمرد قدم، مما يحيل القدم اإىل رمزيتها ال�شلبية املعروفة 
يف علم النف�س التي يجب اأن ال توؤكدها ق�شة لالأطفال. كما اأن �شندريال بطلة الق�شة فتاة �شعيفة 
اأنها  البنات  وتعتقد  الق�شة.  املدفاأة كما يف  نائمة قرب  لها وال قوة، وت�شورها هديل وهي  ال حول 
التي  ال�شحرية  والقوى  ب�شبب جمالها  اإال  باالأمري  اأنها مل حتظ  "ال�شعيف" املحبوب، رغم  النموذج 

اأو�شلتها اإىل احلفل، ال ب�شبب قوة �شخ�شيتها وذكائها.

ال�شكل ))))(: هديل -  ) �شنوات و 6 اأ�شهر  
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ال�شّف  لعملية  اكت�شافهم  املرحلة  هذه  االأطفال يف  لدى  الفني  التطور  تعيق  قد  التي  املحاذير  ومن 
بوا�شطة الورق اخلفيف، ورغم اأن ذلك قد ال يروق لبع�س االأطفال من ناحية املبداأ، ال �شيما الذكور، 
فاإنه قد يروق لبع�شهم دون اأن يوؤثر يف ر�شومهم اخلا�شة، اإال اأنه قد يكون بدياًل  كاماًل عن الر�شم 

لدى البع�س االآخر. 

ر�سم البيت:

ر�شوم  يف  ملحًة  ثيمًة  البيت  ظهور  يقل 
ظهر  اإن  ولكن  املرحلة،  هذه  يف  االأطفال 
املب�شط  الريفي  ب�شكله  يظهر  يزال  ال  فاإنه 
يف معظم االأحيان، فال يبدي االأطفال بعد 
اهتمامًاً وا�شحًا باملعمار، وال تزال الطبيعة 
فهذه  اأ�شا�شي،  ب�شكل  ت�شغلهم  واالأ�شخا�س 
�شاهق  جبل  قمة  على  بيتها  ر�شمت  هديل 

العلو:

 وهذا خالد ر�شم بيته يف اأح�شان الطبيعة:
 

         

ال�شكل )9))(: خالد - 
 ) �شنوات و ) اأ�شهر

ال�شكل )8))(: هديل – 6 �شنوات و 6  اأ�شهر
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يت�شمن  الذي   )((0( ال�شكل  الر�شم يف  املدينة من خالل  "املكان" يف  ت�شوير  ولكن هديل حاولت 
عمارات عالية ن�شبيًا، و�شارعًا عري�شًا ذا م�شربني "يعج" بثالث �شيارات، وتعلوه طائرة يف ال�شماء، 

ولكنه مكان مل يخل من بع�س النباتات ويت�شمن جامعًا متعدد املاآذن:

 

وقد لفت انتباهي ر�شم البيت يف ال�شكل ))))( للطفل حممد الذي يهتم بر�شم ال�شيارات والطائرات 
ي�شبه  ما  اأي�شًا  له  اأزرق  باإطار  حماط  وهو  االأجنحة،  ي�شبه  ما  لبيته  ر�شم  فقد  االأوىل،  بالدرجة 
االأجنحة، فكل االأطفال متاأهبون للطريان على ما يبدو. ويقول املحللون النف�شانيون اإن اأمثال هذه 
البيوت يف ر�شوم االأطفال قد تعرب عن عدم اال�شتقرار)8)(، ويف حالة حممد فقد انتقل فعاًل من بلد 
اأجنبي اإىل بلد عربي، ال من بيت اإىل بيت فقط. وقد يكون ر�شمه تعبريًا عن ذلك الرحيل املقلق عرب 
التغري يف  بعد عام واحد متامًاً ملالحظة  ال�شكل ))))( ر�شمًا ر�شمه  الثقافات. وو�شعت قبالته يف 

االإح�شا�س الذي ينقله الر�شم: 

   

(78) Malchiodi, p. 176.

ال�شكل )0))(: هديل – ) �شنوات و�شهران

         ال�شكل ))))(:  حممد – ) �شنوات متامًا                            ال�شكل ))))(: حممد – 8 �شنوات متامًا
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ر�سم القوارب 

ي�شتمر ظهور القوارب يف ر�شوم االأطفال يف هذه املرحلة، وتاأخذ اأ�شكااًل خمتلفة، فهي لدى هديل يف 
ال�شكل ))))( �شديدة التقو�س وملونة، والبحر من حتتها وما حولها �شاكن، اإذ ين�شب الرتكيز على 

القارب ولونه، ويالحظ اأن القارب الثاين يف ال�شكل ))))( ثالثي االأبعاد. 

         

اأما قوارب خالد فقد اأ�شبحت �شفنًا تعوم اأوالها يف ال�شكل ))))( يف بحر هادئ فيه اإوز وترفع علم 
دولة قطر، اأما الثانية يف ال�شكل )6))( فتعوم فوق بيئة بحرية �شر�شة يحاول اأحد ركاب ال�شفينة اأن 
ي�شطاد منها �شمكة، وقد و�شلت ال�شفينة اإىل ال�شاطئ وبداأت عملية تنزيل احلقائب. ويالحظ من 
هذه الر�شوم ميل خالد يف هذه املرحلة اإىل ت�شمني ر�شومه الكثري من التفا�شيل ال�شغرية التي يلعب 

بها يف خياله الوا�شع اأو يحكي من خاللها ق�شة.

      

 ال�شكل ))))(: هديل - 6 �شنوات و ) اأ�شهر

       ال�شكل ))))(: خالد – 6 �شنوات و ) اأ�شهر                          ال�شكل )6))(: خالد – ) �شنوات متامًا 

ال�شكل ))))(: هديل – 6 �شنوات و ) اأ�شهر
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ر�سم اجلامع: 

ي�شتمر ظهور اجلامع يف ر�شوم االأطفال كما ُيرى من املثال يف ال�شكل ))))(: 

 

ير�شم االأطفال يف العادة اأماكن واأ�شياء ماألوفة، ولكن خيالهم قد يحملهم اإىل اأماكن مل يدخلوها 
بعد، فخالد ر�شم الر�شم الوارد يف ال�شكل )8))( قبل اأن يدخل امل�شجد ويف مرحلة بداأ ي�شاأل فيها 
به  العبادة وما يرتبط  يتخيل مكان  فاأخذ  والعقاب،  والثواب  املوت  املقلقة حول  االأ�شئلة  الكثري من 
ن املكان بع�س  من معاٍن ورموز روحية ودينية اأدرجها يف الر�شم كالبخور وغريه، ومل ين�س اأن ي�شمنِّ
النباتات. وقد �شرح يل ما ر�شمه بنف�شه يف ذلك احلني، فال يت�شح لنا متامًاً من الر�شم نوع املكان 

وال�شخ�س املر�شوم، الأن خالدًا مل يكن قد راأى جامعًا من الداخل بعد اأو حتى �شيخًا عن قرب: 

ال�شكل ))))(: حممد – ) �شنوات ون�شف

ال�شكل )8))(: خالد – ) �شنوات و 0) اأ�شهر



116

لل�شالة  للذهاب  يتاأهب  ال�شالة  مالب�س  يف  طفاًل  َر  وَت�شوَّ
تال  ر�شم  يف  احلني(  ذلك  يف  خالد  قول  حّد  )على  امل�شجد  يف 
يف  املبني  الب�شيط  بالر�شم  فجاء  مبا�شرة،  ال�شابق  الر�شم 

.)((9( ال�شكل 

لدى  احلقيقي  الديني  القلق  بداية  على  الر�شوم  هذه  وتدل 
عن  يبحث  خالد  كان  فقد  العمر،  من  ال�شابعة  بعد  االأطفال 
ال�شكينة  يجد  اأن  وتاأمل  تقلقه،  التي  االأ�شئلة  لبع�س  اأجوبة 
الروحية املرجوة يف الدين وال�شالة واأماكن العبادة. ويالحظ 
املرحلة  يف  ر�شومه  امل�شجد  يدخل  مل  اأخته،  بعك�س  خالدًا،  اأن 
ال  الداخل  من  مبا�شرة  ر�شمه  بر�شمه  هّم  وعندما  ال�شابقة، 
اخلارج، فقد اأراد �شرب غور هذا املكان الغام�س وفهمه، فتخيل 
مل  خالد  اأن  رغم  جمياًل  رداء  واألب�شه  داخله  يف  اجلامع  �شيخ 

بلون  اأول وجه يظهر يف ر�شوم خالد  ال�شيخ هو  اأن وجه هذا  االأ�شخا�س، كما  بر�شم  يكن مهتمًا 
لرمز  وحاجته  ال�شن،  تلك  يف  لديه  والوجودي  الديني  القلق  عمق  على  يدل  قد  وهذا  �شحيح. 

�شافية.  اأجوبة  له  يقدم  اللون"  "حقيقي  مريح 

والقيامة  واملوت،  باحلياة  املتعلقة  الدينية  املعتقدات  تاأثري  بدرا�شة  النف�س  علماء  اهتمام  اإن 
ب�شبب  منقو�س  لالأطفال  النف�شية  ال�شحة  يف  ومغفرتها،  واالآثام  والعقاب،  والثواب  والبعث، 
يتحرجون  النف�شانيني  املعاجلني  من  والعديد   ... كتاباته  يف  بالروحانيات  فرويد  اهتمام  "عدم 
اأن  رغم  االأطفال")9)(،  مع  عملهم  يف  باأهميتها  االعرتاف  اأو  املوا�شيع  هذه  مثل  اإدراج  من 
والتعايف  الداخلي  توازنهم  ا�شتعادة  على  قدرتهم  اأي  املقاومة،  على  وقدرتهم  االأطفال  "مرونة 
اأمور  اإىل  باالإ�شافة  االأطفال  لدى  الروحانية  بامل�شاعر  بقوة  ترتبط  تقلقهم،  التي  الظروف  من 

اأخرى")80(.

ويت�شح من الر�شوم ال�شابقة والر�شوم االأخرى ذات االأبعاد الدينية الواردة يف هذه الدرا�شة اأن 
متدينني  ذووهم  اأكان  �شواء  االأطفال،  خمتلف  لدى  كبريًا  نف�شيًا  حيزًا  تاأخذ  الدينية  املعتقدات 

ر�شومهم. بدليل ظهورها يف  متدينني،  اأم غري 

(79) Malchiodi, p.207.

(80) Ibid, p. 217.

ال�شكل )9))(: خالد -
 ) �شنوات و 0) اأ�شهر
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الهتمام بر�سم الأ�سجار والورود:

ي�شتمر ظهور الورود يف ر�شوم االأطفال يف هذه املرحلة، وتاأخذ اأ�شكااًل اأكرث تنوعًا عند بع�شهم من 
بي�شاوية.  بتالت  بها  حتيط  التي  الدائرة  اأي  ال�شابقة،  املرحلة  يف  األفناه  الذي  الكال�شيكي  �شكلها 
ير�شمون حتت  ال  املرحلة  اأنهم يف هذه  ورغم  االأ�شجار.   بر�شم  اأي�شًا  اهتمامهم  االأطفال  ويوا�شل 
للتعبري عن ال�شور  فاإنهم يبذلون جهدًا ملمو�شًا لتح�شني ر�شومهم  الفنية  هاج�س تطوير قدراتهم 
اأي  بر�شمه منف�شاًل عن  فياأخذون  ب�شيء ما،  اهتمامًا مفاجئا  يُبدون  وقد  اأذهانهم،  املتالحقة يف 
مو�شوع ر�شمًا متكررًا بهدف االإتقان. ويوؤكد الباحث جون ويالت�س من خالل م�شاهداته اأن "االأطفال 
يرغبون مع تقدمهم يف ال�شن يف اإنتاج ر�شوم ذات تاأثري اأكرب يف قدرتها على التمثيل"))8(. وقد كان 
لدى خالد �شغف بر�شم الورود، وظّل يكرر ر�شمها م�شتقلة عن غريها يف �شن ال�شابعة ليطور اأ�شلوبه 
يف ر�شمها، فكانت تبدو ر�شوماته املتتالية لها كـ "ال�شكيت�شات" اأو املخططات الدرا�شية كما يت�شح 

من االأ�شكال )0)) – )))(.
                 

     

مو�شوعًا  بع�شها  التي جعل   )(6( –  (((( االأ�شكال  الواردة يف  الورود  تلك  درا�شاته  ومتخ�س عن 
ير�شم  اأن  اأحيانًا  يحاول  اأنه  فيها  ويالحظ  اأكرب،  االآخر جزءًا من مو�شوع  بع�شها  منف�شاًل وجعل 
براعم غري متفتحة لي�شرب غور الوردة بالتدريج، علمًا باأن النمط ال�شائد من الورود بني االأطفال يف 

هذه املرحلة ال يزال النمط النموذجي الب�شيط الذي ذكر �شابقًا.  

 (81) Willats, John (2005), Making Sense of Children’s Drawings. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, p. 229.

ال�شكل )0))(: خالد - 
 ) �شنوات و) اأ�شهر

ال�شكل ))))(: خالد - 
 ) �شنوات و) اأ�شهر

ال�شكل ))))(: خالد -
 ) �شنوات و) اأ�شهر
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ا

ال�شكل ))6)(ال�شكل )60)(

          ال�شكل ))))(     ال�شكل ))))(       ال�شكل ))))(         ال�شكل )6))( 

ال�شكل ))))(                                   ال�شكل )8))(                          ال�شكل )9))( 
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اأما الورود اجلميلة يف ال�شكل ))6)( فقد ر�شمتها رمي التي تتطور قدراتها يف الر�شم ب�شكل ملحوظ اأي�شًا:

  

واهتمام خالد بالورود حفزه على االهتمام باملزروعات عمومًا، فقد بداأ ير�شم االأع�شاب وال�شجريات 
منوها  �شرعة  ويقارن  فعليا،  البذور  يزرع  واأ�شبح   ،)(66 –  (6(( االأ�شكال  من  يت�شح  كما  اأي�شًا 
واأ�شكال اأوراقها، ويراقبها يوما بيوم، وكان اهتمامه بعامل النبات يزداد عمقا وينعك�س يف ر�شومه.  

   
          

          

ال�شكل ))6)(: خالد – 6 �شنوات و �شهران –  6 �شنوات و ) اأ�شهر ال�شكل ))6)(: خالد 

ال�شكل ))6)(: رمي – ) �شنوات    

ال�شكل ))6)(: خالد - ) �شنوات متامًا               ال�شكل )66)(: خالد - ) �شنوات متامًا
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ر خالد يف الر�شم الوارد يف ال�شكل ))6)( واملجتزاأ من ر�شم اأكرب �شديد االكتظاظ بال�شجر  وي�شونِّ
ولدًا ال يكاد ُيرى يف اأ�شفل ال�شفحة ي�شقي النباتات: 

 
ويف ال�شكل )68)( ي�شور ولدًا يزرعها وي�شقيها ليعرب بذلك عن عمق هواياته الزراعية:

   

اأنواعًا كثرية منها بدافع من  اأي�شًا، فر�شم  وقد تطورت االأ�شجار لدى خالد كثريًا يف هذه املرحلة 
املرحلة  هذه  يف  ر�شمها  التي  االأ�شجار  من  مناذج  يلي  فيما  واأدرج  بها،  اخلا�س  اهتمامه  ا�شتمرار 
لل�شجر الذي  النموذج املب�شط  الفنية الطفولية. ويالحظ فيها االبتعاد عن  اخل�شراء من م�شريته 
ُيرى يف ر�شوم الكثري من االأطفال االآخرين الذين ميرون باملرحلة العمرية نف�شها.  ويقول دي ليو "اإن 
اجلذع يف ر�شوم االأطفال ميثل احلياة العاطفية ... وُيعربَّ عن هذه احلياة العاطفية يف ر�شوم االأطفال 
جذع  على  يكون  الرتكيز  "فاإن  بياجيه  درا�شات  اإىل  وا�شتنادًا  العري�س"،  ال�شجرة  جذع  خالل  من 
ال�شجرة لغاية �شن ال�شابعة"))8(. وقد ر�شم خالد ال�شجرتني الواردتني يف ال�شكلني )69)( و)0))( بني 
ال�شاد�شة وال�شابعة من العمر، وهي جمتزاأة من لوحات اأكرب لت�شليط ال�شوء عليها وحدها. ويالحظ 
فيها اأن الرتكيز انتقل اإىل اجلزء االأعلى مبكرًا يف ر�شومه، فاالهتمام باجلذع بات ثانويًا، فهو لي�س 
الثانية  املرحلة  يف  �شيما  وال  اجلذع،  عري�شة  ال�شابقة  املراحل  اأ�شجار  بعك�س  ينبغي،  مما  اأعر�س 

بالن�شبة خلالد ويف املرحلة الثالثة بالن�شبة لهديل.   

(82) Di Leo (1983), p. 168.

ال�شكل )68)(: خالد – ) �شنوات و 8 اأ�شهر

ال�شكل ))6)(: خالد – 6 �شنوات و)) �شهرًا
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اأما االأ�شجار الواردة يف االأ�شكال )))) – )8)( فقد ر�شمها بعد االأ�شجار ال�شابقة قبيل ال�شابعة من 
العمر وحتى  الثامنة )اأي نهاية هذه املرحلة(، وهي جمتزاأة اأي�شًا من لوحات ذات مو�شوع متكامل، 
ويالحظ فيها اأن االهتمام بتاج ال�شجرة بات فائ�شًا، وقد ميالأ تاج �شجرة واحدة ف�شاء الورقة كلها:

    

 

ال�شكل )0))(: خالد -  6 �شنوات و 8 اأ�شهر ال�شكل )69)(:  خالد -  6 �شنوات و ) اأ�شهر

 ال�شكل ))))(:  خالد – 6 �شنوات و 9 اأ�شهر               ال�شكل ))))(: خالد – 6 �شنوات و 0) اأ�شهر

ال�شكل ))))(: خالد – ) �شنوات و�شهر واحد ال�شكل ))))(: خالد – 6 �شنوات و )) �شهرًا
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                          ال�شكل ))))(:              ال�شكل )6))(:               ال�شكل ))))(:  
خالد – ) �شنوات و�شهران                       خالد – ) �شنوات و�شهران        خالد – ) �شنوات و ) اأ�شهر     

          
     

            
               

           

ويالحظ يف ال�شجرة املدرجة يف ال�شكل ))8)( اأن خالدًا قد ر�شم حيوانًا يف وكر حمفور يف جذع 
ال�شجرة، وهذا اأمر �شائع يف ر�شوم االأطفال، وال يقلدون بع�شهم به، بل ير�شمونه تلقائيًا. ويقول دي 
ليو "اإن ظهور مثل هذه اخلا�شية يف ر�شوم االأطفال قبل �شن املراهقة لي�شت لها مدلوالت نف�شية، وال 

تعرب �شوى عن خيال خ�شب"))8(.

(83) Di Leo (1983), p. 172.

ال�شكل )8))(: خالد – ) �شنوات و6 اأ�شهر ال�شكل )9))(: خالد – ) �شنوات و 9 اأ�شهر

ال�شكل ))8)(: خالد – 8 �شنوات تقريبًا )خريف( ال�شكل )80)(: خالد – ) �شنوات و )) �شهرًا
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الهتمام بر�سم الأ�سخا�ش:

من  اأكرب  بقدر  فري�شمونهم  املرحلة،  هذه  يف  االأطفال  من  الكثري  لدى  االأ�شخا�س  ر�شم  يتطور 
وال  تزال غري �شحيحة،  ال  املختلفة  واالأع�شاء  واجل�شد  الراأ�س  بني حجم  الن�شب  ولكن  التفا�شيل، 
يزالون ير�شمون اأج�شادًا جامدة، فهم غري قادرين على حتريكها. وقد ا�شتمر اهتمام هديل بر�شم 
االأ�شخا�س يف هذه املرحلة، وبداأت باإدخال الكثري من التفا�شيل املتعلقة بال�شعر واملالب�س واالأحذية، 
ولكن بقيت الر�شوم طفولية اجلمال، فهي تخلو من اأي حماولة جادة ملقاربة النموذج الواقعي، بل 
يظهر اأّن همها هو حت�شني النموذج الطفويل فقط، لذا فر�شومها غري مفتعلة وتراها هديل �شحيحة. 

وتكرث لدى هديل ر�شوم ت�شور فيها �شتارة 
ك�شتارة امل�شرح مفتوحًة يف الطبيعة وتتدىل 
من ال�شماء ال ال�شقف ليطل منها االأ�شخا�س 
اإذ  ال�شكل ))8)(،  علينا كما هو وا�شح يف 
منها  لتطل  فيه  ال�شماوية  ال�شتارة  تنفتح 
على  دورًا  يوؤديان  وكاأنهما  واأخوها،  هديل 
اهتمام  ويتعمق  االأر�شية.  الكرة  م�شرح 
املراحل  يف  ر�شومها  يف  بامل�شرح  هديل 

الالحقة.
        

ال�شكل ))8)(: خالد - 6 �شنوات و 0) اأ�شهر

ال�شكل ))8)(: هديل -   ) �شنوات و�شهران  
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من  و))8)(   )(8(( ال�شكلني  يف  والر�شوم 
االأمثلة على النماذج الب�شرية االأليفة االأخرى 
التي ظهرت يف ر�شوم هديل يف هذه املرحلة، 
ميثل  فاإنه  لذا  متامًاً،  اأولها  يف  ظهر  فاالأول 
والثاين ظهر  االأمر،  واقع  ال�شابقة يف  املرحلة 
على  مهرجًا  ميثل  وهو  متامًاً،  منت�شفها  يف 
الأ�شلط  الر�شم  من  ا�شتقطعته  وقد  م�شرح، 

ال�شوء عليه وحده: 
               

وت�شور هديل يف ال�شكلني )86)( و))8)( اللذين ر�شمتهما يف نهاية هذه املرحلة متامًاً معلمتني من 
معلماتها، وهي متيز دائمًا بني املعلمة العربية واالأجنبية باحلجاب يف ر�شومها:

                                    

ال�شكل )86)(: هديل - 
8 �شنوات

)معلمة اللغة العربية(

ال�شكل ))8)(: هديل -
 8 �شنوات 

)معلمة اللغة االإجنليزية( 

ال�شكل ))8)(: هديل -
) �شنوات متامًا )مهرج( 

ال�شكل ))8)(: هديل -
متامًا  �شنوات   6
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اأما رمي فقد ر�شمت نف�شها كما يلي، وان�شحب اأ�شلوبها يف الر�شم على طريقتها يف كتابة ا�شمها اأي�شًا:

قد نلحظ ا�شتمرار ظهور االأ�شخا�س على �شكل دائرة على اأعواد كربيت يف ر�شوم خمتلفة الأطفال 
الر�شم  يف  االأ�شخا�س  وجود  من  الغر�س  اأن  هو  يبدو  ما  على  ذلك  و�شبب  املرحلة،  بهذه  ميرون 
ق�ش�شيٌّ فقط، ويكون ر�شم املكان وما فيه من اأ�شجار واأبنية وحيوانات و�شيارات اأهم. والر�شوم يف 
ال�شكلني )89)( و )90)( من االأمثلة على اأعواد الكربيت الب�شرية غري املطورة التي ما زالت تظهر يف 
ر�شوم خالد بني ال�شاد�شة والثامنة من العمر، ففي الر�شمني يرتاد االأطفال )اأعواد الكربيت( حديقة 
عامة، ومن الوا�شح اأن املو�شوع االأ�شا�شي يف هذا الر�شم هو االأ�شجار ال االأطفال، فاالأطفال هناك 

ملجرد االإيحاء باأن احلديقة فيها اأطفال يلعبون:

        

اأما يف الر�شم يف ال�شكل ))9)( فلم يحَظ بالتلوين �شوى االأ�شجار والفرا�شة، اأما االأمرية التي ترك�س 
يف فناء الق�شر يف اخللف والعائلة القادمة من ال�شفر فكلهم اأعواد كربيت، الأن الغر�س منهم لي�س 

فنيًا بل ق�ش�شّي.

ال�شكل )88)(: رمي -  6 �شنوات ون�شف

ال�شكل )90)(: خالد – ) �شنوات و�شهران            ال�شكل )89)(: خالد – ) �شنوات و�شهر            
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اأما الر�شوم الب�شيطة يف ال�شكلني ))9)( و))9)( فهي بع�س النماذج الب�شرية التي مل ير�شمها خالد 
يف هذه املرحلة على هيئة دائرة على اأعواد كربيت، الأنهم مو�شوع الر�شم االأ�شا�س:

اأي�شًا،  – )9)( مناذج من ر�شوم االأطفال لالأ�شخا�س يف هذه املرحلة  والر�شوم يف االأ�شكال ))9) 
ويالحظ ب�شكل عام اأن الفتيات يبدين اهتمامًاً بر�شم االأ�شخا�س اأكرث من االأوالد:

ال�شكل ))9)(: خالد  -
 6 �شنوات و )) �شهرًا

ال�شكل ))9)(: خالد -
) �شنوات و 0) اأ�شهر

ال�شكل ))9)(: خالد – ) �شنوات و�شهران
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وت�شتمر هديل يف اخللط بني التجريد والزخرفة والتمثيل الواقعي، فتعطي االأ�شخا�س �شكاًل هند�شّيًا 
وتزينهم كما يت�شح من الر�شوم يف ال�شكلني )98)( و)99)(:

       

    ال�شكل )98)(: هديل – ) �شنوات و ) اأ�شهر                ال�شكل )99)(: هديل – ) �شنوات و ) اأ�شهر 

ب�شكل  تظهر  واأنها  الفنية اخلا�شة،  و�شخ�شيته  روؤيته  لكل طفل  اأن  ال�شابقة  النماذج  ويالحظ من 
�شارخ من خالل ر�شومهم اإما لالأ�شخا�س اأو لالأ�شجار اأو لكليهما.

ال�سور العائلية و�سور الأ�سدقاء:

ي�شتمر بع�س االأطفال يف هذه املرحلة بر�شم �شور عائلية، وبينما توقف خالد عن ر�شمها فاإن هديل 
ال�شكل )00)(  الوارد يف  الر�شم  اأنَّ يف  الر�شوم. ويالحظ  يلي مناذج من هذه  وفيما  اأكرثت منها، 
حيوية وحركة يف و�شط العائلة التي تبدو كاأنها فرقة غنائية ال يقف اأع�شاوؤها يف خط واحد، وثمة 

قفز طفويل يف الر�شم الوارد يف ال�شكل ))0)(:

ال�شكل ))9)(: �شلمى -  
) �شنوات و ) اأ�شهر

ال�شكل ))9)(: �شو�شنة -
 6 �شنوات ون�شف

ال�شكل )96)(: مي�س -
 6 �شنوات ون�شف

ال�شكل ))9)(:رمي- 
 ) �شنوات
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اأما يف الر�شمني املبينني يف ال�شكلني ))0)( و))0)( اللذين يعودان للربع االأخري من هذه املرحلة 
الفنية، فيبدو اأن هناك تق�شدًا يف ترتيب االأ�شخا�س يف ال�شور العائلية، ففي ال�شكل ))0)( يظهر 
الطفالن املتناهيان يف ال�شغر بجانب االأم، ويف ال�شكل ))0)( اأخذت البنت االأب اإىل جانبها بعيدًا 

عن االأخ واالأم. كما يظهر اأن االأيدي الفرحة املرفوعة دومًا يف ر�شوم هديل قد ا�شرتاحت اأخريًا.

       

     
       ال�شكل ))0)(: هديل – ) �شنوات و ) اأ�شهر                   ال�شكل ))0)(: هديل – ) �شنوات و ) اأ�شهر

واهتمت هديل اأي�شًا بر�شم اأ�شدقائها تعبريًا عن �شخ�شيتها االجتماعية، والر�شم يف ال�شكل ))0)( 
اإال  اأدرجه هنا  الواقع، ومل  ال�شابقة يف  املرحلة  املرحلة، وهو ميثل  االأوىل من هذه  االأيام  اإىل  يعود 
لدواعي دقة التوثيق، والأنه اآخر ر�شم يظهر فيه االأ�شخا�س بوجوه ملونة لدى هديل، مما يعني اأن �شن 

ال�شاد�شة هي ال�شن التي بداأت فيها الواقعية الب�شرية بالظهور يف ر�شـومها ولي�س ال�شـابعـة.

ال�شكل ))0)(: هديل -  6 �شنوات و ) اأ�شهر ال�شكل )00)(: هديل - 6 �شنوات و 6 اأ�شهر         
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ولنتوقف قلياًل عند هذا الر�شم االنتقايل الذي رمبا ودعت فيه هديل واقعيتها الذهنية لتطرق باب 
الواقعية الب�شرية. �شنجد بكل �شهولة اأنه يعرب بدقة عن الواقعية الذهنية من خالل التلوين الغرائبي 
اأواًل ومن خالل عدم احرتام احلجم الن�شبي لالأ�شياء ثانيًا، ويعرب كذلك عن التلقائية والطفولية يف 
الر�شم اأجمل تعبري. و�شنجد اأي�شا اأن هذه الواقعية الذهنية يف الر�شم هي التي �شتمكننا من قراءة 
هذا العمل قراءة جميلة اأو رمبا مغايرة اأو حتى خبيثة، فالنحلة التي يزيد حجمها عن حجم روؤو�س 
االأطفال يف الر�شم حتتل موقعًا مركزيًا يف هذا الر�شم، وترتدي البنات الثالث فيه اأزياء مزرك�شة 
حتطَّ  باأن  النحلة  يغري  قد  وهذا  نف�شها،  النحلة  كزي  وخمططة  الورود  كاألوان  مغرية  األوان  ذات 
عليهن بداًل من الوردة الوحيدة التي تتطاول بوقاحة نحوها وتف�شل بني الولد غري املزرك�س والبنات 
الثالث. مل تق�شد هديل كل ذلك طبعًا، لكن من حقنا اأن نراه الأن الر�شم كالق�شيدة ال�شعرية يرى 
القارئ فيها ما قد ال يكون قد خطر على بال ال�شاعر. وقد قال ال�شاعر روبرت ْفرو�شت اإن الق�شيدة 
النقاد  ي�شرحها  عندما  اأكرث  باأعمالهم  يعجبون  الكبار  والفنانون  فيها.  القارئ  يجده  ما  كلَّ  تعني 
ويحللونها! ويقولون يف اأنف�شهم: "اآه لو عرفوا اأنني كنت اأخرب�س فقط!"، ولو كانت الن�شب �شحيحة يف 
ر�شم هديل الأهملنا النحلة والوردة وملا متكنا من قراءة هذا العمل قراءة مثرية. وهذا يعني اأن فن 
االأطفال يخ�شر كثريا عندما ينتقل من الواقعية الذهنية اإىل الواقعية الب�شرية وي�شيبه الدمار متامًاً 

على عتبة الواقعية التامة التي يراها الكبار اإجنازًا فنيًا هائاًل.

ومن الطريف اأن االأطفال ير�شمون �شورًا عائلية للحيوانات اأحيانًا كال�شورة يف ال�شكل ))0)(.

ال�شكل ))0)(: هديل – 6 �شنوات متامًا
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وللفواكه اأي�شًا، فقد �شاءت هديل اأن يكون حلبة االأنانا�س ال�شغرية اأم واأب، ويالحظ اأن االأنانا�س هو 
الفاكهة الوحيدة التي ر�شمتها هديل يف هذه املرحلة، فقد وجدت فيه ما يحاكي رغبتها يف الزرك�شة:

الفكاهة والكاريكاتري

يف  االأطفال  اأو  االأ�شخا�س  مع  اأحيانًا  يلعبون  اأنهم  اأي�شًا  املرحلة  هذه  يف  االأطفال  ر�شوم  من  يبدو 
يوهان  الهولندي  املوؤرخ  ويوؤكد  و�شقلها.  �شخ�شيتهم  تطوير  على  ي�شاعد  اللعب  وهذا  ر�شومهم، 
هايزجنغا اأهمية اللعب يف التاريخ الب�شري يف كتابه الهام املعنون "االإن�شان الالعب"، ويخل�س فيه 

اإىل اأن اللعب �شرط اأ�شا�شي و�شروري )واإن مل يكن كافيًا( خللق احل�شارة.))8(

ولكن هذا اللعب اخليايل على اأهميته يجعل االأطفال غري اآبهني اأحيانًا بجمالية ر�شومهم، فال يكرتثون 
الكاريكاتورية  املبالغة  ا�شتخدام  اإىل  املرحلة  الطفل يف هذه  يلجاأ  قد  بل  بدقة،  ر�شمها  اأو  بتلوينها 
الإبراز �شعور اأو �شيء ما يف اللوحة، فقد ركب خالد اإحدى �شفرات الطاحونة ليدور معها بداًل من اأن 

يراقبها وهي تدور ب�شعادة وحدها يف الر�شم املبني يف ال�شكل ))0)(:

(84) en.wikipedia.org/wiki/Homo_Ludens_(book).

ال�شكل )06)(: هديل – 6 �شنوات و 6 اأ�شهر

ال�شكل ))0)(: رمي  - 6 �شنوات و )) �شهرًا
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يجري  املذيع  فاإن   )(08( ال�شكل  يف  اأما 
يف  الفائزة  ال�شريعة  ال�شيارة  مع  مقابلة 
ما  على  منه  اأحق  فهي  �شائقها،  ال  ال�شباق 

باالأ�شواء. يبدو 

ال�شكل  يف  وابنتها  خرافية  ح�شرة  وحتمل 
يرتعد  بينما  املطر،  يف  �شم�شيتني   )(09(

خملوق خرايف اآخر من الربد.         

الفكاهة  الأغرا�س  تر�شم  الر�شوم  وهذه 
متثل  وقد  الداخلية،  احليوية  عن  والتعبري 
ولكنه  الكاريكاتري،  بفن  خالد  اهتمام  بداية 
بتلوينها،  يبايل  وال  فائقة  بعناية  ير�شمها  ال 
فيها  فالفكرة  الت�شلية،  هو  منها  الغر�س  الأن 

اأهم من االإخراج الفني.

ال�شكل )09)(: خالد -  ) �شنوات و 8 اأ�شهر

ال�شكل ))0)(: خالد – 8 �شنوات متامًا

ال�شكل )08)(: خالد – ) �شنوات و 8 اأ�شهر 
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الر�سم الق�س�سي:

كان خالد يبذل جهدًا كبريًا يف الر�شم الق�ش�شي، في�شع كمًا كبريًا من التفا�شيل يف ال�شفحة مما 
يجعل النظر اإليها م�شو�شًا اأحيانًا، ولكنه يجد متعة يف ر�شمها الأنها كاللعب اخليايل. واهتم بر�شم 
))) (، وهذه موا�شيع ال ترد يف   - ق�ش�س الرعب والعنف والدمار كما يتبني من ال�شكلني )0)) 

ر�شوم البنات، ويالحظ فيها اهتمام خالد بر�شم االآليات:

  

وهذا ر�ْشٌم يف ال�شكل ))))( عن ق�شة الق�شاء على عامل �شرير يخرتع اأ�شياء �شارة، وقد اجتزاأت 
العامل امل�شن ذا االأنف املدبب واملر�شوم يف جانب ال�شفحة وكربته لت�شليط ال�شوء عليه، والأن مو�شوع 
الر�شم هنا �شخ�س )على غري عادة خالد(، فقد حاول اأن ير�شم �شخ�شًا حمددًا له بع�س املعامل 

ولي�س �شخ�شًا على �شاكلة اأعواد الكربيت. 

ال�شكل ))))(:  خالد -
) �شنوات و ) اأ�شهر

ال�شكل )0))(: خالد -
 ) �شنوات و ) اأ�شهر
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اأما يف الر�شم املبني يف ال�شكل ))))( فاإن احل�شرات 
وبات  اأجنحة  اكت�شب  الذي  املركب  تدعو  الطائرة 
يحاول الطريان للحاق بها اإىل "مدر�شة احل�شرات 
متناهية  تبدو  التي  املدينة  يف  الواقعة  للطريان" 
اإليها من  ُينظر  اإذ  ال�شفحة،  اأ�شفل  ال�شغر يف  يف 
ال�شماء يف الر�شم. والعمل املبني يف ال�شكل ))))( 
ويقطف  ال�شغرية  غابته  يف  يتجول  طفاًل  ي�شور 
"�شجرة املعرفة" التي وجدها هناك،  ")" عن  رقم 

ومبا اأن املو�شوع غابة فقد ا�شتحقت التلوين:

مع  تلعب  اأي�شًا  �شو�شنة  وهذه 
يف  املبني  ر�شمها  يف  املخلوقات 
اإذ  وحتاورها،   )(((( ال�شكل 
ت�شكو االأ�شماك وتقول "ال اأ�شتطيع 
يف  القمامة  اإلقاء  التنف�س" ب�شبب 

البحر.

ال�شكل ))))(: خالد – 8 �شنوات متامًا 

   ال�شكل ))))(: خالد – ) �شنوات و 9 اأ�شهر

ال�شكل ))))(: خالد -
 8 �شنوات متامًا

ال�شكـل ))))(: �شو�شنة 
 ) �شنوات ون�شف
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الهتمام بر�سم احليوانات:

تظهر احليوانات كثريًا يف ر�شوم االأطفال يف هذه املرحلة اأي�شًا، وتزداد دقة وجمااًل، ويالحظ يف هذه 
الر�شوم اأن احليوانات باتت تر�شم �شمن مو�شوع متكامل اأو على االأقل �شمن جمموعات اأو اأ�شراب 
من النوع نف�شه الإعطاء الر�شوم نوعًا من املعنى. وتقدم االأ�شكال )6)) – )))( بع�س االأمثلة على 
قدرة االأطفال على ر�شم حيوانات حمددة ومميزة يف هذه املرحلة، وقد اجتزاأتها من لوحات كاملة 

لت�شليط ال�شوء عليها وحدها:

           

   

            

     

                

ال�شكل ))))(: خالد – ) �شنوات و 0) اأ�شهر
)حيوان قار�س Hamster ياأكل حبة بندق(

     ال�شكل )6))(: خالد -
) �شنوات متامًا

ال�شكل )9))(: خالد – 8 �شنوات  ال�شكل )8))(: خالد – ) �شنوات و 0) اأ�شهر
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اأما هديل فقد ر�شمت  عددًا من املخلوقات اخلرافية، يطري املخلوق االأول منها يف ال�شكل ))))( 
م�شتعينًا مبروحة، ويقفز الكنغران االأزرقان )على حد تعبري هديل( اللذان ي�شبهان الطيور عاليًا يف 

ال�شكل ))))(.

             

    
     ال�شكل ))))(: هديل – ) �شنوات و ) اأ�شهر                     ال�شكل ))))(: هديل – 6 �شنوات و 0) اأ�شهر

ال�شكل ))))(: رمي – 6 �شنوات و 0) اأ�شهر            ال�شكل ))))(: خالد – ) �شنوات و)) �شهراًً 

   ال�شكل )0))(: خالد - 6 �شنوات و ) اأ�شهر               ال�شكل ))))(: خالد – ) �شنوات و 6 اأ�شهر
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ومن ثم ر�شمت املكان اخلرايف املبني يف ال�شكل )6))( اأي�شًا، وقد اجتزاأت منه ال�شلحفاة والكائن 
االأبعاد تقريبًا رغم �شغرهما وعدم  اأنهما ثالثيا  واأدرجتهما جانبيًا لنالحظ  لنا  الذي يدير ظهره 

واقعيتهما:
  

وتاأخذ احل�شرات حيزًا ملحوظًا اأي�شًا يف ر�شوم االأطفال يف هذه املرحلة، وهي اأي�شًا مل تعد تر�شم 
منفردة بل �شمن ت�شكيالت اأكرب، وتقدم االأ�شكال )))) – 0))( بع�س االأمثلة:

              

 ال�شكل )6))(: هديل – ) �شنوات و 6 اأ�شهر

ال�شكل )0))(: خالد – ) �شنوات و 0) اأ�شهر

 ال�شكل ))))(: خالد -
) �شنوات و ))  �شهرًاً

ال�شكل )8))(: خالد -
) �شنوات متامًا

 ال�شكل )9))(:  هديل -
 6 �شنوات  و )  اأ�شهر
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التحكم بامل�ساحة والتناظر والتوازن يف الت�سميم الفني:

الورقة  التحكم مب�شاحة  على  االأطفال  قدرة  تزداد 
الر�شم يف  من  يت�شح  كما  املرحلة  اأمامهم يف هذه 
البيت  بني  معقول  توازن  فهناك   ،)(((( ال�شكل 
امل�شتعل وال�شجرة يف م�شاحة الورقة، كما اأن الر�شم 
الذي  ال�شارع  ا�شتدارة  العمق يربر  يوحي بقدر من 

ت�شلكه �شيارة االإطفاء.

وتزداد بال �شك قدرة االأطفال يف هذه املرحلة، بعد 
اال�شتغال باأدواتهم الفنية بزخم كاٍف، على حتقيق 
ال�شكل  يف  املبينة  واللوحة  الر�شم.  يف  اأكرب  توازن 
))))( مثال على كيفية حتقيق التوازن من خالل 

التناظر ال من خالل التقابل كالر�شم ال�شابق. وتربز متكن هديل يف ال�شابعة من عمرها متكنًا فطريًا 
تامًا من اأدوات فنها الطفويل، فقد ر�شمت بنتًا تكاد تكون يف الو�شع اجلانبي، وعربت عن ذلك من 
خالل اجتاه القدمني ور�شم عني واحدة وان�شدال ال�شعر اإىل جهة واحدة متثل ظهر الفتاة، اإذ اأرادتها 
اأن تنظر باجتاه الولد القادم من االجتاه املعاك�س ليتناظر يف اللوحة معها وليخلقا معًا توازنًا حول 
�شجرة التفاح العالية التي ال حتمل �شوى تفاحتني بعيدتني، في�شعر املتاأمل يف هذه اللوحة اأن الولد 
والبنت يلعبان معًا ويدوران حول �شجرة التفاح، واأن البنت تدعو الولد وهو قادم اإليها بذراعني وكفني 

كبريتني مفتوحتني. 

ال�شكل ))))(: هديل – ) �شنوات و ) اأ�شهر

ال�شكل ))))(: خالد  – ) �شنوات ون�شف
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اخلفة وانعدام اجلاذبية وال�سباحة يف الأثري:

يندر ظهور االأ�شكال التي تطفو وت�شبح حرة يف الهواء بعد �شن ال�شاد�شة، اإذ يدرك االأطفال متامًا 
ًعندئذ اأن االأ�شياء يجب اأن جتل�س على اأر�شية �شلبة وباالجتاه نف�شه. 

عدم احرتام الأطفال للحجم الن�سبي

�َشب ال تزال غري مهمة عندهم،  الننِّ يوا�شل االأطفال عدم اكرتاثهم باحلجم الن�شبي لالأ�شياء، الأن 
ولكنها تقلق بع�شهم، فيعربون عنها يف بع�س لوحاتهم لكنهم ال يلتزمون بها بدقة، فاحلجم يف فنهم 

يرتبط باالأهمية النف�شية لل�شيء املر�شوم، ال احلجم الن�شبي لعنا�شر الر�شم االأخرى. 
وي�شتمر االأطفال على ما يبدو يف ر�شم كل عن�شر من عنا�شر اللوحة وحده، ولي�س ن�شبة اإىل بقية 
اأن  اأي  التلوين،  �شاأن  الذهنية يف  الواقعية  يتجاوز  اأن  بعد  الكلية، حتى  والروؤية  االأ�شياء يف احلجم 
ير�شم  فهو  املرحلة.  ب�شريًا طوال هذه  ولي�س  الطفل  يزال يف ذهن  ال  اللوحة  بني عنا�شر  الرابط 
اأو  العاطفية  العالقة  على  للرتكيز  مثاًل  الطفل  جانب  اإىل  ي�شعها  لكنه  ذاتها،  اإىل  ن�شبة  الفرا�شة 
النف�شية بينهما ال على االأبعاد الن�شبية، وفيما يلي اأمثلة على عدم اكرتاث االأطفال باحلجم الن�شبي 

الإبراز ما يهمهم:

      

               

روؤيته  �شافرًا على  اعتداء  الغرائبية يف ر�شومه ميثل  االأحجام  اإىل  الطفل  تنبيه  فاإن حماولة  لذلك 
الفنية، وقد يقعده عن الر�شم. ولو ر�شم الطفل الفرا�شة اأو ال�شمكة بحجمها املنا�شب حلجم الطفل 
املر�شوم على ورقة )A ، وهو حجم الورق الذي ير�شم عليه االأطفال يف العادة، لتطلب االأمر ر�شمها 
متناهيًة يف ال�شغر، فيفقد القدرة على تلوينها بدقة واإبراز جمالية االألوان املختلفة فيها، وملا متكن 

ال�شكل ))))(: خالد – ) �شنوات و 8 اأ�شهرال�شكل ))))(: مرينا – 6 �شنوات )�شياد(
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من تكحيل النحلة ال�شفراء بخطوط �شوداء، وتنقيط الدع�شوقة احلمراء بنقاط �شوداء، وبذلك فاإنه 
لن يتلذذ يف ر�شم ما يحب، فر�شم هذه الكائنات ال�شغرية باأحجام غري طبيعية وبكثري من التف�شيل 
هو اأي�شًا تعبري عن احلب والرغبة يف اإبراز ما يحب، اإذ يتلذذ الطفل بالعناية بها يف ر�شومه اأكرث 
مما يتلذذ بر�شم الطفل الذي قد يرمز اإليه نف�شه يف اللوحة. وهذا امليل اإىل ر�شم التفا�شيل الدقيقة 
اإبراز  من  متكنهم  رفيعة  تلوين  اأقالم  االأطفال  اإعطاء  اأهمية  اإىل  ينبه  اللوحة  يف  االأ�شياء  لبع�س 

التفا�شيل. وقد الحظت ازدراء االأطفال الأقالم التلوين الغليظة حتى يف املراحل ال�شابقة.

 :Occlusion الرتاكب اأو احلجب الب�سري

يتفادى االأطفال يف هذه املرحلة، وحتى بعدها، ر�شم االأ�شياء املرتاكبة يف اللوحة ب�شكل يختفي طرف 
املعوقات  من  وهذا  كاماًل.  اللوحة  عنا�شر  كل عن�شر  من  ر�شم  اإىل  ومييلون  االآخر،  وراء  اأحدها 
االأ�شا�شية يف الر�شم التي ال يتجاوزها االأطفال ب�شهولة. واأعتقد اأن ر�شم الطفل لل�شخ�س اجلال�س 
خلف الطاولة كاماًل �شببه لي�س رغبتهم يف اإظهار ال�شخ�س كامال بل عدم قدرتهم على ر�شم اأ�شياء 
مرتاكبة اأمام بع�شها بع�شًا ب�شكل يحجب فيه ال�شيء االأمامي جزءًا مما يجب اأن يرى يف اخللف. 
فالطفل كما ذكر �شابقًا ير�شم كل عن�شر يف اللوحة وحده ولي�س ن�شبة اإىل بقية االأ�شياء يف احلجم 
والروؤية الكلية، اأي اأن الرابط بني عنا�شر اللوحة ال يزال يف ذهن الطفل ولي�س ب�شريًا. ولكن قلق 
تراكب االأ�شياء وحجبها الأجزاء من بع�شها بع�شًا يف مدى الروؤية ظهر يف فن خالد على نحو غري 
اإطار  املر�شوم خارج  ال�شيء  ال�شابعة من عمره، فعرب عنه من خالل حجب جزء من  مبا�شر قبيل 
الورقة اأحيانًا، كما يتبني من املثال املبني يف ال�شكل ))))(، فقد ر�شم جزءًا فقط من اآلية التك�شري 

ر ذلك يف العديد من ر�شومه: يف ميني الر�شم، وكرَّ

ال�شكل ))))(: خالد -
 8 �شنوات متامًا
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وهذه اخلطوة التي خطاها قد متهد حلجب اأجزاء من االأ�شياء املر�شومة يف داخل اللوحة نف�شها. 
وتظهر مثل هذه املحاولة يف جزء �شغري من الر�شم يف ال�شكل )6))(، وقد كربته يف اجلانب لت�شليط 
ال�شوء عليه. فقد حجبت عربة الطفل الر�شيع جزءًا من االأم التي حتمل طفلها وتقف خلف العربة، 

ولكننا ما زلنا نرى احلذاء ذا الكعب العايل لتلك االأم.
         

:Transparency  ال�سفافية

ر�شوم  يف  تر�شد  التي  االأخرى  الظواهر  ومن 
ما  املرحلة،  هذه  بداية  يف  �شيما  وال  االأطفال، 
ي�شميه الباحثون بال�شفافية، اأي ر�شم االأ�شياء من 
اخلزائن  اأو  املنزل  حمتويات  ر�شم  مثل  الداخل، 
ال�شينية  باالأ�شعة  �شورة  ميثل  الر�شم  اأن  لو  كما 
لدواخل االأ�شياء))8(، فرناها من الداخل واخلارج 
معًا، كاأن نرى هيكل البيت اخلارجي وما فيه من 
الوارد يف ال�شكل  اأي�شا. والر�شم  غرف واأغرا�س 
))))( مثال على ذلك، فهو يرينا الهيكل اخلارجي 
لطائرة غريبة من اخرتاع خالد وحمتوياتها اأي�شًا 
الوحيد  الر�شم  يكون  ويكاد  وركاب،  كرا�شي  من 

لديه الذي ميثل على ظاهرة ال�شفافية باملعنى الدقيق، اأي باملعنى الذي يهم علماء النف�س، الأنه ميكنهم 
من االإطالل على ما يراه االأطفال يف داخل بيوتهم مثاًل من خالل ر�شومهم. وظاهرة ال�شفافية تتال�شى 

(85) Malchiodi,  p. 88.

ال�شكل )6))(:  خالد – 6 �شنوات و)) �شهرًاً

ال�شكل ))))(: خالد -  ) �شنوات و 8 اأ�شهر
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�شريعًا مع ازدياد وعي االأطفال واإدراكهم باأنه ال ميكن ت�شوير االأ�شياء بهذه الطريقة. اأما الر�شم املبني 
هذه  على  ميثل  ال  فهو  ما  ق�شر  داخل  يف  يحدث  م�شهدًا  خالد  فيه  يقدم  الذي   )((8( ال�شكل  يف 

الظاهرة، الأننا ال نرى الق�شر �شوى من الداخل. 

Skyline وخط ال�سماء Baseline ر�سم خط الأ�سا�ش

ي�شتمر الكثري من االأطفال يف هذه املرحلة اأي�شًا بو�شع ر�شومهم بني خط اأ�شا�س يرمز لالأر�س وخط 
اأزرق يف اأعلى ال�شفحة يرمز لل�شماء، ولي�س للغيوم بال�شرورة، فالغيوم تقع حتت ال�شماء يف ال�شكل 
)9))(، لكن التم�شك بهذه اخلطوط اأكرث من الالزم قد يعيق تطوير االإح�شا�س بالعمق لدى الطفل 

على الورقة. 

             

واأود اأن اأذكر هنا اأن خالدًا وهديل مل ي�شتخدما خط ال�شماء يف ر�شومهما اأبدًا.
        ال�شكل )9))(: �شلمى - ) �شنوات و 0) اأ�شهر       ال�شكل )0))(: ب�شار – 6 �شنوات 

ال�شكل )8))(: خالد -
) �شنوات و�شهران
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الهتمام بر�سم و�سائط النقل والآليات:  

ي�شتمر اهتمام االأطفال يف هذه املرحلة بجعل و�شائط النقل مو�شوعًا م�شتقاًل اأحيانًا و�شمن مو�شوع 
اأكرب اأحيانًا اأخرى، فلدى بع�س االأوالد اهتمام خا�س بر�شم ال�شيارات والطائرات. وقد التقط خالد 
بع�س  التالية  الر�شوم  وتظهر  اأ�شجاره.  عن  حتى  طويلة  ملدة  به  وان�شغل  اأقرانه  من  االهتمام  ذلك 
و�شائط النقل التي اهتم بر�شمها االأطفال بني ال�شاد�شة والثامنة من العمر. ويالحظ فيها االختالف 
وعيها  تعك�س  اأنثوية  مل�شة  ذات  النقل عند هديل  فو�شائط  والبنات،  االأوالد  النقل عند  و�شائط  بني 

باالألوان والرموز التي باتت مرتبطة ثقافيًا بالبنات )االأ�شكال ))) – )))(: 

             ال�شكل ))))(:           ال�شكل ))))(:     ال�شكل ))))(:   
        هديل – 6 �شنوات و 0) اأ�شهر   هديل – ) �شنوات و ) اأ�شهر          هديل – ) �شنوات و ) اأ�شهر 

اأما و�شائط النقل عند خالد ومنري فتعك�س منوذجها الواقعي الذي رمبا ُيفرت�س اأنه منوذج ذكوري:

     
ال�شكل ))))(: منري – 6 �شنوات ون�شف               ال�شكل ))))(: خالد – ) �شنوات     

وبداأ يف هذه املرحلة اهتمام خالد باالآليات احلربية، فر�شم دبابة لتحرير فل�شطني يف ال�شكل )6))(، 
ويالحظ اأن مثل هذه الر�شوم تكاد ال تظهر لدى البنات حتى لو كان لديهن ح�س وطني، فهديل مثاًل 

تفرغ ح�شها الوطني بحفظ االأنا�شيد واالأ�شعار الوطنية ولي�س يف ر�شم اللوحات.
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ويبداأ ظهور االخرتاعات الطفولية يف ر�شوم بع�س االأطفال اخلياليني، فقد ر�شم خالد م�شنع طحني 
�شعاره �شنبلتان متعاك�شتان كما يظهر يف ال�شكل ))))(، وهو ي�شبه ر�شومه الق�ش�شية التي ذكرت 

�شابقًا.

       

ر�سم مو�سوع متكامل:

يتمكن االأطفال يف هذه املرحلة من ر�شم موا�شيع متكاملة ب�شكل يخدم فيه كل عن�شر من عنا�شر 
الر�شم الفكرة اأو ال�شعور املركزي فيه، اأي اأن الر�شم يعطي جوًا واحدًا متكاماًل.  فالعمل الفني يف 

ال�شكل )8))( مثاًل يوحي ب�شخب العي�س يف كل اأرجائه.

ال�شكل ))))(: خالد – 8 �شنوات متامًاً

 ال�شكل )6))(: خالد – ) �شنوات و 8 اأ�شهر
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الأ�سلوب:

اأ�شلوبًا مييزه  قد يبداأ االأطفال يف هذه املرحلة ببلورة اأ�شاليب متيزهم يف الر�شم، فقد طور خالد 
التجريدية  ر�شومها  ومييز  االأ�شخا�س  ر�شم  يف  مييزها  اأ�شلوب  لديها  وهديل  االأ�شجار،  ر�شم  يف 
اأخرى ممكنة  اأ�شاليب  بحثًا عن  التجريب  يتوقفون عن  ال  االأطفال  لكن  اأي�شًا.  اللونية  واختياراتها 
ومنا�شبة لر�شم موا�شيع اأخرى، فقد جرب خالد مثاًل اأ�شلوبًا طفوليًا تعبرييًا يف ت�شوير املطر والثلج 
الر�شم  عنا�شر  جعل  من  ومتكن   ،)((0( و   )((9( ال�شكلني  يف  الواردين  العملني  يف  التوايل  على 
املختلفة تخدم املزاج املركزي فيهما، فلوال وحدة االأ�شلوب يف العمل الواحد ومنا�شبته للمو�شوع ملا 
متكنا من االإح�شا�س باالأجواء ال�شتائية التي ر�شمها خالد، واختياره للون الوردي لتمثيل الثلج على 

االأر�س يف الر�شم الثاين جدير بالتاأمل.

          

ال�شكل )8))(: خالد – ) �شنوات و�شهر

–  ) �شنوات و�شهر                           ال�شكل )0))(: خالد – 8 �شنوات       ال�شكل )9))(: خالد 
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املنظور الفوقي 

من املخارج الطريفة االأخرى التي يلجاأ اإليها االأطفال للتمكن من التعبري عن العمق بنوع من التحايل 
منظور  من  اأي  اأعلى،  من  الر�شُم 
ال�شابقة،  املرحلة  فوقي كما ذكر يف 
هذه  يف  �شيوعًا  يزداد  املنظور  وهذا 
االأطفال  فيها  يحاول  التي  املرحلة 
اإدخال البعد الثالث دون وعي منهم، 
ب�شكل فطري طفويل، فري�شمون  بل 
فوقية  بنظرة  واالأماكن  االأ�شياء 
يف  يرونه  ما  كل  اإدراج  لهم  ليت�شنى 
ذهنهم اأو يريدون اإبرازه يف الر�شم. 
 –  (((( االأ�شكال  الر�شوم يف  ومتثل 

)))( على ذلك:
 

 
     

       ال�شكل ))))(: خالد – 6 �شنوات  و ) اأ�شهر   ال�شكل ))))(: خالد – 6 �شنوات  و ) اأ�شهر
                     )�شريك من منظور فوقي(      )قطار من منظور فوقي(

ومن اجلدير بالذكر هنا اأن الفن االإ�شالمي كان ي�شتخدم املنظور الفوقي يف اإخراج االأعمال الفنية، 
"فرت�شم خلفية ال�شورة بدقة لتحتوي على اأرا�س جبلية اأو ق�شور، ويرتفع الر�شم على ال�شطح ليرتك 
م�شاحة قليلة لل�شماء، ويرتب االأ�شخا�س يف م�شتويات خمتلفة على تلك اخللفية، ويعربَّ عن امل�شافة 

ال�شكل ))))(: هديل – ) �شنوات و ) اأ�شهر
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)البعد عن الرائي( من خالل و�شع االأفراد االأبعد يف منطقة اأعلى على �شطح الر�شم لكن احلجم 
نف�شه")86(.

روؤية البعد الثالث واإدراكه

ميثل ظهور ما ي�شبه اأكرث من خط لالأفق يف ر�شوم االأطفال حماوالت جادة للتعبري عن العمق، فثمة 
املحاوالت هي عدم متكن  تلك  تعيق  التي  امل�شكلة  لكن  اأخرى يف اخللف،  واأ�شياء  االأمام  اأ�شياء يف 
معظم االأطفال من ر�شم اأ�شياء مرتاكبة حتجب بع�شها اأجزاء من بع�شها االآخر، اإذ مييل الطفل الأن 
يجعل كل �شيء كاماًل، فال�شجرة اخللفية تكون مرئية بالكامل، وال يتجاوز الطفل ذلك القيد النف�شي 

اإال ب�شعوبة �شديدة، لذا فالر�شوم تبقى يف اأغلبها م�شطحة.

واإن كان معظم االأطفال بني ال�شاد�شة والثامنة غري قادرين على التعبري عن العمق، الأنهم ال ينتبهون 
ر�شوم  ب�شكل عفوي يف  يظهر  قد  فاإنه  اإليه،  انتبهوا  اإذا  املرحلة  �شروريًا يف هذه  يرونه  ال  اأو  اإليه، 
بع�شهم، كما يالحظ من بع�س الر�شوم التي وردت يف هذا الف�شل، ومن املحاولة البدائية يف ال�شكل 
))))( الذي ي�شور �شيارة من االأمام، وهو منظور قلما يختاره االأطفال يف �شن ال�شاد�شة، وقد تورط 

فيه خالد الأنه اأراد اأن يربز �شعار �شيارة "ال�شيفروليه" التي كان يحبها، فاحلاجة اأم االخرتاع. 

ال�شكل ))))(: خالد – 6 �شنوات و ) اأ�شهر

ويعّد ظهور بع�س املزايا الفنية الأي مرحلة الحقة يف مرحلة �شابقة داللة على االإبداع، ويرى جان 
حدث  قد  يكون  متكاماًل(  كاًل  ل  ت�شكنِّ مت�شابكة  عنا�شر  من  )مرّكبًا  ج�شطلتيًا  و�شعًا  "اأن  بياجيه 

(86) en.wikipedia.org/wiki/Islamic_art.
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مرحلة  يف  املكت�شبة  املعرفة  توؤّدي  عندما 
اإىل  ب�شرعة  والتجربة  الدرا�شة  مراحل  من 
ونفاذ  االإدراك  من  اأعلى  جديدة  مرحلة 
قدرة  "هو  اجل�شطلتي  واالأثر  الب�شرية"))8(. 
فيما  وخا�شة  االأ�شكال،  تكوين  على  حوا�شنا 
يتعلق بالتمييز الب�شري للكيانات الكلية بداًل 
الب�شيطة  اأن نرى جمموعة من اخلطوط  من 
�شرورة  يوؤيد  وهذا  فقط")88(.  واالنحناءات 
�شّن  اأبكر  يف  لالأطفال  الر�شم  فر�شة  اإتاحة 
املراحل  عرب  الفني  تطورهم  لت�شريع  ممكن 
مالكيودي  فهذه  اإبداعيًا،  وحتفيزه  االأ�شا�شية 
ترى اأن بع�س االأطفال بعد الثامنة من العمر 
وهذا  منف�شلني،  اأ�شا�س  خطي  "ير�شمون 

ي�شري اإىل اإحدى اأوىل املحاوالت اجلادة لتمثيل العمق يف ر�شومهم")89(، اإال اأنني ر�شدته لدى بع�س 
توجد ثالثة  ال�شكل ))))(  املبني يف  الر�شم  ال�شابعة. ففي  �شن  الر�شم يف  املواظبني على  االأطفال 

خطوط اأ�شا�س.

اأما يف الر�شم الوارد يف ال�شكل )6))( فثمة حماولة لت�شوير ال�شيارات االآتية من اجتاهات خمتلفة 
عند اإ�شارة �شوئية. وتعّد حماولة جادة ملقاربة الواقع واإدخال البعد الثالث.

(87) en.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget.
(88) en.wikipedia.org/wiki/Gestalt_psychology.
(89) Malchiodi, p. 88.

ال�شكل ))))(: خالد  -  ) �شنوات و ) اأ�شهر

ال�شكل )6))(: خالد – ) �شنوات و 8 اأ�شهر
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واملركبة املليئة باأحوا�س النباتات يف ال�شكل ))))( مر�شومة ب�شكل ثالثي االأبعاد متامًاً وال �شيما من 
اخللف:

اإنهاء  املرحلة، مما يربر  نهاية هذه  اأخذ يظهر يف  الثالث  البعد  اأن  ال�شابقة  الر�شوم  ويالحظ من 
املرحلة احلالية يف بداية الثامنة من العمر.

 Landscapes حماولة ر�سم املناظر الطبيعية

يف  املبني  امل�شهد  ت�شبه  التي  الطبيعية  املناظر  تكرث 
ال�شم�س  تبزغ  حيث  االأطفال  ر�شوم  يف   )((8( ال�شكل 
بداية  ر�شوم تعرب عن  من بني جبلني متقاطعني، وهي 
االأر�س  مع  يلتقي  واأنه  البعيد،  لالأفق  االأطفال  اإدراك 
اأعلى  هناك، لذا فال داعي لتعليق ال�شم�س والغيوم يف 
بلم�شتها  امل�شهد  هذا  هديل  ور�شمت  ال�شفحة.  اأعايل 

اخلا�شة.

الوارد  الر�شم  خالل  من  باالأفق  هديل  اهتمام  وتاأكد 
التعبري  خالله  من  حاولت  الذي   )((9( ال�شكل  يف 
عن اإدراكها ملو�شوع االأفق وكيف تبدو ال�شم�س وكاأنها 
مبنظر  اأي�شًا  خالد  انده�س  كما  البحر،  يف  تغرق 
من  مبكرًا  عنه  وعرب  العرب  بحر  يف  ال�شم�س  غروب 
التي  املو�شوع  هذا  حول  املائية  ر�شومه  اإحدى  خالل 
واهتمام  ال�شابقة.  املرحلة  ر�شوم  �شمن  اأدرجت 

ال�شكل ))))(: خالد – 8 �شنوات متامًا

ال�شكل )8))(: هديل
6 �شنوات و 8 اأ�شهر
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االأطفال مبو�شوع االأفق هو اخلطوة االأوىل نحو ر�شم مناظر طبيعية ثالثية االأبعاد.

فاالأطفال  الطبيعة،  ر�شم  مو�شوع  االأمام يف  اإىل  اأي�شًا خطوة  فيمثل  ال�شكل )60)(  املنظر يف  اأما 
ير�شمون غيومًا زرقاء على ف�شاء الورقة االأبي�س عادة، رغم اأن الغيوم هي التي تكون بي�شاء على اأفق 
يبدو اأزرق من بعيد. واإذ اأدرك خالد ذلك، فقد لون ال�شماء حول الغيوم التي تركها بي�شاء تاأكيدًا 
على اكت�شافه املهم ذاك الذي يعك�س اهتمامه املتزايد مبحاكاة الطبيعة وتقليد منوذجها يف ر�شومه 

ب�شريًا منذ ال�شاد�شة من عمره.

ر�سم احلياة ال�ساكنة:

يبدو اأن االأطفال غري م�شتعدين بعد لر�شم احلياة ال�شاكنة يف هذه املرحلة، فال يجدون متعة حقيقية 
يف ر�شمها. واملحاوالت يف هذا املجال مل ت�شفر عن نتائج مر�شية، فما ير�شمونه من اخليال اأجمل، 

ال�شكل )9))(: هديل – ) �شنوات و0) اأ�شهر

ال�شكل )60)(: خالد 
 6 �شنوات و ) اأ�شهر
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الأن احل�س الفطري والر�شم التلقائي ما زاال هما املحركان الفنيان لديهم. وقد ر�شم خالد املزهرية 
املنبعجة يف ال�شكل ))6)( وطاولتها الرمزية يف حلظة انفعال وبعفوية تامة وبخطوط �شريعة، فجاءت 

معربة ولطيفة رغم كل ما فيها من ت�شوهات. 

ال�شكل ))6)(: خالد – 6 �شنوات و�شهران

ويقتب�س جون ويالت�س عن الباحث اأ. كو�شتال قوله "اإن الرتبويني التقدميني يرون اأن النقل/ الن�شخ 
خطٌر موؤكد، الأن هذا النقل امليكانيكي اخلايل من الروح يقتل القدرة الطبيعية لدى االأطفال على 
العبودية  فر�س  ي�شاهي  االآخرين  ر�شوم  من  اأو  الطبيعة  من  �شواء  النقل  باآفة  وابتالوؤهم  االإبداع، 

عليهم")90(.

وال�شبب الذي يجعل ر�شم احلياة ال�شاكنة �شعبًا على االأطفال، رغم جتاوزهم للواقعية الذهنية يف 
هذه املرحلة، هو يف راأيي اأنهم ير�شمون ر�شمًا واقعيًا لكن دون اأن ينقلوا مبا�شرة عن الواقع، فقد 
اأن ما ير�شم يجب  اأنهم يعرفون  جتاوزوا الواقعية الذهنية على م�شتوى االإدراك والوعي فقط، اأي 
اأن يخ�شع ملقايي�س الواقع واألوانه، لكنهم ال يعرفون كيف ميكنهم فعل ذلك، فتقنية النقل والتقليد 
ب التفاحة يف ذهنه اإىل التفاحة الواقعية وير�شمها، وال  بحاجة اإىل اكت�شاف وجتريب، فالطفل يقرنِّ
يعرف اأنه من املفرو�س اأن يتتبع خطوط تفاحة اأمامه حتت ثقل اعتياد الر�شم من الذهن. فما يدركه 
الفنان ال يتحول اإىل ممار�شة فنية مبا�شرة، بل يحتاج اإىل وقت. ويبدو اأن هناك مرحلة و�شطية بني 
الواقعية الذهنية والواقعية الب�شرية تتميز باالإدراك الب�شري واالإخراج الذهني، وخا�شة فيما يتعلق 
بعالقات االأ�شياء ببع�شها من حيث حجمها الن�شبي وتراكبها )اأي اأن حتجب االأ�شياء االأمامية جزءًا 

(90) Willats,  p. 224.
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من االأ�شياء املوجودة اإىل اخللف(. اأما االإخراج الب�شري فيما يتعلق بالتلوين فهو اأ�شهل، لذا فقد 
وجدنا اأن التلوين الغرائبي بال�شكل الذي كنا نراه يف املراحل ال�شابقة اختفى منذ بداية هذه املرحلة 

اإىل االأبد على ما يبدو.
 ال ي�شتمتع االأطفال بر�شم موا�شيع احلياة ال�شاكنة االعتيادية ك�شحن الفاكهة واملزهريات واالأكواب 
األعابهم  تت�شمن  موا�شيع  ر�شَم  ولكن حماوالتهم  فيها،  ينجحون  وال  االإطالق  املرحلة على  يف هذه 
االأثرية اأتت بنتائج جيدة وغري متوقعة، كما يتبني من الر�شمني يف ال�شكلني ))6)( و))6)(، فثمة 
عالقة بينهم وبني األعابهم تعك�شها ر�شومهم، اأما اإذا طلب منهم ر�شم اأ�شياء اأخرى جامدة فلن يكون 

لديهم اأي �شعور نحوها اأو ر�شـــالة فنية ير�شلونها بها، بل �شيكون هذا الطلب تعذيبًا حم�شًا لهم. 

            

الذهنية  ال�شورة  عن  نقاًل  األعابهم  ر�شموا  هل  اأت�شاءل:  ولكني 
الكاملة التي يحفظونها عن ظهر قلب اأم نقلوا بدقة عن النموذج 
املو�شوع اأمامهم بطريقة الكبار؟ اأعتقد اأنهم مزجوا بني املنهجني، 
فخرجت الن�شب واالألوان والتعابري كلها �شحيحة ن�شبيًا. يقول دي 
ليو تعليقًا على االنتقال من الروؤية الذهنية اإىل الروؤية الب�شرية 
�شّن  بعد  طويلة  ملدة  تتزامنان  قد  'الروؤية'  يف  "الطريقتني  اإن 

ال�شابعة"))9(.
  

اأما هديل فقد ر�شمت من خيالها رجل ثلج اأحمر كما يف ال�شكل 
))6)(، وبدا لطيفًا الأنه ي�شبه األعابها.

(91) Di Leo (1983), p. 46.

       ال�شكل ))6)(: خالد – ) �شنوات و ) اأ�شهر      ال�شكل ))6)(:  خالد – ) �شنوات و ) اأ�شهر

ال�شكل ))6)(: هديل -
) �شنوات و 8 اأ�شهر
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الر�سم التجريدي والزخرفة:

ظلَّت الر�شوم اأقرب اإىل التجريد والزخرفة يف هذه املرحلة العمرية اأي�شًا لدى هديل، وتقدم االأ�شكال 
))6) – )6)( مناذج خمتلفة من هذه الر�شوم  لديها:

         

       ال�شكل ))6)(: هديل -              ال�شكل )66)(: هديل -                         ال�شكل ))6)(: هديل -
                 ) �شنوات                               ) �شنوات متامًا                                        ) �شنوات متامًا

التلوين بعد ال�ساد�سة:

�شن  بعد  اأي  املرحلة،  هذه  بداية  منذ  الطفل  يدرك 
ومعاٍن،  نظاٌم  لها  العامل  يف  االألوان  اأن  ال�شاد�شة، 
فيحاول اأن يلون االأ�شياء باألوانها احلقيقية ا�شتنادًا اإىل 
يف  وتدرج  ظالل  دون  لكن  الطبيعة،  يف  االأ�شياء  األوان 
االألوان. ويتجنب االأطفال تلوين اجللد، الأن لون الب�شرة 
تعليمهم  ويلزم  االألوان،  ُعلب  يف  متوافر  غري  الطبيعي 
يتقنها  ال  مهارة  وهذه  عليه،  للح�شول  االألوان  مزج 
االأطفال بعد، فيرتكون الوجه واالأيدي لتكون بلون ورق 
الر�شم. وقد لون خالد الوجه يف ال�شكل )68)( باللون 
الربتقايل، ال جهاًل منه، بل رغبة يف البحث عن لون 

اأكرث من الالزم، والبيج  ي�شبه لون الب�شرة ال�شمراء فاختار الربتقايل، الأن البني رمبا كان غامقًا 
ودرجاته غري متاح له دائمًا، لذا فاإن حماولته هذه متثل رغم ف�شلها رغبته يف امل�شي قدمًا بداًل من 
اال�شت�شالم للون الورق. وقد جنح يف احل�شول على اللون املطلوب يف هذه املرحلة  نف�شها كما تبني 

يف ر�شمه ل�شيخ اجلامع الذي اأ�شري اإليه �شابقًا يف ال�شكل )8))(. 

ال�شكل )68)(: خالد – ) �شنوات و 0) اأ�شهر
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وقد يكون الختيار خالد للون الربتقايل اأ�شباب نف�شية خفية اأي�شًا، "فالعواطف ت�شكل جزءًا ال يتجزاأ 
من اأي رمز له معنى، وهذا ينطبق انطباقًا تامًا على معاين االألوان، �شواء اأكانت هذه املعاين فردية 
بني  للتوا�شل  خمت�شرة  و�شــيلة  �شوى  الواقع  يف  اللونية  امل�شطلحات  وما  ثقافية،  اأو  اجتماعية  اأو 
النا�س . . . كما ت�شتثري االألوان فينا ما يربطها بحوا�شنا االأ�شا�شية، فهناك األوان باردة واأخرى دافئة 
على �شبيل املثال"))9(. ونقول يف العربية: ا�شفّر من اخلوف، واحمّر من اخلجل، وازرّق من الربد، 
وا�شوّد من الغ�شب، ونقول اأي�شًا: قلبه اأبي�س اأو اأ�شود، ويف العراق يقولون: مزاجه برتقايل، وهذه 
اأحيانا يف  وتوؤثر  رويدًا  رويدًا  االأطفال  ويلتقطها  باللون،  اإح�شا�شنا  توؤثر يف  الثقافية  اال�شتخدامات 

خياراتهم وتف�شيالتهم اللونية يف ر�شومهم. 

(92) www.iscc.org/ISCC2007/abstracts/T01IG3_Miele.pdf: The Crayon Project: Developing Content Specific 

Color - Resources to Enhance and Integrate Creativity and Learning.
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املرحلة اخلام�سة
الر�سم الذهني والب�سري )ظهور البعد الثالث(

متتد هذه املرحلة من �شّن الثامنة حتى العا�شرة تقريبًا، وهي املرحلة التي يتعقد فيها تفكري الطفل، 
املوؤثرات  تكون  اأي  االآخرين ومنط حياتهم وم�شاعرهم،  باآراء  ويهتم  اآرائه اخلا�شة،  بتكوين  ويبداأ 
اأن الفن ي�شعى ملحاكاة الطبيعة، واأن  البيئية كبرية جدًا. ويدرك الطفل بحلول نهاية هذه املرحلة 
لي�شت  ر�شومه  اأن  بالتذمر من  يبداأ  ولذلك  فيها،  املنطلق فال عمق  ر�شومه غري �شحيحة من هذا 
كما ينبغي لها اأن تكون، اأو يتهرب من الر�شم بقوله "ماذا اأر�شم؟ ال توجد لدي فكرة اأر�شمها"، اأو 
اأنه مل يعد قادرًا على الر�شم، الأنه يبداأ مبحاكمة ر�شومه ذاتيًا بعيون الكبار التي تنفذ اإىل  يدعي 
اأن ر�شومه غري �شحيحة  باأنه يدرك  يوهمهم  اأن  بر�شومه، فيحاول  ا�شتخفافًا  فيها  اأعماقه ويح�سُّ 
واأنه غري را�س عنها اأي�شًا. وال ميلك معظم االأطفال حاًل �شهاًل لذلك، وهذا ما يجعل كثريًا منهم 
اأن  يختارون العزوف عن الر�شم يف �شن العا�شرة ومتزيق ر�شومهم الفا�شلة لئال يراها الكبار بعد 

كانت ر�شومهم كلها يف املراحل ال�شابقة جديرة بالعر�س دائمًا. 

"هل  اأقلقني ب�شوؤال هزين:  التا�شعة عندما حثثتها على الر�شم بعد انقطاع  فاجاأتني ابنتي يف �شن 
اأ�شتطيع اأن اأر�شم مثلما كنت اأر�شم �شابقًا؟" فعرفت اأنها بداأت ت�شعر اأن ر�شومها غري �شحيحة رغم 

اأنها ال تزال راغبة يف ممار�شة الفن الطفويل. اإنها حمنة الفنان ال�شغري.

ولكن االأطفال املثابرين يبداأون باإظهار مزيد من التعقيد يف اخلطوط والتفا�شيل واالأ�شكال، ويبداأون 
االأ�شخا�س  بر�شم  يبداأون  اأنهم  ذلك  من  واالأهم  اأكرب،  بوعي  الر�شم  عند  الثالث  البعد  مبقارعة 

بتفا�شيل اأكرب واإن مل تكلل حماوالتهم بالنجاح من وجهة نظر ت�شريحية. 

القيود  ب�شبب  باالختفاء  الر�شم  يف  ال�شابقة  املراحل  متيز  كانت  التي  التلقائية  تبداأ  باخت�شار، 
اخلارجية التي يفر�شها الطفل على نف�شه، كما يغدو من ال�شعب عليه اأن يتماهى مع الفطرة ب�شكل 
تام بعد اأن كان ي�شمح لها بال�شيطرة عليه وعلى نتاجه الفني يف املراحل ال�شابقة. وي�شبح الطفل 
اأكرث وعيًا باملحيط وتهمه �شورته اأمام االآخرين كثريًا. كل هذه القيود جتعل ر�شوم االأطفال يف هذه 
االإح�شا�س  اأن  "ويبدو  ال�شابق.  يف  عليه  كانت  ما  مع  باملقارنة  وحيوية  وخيااًل  جاذبية  اأقل  املرحلة 
بالقيم اجلمالية يف االأعمال الفنية يتح�شن يف الوقت الذي تبداأ فيه القدرة على اإنتاج �شور معربة 
ومتوازنة جماليًا بالرتاجع يف منت�شف الطفولة. فاإن كان من املاألوف اأن تناف�س ر�شوم االأطفال قبل 
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�شنّي املدر�شة القدرة التعبريية التي جندها يف فن الكبار، فاإن 'النكهة اخلا�شة لر�شومهم' اأو الغنى 
الب�شري يف اأعمالهم الفنية يخبو مع تقدمهم يف العمر نحو  املرحلة الو�شطى من الطفولة فيما يبدو. 
ويعزو البحاثة هذه الظاهرة اإىل �شعي االأطفال بني �شن الثامنة واحلادية ع�شرة نحو مقاربة الواقعية 

الفوتوغرافية يف الر�شم"))9(.

تاأثري  املرحلة  هذه  يف  وي�شتمر 
الفيديو  واأ�شرطة  التلفزيون 
فقد  االأطفال،  ر�شوم  يف  والق�ش�س 
احلورية  بق�شة  مثاًل  هديل  تاأثرت 
طفويل  ب�شكل  فر�شمتها  ال�شغرية  
متامًاً كما يف ال�شكل )69)(، ور�شمت 
ال�شعر  ذات  "ُفّلة"  �شخ�شية  �شلمى 
العربي  املرادف  باتت  التي  االأ�شود 
يف  كما  ال�شقراء  االأمريكية  للباربي 

ال�شكل )0))(.

خالل  من  عليها  اجلنيات  ق�ش�س  تاأثري  هديل  وعك�شت 
اأحالم  ي�شور  الذي   )(((( ال�شكل  يف  الرمزي  الر�شم 
تتخيل  اإذ  املركزي،  البيت  �شباك  من  تطل  التي  الطفلة 
اأنها تاأتي  اإليها، فقد تعلمت من الق�ش�س  اأتت  اجلنية وقد 

اأحالمهم.  لتحقق لالأطفال 

 ر�سم البيت:
    

ب�شكله  املرحلة  االأطفال يف هذه  ر�شوم  البيت يف  قلما يظهر 
بع�س  مع  يظهر  بل  متامًاً،  يختفي  ال  لكنه  املب�شط،  الريفي 
التطويرات، فقد ظهر عند هديل عدة مرات كما يت�شح من 
الر�شوم يف االأ�شكال )))) – )))(. ويتجلى التطور الرئي�س 
يف ر�شمها له يف االإ�شرار على تلوين زجاج ال�شبابيك باللون 

(93) Olivia N. Saracho (2006), Handbook of Research on the Education of Young Children. New Jersey: Lawrence 

Erlbaum Associates, p. 229.

ال�شكل )0))(: �شلمى -
8 �شنوات و ) اأ�شهر

ال�شكل )69)(: هديل -
 8 �شنوات و 6 اأ�شهر

ال�شكل ))))(:   هديل - 9 �شنوات و ) اأ�شهر
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االأزرق دائمًا لالإيحاء بال�شفافية، وا�شتخدامها الألوان البا�شتيل لتلوين زجاج البيت املر�شوم باألوان 
املاركر الداكنة يف ال�شكل ))))( لتحقيق قدر اأكرب من ال�شفافية، مما يعك�س وعيها باأهمية االأثر 

اللوين يف الر�شم، فاالأثر الذي يعطيه اللون يختلف بح�شب نوعية االألوان امل�شتخدمة  اأحيانًا.

    

للبيت،  فاأ�شبح رمزًا  �شعيدة  ليال  فيه عدة  الذي ق�شت   )(((  ( ال�شكل  الوارد يف  الفندق  ور�شمت 
ومتيزه اأي�شًا العناية بال�شبابيك التي نعرف من خاللها فقط اأن البناء متعدد الطوابق:

وظهر البيت و�شبابيكه بت�شكيالت اأخرى على هذا النحو عند اأطفال اآخرين:

    

ال�شكل ))))(: هديل – 8 �شنوات و ) اأ�شهر

 ال�شكل ))))(: هديل -
 8 �شنوات

ال�شكل ))))(: هديل  -
8 �شنوات و ) اأ�شهر

 ال�شكل ))))(:  هديل -
 8 �شنوات

ال�شكل ))))(: مي�س – 8 �شنوات و ) اأ�شهر –  8 �شنوات و)) �شهرًا  ال�شكل )6))(: �شلمى 
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اأما خالد فقد ر�شم يف ال�شكل )8))( مدينة �شاحلية رمادية خالية 
كاآبة  من  للتخفيف  رمبا  املقدمة  يف  قزح  بقو�س  لونها  االأ�شجار  من 
ذات  اأخرى  مدينة   )((9( ال�شكل  يف  ور�شم  فيها،  املرتا�س  املعمار 
كثريًا   )(80( ال�شكل  �شمية يف  مدينة  تختلف  وال  م�شابه.  عام  طابع 
اأن  يدل على  الوردي، مما  للون  ا�شتخدامها  العام رغم  قي طابعها 
من  وخلوها  املدن  يف  احلياة  ب�شغط  باالإح�شا�س  يبداأون  االأطفال 

الطبيعة.  بهاء 

ر�سم القوارب 

اإال  خالد  لدى  تظهر  ومل  ملحوظ،  ب�شكل  املرحلة  هذه  يف  االأطفال  ر�شوم  يف  القوارب  ظهور  يقل 
لت�شوير اأحوال جوية تتعلق باالأعا�شري املدمرة واملخيفة التي كان ي�شمع عنها ويحاول تخيلها كما 

يت�شح من ال�شكلني ))8)( و ))8)(: 

    

          ال�شكل ))8)(: خالد – 9 �شنوات و�شهران         ال�شكل ))8)(: خالد – 9 �شنوات و�شهر

ال�شكل )80)(:  �شمية - قرابة ع�شر �شنوات �شنوات و 8 اأ�شهر ال�شكل )9))(:  خالد - 9 

ال�شكل )8))(: خالد – 8 �شنوات
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ر�سم اجلامع: 

تتطور قدرة االأطفال على الر�شم الرمزي يف هذه املرحلة، فبعد اأن كانت ر�شومهم تزخر باملعاين 
ال  قد  التي  املبكرة  املراحل  يف  فيها  الالوعي  لعامل  املبا�شر  التاأثري  حتت  م�شترت  ب�شكل  الرمزية 
املرحلة.  هذه  يف  اأحيانًا  ظاهر  رمزي  بح�س  فنيًا  مر�شومة  باتت  فاإنها  الدار�شني،  غري  يدركها 

تقل  ال  االأطفال  فن  يف  الرمزية  ولكن 
الكبار،  فن  يف  الرمزية  عن  غمو�شًا 
اأحيانا.  املعاين  ذاتية  الرموز  تبدو  اإذ 
الرمزيون  الفنانون  ا�شـتخدم  "فقد 
يف  حاملة  و�شورا  ميثولوجية  �شورًا 
الفن  ي�شتخدمها  التي  والرموز  لوحاتهم. 
يف  جندها  ماألوفة  رموزًا  لي�شـت  الرمزي 
اإ�شارات  بل  الدارجة،  وال�شور  االأيقونات 
غام�س  ذاتي  �شخ�شي  طابع  ذات  مكثفة 
لدى  مثاًل  اجلامع  وظهر  مبهم"))9(. 
خالد يف الر�شم الرمزي املبني يف ال�شكل 

))8)(، ومل يتمكن من تف�شريه يل.

الهتمام بر�سم الأ�سخا�ش:

تعك�س ر�شوم االأطفال لالأ�شخا�س يف هذه املرحلة تخبطهم بني التلقائية الطفولية من ناحية، ووعيهم 
باأن ر�شومهم ال تلتزم بالنموذج الواقعي ال�شحيح من ناحية اأخرى. فيبداأ ثقل الواقعية الب�شرية 
بالظهور يف ر�شومهم خالل هذه املرحلة ب�شكل اأو�شح، لكن بدرجات تختلف من طفل اإىل اآخر، ال بل 
من ر�شم اإىل اآخر للطفل نف�شه. وال تزال الن�شب بني حجم الراأ�س واجل�شد واالأع�شاء املختلفة غري 
�شحيحة حتى يف الر�شوم التي يحاولون فيها تقليد النموذج الواقعي، وعدم �شحة هذه الن�شب �شمن 
الر�شوم ذات الروح الطفولية ال يوؤثر يف ا�شتح�شاننا لها، فمعظم الر�شوم يف االأ�شكال ))8) – )9)( 
نحبها الأنها طفولية متامًاً، وتخلو من اأي ت�شوي�س من النموذج الواقعي، فلم ُتر�شم حتت ثقل حماكاة 

الواقع، لذا اأتت عفوية اجلمال.

(94) en.wikipedia.org/wiki/Symbolism_(arts).

ال�شكل ))8)(: خالد – 8 �شنوات و ) اأ�شهر
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      ال�شكل ))8)(:                                    ال�شكل ))8)(:                      ال�شكل )86)(:
  هديل - 8 �شنوات و ) اأ�شهر                  هديل - 8 �شنوات و ) اأ�شهر                هديل – 8 �شنوات و0) اأ�شهر

            

     ال�شكل ))8)(:                 ال�شكل )88)(:                                       ال�شكل )89)(:
هديل - 8 �شنوات و ) اأ�شهر        مي�س – 8 �شنوات ون�شف                خالد – 9 �شنوات و 9 اأ�شهر 

                    

      ال�شكل )90)(:                  ال�شكل ))9)(:                                        ال�شكل ))9)(:
ب�شار – 9 �شنوات )ر�شم باحلا�شوب(                     هبة – 9 �شنوات ون�شف      �شارة – 8 �شنوات 
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وال تختلف الر�شوم الواردة يف ال�شكلني ))9)( و ))9)( يف عفويتها وطفوليتها عن الر�شوم ال�شابقة 
�شوى بدخول عن�شر الظل على االأر�س، فقد اأخذت هديل تالحظ ظلَّ االأ�شخا�س على االأر�س وحتاول 
التعبري عنه ب�شكل عفوي، ليعك�س بداية اهتمامها بالتظليل وت�شوير االإح�شا�س بثقل االأ�شخا�س اأو 

االأ�شياء الواقفة على االأر�س، واإن ب�شكل غري مدرو�س:  

         

                 ال�شكل ))9)(: هديل -  8 �شنوات و ) اأ�شهر                          ال�شكل ))9)(: هديل -  8 �شنوات و ) اأ�شهر

اأما الر�شوم يف ال�شكلني ))9)( و )96)( فتعك�س اهتمام 
وحماوالتهما  الباليه  براق�شات  َحال  و�شديقتها  هديل 
هذه   اأف�شدت  وقد  الواقعي.  النموذج  من  االقرتاب 
الر�شم،  اأثناء  والعفوي  التلقائي  اإح�شا�شهن  املحاوالت 
الر�شوم على نحٍو يف�شح كونها حماوالت فا�شلة  فجاءت 
ملقاربة النموذج الواقعي، فر�شم احلركة يف اجل�شد من 
جامدة  االأج�شاد  تبدو  لذا  الفن،  يف  ال�شعبة  التطورات 
يف فن االأطفال، الأنهم مل يكت�شبوا القدرة على حتريكها 

مبرونة بعد. 

             

ويالزم ثقل النموذج الواقعي حماوالت هديل الالحقة لر�شم االأ�شخا�س، فال هي مناذج طفولية متامًاً 
وال هي مناذج لر�شوم واقعية �شحيحة. ففقدت الر�شوم جمالها الطفويل العفوي يف خ�شم عملية 
الن�شج يف االإدراك الذي ال يرافقه ن�شج يف التنفيذ لدى معظم االأطفال، اإذ يبداأون بروؤية االأخطاء 
الفادحة يف ر�شومهم وال يعودون قادرين على االنكفاء جمددًا اإىل النماذج الطفولية واالكتفاء بها. 

ال�شكل ))9)(:
حال - 9 �شنوات

ال�شكل )96)(:
هديل -  9 �شنوات
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التي  الع�شرية  الفنية  الرحلة  تبداأ  وبذا 
وتعزز  الر�شم  بعملية  تلذذهم  من  تقلل 
فيبداأون  الفني،  بالف�شل  اإح�شا�شهم  من 
الوارد  الر�شم  الر�شم. ففي  بالتهرب من 
هديل  ر�شمته  الذي   )(9(( ال�شكل  يف 
يف منت�شف هذه املرحلة، مل يعد الراأ�س 
كبريًا، وثمة حماولة لر�شم اجل�شد بن�شب 
تتاأتى  ال  الن�شب  تلك  لكن  �شحيحة. 
منوذج  عن  النقل  تتطلب  بل  بعفوية، 
درا�شة  اأو  وتكرارًا  مرارًا  لالإن�شان  واقعي 

الن�شب ب�شكل منهجي.

فقد   )(98( ال�شكل  يف  الر�شم  اأما 
املرحلة  هذه  نهاية  يف  هديل  ر�شمته 
�شغري  ورقي  منديل  على  بعفوية 
هذا  ويعك�س  انتظار.  قاعة  يف  املقايي�س 
الر�شم  فّن  اإىل  الفطري  الر�شم جلوءها 
اهتمامها  وا�شتمرار  الوقت،  لتزجية 
يغنون  وهم  �شيما  ال  االأ�شخا�س،  بر�شم 
على خ�شبة امل�شرح معًا، ولكن االأهم من 
ذلك هو اأنه ميثل عودة موؤقتة اإىل الر�شم 
التقاط  دون  لكن  التلقائي،  الطفويل 
متى  اأبدًا  تعود  ال  التي  الروح  لتلك  تام 
ويرْدْزويْرث  ِوْلَيم  ال�شاعر  يقول  ُفقدت. 

الطفولة))9(: ده�شة  م�شتذكرًا 

وماذا يهمُّ لو اأن االألق الذي كان بالغ ال�شطوع فيما م�شى  
قد غاب عن ناظري؟  

لن اأحزن، بل �شاأجد العزمية فيما تبّقى
مع اأن الروعة املنثورة فوق الع�شب والبهاء املتاألنِّق يف الوردة لن يعيدهما �شيء.

.(www.bartleby.com/101/536.html ) 178 - 175 األسطر ، Ode: Intimations of Immortality (95) انظر قصيدته

ال�شكل ))9)(: هديل  - 8 �شنوات و 9 اأ�شهر

ال�شكل )98)(: هديل – 9 �شنوات و 9 اأ�شهر
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�أنثوية  بعناية  �أخرى  مرة  �مل�سرح  خ�سبة  على  مغنيات  ثالث  �ملرحلة  هذه  نهاية  يف  هديل  ور�سمت 
باملالب�ص و�ل�سعر حتر�ص عليها �ملر�أة حلظة �لظهور �أمام �جلماهري )�ل�سكل 399( . ويظهر فيه 

�أن �لأخطاء �لت�سريحية مل تزل طاغية 
�أن  من  متنعه  مل  لكنها  �لر�سم،  على 
بح�ص  مر�سوم  لأنه  لطيفًا  ر�سمًا  يكون 
هديل  ��ست�سلمت  فقد  متامًا،  طفويل 
و�أهملت  �لطفويل،  حل�سها  جمددً� 
�أن  كادت  �لتي  �لت�سريحية  �لهو�ج�ص 

تقعدها عن �لر�سم يف هذه �ملرحلة.
 

وقد ��ستمرت هديل يف هذه �ملرحلة يف 
�لو�قعي  و�لتمثيل  �لتجريد  بني  �خللط 
�ل�سكل  يف  ر�سمها  من  يت�سح  كما 

.)400(

 ال�صور العائلية و�صور الأ�صدقاء:

مل �أحلظ �هتمام �لأطفال يف هذه �ملرحلة بر�سم �ل�سور �لعائلية، فقد حتول 
�هتمام هديل مثاًل من ر�سم �ل�سور �لعائلية �إىل ر�سم �سور تعك�ص �هتمامها 

بالأمومة، كما يت�سح من �لر�سم يف �ل�سكل )401(.

 

�ل�سكل )399(: هديل – 9 �سنو�ت و 11 �سهرً�

�ل�سكل )400(: هديل -   
8 �سنو�ت و 11 �سهر�

�ل�سكل )401(: هديل -  8 �سنو�ت و 3 �أ�سهر
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الهتمام بر�صم احليوانات:

تو��سل �حليو�نات ظهورها يف ر�سوم �لأطفال يف هذه �ملرحلة، وتقدم �لأ�سكال )402 – 408( بع�ص 
�لأمثلة على منو قدرة �لأطفال على ر�سم �حليو�نات �سمن مو�سوع متكامل: 

  

   
     

       

     

                

�ل�سكل )403(: خالد – 8 �سنو�ت و 5 �أ�سهر�ل�سكل )402(: خالد – 8 �سنو�ت  و�سهر

�ل�سكل )405(: خالد – 8 �سنو�ت و 5 �أ�سهر  �ل�سكل )404(:  خالد – 9 �سنو�ت و�سهر�ن

ب(: هديل - 8 �سنو�ت و�سهر �ل�سكل )406  �أ(: هديل – 8 �سنو�ت و�سهر�ن �ل�سكل )406 
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الهتمام بر�صم و�صائط النقل والآليات:

م�ستقاًل  مو�سوعًا  �لنقل  و�سائط  بجعل  �لذكور،  �سيما  ل  �ملرحلة،  هذه  يف  �لأطفال  �هتمام  ي�ستمر 
�أحيانًا و�سمن مو�سوع �أكرب �أحيانًا �أخرى، وُتظِهر �لر�سوم �لتالية يف �لأ�سكال )409 – 418( بع�ص 
تطور  فيها  ويالحظ  �لعمر،  من  و�لعا�سرة  �لثامنة  بني  بر�سمها  �لأطفال  �هتم  �لتي  �لنقل  و�سائط 

�أ�سلوب ر�سمها عند �لذكور �أكرث من �لإناث، فباتت �أكرث تعقيدً� وجت�سيمًا.  

    

�ل�سكل )410(: خالد – 8 �سنو�ت و 3 �أ�سهر 

�ل�سكل )408(: علي)2( – 9 �سنو�ت ون�سف �ل�سكل )407(: �سو�سنة – 8 �سنو�ت ون�سف

�ل�سكل )409(: هديل – 8 �سنو�ت و9 �أ�سهر
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�ل�سكل )412(:  خالد – 9 �سنو�ت  و 3 �أ�سهر      �ل�سكل )411(: خالد – 9 �سنو�ت  و 4 �أ�سهر       

      �ل�سكل )413(: خالد – 9 �سنو�ت و 4 �أ�سهر                   �ل�سكل )414(: حممد – 9 �سنو�ت ون�سف

 
   �ل�سكل )415(: خالد – 9 �سنو�ت و 5 �أ�سهر                   �ل�سكل )416(: خالد – 9 �سنو�ت و 5 �أ�سهر 
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�ل�سكل )417(: خالد – 9 �سنو�ت و�سهر                  �ل�سكل )418(: خالد – 10 �سنو�ت تقريبًا              

الهتمام بر�صم الأ�صجار والورود:
ي�ستمر ظهور �لورود و�لأ�سجار يف ر�سوم �لأطفال يف هذه �ملرحلة مو�سوعًا حيويًا جمياًل، كما يت�سح 

من �لنماذج �لو�ردة يف �لأ�سكال )419 – 423(:

         �ل�سكل )419(:                               �ل�سكل )420(:                            �ل�سكل )421(:
        هديل – 8 �سنو�ت                هديل – 8 �سنو�ت ون�سف          هديل - 8 �سنو�ت و 9 �أ�سهر

   
                            

                  �ل�سكل )422(:  هبة – 9 �سنو�ت                                �ل�سكل )423(: �سارة – 8 �سنو�ت
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�لورود  بر�سم  �هتمامه  يو��سل  فاإنه  خالد  �أما 
من  يت�سح  كما  �ملرحلة،  هذه  يف  و�لأ�سجار 
 ،)428  –  424( �لأ�سكال  يف  �لو�ردة  �لنماذج 
لكن بزخم �أقل من �ملرحلة �ل�سابقة، �إذ ينجذب 
كثرية  مو��سيع  �إىل  �ل�سّن  هذه  يف  �لأطفال 

متنوعة ومتجددة كما �سيتبني لحقًا.
   

    

                          �ل�سكل )425(: خالد – 8 �سنو�ت ون�سف                        

             

                      �ل�سكل )427(: خالد – 9 �سنو�ت                

�ل�سكل )424(: خالد – 8 �سنو�ت

�ل�سكل )426(: خالد -
 9 �سنو�ت

�ل�سكل )428(: خالد -
 9 �سنو�ت و11 �سهر�
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 Landscapes ر�صم املناظر الطبيعية

�لكبار،  �لفنانني  تلهم  مثلما  �لأطفال  و�ملتغرية  �جلذ�بة  و�ألو�نها  �لكثرية  وجتلياتها  �لطبيعة  تلهم 
وتكون  �ملحدودة،  �لفنية  وقدر�تهم  �خلا�سة  روؤ�هم  �سمن  �لطبيعية  �ملناظر  �أنو�ع  ر�سم  فيحاولون 

�لنتائج لطيفة وجديرة بالتاأمل يف معظم �لأحيان كما يظهر من �لأ�سكال )429 – 431(.
    

    
    �ل�سكل )429(:  ر�ما – 9 �سنو�ت ون�سف                              �ل�سكل )430(: علي )2( – 9 �سنو�ت ون�سف

�أن �لأطفال قد �سبقو� �لفنانني �لتاأثرييني يف �لكتفاء  وتدل ر�سوم بع�سهم للمناظر �لطبيعية على 
بر�سم �لأثر و�لإيحاء بالتفا�سيل �لتي ي�ساهم خيال �ملتلقي يف �إ�سافتها، �إذ "يوجد يف ر�سوم �ملناظر 
�لطبيعية �أكرث بكثري مما تالقيه �لعني، فهناك �أ�سياء ن�ستدل على وجودها و�أخرى ن�ستنتجها. ويخفي 
�ملرئية.  غري  �لتفا�سيل  مللء  يكفي  ما  يرى  �أن  للر�ئي  ي�سمح  مبا  �لتفا�سيل  هذه  للوحة  �لعام  �جلو 
جزءً�  �لفر�غات  ت�سكل  �إذ  �لر�سم،  يف  فر�غات  متعمدً�  �لفنان  يرتك  عندما  ذ�ته  �ل�سيء  ويحدث 
من �لأثر �لكلي للر�سم وتعطي �إح�سا�سًا باأن �ل�سوء و�لهو�ء قد �أخفيا �لأ�سكال حتتهما")95(. وتقدم 

�لر�سوم يف �لأ�سكال من )432( �إىل )435( بع�ص �لأمثلة:

(95) Edgar Fankbonner (trans.) (2005), Art of Drawing Landscapes (Toronto:  Sterling Publishing Co.), p. 110.

�ل�سكل )431(: خالد – 9 �سنو�ت ون�سف 
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الأ�صلوب:
يبد�أ �لطفل يف هذه �ملرحلة ببلورة �أ�سلوب مييزه 
بحثًا  �لتجريب  عن  يتوقف  ل  لكنه  �لر�سم،  يف 
لر�سم  ومنا�سبة  ممكنة  �أخرى  �أ�ساليب  عن 
مو��سيع �أخرى. فقد �تبع خالد �أ�سلوبًا جتريبيًا 
يف �لر�سم �لو�رد يف �ل�سكل )436( ��ستخدم فيه 
�لنخلة  بني  وجودية  لإيجاد عالقة  �لبني  �للون 
و�لولد و�لبنت يف بيئة قد تكون حارة وقا�سية. 
بالتلوين  له  عالقة  ول  رمزي  هنا  و�لتلوين 
�لثالثة من  �ملرحلة  نر�ه يف  �لذي كنا  �لغر�ئبي 

�لتطور �لفني لالأطفال وما قبلها.

�ل�سكل )434(: خالد – 9 �سنو�ت و 8 �أ�سهر              �ل�سكل )435(: خالد – 9 �سنو�ت و 7 �أ�سهر

�ل�سكل )432(: خالد - 9 �سنو�ت و7 �أ�سهر                 �ل�سكل )433(:  خالد – 9 �سنو�ت و 8 �أ�سهر

�ل�سكل )436(: خالد – 8 �سنو�ت و 4 �أ�سهر



170

ومييل خالد يف �لر�سم �ملبني يف �ل�سكل )437(، �لذي يوحي بالعمق، �إىل �خلفة �لتاأثريية يف ��ستخد�م 
�لألو�ن ليو�سل �إح�سا�سًا باحلزن �لوجودي من خالل �سكون �لطبيعة:

�أما ر�سم هديل يف �ل�سكل )438( بالألو�ن �ملائية، فيظهر �أن �لبعد �لثالث مل يقلقها بعد، لكنه يظهر 
ر�سم  �إىل  �ل�سابق  ميلها  �مليل مع  ويتنا�سب هذ�  �لر�سم.  �مل�ساحات يف  �لنف�سية مللء جميع  حاجتها 
�أ�سكال جتريدية هند�سية مغلقة توفر �إح�سا�سًا بالتحكم و�لأمان، ولكن هذ� �مليل �لنف�سي بات ي�ساهم 

�لر�سم،  يف  مييزها  �أ�سلوب  تكوين  يف 
�إح�سا�سًا  �حلالة  هذه  يف  يعطي  وقد 
�لألو�ن  بتاأثري  و�لوح�سة  بال�سكون 
ويبدو  �لر�سم.  يف  �مل�ستخدمة  �لد�كنة 
�لذي  �ملن�سود  �لأثر  هو  �ل�سكون  �أن  يل 
�نطلق منه خالد عند �سروعه يف �لر�سم 
�ل�سابق، لكنه �أحد �لآثار �لفنية �لنهائية 
يف ر�سم هديل رغم �أنها قد ل تكون قد 

تق�سدته يف �لر�سم ب�سكل و�ٍع. 

�ل�سكل )437(: خالد -
 9 �سنو�ت و 11 �سهر�

�ل�سكل )438(: هديل – 8 �سنو�ت و�سهر
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التاأثري الثقايف:
ت�سادف �أن ذهب خالد وهديل يف رحلة �إىل فرن�سا يف �لربع �لأخري من هذه �ملرحلة. ولوحظ �أن هذه 
�لرحلة دفعت خالدً� حتديدً� بقوة نحو ر�سم �لأ�سخا�ص، فقد كان �أكرب �سنًا و�أكرث ��ستعد�دً� لتطوير 
عي خالل �لأ�سبوع �لأول من �لزيارة لباري�ص  �أدو�ته �لفنية وقبول حتديات جديدة، فبعد �أن كان يدَّ
�أنه غري قادر على �لر�سم، فيتوتر �أمام فر�غ �لورقة ول ير�سم �سيئًا، �أخذ ينكبُّ على �لر�سم بكثافة يف 

�لأ�سبوع �لثاين بعد زيارة متحف �للوفر، 
ومتحف �لفن �حلديث، ومتحف �سلفادور 
يف  �لأخرى  �ملتاحف  من  وعدد  د�يل، 
مونيه  �لفنان  منزل  زيارة  وبعد  �ملدينة، 
وعلى  جيفرين،  يف  �ل�سهرية  وحديقته 
�سارع"مومنارت"،  زيارة  بعد  �لأخ�ص 
�إحدى  �أهدته  �إذ  �ل�سهري،  �لفنانني  �سارع 
�لفنانات هناك قطعة �سغرية من �لفحم 
بعد �أن لحظت �هتمامه �ل�سديد باأدو�تها 
�لفنية، فر�سم �سل�سلة من �لر�سوم بقطعة 
�لفن  مدينة  �أثر  عن  عربت  تلك  �لفحم 
�حل�ساري  بالوقع  �إح�سا�سه  وعمق  فيه، 
�ل�سكل  �لو�رد يف  �لر�سم  فيها. ف�سور يف 
�لر�سم.  على  منكّبًا  فنانًا  مثاًل   )439(
جادة  حماولة  �لر�سم  هذ�  يف  وتظهر 
�لر�سام  ر�سم  كما  �لعمق،  لت�سوير 
�حلريف  �نكبابه  و�سور  �جلانبي،  بالو�سع 
�لكر�سي،  ميالن  خالل  من  لوحته  على 
ٌع يف �جللو�ص يحبه �لأطفال حّبًا  وهو و�سْ
�أحيانًا  ق�سد  عن  يرتكزون  �إذ  ًا،  خا�سّ
للتاأرجح  للكر��سي  �لأمامية  �لأرجل  على 
�أخرى  �أحيانًا  ق�سد  غري  وعن  و�للعب، 

عند �نهماكهم فيما ير�سمونه �أو يكتبونه!

�ل�سكل )440( �سور  �ملبني يف  �لر�سم  ويف 
عازف بيانو، وتظهر يف �لر�سم حماولة جادة �أخرى لت�سوير �لعمق من خالل منظور ر�سم �لبيانو. وقد 

ر�سم �لعازف بالو�سع �جلانبي، و�سور �نكبابه على عزف مو�سيقاه من خالل ميالن �لكر�سي �أي�سًا.

�ل�سكل )439(: خالد – 9 �سنو�ت و 8 �أ�سهر

�ل�سكل )440(: خالد – 9 �سنو�ت و 8 �أ�سهر  
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ور�سم �لر�سمني �لو�ردين يف �ل�سكلني )441( و )442( متاأثرً� باأعمال �لفنان �سلفادور د�يل �لغر�ئبية 
�لتي ر�آها يف متحفه يف باري�ص:

            

�ل�سكل  �لر�سم يف  �أما  �لهزلية،  و�لعرو�ص  �ل�سريك  باأجو�ء  تاأثره   �ل�سكل )443( يعك�ص  و�لر�سم يف 
)444( في�سور فيه ر�ق�ستني على خ�سبة �مل�سرح:

�لفنية  و�لأجو�ء  �ملعا�ص  �لفني  بالو�قع  تاأثره  بعد  �أكرب  بجدية  �لأ�سخا�ص  ر�سم  مبحاولة  خالد  بد�أ 
�لإيقاع  �أهمية  �لفنية  وثقافته  فنه  �إيجابيًا يف  �لأجو�ء  تلك  تاأثري  ويعك�ص  باري�ص.  مدينة  �لعامة يف 
�لثقايف يف �حلياة و�أثره �لعميق يف �لأطفال، فاحلياة �ل�ستهالكية �لرتيبة ل تخلق د�فعًا لالإبد�ع، �إن 
مل تقتله بقدرتها �لفائقة على �إبهار �لنا�ص وجذبهم بعيدً� عن كل فن وفكر. ويتو�فر لدى �لأطفال يف 

�ل�سكل )442(: خالد – 9 �سنو�ت و 8 �أ�سهر �ل�سكل )441(: خالد – 9 �سنو�ت و 8 �أ�سهر

�ل�سكل )444(: خالد - 9 �سنو�ت و 8 �أ�سهر  �ل�سكل )443(: خالد - 9 �سنو�ت و 8 �أ�سهر )�سريك( 
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�ل�سنو�ت �لع�سر �لأوىل من عمرهم ��ستعد�ٌد هائٌل للتاأثر و�حلفظ، فقد يتذكر �لر��سد ن�سبة جيدة 
من �لأعمال �لتي ير�ها يف �ملتاحف، لكن �لطفل يتذكر ن�سبة �أكرب بكثري، وينطبع يف وعيه ولوعيه 
�ص �سور فاترينات �ملالب�ص و�لأحذية وبو�سرت�ت �ملمثلني  خمزوٌن ثقايفٌّ ب�سريٌّ غنيٌّ �إىل �لأبد قد يهمِّ

ث ذ�كرة �لأطفال �لب�سرية. و�لر�ق�سات �لتي تغزو حياتنا وتلوِّ

الفكاهة والكاريكاتري: 

ميوله  ولكن  �ملرحلة،  هذه  يف  بالطبيعة  و�هتمامه  �لأ�سخا�ص  بر�سم  �هتمامه  بني  خالد  و�زن 
�لكاريكاتريية بد�أت توؤثر يف ر�سوم �لأ�سخا�ص لديه �أحيانًا كما يت�سح من �لر�سوم يف �لأ�سكال )445 

:)447 –

      

وتعك�ص �لر�سوم يف �لأ�سكال )448 – 451( �إدر�ك �لأطفال يف �سّن �لثامنة لعن�سر �ملبالغة يف �لر�سم، 
وفاعليته يف �لتعبري عن م�ساعر �أو �أفكار غريبة:

                          

 
             

�ل�سكل )449(: خالد -  8 �سنو�ت و 7 �أ�سهر      �ل�سكل )448(: خالد – 8 �سنو�ت             

�ل�سكل )447(: خالد -
9 �سنو�ت و 11�سهر�

�ل�سكل )446(: خالد -
�أ�سهر  9 �سنو�ت و 10 

�ل�سكل )445(:خالد  -
  9 �سنو�ت ون�سف
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ور�سم خالد ت�ساميم كاريكاتريية لل�سيار�ت:

             

 
ومتثل �لر�سوم يف �لأ�سكال )454 – 458( �لتالية  �أفكارً�  كاريكاتريية طفولية �أخرى: 

          

              

�ل�سكل )451(: خالد – 9 �سنو�ت و�سهر �ل�سكل )450(: خالد – 9 �سنو�ت و�سهر
)دع�سوقة ترفع علم فل�سطني وتقود جي�سًا يغني(

�ل�سكل )453(: خالد – 9 �سنو�ت و 4 �أ�سهر�ل�سكل )452(: خالد – 9 �سنو�ت و 6 �أ�سهر

�ل�سكل )455(: خالد – 8 �سنو�ت و 3 �أ�سهر )در�ص لغة �سينية( �ل�سكل )454(: حممد -
 9 �سنو�ت  )�أ�سد مهرج(
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�إدخال  فيت�سح من خاللها حماولة   )460( و   )459( �ل�سكلني  فـي  �لكـاريكـاتــرييــة  �لر�ســوم  �أمــا 
�لبعد �لثالث يف �لر�سم، فهناك حماولة يف �لر�سم �لأول لر�سم عد�ء يف �لو�سع �جلانبي. وميثل 

�إ�سارة  �لثاين  �لر�سم 
�لغيوم،  فوق  �سوئية 
طائرة  نرى  وفيه 
�لأمام  من  مر�سومة 
عمق  من  �آتية  لأنها 
هذه  وتعك�ص  �ل�سفحة. 
�متالك  بد�ية  �لر�سوم 
يف  �لأمور  لزمام  خالد 
على  قادر  فهو  �لر�سم، 
�لتي  �لأفكار  كل  �إخر�ج 

�ل�سكل )457(: هديل – 9 �سنو�ت و11 �سهرً�   �ل�سكل )456(: حممد – 9 �سنو�ت  و 8 �أ�سهر

�ل�سكل )458(: خالد – 10 �سنو�ت تقريبًا

�ل�سكل )459(: خالد – 8 �سنو�ت و 10 �أ�سهر
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تخطر بباله ب�سكل مقبول ن�سبيًا، وبات �لكاريكاتري عنده فنًا له �أ�س�ص ت�ستحق �لعناية:

 

الر�صم الق�ص�صي:

ي�ستمر �لأطفال يف هذه �ملرحلة �أي�سًا باللعب من خالل ر�سومهم، ويالحظ �أن ر�سومهم �لتي تر�سم 
و�أن  �لفكاهي،  �لر�سم  حتى  يخدم  �جليد  �لر�سم  �أن  �لأطفال  يدرك  �إذ  تتح�سن،  �للعب  لأغر��ص 
�ملبالغة �لكاريكاتورية لها نظام �أي�سًا، فيتمكن �لطفل يف هذه �ملرحلة من ��ستخد�مها لإبر�ز �سعور 
ما �أو �سيء ما يف �للوحة ب�سكل �أف�سل من �ملرحلة �ل�سابقة. ويت�سح �مليل �إىل �للعب من خالل �لر�سم 
�لق�س�سي يف �ل�سكل )461(، فهو ميثل ق�سة ع�سابة �ختطفت طفاًل، ويالحظ فيه تعدد خطوط 

�لأفق و�لإح�سا�ص بالبعد �لثالث و�لعمق يف �لر�سم:

�ل�سكل )460(: خالد – 8 �سنو�ت و 10 �أ�سهر

�ل�سكل )461(: خالد – 8 �سنو�ت و�سهر
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و�لر�سوم يف �ل�سكلني )462( و )463( من �لأمثلة �لأخرى على �لر�سم �لق�س�سي:

ولكن من �ملحاذير �لتي توؤثر يف فن �لأطفال يف هذه �ملرحلة �لتقاطهم لآلية ر�سم �سخو�ص معينة ترد 
يف �أفالم �لكرتون من خالل خطوط ب�سيطة ي�سرعون يف تكر�رها دون �لتمكن من تطويرها �أو تطوير 
�سخ�سيات كرتونية مو�زية لها وحتريكها بكفاءة ح�سب �حتياجات مو�سوع �لر�سم، وي�سبح ر�سمها 

بدياًل عن تطوير �ملهار�ت �لذ�تية.

التحكم بامل�صاحة والتوازن يف الت�صميم الفني ور�صم مو�صوع متكامل:

تزد�د قدرة �لأطفال يف هذه �ملرحلة على �لتحكم مب�ساحة �لورقة �أمامهم، ويزد�د �لإح�سا�ص بهذ� 
�لتحكم من خالل وحدة مو�سوع �لر�سم �لذي تعززه قدرتهم على حتقيق �لتو�زن يف �لت�سميم �لفني 
و�لإيحاء باأجو�ء متو�زنة كما يت�سح من ر�سم هديل يف �ل�سكل )464(، فقد و�زنت فيه �ل�سمكُة �لقافزة 

�ل�سكل )462(: خالد – 8 �سنو�ت و 6 �أ�سهر

�ل�سكل )463(: خالد – 9 �سنو�ت و�سهر�ن )مدينة �مل�ستقبل تر�سل طائرة �إىل زمن �حلا�سر(.
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فوق �سطح �ملاء جميع �ملخلوقات �لبحرية حتته. كما مالأت هذه �ل�سمكة �لر�سيقة �لفر�غ يف �لن�سف 
�لأعلى من �لورقة بخفة يف �لإح�سا�ص يخلقه �لتقاطها يف �لهو�ء وثباتها يف حلظة من �لزمن تبحث 
عيوننا عنها يف �لو�قع ول متتلئ بها �أبدً�، فال�سمكة يف هذ� �لو�سع ل ُترى �إل لثو�ٍن معدود�ت، وحتى 
ر هذه �للقطة مبحاولت �لفنان  �لكامري� قد ل تلتقطها �إل ب�سعوبة بالغة وبعد حماولت �ستى. وتذكِّ
�لرق�سات،  ر��سم  �لنا�ص  "يدعوين  يقول:  �إذ  �لباليه،  ر�ق�سات  لر�سم حركة  ديغا  �إدغار  �لفرن�سي 
�أحاول �سوى �لتقاط �حلركة وت�سويرها")96(. وقد وجدت هديل يف فنه ما  لكنني يف و�قع �لأمر ل 
لر�سومه  بطاقات  عدة  فا�سرتت  �ملبكرة،  طفولتها  منذ  و�خلفة  للطري�ن  �لعا�سقة  طفولتها  يحاكي 
يف باري�ص خالل هذه �ملرحلة. ولكن جتدر �لإ�سارة هنا �إىل �أنه ��ستهر عن ديغا قوله: "�أوؤكد لكم �أنه 
ل يوجد فن �أقل تلقائية من فني، فما �أفعله هو نتاج تاأمل �أعمال �أ�ساتذة �لفن �لكبار ودر��ستها ... 
فالإلهام و�لتلقائية و�ملز�ج �لفني كلمات ل �أعرف عنها �سيئًا")97(، وكاأنه ينكر بذلك كل ما هو طفويل 

�أو غيبّي �ملن�ساأ يف فن �لر�سم رغم ده�سته مبو�سوع طفويل!

عدم احرتام الأطفال للحجم الن�صبي

يو��سل �لأطفال عدم �كرت�ثهم باحلجم �لن�سبي لالأ�سياء، ولكن لي�ص بال�سكل �ل�سارخ �لذي كنا نر�ه 
�سابقًا، فاحلجم �لن�سبي فكرة ل تز�ل غري مهمة يف نظرهم. ولكنه ي�سكل قلقًا لدى بع�ص �لأطفال، 
فيعربون عنه يف لوحاتهم لكنهم ل يطبقونه بدقة، فال يز�ل �حلجم يرتبط يف فنهم يف كثري من 
�لأحيان بالأهمية �لنف�سية لل�سيء �ملر�سوم ل �حلجم �لن�سبي لعنا�سر �لر�سم �لأخرى، كما يت�سح من 
�لر�سم غري �لو�قعي يف �ل�سكل )465( �لذي ننظر فيه �إىل �ملحيط بعني �ل�سقر �لذي يعتلي غيمة تقع 

يف نقطة �أعلى حتى من طائرة �لهيلوكبرت.

(96) www.spaceandmotion.com/philosophy-shop/edgar-degas-rehearsal-painter-dancers-movement.htm.

(97) en.wikiquote.org/wiki/Edgar_Degas.

�ل�سكل )464(: هديل -  9 �سنو�ت و 3  �أ�سهر 
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ل�سلمى   )466( �ل�سكل  يف  �لر�سم  ولكن 
منظور  من  بالر�سم  ��ستمر�رها  يعك�ص 
هذه  يف  �لب�سرية  ل  �لذهنية  �لو�قعية 
�ملرحلة، �إذ ل تظهر يف �لر�سم �أي حماولة 
�لتم�سك  وهذ�  بعد.  لديها  �لو�قع  ملقاربة 
بالروؤى �لطفولية ملدة �أطول ل يعك�ص تاأخرً� 
لكنها  �لذكاء،  متقدة  فالطفلة  معرفيًا، 
يفتح  �أي�سًا. ول ندري، فقد  �لرب�ءة  بالغة 
��ستمر�ر �حل�ص �لفني �لطفويل لديها ملدة 

فنيًا  ن�سجو�  لأطفال  تتو�فر  ل  �آفاقًا  �أطول 
�لفني  �لتخبط  مرحلة  يف  ودخلو�  ب�سرعة 

و�لتهرب من �لر�سم.
 

:Occlusion الرتاكب اأو احلجب الب�صري

ير�سمون  �لذين  �لأطفال  من  �لكثري  يز�ل  ل 
ر�سم  �ملرحلة  هذه  يف  يتفادون  عادية  بوترية 
�إىل  ومييلون  لوحاتهم،  يف  �ملرت�كبة  �لأ�سياء 
كاماًل.  �للوحة  عنا�سر  من  عن�سر  كل  ر�سم 
�لتايل  �حلديقة  ر�سم  يف  �مليل  ذلك  ويظهر 

ل�سلمى يف �ل�سكل )467(.

�ل�سكل )465(: خالد – 8 �سنو�ت و�سهر�ن

�ل�سكل )466(: �سلمى – 8 �سنو�ت و 11 �سهرً�

�ل�سكل )467(:  �سلمى – 8 �سنو�ت و 11 �سهرً�
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�أحيانًا كما يظهر يف �أجز�ء من �لر�سوم �لتالية، فقد  ولكن ينجح بع�سهم �لآخر يف ر�سم �لرت�كب 
ر�سمت هديل �لزر�فة يف �ل�سكل )468( خلف �ل�سياج و�لبنت �لتي تدير ظهرها لنا �أمامه، بينما ر�سم 
خالد �لبهلو�ن �لذي يحمل �لفيل باإ�سبعه �أمام �ملن�سة �لأ�سطو�نية �لتي يعتليها مهرج �آخر يف �ل�سكل 

:)469(

�ل�سكل )469(: خالد - 9 �سنو�ت و 8 �أ�سهر )�سريك(

�ل�سكل )468(: هديل -  8 �سنو�ت و�سهر�ن
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املنظور الفوقي 

كما  فوقي،  منظور  من  �لر�سم  خالل  من  �لتحايل  من  بنوع  �لعمق  عن  �لتعبري  يف  �لأطفال  ي�ستمر 
ذكر يف �ملرحلة �ل�سابقة، ليت�سنى لهم �إدر�ج كل ما يريدون �إبر�زه يف �لر�سم. ور�سوم هديل �ملتكررة 
لغرفة �ل�سف يف هذه �ملرحلة لفتة لالنتباه لأنها تر�سمها من منظورين فوقيني خمتلفني كما يت�سح 
فعلت  كما  روؤية �سحيحة  �لر�سم  لروؤية  �لورقة  تدوير  �لأمر  ويتطلب   .)470( �ل�سكل  �لر�سم يف  من 
�لطفلة �أثناء عملية �لر�سم، فاإن كنت تلميذ� ف�سرتى �ملعلمة �أمامك، و�إن كنت معلمًا ف�سرتى �لتالميذ 
�أمامك. وهذ� �لقدر من �حلرية يف منظور �لر�سم ل يجروؤ عليه �سوى �لأطفال، ويذكر بالأ�سخا�ص 
�ملقلوبني �لذين كانت تر�سمهم هديل يف �ل�سور �لعائلية يف طفولتها �ملبكرة، فقد كانت تدور �لورقة 

�أي�سا لرت�سم بع�ص �أفر�د �لأ�سرة من منظور �آخر.  

�ل�سكل )470(: هديل -  8 �سنو�ت ون�سف
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ور�سمت غرفة �أحالمها يف �ل�سكل )471(، و�لطاولتني يف �ل�سكل )472( من �ملنظور �لفوقي نف�سه:

يالحظ �أن خالدً� مل ي�ستخدم هذ� �ملنظور يف ر�سومه �إل نادرً� رغم �سيوعه بني �لأطفال منذ �ملرحلة 
�لثالثة من تطورهم �لفني، مما يدل على �أن تاأثر �لأطفال �لذين يعي�سون يف �لظروف نف�سها ببع�سهم 
يكون بحده �لأدنى، فالفن تعبري ذ�تي متامًا لدى �لأطفال، ولكل طفل �أ�سلوبه �لذي مييزه عن غريه. 
�أنها نتاج له  "ي�سار �إىل ر�سوم �لأطفال كما لو  ويقول جوناثان فاينربغ يف هذ� �ل�سياق �إنه عادة ما 
فاإنه  �لأطفال،  ر�سوم  للمرء بع�ص �خلربة يف جمال  تو�فرت  �إن  ولكن  معايري وخ�سائ�ص حمددة، 
�سيدرك �أن نتاجهم ليقل تنوُّعًا عن تنوع فن �لكبار. و�إن كانت هناك خ�سائ�ص �أ�سا�سية ي�سرتك بها 

معظم �لأطفال، فاإنه ما من طفلني ميتلكان �لأ�سلوب نف�سه متامًا")98(.

(98) Fineberg, p. 16.

�ل�سكل )472(: هديل – 8 �سنو�ت ون�سف

�ل�سكل )471(: هديل – 8 �سنو�ت ون�سف )غرفة نوم(
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روؤية البعد الثالث واإدراكه

مثَّل ظهور ما ي�سبه �أكرث من خط لالأفق يف ر�سوم �لأطفال يف �ملر�حل �ل�سابقة حماولت جادة للتعبري 
عن �لعمق، فثمة �أ�سياء يف �لأمام و�أ�سياء �أخرى يف �خللف. وتتكر�ص هذه �لظاهرة يف ر�سوم �لأطفال 
يف هذه �ملرحلة بحيث ي�سبح �لإح�سا�ص بالبعد �لثالث يف ر�سوم �لأطفال �أمرً� �عتياديًا، و�إن مل يكن 
ب�سكل متقن متامًا بعد. ويت�سح ذلك من خالل �لر�سم يف �ل�سكل )473(، فقد �أجنز خالد هذ� �لر�سم 

نقاًل عن "طائرة لعبة" �سفر�ء �للون بحجم �لإ�سبع من منظورين خمتلفني:

ر�صم احلياة ال�صاكنة:

ي�سبح �لأطفال م�ستعدين من تلقاء �أنف�سهم لر�سم �حلياة �ل�ساكنة يف هذه �ملرحلة، وت�سفر حماولتهم 
�لطفولية يف هذ� �ملجال عن نتائج مر�سية جدً�. فما ير�سمونه من �خليال بات �أقل جماًل لأنه م�سوب 
هما  �لتلقائي  و�لر�سم  �لفطري  �حل�ص  يعد  مل  وبذ�  فوتوغر�فية،  مقاربة  �لو�قع  مقاربة  مبحاولت 
�ملحركان �لفنيان �لأ�سا�سيان لديهم. فقد جتاوزو� �لو�قعية �لذهنية يف �ملرحلة �ل�سابقة على م�ستوى 
�لإدر�ك و�لوعي، فباتو� يعرفون �أن ما ير�سم يجب �أن يخ�سع ملقايي�ص �لو�قع و�ألو�نه. لذلك ُيبدي 
�لتطبيق  م�ستوى  �إىل  �لب�سري  �لإدر�ك  م�ستوى  من  لالنتقال  ��ستعد�دً�  �ملرحلة  هذه  يف  �لأطفال 

�لب�سري، وي�سبح باإمكانهم �لنقل مبا�سرة عن �لو�قع عن طريق تتبع خطوط مو�سوع �لر�سم. 
 

�لفاكهة  ك�سحن  �لعتيادية،  �ل�ساكنة  �حلياة  مو��سيع  ر�سم  �إىل  �لأطفال  ميل  عدم  ي�ستمر  ولكن 
و�ملزهريات و�لأكو�ب، يف هذه �ملرحلة، �إذ تاأتي حماولتهم لر�سم مو��سيع تت�سمن �ألعابهم �لأثرية 

بنتائج �أف�سل، فثمة عالقة عاطفية بينهم وبني �ألعابهم ت�سيء ر�سومهم لها كما ذكر �سابقًا. 

وقد �أدرجت ر�سومًا خمتلفة يف �لأ�سكال )474–476( تت�سمن �للعبة نف�سها، �إذ ُر�سمت �أكرث من مرة، 

�ل�سكل )473(: خالد – 8 �سنو�ت و 7 �أ�سهر
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ملالحظة �ل�سبه �لكبري فيما بني �ملحاولت �ملختلفة، مع وجود بع�ص �لتفا�سيل �لثانوية �لتي ل يلتزم 
بها �لأطفال �لتز�مًا تامًا عند �لنقل عن منوذج و�قعي، كما يت�سح من �لر�سم �لثاين للبطة �لقائمة 
�لتي ترتدي زي �لبحارة، �إذ �أجنزته هديل بقدر �أكرب من �لت�سرف من �لر�سمني �لآخرين �للذين 
ي�سرتكان يف معظم �لتفا�سيل �لأ�سا�سية، فقد حاولْت �أن تعطي �لبطة مالمح �أنثوية من خالل �خلدود 

�لوردية و�إلغاء �لياقة �لزرقاء �لتي رمبا �عتقدت �أنها للذكور، كما �أدرجت كمًا كبريً� من �لأزر�ر.

                        

                                                    
 

ور�سم خالد وهديل يف �ل�سكلني )477( و )478( �للعبة �لتي ت�سبه حبة �لطماطم بنوعني خمتلفني من 
�لألو�ن وحافظا على �سخ�سية �للعبة �لتي عرفاها منذ ولدتهما.

 

وترد يف �ل�سكلني )479( و )480( دميتهما �لتي متثل كلبًا، وقد ر�سمه كل منهما بروؤيته �خلا�سة �سمن 
�لر�سم فوق كرة كبرية �سفر�ء، بينما  �لكلب منفرد� يف  �ملو�سوع �لذي �ختاره. فقد و�سعت هديل 
جعل خالد �لكلب نف�سه يحت�سن كرة مر�سوم عليها وجه و�أجل�سه �إىل جانب دمية �أخرى. ومتكنا من 

�ل�سكل )475(: هديل -
8  �سنو�ت و5 �أ�سهر 

�ل�سكل )476(:خالد -
9 �سنو�ت و 9 �أ�سهر

�ل�سكل)474(: هديل -
 8 �سنو�ت و4 �أ�سهر

�ل�سكل )478(: خالد – 8 �سنو�ت و 10 �أ�سهر�ل�سكل )477(:  هديل -  8 �سنو�ت و 4 �أ�سهر
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�حلفاظ على �ملالمح �لأ�سا�سية للكلب �إىل حد ما، مما يدل على �أنهما باتا ي�ستند�ن �إىل �لنموذج 
�لو�قعي �ملرئي يف �لر�سم.

          

    

وميثل �لر�سمان يف �ل�سكلني )481( و )482( حماولتني �أخريني لر�سم �لدمى، ول ي�سعنا �إل �أن نح�ص 
�أن وجه �لدمية �لأوىل م�سنوع من �لبال�ستيك، فقد ركز خالد نظره يف �لدمية، و�لتقط �حل�ص مبادة 

�لبال�ستيك و�لنظرة �لبال�ستيكية للدمى، وترجمها يف �لر�سم �إىل "بال�ستيك على �لورق".

          

�لطفولية  �لعو�مل  ملقاربة  حماولتهم  يف  متادو�  �لكبار  �لفنانني  بع�ص  �أن  �إىل  هنا  �لإ�سارة  وجتدر 
و�أذكر منهم  �أي�سًا،  �لدمى  باأن عكفو� على ر�سم  �لليل  �لنهار وحتت �ستار  و�ل�سرقة منها يف و�سح 
�ألعاب �أطفاله كمو��سيع �سمنها ب�سكل مبدع يف �أعماله �لفنية، فقد  "��ستخدم �أحيانًا  بيكا�سو، فقد 
��سُتهر �أنه ��ستعمل لعبة عبارة عن �سيارة �أعطاها متعهد بيع لوحاته �إىل �بنه كلود يف متثال �لقردة 

�ل�سكل )480(: خالد – 9 �سنو�ت و 11 �سهر��ل�سكل )479(:  هديل -  9 �سنو�ت و�سهر�ن

�ل�سكل )482(: خالد – 9 �سنو�ت و 9 �أ�سهر�ل�سكل )481(: خالد – 9 �سنو�ت و 9 �أ�سهر
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و�أطفالها")99( �ملدرج يف �ل�سكل )483(، �إذ يظهر ر�أ�ص �لقردة على �سكل �سيارة. و�لر�سم �لآخر يف 
�ل�سكل )484( لبيكا�سو �أي�سًا، وي�سور فيه طفله وهو منكب يف �نحناءة �سديدة نحو �لأر�ص يف و�سع 

�للعب �لطفويل ليلعب ب�ساحنته �ل�سغرية:

        

يف    1983 عام  يف  لالأطفال  خ�سي�سًا  �أجنزها  لوحة   128 "عر�ص  فقد  وورهول  �آندي  �لفنان  �أما 
زيورخ، وعلى �لرغم من �أن �للوحات لي�ست �ألعابًا بحد ذ�تها، فاإنها لوحات لألعاب �أخذت �سورها عن 

�ألعابًا تعّد حتفًا فنية و�ألعابًا  �ألعاب يف �سناديق جمع فيها 
�أخرى تعمل عن طريق �سد زنربك فيها ومن ثم �إفالته... 
�أن يجل�سو� �لقرف�ساء  �لكبار يف �ملعر�ص  وكان يتعني على 
للتمكن من �لنظر �إىل �للوحات �لتي كانت معلقة يف م�ستوى 
من  و�خلام�سة  �لثالثة  بني  �أعمارهم  ترت�وح  �أطفال  ب�سر 
�لعمر )وُفر�ص ر�ْسم دخول على �لكبار �لذين ل ي�سطحبون 
�أطفاًل حتت �ل�ساد�سة من �لعمر �إىل �ملعر�ص(")100(.  و�أدرج 

يف �ل�سكل )485(  �إحدى هذه �للوحات.

ومما يجدر ذكره يف هذ� �ل�سياق �أن �لكثري من �لفنانني �لكبار ��ستهرو� �أي�سًا  بحبهم ل�سنع �لألعاب، 
منهم بول ْكليه وبيكا�سـو �للذ�ن كانا ي�سنعان �ألعابًا لأطفالهما، و�لفنان �لأملاين ليونيل فننجر �لذي 

"كان �أي�سًا �سغوفًا ب�سنع �لألعاب")101(.

(99) www.faqs.org/periodicals.
(100) Ibid.
(101) Ibid.

�ل�سكل )484(: بيكا�سو )1953( �ل�سكل )483(:  بيكا�سو )1951(

�ل�سكل )485(: �آندي وورهول
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�أما �ملو��سيع يف ر�سوم �حلياة �ل�ساكنة �لتي �سرتد تاليًا، فهي تذكر مبو��سيع �حلياة �ل�ساكنة لدى 
�لفنانني �لكبار �لذي كانو� ي�ستمتعون بر�سم �أ�سياء من ماألوف حياتهم �ليومية. ولكن هديل ر�ســمت 
�لعنا�سر �لثالثة يف �لر�ســم �لو�رد يف �ل�سكل )486( دون تر�كب رغم تر�كبها يف �لأ�سل �لذي نقلت 

عنه ب�سبب تاأثري �لو�قعية �لذهنية �لتي ل تغيب متامًا: 

ولكن �لر�سوم يف �لأ�سكال )487 - 489 ( تذكر بقوة باملنظور �لذي كان ي�ستخدمه �سيز�ن يف �لر�سم، 
�إذ كان يرينا �أكرث مما ُيرى يف �لأحو�ل �لطبيعية من �ملنظور �جلانبي، فن�سعر وكاأن �لطاولت لديه 

مائلة ليت�سنى لنا �أن نرى �لأكو�ب و�لأ�س�ص من �لد�خل.

        

�ل�سكل )486(: هديل - 8 �سنو�ت و 10 �أ�سهر

�ل�سكل )489(: خالد -
9 �سنو�ت  و 11 �سهر�

�ل�سكل )488(: هديل -
 9 �سنو�ت و 6 �أ�سهر 

�ل�سكل )487(: هديل -
 9 �سنو�ت
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ويبدو يل �أن �ملنظور �ل�سيز�ين يف �لفن �حلديث �لذي مهد ملولد 
�لتكعيبية على يد بيكا�سو من�ساأه ح�ص طفويل يطل على �لأ�سياء 
يف  �سيز�ن  بول  لوحة  من  يت�سح  كما  عِل  من  وده�سة  بف�سول 
لروؤية  كاٍف  غري  �ل�سحيح  �جلانبي  فاملنظور   ،)490( �ل�سكل 
لي�ست  "�لعبقرية  �إن  �لأ�سياء. يقول بودلري  �أ�سر�ر  كّم كاٍف من 
�لطفولة  �إنها  �أي  بطو�عية،  �لطفولة  �لتقاط  �إعادة  من  �أكرث 
للمر�أة!(  )�أو  للرجل  تتو�فر  �لتي  �لفيزيائية  بالو�سائل  مدعمة 
للتعبري عن نف�سها، وبالعقل �لتحليلي �لذي يخلق نظامًا يف كم 
�خلرب�ت �لذي تر�كم ل �إر�ديًا")102(، ولذلك فقد "حاول �لعديد 
من �لفنانني �أن يعبثو� بالتقاليد �لأكادميية باأن بادرو� بالنكو�ص 
�لتجريبي �إىل حالة طفولية متخيلة من �ل�سمو �لب�سري، و�سعى 
كل من مونيه و�سيز�ن، على �سبيل �ملثال، �إىل �إعادة خلق حلظة 
توحي  �لر�سم  فن  يف  مركبة  فكرة  لإي�سال  �حلا�سمة  �لهد�ية 

بالنفجار �حل�سي �لذي يتولد عن �لنظرة �لأوىل")103(. 

 isometric( "لقيا�ص� "مت�ســـاوي  باملنظور  و�لأطفال  �سيز�ن  وفقه  ير�سم  �لذي  �ملنظور  هذ�  وي�سـمى 
projection(، "ول تلتقي فيه �خلطوط �ملتو�زية �لتي تنطلق باجتاه عمق �ل�سفحة، �أي ل ت�سبح �لأ�سياء 
لالأ�سياء  فوقية  روؤية  توفري  هو  �ملنظور  لهذ�  �لنهائي  و�لأثر  �لف�ساء...  د�خل  �إىل  تر�جعها  مع  �أ�سغر 
�سديد  ترى من مكان  �لأ�سياء  باأن  �إيحاء ب�سريًا وهميًا  يخلق  �لتالقي  لأن عدم  �ملر�سومة،  و�مل�ساحات 
�أثرً� �سادمًا . . . فتحفز  �لعلّو ... وتعطي هذه �لنحر�فات عن �ملمار�ســات �لتقليدية �ملتعلقة باملنظور 
�لناظر على �لروؤية بعني طازجة، حتى عندما ت�ستثريه �ملمار�سات �لتي تبدو خمالفة ملا هو �سحيح")104( .

�سغط  يظهر  �ملرحلة،  هذه  نهاية  قر�بة  هديل  ر�سمته  �لذي   )491( �ل�سكل  يف  �ملدرج  �لر�سم  ويف 
م�ستلزمات �لر�سم �ل�سحيح ومدى �إف�ساده جلمالية �لروؤية �لطفولية �ل�سيز�نية يف ر�سومها �ل�سابقة، 
فلم ت�سمح لنا بالإطالل يف د�خل �ملزهرية و�إبريق �ملاء، لكنها مل تقاوم �إدخالنا �إىل عو�مل كتبها، 

فمزجت بني روؤيتني يف �لر�سم نف�سه.    

(102) mmanninoarthist.tumblr.com.

(103) www.faqs.org/periodicals.

(104) Mendelowitz, Daniel Marcus (1967), Drawing. California: Stanford University Press, pp. 317 – 318.

�ل�سكل )490(: بول �سيز�ن
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�ل�سكل )491(: هديل – 9 �سنو�ت و 10 �أ�سهر
التقليد:

مل حتاِك هديل �ملنظور �ل�سيز�ين عن ق�سد، بل ��ستجابت 
لفطرتها هي، �أما �سيز�ن فقد كان يقلد �لظو�هر �لطفولية 
�لفطرية يف �لر�سم، ففنُّ �لأطفال مفتوح على م�سر�عيه 
بالك  فما  �لفنانني،  كبار  يد  على  حتى  و�ل�سلب  للنهب 
�إنهم  يف هذه �ملرحلة قادرون على �لتقليد �إن  بالأطفال؟ 
و�سائل  من  و�أ�سا�سية  مهمة  و�سيلة  وهو  ذلك،  �أر�دو�  هم 
�لثامنة من  �سن  مثاًل يف  لديهم، فقد حاول خالد  �لتعلم 
و)493(   )492( �ل�سكلني  يف  �لو�ردين  �لر�سمني  خالل 
حماكاة �أحد �أ�ساليب �لر�سم �لتي مـار�ســتـها �أمــه ويتجــلى 

يف �ل�سكــلــني )494( و)495(. و�كتفــى من خاللـهـمـا

�ل�سكل )493(: خالد – 8 �سنو�ت و 4 �أ�سهر

�ل�سكل )492(: خالد – 8 �سنو�ت و 4 �أ�سهر
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باإلقاء �لتحية على فنها �لغام�ص بالن�سبة �إليه، �إذ مل يعاود حماولة تقليد ر�سومها يف هذه �ملرحلة 
�أن �لنتائج تعّد لطيفة للغاية، لكنه على ما يبدو مل يجد يف �لتعابري �لتي ت�سوب �لوجوه �لتي  رغم 
تر�سمها �أمه �سالته، لذ� فقد حاول ربطها باأجو�ء �ستائية خارجية، لأن �لربد �لد�خلي فيها مل يالق 

�سدى يف نف�سه بعد.

           �ل�سكل )494(: لوحة �لأطالل – �سو�سن)105(                       �ل�سكل )495(: لوحة �لأمومة  – �سو�سن

�لفنية لالآخرين، وقد يطورها �سمن روؤ�ه �خلا�سة لأنه  �أن �لطفل يغتني من �لتجارب  ويدّل ذلك على 
يحاورها بفطرة بريئة و�سليمة.

الر�صم التجريدي والزخرفة:

تظلُّ �لر�سوم  �لتي متيل �إىل �لتجريد و�لزخرفة تظهر 
 496( �لأ�سكال  وتقدم  �أي�سا،  �لعمرية  �ملرحلة  هذه  يف 
للتمثيل على  ر�سوم هديل  498( مناذج خمتلفة من   –

ذلك:  

)105( موؤلفة �لكتاب.

�ل�سكل )496(: هديل  -
 8 �سنو�ت و 3 �أ�سهر
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بعد  ت�سحك  وهي  هديل  ر�سـمته  فقد  طريفة،  ق�سة  فله   )499( �ل�سكل  يف  �لتجريدي  �لر�سـم  �أما 
زيارتها ملتحف �لفن �حلديث يف باري�ص، وقالت يل: "خذي! هذ� فن حديث، �عطي �لر�سم للمتحف!" 
ر�سومًا  تر�سم  �أنها  رغم  �حلديث  �لفن  �إليه  �آل  ما  يف  �ل�سخرية  ي�ستحق  ما  هناك  �أن  �سعرت  فقد 
جتريدية منذ طفولتها �ملبكرة. وقد عنونت ر�سمها بكلمة "Dizzine" �لتي تعني "ت�سميم"، وكتبتها 
ب�سكل غري �سحيح قامو�ســيًا، لكنه �سحيح فنيًا �أو هجائيًا، رمبا �أ�ســــــــــوة بالفن �حلديث �لذي �سعرت 
�لطفلة �أنه ميكن تهجئة مفرد�ته كما ت�ساء، و�سعرت �أنه يف متناول يدها و�أن باإمكانها �أن ت�سيف �إىل 

مفرد�ته �لغام�سة مفردة �أخرى! 
 

�ل�سكل )497(:  هديل – 8 �سنو�ت                   �ل�سكل )498(:  هديل – 8 �سنو�ت 

�ل�سكل )499(: هديل – 8 �سنو�ت و 3 �أ�سهر
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التلوين بعد الثامنة:

ي�ستطيعون  ل  ولكنهم  و�لظالل،  �للونية  �لتدرجات  �أهمية  باإدر�ك  �ملرحلة  هذه  يف  �لأطفال  يبد�أ 
توظيفها يف ر�سومهم بعد، فامليل مللء �مل�ساحات بالدرجة �للونية نف�سها يجعلهم غري قادرين على 
�أهمية  �ملرحلة  هذه  يف  يدركون  فالأطفال  حتديد�،  �لزيتية  بالألو�ن  ومريح  �سحيح  ب�سكل  �لر�سم 
�لتظليل بوعيهم فقط، لكنهم غري قادرين على ترجمة وعيهم به �إىل ممار�سة مريحة و�سحيحة بعد.

تاأثري احلرب  والدمار:

�أنهم  �أي  �ليومية،  �لأطفال �سلة مبا�سرة مبا يختربونه يف ماألوف حياتهم  �لتي ير�سمها  للمو��سيع 
مثاًل  �أتيح  فقد  ر�سومهم.  خالل  من  �مللحة  وهو�ج�سهم  �ملعا�ص  بالو�قع  �إح�سا�سهم  �إنتاج  يعيدون 
لالأطفال �لذين مكثو� يف �خليم �لتي ن�سبتها هيئات �لإغاثة �لدولية لأهايل كو�سوفو �لهاربني من 
نري�ن �حلرب يف عام 1999 �أن ير�سمو�، وعندما عر�ست ر�سومهم وجد �أنها جميعًا تتناول مو��سيع 
من  غريها  �أو  بطة  �أو  فر��سة  لر�سم  يدفعه  ما  طفل  �أي  يجد  فلم  و�لت�سرد،  و�لقتل  باحلرب  تتعلق 
تاآلفهم  �ملاألوفة يف ر�سوم �لأطفال يف �لظروف �لعتيادية ب�سبب كثافة �حلدث، وبالتايل  �ملو��سيع 
معه، �أو بالأحرى ت�سربهم له و�إعادة �إنتاجه يف ر�سومهم. ويعود �لر�سم يف �ل�سكل )500( لطفل لجئ 

يف �أحد تلك �ملخيمات:

وقد تفاعل خالد تفاعاًل �سديدً� هو �لآخر مع �أحد�ث غزة )كانون ثاين 2008 – كانون �أول 2009(، 
و�نهمك يف �خرت�ع �آليات ت�ساعد �لفل�سطينيني على حفر �لأنفاق ب�سهولة �أكرب، كما يت�سح من �لر�سوم 

يف �ل�سكلني )501 - 502(:

�ل�سكل )500(
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   �ل�سكل )501(: خالد – 9 �سنو�ت و 4 �أ�سهر                 �ل�سكل )502(: خالد – 9 �سنو�ت و�سهر�ن

�ل�سكل  يف  �لر�سم  من  يت�سح  كما  لحقة  لأ�سهر  ر�سمها  و��سل  بل  �حلدث،  �أثناء  بر�سمها  يكتف  ومل 
:)503(

�ل�سكل )503(: خالد – 9 �سنو�ت و 11 �سهر�

وخا�ص �لكثري من �ملعارك مع �لعدو يف ر�سومه، ور�سم ر�سومًا يتخيل بها قوة �جلي�ص �لعربي و�آلياته 
�حلربية كما يت�سح من �لأ�سكال )504 – 509(:

   

�ل�سكل )505(: خالد – 8 �سنو�ت و 4 �أ�سهر �ل�سكل )504(: خالد – 8 �سنو�ت و 5 �أ�سهر
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�ل�سكل )506(: خالد – 9 �سنو�ت و�سهر

�ل�سكل )508(: خالد – 9 �سنو�ت و 4 �أ�سهر�ل�سكل )507(: خالد -  9 �سنو�ت و�سهر�ن

�ل�سكل )509(: خالد – 9 �سنو�ت و 4 �أ�سهر 
)درج �سري يوؤدي �إىل �آلة ت�سنع �لهد�يا لفل�سطني(.
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و�أحّب خالد �أن يتخيل فل�سطني وقد حتررت، فر�سم �لر�سم �لحتفايل �ملبني يف �ل�سكل )510(:

 

و�ساحات  �لآليات �حلربية  بر�سم  تبادر  فلم  باأحد�ث غزة بطريقة خمتلفة،  تاأثرت  فقد  �أما هديل 
�لوغى، بل ر�سمت �لر�سم �لو�رد يف �ل�سكل )511( لآلة زمنية تتكفل بنقل �لفل�ســــطينيني �إىل زمن 
�آخر يكون فيه فرم �لأطفال جرمية غري مقبولة، فقد بثت �لتلفزيونات �أهو�ًل �أف�سدت طفولتها �إىل 

�لأبد. 

�ل�سكل )510(: خالد – 9 �سنو�ت و 4 �أ�سهر 

�ل�سكل )511(: هديل – 8 �سنو�ت و 9 �أ�سهر 
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�أما �خلوف من حو�دث �ل�سيار�ت �لتي تزد�د وتريتها با�ستمر�ر، وتركيز �ألعاب �لفيديو �ل�سائعة بني 
�لأولد على ثيمة �لتدمري،  و�إحلاح و�سائل �لإعالم �ملختلفة �ملربمج على ثقافة �لعنف و�لدمار يف 
�لأفالم �لتي تبثها حتى �لكرتونية منها، فقد �نعك�ست يف ر�سوم خالد باأ�سكال خمتلفة، منها ما هو 
و�رد يف �لأ�سكال )512 – 514(. ويت�سح من خاللها �إتقان �لطفل لر�سم �لدمار يف حماولة لو�عية 

منه لل�سيطرة على خوفه من �لتدمري �ملجهول �لذي يجتاح حياتنا:

   

�ل�سكل )514(: خالد – 10 �سنو�ت 

      �ل�سكل )512(: خالد  - 8 �سنو�ت  و 3 �أ�سهر                  �ل�سكل )513(: خالد – 9 �سنو�ت و�سهر�ن 
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املرحلة ال�صاد�صة
اأفول الفن الطفويل وظهور الر�صم الواقعي والتقليد والنقل

�لهاج�ص  ذلك  ي�سبح  �لر�سم، فال  �لكبار يف  �أ�ساليب  �لعا�سرة مب�ساهاة  قبل  كثريً�  �لطفل  ياأبه  ل 
�ملدمر ملحًا �إل بعد �لعا�سرة من �لعمر، "فالظاهر �أن �سن �لعا�سرة، وعند �لبع�ص �لثانية ع�سرة، هي 
�ل�سن �لبالغة حدها من �خلطر �إذ ي�سودها �ل�سعور باأدنى خطر يف �مليل �لفني- �أما �إذ� �ُسجع �لطفل 
على تنمية ميوله يف هذه �ل�سن �حلرجة، فقد تزد�د قدرته ب�سرعة يف �ل�سنني �لتالية، عندما يبلغ 

�سن �ملر�هقة")106(. 

يدرك �لأطفال �لبعد �لثالث يف هذه �ملرحلة، ويت�سارعون معه �أحيانًا، فهو �أحد �لعقبات �لرئي�سة 
�لتي جتعلهم يعتزلون �لفن عند بلوغهم �سن �ملر�هقة، "فال توجد يف �لإن�سان قدرة موروثة تتطور 
�إىل �لقدرة على �لر�سم ثالثي �لأبعاد، )فالر�سم �لذي يعنى باملنظور مل يكن جزءً� من �ملوروث �لفني 
ر يف ع�سر �لنه�سة(")107(. وحماولة �لأطفال �إدخال �لبعد �لثالث يف ر�سومهم  يف �لغرب �إىل �أن ُطوِّ
ي�سكل حتديًا حمبطًا لهم، لذ� ل يجب �أن  ننبههم �إىل �أهميته قبل �لأو�ن، �إذ �سيكت�سفونه وحدهم. ول 
يجب �أن نطالبهم باإدخاله يف ر�سومهم، فذلك قر�ر يجب �أن يتخذه �لأطفال وحدهم، فالهدف من 
فنهم يف مثل هذه �ل�سن �حلرجة يجب �أن يبقى �لتعبري و�للعب، ولي�ص �ل�ستعجال يف حتقيق �لو�قعية 

�لفوتوغر�فية. 

�لأجو�ء  حّب  �سعيد"  "عيد  بعبارة  معنون  �أكرب  ر�سم  من  �ملجتز�أ   )515( �ل�سكل  يف  �لر�سم  ي�سور 
�لحتفالية مع �لأطفال �لآخرين يف �ملدر�سة، فتقوم �ملعلمة بوظيفة ت�سبه وظيفة "بابا نويل" يف �لعيد، 
وتوزع �لهد�يا بدًل من �أ�سئلة �لمتحانات. و�أهم ما يف هذ� �لر�سم هو �إبر�زه للوعي �ملدر�سي بر�سم 
�لأ�سكال �لهند�سية و�خلطوط �ملتو�زية و�لتكعيب لإبر�ز �لبعد �لثالث �لذي يحبه �لكبار، لأنه يعني 
�أن �لر�سم �سحيح �ملنظور. و�إذ ُر�سم �لن�سف �لأ�سفل من �لر�سم بعفوية طفولية و�جلزء �لأعلى منه 
ب�سطوة �مل�سطرة، فاإننا نرى كيف �أن �لفن �لفطري بات ُيطرد تدريجيًا من نفو�ص �لأطفال �أو ُيطَم�ص 

يف �أبعد نقطة فيها �أمام زحف �لوعي و�سطوته.

)106( جورج �. فالناجان: حول الفن احلديث، ترجمة كمال �ملالخ ومر�جعة �سالح طاهر )�لقاهرة، د�ر �ملعارف، 1962(، �ص 201.

(107) www.earlychildhoodnews.com/earlychildhood/article_view.
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�ل�سكل )515(: �سو�سن)108( – 11 �سنة 

ر�صم احليوانات: 

فر�سم  �ل�سابق،  من  بكثري  �أقل  بزخم  ولكن  �حليو�نات،  بر�سم  �هتمامهم  �لأطفال  بع�ص  يو��سل 
�لأ�سخا�ص و�لطبيعة ومو��سيع �حلياة �ل�ساكنة ت�سغلهم �أكرث على ما يبدو. ومتثل �لأ�سكال )516 – 

520( بع�ص �ملحاولت لر�سم �حليو�نات يف هذه �ملرحلة:
        

)108( موؤلفة �لكتاب.

           �ل�سكل )516(:       �ل�سكل )517(:                     �ل�سكل )518(:
  خالد – 10 �سنو�ت  و 8 �أ�سهر        خالد – 10 �سنو�ت  و 8 �أ�سهر              خالد – 10 �سنو�ت  و 8 �أ�سهر
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ر�صم و�صائط النقل:

�سعي �لأطفال �مل�ستمر ملقاربة �لو�قع بدقة �أكرب قد يجعلهم يبذلون جهدً� يف ر�سم �سكل حمدد بدًل 
من ر�سم مو�سوع متكامل، ولذ� يقل �إنتاجهم للوحات. "ويبدون �هتمامًا �أقل بالتكوين �لعام للر�سم 
لأنهم �أكرث �ن�سغاًل بال�سكل �لذي تبدو عليه عنا�سر حمددة يف �لر�سم ل موقعها على �ل�سفحة")109(. 
فقد �نهمك �لطفالن �ملدرجة ر�سومهما يف �ل�سكلني )521( و )522( مثال يف ر�سم �ل�سيار�ت معًا، 
ور�سما كّمًا كبريً� منها رغم �أنهما كانا ير�سمان مو��سيع متنوعة يف �ملرحلة �ل�سابقة. وباتا يتجنبان 
هما �سغفهما بر�سم �ل�سيار�ت لر�سم مو��سيع �أعقد فيما  ر�سم �ل�سكل �لب�سري لأنه �سعب، لكن قد ُيِعدُّ
بعد، فثمة مهار�ت �أ�سا�سية يف �لر�سم ي�سذبها ر�سم �أي مو�سوع مهما بد� �سهاًل. ثمَّ �إن عدم �لعزوف 
عن �لر�سم يعّد �إجنازً� بحّد ذ�ته، ويحيي �لقدرة �لفنية �لكلية للطفل، وميثل خطوة مهمة �إىل �لأمام 

يف هذه �ملرحلة �حلرجة. 
    

    

(109) Malchiodi, p. 95.

�ل�سكل )520(: علي )2( – 10 �سنو�ت�ل�سكل )519(: خالد - 11 �سنة و 4 �أ�سهر

�ل�سكل )521(: خالد - 11 �سنة                               �ل�سكل )522 (: حممد – 11 �سنة و�سهر�ن
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و�أدرج يف �لأ�سكال )523 – 528( مناذج خمتلفة من �ملركبات �لتي �أجُنزت من زو�يا نظر خمتلفة:

  

   �ل�سكل )523(: خالد – 10 �سنو�ت  و 10 �أ�سهر            �ل�سكل )524(: خالد – 10 �سنو�ت  و 10 �أ�سهر

 

�ل�سكل )525(: خالد – 10 �سنو�ت  و 10 �أ�سهر      �ل�سكل )526(: خالد – 10 �سنو�ت  و 11 �سهر�

  
                  �ل�سكل )527(: خالد – 11 �سنة          �ل�سكل )528(: مي�سيل – 12 �سنة
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من  ُر�سمت  فقد   )530( و   )529( �ل�سكلني  يف  �ل�سيار�ت  �أما 
منظور �أمامي فوقي لالإيحاء بالعمق:

  

منها  حمددة  مقاطع  ر�سم  حماولة  مرحلة  �إىل  وو�سل  �ل�سيار�ت،  ر�سم  يف  كبريً�  جهدً�  خالد  بذل 
ودو�خلها، وحماولة ت�سوير حمركها وتثقيف نف�سه عنه كما يت�سح من �لر�سوم يف �ل�سكلني )531( 
و)532(. و�أدى ذلك �إىل خلق �لرغبة لديه يف �أن  ي�سبح م�سمم �سيار�ت، وباتت �ل�سيارة هي "�ملكان" 
يف �لر�سم بالن�سبة �إليه ل ما يحيط بها، وكاأنه يرى �لعامل من خاللها، فيربزها يف فنه دون غريها، 

�إذ �متالأت حو�ف كتبه ودفاتره بر�سوم لها. 

  

�ل�سكل )530(: خالد – 11 �سنة  �ل�سكل )529(:  حممد – 11 �سنة  و 3 �أ�سهر

�ل�سكل )532(: خالد -  11 �سنة �ل�سكل )531(: خالد - 11 �سنة 
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ر�صم الوجوه والأ�صخا�ص:

ي�ستطيع �لأطفال قبل �سن �لعا�سرة �لتعبري عن بع�ص �مل�ساعر �لأ�سا�سية مثل �لفرح و�حلزن و�لغ�سب 
�أما �جل�سد  �لفم و�حلاجبني،  �سيما من خالل طريقة ر�سم  ير�سمونها، ول  �لتي  �لوجوه  من خالل 
ورمبا  �لعا�سرة،  �سن  بعد  �إل  للتعبري  و�سيلًة  ي�ستخدموه  �أن  ببالهم  يخطر  ل  ورمبا  عليهم  في�سعب 
�لثانية ع�سرة. فال يز�ل يبدو �جل�سد يف ر�سومهم يف هذه �ملرحلة جامدً�، لكن بدرجات تختلف من 
�لو�ردة يف  �لر�سوم  يتبني من  كما  �ملرحلة  كثريً� يف هذه  �لر�سوم  م�ستوى  ويتفاوت  �آخر.  �إىل  ر�سم 

�لأ�سكال )533 – 536(:

       

  
     �ل�سكل )533(: خالد – 10 �سنو�ت و 8 �أ�سهر                              �ل�سكل )534(:  �آيات – 12 �سنة

                  

�ل�سكل )535(:                                                       �ل�سكل )536(:
خالد – 10 �سنو�ت و 8 �أ�سهر                                  خالد – 10 �سنو�ت  و 8 �أ�سهر
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�أما يف �لر�سمني �لو�ردين يف �ل�سكلني )537( و )538( فثمة حماولت جادة لتحريك �جل�سد ور�سم 
مالمح �لوجه:

    

ويظهر من خالل �لر�سوم يف �لأ�سكال )539 – 542( �نتباه �لأطفال ملظهر �لكبار وتاأثريه فيهم، يف 
�إنذ�ر بقدوم مرحلة �ملر�هقة �لتي ل بّد �أن تلقي بظاللها على ر�سومهم:

                  �ل�سكل )539(:                               �ل�سكل )540(:                                    �ل�سكل )541(:
           مايا - 10 �سنو�ت ون�سف               خالد - 11 �سنة و 3 �أ�سهر                    �آيات – 12 �سنة ون�سف 

�ل�سكل )537(:  خالد – 10 �سنو�ت  و 10 �أ�سهر        �ل�سكل )538(: خالد – 10 �سنو�ت و 10 �أ�سهر

�ل�سكل )542(: هديل – 11 �سنة  و 3  �أ�سهر
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ويربز �لر�سمان �لو�رد�ن يف �ل�سكلني )543( و )544( بدء �هتمام خالد بعد �لثانية ع�سرة من عمره 
باإ�سافة �لرموز �لذكورية �ملرتبطة بالقوة �إىل ر�سومه، كال�سارب و�لع�سالت �ملفتولة و�ملعول و�خلنجر 
و�ل�سيف، وحماولته �إ�سفاء مظهر رجويل على �سخو�سه. فالرجالن يف �لر�سمني يبدو�ن جديني وقويني، 

وز�د من ذلك �لإح�سا�ص ��ستخد�مه للت�سليل �لد�كن بدًل من �لألو�ن لالإيحاء باأنه ير�سم كالكبار.
  

                  

 

ر�صم املناظر الطبيعية:

بالطبيعة،  �لأطفال  �هتمام  يزد�د 
و�لر�سم يف �ل�سكل )545( من �لأمثلة 
ينتجها  �لتي  �لطبيعية  �ملناظر  على 
�إيحاء  �لأطفال يف هذه �ملرحلة، وفيه 

جيد بالعمق:
 

�ل�سكل )543(: خالد – 12 �سنة  ون�سف                    �ل�سكل )544(: خالد – 12 �سنة  ون�سف

�ل�سكـل )545(: علي )2( - 10 �سنو�ت
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وتعك�ص �لأ�سجار يف �لأ�سكال من )546( �إىل )548( �سروع هديل يف �لبحث عن تقنية لر�سم �لأ�سجار 
�أغنى لونّيًا من �ل�سابق، و�هتمام خالد باإ�سفاء �لكثافة على �أ�سجارة من خالل تقنية �لتظليل:

          

            
            �ل�سكل )546(:                             �ل�سكل )547(:                                       �ل�سكل )548(:                 

         هديل – 10 �سنو�ت                     هديل – 10 �سنو�ت                                  خالد – 12 �سنة  

�أما �لر�سم يف �ل�سكل )549( فيعرب عن مت�سك خالد بحقه �لطفويل يف �لرجتال و�لتجريب، فهو 
�لتي يالحظها حتى  �لغنية  و�إيحاء�تها  لونية ت�سجع عليها جتليات �لطبيعة �ملختلفة  يعك�ص مغامرة 

�لأطفال وي�ستمدون منها جر�أة تعبريية عالية.

�ل�سكل )549(: خالد – 10 �سنو�ت و11 �سهر�
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وتعك�ص �ملناظر �لطبيعية يف �لأ�سكال )550 - 553( �هتمام خالد بالأ�سلوب �لتاأثريي يف ر�سم �ملناظر 
�لطبيعية، و�كت�سافه �أن ر�سمها بقلم �لر�سا�ص �أو �لفحم دون تلوين يعطي نتائج جميلة، وي�ساعد على 

�إبر�ز م�سحة من �حلزن �لوجودي �لذي بد�أ ير�ه ويدركه يف �لر�سوم ويتحدث عنه �سر�حة.

    

    

�ل�سكل )551(:  خالد – 11 �سنة و 4 �أ�سهر )�سجرة �حلياة(

�ل�سكل )550(: خالد – 10 �سنو�ت و�سهر
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�أما �لر�سوم يف �ل�سكلني )554( و )555( فهي غري ملونة ل�سبب خمتلف، فهي ر�سوم جتريبية حاول 
من خاللها خالد �أن ير�سم مناظر ليلية:

�ل�سكل )552(: خالد – 11 �سنة و4 �أ�سهر

�ل�سكل )553(: خالد – 11 �سنة و 9 �أ�سهر )�ل�سياع(
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قد يختار �لطفل يف هذه �ملرحلة �أن ل يلون ر�سومه خلوفه �لو�عي من �أن تلوينها قد ي�سوهها، �أي �أن هجر 
�لتلوين يرتبط برغبته يف �إبر�ز �خلطوط �لتي تعب يف �إخر�جها، فقد �أ�سحى �لر�سم �سعبًا ويتطلب 
جهدً� نف�سيًا �أكرب بعدما كان �لر�سم ن�ساطًا �سهاًل وتلقائيًا يف �ل�سابق. كما يدرك �لأطفال يف هذه �ملرحلة 
�أهمية تدرج �لألو�ن، وهو �أمر ل ينجحون يف تنفيذه بدقة، مما قد يجعل بع�سهم ي�ستعي�سون عن �لتلوين 
مبحاولت طفولية للتظليل. فمزج خالد يف �لر�سم �لو�رد يف �ل�سكل )556( �لذي ر�سمه متاأثرً� بالطبيعة 
�جلميلة يف �إ�سبانيا بني �لتلوين و�لتظليل بقلم �لر�سا�ص ليعطي تاأثري�ت نف�سية معينة. ومتنح مثل هذه 
�للم�سات �لعمل �لفني نوعًا من �ل�سخ�سية، وقد متهد لتكوين �أ�سلوب فني يطوره �لفنان �إن هو �أر�د ذلك.

�ل�سكل )555(: خالد -
 11 �سنة و 4 �أ�سهر

�ل�سكل )554(: خالد - 
 10 �سنو�ت  ون�سف

�ل�سكل )556(: خالد -  10 �سنو�ت و 8 �أ�سهر
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تنوع موا�صيع الر�صم:

تزد�د �ملو��سيع �لتي يطرقها �لأطفال يف ر�سومهم تنوعًا يف هذه �ملرحلة مع �زدياد وعيهم وخرب�تهم 
 Farm و�هتمامهم بالتفا�سيل، فقد ر�سم خالد �ملزرعة �لو�ردة يف �ل�سكل )557( مثاًل متاأثرً� بلعبة
Ville على �لـ Facebook، وهي من �لر�سوم �لقليلة �لتي ر�سمها من منظور فوقي، فقد �ساعده 
هذ� �ملنظور على و�سع �لكثري من �لتفا�سيل �لدقيقة ليعك�ص حجم �أر�سه �لزر�عية �ملتخيلة وكمية 
�ملزروعات و�حليو�نات فيها. و�أر�د �أثناء �ن�سغاله بالزر�عة �لفرت��سية يف عامل �لإنرتنت �أن ي�سبح 
�إىل  ب�سهولة  طريقها  ت�سق  تز�ل  ل  �لأطفال  فاأحالم  يكرب،  عندما  �لو�قع  عامل  يف  حقيقيا  مز�رعًا 

فنهم، �إذ �أنه و�سيلة مثالية لر�سم �مل�ستقبل.

و�لر�سم �لب�سيط يف �ل�سكل )558( ي�سور �سرقة �أخ�ساب �آخر �سجرة متبقية يف مكان �أجرد ُت�َسقُّ فيه 
�ل�سو�رع على ح�ساب �لطبيعة، ور�سمه خالد �حتجاجًا على قطع �أبيه ل�سجرة من �أمام �لبيت ب�سبب 

تخريبها لالأ�سا�سات، فقد تاأمل كثريً� لقطعها لأنها �أهم من �لأ�سا�سات بالن�سبة �إليه.

�ل�سكل )557(: خالد  – 10 �سنو�ت  و 5 �أ�سهر
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ور�ســمت هبة �حلديقة �ملبينة يف �ل�سكل )559( من منظور فوقي �أي�سًا، ويالحظ �أنها ر�سـمت لفتة 
عند �لربكة �ل�سغرية كتب عليها: "Please do not touch" بالعك�ص، �أي ك�سورة يف �ملر�آة، لُتقر�أ 
ب�سكل �سحيح من �جلهة �ملقابلة ملدخل �حلديقة ل من قبل �لناظر �إىل �لر�سم، وهذه لفتة ذكية من 

فتاة بالغة �لذكاء.

   

�ل�سكل )558(: خالد – 10 �سنو�ت  و 10 �أ�سهر

�ل�سكل )559(: هبة – 10 �سنو�ت ون�سف
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ويعك�ص �لر�سم �ملبني يف �ل�سكل )560( تفاعل خالد مع �حتفالت دولة قطر بعيدها �لوطني يف عام 2009، 
�إذ �أر�د ت�سوير �لفعاليات �لتي لفتت نظره، كاملظليني و�لدخان �مللون �ملت�ساعد من حمركات �لطائر�ت: 

يبدو  معربً�  ر�سمًا  علي  ر�سم   )561( �ل�سكل  ويف 
حريق  �إطفاء  لعملية  عجل  على  �أُجنز  قد  وكاأنه 
كبري، وغلبة �للونني �لرمادي و�لوردي على �لر�سم 
و�سبابية  دخانية  �أجو�ء  �إ�سفاء  يف  متامًا  موفقة 

على �ملكان.

كاأحد�ث  �لكبدى،  و�لأحد�ث  �ل�سعبة  �لظروف 
يف  يركزون  �لأطفال  جتعل  قد  وغريها،  غزة 
يف  �لتنوع  رغم  معنيَّ  مو�سوع  على  ر�سومهم 
هذه  يف  ر�سومهم  يف  يطرقونها  �لتي  �ملو��سيع 
يف  �لأحد�ث  هذه  مثل  تاأثري  ويزد�د  �ملرحلة. 
فاأطفال  ون�سجهم،  وعيهم  �زدياد  مع  �لأطفال 
فل�سطني مثال يو�جهون �جلد�ر �لعازل و�لحتالل 

�ل�سكل )561(:علي)2( – 10 �سنو�ت

�ل�سكل )560(: خالد  - 10 �سنو�ت و�سهر
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�أطفال  ور�سوم  فنهم.  يف  ذ�ك  �ملعا�ص  و�قعهم  ينعك�ص  �أن  بد  ول  يوم،  كل  و�لهوية  �حلرية  و�أ�سئلة 
 –  562 )�لأ�سكال  ذلك  توكد  دولية  م�سابقة  يف  بها  �ساركو�  �لتي  �هلل  ر�م  يف  �لأ�سدقاء"  "مدر�سة 
564(، �إذ كانت ن�سبة كبرية منها تكرر ثيمة �جلد�ر �لعازل �لذي يرمز �إىل ��سطهاد �لفل�سطينيني 

د�خل غيتوهات ل �إن�سانية، وتكرر �أي�سًا �إدر�ج "حنظلة" �لذي يرمز �إىل �لهوية �لفل�سطينية)110(.

        

(110) www.saatchi-gallery.co.uk/portfolio2009/SchoolInfo/Friends+School+of+Ramallah+and+El+Bir

eh/534408.html.

�ل�سكل )562(:   حمزة – 10 �سنو�ت

�ل�سكل )564(: لينا – 10 �سنو�ت�ل�سكل )563(:  كورين – 10 �سنو�ت
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ر�صم احلياة ال�صاكنة:

يبدي �لأطفال �هتمامًا لفتًا يف هذه �ملرحلة بر�سم مو��سيع �حلياة �ل�ساكنة، ول �سيما �ألعابهم، فقد 
ر�سم خالد لعبة �سنعُتها معه و�أخته يف �لبيت، وخاطاها معي بفرح ل يو�سف باأ�سابعهما �ل�سغرية، 
�ل�سكل  يف  �لو�رد  �لر�سم  يف  خالد  �أوردها  وقد  مالحمها،  بالهة  رغم  �لأثرية  �ألعابهم  من  وباتت 

)565(، بينما ر�سمت هديل لعبة �أخرى من �ألعابها �ملف�سلة يف �ل�سكل )566(:

         

ب�سنع  ��سُتهرو�  �لذين  �لكبار  بالفنانني  يذكر  ور�سمها  وتخيلها  �لألعاب  ب�سناعة  �لأطفال  وفرح 
�لألعاب، ومنهم بيكا�سو، وبول ْكليه، وليونيل فننجر، وجوكان توري�ص جارثيا، و�ألكز�ندر كادلر، وقد 

�هتمو� جميعًا مبحاكاة �لفن �لطفويل. 

رتب خالد مو�سوع �لر�سم يف �ل�سكل )567( بنف�سه م�سمنًا �إياه كرة تتدىل من �لرف �لعلوي ليبدو 
كاأن �لأرنب يلعب بها، فقد �حتار خالد بنظرة �لأرنب، �إذ يبدو كاأنه ينظر �إىل �لأعلى. و�نهمك لتربير 
تلك �لنظرة يف تعليق �لكرة ليبدو �لأرنب )�للعبة( كاأنه يلعب بالكرة، �أي �أنه ر�سم لعبته وهي تلعب! 
وهذ� لهٌو من في�ص �خليال �جلميل لدى �لأطفال، فمن خالله فقط يكون �للعب يف �لفن و�لفن يف 

�للعب ممكنًا. 

�ل�سكل )566(: هديل -
 10 �سنو�ت متامًا

�ل�سكل )565(: خالد -
 10 �سنو�ت و 7 �أ�سهر



214

�ألعاب  �أي�سًا كما يتبني من �ل�سكلني )568( و )569(، و�سمنتها يف  �ألعابها  �آيات وقد ر�سمت  وهذه 
مر�سومة من �خرت�عها تلعبها على �لورق:

ويبدي �لأطفال �هتمامًا مبو��سيع �حلياة �ل�ساكنة �لتقليدية �أي�سًا، ور�سم حال يف �ل�سكل )570( مثال 
على ذلك:

�ل�سكل )567(: خالد – 11 �سنة و 4 �أ�سهر

�ل�سكل )569(: �آيات – 11 �سنة�ل�سكل )568(: �آيات – 11 �سنة
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�أما هديل فقد تخلت عن �ملنظور �ل�سيز�ين يف �لر�سم �لطفويل 
�ملبني يف �ل�سكل )571( عند ر�سمها للمزهرية و�إبريق �ملاء بعد 
�أن كان ذلك �ملنظور مييز بع�ص �أو�نيها يف �ملرحلة �ل�سابقة، 
لكنها مت�سكت به عندما ر�سمت �لطاولة، �إذ تبدو مائلة لرنى 
بني  �لفني  �لر�بط  يبدو  ما  على  فهو  عليها،  �ملن�سكب  �ملاء 

�لإبريق و�ملزهرية.

�أما �لر�سم �ملبني يف �ل�سكل )572( فقد ر�سمه خالد نقاًل عن 
�أ�س�ص زرع فيها حبوبًا بنف�سه، فقد �نتقل من �لزر�عة يف عامل 
�لإنرتنت �إىل �لزر�عة يف عامل �لو�قع، ومن ثم �سرع يف ر�سم 

ما زرع، �إذ ما ز�ل كل ما يحبه يت�سرب ب�سهولة �إىل ر�سومه.
 

    

v

�ل�سكل )571(: هديل – 10 �سنو�ت  متامًا

�ل�سكل )570(: حال - 10 �سنو�ت و5 �أ�سهر

�ل�سكل )572(:
 خالد- 10 �سنو�ت  
و 5 �أ�سهر 
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الفكاهة يف ر�صوم الأطفال:

تتطلب �لر�سوم �لفكاهية قدرً� �أكرب من �جلر�أة و�حلرية �لفكرية مما تتطلبه �أنو�ع �لر�سم �لأخرى، 
فالكاريكاتري هو فن �ل�سخرية، ل بل �ل�سخرية �لالذعة، لذ� فاإنه لي�ص فنًا طفوليًا، لكنه فن جاذب 
�أن  �جلميل  ومن  لهم.  تروق  �لتي  �لفكاهة  من  قدرً�  ويتيح  �خلطوط،  ب�سيط  يبدو  لأنه  لالأطفال 
و�حلياة  �لفن  غمار  خو�ص  �لتام  �متالكها  يتطلب  �لتي  �لب�سرية  �ل�سخرية  ملكة  �لأطفال  يطور 
�ملدرجة  و�لر�سوم  �لذ�ت.  وتثقيف  و�ملتابعة  و�لتقييم  و�ملالحظة  �لر�سم  عن  �لكف  وعدم  بعنف، 
تاليًا يف �لأ�سكال )573 – 579( لي�ست ر�سومًا كاريكاتريية باملعنى �لدقيق، لكنها تربز ح�ّص �لفكاهة 
�لطفويل، وتعك�ص �هتمام �لأطفال مبحاكاة حرية �خلطوط و�لتعبري �لتي يتيحها فن �لكاريكاتري يف 
ر�سومهم. ويزد�د �هتمام �لأطفال بفن �لكاريكاتري ب�سكل ملحوظ مع �قرت�بهم من �ســــن �ملر�هقة، 
تلك �ل�سن �لتي يحب فيها �لأولد و�لبنات فرقعة �ل�سحك لأتفه �لأ�سباب، وتبادل �لنكات، و�ل�سخرية 
�لر�سوم  "�إن  �ل�ساأن:  هذ�  يف  �إدو�ردز  بيتي  وتقول  �سنًا.  �لأ�سغر  و�لأطفال  و�ملعلمات  �ملعلمني  من 
��ستخد�مها  ميكن  ماألوفة  رمزية  �أ�سكاًل  توظف  لأنها  �ل�سّن  هذه  يف  لالأطفال  تروق  �لكاريكاتريية 

بطرق �أكرث تعقيدً�، مما ميكن �ملر�هقني من جتنب �لإح�سا�ص باأن ر�سومهم طفولية")111(. 

                   

(111) Edwards, Betty (1979), Drawing on the Right Side of the Brain. New York: Jeremy P. Tarcher/Putnam, p. 76.

�ل�سكل )573(: خالد - 11 �سنة و 3 �أ�سهر
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�ل�سكل )575(: هديل – 10 �سنو�ت �ل�سكل )574(: خالد – 11 �سنة 

�سنة ون�سف �ل�سكل )579(: خالد – 12  �ل�سكل )578(: خالد – 11 �سنة و 9 �أ�سهر

�ل�سكل )577(: خالد – 11 �سنة و 4 �أ�سهر�ل�سكل )576(:  خالد – 11 �سنة
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ويالحظ �أن �لأولد يف �ملدر�سة يلجاأون �إىل �لر�سم �لكاريكاتريي ب�سكل تلقائي للم�ساغبة �ل�سامتة فيما 
بينهم، ول�ستثارة �ل�سحك يف �حل�س�ص، فتمتلئ حو�ّف دفاترهم وكتبهم بر�سوم نفذت على عجل، 
�لر�سوم  تلك  تكون  �أن  و )581( لطفلني �سديقني. وي�سدف  �ل�سكلني )580(  �لو�درين يف  كالر�سمني 

�لرجتالية جديرة بالتاأمل، ولكن معظمها يكون ذ� قيمة فنية متدنية.  

        

ول يلفت �لنظر يف �لر�سم �لحتفايل بفوز فريق �لطفل �ملف�سل يف مبار�ة لكرة �لقدم يف �ل�سكل )582( 
�سوى �لأ�سلوب �لرمزي �ملوفق �لذي ر�سم به جمهورً� يتظاهر �حتفاًل بالفوز، وقد كربت ذلك �جلزء 

من �لر�سم و�أدرجته جانبًا.

�ل�سكل )581(: ي�سري – 12 �سنة�ل�سكل )580(: خالد – 11 و 9 �أ�سهر

�ل�سكل )582(: خالد – 12 �سنة و�سهر
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وتعزو مالكيودي �هتمام �لأطفال �ملفاجىء يف هذه �ملرحلة بالر�سوم �لكرتونية و�لكاريكاتري �إىل "رغبة 
�لطفل يف �أن ي�سعر بالر�سا عن نوعية �لر�سم. ومبا �أن مالمح �ل�سخ�سيات �لكرتونية ميكنها �أن تت�سمن 
�لفوتوغر�فية  �لدقة  �أو  �لتقني  �لإتقان  عدم  من  بقدر  ت�سمح  فاإنها  و�لغر�بة،  و�لالمعقولية  �ملبالغة 
�ل�سور  ر�سم  �إىل  �ملرحلة  هذه  يف  �لأطفال  بع�ص  يلجاأ  قد  كما  �لإن�سانية.  �لأ�سكال  لر�سم  �لالزمتني 
�لنمطية )بدًل من خلق �سور فريدة من �إنتاجهم(")112(، فقد عاود خالد مثاًل حماولة حماكاة منطية 
�لوجوه يف بع�ص ر�سوم �أمه مرة �أخرى، كما يت�سح من �لر�سم �لو�رد يف �ل�سكل )583(، لكن ب�سكل ل 

يخلو من �ل�سخرية هذه �ملرة:

الر�صم الق�ص�صي:

يتطور �سكل �لر�سم �لق�س�سي لدى �لأطفال يف هذه 
�ملرحلة، ويكت�سبون �لقدرة على كتابة ن�سو�ص مر�فقة 
�آيات  ر�سوم  من  يت�سح  كما  ير�سمونها  �لتي  لل�سور 
�أو ر�سم �سور   ،)586 – وكتاباتها يف �لأ�سكال )584 
مر�فقة للق�س�ص �لتي يكتبونها كما يت�سح من كتابات 
خالد ور�سومه �ملدرجة يف �ل�سكلني )587( و )588(. 
ويتو�كب هذ� �لتطور �لفني مع تنامي قدرة �لأطفال 
و�كت�سافهم  �للغة  با�ستخد�م  و�لتعبري  �لكتابة  على 
�أنها و�سيلة عظيمة �أخرى من و�سائل �لتعبري و�لإبد�ع 
قد تهدد باحللول حمل �لر�سم تدريجيًا، �إذ يتز�من 
لدى  �لتلقائية  �لر�سم  قدر�ت  تر�جع  مع  �كت�سافها 

�لأطفال:
(112) Malchiodi, p. 95.

�ل�سكل )583(: خالد – 11 �سنة و 3 �أ�سهر

�ل�سكل )584(: �آيات – 12 �سنة
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الر�صم التجريدي:

تظهر �لر�سوم يف �ل�سكلني )589( و )590( ��ستمر�ر ميل هديل نحو �لر�سم �لتجريدي و�لزخرفة، مع 
�هتمامها بالتنويعات �للونية، و��ستمتاعها با�ستخد�م �لألو�ن �ملائية. 

�ل�سكل )586(: �آيات – 12 �سنة �ل�سكل )585(: �آيات – 11 �سنة

�ل�سكل )587(: خالد – 11 �سنة و 5 �أ�سهر              �ل�سكل )588(: خالد – 11 �سنة و 5 �أ�سهر
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مبربعات  تذكر  مو�سيقية  حالة   )591( �ل�سكل  يف  هديل  مربعات  يف  �للونية  �لتنويعات  متثل   وقد 
تكفي جمالية  فقد  و )593(،  �ل�سكلني )592(  �ملدرجة يف  �لإيقاعية  كاندن�سكي  ودو�ئر  موندريان 
�لألو�ن ولغتها �أحيانًا يف �لفن، رغم �أن �لألو�ن يف �لعادة هي مادة �لفنون �لب�سرية ل غايتها �لنهائية، 

فكل �لفنون تطمح �إىل �حلالة �ملو�سيقية على حد قول �لفيل�سوف �لأملاين �سوبنهاور.

�ل�سكل )590(: هديل – 10 �سنو�ت�ل�سكل )589(: هديل – 10 �سنو�ت      

�ل�سكل )593(: موندريان )1930(�ل�سكل )592(: كاندن�سكي )1913(

�ل�سكل )591(: هديل – 10 �سنو�ت
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ت�سبح  �أن  �أ�سا�سية  جمالية  �أ�سكاًل  تعد  �لتي  و�لطولية  �لعر�سية  للخطوط  "ميكن  موندريان  يقول 
عماًل فنيًا يت�سف بالقوة بقدر ما يت�سف بال�سدق، �إن ُبنيت بوعي، لكن دون ح�ساب، وبوحي من 
حد�ص مرهف، مع بّث �لهارمونية و�لإيقاع فيها، وباإ�سافة خطوط ومنحنيات مبا�سرة �أخرى �إن لزم 
�لأمر")113(. ولئن �نطبق هذ� �لكالم �لغام�ص على مربعات موندريان وم�ستطيالته، وعلى مربعات 
كاندن�سكي ودو�ئره، فاإنه �سينطبق �أكرث على مربعات هديل، لأن ر�سمها من �إجناز طفلة تلجاأ �إىل 
�ملربعات للتعبري عن �إيقاعها �لد�خلي منذ طفولتها �ملبكرة دون وعي منها، مما يجعل مربعاتها نقية 
فنيًا، وخالية من �أي �دعاء جمايل ل يحتاجه �لأطفال ول ي�ستطيعونه، فقد ر�سمتها دون ��ستعجال، 
�ملو�سيقى  تدر�ص  فالطفلة  يتكرر.  لونيًا  �إيقاعًا  تفا�سيله  يف  �ملتاأمل  يجد  �لتلوين  يف  طفويل  وبفرح 
وحتبها وتتفاعل معها بقوة، ومن يدري فقد تر�سم مو�سيقاها �لد�خلية عندما تكرب �أ�سوة بكاند�سكي 
"�لذي كان يطلق �أحيانًا م�سطلحات مو�سيقية على لوحاته، ف�سمى �أكرث لوحاته تلقائية '�رجتالت' 
compositions")114(. ومما  'تكوينات'  تعقيدً�  �لأكرث  �أعماله  بينما �سمى   ،improvisations
يجدر ذكره هنا �أن كاندن�سكي ُعرف بالفنان �لذي ي�سمع �لألو�ن ويرى �ملو�سيقى، �إذ ُيعتقد �أنه كان 
و�لألو�ن  �لأ�سو�ت  �أن يدرك  للمرء  ت�سمح  synaesthesia، وهي حالة  يعاين من تد�خل �حلو��ص 
�إىل  تعود  �لب�سرية  و�لفنون  �ملو�سيقى  و�لعالقة بني  نف�سه...  �لوقت  �أكرث يف  �أو  و�لكلمات بحا�ستني 
�أيام �لإغريق عندما حتدث �أفالطون عن �لطبقات �للونية �أو �ل�سوتية و�لهارمونية يف �لفن، فالطيف 
جة منذ زمن  مو�زين مدرَّ �ملو�سيقية، فكالهما مرتب يف  �لنوتات  لغة  ي�سبه  �لألو�ن  �ُسلَّم  �أو  �للوين 

بعيد")115(.

الن�صخ والتقليد:

يجد �لأطفال �سالتهم يف هذه �ملرحلة يف �لتقليد و�لن�سخ، لأنهم غري ر��سني عن ر�سومهم ويريدونها 
و�قعي  منوذج  عن  للنقل  متهد  �سرورية  خطوة  يكون  وقد  طبيعي،  تطور  وهذ�  �سحيحة،  تكون  �أن 
�لر�سوم  ر�سما  �لعاملية  و�للوحات  �لكتب  ر�سوم  يف  يدققا  �أن  �عتاد�  �للذ�ن  وهديل  فخالد  جم�سم. 
�لر�سوم  ويظهر من   .)601 –  594 �إز�ءها )�لأ�سكال  �ملدرجة  �للوحات  �أو  �ل�سور  نقاًل عن  �لتالية 
�أنهما ي�ستخدمان �لر�سوم �جلاهزة نقطة �نطالق، ول يباليان باللتز�م بجميع تفا�سيلها، فالو�قعية 
من  جميل  �سيء  ر�سم  على  بالقدرة  �لإح�سا�ص  هو  هاج�سهما  لأن  هاج�سهما،  لي�ست  �لفوتوغر�فية 

جديد بغ�ص �لنظر عن مدى تطابقه مع �لأ�سل. 

(113) www.newworldencyclopedia.org/entry/Piet_Mondrian.

(114) en.wikipedia.org/wiki/Wassily_Kandinsky.

(115) www.telegraph.co.uk/culture/art/3653012/The-man-who-heard-his-paintbox-hiss.html.
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�ل�سكل )595(�ل�سكل )594(: هديل – 10 �سنو�ت متاما

�ل�سكل )597(�ل�سكل )596(: هديل – 10 �سنو�ت متامًا

�ل�سكل )598(:  هديل – 10 �سنو�ت متامًا �ل�سكل )599(: خو�ن مريو )1908(



224

النكو�ص اإىل الر�صم الطفويل:

يو��سلون  �لطفويل، فهم  �لعا�سرة مبمار�سة فنهم  �سّن  �لأطفال يف  ��ستمر�ر  �لتالية  �لر�سوم  تعك�ص 
�لر�سم بروؤى تعود �إىل �ل�سنو�ت �ل�سابقة، لأن �لتخلي عن كل ما هو طفويل دفعة و�حدة لي�ص �سهاًل. 

هذه  ترى  تز�ل  ل  �لأطفال  وعني 
�لكثري  يف  وكافية  جميلة  �لر�سوم 
يعرفون  كانو�  و�إن  �لأحيان،  من 
�سحيحة،  غري  �أنها  بوعيهم 
لدى  �لر�سم  باأ�سول  فالوعي 
�لكبار مل يزح بعد �مليول �لطفولية 
�ل�سكل  يف  و�لر�سم  بكاملها. 
بعد  خالد  ر�سمه  �لذي   )602(
ر بر�سومه يف مرحلة  �لعا�سرة يذكِّ
بر�سم  ب�سغفه  �ت�سمت  �سابقة 

�لورود و�لأ�سجار.

�ل�سكل )601( �ل�سكل )600(: خالد – 10 �سنو�ت  و 10 �أ�سهر

�ل�سكل )602(: خالد -
 10 �سنو�ت  و 4 �أ�سهر
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فيه  ت�سور  �لذي   )603( �ل�سكل  �لر�سم يف  بينها  من  �رجتالية،  ر�سوم طفولية  ور�سمت هديل عدة 
��ستياقها �إىل �آلة �لفلوت �لتي بد�أت بتعلم �لعزف عليها وتوطدت عالقتها بها ولكنها فارقتها خالل 
�لعطلة �ل�سيفية �لطويلة. فر�سمت �لفلوت وقد �أم�سى يف روحها، بعد طول غياب، �آلة �سخمة طويلة 
جدً� تتطلب من يدها �ل�سغرية �أن ت�ستطيل للظفر بطرفها �لبعيد عنها. ونقر�أ من ذلك �أن فطرتها 
�لفنية �لطفولية �لكامنة حملتها �إىل �لتعبري عن ��ستياقها لآلتها �ملو�سيقية بعد فر�قها، فا�ستبدلت 
�لتي تربطها  �أي ر�سمت عالقة �حلب �جلديدة  �لورق،  بالعزف على  �لفلوت  �لعزف �حلقيقي على 

باآلتها ر�سمًا �رجتاليًا �سخمت فيه �لآلة على ح�ساب �لعازفة لتبيان قيمتها �لنف�سية. 

ور�سمت هديل ر�سمًا �رجتاليًا �آخر مفرطًا يف �ل�سغر يف ز�وية �لر�سم �لو�رد يف �ل�سكل )603( ميثل 
�أدرجته منف�ساًل ومكربً� يف �ل�سكل )604(. و�لبيانو هو حبها �لقدمي،  بيانو وعازفه �لرمزي، وقد 
�لتي �عتادت �لعزف عليها منذ عدة �سنو�ت، و�لتي مل نفلح لغاية �لآن يف ح�سرها يف  �أنه �لآلة  �إذ 

حقائبنا �أثناء ترحالنا! ويتبني من �لر�سم عودتها 
على  للتمثيل  �لكربيت"  "�أعو�د  ��ستخد�م  �إىل 
�لفوقي  "�ل�سيز�ين"  �ملنظور  و�إىل  �لأ�سخا�ص، 
يف  �لعامل  على  منه  تطل  كانت  �لذي  و�لف�سويل 
�ملر�حل �ل�سابقة، ول �سيما يف �ملرحلة �خلام�سة، 
ولرنى  �ل�سخم،  �لنوع  من  �لبيانو  �أن  لنعرف 
�لعازف/ �أما  �ملو�سيقية،  �لنوتة  و�أور�ق  مفاتيحه 
�لعازفة فقد ��ستطالت يد�ه/يد�ها لت�ستحوذ على 

لوحة مفاتيح �لبيانو �أ�سوة بعازفة �لفلوت. 

�ل�سكل )603(: هديل – 11 �سنة 

�ل�سكل )604(: هديل – 11 �سنة
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وقد ��ستوقفتني حماولة هديل �ختطاف هذه �لر�سوم مني لإتالفها لأنها على حّد تعبريها "خمزية"، 
باتت حتاكم ر�سومها  �إذ  �أنها غري �سحيحة،  تعتقد  لأنها  باتت تخجل من ر�سومها �لرجتالية  فقد 

بعيون �لكبار وت�سارع �إىل �إتالفها قبل �أن ير�ها �أحد .
 

ن�ستنتج مما �سبق �أن �لفطرة �لفنية �لطفولية، وقدرة �لأطفال على �لرجتال يف �لفن، ل تنفّك فاعلًة 
�أ�سا�سية من و�سائل �لتعبري  �ل�ساد�سة من مر�حل تطورهم �لفني، ول تز�ل و�سيلة  حتى يف �ملرحلة 
�لتخفي  يف  منهم  رغبًة  �لفنية  لفطرتهم  �ن�سياعًا  �أقل  �ملرحلة  هذه  يف  �لأطفال  يبدو  و�إذ  لديهم. 
و�لتو�ري، لأن فر�مل �لوعي باتت كثرية �لكبح ل�سبط �سوؤونهم يف عامل �لكبار، �إل �أن �لظروف �لتي 
تهزهم من �لأعماق ل تز�ل قادرة على ��ستثارة فطرتهم �لفنية، فتطفو �ل�سور �لتلقائية مرة �أخرى 

يف لوعيهم، وينجّر �لأطفال م�سحورين �إىل مبكى �لر�سم ومالذ�ته جمددً�. 

وقد لحظت �أن �لأطفال يعودون �أدر�جهم �إىل �لر�سم �لطفويل عندما ير�سمون يف جمموعات يف �سن 
�لفنية �جلديدة  �لتحديات  ومقارعة  و�لبتكار  �لروؤى  للتجديد يف  �إذ يرتكون حماولتهم  �لعا�سرة، 
جلل�سات �لر�سم �خلا�سة، لأن �لنتائج ل تكون م�سمونة. فقد ر�سمت هديل و�سديقاتها يف �ملدر�سة 
معًا دون �إ�سر�ف �أي معلمة، و�أح�سرت يل �لر�سوم. وكانت �لنتائج �سادمة؛ فقد ر�سمن كلهن دون 
��ستثناء ر�سومًا ل تنتمي �إىل �ملرحلة �ل�سابقة فقط، بل �إىل �ملرحلة �لتي ت�سبقها �أي�سًا كما يت�سح من 
�لر�سوم يف �لأ�سكال )605 – 608(. فحتى هديل �لتي مل تعد تر�سم روؤو�سًا �سخمة ل�سخو�سها منذ 
�ملرحلة �ل�سابقة، عادت �أدر�جها �إىل ر�سومها �لطفولية لل�سخو�ص. وقد يكون ذلك دلياًل �آخر على 
عدم �سالحية �لر�سـوم �لتي ير�سمها �لأطفال يف جمموعات )كتلك �لتي يعتمد عليها �لد�ر�سون �لذين 
يحبذون �لتكاء على �لنتائج �لإح�سائية( للحكم على �مل�ســـتوى �لفني و�ملعريف �حلقيقي لالأطفال.  

�ل�سكل )606(:  �سمية – 10 �سنو�ت متامًا �ل�سكل )605(:  حال – 10 �سنو�ت و5 �أ�سهر 
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وينطبق �لأمر نف�سه على حممد، فقد عاد �أدر�جه �أي�سًا �إىل ر�سومه �لطفولية بعد �سّن �حلادية ع�سرة 
�لو�رد يف  يعك�ص عودته، مثل �سمية يف ر�سمها  �ل�سكل )609(  و�لر�سم يف   .)610 و   609 )�ل�سكلني 

�ل�سكل )606(، �إىل �لتكاء على �لتماثل �سبه �لتام لتحقيق تو�زن مريح يف ر�سومه.

    

يجب �أّل نحبط �لطفل �لذي تعدى �لعا�سرة من �لعمر بو�سف ر�سوماته باأنها طفولية و�ساذجة، بل 
تنا�سبه،  �لتي  باأدو�ته �خلا�سة وبال�سرعة  و�أن يحاول جتاوزه  �أن نرتكه يكت�سف ذلك بنف�سه،  يجب 
لأن معظم �لأطفال يهجرون �لفن �إىل �لأبد يف هذه �ملرحلة، لأنهم يف�سلون كثريً� يف �لر�سم كالكبار، 
هم فقط ويخجلون منه �أمام من هم �أكرب �سنًا، ويتوقفون  وير�سمون فيها ر�سمًا طفوليًا يحبونه يف �سرِّ
�لرتبويون  يحر�ص  �أن  يجب  لذ�  للفخر،  م�سدرً�  تعد  مل  لأنها  �لآخرين  على  ر�سومهم  عر�ص  عن 
و�لآباء و�لأمهات على عدم توجيه نقد جارح �أو حاد لر�سوم �أطفالهم، بل �أن يتقبلو� ما تبقى فيها 
من م�سحات �لطفولة �لتي قد تولِّد مغادرتها ب�سكل ق�سري عذ�بًا �سديدً�. وتتطلب �ل�سعوبات �لتي 
يو�جهها �لأطفال يف �لتو��سل مع فنهم يف هذه �ملرحلة تعاماًل خا�سًا من �لأهل، �إذ ل بّد من ت�سجيعهم 

د�ئمًا، وعدم �ل�ستهز�ء بر�سومهم �لطفولية �لتي قد ل تنا�سب �سنهم. 

�ل�سكل )607(:  حال – 10 �سنو�ت و5 �أ�سهر �ل�سكل )608(: هديل – 10 �سنو�ت متاما

�ل�سكل )610(:   حممد – 11 �سنة و 7 �أ�سهر  �ل�سكل )609(:  حممد – 11 �سنة و 7 �أ�سهر
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�لآباء  يتاأكد  عندما  �ملتخ�س�سة  �ملعاهد  يف  للر�سم  �ملمنهج  بالتعليم  �ل�سّن  هذه  يف  �لبدء  وميكن 
عن  �لتوقف  �إىل  تدفعه  لدرجة  �سحيحة  غري  ر�سومه  �أن  تامًا  �إدر�كًا  يدرك  �لطفل  �أن  و�لرتبويون 
فنه  مع  �لتو��سل  من  �لر�سم  عن  �ملنقطع  �لطفل  ميكن  قد  ممنهج  ب�سكل  �لر�سم  فتعليم  �لر�سم.  
�أن ُيرتك على  �لر�سم �لطفويل دون حرج، فعليه  �إذ� كان �لطفل ل يز�ل يجد لذة يف  �أما  جمددً�، 
�لثانية  �أو  �أو �حلادية ع�سرة  �لعا�سرة  �لطفل عندها هجر فنه قد تكون  �لتي يقرر  و�ل�سن  �سجيته. 
ع�سرة، �أي �أنها تختلف من طفل �إىل �آخر �عتمادً� على ثقافة �لطفل وذكائه وعقليته �لنقدية، ومدى 
�هتمامه بتطوير �أدو�ته �لفنية، ودرجة ��ستعد�ده �لنف�سي ملغادرة �لعو�مل �لطفولية، وحجم �ل�سغوط 

�لتي يتعر�ص لها ممن هم �أكرب �سنًا.

من  �لعديد  يجعل  �لذي  �ل�سبب  هو  �حلرجة  �ملرحلة  هذه  يف  �لر�سم  عن  �لأطفال  معظم  وعزوف 
�لر�سوم �لتي ينجزها �لكبار تبدو كر�سوم �أطفال يف �لعا�سرة �أو �حلادية ع�سرة من عمرهم، ويف هذ� 

�ل�سياق تقتب�ص كاثي مالكيودي عن �لباحث م. ليند�سرتوم قوله)116(: 

"يوؤّدي عجُز �لطفل عن �لتو��سل مع �إجناز�ته �ل�سابقة ورغبُته �ل�سديدة يف �إر�ساء �لآخرين �إىل 
�لنقطة قدرته على تطوير ملكات  فتنغلق عند هذه  �لذ�تي ...  وتعبريه  �لأ�سلية  �إبد�عاته  هجر 
بينه وبني  �رتباط  �لأ�سيل وعلى خلق  �لتفكري  بالن�سبة لقدرته على  �لأمر  �لتخيل لديه، وكذلك 

  " بيئته من خالل �مل�ساعر �ل�سخ�سية. �إنها مرحلة حا�سمة مل يتجاوزها �لكثري من �لبالغني.

ملاذا يفقد الأطفال موهبتهم الفطرية؟

�ل�سبب �لعلمي �لذي ُيعزى �إليه تر�جع �لقدر�ت �لفنية �لإبد�عية لدى �لأطفال بعد �لعا�سرة من �لعمر 
هو �أن

�جلزء  يتكفل  بينما  و�للغة،  �لأرقام  مثل  �ملنطقية  �لعمليات  يعالج  �لدماغ  من  �لأي�سر  "�جلزء 
�لأمين منه بالعمليات �لتي ترتبط بالإدر�ك و�خللق. و�لعمليات �لتي تتعلق باجلزء �لأي�سر ت�سبح 
بحلول �خلام�سة �أو �ل�ساد�سة من �لعمر حمط �هتمام )�ملربني( لتطوير مد�رك �لأطفال �ل�سغار 
عندما يدخلون �ملدر�سة، بينما ُيهمل �جلانب �لأمين �ملفيد لتطوير �لر�سم �إىل حد ما. و�جلانب 
�لأي�سر من �لدماغ �لذي ل يفيد يف �لر�سم تكون له �ل�سيادة �لتامة بحلول �لعام �لعا�سر، فُيكبت 
�جلانب �لأمين .. وبذلك فاإنه يتحتم على �لأطفال يف هذ� �لعمر �لتعامل مع منظومة للر�سم 

(116) Malchiodi,  p 96.
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نها  كوَّ �لتي  �لرموز  تكون  و�إذ  �لأمور.  مَبْنَطَقِة  �ملعني  �لدماغ   من  �لأي�سر  �جلانب  بها  يتحكم 
�لأطفال لر�سم �لعيون و�لبيوت و�لأ�سجار جزءً� من �لعنا�سر �لتي ترد يف ر�سومهم، فاإن �لرموز 
نف�سها ترد جمددً� يف ر�سومهم دون تطوير يو�كب تغري �ملو��سيع �لتي ير�سمونها. فاجلزء �لأي�سر 
من �لدماغ ل ياأبه مبا ير�ه بقدر ما ياأبه مبا يتذكره، وبذلك فاإن �لطبيعة �لكابتة للدماغ �لأي�سر 
قد جتعل �ملر�هقني يت�ساءلون عن �سبب �ل�سبه بني ر�سومهم يف هذه �ملرحلة وتلك �لتي ر�سموها 
عندما كانو� يف �سّن �لثامنة . . . ولكن تلك �لقدر�ت �خلا�سة �لتي يخت�ص بها �جلانب �لأمين من 

�لدماغ قابلة للتطوير، و�لفنان �لقابع يف �أعماقنا جميعًا بالإمكان �نت�ساله")117(.

وقد  �لعا�سرة؟  طفل يف  �أعماق  يقبع يف  �لذي  �لفنان  �إنقاذ  ميكن  كيف  هنا:  نت�ساءل  �أن  لنا  ويحق 
يتلخ�ص �جلو�ب يف �لبدء بتعليم �لأطفال �لر�سم تعليمًا ممنهجًا، وتكثيف �ملحفز�ت �لتي قد ت�ساعد 
على تطوير �جلانب �لأمين من �لدماغ، ل �جلانب �لأي�سر منه فقط، لتحقيق نوع من �لتو�زن.  فبعد 
�أن كان تعليم �لر�سم من �ملحظور�ت �لتي تتدخل يف فطرة �لطفل �لفنية وتف�سدها قبل �سن �لعا�سرة، 
فاإنه بات من �ل�سرور�ت �لتي قد حتول دون خ�سارة �لفنان يف د�خل �لطفل بعد تلك �ل�سّن. فالر�سم 
�سروري جدً� لالأطفال لأنه "بالن�سبة لهم و�سيلة للتعبري عن �لنف�ص، و�أد�ة ت�سغلهم عندما ي�سعرون 

بامللل، وطريقة لإي�سال �أفكارهم �إىل �لآخرين، وم�سدر للمتعة و�لثقة بالنف�ص")118(.

�لدماغ،  �لأمين من  باجلانب  �لتفكري  �إىل  �لنتقال  �لقدرة على  �لأطفال ميتلكون  بع�ص  �أن  "ويبدو 
ويبد�أون باإنتاج ر�سوم �أدّق. ويحفزهم �إجنازهم لقدر من �لو�قعية يف ر�سومهم على �ملتابعة")119(. 
"و�حل�سا�سية  �لفنية  بالقدر�ت  �ملعني  �لدماغ  من  �لأمين  �جلانب  تطوير  �أمر  ترك  يجب  ل  ولكن 
�للونية")120( لل�سدفة، لأن �لتعليم �ملدر�سي ي�ساعد على تطوير �جلانب �لأي�سر فقط، فهناك طرق 
لتمكني  وحتفيزه  �لدماغ  من  �لأمين  �جلانب  لتطوير  �إدو�ردز  بيتي  �لباحثة  �إليها  تو�سلت  منهجية 
�لفنانني من �لتو��سل مع قدر�تهم �لإبد�عية �لكامنة يف �جلانب �لأمين من �لدماغ ب�سكل �إر�دي. وقد 
�أثبتت �لطرق �لتي تو�سلت �إليها كفايتها بح�سب �دعاء بع�ص �لفنانني، ومنهم �لفنانة تانيا بروفنز 

�لتي �سرحت هذه �لطرق، و�أخل�ص بع�سها فيما يلي)121(:

�أثناء حتريك �ليد،  �إىل ورقة �لر�سم  1- ر�سم �حلدود �خلارجية فقط ملو�سوع �لر�سم دون �لنظر 
وتركيز �لنظر على �ملو�سوع فقط.  تتحرك �لعني لتلتقط �أطر�فه ببطء حركة تتز�من مع حركة 

(117) www.associatedcontent.com/article/2555083/right_brain_drawing_lessons_for_children.html.

(118) www.artplusacademy.com/classes.html.

(119) www.associatedcontent.com/article/904209/right_brain_left_brain_theory_an_artist’s_review.html.

(120) www.web-us/brain/LRBrain.html.

(121) www.associatedcontent.com/article/904209/right_brain_left_brain_theory_an_artist’s_review.html.
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�ص  �ليد �لتي ت�سجل كل تغري وكل حافة تقع عليها �لعني، فاجلانب �لأي�سر من �لدماغ ل يخ�سِّ
�إىل  يتحول  �لبطيء  �لن�ساط  هذ�  يجعل  زمنًا طوياًل، مما  �لأ�سياء  لأطر�ف  �لدقيقة  للتفا�سيل 

�جلانب �لأمين منه. ويف هذ� �لتمرين ل تهم جودة �لر�سم �لنهائي ومدى تطابقه مع �لأ�سل.
2- ر�سم �لفر�غ �ل�سلبي، �أي �لنظر �إىل �لفر�غ �لذي يلّف �ملو�سوع �ملر�سوم بدًل من �لنظر �إىل �ملو�سوع 
نف�سه، ور�سم ذ�ك �لفر�غ، كاأن يدر�ص �لفنان �لفر�غ بني يد �لفنجان و�لفنجان نف�سه وير�سمه. 

فلكل �سكل �إيجابي �سكل �سلبي يقابله، وهما ي�سرتكان يف �حلافة نف�سها.

لتحفيز  �إدو�ردز  �لباحثة  كتاب  يف  �أي�سًا  وردت  �أخرى  تقنية  عن  رو�ص  وينفيلد  �لنحات  ويتحدث 
�لروؤية و�لر�سم بقيادة �جلانب �لأمين من �لدماغ، وهي تقنية ر�سم �سورة مقلوبة، "�إذ ي�سعب على 
مقلوبة،  �سورة  تفا�سيل  ي�ستوعب  �أن  �لأمور(  مَبْنَطَقِة  �ملهتم  )�جلانب  �لدماغ  من  �لأي�سر  �جلانب 
لأنها ل تتطابق مع �ل�سور �ملتعلَّمة م�سبقًا، فال ي�ستطيع �جلانب �لأي�سر من �لدماغ �أن يتعامل معها 
�لوقوع  من  بدًل  ير�ه  ما  ر�سم  على  قادرً�  �ملرء  وي�سبح  بالتدخل.  منه  �لأمين  للجانب  ي�سمح  مما 
حتت �سطوة �جلانب �لأي�سر من �لدماغ �لذي يحاول تف�سري ما ُيرى با�ستخد�م خمزونه من �لأفكار 

و�لرموز")122(.
 

للمحبطات  مو�جهتهم  عند  فنهم،  هجر  نحو  �لأطفال  تدفع  �أنها  �أرى  �لتي  �لأخرى  �لأ�سباب  ومن 
�لطبيعية �ملتعلقة ب�سيطرة �جلزء �لأي�سر من �لدماغ على تفكريهم يف هذه �ملرحلة، عدم �إدر�كهم 
�إمنا  �أنهم  لأهمية �لفن يف �حلياة ب�سكل عام، وحمدودية ثقافتهم �لفنية، مما يجعلهم ل يدركون 
يتخلون عن �سيء عظيم. وهم لي�سو� ملومني يف ذلك يف هذه �ل�سّن، بل يقع �للوم على �لبيئة �ملحيطة، 
�إذ قد يكون �لأبو�ن جاهلني، �أو من �ملوؤيدين للتفكري �لتحرميي �لذي بات يرتبط بالفن، �لذي عادة 
�لطالع  لهم  يت�سنَّ  مل  �أنف�سهم  هم  لأنهم  فيه،  �ل�سلبية  �جلو�نب  �إل  يرون  ل  �أنا�ص  عن  ي�سدر  ما 
على �جلانب �لنبيل يف �لفن، ول يدركون �أن �لفن قد �رتبط عرب تاريخ �لب�سرية كله بالدين، و�أنه 
و�سيلة ذ�تية للتطهر و�خلال�ص و�لعلو عما هو �أر�سي، �أي �أنه ي�ساعد �لإن�سان على �لتو�زن و�ل�سمو �إن 
هو �ساء ذلك. وقد �رتبط �لفن �لأ�سيل دومًا، بعك�ص �لفن �لهابط، باحل�سارة و�لقيم �لعليا. ولكن 
�لفن �لهابط يتف�سى ب�سهولة �أكرب ويغيِّب �لفن �لأ�سيل، ويجب �أّل يكون ذلك مربرً� لأن نلعن �لفنون 
جميعًا. فالإن�سان منذ وجد على �سطح �لب�سيطة كان يجد نف�سه يف �لت�سكيل ويف �للحن ويف �حلرف، 
�أي كانت و�سائله للتطور و�لبقاء )بعد �ل�سيد( هي �لفن �لت�سكيلي و�ملو�سيقى و�للغة، وبها كان يرنو 

�إىل �ل�سماء.

ويزد�د �لقلق �لد�خلي لدى �لأطفال يف هذه �ملرحلة مع �قرت�بهم من �سّن �ملر�هقة وما ير�فقه من 

(122) www.associatedcontent.com/article/757079/carving_ on_ the_right_side_of_your_brain.html.
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هو�ج�ص مرتبطة باجل�سد و�لبلوغ، وهذه �أمور جتعلهم يفكرون يف عو�مل �لكبار، لكنهم ل يجدون يف 
�أنف�سهم د�ئمًا �جلر�أة �أو حتى �لقدرة على �حلديث عنها �سر�حة، وبالتايل فاإنهم يكبحون تعبريهم 
ب  بالت�سرُّ به  يفكرون  ما  لكل  ي�سمحون  ول  �ملرحلة،  هذه  يف  و�لأهم  �لأول  بهاج�سهم  �ملتعلق  �لفني 
�إىل ر�سومهم ب�سهولة كما كانو� يفعلون عندما كانت ر�سومهم مر�آة �ساطعة تعك�ص مكنونات �لوعي 
و�لالوعي دون علم منهم.  وتقتب�ص كاثي مالكيودي تعليل هـ. جاردنر لعزوف معظم �لأطفال عن 

�لر�سم يف هذه �ملرحلة �إذ قال:

�أو  �لر�سم،  �لتقاط م�ساعرهم عن طريق  باإمكانهم  يعد  �أنه مل  بب�ساطة  �لأطفال  ي�ستنتج  "قد 
�أن �لر�سم مل يعد و�سيلة منا�سبة ملو�جهة �ملرء مل�ساعره ... ويتوقع على �لأغلب �أن يلجاأ �لأطفال، 
�لذين كان م�سار تطورهم وعرً� ب�سكل غري معتاد ب�سبب م�ساكل �سخ�سية �أو عائلية �أو �سعوبات 
فكرية �أو �جتماعية و�جهوها، �إىل �لر�سم �لتعبريي، �أي �أنهم ل ير�سخون لل�سغوط �لأخرى �لتي 

توؤثر يف �لأطفال �لآخرين )وتبعدهم عن �لر�سم(." 

ولكن جاردنر، بح�سب مالكيودي �أي�سًا، يرجح �أن يكون �ل�سبب �حلقيقي لعزوف �لأطفال عن �لر�سم 
�لو�سيلة  وتعّد  تطويرها  على  �ملد�ر�ص  تعمل  �لتي  �للغة  �سيما  ول  للتعبري،  �أخرى  و�سائل  �كت�سافهم 

�لأمثل للتو��سل مع �لأ�سدقاء �لذين تزد�د �أهميتهم يف هذه �ملرحلة.)123(

�إن �لكمَّ �لهائل من �ل�سور �لذي يتعر�ص له �أطفالنا من خالل �ملجالت و�لتلفزيون و�لفيديو و�أجهزة 
�حلا�سوب يغني ذ�كرتهم �لب�سرية وثقافتهم، لكنه يتدخل يف �إبد�عهم �لفني �أي�سًا، فُيغني مو��سيعهم 
من ناحية، لكنه يقيد �حل�ّص �لتلقائي وميحو �ل�سبغة �لفنية �لفردية لدى �لأطفال من ناحية �أخرى، 
ه بر�ءة �لفتيات بقيم �جلمال �ل�سكلي  �إذ متتلئ �أذهان �لأولد مبفاهيم �ل�سرعة و�لقوة، بينما تت�سوَّ
�لفطري  باجلمال  �لتم�سك  على  �لأطفال  قدرة  ي�سعف  كله  وهذ�  "باربي".  �لـ  ب�سورة  �ملرتبط 
�حلقيقي لالأ�سياء، ويدفعهم نحو �ل�ست�سالم لقيم �جلمال �ل�ستهالكي �لذي يرتبط باجل�سد و�لقوة 
و�ل�سرعة. يقول غوْمرِبك �إن "�لأطفال يكربون يف عاملنا �لذي �أ�سبح فيه لل�سورة وظائف متعددة 
�لأوجه، كالت�سوير و�لتو�سيح و�لتزيني و�إثارة �مل�ساعر و�لتعبري عنها، كما يعرف �أطفالنا كتب �ل�سور 
و�ملجالت و�ل�سينما و�لتلفزيون. وتعك�ص �ل�سور �لتي ير�سمونها هذه �خلربة بطرق كثرية قد ل يحيط 
بها علماء نف�ص �لأطفال"، ولذلك فاإن غومربك يخل�ص �إىل "�أن فنَّ �أطفال هذ� �لع�سر بات من �أبعد 

�لأمثلة عن �لنقاء من وجهة نظر وظيفية")124(.

(123) Malchiodi,  pp. 96 - 97.

(124) Gombrich, p. 119.
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�كت�سافهم  �ل�سابقة  �ملرحلة  منذ  �لأطفال  لدى  �لفني  �لتطور  تعيق  قد  �لتي  �لأخرى  �ملحاذير  ومن 
ل�سهولة ر�سم بع�ص �ل�سخ�سيات �لكرتونية �أو �لنمطية كما ذكر �آنفًا، �إذ يبد�أون بتكر�رها ب�سهولة، 
ل  ومهارة حقيقية  �أكرب  دقة  ر�سمهم  يتطلب  �لذين  �حلقيقيني  �ل�سخو�ص  ر�سم  بدياًل عن  وت�سبح 

مفتعلة.

هن ر�سمها  وتتورط كثري من �لفتيات �ل�سغري�ت يف ت�سويه ر�سومهن بالقلوب و�لنجوم �لتي يتعلم بع�سُ
�لذ�تي �لذي يتطلب جهدً� نف�سيًا  �لتعبري  من بع�سهن �لآخر، وي�سبح تكر�رها وتلوينها بدياًل عن 
لإخفاء  ها  �سفِّ �أو  �لر�سوم �جلاهزة  تلوين  �إىل  �ملرحلة  �لأطفال جمددً� يف هذه  يلجاأ  قد  كما  �أكرب، 

عجزهم عن �لر�سم. ويجب عدم ت�سجيع �لأطفال على ذلك لأنه يعيق تطورهم �لفني �حلقيقي.

حماية الأطفال بعد �صن العا�صرة من ال�صياع يف تهوميات الفن و�صطحاته: 

بات باإمكان �أي �سخ�ص ميتلك قدرً� كافيًا من جموح �خليال، �أو �جلر�أة و�ل�سفاقة، �أو حتى �لكبت 
و�لغل، �أن يكون فنانًا يف يومنا هذ�، وما عليه �سوى �أن يطلق �لعنان خلياله �أو �أن ي�سب جام غ�سبه 
على ما يتي�سر له من مو�د و�أ�سياء و�ألو�ن لي�ستعر�ص قدر�ته يف تركيبها �أو خلطها �أو �للعب بها. ول بد 
�أن ينتج �سيئًا ما يف كل �حلالت، فما عاد ثمة من �سابط �أو معيار لقيا�ص ذلك �ل�سيء �سوى �لتهومي 
�لفل�سفي. ويجب �أن نحمي �أطفالنا من تاأثري هوؤلء، ول بد من �لتعب بعد �سن �لعا�سرة �أ�سوة بالفنانني 
�لكبار، ول بد من تعلم �أ�سول �لر�سم �لأكادميي قبل خو�ص �ملغامر�ت �لفنية �ملتطرفة. فاملغامر �لذي 
يلج �لبحار دون �إتقان �ل�سباحة قد يغرق ليطفو �سريعا جثة هامدة فقط. وقد طفت يف بحر �لفن يف 
ع�سرنا كثري من �جلثث �لهامدة �لتي لوثت �لبحر نف�سه وجعلت �ل�سباحة فيه حتى ملتقنيها مليئة 
�مل�ستحيل، ول  وللت�سالح مع  �ملمكن،  �لعايل فوق حدود  للقفز  �أد�ة  بات  �لفن  �أن  ويبدو  باملثبطات. 
�سيما �لفن �لت�سكيلي يف ع�سر ما بعد �حلد�ثة، فهو مل يعد يقف عند حد، ول يكبح جماحه كابح، 
وغد� كما لو �أن كل �سيء ممكن يف عامل �لفن، �أو �أن كل �سيء ي�سلح مادة للفن، �أو �أن ثمة ما هو فني 
يف كل �سيء، وباتت  �ل�سطحات �لفنية �لآنية �لتي تعتمد على �لإدها�ص �ل�سريع كافية لإر�ساء �لذ�ئقة 
�لعامة �لعليلة من �سدة �لأمية �لفنية. وتلفت هذه �ل�سطحات نظر �لأطفال ويجدون �أنها حتاكي حبهم 

للعب و�لعبث، وقد ت�سدهم بعيدً� عن �لهتمام بتعلم �لر�سم تعلمًا منهجيًا �سحيحًا.

كانت ت�سر �لفنون �لب�سرية قدميًا على وجوب ت�سوير كل ما هو �إن�ساين ب�سكل جميل فنيًا لريوق للعني 
و�لذهن معًا، لكن يبدو �أن �لأزمة �لتي وقع فيها فن ما بعد �حلد�ثة �لذي مل يعد ياأبه بالقيم �جلمالية 
مبفهومها �لفل�سفي و�لفني �لقدمي جعلته يحاول �إقناعنا �أن دخيلة �لإن�سان قبيحة، و�أن �لفن مل يعد 
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معنيًا بالت�سرت عليها بادعاء ت�سوير جمالية ما هو �إن�سايّن! ل ميكن �أن يكون ملثل هذه �لروؤى �أي تاأثري 
�إيجابي يف �لأطفال، بل �إنها ت�سو�سهم فقط، وت�ساعف حاجتهم �إىل �لتوجيه و�لتثقيف للتمكن من 

�لتو��سل مع �لقيم �لأخالقية و�جلمالية �حلقيقية �لتي �عتاد �لفن �أن ينافح عنها عرب �لتاريخ.

�أو  �أطفالنا نحو حماكاة �سطحات �لفن وتهومياته حتى لو كانت تروق لنا ل�سبب  �أن ل ندفع  ويجب 
لآخر، فمن حقهم �تخاذ قر�ر�تهم �لفنية، �سو�ء �أكانت متطرفة �أو حمافظة، وحدهم بعد بلوغهم 
بعدما ين�سجون فنيًا لتكون خيار�تهم حرة وو�عية دون �إكر�ه، فرحلة  �أو  تاأخر  �لر�سد" مهما  "�سن 
�لن�سج �لفني �حلقيقي رحلة طويلة جدً�، ويجب �أن ل نحاول �خت�سارها لأطفالنا، فكل فناين �لقرن 

�لع�سرين �لكبار �لذين لذو� �إىل �لتجريد مل يبد�أو� به، بل �نتهو� �إليه. 

ولكن ما �لعمل �إز�ء كل �ملثبطات �لتي يتعر�ص لها �لأطفال يف �سن �لعا�سرة؟ 

و�ملثبطات  كال�سابق،  �لفطري  فنهم  مع  �لتو��سل  على  قادرين  غري  جتعلهم  �لد�خلية  �ملثبطات  �إن 
�خلارجية بتاأثري �لفن �لهابط و�لفن �ل�ستهالكي و�لفن �جلامح �لذي ل �سابط له قد تقتل رغبة 
�لطفل يف �لتو��سل مع �لفن �حلقيقي �لذي يتطلب ولوج عو�مله بثقة جهدً� كبريً�، ل �سيما يف �أجو�ء 
تبذل جهدً�  �أن  �لتعليمية  و�ملوؤ�س�سات  �لأ�سرة  يتوقع من  لذ�  �سهلة،  بد�ئل  وتتيح  �ل�سريع  للفن  تروج 
�أكرب لإنقاذ �لأطفال وفنهم من �ل�سياع. ول بّد من توفري �ملحفز�ت لدفع �لأطفال بعد �لعا�سرة نحو 
تطوير قدر�ت فنية �أ�سيلة. وتوفري مثل هذه �ملحفز�ت لي�ص بالأمر �ل�سهل، �إذ يتطلب متابعة حثيثة 
تعليمًا ممنهجًا. وميكن  �لر�سم  �لأطفال  بتعليم  �لبدء  هو  �ل�سياق  و�أهم حمفز يف هذ�  وممنهجة. 
�لبدء بتمارين ب�سيطة حول مزج �لألو�ن و�لتظليل و�لتج�سيم، وتقدم �لأ�سكال )611 – 614( بع�ص 

�لأمثلة:   

�ل�سكل )612(: هديل – 10 �سنو�ت �ل�سكل )611(: هديل – 10 �سنو�ت         
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ومن �ملحفز�ت �ملهمة �لأخرى توفري �لثقافة �لفنية لالأطفال من خالل �لكتب و�أ�سرطة �لفيديو �لتي 
تعلمهم تقنيات �لر�سم �لأ�سا�سية وتعرفهم بالفنانني �لعامليني و�أعمالهم، كما ميكن �أخذ �لأطفال يف 
زيار�ت دورية �إىل �ملتاحف و�ملعار�ص، و�إىل �أكادمييات �لفنون ب�سكل خا�ص لروؤية طالب �لفن وهم 
ير�سمون، لأن من �ساأن ذلك �أن يحفز �لأطفال �ملهتمني بالفن �أميا حتفيز، وكذلك قد ي�ساعد توفرُي 

�لأدو�ت �لفنية �جليدة على �حل�سول على نتائج مر�سية وم�سجعة.

�ل�سكل )614(:  خالد – 11 �سنة و 4 �أ�سهر�ل�سكل )613(: هديل – 10 �سنو�ت        
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يقول بول �سيز�ن: "�إن �لعمل �لفني �لذي مل يبد�أ بالعاطفة لي�ص فنًا")125(. و�إذ يتدفق فن �لأطفال 
ت�سدمنا  تتناوله  �لتي  �لدر��سات  من  �لأكرب  �لكم  فاإن  �لورق،  �إىل  و�لالوعي  �لقلب  من  مبا�سرة 
تتذوق  �أن  من  بدًل  لالأطفال  �لنف�سية  �حلالة  لت�سخي�ص  مد�خل  لإيجاد  حتته  للحفر  مبحاولتها 
ر�سومهم ب�سفتها نتاجًا فنيًا ي�ستحق �لتاأمل، لذ� فاإن معظم ر�سوم �لأطفال �لتي ترد يف كتب هوؤلء 
�لنف�سية،  قر�ء�تهم  تخدم  �لتي  �ل�ساذة  �لر�سوم  �لتقاط  يف  يتلذذون  لأنهم  جميلة،  غري  �لد�ر�سني 
مما يجعلهم غري �آبهني بالقيم �جلمالية و�لفنية فيها �إل بقدر ما تكون موؤ�سرً� على �مل�ستوى �لعقلي 
�لتقاط  �لنف�سيون  �إذ يحاول �ملحللون  �لنف�سية للطفل،  �رتباطها باحلالة  و�ملعريف لالأطفال، وبقدر 
موؤ�سر�ت يف فن �لأطفال تنذر باأنهم مييلون �إىل �لكتئاب �أو باأنهم قد تعر�سو� لالإ�ساءة �أو �لتحر�ص 
وما �إىل ذلك. وهناك �إجماع بني �لد�ر�سني على �أن ر�سوم �لأطفال �لب�سيطة حمملة برموز عميقة 
تعك�ص حالتهم �لنف�سية، ويكون من �خلطاأ �إغفالها، لكنهم ل يتفقون على ما ميكنهم قر�ءته منها. 
�أي�سًا و�سيلة ممتازة  �لنف�ص وف�سحها، ولكنه  �لفن قد يكون و�سيلة لك�سف مكنونات  باأن  ويعرتفون 
للهروب �إىل عو�مل متخيلة يتخفى بها �لطفل، ويلوذ �إليها هربًا ورمبا خوفًا من ��ستح�سار خماوفه 
عندما يهم بالر�سم، فقد ير�سم �لطفل �مل�سطهد �لعامل �لوردي و�لبيت �لهادئ �ملليء بالألعاب �لتي 
يحلم بها بدًل من ر�سم �لو�قع �لكئيب �أو �لعنيف �لذي يعي�ص فيه ويعاين منه. وهذ� يعني �أن �إطالق 

�لأحكام �ل�سريعة على ر�سوم �لأطفال �أمر يف غاية �خلطورة.

غري �أن �لفن و�سيلة لال�ست�سفاء، �سو�ء �أكان �لفنان قادرً� على �لك�سف عن خماوفه �أو ر�غبًا يف �لهروب 
منها، لأن ك�سف �مل�سكلة فنيًا ي�ساعد �لطفل على �لإم�ساك بها و�ل�سيطرة عليها رمزيًا ورمبا جتاوزها، 
يف حني �أن �لهروب منها �إىل عو�مل متخيلة ي�ساعد �لطفل على عدم �لنزلق �إىل �لكتئاب و�لبحث 
عن نوع من �خلال�ص �ملوؤقت، ولذلك فاإننا كلما �أحتنا لأطفالنا جماًل �أكرب للر�سم �ساعدناهم على 
�ل�سيطرة على كو�بي�سهم وتاأكيد �أحالمهم على نحٍو ملمو�ص لأن �للغة و�سيلة يعجز �لطفل �ل�سغري 
بو��سطتها عن �إي�سال ما قد يتمكن من قوله بر�سٍم ما دفعة و�حدة �أحيانًا. ون�ساعدهم بذلك على 
ويكون  �ملكبوتات.  مر�كمة  من  بدًل  �لنف�ص  عن  �مل�ستمر  �لتعبري  خالل  من  �ملتو�زن  �لنف�سي  �لنمو 
مفيدً� د�ئمًا �أن نطلب من �أطفالنا �أن يحكو� لنا عن ر�سومهم بدًل من توجيه �ل�سوؤ�ل �لتقليدي: "ما 
هذ�؟" لأن �لطفل يفرت�ص �أننا نرى ما ير�ه هو يف ر�سومه من خطوط، في�سيف يف حديثه ما ل نر�ه 
بان يحكي لنا مثاًل من يف د�خل �لبيت �ملر�سوم، �أو �إىل �أين �سيذهب �لطفل �لر�كب يف �ل�سيارة �أو 
�لقارب. وقد تكون هذه �لق�س�ص مفاتيح حتكي لالأهل عن �سو�غل �لطفل �لد�خلية، فتقربهم منه، 
وتعرفهم �أكرث عليه، لأن �لطفل ل يبادر باحلديث عن خماوفه �أبد�، فالأطفال �أحر�ص من �لكبار على 

كبت خماوفهم و�إخفائها، ل �سيما �إن كان �لأهل �أنف�سهم هم م�سدرها.

(125) www.oil-paintings-reproductions.com/.../Paul-Cezanne.html.
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�أ�سخا�ص �سغار  �إىل ر�سم  "�إن �لأطفال �لقلقني �لذين ل ي�سعرون بالأمان مييلون  ويقول �لد�ر�سون 
بالأمان  ي�سعر  �لذين  �لطفل  �أما  �ملتاحة،  �مل�ساحة  من  فقط  �سغريً�  جزءً�  بخجل  يحتلون  �حلجم 
و�ملتكيف مع �ملحيط ب�سكل جيد فاإنه �سري�سم يف �ملقابل بحرية وعفوية تعرب�ن عن �لفرح �لطليق، 
فيعك�ص حجُم �ل�سخ�ص �ملر�سوم وطريقُة و�سعه �ل�سريعة و�ملريبة على �ل�سفحة عدم رزوح �لطفل 

حتت �سغوطات �لتوتر �ملثبط")126(. وتقول �لباحثة مالكيودي:

"�إن معظم مالحظات �لد�ر�سني ت�سري �إىل �أن �لر�سوم �ملبالغ يف �سغرها، و�ل�سغط �خلفيف غري 
 ... �لكتئاب  �لدلئل على  �لر�ســومات، من  �لتفا�سيل من  وغياب  �لر�سم،  �أقالم  �لطبيعي على 
وعلى �لرغم من �أن نتائج �لدر��سات غري حا�سمة، �إل �أنها ت�سري �إىل �أن هناك مياًل لدى �لأطفال 
�ل�سخ�سية عن  �لتي متيز  �لألو�ن  �لبتعاد عن  و�إىل  فقط،  �لورقة  ثلث  ��ستخد�م  �إىل  �ملكتئبني 
غريها عادة، و�إىل �للجوء �إىل قدٍر �أكرب من �لتظليل)127( و�لأ�سكال �لهند�سية، و�إدخال �حليو�نات 

يف �لر�سوم بدًل من �لنا�ص")128(.

وي�سر د�ر�سون كثريون ومن بينهم دي ليو)129( على ت�سنيف �ملطر و�لغيوم �لرعدية �ل�سود�ء �سمن 
�ملو��سيع �لتي ير�سمها �لأطفال غري �ل�سعد�ء. و�أجد �أن تعميم ذلك فيه ت�سليل، فخالد �لذي ر�سم 
�لر�سمني يف �ل�سكلني )615( و )616( مولع باملطر وينتظر �لعو��سف �لرعدية ويخرج �إىل �ل�سارع 
�حلقيقي،  �ل�ستاء  مظاهر  فيها  تقل  �لتي  قطر  دولة  يف  يعي�ص  لأنه  �لرعد،  ولري�قب  باملطر  ليتبلل 

فيجدها مده�سة ويتخيلها يف ر�سومه. 

        

(126) Di Leo (1973), 36.

)127( يق�سد به هنا ملء �لفر�غات يف �لر�سم على نحٍو متكرر.
(128) Malchiodi, p. 120.

(129) Di Leo (1973), p. 84.

�ل�سكل )616(: خالد – 8 �سنو�ت و 5 �أ�سهر �ل�سكل )615(:  خالد – 5 �سنو�ت و 3 �أ�سهر
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ور�سمت هديل �لر�سم �لو�رد يف �ل�سكل )617( �لذي يت�سمن غيومًا �سود�ء ومطرً� )وهي من رموز 
�لنف�سية  �حلالة  على  �أن �حلكم  يعني  �لفرح(، مما  رموز  قزح )وهي من  وقو�ص  وورودً�  �حلزن(، 
�أخرى بعني  توؤخد موؤ�سر�ت  �إن مل  �أمرً� م�سلاًل  �لرموز �جلاهزة قد يكون  للطفل من خالل و�سفة 

�لعتبار �أي�سًا.

�ل�سكل )617(: هديل – 5 �سنو�ت

فبع�ص  �لبحرية،  �لعو��سف  يف  �ملر�كب  غرق  من  خوفًا  يعك�ص  فقد   )618( �ل�سكل  يف  �لر�سم  �أما 
�لأطفال ي�سعرون بدو�ر �لبحر، وهو �سعور يخيفهم. وقد يقر�أ علماء �لنف�ص يف مثل هذ� �لر�سم �أكرث 
مما يقر�أه �لنا�ص �لعاديون، ولكن قر�ء�تهم حتتاج �إىل تدعيم باأدلة �أخرى، ل �سيما تكر�ر منط معني 

من �لر�سوم لدى طفل حمدد.

            

�ل�سكل )618(: خالد – 4 �سنو�ت و5 �أ�سهر
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ويعرتف �لد�ر�سون �أن �لرموز �لتي ميكن قر�ءتها من ر�سوم �لأطفال كثريً� ما تكون م�سللة ول ت�سلح 
ير�سمون  �لذين  �لأطفال  ينهمك  فقد  فيه.  �أُنتجت  �لذي  �لظرف  �سمن  در��ستها  ويجب  للتعميم، 
على  �لعام  �جلو  فينعك�ص  �لبذيئة،  بالر�سوم  �ملز�ح  خالل  من  بع�سهم  ��ستفز�ز  يف  جمموعات  يف 
ر�سومهم يف تلك �للحظة، لذلك فاإن ��ستخال�ص نتائج عن �سلوك �لأطفال، ودرجة عدو�نيتهم، ونوع 
�هتماماتهم �لدفينة من تلك �لر�سوم �سيكون فيه �لكثري من �لعتباطية، �إذ ي�سعب على �لد�ر�سني 
�ل�سيطرة على �ملتغري�ت و�لظروف �لتي ��ستفزت �لأطفال لإنتاج رموز مقلقة ل توجد يف ر�سومهم 

عندما ير�سمون يف ظروف طبيعية وحمايدة.

وي�سر �لباحثون على ربط قدرة �لأطفال على ر�سم �لأ�سخا�ص مب�ستوى ذكائهم. وي�ستخدم دي ليو 
"�إن  �إذ يقول معلقًا على �إحدى جتاربه مع �لأطفال  �لر�سم �لأف�سل لدى �لطفل للحكم على ذكائه، 
بع�ص �لأطفال قد ر�سمو� �أحد �لأبوين )وهو يف �لعادة �ل�سخ�ص �ملف�سل لديهم( ر�سمًا �أكرث تف�سياًل 
وو�سوحًا من �لآخر، وقد ُعّد �لر�سم �لأف�سل بني �لثنني يف هذه �حلالة هو �لذي يعرب ب�سكل �أدق عن 
تتبع مر�حل  �لدر��سة يف  �إليه هذه  ت�ستند  �لذي  �ملبد�أ  �لقول  ويوؤكد هذ�  �لطفل")130(.  م�ستوى ذكاء 
نتاجهم يف حتديد  �أف�سل  �لعتماد على  �أل وهو  �لر�سم،  �ملثابرين على  �لأطفال  لدى  �لفني  �لتطور 
�أفق كل مرحلة. ولي�ست جودة ر�سوم �لأطفال من �ملوؤ�سر�ت �لدقيقة على �لذكاء ب�سكل عام، رغم �أن 
�فتقارها ل�سمات �أ�سا�سية متيز ر�سوم �لأطفال يف مرحلة معينة قد يكون موؤ�سرً� على �لنق�ص �ملعريف، 
كاأن يلون طفل يف �لعا�سرة �لوجوه باللون �لأزرق �أو �لأحمر كما يفعل �لأطفال قبل �ل�ساد�سة من �لعمر. 

تزد�د �حلاجة �إىل �لر�سم لدى �لأطفال �خلجولني و�لقلقني ب�سرط �أن ل يكون قلقهم قد و�سل �إىل 
حد َمَر�سي يثبط �لتعبري �لفني لديهم، وهم بذلك ي�سرتكون مع �لكبار يف �لإح�سا�ص باحلاجة �إىل 
�لكالم عن  يكون  �أنف�سهم عندما ل  وللتعبري عن  �لد�خلي،  �لتو�زن  نوع من  لتحقيق  �لفني  �لتعبري 
مكنونات �لنف�ص مريحًا �أو كافيًا �أو حتى ممكنًا. فاإذ� كان عامل �لطفل خاليًا من �ملتع، فاإن ممار�سة 
�لر�سم و�سيلة فعالة لنتز�عه من عامله �لكئيب لي�ستمتع بعملية �خللق �لفني �لتي ينف�سل �أثناءها عما 
حوله، فرتى عيني �لطفل غارقتني يف نظرة بعيدة موجهة �إىل �لد�خل عندما ينهمك يف �لر�سم نا�سيًا 
كل ما يحيط به، لذلك فاإنه من �ملفيد �أن نتيح لطفل تعر�ص لالأذى �أو خرج من �مل�ست�سفى �أو فقد �أحد 
�لأعز�ء على قلبه �أن ير�سم، رغم �أن �حلزن �ل�سديد عند �ل�سغار قد ي�ستنزف كل طاقتهم، فيطغى 

على ولعهم �لفطري بالر�سم، فال يجدون �أي عز�ء فيه، كاحلزن �لناجم عن فقد�ن �أحد �لأبوين.

(130) Di Leo (1973), p. 218.
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ويتز�من منو �لطفل �لفني وبحثه عن و�سائل للتعبري عن �لذ�ت مع بدء تعامله مع فكرة �ملوت وحماولة 
فهم وجود �خلالق، �إذ يتعلم �لطفل �أنه يجب �أن يحب �هلل ويوؤمن به دون �أن ير�ه، ويجب �أن يقبل 
�أن �هلل قد حكم عليه باملوت �ملحتم يف يوم ما. وهذ� �لقلق �لوجودي تعرب عنه "خر�فة �سرقية عن 
رجل يتعلق بغ�سن يتدىل �إىل هوة عميقة لينجو من وح�ص مفرت�ص يف �لأعلى، ومن وح�ص �آخر يف 
�لأ�سفل، بينما تقر�ص �جلرذ�ن �لغ�سن، وبينما هو معلق هكذ� ينتظر �ملوت، يالحظ بع�ص قطر�ت 
من �لع�سل على �أور�ق �لغ�سن، فيمد ل�سانه �إليها ويلعقها، وهذ� هو �لإن�سان، �لذي يتعلق بني �حتمايل 
�ملوت �لعر�سي �لعنيف، و�ملوت �لطبيعي �لذي ل ميكن جتنبه، �أما �لأمر��ص – �جلرذ�ن – فاإنها 
ت�سرع بالنهاية، �إل �أن هذ� �لإن�سان يظلُّ ياأكل، وي�سحك من �ملمثلني �لهزليني يف �ل�سينما.. هذ� هو 
�لإن�سان �لذي يقول �إن �لالمنتمي عليل، لأنه ل ي�ستهي �لع�سل!")131(. و�لطفل �لذي ي�سل �إىل مرحلة 
عدم ��ستهاء �لع�سل �أو �لعزوف عن �لر�سم يكون قد فقد ذ�ك �لإح�سا�ص بالنتماء �لذي ي�ستمد منه 
�لنا�ص �لعاديون �إح�سا�سهم بالأمان حتى لو كان خادعًا. وقد يكون �خلوف من �ملوت و�لأ�سباح و�لآخر 
من �لأمور �لتي تدفع �لأطفال نحو �لفن، لكن عندما يتجاوز �خلوف حدوده �لطبيعية فاإنه قد يو�سع 

�لهوة بني �لطفل وفنه، ويفقده �لده�سة و�لرغبة يف لعق �لع�سل �أو �لنغما�ص يف �للعب و�لفن. 

�إمنا  �أننا  �لكبار  �ل�سحيحة من وجهة نظر  �ملمار�سات  �أطفالنا  تعليم  �أننا عندما ن�سّر على  نعتقد 
ذلك  خ�سم  يف  �أننا  ندرك  ل  لكننا  ومن�سبطني،  مهذبني  �أفر�دً�  ب�سفتهم  �حلياة  ملو�جهة  هم  نعدُّ
�لفطري  فنهم  ياأتي  �لتي  تلقائيتهم  نقتل  �إمنا  �أطفالنا  عن  ت�سدر  ناأمة  لكل  �لد�ئم  �لت�سحيح 
�هلل  ر�سا  يتحقق  �لذين  �لكبار  �إر�ساء  هو  �حلياة  من  �لهدف  �أن  بالعتقاد  فياأخذون  �أتونها.  من 
باإر�سائهم، فرب�ساهم فقط ينجون من �لعذ�ب �لأزيل بعد �ملوت، وهكذ� يتوهم �لطفل �أن �لنجاة 

من خماوفه �لتي ترتتب على فكرة �ملوت تكون عن طريق �خلنوع للكبار.

وكثريً� ما يكون لر�سوم �لأطفال �لآخرين تاأثريً� �سلبيًا يف بع�ص �لأطفال، فيعتقد �لطفل �لأ�سغر مثاًل 
�أنه يجب �أن يقلد ر�سوم �أخيه �لأكرب �لذي يعّد فنانًا حقيقيًا يف عينيه وَمَثله �لأعلى يف �حلياة. قالت 
يل �إحدى �لأمهات �إن طفلها �لثاين غري موهوب مثل طفلها �لأول، فهو ل ير�سم �إل خر�بي�ص! ويتجاوز 
�لورقة �سريعًا ليخرب�ص على �لطاولة و�جلدر�ن. �أما �أنا فاأعتقد �أن طفلها �لثاين قد يكون موهوبًا مثل 
طفلها �لأول لو مل يكن �أخوه موجودً�، فهو يعرف �أن �لأّم معجبة بر�سومات �لأخ �لأكرب، وهو غري قادر 
على م�ساهاتها �أو �إز�حة �أخيه من �لطريق حتى يح�سل على كامل حب �لأم و�إعجابها دون مناف�سني 
بارعني، لذلك فهو يتو�رى خلف �خلر�بي�ص �لتي ل تعك�ص �إل مترده على �أخيه �لأكرب، ومعاقبته لأمه 

لإعجابها بر�سوم �سخ�ص �آخر، ورمبا تعك�ص تعا�سته �أي�سًا.

)131( كولن ول�سون: الالمنتمي، ترجمة �أني�ص زكي ح�سن )بريوت، د�ر �لعلم للماليني 1958(، �ص. 180 - 181.
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 و�لطفل �لذي يتوقف فجاأة عن �لر�سم، �أو �لذي يبدي توترً� �سديدً� عندما يهم بالر�سم فيلجاأ �إىل 
�لتخريب، يكون منطفئًا من �لد�خل �أو مكتئبًا �أو خائفًا، و�إن مل يكن قادرً� على مو�جهة م�سادر كاآبته 
قلياًل لذلك  �أذعن  لو  �أنه  �لر�سم، رغم  �إرغامه على  �ل�سعب  �إدر�كها. ويكون من  �أو حتى  �أو خوفه 
�لو�زع �لفني �لفطري يف د�خله وهو يف تلك �حلالة �لنف�سية لتحدثت ر�سومه عن ذ�ك �ملثبط ولأمكن 
�لتعامل معه. و�لر�سم �ملبني يف �ل�سكل )619( �لذي علقت عليه �أم �لطفل علي بذكاء بقولها: "�أخريً� 
�أ�سبح علي فنانًا" يوؤرخ على ما يبدو لك�سر �حلاجز بني �لطفل و�لر�سم، �إذ ي�سور �لبيت وقد غادره 

خملوق غام�ص �أبرزه وحده باللون �لأحمر دون �سو�ه يف ر�سمه غري �مللون.

 )620( �ل�سكل  يف  �مللتوية  و�ل�سجرة 
ر�سمها خالد بعد كابو�ص كان ير�وده 
و�سط  يف  تنمو  متوح�سة  �سجرة  عن 

�لبيت وتك�سره.

 )621( �ل�سكل  يف  �لقر�ص  و�سمكة 
�أخطاأت  ز�ئرة  مغادرة  بعد  ر�سمها 
�إذ مل  ق�سد،  ر�سومه عن غري  بحق 
كما  لر�سومه  ��ستح�سانها  عن  تعرب 

�ل�سكل )619(: علي )1( – 4 �سنو�ت

�ل�سكل )620(: خالد – 7 �سنو�ت و 3 �أ�سهر
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فتمنع  كثريً�،  يحبه  �سخ�ص  من  �لطفل  يتوقع 
�لر�سم  يف  و�نهمك  �لزمن،  من  ملدة  �لر�سم  عن 
�ل�سمكة  هذه  وكانت  مغادرتها،  بعد  مبا�سرة 

�ملتوح�سة �أول �سيء ر�سمه.

فقد   )622( �ل�سكل  يف  �ل�سود�ء  �ل�سجرة  �أما 
وتعر�سه  �مل�ست�سفى  من  عودته  �إثر  خالد  ر�سمها 

�ل�سود�ء  �ل�سجرة  وهي  هناك،  موؤملة  لتجربة 
�لوحيدة �لتي ر�سمها، ولكنه �أ�ساءها من �لد�خل 
تقول  مطمئنًا.  ذلك  وجدت  وقد  �لأ�سفر،  باللون 
قد  بل  ل  �لأطفال،  بع�ص  يتمنى  "قد  مالكيودي: 
�أنف�سهم  �لتعبري عن  على  �أنهم جمربون  ي�سعرون 
لتجربة  تعر�سهم  بعد  مبا�سرة  �لر�سم  خالل  من 

�سادمة لهم")132(.

و�ل�سجرة �جلرد�ء يف �ل�سكل )623( ر�سمها خالد 
و�ل�سكل  �حلر�رة.  يف  �رتفاع  من  معاناته  �أثناء 
�أثناء  هديل  ر�سمته   )624( �ل�سكل  يف  �لغام�ص 

معاناتها من مغ�ص يف �ملعدة.

(132) Malchiodi, p. 136.

�ل�سكل )621(: خالد – 4 �سنو�ت ون�سف 

�ل�سكل )622(: خالد – 3 �سنو�ت و6 �أ�سهر

�ل�سكل )624(: هديل – 4 �سنو�ت و 10 �أ�سهر�ل�سكل )623(: خالد  - 9 �سنو�ت و�سهر
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وحدثتني �إحدى �مل�سرفات يف مدر�سة لالأطفال عن طفل م�ساغب غري قابل لل�سبط، كانت تالحظ 
من �سلوكه �أنه ي�سعر باأنه م�ستهدف من �لآخرين، وكانت تعرف بحكم وظيفتها �أن هناك م�ساكل يف 
�أنه ير�سم �لأ�سياء مقلوبة ر�أ�سًا على عقب،  بيته بني �أمه و�أبيه، فطلبْت �لطالع على ر�سومه لتجد 
فالكر��سي تتدىل من �ل�سقف مثاًل. ور�سم �أي�سًا �سورة �مر�أة وقد �نغر�ص �سيف يف �سدرها. ويبدو 
يل �أن مثل هذه �لر�سوم ل تعرب عن عدو�نية �لطفل بقدر ما تعرب عن �إح�سا�سه بال�سطهاد وعدم 
�ل�ستقر�ر، ول �سك �أن ر�سومه جديرة بالدر��سة من قبل حملل نف�ساين متخ�س�ص مل�ساعدته على 

�لتعامل مع قلقه �لد�خلي �لعميق و�لتخل�ص من �ل�سعور بال�سطهاد. 

الر�صوم التجريدية والهند�صية:

لرمبا كانت �لأ�سكال �لتجريدية غري �ملفرحة يف �ل�سكلني )625( و )626( من �سنيع �ل�سدفة ومن 
نتاج رغبة هديل �لطفولية يف ��ستخد�م �أقالم �لكبار �ل�سود�ء �لتي وقعت بني يديها، لكن رغم ذلك 
�لتف�سري فقد غر�ست هذه �لر�سوم يف نف�سي �لقلق، وت�ساءلت عن هذ� �مليل �لد�ئم للتجريد لديها، 
و��سطررت يف مرحلة ما لر�سم �لدو�ئر �جلاهزة لها حلثها على ر�سم �لوجوه مرة �أخرى. وقد فعلْت 
وفرح.  �سهولة  بكل  �لر�سم  �ملختلفة يف  �أ�ساليبها  بني  تتنقل  وباتت  مقاومة،  ودون  �سهولة  بكل  ذلك 
وتقول �لباحثة كلري جولومب "�إن �لرغبة يف عمل �لت�ساميم وخلق تاأثري�ت هدفها �لتزيني فقط، دون 

�للتفات �إىل �ملعنى، تظهر بالتز�من مع �لقدرة على متثيل �لأ�سياء")133(.

              

(133) Golomb, p. 93.

�ل�سكل )626(: هديل – 3 �سنو�ت و 4 �أ�سهر�ل�سكل )625(:  هديل – 3 �سنو�ت و�سهر�ن         
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�أما �لر�سم يف �ل�سكل )627( فيجمع بني �لزخرفة و�لتجريد، وقد 
�لطفلة  �أن  هو  ذلك  يوؤكد  وما  نف�سّيًا،  حمموًل  له  �أن  للر�ئي  يبدو 

و�سفته باأنه وح�ص.

�أحيانًا وعن  �ل�سيق  نوع من  �لتجريدية عن  �لر�سوم  قد تعرب هذه 
�لرغبة يف �إيجاد تو�زن د�خلي ي�ساعد على �ل�ستقر�ر �أحيانًا �أخرى، 
فقد ظهر �ملربع ب�سكل و��سح يف ر�سوم هديل مبكرً� )بعد �لد�ئرة 
حول  �إطار  بو�سع  �لثالثة  �سّن  بعد  وبد�أت  �أ�سهل(،  لأنهما  و�خلط 
د�ئما. ومتيزت  تكفيها  تكن  �لورقة مل  �أحيانًا، لأن حدود  ر�سومها 
و�لإيقاع  �لهند�سية  �لأ�سكال  نحو  بامليل  �لالحقة  ر�سومها  بع�ص 
رمبا  �أو  �لتحفظ  على  ت�ساعد  فنية  منافذ  لأنها  و�لتجريد،  �للوين 
�لتكتم �أو حتقيق نوع من �لتو�زن �لد�خلي و�لإح�سا�ص بالأمان. �أما 

خالد �لذي كانت �لد�ئرة ودور�نها حمّط �هتمامه، فاإن ر�سومه  �لالحقة تتميز باخلفة و�لنطالق 
وحرية �لتعبري. و�إثبات مثل هذ� �لر�بط بني �خلطوط �لأوىل و�لر�سوم �مل�ستقبلية ل يقع �سمن نطاق 
هذه �لدر��سة، رغم �أنه لوحظ �أن �ل�سمة �ل�سخ�سية �لفنية للفرد ل تزول، بل تتطور وتتحور فقط. 
فلو ر�سم ع�سرون �سخ�سًا �لتفاحة نف�سها فاإننا �سنح�سل على ع�سرين تفاحة خمتلفة ت�سبه كل منها 
�أنو�عًا �أخرى من �لفاكهة �لتي ر�سمها �لفنان نف�سه �أكرث مما ت�سبه �لتفاح �لذي ر�سمه �أي فنان �آخر.   

و�ملندلة  وي�سمي �لد�ر�سون �لر�سوم �لتجريدية �لتي متيل �إىل �لزخرفة حول مركز معني "مندلة"، 
ل مفهومًا روحّيًا يف �لكثري من �لديانات �لقدمية.  كلمة �سن�سكريتية تعني "�لد�ئرة")134(، وهي ت�سكِّ
لها  ر�سمه  �أن  يعتقد  وكان  �لالوعي،  متثل  �ملندلة  �أن  يونغ  كارل  �لنف�ساين  �ملحلل  ر�أي  من  "وكان 
�ساعده على �لتعرف على �ل�سطر�بات �لعاطفية و�لعمل على حتقيق �لتكامل يف �ل�سخ�سية")135(. 
"�إن �ملندلة ل تخ�ص �أي ثقافة بعينها، فهي ترمز �إىل �لكمال يف جميع  �أما �لباحث دي ليو فيقول 
�أرجاء �لعامل، وهي بد�ية كل �لفنون �لتمثيلية")136(. وتقول مالكيودي "�إن يونغ كان يعتقد �أن �ملندلة 
عبارة عن �سورة منوذجية �أو رمزية  تعرب عن �لالوعي �جلمعي، وترمز �إىل �لتو�زن و�لهارمونيـة ... 
�أما جي �آلن فقد لحظ �أن �ملندلة تعك�ص تطوير جدر�ن وقائية تعمل عمل �ملو�نع �لنف�سية �لد�خلية 
�سّد �لنفجار و�لنهيار." ولكن مالكيودي ت�سري �إىل �أن �لباحثة جولومب قد �أجرت در��ســة منهجية 

(134) en.wikipedia.org/wiki/Mandala.
(135) Ibid.
(136) Di Leo (1983), p. 13.

�ل�سكل )627(: هديل - 
3 �سنو�ت و 9  �أ�سهر )وح�ص!(
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خل�ست فيها �إىل �أن 4٪ فقط من �لأطفال ير�سمون ما ميكن ت�سميته باملندلة.)137( ورمبا كانت ر�سوم 
هديل يف �ل�سكلني )628( و)629( من �لأمثلة �لقليلة �لتي متثل على �ملندلة يف ر�سوم �لأطفال، فاأنا 
مل �أجدها لدى �أي طفل �آخر من �لأطفال �لذين در�ست ر�سومهم، ومل تظهر �أي�سًا لدى �أخيها خالد 

�لذي يعي�ص يف �لبيئة و�لظروف نف�سها. 

         

لكني �أ�ستطيع �أن �أقول �إن �لذكاء �ملتقد لهديل منذ تلك �ل�سن، وقدرتها على �لتاأقلم وكبح �لذ�ت، 
جعلها �سديدة �حل�سا�سية يف �أعماقها، وكثََّف �حلاجة لديها لإيجاد منافذ روحية �أو نف�سية �أو فنية 
لتحقيق �سكينة د�خلية. فمحور �لر�سم �لتجريدي يف �ل�سكل )630( هو �سمكة كما يت�سح يف �لتكبري 
�ملجاور، ول يلتقطها �إل �ملتاأمل للر�سم بدقة، فلقد حاولْت هديل دفنها يف �سبكة من �خلطوط، مما 
جعلني ل �ألتفت �سوى �إىل �للون �لأحمر يف �لأعلى �لذي كان يذكرين بالعقرب، ومل �أنتبه �إىل �ل�سمكة 

�سوى لحقًا.

         

(137) Malchiodi, p. 78 - 80.

�ل�سكل )629(: هديل – 3 �سنو�ت و 8 �أ�سهر�ل�سكل )628(: هديل – 3 �سنو�ت و 8 �أ�سهر

�ل�سكل )630(: هديل -  3 �سنو�ت و 11 �سهرً�
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فل�سد ما �آملها �أن حتظى �سمكة ر�سمها �أخوها بالن�سر يف جريدة �لوطن �لقطرية مع مقال ن�سرته عن 
ر�سوم �لأطفال، �إذ ظنت �أن عزوفها عن ر�سم �ل�سمك هو �سبب عدم �لتفات �لقائمني على �جلريدة 

�إىل ر�سومها، فانهمكت يف تكر�ر ر�سم �ل�سمك دون غريه �أيامًا  كما يت�سح من �ل�سكل )631(:

وهذه �حلادثة تدل على �أن �لتجريد و�لزخرفة و�لتكر�ر و�سائل فنية للتنفي�ص لدى �لأطفال، وقد ثبت 
�أنها كذلك لدى �لكبار �أي�سًا، بدليل �أن �ملندلة رمز من �لرموز �لدينية �لروحية �لتي ت�ساعد �ملتعبد 

على �لو�سول �إىل حالة روحية �أعلى و�أعمق �أو ما ي�سمى بالـ "نريفانا" يف بع�ص �لثقافات.

التوحد

�إلهائه  و�لد�ه من  فقد متكن  �ل�سديد.  �لتوحد  يعاين من  مع طفل  �إحدى جتاربي  هنا  �أورد  �أن  �أود 
بالر�سم ملدة �أ�سبوع كامل باأن �أقنعاه باأنني �ساآتي لأرى �لر�سوم، فظّل ير�سم ر�سمًا تلو �لآخر �إىل �أن 
�أتى موعد �لزيارة، فجل�ص �إىل جانبي و�أخذ ي�ساألني مر�رً� وتكر�رً�: "ما ��سمك؟" و "باأي �سف �أنت؟"، 
فقد تعلم هذين �ل�سوؤ�لني، وكانا و�سيلته �لوحيدة ملحاورة �لآخرين. وكان يتوقع مني �أن �أجيب عنهما 
�لعز�ء، كما  �لر�حة ورمبا  نوعًا من  �لتكر�ر، بل يجد فيه  مر�رً� وتكر�رً� دون ملل، فهو ل ميل من 
كان لز�مًا علي �أن �ت�سفح ر�سومه �لغام�سة مرة تلو �لأخرى، لكنني مل �أمتكن من مو��سلة ت�سفح 
�لر�سوم و�لإجابة عن �ل�سوؤ�لني نف�سهما بعد مرور ن�سف �ل�ساعة �لأوىل من �جلل�سة. و�أح�ست �أخته 
با�سطر�بي فحاولت �إلهاءه لكن دون جدوى. فقررت �أن �أذهب �إىل �ملطبخ وحدي لأريح �أع�سابي، 
وتلكاأت هناك، فاإذ� به يتبعني �إىل �ملطبخ ويقرتب مني وينهال علي بال�سرب بكل ما �أوتي من قوة، 
مني  يح�سل  ومل  وينتظرين،  ير�سم يل  �أ�سبوعًا  ق�سى  فقد  له،  �سببتها  �لتي  �خليبة  فاأيقنت حجم 

�ل�سكل )631(: هديل – 3 �سنو�ت و10 �أ�سهر
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على �لتقدير �لذي ير�سيه. وقد �أيقنت من هذه �لتجربة �أهمية ر�سومه له رغم حمدودية مد�ركه، 
و�أنها حتكي �لكثري عما ي�سعر به من غري �سّك، لكنني مل �أمتكن من فهمها، فقد كانت على ما �أذكر 
عبارة عن خطوط خفيفة غام�سة تعرت�ص �ل�سفحة باللونني �لأ�سفر و�لأحمر، ومل تكن تلطيخات �أو 
ر�سومًا عنيفة، بل كانت خطوطًا فقط. ويذكر هنا �أن بع�ص �لأطفال �لذين يعانون من �لتوحد يكونون 
مبدعني يف �لر�سم و�ملو�سيقى، فكالهما يتيح لهم فر�سة �سماع �لنغم نف�سه �أو تكر�ر �لرمز �أو �للون 
�لنف�ص ويكاد يجعلهم  �لفني يحري علماء  و�إبد�عهم  للطماأنينة لهم.  �لذي يكون م�سدر�  �ل�سكل  �أو 

يعيدون �لنظر يف �لعالقة بني �لإبد�ع �لفني و�لذكاء �لعقلي.

الدللة النف�صية لالألوان:

�لأطفال  لر�سوم  �لد�ر�سني  �أن  �إل  �لنف�سية،  ومدلولته  لون  كل  بني  ثابت  ر�بط  يوجد  ل  �أنه  رغم 
�لأخ�ص  )وعلى  فقط  ثالثة  �أو  لونني  ��ستخدمو�  قد  �لأطفال  هوؤلء  "معظم  �أن  يجدون  �ملاأزومني 
�لأ�سود و�لأحمر (، ومل ي�ستخدمو� �ألو�نًا ممزوجة مع بع�سها، وف�سلو� ��ستخد�م �لورق �لأبي�ص فقط 

كخلفية لتعبري�تهم �لفنية")138(. ويقول فالناجان �إنه: 

�حلمر�ء  كالألو�ن  �لقوية  �لألو�ن  يف�سل  بع�سهم  �أن  �لأطفال  ت�سوير  مالحظة  عند  "يكت�سف 
�أهد�أ، كالألو�ن �لزرقاء و�ل�سود�ء و�خل�سر�ء  �ألو�نًا  �آخرون  يوؤثر  و�ل�سفر�ء و�لربتقالية، بينما 
و�لبنية. و�لذين يف�سلون �لألو�ن �لقوية يظهرون غالبًا �سلوكًا عاطفيًا حرً�، وعالقات عاطفية، 
و�جتاهًا موزونًا طبيعيًا لالأطفال يف تلك �ل�سّن. �أما �لذين يف�سلون �لألو�ن �لد�فئة فيتميزون يف 

�سلوكهم �لطبيعي باأنهم �نتقاديون وحا�سمون")139(.

�أنه  يدعي  وقد  �ملاألوفة،  �لألو�ن  يحب  فالطفل  و�لتب�سيط،  �لتعميم  من  �لكثري  فيه  �لكالم  وهذ� 
يحب لونًا معينًا لأن �أمه حتبه. وقد ت�سعر �لفتيات �ل�سغري�ت �أن عليهن �أن يف�سلن �للون �لزهري 
�للون  �أو  �سارخ،  �أنه  ملجرد  �لأحمر  �للون  �لأطفال  بع�ص  يف�سل  وقد  للبنات.  �ملخ�س�ص  �للون  لأنه 
�أمر غري  �ل�ساد�سة  �لأطفال دون  �لتلوين عند  �أن هجر  ولكن يالحظ  لأنه م�سرق، وهكذ�.  �لأ�سفر 
�سائع، فالر�سوم �أحادية �للون تعك�ص توترً� نف�سيًا يجعلهم يكتفون باخلطوط لأنهم غري قادرين على 
�ل�ستمتاع بالتلوين. فالأطفال �مل�سطربون عاطفيًا "يف�سلون �لألو�ن �لأحادية . . . وبعد حتليل ر�سوم 

(138) Malchiodi, p.154. 

)139( جورج �. فالناجان، �ص 197.
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�لأطفال �لذين يتطورون تطورً� طبيعيًا باملقارنة مع ر�سوم �لأطفال �مل�سطربني عاطفيا تبني �أن �للون 
كان هو �لعالمة �لفارقة ب�سكل مت�سق ود�ئم بني ر�سوم �ملجموعتني")140(. 

�ل�سكل  يف  �لر�سم  خالد  يلون  مل 
بعد  ر�سمه  �لذي   )632(
�لنتقال �إىل بيت جديد، �إذ فقد 
وكان  فيه،  بالأمان  �لإح�سا�ص 
يريد �أن يحتفظ بحقه يف �لعودة 
ركنه  كان  �لذي  �لقدمي  بيته  �إىل 

�لركني منذ ر�أت عيناه �لنور.

لكن علينا رغم �لدللت �لنف�سية 
للتلوين �أل نبايل �أكرث من �لالزم 
�أن  من  �لنف�ص  علماء  يقوله  مبا 
�لتف�سيالت �للونية لدى �لأطفال 

و�سـيلة لكت�ساف نو�زعهم �لنف�سية. فمن �لأف�سل �أن نتجنب و�سع كل ما ي�سدر عن �أطفالنا يف �أنبوب 
�ختبار، و�أن نتجنَّب حتليل �سخ�سياتهم، فبماذ� يفيدنا �أن نقول �إن حب �لطفل للون �لأحمر يعني �أنه 
عدو�ين و�إن حبه للون �لأزرق يعني �أنه هادئ ومتاأمل؟ هذه �لأحكام �ملعلبة غري مقنعة يف �لكثري من 
�لأحيان. فالأطفال يحبون �ملاألوف بدليل �إحلاحهم على �إعادة �سرد �لق�س�ص نف�سها لهم، فاملاألوف 
على كل �مل�ستويات �لذهنية و�لب�سرية و�ل�سمعية م�سدر للطماأنينة، لذ� فاإن روؤية �لطفل للون ما �أكرث 

من غريه يخلق �ألفة بينه وبني ذلك �للون.

ويبدو �أن �لفنان كاندن�سكي كانت لديه فل�سفة روحانية خا�سة حول �لألو�ن، فقد قال عن �للون �لأزرق 
"�إنه كلما كان د�كنا �أكرث ��ستدرج �لإن�سان بقوة �أكرب نحو ما هو ل نهائي موقظًا يف د�خله رغبة نحو 
�لنقاء ونحو �لقوى �لطبيعية �خلارقة يف نهاية �ملطاف... وكلما �أ�سبح �لأزرق �أفتح فقد �سوته �إىل �أن 
يتحول �إىل �سكون �سامت وي�سبح �أبي�ص �للون")141(. وهذ� �لكالم لي�ص �سوى مثال على �لإ�سقاطات 
�لروحانية �لتي تف�سر بها �لألو�ن لدى �لبع�ص، مما يجعل �لإح�سا�ص بها �أمرً� فرديًا ويجعل معانيها 

غام�سة وغري قابلة للتعميم. 

(140) Golomb, p. 308.

(141) www.telegraph.co.uk/culture/art/3653012/The-man-who-heard-his-paintbox-hiss.html.

 �ل�سكل )632(: خالد – 6 �سنو�ت
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التوائم: 

يظهر من �لر�سوم �لتالية للتو�أمتني تال وتانيا �أن هناك ت�سابهًا يف �ملو��سيع �لتي تر�سمانها، ولكن تال 
متيل – بح�سب قول �لأم - �إىل تقليد تانيا يف �لر�سم، فهي بالن�سبة لها كالأخت �أو �لأخ �لأكرب �لذي 
يكبح �لتعبري �لفني لدى �لأخ �لأ�سغر، فتانيا تعتني بتلوين ر�ســومها باألو�ن خمتلفة، �أما تال فتو��سل 

�لر�ســم باللون نف�سه تقريبًا كما يت�سح من �لر�ســمني يف �ل�سكلني )633( و )634(: 
        

�أما يف �ل�سكلني "�لتو�أمني" �لتاليني )635 و 636( فقد ر�سمت تال �ل�سكل ولونته تقليدً� لأختها تانيا 
بح�سب ما قالته يل �أمهما. ومن �لو��سح من طريقة �لتلوين �أن تانيا قد تكون �أكرث بر�عة من �أختها، 
مما يعني �أن قدر�ت �لتو�ئم �لفنية ل تتطابق متامًا، فاأحدهما ل بد و�أن يكون �لطرف �مل�سيطر، رغم 
�أكرث �نطالقًا وحرية وثقة يف تعبريه  تطابق �لظروف �ملعي�سية تطابقًا تامًا، ويكون �لطرف �لأقوى 

�لفني وخيار�ته �للونية.
         

�ل�سكل )636(: تال – 4 �سنو�ت و�سهر�ن

�ل�سكل )634(: تال – 4 �سنو�ت و�سهر�ن �ل�سكل )633(: تانيا – 4 �سنو�ت و�سهر�ن 

�ل�سكل )635(: تانيا – 4 �سنو�ت و�سهر�ن
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ما هدف الطفل من ر�صومه؟

لذ�ت  �لفن  من  نوعًا  ميار�ص  بل  �لآخرين،  على  ر�سومه  عر�ص  بهدف  �لبد�ية  يف  �لطفل  ير�سم  ل 
�للعب، ول يتعلم �أن يعر�سها على �لآخرين �إل بعد �أن ينتبه �إىل ردود فعل �لكبار نحوها و�هتمامهم 
بها، لذلك فاإن حرمان �لطفل، ور�سوماته حتديدً�، من �ملديح و�لت�سجيع �لد�ئمني قد يقلل من ثقة 
�لطفل بنف�سه. و�لهدف �لنهائي للتعبري �لفني لدى �لطفل لي�ص تعزيز �لثقة بالنف�ص فقط، بل يتعدى 
عن  للتعبري  حاجته  ن�سميها  �أن  ميكن  و�لنوم،  كالأكل  �أ�سا�سية،  �إن�سانية  حاجة  �إ�سباع  ليكون  ذلك 
�أجلها �لأطفال خمتلطة جدً�")142(.  �لتي ير�سم من  "�لدو�فع و�لأهد�ف  �أن  �لذ�ت. ويرى غومربك 
ولكن يبدو للمتاأمل يف ر�سومهم �أن د�فعهم للفن فطري مثل فنهم نف�سه، �إن مل يكن غريزيًا، فال بّد 
�أن "ير�سي �لتعبري �لب�سري لدى �لأطفال جانبًا مهمًا من �حلاجة �لإن�سانية �لعامة مل�ساركة �لأ�سياء 
�ملح�سو�سة و�ملدركة و�ملتخيلة")143(، فالفن مالزم لالإن�سان منذ وجد على وجه �لب�سيطة. وحتكم �أي 
ثقافة تكبح �أي �سكل من �أ�سكال �لتعبري �لفني على نف�سها بالختناق، فاحل�سار�ت تتنف�ص من خالل 
فنونها، و�لطفل كاأي فنان �سادق ل يتنف�ص برئتيه فقط، بل بفنه �أي�سًا، لذ� يجب �أن نتيح له �أكرب 

جمال للتعبري �لفني مهما بد� لنا �سخيفًا �أو غري ذي بال. 

ول ير�سم �لطفل بهدف �ل�سهرة �أي�سًا، لذ� فهو ل يتابع م�سري ر�سومه، فالتعبري �لآين هو �أق�سى ما 
يريد، مما يجعل �سياع فن �ل�سغار م�سوؤولية �لكبار، فالفنان �لت�سكيلي ير�سم د�ئمًا حتت هاج�ص 
�سياع فنه �إن مل ُيعرتف به. ورحلة �للوحة عرب �ملكان و�لزمان �أ�سق بكثري من رحلة �لكتاب، �إذ ل 
يفقد �لكتاب قيمته بالت�سوير، وهو لي�ص مهددً� بالتلف و�ل�سياع كالعمل �لفني �لذي ل يوجد منه 
�سوى ن�سخة �أ�سلية و�حدة، كما �أن �لكتاب قد ي�سل �إىل �لقارئ �لنائم يف بيته، �أما �للوحة فتحتاج 
لر�ٍء ينه�ص ليزورها. لكن من �لذي �سينه�ص لينظم معر�سًا لر�سوم �لأطفال �ملميزة؟ ومن ذ� �لذي 
�سينه�ص ليزوره؟ ومن ذ� �لذي �سينه�ص حلفظ ما يبدعونه؟ لقد بد�أت بع�ص �ملتاحف �ملرموقة يف 
�لغرب باقتناء ر�سوم لالأطفال، ولكن على ��ستحياء، فما ز�لت ر�سومهم متاحة لل�سرقة �أكرث مما هي 

متاحة للحفظ و�لتقدير.

نحو  "ترحاًل  بعد  لي�ص  لديه  فالفن  �لجتماعي.  �مل�ستوى  على  �لذ�ت  حتقيق  �إىل  �لطفل  يهدف  ول 

(142) Gombrich, p. 119.

(143) Preble, p. 23.
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�لآخر" على حّد تعبري غوته،  كما �أن �لطفل ل يهدف �إىل تطوير قدر�ته �لفنية، ول يعنيه تعلم �لر�سم 
بطريقة �لكبار، بل �إن حماولة تعليمه �لر�سم قبل �لعا�سرة من �لعمر قد تعطله عن �لإبد�ع متامًا، لأن 
تعليمه �لر�سم يعني مطالبته بالر�سم كالو�قع وتقليده، وهذه مهمة ع�سرية على �لطفل، ول تهمه يف 
�ملقام �لأول لأن لديه ما يقوله مبفرد�ته �لفنية �خلا�سة �لتي تكفيه. يقول جورج فالناجان �إن "�لطفل 
ل يحاول �أن يكون فنانًا، ول يهمه تعلم �أ�سول �لر�سم، ول يفكر �أبدً� يف تقليد �لطبيعة، و�إنه ليجهل 
�لنموذج �إذ� �أعطيه جهاًل تامًا. وهو يحاول �لتعبري عن نف�سه، وعن �سعوره، وعن �أفكاره فقط." و�إن 
كان �لر�أ�ص يف ر�سومهم �أكرب من �جل�سم، فلم ل نقبل ذلك ونحاول �أن ن�ستمتع به كروؤية فنية ي�سرتك 

فيها �أطفال �لعامل؟ 
    

�لأطفال تختلف عن  ر�سوم  فاإن  �لنهائية،  �لفنون  �أن �جلمال هو غاية  �أخرى  ناحية  ر�أينا من  و�إذ� 
�أن  �سوى  يريد  �لقبح بطبيعة �حلال، فهي فن ل  �إىل  ول  �إىل �جلمال،  �أنها ل تطمح  �لفنون يف  كل 
يكون نف�سه. و�لر�أي �لقائل �إن فن �لأطفال جميل �أو �ساذج �أو قبيح لي�ص �سوى حكم مز�جي يطلقه 
هم، لأنه غري قابل للتطوير خارج �مل�سار �لفطري �ملحدد له م�سبقًا، ول يخ�سع  �لكبار على نتاج يحريِّ
فكرة  و�جلمال  �لتاريخ.  �سريورة  عن  بنف�سه  ويناأى  معايري،  ت�سبطه  ول  �لأخرى،  �لفنون  ملقايي�ص 
فل�سفية يف نهاية �ملطاف، ول تخطر للطفل على بال ول تعنيه، فهو يرى �أن كّل ما تخطه يده جميل 
ومهم، و�سوؤ�له لنا بعد كل ر�سم ينهيه: "حلوة؟" لي�ص يف �لو�قع �إل ��ستجابة ملديحنا �ل�سابق للوحاته 
بكلمة "حلوة"، لأننا نحن من يبحث عن �جلمال يف ر�سوماته، �أما هو فال يريدنا �سوى �أن نقول له 
مرة �أخرى �إن ر�سومه حلوة ليتاأكد �أننا ما زلنا نقدره ونحبه، فكاأنه ي�ساأل: "هل �أنا جميل؟ هل ما زلِت 
"ل يرى يف ر�سمه خطاأ، لأنه يعرب �أدق �لتعبري عما يفكر فيه وي�سعر به، ورمبا  حتبينني؟" فالطفل 
�أف�سل من تعبريه بالكالم. وهو ل يفهم �نتقاد �لكبري �لذي ل يفكر �إل يف كمال �لر�سم مما ل يفكر 

فيه �لطفل ويعّده مبثابة �لتهجم �ل�سخ�سي عليه، وقد يياأ�ص من هذ� �لنتقاد فيهجر �لر�سم")144(. 

هل ر�صوم الأطفال فن؟

�أن  هو  �لآين  و�لفن  �لأ�سيل  �لفن  بني  �لفا�سل  �حلد  يجعل  ما  هو  �لبطء  وهذ�  ببطء،  �لفن  ُيفهم 
�لأ�سيل فال يخ�سى من فقد�نها عند  �لفن  �أما  �لأوىل،  �لنظرة  ل كثريً� على ده�سة  يعوِّ �لآين  �لفن 
�أن ي�سلي فر�غنا �لروحي �إىل حني،  �أو  �لنظرة �لثانية. فالفن �لآين من �ساأنه �أن يده�سنا بغر�بته، 
�أما فن �لأطفال فلي�ص فنًا �آنيًا، لأن لدى كل طفل تقريبًا �أعماًل قد تده�سنا كلما نظرنا �إليها حتى 
لو كانت تلك �لده�سة مرتبطة مبعرفتنا لعمر �لفنان �ل�سغري. ونحن قد ل ن�سع عمر �لفنان �لكبري 

)144( جورج �. فالناجان،  �ص 201.
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بني قو�سني، لكننا ن�سري �إىل �ملرحلة �لفنية �لتي �أجنز فيها عماًل ما لنقارن بني �أعمال �لفنان �لأوىل 
و�لأخرية، ولنتتبع م�سرية �لفن لديه بدقة �أكرب. فكل �لأعمال �لفنية تقيَّم �سمن �لظروف �ملو�سوعية 
�ملحيطة بها و�سمن �سياقها �لتاريخي. فال يفقد فن �لفر�عنة و�لفن �لإ�سالمي و�لفن �لبد�ئي �أو �أي 
فن �آخر قيمته �لفنية ملجرد �أنه ثنائي �لأبعاد �أو لأنه ل يخ�سع لقو�نني �لفن �ملعا�سر. وينطبق �لأمر 
نف�سه على فن �لأطفال، فهو فن له �سخ�سيته و�سماته �ملميزة �لتي جتعله قاباًل للعر�ص و�لتاأمل يف 
كل زمان، �أي �أنه لي�ص فنًا �آنيًا، حتى و�إن حكم عليه م�سبقًا بالنطفاء بعد �سّن �لعا�سرة. فعدم قدرة 
بيكا�سو على مو��سلة �لر�سم باأ�ساليبه �لقدمية ل يعني �أن �أعماله �لقدمية باتت عدمية �لقيمة �أو غري 
جديرة بالعر�ص.  فما ز�ل �لكثري من �لنا�ص و�لنقاد يحبون �أعمال بيكا�سو يف �ملرحلة �لزرقاء �أكرث 
من �أعماله يف �ملرحلة �لتكعيبية وما بعدها. وُيذكر هنا �أن �لناقد �لفني جون بريجر �تهم بيكا�سو يف 
�ســتينيات �لقرن �ملا�سي "باأنه �أم�سى يلعب كطفل ... حمكوم عليه �أن ير�سم دون �أن يكون لديه ما 
يقوله")145(. وو�سف ناقد �أملاين �أعمال بول ْكليه يف عام 1933 باأنها "تلطيخات طفولية جمنونة")146(، 
مما يعني �أن �لنقاد مل يتفقو� بعد على تقييم �لفن �لذي يحاكي �لفن �لطفويل، ورمبا �لفن �لطفويل 
�ل�سديد يف  بتخبطهم  �ساهمو�  �لذين  �لنقاد  من  �أكرب  �لتفاتة  ي�ستحق  فن  ذلك  رغم  ولكنه  نف�سه. 

ت�سويه ذ�ئقة �لعامة بدفاعهم عن فنون يخجل حتى �لأطفال من ن�سبتها �إىل �أنف�سهم. 
  

و�إن جنحت هذه �لدر��سة يف �إثبات �أن ر�سوم �لأطفال فن متنوع قائم بذ�ته، ولي�ست ظاهرة مرحلية 
�لأطفال"  "ر�سوم  م�سطلح  ��ستخد�م  عن  نتوقف  �أن  َوَجَب  �مل�سي،  وتعلم  كالت�سنني  �لأطفال  لدى 
�لأطفال  ر�سوم  �إىل  �لنف�سيون  �ملحللون  ينظر  وقد  �لأطفال".  "فن  قول  على  نو�ظب  و�أن  باإ�سر�ر، 
ب�سفتها عينات قابلة للتحليل يف �ملخترب�ت كاأي عينة دم �أو بول، لكن يجب �أن ل ُتفر�ص تلك �لنظرة 

على �لعامة، بل يجب �إعالء �ساأن فن �لطفل بينهم �أ�سوة باأي فن �آخر. 

ال�صلوك الفني لدى الأطفال:

تتطور  �سغري  طفل  �أي  لدى  �لفنية  �لقدر�ت  �أن  على  منها  ي�ستدل  �أن  ميكن  كثرية  موؤ�سر�ت  توجد 
بدًل  �لفارغ �سورة من خياله  �ل�سفحة لري�سـم على وجهها  �لطفل  يقلب  فاأن  �مل�ستمرة،  باملمار�سة 
من تلوين �ل�سورة �جلاهزة موؤ�سر ر�ئع، ومطالبة �لطفل بورقة �أكرب للر�سم حلاجته مل�ساحة �أو�سع 
علبة  للون معني يف  و�فتقاده  �أروع،  موؤ�سر  �مل�ساحة  يتعامل مع هذه  �أن  ي�ستطيع  باأنه  ولثقته  للتعبري 
�لألو�ن �أمامه لأنه �ختار لونًا يف عقله متحررً� من �خليار�ت �ملحدودة �ملتو�فرة �أمامه موؤ�سر �أروع 
(145) www.faqs.org/periodicals.

(146) Geller, p. 14.
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ذ�ته  بتاأكيد  �هتمامه  يعك�ص  �لثناء  عن  بحثًا  �لآخرين  على  ر�سومه  بعر�ص  �لطفل  و�هتمام  و�أروع. 
�أمام �لآخرين من خالل �لإبد�ع �لفني، وهنا يجب �أن يعرب �لكبار عن �إعجابهم، و�أن يحاورو� �لطفل 
حول ر�سومه. كما �أن �عتد�د �لأطفال بر�سومهم �أمر �عتيادي. فالأطفال مغرورون و�أنانيون، وعلينا 
�أن نوؤجل حتطيم �لأنا لديهم قدر �لإمكان حتى ي�ستطيعو� �إر�ساء �لو�زع �لفني لديهم عن �آخره، مع 
�إ�سقاط �لآخر �إ�سقاطًا تامًا لأن ذلك يحررهم من �لقيود �لتي قد تكبح تعبريهم �لفني، وهذ� �لتحرر 
�سروري للفنانني �ل�سغار. ولي�ص ثمة ما يدعو ل�سطهادهم مبكرً�، ف�سيكون هناك مت�سـع من �لزمن 
لذلك فيما بعد. فما �أباأ�ص �لطفل �لذي يتفنن يف �إر�ساء �لكبار، �إذ ل �سيء ُيرجى من تروي�سه �سوى 

قتل فطرة �لفن لديه. 

ويالحظ �أن �لأطفال ل يتحدثون عن ر�سومهم �إن مل ي�ساألهم عنها �أحد، كما �أنهم يف�سلون �لر�سم 
كما  �لتوتُّر.  لهم  ب  ي�سبِّ �لر�سم  �أثناء عملية  ير�قبهم  لأن وجود من  لهم �خل�سو�سية،  يتيح  يف جو 
�أنهم يت�سايقون �إن ��ستعجلهم �أحد، و�إن مل يتّمو� ر�سمًا يف جل�سة و�حدة فاإنهم يندر �أن يعودو� �إليه، 
ل بل قد يرغبون يف �إتالفه لحقًا، وكاأن �ل�سورة �لذهنية �لتي حتركهم تكون قد �نطفاأت. وهذ� قد 
يكون �أحد �أ�سباب ف�سل �لأطفال لغاية �سن �لعا�سرة يف �لر�سم بنجاح يذكر بالألو�ن �لزيتية، لأن هذه 
�لألو�ن تتطلب �سربً� غري موجود لديهم، و�نتظار �لطفل حتى يجف �لزيت قبل �أن ي�سيف �لطبقة 
�لثانية من �للون �أمر ممّل للغاية يف نظرهم، كما �أنهم ل ميلكون �ل�سرب على تنظيف �لأدو�ت ب�سكل 
جيد، ولذ� ي�سبح �نهماكهم يف �لر�سم بالزيت عبئًا على �لآخرين دون �أن يقدم لهم �ملتعة �ملطلوبة، 
لأن �جلهد ل تو�زيه �لنتائج. كما �أن �لأطفال ل ياأبهون يف �لأغلب مبزج �لألو�ن و�لتدرجات �للونية، 
لذ� فاإنهم ل ي�ستفيدون من �أهم مميز�ت �لر�سم بالزيت، لأنهم يف حقيقة �لأمر غري حمتاجني �إليه 

بعد لأغر��ص تعبريهم �لفني.

وقد نلحظ �أحيانًا �أن هناك تر�جعًا يف م�ستوى �لر�سم لدى �لطفل بعد �أن كان يتح�سن باطر�د مع منوه 
�لعمري، وهذ� �أمر طبيعي �إن كان موؤقتًا، وهو جزء من  عملية تطور �لإبد�ع �لفني لدى �أي �إن�سان: 
يرت�جع ملدة لينطلق بعدها �سريعًا كما لو �أنه ير�جع ما �ختزنه من خرب�ت ويعيد ه�سمها، �أو يحاول 

�إعادة تذوق ما كان يطيب له عندما كان �أ�سغر �سنًا.

الرجتال يف فن الأطفال:

"�لرجتال" من فن �ملو�سيقى منذ بو�كري �لقرن �ملا�سي مع ظهور  ��ستعار �لفن �لت�سكيلي م�سطلح 
�لفن �لتجريدي، فالرجتال يف �لأ�سا�ص ظاهرة مو�سيقية، و�أ�سحى م�سطلحًا مو�سيقيًا �أي�سًا، ويعني 
�أي خارج �لزمن(.   ،extempore( تاأليفها بوحي �للحظة دون حت�سري م�سبق �أو  كتابة �ملو�سيقى 
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لها")147(، وهذه  �مل�سبق  �لتح�سري  وعدم  و�لتلقائية  بال�سرعة  �لأ�سيلة  �لرجتالت  جميع  "وت�سرتك 
�لتعريفات و�لأو�ساف تنطبق متامًا على فن �لأطفال، فهم يرجتلون فنهم �رجتاًل على ما يبدو، ولكن 
ل يقدر على �لرجتال يف �لعادة �سوى من ت�سرب باأدو�ت فنه. فمن �ملعروف مثاًل �أن �ملو�سيقار موز�رت 
كان يكتب مو�سيقاه بنوع من �لرجتال، وكانت م�سود�ته تكاد تخلو من �ملر�جعات. كاأن كل ما كانت 
تخطه يد�ه كان نهائيًا وجاهزً� لالأد�ء. ويخ�سع �لرجتال وما ينتج عنه لقو�نني �لنقد �لفني نف�سها، 
فنحن ل�سنا م�سطرين للت�سامح معه ملجرد �أنه �رجتال، فالغناء و�ل�سعر �لرجتايل عند �لعرب �أي�سا 
ل يخلو من �جلمال، و�للحظة �لتي تنتجه حلظة �ألق وعتق وجتل تتكثف فيها �لطاقة �لإبد�عية، وتاأتي 
طبيعية ومعربة لأنه لي�ص ثمة وقت لل�سطب و�لتخفيف و�لتورية من قبل �سباط �لرقابة �ملرتبعني يف 
عقولنا. وقد يكون �لرجتال بهذ� �ملفهوم مر�دفًا للتلقائية �لتي ي�سر عليها فنانو �لع�سر �حلديث 
ويحاولون �إيقاظها يف نفو�سهم، �إذ ي�ستنطقون �لظو�هر �لطفولية يف �لفن. يقول فان غوخ: "ل تطرد 
�إ�سار موديل �لر�سم")148(، بينما يقول هرني  �لإلهام عندما ياأتيك، ول تكبح خيالك، بل حترر من 
ماتي�ص: "�ل�سيء �لأهم بالن�سبة �إيّل هو �أن �أعمل من خالل �ملوديل �إىل �أن �أكون قد ت�سربته مبا يكفي 
�لبدء  ياأتي بعد  �أن �لرجتال  وُيفهم من قولهما  �لعنان ليدي")149(.  و�إطالق  وميكنني من �لرجتال 

بالعمل من خالل �ملوديل ولي�ص قبل ذلك، �أي �أنه لي�ص تهوميًا.

ذلك  من  �لأطفال  فن  يف  �لرجتال  جمالية  تاأتي  ورمبا 
للمتلقي،  ينقله  �لذي  �سيء  كل  من  �ملنفلت  �لإح�سا�ص 
�لعفوية  �لطفل  ثقة  من  ينبع  لأنه  وفعاًل،  موؤثرً�  فياأتي 
�أو غري �لو�عية بفنه وتركيزه �لذهني �ل�سديد، في�سور 
خالد مثاًل يف �لر�سم �لرجتايل �ملبني يف �ل�سكل )637( 
وجدت  وقد  مو�سيقاه.  بنار  يتلظى  وهو  كمان  عازَف 
�لفنان  �لتعبري عن عالقة  موفقًا متامًا يف  �لر�سم  هذ� 
بفنه، �إذ يتلذذ بعذ�به معه وب�سببه ومن �أجله. ول يعك�ص 
عن  ينقطعون  ل  �لذين  �لأطفال  قدرة  مدى  �سوى  ذلك 
فنهم –�أ�سوة بالفنانني �لكبار- على �لتفاعل مع �حلياة 
تفاعاًل  �حلياة  خالل  من  �لفن  ومع  �لفن،  خالل  من 
من  تتفّلت  �إبد�عية  حلظات  يف  يتكثف  وعميقًا  حقيقيًا 
كل �لقو�نني، �إذ بد�أ خالد بتعلم �لعزف على �آلة �لكمان 

(147) Fehram, Carl (1980), Poetic Creation: Inspiration or Craft (Translated by Karin Petherick). Minnesota: 

University of Minnesota Press, p. 36.

(148) quote.robertgenn.com/getquotes.php.

(149) Ibid.

�ل�سكل )637 (: خالد – 12 �سنة ون�سف
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وبات يحبها رغم �سعوبتها، فهي ل تني تتمنع عن �إ�سد�ر �أحلان جميلة، ور�سم عالقة �حلب �ل�سعبة 
و�حلارقة تلك بفطرته �لطفولية، �لتي مل يلوثها �لوعي �لز�ئد بعد، و�ملعتادة على �لر�سم و�سيلة �أوىل 
�إذ ل تز�ل فطرته مفتوحة على �لالوعي لديه، فا�ستح�سرت روحه �لكمان ونار �ملو�سيقى  للتعبري، 
�ملحموم،  للهاثها  �ل�سمع  ي�سيخون  من  وجوه  يف  ونفِثها  �لروح  يف  �إ�سعالها  على  �لكمان  يقدر  �لتي 

و�أودعهما معًا يف ر�سم طفويل �رجتايل معرب.

ويرى �لبع�ص �أن �لرجتال �ملو�سيقي �إمنا هو �ملو�سيقى يف �أكرث حالتها �سدقًا و�إثارة وتاأثريً�، فيبدو 
كما لو �أن �لفن �ملرجتل موؤلف م�سبقًا. وكانت لدى بيتهوفن بالذ�ت قدرة عظيمة على �لرجتال، حتى 
�أن �لبع�ص يرون �أعماله �لرجتالية، �لتي كان ي�ستخدمها ل�ستعر��ص قدر�ته ولفت �لنظر �إىل نف�سه، 
�أعظم من �أعماله �ملكتوبة. "لكن �لرجتال ل ياأتي من فر�غ، فالرجتال �سو�ء يف �لأدب �أو �ملو�سيقى �أو 
�لفنون �لت�سكيلية يتطلب �سيئني: �لتقنية و�لرت�ث.. ويتعلم �ملرجتل تقنيته من �لرت�ث")150(. ويتطلب 
�ملتلقي  مع  �لتو��سل  على  قادرً�  �لفنان  ليكون  جاحمًا  وخياًل  حرً�  عقاًل  �أي�سًا  �سك  بال  �لرجتال 
�لأطفال، مما  �أكرث من  متَّقدً�  وخياًل  د�خلية  فنان ميتلك حرية  وما من  و�آ�سرة.  �ساحرة  بطريقة 

يجعلهم موؤهلني متامًا لالرجتال يف �لفن، فتقنيتهم �لطفولية موروثة من �لرت�ث �لإن�ساين برمته. 

ومن �لأمثلة �ملهمة على �لرجتال يف �ملو�سيقى فن �لفالمنجو، فمن �ملعروف �أنه مل يوجد يف �سيغ 
�أن  �إل  فيه.  �لتعبري  وي�سمن حرية  تلقائيته  له  يحفظ  �لذي  �لرجتال  مبني على  لأنه  �أبدً�،  مكتوبة 
لوركا، وغري  و�ل�ساعر فيديريكو  فايا  �إميانويل دي  �ملو�سيقار  �أمثال  �لكبار،  �لأ�سبان  �ملثقفني  بع�ص 
�جليتار  وباآلة  �لغجر  بفئة  �رتبط  �لذي  �لفن  هذ�  �ساأن  �إعالء  �أر�دو�  بيزيه،  �أمثال جورج  �لأ�سبان 
فقط ليكون فنًا عامليًا له �ساأنه بني �ملثقفني �أي�سًا، "وحاولو� ��ستعادة نقائه")151(. وهنا �أود �أن �أ�سع 
فن �لأطفال يف م�ساف فن �لفالمنجو، لأنه فن فطري �رجتايل تلقائي ي�ستحق �لإعالء و�لتقدير.
فالأطفال، كالغجر، فئة مغلوبة على �أمرها، ول تعي �أن ما متار�سه بالفطرة وبد�فع حب �حلياة فقط 
�إمنا هو فن عظيم. وقد حاول �لفنانون �لكبار حتديث �سيغ �لفالمنجو �لتقليدية، وت�سمني روحه يف 
بع�ص �ملوؤلفات �ملو�سيقية �لكال�سيكية، مثلما فعل دي فايا يف �أوبر� "حياة ق�سرية" و "�حلب �مل�سحور" 
وغريهما، لكن ياأخذ عليه �لنقاد �أن �أعماله مفككة �لبناء، وتعتمد على �لإثارة �لعاطفية. ويبدو �أن 
فاإن  ذلك  ورغم  �أي�سًا،  �لأطفال  بفن  بل  فقط،  �لفالمنجو  بفن  ل�سيقة  لي�ست  �ل�سفات  هذه  مثل 
�لإعجاب �لعام باأعمال دي فايا و�لفنون �لرجتالية عمومًا ل يخبو �أبدً�. و�سهد فن �لأطفال حماولت 
مماثلة لتلك �لتي حظي بها فن �لفالمنجو لإعالء �ساأنه، وذلك على يد �لكثري من كبار فناين �لع�سر 

(150) Fehram, p. 36.

(151) www.britannica.com/facts/5/749360/Manuel-de-Falla-as-discussed-in-flamenco-music-and-dance.
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�حلديث، وقد جنحو� يف ذلك �إىل حد ما. و�أمتنى �أن ي�سهد فن �لأطفال يف �سرقنا �هتماما مماثال، 
فمن �أتونه قد يولد فنانون عظام.

تلقائية  عن  ليعرب  �لرجتال  ��ستخدم  �إذ  �لأطفال،  بفن  �ل�سديد  بتاأثره  كاندن�سكي  �لفنان  ويعرتف 
�لغنائية �لروحية يف لوحاته، ورمبا ليعرتف باأن �لتجريد يف فن �لر�سم �رجتال غري مدرو�ص. لكن 
ممار�سة �لرجتال ب�سدق وفعالية تتطلب �أن يكون �لفنان مبدعًا يف �لأ�سل، و�أن يطلق �لفنان �لعنان 
�حلرية  من  كبري  قدر  �إىل  يحتاج  �أمر  كالأطفال  موؤ�خذ�ت  �أو  مر�جعات  دون  تامًا  �إطالقًا  لروحه 
�لنف�سية، وبذلك فاإن �لإن�سان غري �حلر يف �أعماقه و�ملقيد بالقو�عد �ملدر�سية للفن قد ير�سم ر�سمًا 

و�قعيًا مبدعًا، لكن قد ي�سعب عليه �أن يرجتل باإبد�ع. 

عاملية فن الأطفال:

ميكن �لقول �إن فنَّ �لأطفال فنٌّ عاملي ل يختلف كثريً� من مكان �إىل �آخر، فر�سوم �لأطفال يف كل 
مكان تقريبًا لها �خل�سائ�ص �لعامة نف�سها، ومُتيَّز على �لفور باأنها ر�سوم �أطفال بغ�ص �لنظر عن 
جن�ص ر��سمها �أو دينه �أو لغته �أو طبقته �لجتماعية. كما �أن فّن �لأطفال يكاد ل يتغري من زمان �إىل 
�آخر، وكاأنه مدر�سة فنية عابرة لالأزمنة و�لأمكنة، لأنه غري مرهون بالظروف، �سو�ء �لجتماعية �أو 
بالظروف  كثريً�  تتاأثر  �لتي  �لأخرى  �لفنية  و�لجتاهات  �ملدر��ص  بعك�ص  �ل�سيا�سية،  �أو  �لقت�سادية 
�ملحيطة، فتنمو �أو تنحط معها وب�سببها. وفنُّ �لأطفال ب�سبب ذلك فنٌّ نقي ل يعرب �سوى عن �لطفل 
ر�سم  من  ُيكرث  فقد  �لريف  يعي�ص يف  كان  فاإن  �لطفل،  فقط مبو�سوعات  �لظروف  وتتحكم  نف�سه. 
�ملناظر �لطبيعية و�حليو�نات، و�إن كان يعي�ص يف �ملدن فقد ُيكرث من ر�سم �لبنايات و�ل�سيار�ت، و�إن 
كانت هناك حرب فقد ير�سم طائر�ت حربية ودبابات..�إلخ، �أي �أن �ملحيط يوؤثر يف مو��سيع �لطفل ل 
�أ�سلوب ر�سمه ول جودته. ول توؤثر �لظروف �لقت�سادية يف جودة فن �لطفل، فر�سوم �لطفل �لذي يتاح 
له �أن ير�سم على ورق فاخر وباألو�ن فاخرة ل تزيد جودتها عن جودة ر�سوم طفل ير�سم على �لورق 
"فر�سوم �لأطفال لغة عاملية للتعبري �لإن�ساين  �لذي تلف به �ل�ساندوي�سات باأقالم و�ألو�ن رخي�سة. 
ل تخ�سع لتقلُّبات �لزمن، �إذ تظهر �ملفرد�ت �لب�سرية �لأ�سا�سية نف�سها يف �سور �لأطفال يف جميع 
و�لتنويعات  ��ستخد�ماتها  فاإن  ر�سومهم  موتيفات منطية يف  تكر�ر  �لرغم من  وعلى  �لعامل.  �أرجاء 

�ل�سخ�سية فيها ل نهاية لها")152(.

(152) Preble, p. 23.
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فن الأطفال وال�صغوط الأخالقية:

يوجد ميل خفي يف جمتمعاتنا لو�سم �لفنانني �لت�سكيليني مبختلف �لتهم �جلاهزة ردً� على �حلرية 
غري �ملاألوفة �لتي ميار�سها بع�سهم �أحيانًا. وقد ي�سل �لأمر �إىل حد حترمي �لر�سم و�لنحت وحرمان 
حتى �لأطفال من �أهم و�سائل �لتعبري عن �لذ�ت، رغم �أن �لفكر و�لفن �لعظيمني ينمو�ن يف �لأغلب 
�لأعم يف �لثقافات �لتي تقع يف مركز �حلياة �أكرث من �لثقافات �لتي حتث �لإن�سان على �لن�سحاب 
–�لتي كانت حياتها �نتظارً� �ساكنًا-  "�لربيئة"  منه ليحتفظ برب�ءته �لأوىل، فلم ت�سـتقبل �سولفيج 
حبيبها بري جنت "�لآثم" يف م�سرحية هرنيك �إب�سن بعد عودته �إليها من �أ�سفاره وعرث�ته و�سقطاته 
ب�سفته رجاًل منحطًا، بل ��ستقبلته ب�سفته رجاًل م�سبعًا باملعرفة و�حلياة، ور�أت يف عودته حتققًا يف 
ْع بري يف �لعامل، فاأعادته �إىل �ملهد  هام�ص �لزمن �ملتبقي لهما ملا كان ميكن �أن يكون بينهما لو مل َي�سِ
و�تخذته طفاًل لها ليجد خال�سه من خاللها، وغنت له �أغنيتني تفي�سان حبًا وحنانًا ��ستهرتا من 
خالل ر�ئعة �ملو�سيقار �لرنويجي �إدو�رد جريج �لتي حتمل ��سم "بري جنت" �أي�سًا. وعلى �لرغم من 
�إب�سن كتب م�سرحيته �ل�سعرية هذه يف �لقرن �لتا�سع ع�سر متاأثرً� بفل�سفة كريكيغور �لوجودية،  �أن 
�إل �أن �لنقاد يف �لغرب يرون �أن �سخ�سية بري جنت من �أكرث �ل�سخ�سيات �لأدبية متثياًل على حالة 
�ل�سياع �لتي يعاين منها �إن�سان �لقرن �حلادي و�لع�سرين)153(، لذ� يجب �أن يتاح لأطفالنا �أن ين�سجو� 
ليقدرو� على مو�جهة حتديات �لع�سر بفن عظيم يعلي �ساأن �لثقافة �لتي يعي�سون يف كنفها، وبقيم 
�لأخالقية  فالقيم  قناعة،  �أو  فهم  دون  و�حلر�م  �لعيب  ب�سالح  ل  بالعقل  عنها  �لدفاع  ميكن  �أعمق 
ن، �إنها ُتكَت�سب. ولرمبا كان �لحتفاظ برب�ءة �لأطفال �أمرً� جمياًل  �حلقيقية و�ملجدية �إن�سانيًا ل تلقَّ
وذ� قيمة عالية، لكنه مل يعد كافيًا لإعد�د �لإن�سان ملو�جهة هذ� �لعامل �لذي يزد�د تعقيدً� باطر�د. 
�إىل  ي�سل  �أن  �لفيل�سوف  ي�ستطيع  وقد  لها.  �أهاًل  يكون  لن  بقوة  �حلياة  يحت�سن  فاإن من مل  لذلك 
�إىل  ي�سل  ل  �لطفل  لكن  �أي�سًا،  يجد خال�سه من خالله  وقد  �ملجرد،  �لتفكري  �حلقيقة من خالل 
حقائق �حلياة و�أ�سر�رها �إل بالتجريب، و�لتجربة �إيذ�ن باخلطاأ. وكلما كرب �لطفل �زد�د ر�سيده من 
�لإح�سا�ص بالذنب و�لندم و�خليبة، وقد يبحث عن خال�سه يف �لتدين �أو يف �لفن �أو يف �حلب �أو يف 
�لعمل، لكنها جميعًا �سيغ خمتلفة تعرب عن حاجة �لطفل لأن يكون ذ� قيمة �سمن �إطار ما يقدم له 
�حلماية �لنف�سية على �لأقل، و�أن يجد ما ي�ستوعب ذ�ته �لآثمة �أو يقبل توبتها، ل بل وير�ها جميلة 
وجديرة بالتقدير لأنها ذ�ٌت غنية مل تعد �سفحًة بي�ساء �ساذجة يخرب�ص عليها �لآخرون، بل �سفحة 
ز�خرة ل تقبل �خلرب�سات �لع�سو�ئية لأنها �أ�سبحت لوحة متكاملة لها ح�سورها �لذي يجذب �لآخرين 
�لفن  �ختيار  �لطفل من حرية  �ل�سعار�ت �جلوفاء مربرً� حلرمان  تكون  �أن  يجب  وي�ستوقفهم. فال 

م�سارً� حلياته ومن خو�ص غمار �حلياة طوًل وعر�سًا.   

(153) www.shadowhousepits.com.au/peer%20gynt%20ghosted%20in%20woman.htm.
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مالحظات تربوية:

نحرم �أطفالنا �أحيانًا من ممار�سة طفولتهم وق�ساء �جلزء �لأكرب منها يف �لكت�ساف �حلر للعامل 
�لتلفاز و�لكمبيوتر للتخل�ص من �سغبهم. ول مننحهم بذلك  �أجهزة  �أمام  لرنتاح نحن، فنلقي بهم 
وقتًا للتفكري و�لتاأمل من تلقاء �أنف�سهم، بل ن�سرق �لوقت �لذي كان يجب �أن يخ�س�ص ملمار�سة �لفن 
�أن  �لزمن  مرور  مع  في�سعر  �ل�ستهالكية،  �حلياة  منط  على  معنا  �لطفل  ويتاأقلم  بحرية.  و�لتعبري 
و�لديه م�سوؤولن عن ترفيهه وبرجمة نهاره، لأنه ل ي�ستطيع �أن يقرر وحده ماذ� يفعل، كما �أنه غري 

قادر على �للعب مع نف�سه.

فر�سة  من  فنحرمهم  �أنف�سهم،  وعلى  �جلدر�ن  على  �لر�سم  �إىل  �ل�سغار  �لأطفال  ميل  من  ون�سكو 
�لذي  بالقدر  �لر�سم  عامل  ولوج  فر�سة  لهم  نتيح  �أن  �ل�سروري  من  �أنه  رغم  �لألو�ن،  مع  �لتعامل 
�ل�سـاعة حت�سبًا  مد�ر  على  مرتبة  بيوتنا  �إبقاء  رغبتنا يف  مع  يتنا�سب  �لذي  بالقدر  ل  هم  يريدونه 
و�أن  متامًا،  مثله  عارمة  فو�سى  يف  نعي�ص  �أننا  يكت�سف  �أل  يجب  �لذي  �لثقيل  �ل�سيف  ذلك  لقدوم 

ترتيبنا �لتام حدث موؤقت �أجنز قبل قدومه بخم�ص دقائق فقط. 

على  يتمردون  �لأطفال  �أن  رغم  و�للعب،  �لفن  مب�ستلزمات  �ملمتلئة  �حلياة  فو�سى  من  ونت�سايق 
�لتوقف  لهم  يعني  للحياة، فالرتتيب  �لربجو�زي  بالنموذج  بعد  ينبهرو�  لأنهم مل  قوة  بكل  �لرتتيب 
عن �للعب و�لكت�ساف و�لعبث و�لر�سم بال�سرورة، ول ندع �أطفالنا يتلذذون بفو�ساهم �لعفوية، ول 
ن�ساعدهم على جعلها فو�سى خاّلقة بح�سب �لعبارة �ل�سائعة هذه �لأيام يف غري مو�سعها �ل�سحيح، 
ول نحاول جعل بيوتنا �ساحات حياة حا�سرة، ل متاحف حتكي عما م�سى وميُنع حتريُك �أي �سيء 
فيها من مكانه. ون�سرب �لأطفال �ل�سغار على �أيديهم عندما متتد �إىل �لتحف يف بيوتنا ظنا منا 
�أن ذلك ي�سو�ص �لأطفال فقط، فالأ�سياء كلها يف  �أن �لتحف لي�ست للم�ص، رغم  �أن ذلك �سيعلِّمهم 
�لقمامة. فبدًل من �سربهم على  �لقذرة و�سالل  �لأحذية  بالكت�ساف، حتى  �ألعاب جديرة  نظرهم 
�أيديهم يجب �أن ن�سرب �أنف�سنا على �لر�أ�ص ونفكر بالت�سرف �لرتبوي �ل�سحيح، كاأن نبعد �لأ�سياء 
�ملوؤذية عن طريقهم، و�أن نوزع �لألعاب �مللونة يف �أرجاء �لبيت لتكون نقاط جذب لهم، و�أن ن�ساعد 
ف عن  �ص كثريً� ويتوقَّ �لأطفال على �كت�ساف �لتحف وما �سابه حتت �إ�سر�فنا، لأن �لطفل �لذي يروَّ
�للم�ص �إمنا يكون خائفًا من �لأذى، في�سحي باإ�سباع ده�سته من �أجل �لنجاة، وما �أباأ�ص �لطفل �لذي 

يكبح ده�سته مبكرً�!

ونن�سى ��ستعمال �سيا�سة �لرتغيب ل �لرتهيب مع �لأطفال �ل�سغار، فن�ستعجل تعليمهم بع�ص �لأمور 
�لرف�ص  يف  �ملبالغة  �لفني.  تعبريهم  وتكبح  �لنف�سي  قلقهم  فقط  تفاقم  قد  �لتي  �لأ�سا�سية  غري 
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لي�ص مرفو�سًا  �لبعيد، فما هو  �ملدى  نتائج عك�سية على  �إل  توؤتي  ل  �لعيب و�حلر�م  لغة  و��ستخد�م 
�أو حر�مًا �أو عيبًا فعاًل يجب �أن ل يو�سف باأنه كذلك ملجرد �لتمكن من تروي�ص �أطفالنا و�ل�سيطرة 
على متردهم �لطفويل. كما يحتاج �لطفل �إىل م�ساحة لل�سك يف �سحة ما يقوله �لكبار، ول تنمو تلك 
�لقدرة على �ملحاكمة �لعقلية لالأمور يف بيئة حتارب �لتلقائية وتلقن �لطفل كمًا هائاًل من �لو�سفات 
�جلاهزة �لتي تتحكم حتى يف حياته �لد�خلية، فنلقنه حتى ما يجب �أن يقوله لنف�سه عندما ل نكون 
معه لن�سمن �أن حريته �لد�خلية لن جتر علينا �مل�ساكل. نعم، نحرمهم من �لتفكري �حلر لرنتاح نحن، 
وليكون �أطفالنا ن�سخًا عنا ب�سفتنا �أنا�سًا منتلك �حلقيقة �لنهائية لالأمور. ما �أ�سد �أنانيتنا! وما �أباأ�ص 
�لثقافة �لتي تقتل بذرة �لفن يف �أطفالها، فالطفل �ملرو�ص و�خلائف لن يجروؤ على �لتعبري عن كل ما 

يدور يف ذهنه، لأنه يعتقد �أن معظم ما يدور يف ر�أ�سه �ل�سغري لن يالقي قبوًل من �لكبار. 

و�سار  ممنوع  �لتدخني  �أن  يعرف  مثاًل  خالد  كان  فقد  ر�سومهم،  �إىل  �لأطفال  لدى  �لقلق  يت�سرب 
و�سيئ، لكنه كان يرى �أباه ينفث دخان �ل�سيجارة مبتعة كبرية، فاكتفى خالد بر�سم طفل خمتبئ يف 
غيمة وبيده �سيجارة بدًل من �لتدخني �سّرً� كما يت�سح من �ل�سكل )638(. فكان �لفن بدياًل للتنفي�ص 
يف  �ل�سيجارة  لذة  فجرب  �سار،  ب�سيء  و�لده  تعلق  يفهم  ل  فهو  بحرية،  �ملمنوعات  وملحاورة  لديه 
ردهات �خليال. ويبدو �أن �لطفل يعلم "�أنه من �لأ�سلم �أن يكون �ملرء 'قليل �لأدب' على �لورق ل يف 
�لو�قع، رغم �أن فكرة �لرتخي�ص هذه ت�ستند �إىل �لفر�سية �لتي تقول �إن �لفن �إمنا هو نوع من �جلنة 

للمغفلني، �أو عامل خيايل نطور فيه �أحالمنا، وهو �لعتقاد �لذي �عرت�ص عليه �أفالطون")154(.

(154) Gombrich, p. 119.

�ل�سكل )638(: خالد – 4 �سنو�ت ون�سف 
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وبعد عدة �سنو�ت ر�سم خالد مدخنًا �آخر بعد 
�لأعاجيب، ف�سور  ر�أى فيها  باري�ص  �إىل  رحلة 
كما  �لر�سم  يف   "cool" بكلمة  و�سفه  �سابًا 
يتبني من �ل�سكل )639(، وكانت �ل�سيجارة من 
م�ستلزمات ذلك �ل�ساب، "ووفقًا ملفهوم معظم 
 'cool' لبالغني فاإن �ل�سلوك �لذي يو�سف باأنه�
و�لالمبالة،  �ملتحررة  �ملو�سوعية  �إىل  ي�سري 
عك�ص  �ليوم  ل�سباب   'cool' كلمة  تعني  بينما 
�للتز�م  من  نوع  �إىل  ت�سري  فهي  متامًا،  ذلك 
��ستخد�م  تتطلب  �لتي  �لأو�ساع  يف  و�مل�ساركة 
وعندما  قدر�ته")155(.  �أو  �ملرء  ملكات  جميع 
 "cool"باأنه �ملدخن  �ل�ساب  �إىل  خالد  �أ�سار 
�لبالغني  تعريف  بحذر  يتبنى  يز�ل  ل  كان 
كان  �أي  �ملاِدح،  �ليافعني  تعريف  ل  �لناِقد 
وبع�ص  �لغربية  �لثقافة  ملحاورة  و�سيلته  �لفن 

�سن  يبلغ  مل  فخالد  �لعاتية.  �لإعالم  و�سائل  خالل  من  �أطفالنا  �أذهان  جتتاح  قيم  من  حتتويه  ما 
�لكلمة يف ذهنه بالتدخني،  فربط  �لرتبية،  �ملر�هقة بعد، ويرف�ص �أن يو�سف باأنه "cool" بتاأثري 
ما  بح�سب  للبنات  ذلك �ل�سلوك �ل�سيئ �جلاذب لالأولد، رغم �أنه يعرف �أن �لولد �لـ "cool"جاذٌب 
تلقنه �مل�سل�سالت و�لأفالم �لأمريكية لأطفالنا لأ�سباب ل عالقة لها بالعمق و�جلدية يف �حلياة، بل 
لها عالقة بال�سكل �خلارجي و�حل�سور �لجتماعي ومنط �ل�سلوك �ل�ستهالكي �جلاذب فقط. ويت�سح 
من ذلك �أن ر�سوم �لأطفال و�سيلتهم للتعبري وللتفكري معًا، و��ستعر��ص �ملتناق�سات �لتي تقدمها لهم 
�حلياة. كما متكن ر�سومهم �ملربني من معرفة ما يقلق �لأطفال وحماورتهم لتاأكيد �لقيم �ل�سحيحة. 

(155) Stahmer, Harold (1968), »Speak that I May See Thee!» – The Religious Significance of Language. New York: 

The Macmillan Company, p. 13.

�ل�سكل )639(: خالد – 9 �سنو�ت و 8 �أ�سهر
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ت�سمحل �لفطرة �لفنية لدى �لإن�سان �إن مل ت�سق طريقها �إىل �لنور يف �سـني �حلياة �لأوىل، فالفن لي�ص 
ن�ساطًا ذهنيًا بحتًا يعّلم لالإن�سان يف �أي وقت. �إنه كاللغة: يكون �إتقانه لها �أكرب كلما �كت�سبها �لإن�سان يف 

�سن �أبكر ، لذ� يجب �أن تتاح لالأطفال فر�سة تطوير فطرتهم �لفنية. 

وقد �سلطت هذه �لدر��سة �ل�سوء على فطرة �لأطفال �لفنية بهدف فهمها ورعايتها، وتو�سلت �إىل �لنتائج 
�لرئي�سة �لآتية:

باأن ما يعده �لنا�ص عبقرية مبكرة  "عبقرية �لطفولة" وهمًا، و�دعاوؤه  بـ  �أ�سماه بيكا�سو  1- لي�ص ما 
لي�ص �سوى عبقرية �لطفولة �لتي تزول تدريجيًا مع �لتقدم يف �لعمر �إدعاٌء �سحيح،  �إذ تنطفئ 
عبقريتهم فعاًل يف �سن �لعا�سرة. وميكن لأي �أم �أو �أب تتبع هذه �لعبقرية و�إحياوؤها لدى �أطفالهم 
�إن هم �أر�دو� ذلك، فكل �لأطفال دون ��ستثناء لديهم ح�ص فني فطري متامًا يتطور تدريجيًا مع 

منوهم �ملعريف.
2- يحتاج �لتطور �لفني �لذي يربز عبقرية �لطفولة �لفطرية �إىل حمفز�ت للظهور، كاأن تتو�فر لهم 
بيئة تتيح لهم �سبل �لر�سم با�ستمر�ر وت�سجعهم عليه وحترتم نتاجهم �لفني ول تتلفه. فقد تبني 
من خالل هذه �لدر��سة �أن بالإمكان ت�سريع ظهور �ملر�حل �لفنية �لكال�سيكية �ملتفق عليها للتطور 
للتعبري  و�أغنى  �أكرب  �إمكانيات  ذلك  ويتيح  و�لتحفيز.  باملمار�سة  �لعاديني  �لأطفال  لدى  �لفني 

�لفني عرب عني بريئة يف �سن �أ�سغر.
3- ميكن تتبع �لنمو �لفني لالأطفال تتبعًا دقيقًا عرب �ملر�حل �ل�ست �لآتية، �إذ بينت هذه �لدر��سة 
�سالحيتها لتتبع عبقرية �لطفولة لدى �أي طفل �أو قيا�ص مدى تاأخر طفل ما عن �إطالق طاقاته 

�لفنية �لكامنة باإهماله ممار�سة �لر�سم: 
املرحلة الأوىل )من �سنتني �إىل ثالث �سنو�ت(: مرحلة �خلرب�سة ور�سم �أ�سكال ب�سيطة.

املرحلة الثانية )من ثالث �سنو�ت �إىل �أربع(:  �لر�سم �لرمزي �لب�سيط و�لو�قعية �لذهنية.
املرحلة الثالثة )من �أربع �سنو�ت �إىل �سّت(:  تطور �لو�قعية �لذهنية و�لتلوين �لغر�ئبي.

املرحلة الرابعة )من �سّت �سنو�ت �إىل ثمان(: �لر�سم �لذهني و�لتلوين �لب�سري )ظهور 
�لو�قعية �لب�سرية(.

املرحلة اخلام�صة )من ثماين �سنو�ت �إىل ع�سر(:  �لر�سم �لذهني و�لب�سري)ظهور �لبعد 
�لثالث(.

�لو�قعي  �لر�سم  �لطفويل وظهور  �لفن  �أفول  �لعا�سرة ف�ساعدً�(:  ال�صاد�صة )من  املرحلة 
و�لتقليد و�لنقل.
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وقد �عتمد بناء �لنموذج �أعاله على �لآتي:

	 ظهور �لو�قعية �لذهنية منذ �لثالثة من �لعمر )�أي �ملرحلة �لثانية( بح�سب �مل�ساهد�ت يف هذه
�لدر��سة، ل �لر�بعة بح�سب منوذج جان بياجيه.

	 لو�قعية� تطور  مع  �لثالثة(  �ملرحلة  )�أي  �لر�بعة  �سن  يف  ر�سومهم  بتلوين  �لأطفال  �هتمام 
لها  تلوينهم  يكون  وفيها  ر�سومهم،  يف  �ملحددة  �لأ�سكال  من  �ملزيد  وظهور  لديهم،  �لذهنية 

غر�ئبيًا متامًا.
	 ظهور �لو�قعية �لب�سرية منذ �ل�ساد�سة من �لعمر )�أي �ملرحلة �لر�بعة( بح�سب �مل�ساهد�ت

يف هذه �لدر��سة، ل �ل�سابعة بح�سب منوذج جان بياجيه. و�أهم �لدلئل �ملرئية على ظهورها 
�أبعادها من حيز  بكامل  �لب�سرية  �لو�قعية  تنتقل  �إذ  �لغر�ئبي،  �لتلوين  �لأطفال عن  توقف 
لتحل  �لذهنية ل تزول  فالو�قعية  ب�سكل تدريجي بطيء،  �لتطبيق  �إىل حيز  و�لوعي  �لإدر�ك 
حملها �لو�قعية �لب�سرية، لأن �لو�قعية �لب�سرية موجودة �أ�ساًل كما تبني من عدة �أمثلة يف 
ظهور  �أما  �ل�ساد�سة.  قبل  �لذهنية  للو�قعية  �لغلبة  فتكون  فقط،  كامنة  تكون  لكنها  �لبحث، 
�لو�قعية �لب�سرية بعد �ل�ساد�سة فال يعني �أن �لو�قعية �لذهنية قد �نتهت، فهي تبقى موجودة 

وتلقي بظاللها على فن �لأطفال طو�ل مدة �لطفولة �لالحقة.
	 يظهر �إذ  كبريً�،  تطورً�  �خلام�سة(  �ملرحلة  )�أي  �لثامنة  �سن  بعد  �لب�سرية  �لو�قعية  تطور 

�لإيحاء بالعمق و�لبعد �لثالث يف ر�سوم �لأطفال من خالل �إدخال �أكرث من خط لالأفق ور�سم 
�أ�سكال تبدو جم�سمة، ويبد�أ �لهتمام بر�سوم �حلياة �ل�ساكنة، ويدخل �لر�سم �لو�قعي )�أو فن 

�لكبار( �إىل حيز �لإدر�ك، ل �لتطبيق، يف هذه �ملرحلة.
	 مبعايري �لو�قعي  �لر�سم  �إدخال  �ل�ساد�سة(  �ملرحلة  )�أي  �لعا�سرة  �سن  يف  �لأطفال  حماولة 

�لكبار �إىل حيز �لتطبيق، �إذ يدركون �لفرق بني �لفن �لطفويل وفن �لكبار ويتخبطون بينهما. 
وياأخذ ح�سهم �لفني �لفطري بالأفول،  �إذ يبد�أ �سر�عهم �حلقيقي مع فن �لكبار �لذي يدفعهم 

نحو �لتقليد و�لن�سخ.
�لفنية لدى �لأطفال، فاملر�حل فيه مطاطة جدً�،  �لعبقرية  لتتبع  4- ل ي�سلح منوذج جان بياجيه 
ول �سيما بعد �لر�بعة من �لعمر، لذ� فهو ل ين�سف �لأطفال �ملثابرين على �لر�سم، ول ي�سلح �إّل 

ب�سفته منوذجًا عاّمًا لر�سد متو�سط �لنمو �ملعريف لدى �لأطفال بعامة.
5- تتد�خل مر�حل �لتطور �لفني لدى �لأطفال، كما �أن قدر�ت �لأطفال �لفنية يف بع�ص �لنو�حي قد 
تتطور تطورً� كبريً� وتكون �سابقة لأو�نها، لكنها قد تبقى متاأخرة يف نو�ٍح �أخرى، ل �سيما �لقدرة 
ول  �لطفولة.  رمزيًا طو�ل مرحلة  لالأ�سخا�ص  �لأطفال  ت�سوير  يبقى  �إذ  �لأ�سخا�ص،  ر�سم  على 
يتمكن معظم �لأطفال من تطوير مهار�تهم يف هذ� �ملجال. �أما يف جمال ر�سم �لورود و�لأ�سجار 
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و�حليو�نات و�حل�سر�ت و�ل�سيار�ت و�لطائر�ت وغريها فقد يقطع �لأطفال مر�حل مده�سة.
6- حتدث �لقفز�ت �لفنية �ملعرفية لدى �لأطفال بني �سهر و�آخر، وهي ل تظهر يف ر�سومهم كلها حتت 
�لتي ينتجونها كافة متابعة  باأ�سلوب معني، وهذ� ما يقت�سي متابعة �لر�سوم  �لر�سم  ثقل �عتياد 
حثيثة، وعدم �لعتماد يف �لدر��سات و�لأبحاث على عينة ع�سو�ئية من ر�سوم مرحلة معينة من 

مر�حل تطور �لأطفال �لفني.
7- تعليم �لر�سم من �ملحظور�ت �لتي تتدخل يف فطرة �لطفل �لفنية وتف�سدها قبل �سن �لعا�سرة، 
ولكنه من �ل�سرور�ت �لتي قد حتول دون خ�سارة �لفنان يف د�خل �لطفل �إذ� مت بعد تلك �ل�سّن، 
لذ� يجب �إدخال �لتعليم �لفني �ملمنهج لتحفيز �لقدر�ت �لإبد�عية �لكامنة يف �جلزء �لأمين من 
�لدماغ على �لظهور جمددً� ومنعها من �لكمون، وذلك ملنع �لأطفال من �لعزوف عن �لفن من 
ناحية، وحمايتهم من �لنزلق �إىل تهوميات �لفن و�سطحاته و�ل�سياع فيها قبل �لأو�ن من ناحية 

�أخرى.
�أو  �لزخرفة  �أو  للتجريد  ميل  لديه  كان  فاإن  طفولته،  يف  �لفني  �لطفل  �أ�سلوب  بذرة  تت�سكل  قد   -8
�أو  بالطبيعة  �هتمام  لديه  كان  و�إن  ميحى،  ل  قد  �مليل  هذ�  فاإن  �لهند�سية  �لأ�سكال  ��ستخد�م 

�لكاريكاتري فاإنه قد ي�ستمر �أي�سًا.
9- قد يكون ر�سم �لأ�سكال �لب�سرية حتديدً� من �ملوؤ�سر�ت على م�ستوى �لنمو �ملعريف حّقًا، ولكن تبنيَّ 
من هذه �لدر��سة �أن �لأ�سجار و�لطبيعة ميكن �أن تكون موؤ�سرً� على م�ستوى �لنمو �ملعريف و�لفني 

و�لعاطفي لدى �لطفل �أي�سًا.
�لطفويل  تفاعلهم  وي�ساعدهم  �ألعابهم،  تت�سمن  �لتي  �ل�ساكنة"  "�حلياة  ر�سم  لالأطفال  يروق   -10
معها على تطوير قدرتهم على �لر�سم نقاًل عن منوذج و�قعي جم�سم بدًل من �للجوء �إىل �لن�سخ.
�ل�سيق  عن  تعبريً�  يكون  قد  بل  �عتياديًا،  �أمرً�  �لأطفال  لدى  �لتجريدي  �لر�سم  ظهور  لي�ص   -11

وحماولة �إيجاد تو�زن د�خلي من خالل مقاربة �لأ�سكال �لهند�سية �ملنظمة و�ملغلقة.
12- ير�سم �لأطفال �أحالمهم وكو�بي�سهم، كما ينعك�ص �لقلق �لديني و�لوجودي و�لأخالقي لديهم 

يف ر�سومهم.

: وقد تبني اأي�صًا من امل�صاهدات يف البحث اأنَّ

�لعالقة بني �لفنني �لبد�ئي و�لطفويل عالقة مفتعلة، �إذ ل ميكن �إلقاء �ل�سوء على �لفن �لبد�ئي   -1
بدر��سة �لفن �لطفويل كما �فرت�ص بع�ص �لد�ر�سني.

ثمة عالقة جمالية �أ�سا�سية بني �لفن �حلديث وفن �لأطفال، كما �ت�سح من �لكثري من �لأمثلة   -2
�لتي وردت يف �لدر��سة. فقد بد�أت ثورة �لفن �حلديث �لتي �أو�سلته يف نهاية �ملطاف �إىل �لتجريد 
�لكبار  �لفنانني  ُك بع�ص  مبحاولت فنانني كبار تقليد �لظو�هر �جلاذبة يف فن �لأطفال. ومت�سُّ
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�لطفويل،  �لفن  نفو�سهم هو ما مكنهم من حماكاة  لإحيائها يف  �لذهنية وحماولتهم  بالو�قعية 
�لكبار  تلهم  نتائج  �إىل  �لتعبري  يف  �ملطلقة  وحريتهم  �لأطفال  لدى  �لتجريبية  �لنزعة  توؤدي  �إذ 

وت�ساعدهم على تو�سيع نطاق روؤ�هم.
3- بع�ص �لأطفال يبدون �هتمامًا بفن �لكاريكاتري، و�لر�سم �لق�س�سي، و�لر�سوم �ملر�فقة للق�س�ص 
�ملكتوبة ملا تتيحه من �إمكانات �أكرب للتعبري و�خليال، ول �سيما يف �ملر�حل �لأخرية من مر�حل 

تطورهم �لفني.
�ملو��سيع �لتي تلح على �لأطفال طو�ل مرحلة �لطفولة هي �لبيوت و�لأ�سخا�ص و�لورود و�لأ�سجار   -4
و�لطبيعة و�حليو�نات و�حل�سر�ت و�ل�سيار�ت و�لطائر�ت و�لقو�رب. وقد تعرت�ص هذه �ملو��سيع 
�حلروب،  �سيما  ول  بهم،  �ملحيطة  بالظروف  �لأطفال  لتاأثر  وفقًا  ملحة  �أخرى  مو��سيع  �لأليفة 

فينعك�ص �أثرها يف ر�سومهم على نحٍو مكثف.
5- �لثقافة �لفنية �لعامة �لتي تتاح للطفل، مبا يف ذلك �رتياده للمعار�ص و�ملتاحف، تغني فنه وت�ساعده 

على تطويره.
6- ��ستمر�ر متنع �لطفل عن �لر�سم متنعًا تامًا �أمر ي�ستوجب �لتوقف عنده مليًا، فاأ�سبابه قد تتجاوز 

�ل�سيق �لآين، لذ� يجب �كت�سافها ومعاجلتها لي�ستعيد �لطفل عافيته �لنف�سية.
فن �لأطفال فن قائم بذ�ته، وهو ل يقل �ساأنًا عن �لفنون �لرجتالية �لتي يفخر بها �لكبار، لذ�   -7

وجب �إعالء �ساأنه ب�سكل مربمج ومنظم. 

تو�صيات للمربني:

بال�ستناد �إىل نتائج هذه �لدر��سة �أمكن �لتو�سل �إىل �لتو�سيات �لآتية، وهي قد تكون مفيدة لأويل 
�لأمر يف �حل�سانات، وريا�ص �لأطفال، و�ملد�ر�ص، ودور �لأيتام، ولالآباء و�لأمهات:

1- �لحتفاظ بر�سوم �لأطفال وعدم �إتالفها، وتعليق بع�سها يف �سالت �لبيت �أو �ملدر�سة وو�سعها يف 
�إطار ليقتنع �لأطفال باأهميتها و�أهمية تطويرها.

زيادة �لهتمام بالر�سم �حلر يف �ملد�ر�ص �لتمهيدية و�لبتد�ئية بَعّده و�سيلة للتعبري تدعم �لنمو   -2
�ملعريف لدى �لأطفال، و�لبتعاد عن �إلهاء �لتالميذ بتلوين كتب �لر�سوم �جلاهزة.

�لعامة ي�سرف  �لعر�ص  تنظيم معار�ص دورية لر�سوم �لأطفال من خمتلف �ملد�ر�ص يف �سالت   -3
عليها �أنا�ص يقدرون هذه �لر�سوم حق قدرها، و�أن يكون �ملعر�ص مق�سمًا ح�سب �ملر�حل �لعمرية 
�أجمل عندما نعرف �سن مبدعه، وقد  �لدر��سة، لأن فن �لطفل ي�سبح  �إليها هذه  تو�سلت  �لتي 
مرحلة،  كل  يف  �لأطفال  لر�سوم  �لعامة  �خل�سائ�ص  ت�سرب  على  و�لأمهات  �لآباء  ذلك  ي�ساعد 
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تر�ه وروح  �إىل عني  �لبيت بحاجة  �أطفالهم، فقد يكون لديهم فنان �سغري يف  ومالحظة ر�سوم 
ترعاه.

عدم �إغفال ر�سوم �لأطفال �ملقلقة وعر�سها على �ملخت�سني �لنف�سانيني مل�ساعدة �لأطفال على   -4
�لتعايف مما يقلقهم.

�ملعار�ص  يف  �لنقدية  مالحظاتهم  �إىل  و�ل�ستماع  دوريًا،  �ملعار�ص  �رتياد  على  �لأطفال  تعويد   -5
من  و�ل�ستفادة  �أي�سا  �أعماقهم  يف  �لفطري  �لناقد  لإيقاظ  وحماورتهم  بجدية،  معها  و�لتعامل 

روؤ�هم �ملحايدة غري �مل�سيَّ�سة.
تثقيف �لأطفال فنيًا وتعريفهم بالفن �لعاملي وفنون �لثقافات �ملختلفة منذ نعومة �أظفارهم.  -6

�إدخال تعليم �لر�سم �ملمنهج على يد �ملخت�سني �إىل �ملد�ر�ص بعد �سن �لعا�سرة، �أي يف �ل�سف   -7
�ل�ساد�ص �لبتد�ئي، لتمكني �لأطفال من �لتو��سل مع �لفن ب�سكل ممنهج بالتز�من مع �أفول فنهم 

�لفطري.
تعليم �لأطفال �أهمية حماولة خلق هوية حملية �أو قومية لفنهم، ومقاومة �غرت�ب �لفن و�لفنان   -8
عن طريق حماكاة �ملجتمع �لعربي وهمومه، فالفن �أ�سدق ر�سالة ميكن �أن يبثها �أي �سعب للعامل 

عن ثقافته وو�قعه �خلا�ص، و�سحر �لفن �لأ�سيل �أعمق �أثرً� من �أي �سيء �آخر. 

نخل�ص �إىل �أن �لأطفال ل يكبحون فنهم يف �لظروف �لطبيعية، وهذ� ما ي�سفي عليه نقاء وجماًل، 
لأننا ل ن�سعر بالفتعال يف ر�سومهم. ولكن لو ر�سم بول ْكليه مثاًل �سمكة عينها �أكرب من �لالزم لقلنا 
�إنه ير�سم كالأطفال، وقد ن�سفق له، �أما لو ر�سم طفل �سمكة بعني كبرية فلن نقول �إنه ير�سم مثل 
بول ْكليه، لأنه بب�ساطة ل يعرفه. ولكن �أل نعرف نحن �أن فنه م�ستمد من فنهم؟ �أل يجب �أن نطالب 
نيابة عن �لأطفال �لذين ي�سرق منهم كبار �لفنانني �أن تو�سع �أعمالهم يف �ملتاحف �أي�سًا؟ قد يعجبنا 
�لكبري �لذي ير�سم كالكبار، و�لكبري �لذي ير�سم كال�سغار، و�ل�سغري �لذي ير�سم كالكبار، ولكن 
�ل�سغري �لذي ير�سم كال�سغار من ين�سفه؟ �أفال ي�ستحق �لإعجاب �لأكرب و�لإعالء يف �ملتاحف لأنه 

�لأ�سل؟ �أل يوجد ور�ء كل فنان عظيم طفل؟

ها فّنًا  و�أخريً�، ل �أرجو �سوى �أن تكون هذه �لدر��سة قد وفقت يف لفت �لنظر �إىل ر�سوم �لأطفال بعدِّ
ي�ستحق �لتقدير.   
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39

املرحلة الثانية:
�لر�سم �لرمزي �لب�سيط و�لو�قعية �لذهنية

52

املرحلة الثالثة:
تطور �لو�قعية �لذهنية و�لتلوين �لغر�ئبي

72

املرحلة الرابعة:
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110

املرحلة اخلام�صة:
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154

املرحلة ال�صاد�صة:
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197

235الف�صل الثالث: �لتحليل �لنف�سي لر�سوم �لأطفال
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اإ�صدارات وزارة الثقافة والفنون والرتاث
اإدارة البحوث والدرا�صات الثقافية

�ل�سنة�ملوؤلف�لإ�سد�ر�تم
2000ح�سة �لعو�سي�لبدء من جديد1.
2000فاطمة �لكو�ريبد�ية �أخرى2.
2000د. ح�سن ر�سيد�أ�سو�ت من �لق�سة �لق�سرية يف قطر3.
2000دلل خليفةدنيانا .... مهرجان �لأيام و�لليايل4.
2000جا�سم �سفرقالت �ستاأتي5.
2001فاروق يو�سفغنج �لأمرية �لنائمة6.
2001�سعاد �لكو�ريوريثة �ل�سحر�ء7.
2001�أحمد �ل�سديقيويخ�سر غ�سن �لأمل8.
2001حمد حم�سن �لنعيميب�ستان �ل�سعر9.

2001ترجمة/ �لنور عثمانرومانوف وجوليت10.

2001د. ح�سام �خلطيب�لأدب �ملقارن من �لعاملية �إىل �لعوملة11.

2001د. ح�سن ر�سيد�حل�سن �لبارد12.

2001خالد عبيد�ن�سحابة �سيف �ستوية13.

2001�أمري تاج �ل�سر�سرية �لوجع14.

2001ح�سة �لعو�سيوجوه خلف �أ�سرعة �لزمن15.

2001غازي �لذيبةحافة �ملو�سيقى16.

2001د. هيا �لكو�ريق�س�ص �أطفال17.

2001د. �أحمد عبد �مللك�أور�ق ن�سائية18.

2001�إ�سماعيل ثامر�لفريج19.

–  ج202. 2002د. �أحمد �لدو�سري�لأعمال �ل�سعرية �لكاملة ج1 

2002معروف رفيقعلمني كيف �أحبك21.

2002خليفة �ل�سيدق�س�ص وحكايات �سعبية22.

2002�سدى �حلرمانرحلة �أيامي23.

2002عبد �لرحيم �ل�سديقيجرح وملح24.

2002ود�د �لكو�ريخلف كل طالق حكاية25.

2002د. �أحمد عبد �مللكدر��سات يف �لإعالم و�لثقافة و�لرتبية26.

2002د. عبد �هلل �إبر�هيم�لنرث �لعربي �لقدمي27.

2002جا�سم �سفركاأن �لأ�سياء مل تكن28.

2002عبد �ل�سالم جاد �هللنعا�ص �ملغني29.

2002د. زكية مال �هللمدى30.
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�ل�سنة�ملوؤلف�لإ�سد�ر�تم
2002خليل �لفزيعقال �ملعنى31.
2002د. عوين كرومي�مل�سرح �لأملاين �ملعا�سر32.
2002حممد ريا�ص ع�سمت�مل�سرح يف بريطانيا33.
2002ح�سن توفيق�إبر�هيم ناجي - �لأعمال �ل�سعرية �ملختارة34.
2003د. �سالح �لق�سبم�سرح �ل�سورة بني �لنظرية و�لتطبيق35.
2003�سيتة �لعذبة�لنو�فذ �ل�سبع36.
2003جمال فايز�لرحيل و�مليالد37.
2003د. كلثم جرب�أور�ق ثقافية38.
2003علي �لفيا�ص/ علي �ملناعيبد�ئع �ل�سعر �ل�سعبي �لقطري39.
2003ظافر �لهاجري�سبابيك �ملدينة40.
2003د. �سعاع �ليو�سفح�سارة �لع�سر �حلديث41.
2003غامن �ل�سليطي�ملرت��سقون "م�سرحية"42.
2003د. حجر �أحمد حجرمعاناة �لد�ء و�لعذ�ب يف �أ�سعار �ل�سياب43.
2003�سنان �مل�سلماين�سحائب �لروح44.
2003د. عبد �هلل �إبر�هيم�أ�سو�ت قطرية يف �لق�سة �لق�سرية45.
2003خالد �لبغد�ديذ�كرة �لإن�سان و�ملكان46.
2003عبد �هلل فرج �ملرزوقي�إبر�هيم �لعري�ص �ساعرً�47.
2004�إبر�هيم �إ�سماعيل�ل�سحافة �لعربية يف قطر48.
2004علي مريز��أم �لفو�جع49.
2004ود�د عبد�للطيف �لكو�ري�سباح �خلري �أيها �حلب50.

�إبر�هيم �إ�سماعيل�ل�سحافة �لعربية يف قطر "مرتجم �إىل �لإجنليزية"51.
2004ترجمة / �لنور عثمان

2005علي عبد �هلل �لفيا�صلآلئ قطرية52.

2005مبارك بن �سيف �آل ثاين�لأعمال �ل�سعرية �لكاملة53.

2005دلل خليفة�لتفاحة ت�سرخ.. �خلبز يتعرى54.

2005عبد �لعزيز �لع�سريي�إد�رة �لتغيري55.

2005د. عبد �هلل فرج �ملرزوقي�ل�سعر �حلديث يف قطر56.

2005خليفة �ل�سيد�ل�سرح �ملخت�سر يف �أمثال قطر57.

2005خالد زيارةلوؤلوؤ �خلليج ذ�كرة �لقرن �لع�سرين58.

2005حممد �إبر�هيم �ل�سادةعلى رمل �خلليج59.

)م�سابقة �لق�سة �لق�سرية �إبد�عات خليجية60.
2005لدول جمل�ص �لتعاون(

2005د. ح�سام �خلطيب�لأدب �ملقارن و�سبوة �لعاملية61.
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�ل�سنة�ملوؤلف�لإ�سد�ر�تم
2005د. موزة �ملالكيمهار�ت �لإر�ساد �لنف�سي وتطبيقاته62.
2005نورة حممد �آل �سعدجتريبية عبد �لرحمن منيف يف مدن �مللح63.
2005د. �أحمد عبد �مللك�ملعري يعود ب�سريً�64.
2005ح�سن توفيقوردة �لإ�سر�ق65.
2005ح�سة �لعو�سيجماديفي66.
2005د. زكية مال �هلل�لأعمال �ل�سعرية �لكاملة ج671.

ر�جنيت هو�سكوتي�أ�سباب لالنتماء68.
2005ترجمة: ظبية خمي�ص

2005ب�سرى نا�سرتباريح �لنو�ر�ص69.

2005د. ح�سن ر�سيد�ملر�أة يف �مل�سرح �خلليجي70.

2005حمد �لرميحي�أبو حيان .. ورقة حب من�سية71.

د. �أنور �أبو �سويلمتطور �لتاأليف يف علمي �لعرو�ص و�لقو�يف72.
2005د. مرمي �لنعيمي

2005�أمري تاج �ل�سر�أحز�ن كبرية73.

2005عيد بن �سلهام �لكبي�سي�لديو�ن �ل�سعبي74.

2006علي بن خمي�ص �ملهنديذ�كرة �لذخرية75.

2006با�سم عبود �ليا�سريجتليات �لق�ص "مع در��سة تطبيقية يف �لق�سة �لقطرية"76.

2006د. �أحمد �سعد�سمط �لدهر "قر�ءة يف �سوء نظرية �لنظم"77.

2006خولة �ملناعيكان يا ما كان78.

2006د. ح�سن ر�سيد�لظل و�لهجري "ن�سو�ص م�سرحية"79.

2006جمموعة موؤلفني�لرو�ية و�لتاريخ80.

2006خليفة عبد �هلل �لهز�عوجوه مت�سابهة "ق�س�ص ق�سرية"81.

2006د. يون�ص لوليدي�مل�سرح و�ملدينة82.

2006د. زكية مال �هلل�لأعمال �ل�سعرية �لكاملة ج832.

2006ح�سة �لعو�سي�لدفرت �مللون �لأور�ق84.

2006ن�سرين قفة�لظل و�أنا85.

2006�سفاء �لعبدحقيبة �سفر86.

.87)Gulf 2006غامن �ل�سليطيم�سرحيات قطرية )�أجماد يا عرب - هلو

–  �لهوية - �لعوملة(88. 2006د. �إ�سماعيل �لربيعي�لعامل وحتولته ) �لتاريخ 

2006حمد �لرميحيمو�ل �لفرح و�حلزن و�لفيلة "ن�سان م�سرحيان"89.

2006مرمي �لنعيميحكاية جدتي90.

2006�إمام م�سطفى�سورة �ملر�أة يف م�سرح عبد�لرحمن �ملناعي91.

2007ح�سن حمد �لفرحانديو�ن �بن فرحان92.
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�ل�سنة�ملوؤلف�لإ�سد�ر�تم
2007حمد �لرميحيمو�ل �لفرح و�حلزن و�لفيلة "مرتجم �إىل �لفرن�سية"93.
2007خالد �لبغد�دي�لفن �لت�سكيلي �لقطري.. تتابع �لأجيال94.
2007حمد �لفرحان �لنعيميدر��سة يف �ل�سعر �لنبطي95.
2007فاطمة �لكو�ريبد�ية �أخرى "مرتجم �إىل �لإجنليزية"96.
2007د. كلثم جربوجع �مر�أة عربية "مرتجم �إىل �لإجنليزية"97.
2007�سالح �جليدة�خليل.. ريا�سة �لآباء و�لأجد�د98.

�لنقد بني �لفن و�لأخالق، حتى نهاية �لقرن �لر�بع 99.
2008د. مرمي �لنعيمي�لهجري

2008ح�سني �أبو بكر �ملح�سارود�ع �لع�ساق100.

2008د. لطيفة �ل�سليطي�لوزة �لك�سولة101.

2008خليفة �ل�سيد حممد �ملالكي�ملهن و�حلرف و�ل�سناعات �ل�سعبية يف قطر102.

2008خولة �ملناعي�لع�سر �لأو�ئل.. ر�ئد�ت �لفن �لت�سكيلي يف قطر103.

2008عماد �لبليك�لرو�ية �لعربية.. رحلة بحث عن �ملعنى104.

2008د. عبد �لقادر حمود �لقحطايندر��سات يف تاريخ �خلليج �لعربي �حلديث و�ملعا�سر105.

د. جا�سم عبد �هلل �خلياط�ل�سالحف �لبحرية يف دولة قطر106.
2008د. حم�سن عبد �هلل �لعن�سي

جتليات �للون يف �ل�سعر �لعربي �حلديث107.
2008د. ماجد فار�ص قاروطيف �لن�سف �لثاين من �لقرن �لع�سرين

2009د. زكية مال �هلل�ملو�سوعة �ل�سيدلنية108.

�ملد�ر�ص �مل�سرحية109.
2009�أ. د. جمعة �أحمد قاجةمنذ ع�سر �لإغريق حتى �لع�سر �حلا�سر

2009علي عبد �هلل �لفيا�صمن �أفو�ه �لرو�ة110.

2009د. �إبر�هيم �إ�سماعيل�سورة �لأ�سرة �لعربية يف �لدر�ما �لتلفزيونية111.

د. ربيعة �لكو�ريدور �لدر�ما �لقطرية يف معاجلة م�سكالت �ملجتمع112.
2009د. �سمية متويل عرفات

2009�إ�سماعيل تامرديو�ن �لغربة113.

2009خالد �سامل �لكلباين�حلب و�لعبودية يف م�سرح حمد �لرميحي114.

2010حمد �لرميحيق�سة حب طبل وطارة "مرتجم �إىل �لإجنليزية"115.

2010د. ح�سن �ملخلف�لرت�ث و�ل�سرد116.

2010حتقيق: د.حممود�لر�سو�ينديو�ن �لأع�سى )جز�آن(117.

2010لولوة ح�سن �لعبد�هللتوظيف �لرت�ث يف �سعر �سميح �لقا�سم118.

�إ�ساءة �لو�لدين �إىل �لأبناء119.
2010�أمل �مل�سلماينوفاعلية برنامج �إر�سادي لعالجها
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�ل�سنة�ملوؤلف�لإ�سد�ر�تم
2010يا�سني �لن�سري�سحنات �ملكان120.
2010عبد�لكرمي قا�سم حربمن �أدب �لزنوج �لأمريكان121.
2010ح�سن توفيق�أزهار ذ�بلة وق�سائد جمهولة لل�سياب122.

و�ساح �ليمن123.
2010د. با�سم عبود �ليا�سريدر��سة  يف موروثه �ل�سعري

2011ندى لطفي �حلاج ح�سنيقطر �لندى124.

2011ف�سل �حلاج علي�لوحي �لثائر "�سل�سلة �سعر�ء من �ل�سود�ن"125.

2011�جليلي �سالح �لدين�سيء من �لتقوى "�سل�سلة �سعر�ء من �ل�سود�ن"126.

2011حممد عثمان كجر�ييف مر�يا �حلقول "�سل�سلة �سعر�ء من �ل�سود�ن"127.

2011م�سطفى طيب �لأ�سماء�ملغاين "�سل�سلة �سعر�ء من �ل�سود�ن"128.

2011�أبو �لقا�سم عثمانعلى �ساطئ �ل�سر�ب "�سل�سلة �سعر�ء من �ل�سود�ن"129.

2011�ل�سيخ عثمان حممد �أون�سةديو�ن �أم �لقرى "�سل�سلة �سعر�ء من �ل�سود�ن"130.

2011حممد عثمان عبد�لرحيميف ميز�ن قيم �لرجال "�سل�سلة �سعر�ء من �ل�سود�ن"131.

2011د. �سعد �لدين فوزيمن و�دي عبقر "�سل�سلة �سعر�ء من �ل�سود�ن"132.

2011ح�سني حممد حمدنا �هلل�سّبابتي "�سل�سلة �سعر�ء من �ل�سود�ن"133.

2011حممد �ملهدي �ملجذوبغارة وغروب "�سل�سلة �سعر�ء من �ل�سود�ن"134.

2011د. حميي �لدين �سابرمن �لرت�ب "�سل�سلة �سعر�ء من �ل�سود�ن"135.

2011حممد حممد علي�ملجموعة �ل�سعرية �لكاملة "�سل�سلة �سعر�ء من �ل�سود�ن"136.

2012د. رعد ناجي �جلده�لنظام �لد�ستوري يف دولة قطر137.

2012�إ�سماعيل تامر�لفريج )رو�ية( – �لطبعة �لثانية138.

2013حممد �إبر�هيم �ل�سادة�ل�سردية �ل�سفاهية139.

2013خليل �لفزيعحادي �لعي�ص140.

2013د. هند �ملفتاحهموم يف �لإد�رة141.

2013عبد�لرحمن �ملناعيهال�سكل يا زعفر�ن )م�سرحيتان باللهجة �لعامية(142.

2013عبد�لرحمن �ملناعيمقامات �بن بحر143.

2013حممد قّجة�لقد�ص يف عيون �ل�سعر�ء144.

2013ح�سني علي �جلابر�مل�سورون يف قطر – �إ�سر�قة وتاألق145.

2013ب�سرى نا�سرعناكب �لروح146.

2013د. م�سطفى عقيل �خلطيب�خلليج �لعربي – در��سة يف �لأ�سول �لتاريخية و�لتطور �ل�سيا�سي147.






