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نوادر األطفال في التراث العربي ..متعة ودروس

أدب األطفال في التراث العربي
له مكانته الواضحة من خالل
تسجيل القدماء لهذا األدب الذي
يعنى بهذه الفئة العمرية ولسنا
مع الذين ينكرون عدم احتفال
األدب العربي القدمي بهذا النوع
األدبي وهناك ممن كتب لألطفال
شعرا ً ونثرا ً وتوجيها ً وتعليما ً
وتربية وترفيها ً بل سجل عن
األطفال ما قالوه من شعر وما
بدر عنهم من أقوال.
ولست في هذه املقالة مبستفيض
في ذكر ذلك ولكني أذك��ر كتاب
«أنباء جنباء األبناء» البن ظفر
الصقلي ال��ذي ي��ورد فيه كثيرا ً
م��ن أخ��ب��ار األط��ف��ال إل��ى جانب
ذلك فقد وجدنا بعض املؤلفات
التي متثل كتب الثقافة أو النوادر
امل��ج��م��وع��ة وامل��ن��ت��خ��ب��ات تفرد
بعض صفحاتها أو فصول منها
لذكر فضائل األطفال ونوادرهم
وأخبارهم وأجوبتهم املسكتة
وحكاياتهم املمتعة وما امتازوا
به من شجاعة ونباهة .فكتاب
«امل��خ��ت��ار م��ن ن���وادر األخ��ب��ار»
مجهول املؤلف واملنسوب خطأ
حملمد بن أحمد املقري فيه فصل
عن جنابة األوالد وه��و مأخوذ
بأكمله من كتاب «أنباء جنباء
األبناء» .وكتاب «التحفة الظريفة
من كل نكتة لطيفة» حلسن بن
عثمان احلكيم وه��و مخطوط
بالظاهرية حتت رقم  5782أدب
يخص الباب الثاني عشر منه
ل��ن��وادر الصبيان .وكتاب «في
التاريخ واحل��ك��اي��ات» مجهول
املؤلف بالظاهرية أيضا ً مخطوط

حتت رقم  6999أدب فيه فضائل
األوالد.
وهناك مؤلفات توجهت لنصح
ال��ص��غ��ار مثل ك��ت��اب «نصائح
الصغار» جلار الله محمود بن
عمر بن محمد الزمخشري وهو
مخطوط بالظاهرية حتت رقم
 6740أدب .وبعضها توجه إلى
املربني وم��ا يحتاجون اليه في
تأديب األطفال من حسن املعاملة
واحل���زم وال��ع��ل��وم ال��ت��ي يؤخذ
بها األط��ف��ال وأوق����ات ال��درس
وت��خ��ي��ره��ا وح�����االت األط��ف��ال
النفسية والصحية إلى غير ذلك
م��ن التوجيهات التربوية كما
يلقانا ذل��ك في رسالة الغزالي
التربوية «أيها الولد» .وكذلك
كتاب «حت��ري��ر امل��ق��ال ف��ي آداب
وأح��ك��ام وف��وائ��د يحتاج اليها
مؤدبو األطفال» ألحمد بن محمد
بن حجر الهيثمي .وه��و كتاب
مخطوط بجامعة االمام محمد بن
سعود االسالمية حتت رقم 6909
وق��د ص��در محققاً .كما وجدنا
بعض الكتب التي تتحدث عن فقد
األوالد جمع فيها مؤلفوها ما ورد
عن موت األوالد في القرآن الكرمي
واألح��ادي��ث الشريفة واألخبار
واآلث���ار واحلكايات واألشعار
ودعوة اآلباء للتسلي عن فقدهم
والصبر على مصابهم طلبا ً لألجر
والثواب .ومن ذلك كتاب «برد
األكباد عند فقد األوالد» للحافظ
احمل��دث أب��ي عبدالله محمد بن
عبدالله امل��ع��روف بابن ناصر
الدين الدمشقى .وكتاب «سلوة
احلزين على فقد األحبة والبنني»

ملصطفى محمد عبداخلالق وهو
كتاب مخطوط بالظاهرية حتت
رقم .8444
وهناك عدد من الكتب املخطوطة
ال��ت��ي ال يتسع امل��ج��ال لذكرها
تختص ب��اجل��وان��ب التعليمية
والتربوية لألطفال.
ولعلنا ونحن نتحدث عن نوادر
األطفال ونورد بعضها امنا نؤكد
ما قلناه وما نراه فاصرار مدوني
ال���ت���راث ع��ل��ى تسجيل ن���وادر
األطفال من بني ما سجلوه من
نوادر للعظماء والقادة والوزراء
والعلماء واألدب��اء والشعراء..
وغيرهم من فئات املجتمع لدليل
على ه��ذا االهتمام الكبير بهذه
الفئة وأن��ه��ا ل��م تكن مهملة أو
معزولة كما ي��رى البعض بل
هي فئة لها مكانتها كغيرها من
الفئات.
ول��ع��ل امل��دون�ين ل��ه��ذه ال��ن��وادر
بشكل عام ونوادر األطفال بشكل
خاص امنا يهدفون إلى التنشيط
والتجديد والترويح وازاح��ة
ال��س��أم وامل��ل��ل وب��ع��ث العزائم
والهمم واالبانة في الوقت نفسه
عن مشاركة األطفال غيرهم في
نسج خيوط أدبيات األمة.
قد يكون خيطا ً ضعيفا ً أو واهيا ً
أمام اخليوط األخرى ان أخذنا
ب��دع��وى االزاح���ة التي فرضها
أدب الكبار على الصغار ولكنه
خيط م��وج��ود وأث���ره مشهود
وه���ذا ي��دل��ك ع��ل��ى ع���دم اه��م��ال
تراثنا في تسجيله حتى للنادرة
املضحكة أو الطرفة املسلية أو
االجابة املسكتة أو الرد البارع

أو البديهة احل��اض��رة مل��ا ورد
على ألسنة األطفال وما أبدعوه
وقالوه.
وه���ا ن��ح��ن أوالء –في وقتنا
احلاضر– على الرغم من توافر
كل أدوات التسجيل والكتابة
والنشر واالعالن ال نداني السلف
في التفاتتنا إلى ما التفتوا اليه.
واني في اي��راد بعض ما ذكرت
س��أك��ت��ف��ي ب��ش��واه��د ومن���اذج
متتابعة دون تعليق ألنها
تعلق بنفسها وجتعلك تشعر
بالسرور واحلبور والتعجب
والدهشة واالكبار والتقدير ملن
صدر عنه مثل هذا واليكها:
دخل صبي من بني أسد وهو ابن
سبع سنني على الرشيد فعجب
منه ومن فصاحته.
فقال له الرشيد :ما حتب أن أهب
لك؟
ق����ال :ج��م��ي��ل رأي����ك ي���ا أم��ي��ر
املؤمنني فاني أفوز به في الدنيا
واآلخرة.
فأمر الرشيد بدراهم ودنانير.
فصبت بني يديه وقيل :اختر
أحبهما اليك.
فقال :أمير املؤمنني أحب خلق
الله الي وهذه من هاتني وضرب
بيده إلى الدنانير.
فضحك منه الرشيد ووصله.
وقيل :وأمر أن يضم إلى ولده.
وفي نادرة أخرى :قال بشر بن
احل��ارث :أتيت باب املعافى بن
عمران فدققت الباب فقيل لي:
من؟ قلت :بشر احلافي .قالت لي
بنية صغيرة من داخل الدار :لو
اشتريت نعالً بدانقني ذهب عنك

اسم احلافي.
وه���ا ه��و ذا ط��ف��ل يجبر أمير
املؤمنني ببديهته وحسن اجابته
على ضمه ألوالده ليتعلم معهم
فقد روي أن اخلليفة املعتصم
قال للفتح بن خاقان وهو صبي:
أرأي���ت ي��ا فتح أحسن م��ن هذا
الفص؟ لفص في يده .قال :نعم
يا أمير املؤمنني اليد التي فيها
أحسن منه .فضمه إلى أوالده.
وه��ذا طفل صغير يفحم عاملا ً
كبيرا ً بلذعة جوابه فقد دخل
احلسني بن الفضل على بعض
اخللفاء وع��ن��ده كبير م��ن أهل
العلم فأحب أن يتكلم فزجره
وق����ال :أص��ب��ي يتكلم ف��ي ه��ذا
امل��ق��ام؟ فقال :ان كنت صغيرا ً
فلست بأصغر من هدهد سليمان
وال أنت بأكبر من سليمان حني
ق��ال «أح��ط��ت مب��ا ل��م حت��ط به»
ثم قال :أترى أن الله فهم احلكم
سليمان ولو كان األم��ر بالكبر
لكان داود أولى.
وه���ذا ط��ف��ل ي��ج��ذب ق��ل��ب أبيه
اليه بحسن ج��واب��ه فقد روي
أن الرشيد كان يقول للمأمون:
يا عبدالله أحب احملاسن كلها لك
حتى لو أمكنني أن أجعل وجه
أب��ي عيسى ل��ك لفعلت .وق��ال
يوما ً ألب��ي عيسى وه��و صبي:
ليت جمالك لعبدالله –يعني
امل��أم��ون .ف��ق��ال :على أن حظه
منك لي .فعجب من قوة جوابه
على صباه وضمه اليه وقبله.
وأبو عيسى هذا هو املؤمتن األخ
الثالث لألمني واملأمون.
وه���ذا طفل يعلم أس��ت��اذه قال

أبو محمد يحيى -وكان مؤدب
امل���أم���ون ف��ي ص��غ��ره :صليت
يوما ً قاعدا ً فأخطأ املأمون فقمت
ألضربه فقال :أيها الشيخ أتطيع
ال��ل��ه ق��اع��دا ً وتعصيه قائماً؟
فكتبت بهذا إلى الرشيد فأمر لي
بخمسة آالف درهم.
وليست كل نوادر األطفال التي
سجلها التراث العربي في جانب
النباهة والذكاء وحسن اجلواب
وس��رع��ة البديهة ب��ل وجدناه
يسجل أيضا ً بعض ما يرد من
غ��ب��اوات��ه��م وم��ن ن���وادر ب�لادة
األطفال نورد هذين النموذجني:
أرس���ل رج��ل ول���ده يشتري له
رشاء للبئر طوله عشرون ذراعا ً
فوصل إل��ى نصف الطريق ثم
رجع فقال :في عرض كم؟ قال:
في عرض مصيبتي فيك يا بني.
وك��ان لرجل م��ن األع���راب ولد
اسمه حمزة فبينما ه��و يوما ً
ميشي مع أبيه اذا برجل يصيح
بغالم يا عبدالله فلم يجبه ذلك
الغالم فقال :أال تسمع؟ فقال:
يا عم كلنا عبيد الله ف��أي عبد
تعني؟ فالتفت أبو حمزة اليه
وق���ال :ي��ا حمزة أال تنظر إلى
بالغته؟ فلما ك��ان من الغد اذا
برجل ينادي :يا حمزة .فقال:
حمزة بن األعرابي :كلنا حماميز
الله فأي حمزة تعني؟ فقال له
أب��وه :ليس يعنيك يا من أخمد
الله به ذكر أبيه.
وان االستكثار من اي��راد وذكر
هذه املواقف املسجلة لألطفال ال
يزيدنا اال قناعة برسوخ أدبيات
األطفال في تراثنا العربي.

