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جوريدي، ترجم الكتاب عن  ير ورسومات راؤولريد شابنجتأليف إ ،طفالالكتاب قصة مصورة لأل

 لبنان. -منشورات دار سمير للنشر الفرنسية أنطوان طعمة. الكتاب من

حكاية  سنوات، يروي 6-0لألطفال من عمر  الذي يُقرأو، كلمة 024المكون من  يروي الكتاب

ما بفتاة ة، الى أن يلتقي يوهانئة في الغاب ة  د  حالذي يشبه الذئب ويعيش حياة و  ن الكبير الشرير وحشو

، تشي الرسومات بأنها "ليلى الحمراء" المعاصرة، تعرض عليه صداقتها، شجاعة وعنيدة صغيرة

 وتهديه كتابا يحدث انقالبا في حياته.

وص تغف، ناكتابالنظر في غالف  لتي تحمل كتابا بدل سلة الخبز، ونمعنا ،مع ليلى الحمراء نقف

يزيد اللون األسود المتمدد على كامل  .كالجدار المنيع، مامنا كالسدأعيننا في فروة وحش أسود يقف أ

 الف الداخلي الذي يعيدنا الى فروةالى الغ حسا  بالرهبة. مم ننتقلمساحة الغالف من الغموض واال

نقلب  أنولكن ما  وغة بلون الدم تنذر بالخطر والرعبمساحة الصفحتين، مصب ي تغطيالت الوحش

، ن الكتابعنوا البيضاء التي تحمل صفحةالراء الصغيرة تجل  في أسفل نجد ليلى الحم، الصفحة

مير في أذهاننا التساؤل والفضول، ويدعونا لقلب هذا التضاد يُ  تقرأ كتابها بكل هدوء واطمئنان.

 طلباً لمعرفة المزيد. الصفحات

 تدعونا الكاتبة من خالل صوت الراوي للتعرف على الشخصية الرئيسية )وحشون الكبير الشرير(

ا برؤية ويسمح لنالى الغابة التي يعيش فيها هذا الوحش الغامض، الذي يشبه الذئاب، ويدعونا الرسام 

د : )انه يرعب النا ، فمجريقوله الراوي ليؤكد ما التوترإمعاناً في زيادة الغموض و رجلهأآمار ذيله و

ب الصفحة فنقل ذكر اسمه يكفي لترتجف خوفاً أقسى القلوب( مما يمير رغبة القاريء لمعرفة المزيد.

الراوي  لكنونصف جسده العلوي يمأل فراغ الصفحة البيضاء،  ،يحملق فينا ،أسود ليفاجئنا وحش  

ً أن هذا الوحش )..ليطمئننا ب  ولم يعضعض حتى).. متحبباً لألطفال حداً منهم( ويكملوا ،م يأكل يوما

اءل ويجعل الطفل يتس، يريح توتر القاريءو ،المحب للمرح ليدغدغ خيال الطف ، ممابطة ساق واحدة(

 ألساطير، يغذونها بالخوف والغموض.اختالق بعض النا   عن سبب

لوحش األسود الى صورة اقل مع الرسام فننت تعرفنا على شخصيته،ل الكاتبة الى عالم وحشون هنا تنقلنا

 ،جالساً بين األعشاب وبين أصابعه زهرة تذكرنا بتصرفات األطفال الذين يعشقون الطبيعة

حشون طفل مع وويتجنبون عالم الكبار بصياحهم، وغضبهم، ووسائل عقابهم، فيتعاطف القارىء وال 

فنجده  ،الم هذا الوحشونعب رسام تعريفناتواصل الكاتبة وال يناسبه جداً أن يتجنب النا (.الذي )..

زهار البرية، ويغتسل بحرية في مياه النهر، ويستأن  اته في الغابة وحيداً يستمتع بأيقضي أوق

يها للحرية التي يتوق ال بامتياز صورة رومانسية الملونة، ويتلهى باصطيادها. بالفراشات الودودة

 . ر بالطف  والتعنيفوضوابط يفرضها عالم الكبادون قيود األطفال 



صوت ناعم أيقظه فجأة من أحالمه(، فاجأة تروق للطفل )..هنا تنقل الكاتبة الحدث الى م...(وذات يوم)

صوت فتاة صغيرة، تم التأكيد عليها ببراعة في الرسومات بإظهار التضاد في الحجم واللون 

المانية ية الراوي على الشخص عّرفُنا الكاتبة بصوت، حيث تُ ضاءيللشخصيتين على فراغ الصفحة الب

لم ..)  واألهم من ذلك أنهمها كله(، هزيلة الجسم، بلبا  أحمر يلف جسغيرة، صفتاة  في الحكاية )

اق اإلخترام هذا فماذا سيكون رد فعل وحشون أم ..تكن أي بادرة خوف تلوح في عينيها السوداوين(.

 تصاعد الحدث.مما ينذر ب ..)ويل هذه( ع الراوي يقولمفنسلحياته وخصوصيته؟ 

 حتكارال ، أسطورةً كما الكبار كون، وحين ال تكترث لسؤاله، يختلّقبتردد عمن ت يسأل وحشون الفتاة

تاة تتحدى الفوكما  األطفال، ..هذا المكان هو بيتي(. ته على المكان. ودون تردد يؤكد للفتاة )سلط

( مما يدل على كذب األسطورة. صار على ال وجود لعالمة تدل على ذلكشجاعة وبراءة )..سلطته ب

نقول  وحشون أن يدافع عن أسطورته التي اختلقها أمام هذا العناد )مش مهم... أريد أن ترحلي(

 فأنا القوة في هذا المكان وبالتالي أنا صاحب القرار. "،خاوةبالعامية "

 سلحينعالقة األمور ببعضها متعن السبب لفهم األطفال  يسأل كماال تقتنع بهذا الجواب، وولكن الفتاة 

، تسأل )ليش؟ هل أنت شرير؟(.  إذن الفتاة الصغيرة الهزيلة ال يهمها مظهر حب المعرفةة وبراءبال

 .الوحش الضخم وال لونه األسود، ما يهمها هو قلب هذا الوحش

ً عميقاً، وفتح  يحاول وحشون تمميل دور الشرير حتى يرعبها كما أرعب اآلخرين، ف )أخذ نفسا

 .له الفتاة أبداً  لم تهتزاألمر الذي  ًء مرعباً(.شدقيه، وأطلق عوا

لحمك ذا لم ترحلي سآكلك بوحشون لهجة التهديد والتخويف، )إ يتصاعد الحدث ويصبح مشوقاً إذ يرفع

الذئب المليئة باألسنان المدببة. هذا التهديد الكالمي قد يؤمر  وعظمك( والصورة ملء الصفحة لفكي

 في شخصية مسكونة بالخوف والهزيمة، ولكن الفتاة الصغيرة تقابله بالالمباالة.

ي( ولكن ..أنظردية، فيشير الى أنيابه المسننه )نبرة المواجهة ويستعرض أسلحته المايرفع وحشون 

بقطف األزهار البرية وتصفه بأنه غير لطيف. وهنا يغير وحشون الفتاة الصغيرة ال تنظر، بل تتلهى 

ظرة الند ن من تكتيكاته فيتقمص دور المنتصر ويطلب منها االنسحاب. تنظر الفتاة الصغيرة في عينيه

للند، وهو يقف كالمارد األسود أمامها وتقول له الجملة التي تلخص هدف القصة )انت الخاسر، كنت 

ً )..تاركةً عند قدميه  دديقة( مم تبتعأريد أن أكون مجرد ص ل ال فاألطفا ،، غالفُه قديم  متآكل(كتابا

 يأبهون بمظهر الكتاب، إنما فيما يحتوي من قصص. 

 

 

 

 



، باكرتبادرة إنسانية تحمل معاني المحبة والتعاطف والحنو أصابت وحشون باال التي هي هديةهذه ال

قمة لى ا بالقارىء يصل د  تصاعُ  إاّل أنه التقط الكتاب وتصفحه، هو لم يتلق في حيات ه كل ّها أيَّ هدية()

يكتشف أن الصداقة يمكن . ..)إذ  نقالب في تفكير الشخصية،حظة حدوث الحظة الكشف، لالحدث، 

  وأح... )جعة مواقفه وتصرفاته تجاه الفتاة مما يدعوه لمرا أن تكون ممتعة وممينة إلى هذا الحد(

 فالفتاة الصغيرة صارت اآلن بعيدة(.... لندم والفقدان )أنه كان أحمق( وشعر با

ذ تعود إ هذه الفتاة عنيدة، وعنيدة جدا(.. أن ) الكاتبة تذكرناحدث نحو النهاية، وبوفاء، هنا يتدحرج ال

أما زلت غير راغب في أن تكون صديقا لي؟( مما ..)ء وحشون بالسؤال تفاجىاليوم التالي ل في

رعة، تتحول بهذه الس التفكير، فالصفات والطباع جاهزاً، رغم التحول في اليربكه، فالجواب لي  

)فوحشون الكبير الشرير بدا على بعد ألف ميل( ورغم اعترافه لنفسه بأنه  الداخليالتحول رغم 

، وعندما تعرض الفتاة الصغيرة أن تقرأ له في ، لهذا وذاكمجرد وحشون وحيد في هذا العالم(..)

، هاته التي عرفنايأتي متماشياً مع صفا ه الظاهريداخلي ولكن ردضمني اك قبول الكتاب يكون هن

فهو السلطة وهو الذي يقرر)..علّي أن آخذ وقتاً لقيلولتي(، األمر الذي ال يزعج الفتاة التي توافق على 

لتي ا في تصرفات الشخصية العنيدة، تحول  )يا لها من صدفة جيدة، أنا أيضاً، أشعر بالنعا (.  الفور

ين من مساحة صفحتين كاملت تتنازل في سبيل الصداقة، وهي لحظة دافئة يعكسها الرسام ببراعة على

كل قلب، على ش ،ح الرسام في فروة وحشون السوداء نافذة بيضاءيفتالكتاب. وعلى الصفحة األخيرة 

عند  ر الواردتعك  االبتسامة التي أشرقت في عمق أعماق وحشون، لكن الكاتبة تخبرنا أنه من غي

 بالكبرياء والغرور.للفتاة ما بداخله، فهو ما زال، كما الكبار، مسكوناً وحشون أن يظهر 

  يمكن فهمه على عدة مستويات بحسب عمر القارىء.امتياز، إن هذه القصة المصورة عمل أدبي ب

 ،تتفاعل وتتغير مع الحدث المتصاعد الى لحظة الكشف ،الكاتبة في رسم شخصيات مستديرة نجحت

 آلخر"وحشنة" ا فيها هدف القصة من موضوعها المعاصر. النزول الى النهاية السعيدة التي يتحققمم 

نوافذ  في فتح ودور القصص والحكاياتوإمكانية الصداقة مع اآلخر المختلف، ، بسبب الجهل والخوف

النص  وينجح لتطور شخصية الطفل وفهمه للعالم الذي يحيط به. يتها، وأهموالوحدةفي جدران العزلة 

باستعمالها  والتوتر الغموضكما تنجح الرسومات المكملة ببساطتها في إمارة  التشويق في رفع وتيرة

  شد القارىء ليقلب الصفحات راغباً في المزيد. الحد األدنى من األلوان وترك الفراغ األبيض، في

ريبة قفجاءت ، ةترجملغة ال أكمر سالسة، أما القصة لجاء أسلوبة هي لغة الكاتبة، العربينت لو كا

من فهم األطفال في هذا العمر، مع وجود عدد من الكلمات الجديدة التي سيسأل الطفل أو الطفلة عن 

 ضيفها الى مفرداتها.م تُ ن م  معناها، وم  

يها فال تنتهي القصة كما انتهت قصة "ليلى والذئب" أو كما تنتهي الحكايات الشعبية، بل تنتهي نهايةً  

 . الفضائيات واإلنترنت عصرطفال أذكاء ما يتناسب و المحبب من الغموض

 

 

 


