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 ايهاتب١ يألطفاٍ از َع ثسٜا عبد ايبدٜعحٛ

ستُد ستبٛب عامل: احاٚزٖ

  

يف زتاٍ أدب ٗس٠ غ َتُٝص٠ هلايف ايططٛز ايتاي١ٝ ع٢ً َبدع١ ٚأدٜب١  عسفتٓض

ألطفاٍ، ناتب١ َؿس١ٜ ي ثسٜا عبد ايبدٜع ثسٜا عبد ايبدٜع. األطفاٍ ٚؾخافتِٗ، ٖٚٞ

ًػ١ ايقطِ َٔ اؾ١ً ع٢ً يٝطاْظ اآلداب ٚايرتب١ٝ ٚح ّ،8691ٖٚٞ َٔ َٛايٝد عاّ 

 ر إٔايتدزٜظ َّٓ، ٚعًُت ب8661، ايكاٖس٠، عاّ اَع١ ع ن مظظ ايعسب١ٝ

. ٚهلا ازتباطات ع١ًُٝ ٚأدب١ٝ عدٜد٠، ٚعك١ٜٛ يف دتإ 3112ّحت٢ عاّ  تختسد

ّٛا ،غعب١ أدب ايطفٌ بٓكاب١ ايهتاب شتتًف١، فهاْت ز٥ٝظ ايعالقات دت١ٓ يف  ٚعك

اإلْطا١ْٝ. غازنت يف ايٓدٚات ٚاحملاقسات ٚٚزؽ ايعٌُ، نُا مت تهسميٗا 

 ايطاح١ األدب١ٝ يألطفاٍ. خد١َ ٠ يف اعرتاًفا ظٗٛدٖا املػهٛزبادتٛا٥ص ٚايػٗادات 

ال تصاٍ تكدِّّ ثسٜا عبد ايبدٜع َطا١ًُٖ فعاي١ يف زتاٍ أدب األطفاٍ ٚؾخافتِٗ 

َٓر ٚقت طٌٜٛ، فإْٗا تػازى بأعُاهلا األدب١ٝ يألطفاٍ يف  بإْتاداتٗا ايكؿؿ١ٝ

٣" املؿس١ٜ زتالت شتتًف١ ؾادز٠ يف دٍٚ عسب١ٝ غت٢، َٚٓٗا: زت١ً "قطس ايٓد

ايؿادز٠ عٔ اهل١٦ٝ ايعا١َ يكؿٛز ايجكاف١، ٚزت١ً "ْٛز" املؿس١ٜ ايؿادز٠ عٔ املٓع١ُ 

ايعامل١ٝ رتسجيٞ األشٖس، ٚزت١ً "ايعسبٞ ايؿػري" ايهٜٛت١ٝ ايؿادز٠ عٔ ٚشاز٠ اإلعالّ 

 ١ٗ إىل األطفاٍ. بايهٜٛت، ٚغريٖا َٔ اجملالت األخس٣ املّٛد

ٓػٛز٠ يف اجملالت، هلا نتب نجري٠ يألطفاٍ تصٜد ٚإىل داْب إبداعاتٗا ايكؿؿ١ٝ امل

"أَري يف بالد األقصاّ" ٚ"ق٤ٛ ايٓٗاز ٚاملًو شْهاز" نتاّبا، َٚٔ أُٖٗا:  96ع٢ً 

َدِبُدٚب"  "بٝت ددٜد" ٚ"ض٢ًُ ٚايًعب" ٚ"عٝد َٝالدٚ"ايػٛازع ارتًف١ٝ" ٚ"ابٔ ارتٝاط" ٚ

ادتد عُسإ" ٚ"ددٟ ٜتعًِ  ٌْٝ" ٚ"غٓا٤ يف ايبٝت املٗذٛز" ٚ"حهاٜات ٚ"َت٢ تػكب ٜا

ٚ"ال أزٜد إٔ أْاّ" ٚ"َعا يف  ايهبٝٛتس" ٚ"ايطاحس عؿفٛز" ٚ"يف حدٜك١ اذتٝٛاْات"

... نُا نتبت ضالضٌ عدٜد٠ً ، ٚ"َٔ ٜٛقغ ايػُظ"ايطٛم" ٚ"ايعؿفٛز ٚاألضد"

                                                         
 ،دٛاٖس الٍ ْٗسٚ، ْٝٛ دهلٞ، اهلٓدداَع١ باحح، َسنص ايدزاضات ايعسب١ٝ ٚاإلفسٜك١ٝ. 

 حوارات
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"حهاٜات  اذتهاٜات"، ٚضًط١ًَٚٔ أُٖٗا: ضًط١ً "د١ٓ  َٛد١ًٗ يألطفاٍ ايؿػاز،

ٚضًط١ً "حهاٜات ايطُطِ" ٚضًط١ً  ،"حهاٜات ؾبٝإ ٚبٓات"ايٓسدظ"، ٚضًط١ً 

 ..ٚضًط١ً "َع ددٟ"."حهاٜات ايعسب" 

ٚجتدز اإلغاز٠ إىل إٔ مجٝع أعُاهلا األدب١ٝ تٗدف إىل تسب١ٝ األطفاٍ تسب١ٝ إضال١َٝ، 

ٚت١ُٝٓ  ،ٚشزع ايكِٝ األخالق١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ يف ْفٛضِٗ، ٚإثسا٤ قاَٛضِٗ ايًػٟٛ

 .ذٚقِٗ األدبٞ

***** 

 ع. َت٢ بدأت َطري٠ أدب األطفاٍ ٚنٝف انتػفت َٖٛبتو يف ايهتاب١ يألطفاٍ؟

اذتكٝك١ إْين نٓت َػازن١ ٚأْا يف طفٛييت يف ادتُاع١ األدب١ٝ باملدزض١ يف ج. 

ٍّٚ بهٛز٠ يٞ يف اإل. ٚنٓت َتكد١َ دّدا يف ايًػ١ ايعسب١ٝ بداعات األدب١ٝ ٚظٗست أ

فت ثالث١ ض١ ٚأْا يف املسح١ً ايجا١ْٜٛ، ٚأّيعٓد اغرتانٞ يف ادتُاع١ األدب١ٝ باملدز

ٚناْت ٖرٙ األعُاٍ  ،ايعسب١ٝ أّٜكاإىل ١ اإلصتًٝص١ٜ اييت قُت برتمجتٗا أعُاٍ بايًػ

مل تهٔ األَٛز  ،ٍاطفيألٖٞ ٍ يهين مل أدزى ٚقتٗا إٔ ٖرٙ األعُاٍ اطفيأل

َّا يدٟ، ٚفصت يف َطابك١ اقخ١ٚ ع٢ً َطت٣ٛ املدازع، يهٔ مل أٚاؾٌ  متا

َّا يف عُل ْفظ َا. ٚبعد  يألضف َساعا٠ ٖرٙ املٖٛب١ ٚمل أْتب٘ إيٝٗا دّٝدا ْٚطٝت متا

أحهٞ هلِ هلِ عٓدَا  أخس٣ بعد إصتاب أٚالدٟ ٚنٓت أؤّيف ذيو ظٗست َس٠

هلِ اذتهاٜات ٚيطت َعتُد٠ ع٢ً نتاب ٚمل أنٔ  حهاٜات. ٚنٓت أؤّيف

هٔ َٔ ايٓاح١ٝ َعتُد٠ ع٢ً ايكؿـ ايكدمي١ ٚيهٔ نٓت أقّٛ بايتأيٝف هلِ. ٚي

أْٝظ  عٓدَا انتػفين األدٜب ايهبرياالحرتاف١ٝ فكد ظٗست َٖٛبيت بػهٌ دًٌٝ 

- عٓدَا قدَت إيٝ٘ نتابيت نًٗا فكاٍ يٞ: "أْت تطتطٝع ن ايهتاب١"ٚذيو َٓؿٛز 

ٚدفعتين  ،َٚٔ ٖٓا بدأت ٚعسفت دّٝدا أْين أضتطٝع ايهتاب١ -مج١ً ٚاحد٠ قاهلا يٞ

َت إيٝ٘ قّدٚ، إىل ذيو يف ايعامل ي٘ غٗس٠ نبري ٖرٙ ادت١ًُ امل١ُٗ َٔ ناتب

 مخط ن نتاّبا يٝختفٞ بٞ َس٠ ثا١ْٝ األدٜب ايهبري أْٝظ َٓؿٛز.

عا١َ تطِٗ نتب ٚغدؿٝات يف ايتهٜٛٔ األدب٢ ٚايجكايف ملبدع... حدثٝين عٔ ع. 

 أِٖ ايهتب ٚايػدؿٝات اييت أّثست يف َطريتو اإلبداع١ٝ يألطفاٍ؟
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يألطفاٍ ٚأضتاذ يف  ٖٛ ناتبٚذٟ د. ستطٔ قدز٠ ج. ايػدؿ١ٝ األٚىل ناْت أضتا 

ؾاحب ايه١ًُ األٚىل يف ضتاذ أْٝظ َٓؿٛز، ٖٛ األمظ، ٚأّٜكا داَع١ ع ن 

ْفطٞ؛ نإ  . َٚٔ ايهتب اييت هلا ايتأثري ايهبري يفنتابيت أٚ ايدفع١ األٚىل

ٚنجري َٔ ايهتب  "َيباب"١ُ امسٗا ، ٚزٚا١ٜ ايطفٌ املرتَد"أيف ي١ًٝ ٚي١ًٝ"نتاب 

 . اآلٕ ألخس٣ اييت ال ميهٔ حؿسٖاا

 ع. َا ٖٞ املٛاقٝع اييت تعادتٝٓٗا يف نتاباتو؟

ُّا األخالم، فأْا ؾاحب١ ج. إْين ال أ تكٝد أبّدا مبٛقٛع بعٝٓ٘ ٚيهٔ تػػًين دا٥

ُّا ايطفٌ باملٛقٛعات األخالق١ٝ ٚقد دزضت ايرتب١ٝ ٚأْٞ أ ارتًف١ٝ ايرتب١ٜٛ دعِ دا٥

ْطإ، ت١ُٝٓ غدؿ١ٝ ايطفٌ، اإلْطإ بػهٌ عاّ، ٚايطًٛن١ٝ، فإْ٘ ٜػػًين اإل

ُّا ا٥األخالقٞ، ايٛدٚد، احملب، املتعاٜؼ َع اآلخسٜٔ، ايطفٌ ايفاعٌ ايرٟ ال ٜتًك٢ د

ّٕٛ ا٥ع أعُايٞ داملعًَٛات ٚيهٓ٘ ٜطع٢ إيٝٗا، ٜطع٢ ضتٛ املعسف١، ٚمجٝ ُّا تته

ُّا أ، ٚأْا دابايتذسب١  يتذسب١.إىل ا عسض ايطفٌ ايرٟ ٜؿخبين يف أٟ ع٥ٌُ

ؤيفاتو؟ ٌٖٚ تسٜٔ إٔ ادتٛا٥ص يف ايٛقت اذتاقس ع. َا ٖٞ ادتٛا٥ص اييت حاشتٗا َ

 تؿٌ إىل َٔ ٜطتخكٗا؟

 ،أحسف ع٢ً ايهتاب١ ٚايٓػس فكطٚ ،ادتٛا٥ص إىلمل أنٔ َٓتب١ٗ أبّدا ج. إْين 

ٖرا ايؿدٜل ناتب ٚبك١، إىل املطا ؾدقا٤األٚيهٔ يف أٍٚ بداٜاتٞ تكدّ يٞ أحد 

 ّ ٚعا8666ّ عاّ ادتٛا٥صحؿًت ع٢ً  ٚفعاًل .نتابْػس يٞ أٍٚ ْٚاغس، ٚقد 

 ن ٚايٓاغ٦ ن . ٚناْت ٖرٙ ادتٛا٥ص يتكدّ يًُبتدعيف َطابك١ ٚشاز٠ ايجكاف١ 3111ّ

 َٔ ايهتاب.

ؿٌ إىل َطتخكٗا، عسب١ٝ نجري٠ دّدا ت دٛا٥ص ىادتٛا٥ص فٗٓا َتابع١َع يف اذتكٝك١ 

األعُاٍ ٚ ،، يهٔ يٝظ نٌ ايطٝاض١ٖٚٓا دٛا٥ص تؤثس عًٝٗا ايطٝاض١ بػهٌ نبري

..؟ ْٚت٢ُٓ .ٖرٙ األعُاٍ ايفا٥ص٠ أّ الٌٖ ٜتِ ْػس  ٖٞ ٚاملطأي١ ال تٓاٍ حعٗا،ايفا٥ص٠ 

عُاٍ ايفا٥ص٠ بػهٌ دٝد يف مجٝع إٔ تعٌُ ادتٗات املػسف١ أٚ ايداع١ُ ع٢ً ْػس األ

 ضتا٤ ايعامل.أ
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زغب١ األطفاٍ يف نتب ٌٖ تعتكدٜٔ بإٔ ايتهٓٛيٛدٝا اذتدٜج١ قد أدت إىل تكًـ ع. 

 ايكؿـ أٚ ضٝبكٕٛ ستب ن يهتب ايكؿـ؟

ايتهٓٛيٛدٝا ٖٞ يٝطت خاؾ١ بايطفٌ ٚال بايهتاب فكط  ج. يف اذتكٝك١ قك١ٝ

ٚجيب تكٓ ن ايتعاٌَ َع  ،ٚيهٓٗا قك١ٝ زتتُع١ٝ ؾخ١ٝ ٚثكاف١ٝ ْٚفط١ٝ

ا ّٝايتهٓٛيٛدٝا ٚايسق١ُٝ بػهٌ عاّ َع ايطفٌ ملا فٝٗا َٔ تأثري ض٧ٝ ددا عًٝ٘ ؾخ

 ا ٚيٝظ تأثريٖا ع٢ً ايهتاب فكط.ا ٚثكافّْٝٚفطّٝ

 َٛدٛد ع٢ً املٓؿات اإليهرت١ْٝٚ ابٚايهتيف ايتهٓٛيٛدٝا ميهٔ دخٍٛ ايهتاب 

فأعتكد  ،ٍ ٌٖ ٜدعِ ايهتاب ايٛزقٞ أّ الاٚأعتكد إٔ ٖرا ٜدعِ ايهتاب. أّ ايطؤ

 ٖا ألٕؤِ إيػااملطاح١ َٛدٛد٠ يًهتاب ايٛزقٞ مل ٜت فإٕإٔ زغِ ٚدٛد ايتهٓٛيٛدٝا 

 ن تكٓ ٚاملفرتض إٔ حيسؾٛا ع٢ً ، نيًٛايدٜٔ ٚاملسب ايتهٓٛيٛدٝا تتكح اآلٕ خطٛز٠

 قسّزا نبرّيا. جبت تدزجيّٝا أْٗا جتًبٜ ٖاعتكدَع ٖرٙ اآلالت اييت أ ِأطفاهلبكا٤ 

ٜكاٍ إٕ َععِ ايكؿـ املٛد١ٗ إىل األطفاٍ يف ايٛطٔ ايعسبٞ َتػاب١ٗ ٚخاي١ٝ َٔ  ع.

 ٚاإلبداع ٚايتذدٜد. َا زأٜو؟عٓاؾس ايطساف١ 

َٔ  إ املتفخـ يًهتب يف ايٛطٔ ايعسبٞ ًٜخغ إٔ ٖٓاى نجريإيف اذتكٝك١ ج.  

زمبا ٜهٕٛ ٖٓاى ْٛع َٔ ايتػاب٘ ٚيهٔ ٖرا حيدخ عٓد  ايتٓٛع ٚاالختالف ففعاًل

ت ع٢ً غبه١ ا٤ايتٛاؾٌ االدتُاعٞ ٚاملتابع ن يًكسٛاقع اقًٌٝ َٔ ايػباب املتابع ن مل

َّا ٚاملِٗ  ،ٖٓاى حيدخ ايتػاب٘ ، فسمبا ٜهٕٛايتٛاؾٌ ُّا عا املِٗ إٔ ال ضتهِ حه

ٕ ٖٓاى ال ميهٓٓا إٔ ضتهِ ْٚكٍٛ أ ،دّدا إٔ ْكسأ ْٚعٌُ ببًٛغسافّٝا حكٝكّٝا

تػاب٘ عاملّٝا ألْٓا ضتٔ َٓفتخٕٛ ع٢ً ايايتػاب٘، إذا حدخ ايتػاب٘، ضٝهٕٛ 

خػ١ٝ ع٢ً نتابات األطفاٍ ألٕ  َٛقٛعات ايعامل فسمبا ٜأتٞ ايتػاب٘ َٔ ٖٓا. ٚال

قد ٜهٕٛ دّٝدا نُا تهٕٛ ايرتمج١، فايرتمج١ ٢ً ايعامل طالع أٚ االْفتاح عاال

ال جيب إٔ ْرتدِ حت٢ ال  إْ٘إذا قًٓا ٚ ،ْرتدِ إذا ْعسْا إىل ذيو فًٔيٝطت خطّسا، 

 ع٢ً أْفطٓا. س ٚحت٢ ال ْتػاب٘ َع غريْا فطٓػًلْتأث
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ُٜالحغ إٔ نجريا َٔ زتالت األطفاٍ ايؿادز٠ يف ايدٍٚ ايعسب١ٝ حتذب عٔ ع. 

أْعاز ايكسا٤ ايؿػاز بعد فرت٠ قؿري٠ أٚ ط١ًٜٛ َٓر اْطالقٗا، َا ٖٛ ايطبب ٚزا٤ 

 املايٞ ٚايبػسٟ أٚ ق١ً زغب١ ايكسا٤ ايؿػاز يف َطايعتٗا...؟ ذيو، ٖٛ  ق١ً ايدعِ

ايدعِ ٖٛ ايطبب ٕ ق١ً ال أقٍٛ أنجس َٔ ذيو إ ،ج. ٖرا يألضف ْعّسا يك١ً ايدعِ

إٕ اذتهَٛات ال تٗتِ بػهٌ نبري بهٌ َا ٜتعًل بايطفٌ ضٛا٤ يف ذيو.  ايس٥ٝظ

ُّا أٚ ثكاف١ أٚ ؾخ١   ٚذيو ألٕ ٢ ايطفٌ،نٌ َا ٜهٕٛ ي٘ ايتأثري عًأٚ نإ تعًٝ

ًـ فإّذا عٓدَا تتك ي٘ ٚيٝطت ي٘ َطايب ال ؾٛتايرٟ بطٝط ايها٥ٔ ٖٛ ايايطفٌ 

ٜٚكًؿٕٛ ؾفخات األطفاٍ ٚزتالت  اإلْفاقات فإِْٗ ٜأتٕٛ ع٢ً ؾفخات األطفاٍ

 .يف مجٝع ايٛشازات ٜتعًل بٗرا ادتُٗٛز نٌ َاع٢ً  األطفاٍ ٜٚكًًٕٛ َٔ إْفام

ع٢ً ايكؿـ املؿٛز٠/ايطٝٓازٜٖٛات بٛفس٠ يف نٌ بعض زتالت األطفاٍ تعتُد  ع.

عدد َٔ أعدادٖا، نٝف تسٜٔ نجس٠َ ايطٝٓازٜٖٛات يف اجملالت َٔ حٝح إثسا٤ 

 ايكاَٛع ايًػٟٛ ٚت١ُٝٓ َدازنِٗ، ٚتصٜٚدِٖ بايكِٝ األخالق١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ؟ 

 هلا نتاب١ايهتاب١ فٗٓاى  لفٚٚٚفل ايتٛدٗات ٖرٙ ايطٝٓازٜٖٛات إٕ بػهٌ عاّ ج. 

ِّ ع َدازنِٗ فِٗ ٚتٛضِّٚتجّك بايكِٝ األخالق١ٝ دِٖفا٥د٠ أخالق١ٝ ٚفا٥د٠ تسب١ٜٛ ٚتص

اب ايطٝٓازٜٛ قد ّتُنٚ ،ٜتعسض هلا أؾخاب ٖرٙ ايطٝٓازٜٖٛاتاملٛاقف اييت  ٚفل

جيٝدٕٚ ايهتاب١ ايطسد١ٜ ٚايهتاب١ ايطسد١ٜ فٔ شتتًف متاَا عٔ فٔ نتاب١ 

جيٝد ايطسد يهٔ نجري ٖٚرٙ حسف١ ٖٚرٙ حسف١. ناتب ايطٝٓازٜٛ قد ال  ،ايطٝٓازٜٛ

اآلٕ ٚيهٔ  ،َٔ نتاب ايطسد جيٝدٕٚ نتاب١ ايطٝٓازٜٛ أٚ نتاب١ ايكؿـ املؿٛز٠

هتاب١ ايطٝٓازٜٛ متٓح بعض ايكِٝ ٚبعض األخالقٝات ف ْتخدخ عٔ ايكِٝ األخالق١ٝ

نتاب فإٕ . ا َٔ ايٓاح١ٝ ايًػ١ٜٛا قعًٝفَٓبّعيف ٖرٙ ايكؿـ ٚيهٔ قد تهٕٛ 

 األطفاٍ َٚا ٜعذبٕٛ ب٘ ًٕ٘ٛ َا حيبملػسف ن عًٝٗا ٜفّكاجملالت ٚأؾخاب اجملالت ٚا

ًٕٛ ايكؿـ املؿٛز٠ ، ٚأغًب األطفاٍ ٜفّكٚايكؿـ املؿٛز٠ ٖٚٛ نتاب١ ايطٝٓازٜٛ

ُّا أنج ٚقد تهٕٛ ايكؿ١ ايطسد١ٜ ٖٞ أقعف َٔ ايٓاح١ٝ ايًػ١ٜٛ. يهٓٗا فعاًل س دع

ُّا يًدٝاٍ ٚاإلثسا٤ ايًػٟٛ. ٚيهٔ نٌ  ،يًػ١ ٖرا ايٓٛع األدبٞ ضٛا٤ ٚدع
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ايطٝٓازٜٖٛات أٚ ايكؿـ ايطسد١ٜ هلا فٛا٥دٖا ٚيهٔ ٖٛ نٝف ٜتِ ايتٓاٍٚ، 

 ٚنٝف تداز ايفهس٠. 

 ع. ٌٖ ختتًف ايهتاب١ يألطفاٍ عٔ ايهتاب١ يًٝافع ن؟

َا قبٌ  ايفرت٠ ٚاًلأ ،الث١ أقطاّ يف أثٓا٤ ايهتاب١ج. إٕ ايطفٌ ٜتِ تكطِٝ عُسٙ إىل ث

ّٝا ايطفٛي١ املتٛضط١ ٖٚٞ َٔ املدزض١ ٖٚٞ حت٢ ايطا دض١ ٖٚرٙ طفٛي١ َبهس٠، ثاْ

٢ بعدٙ ْدخٌ إىل ايٝافع ن ٖٚٞ َسح١ً َٔ ايتاضع١ حت ،ٔ ايطادض١ حت٢ ايتاضع١ض

ٖرا ضٔ ايٝافع ن.  ايسابع١ عػس٠بعد ٠ أٚ حت٢ ، ٚبعد ايجا١ْٝ عػس٠ايجا١ْٝ عػس

تهٕٛ هلا  ، ٖٚرٙ ايهتاب١ٍاطفألي ايهتاب١ دص٤ َٔ ًٖٞٝافع ن ايهتاب١ ي

ا نُا ٖٞ ٚغري َكٝد٠ دّد َٔ ايٓاح١ٝ ايًػ١ٜٛ ااتطاّعتهٕٛ أنجس َع١ٓٝ  َٛاؾفات

 تتٓٛع املٛقٛعات ٚتتطع ايًػ١.ففٝٗا ، َكٝد٠ يف املٛقٛعات ايؿػري٠ أٚ ايف١٦ ايؿػري٠

ٚممهٔ إٔ  .ٜهٕٛ ايهاتب أنجس حتسّزا ٚأنجس اْطالًقا َٔ ايعُس ايؿػرينُا 

ط١ًٜٛ فٗٛ اآلٕ ميهٓ٘ ايكسا٠٤ ضتٛ مخط ن ؾفخ١ أٚ َا١٥ ؾفخ١ ألٕ تهٕٛ ايكؿ١ 

َٛقٛعات  إىل طسمميهٓٓا أّٜكا ايتٚ... تتطع ايطفٌ تتطع َدازن٘ ٚاملٛقٛعات

ذتٌ َػهالت تهٕٛ ا ارتًفٝات إّذٚ املٛقٛعات ادتُاع١ٝ ٚٚاقع١ٝ ٚخٝاي١ٝ. ٚنٌ

ٚنٌ  ،ٓفط١ٝ أٚ االدتُاع١ٝايٝافع ن يف ٖرٙ ايفرت٠، َٔ حٝح حٌ املػهالت اي

 ايطٔ. ادٗٗا ايطفٌ ميهٔ َٓاقػتٗا يف ٖرٜٙٛاألَٛز اييت 

 ؟بايهتاب١ يألطفاٍ أنجس َٔ ايسدٌاملسأ٠  تٗتِ ٌٖع. 

ٔ َٔ ايهتاب١ يألطفاٍ إال إٕ تُهتطفٌ فٝٗا نجري َٔ ايكسب ٜعين مل ًيج. ايهتاب١ 

فٗرا زمبا ٜتٝطس  املع١ٓٝ ٚايكسب َٔ ٖرٙ املٛقٛعات، ٖٓاى ْٛع َٔ ارتربات نإ

تهٕٛ  ايسدٌ. ٚايعالق١ ب ن املسأ٠ ٚايطفٌ ٖٞ قد تهٕٛ أق٣ٛ، قد َٔأنجس يًُسأ٠ 

ن١ ط١ًٜٛ ب ن ايطفٌ ٚٚايدت٘، قد ٖٓاى َطاح١ أعُل، ألٕ ٖٓاى أٚقات َػرت

ايسدٌ قد تهٕٛ ي٘  ، ٚيهَٔٔ ايطفٌ أنجس ١تهٕٛ طبٝع١ املسأ٠ ٖٞ قسٜب

 .ٚشتتًف١ عٔ ذاى ٛقٛعات َتٓٛع١َ

ّٝا، َٚا ٖٞ طُٛحاتو ايكاد١َ يف زتاٍ ايهتاب١  ع. َا ٖٞ أعُايو اييت ؾدزت حاي

 يألطفاٍ؟
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ملعازف يطٔ ايطادض١ نتاب ؿدز عٔ داز افّ 3131ط١ٓ آخس إؾدازاتٞ يٚأَا ج. 

منس "ٚنتاب امس٘  يف ضٔ ايسٚق١، ًفتا٠ ايؿػري٠امس٘ "نبري٠ ألٍٚ َس٠" ٖٞ قؿ١ ي

ّٝا بعٌُ  أْا "عػبٜأنٌ اي ، ٖٚٞ "ايطًط١ً ايرتب١ٜٛ"ضًط١ً امسٗا ع٢ً أقّٛ حاي

 ،دٜٔ ٚاملسبٝ نيًٛايزغاد ايرتبٟٛ اإلحتهٞ نٌ املٛقٛعات ٚيهٔ أْا أزفكٗا بٛزق١ 

بعض املفاتٝح ٚاإلزغادات ايرٖب١ٝ يًٛايدٜٔ ٝٗا ايكِٝ ايطًٛن١ٝ ٚاألخالق١ٝ ٚٚأب ن ف

ٜٚجُسٚا َا ْسدِٖٛ َٔ  ،بػهٌ دٝد بٞيتعاٌَ ٚايتفاعٌ َع ايعٌُ األديٝكَٛٛا با

 ايٓٗك١ األخالق١ٝ ٚايطًٛن١ٝ ٚايرتب١ٜٛ.

 ع. إٕ ضأيو أحد نٝف ٜؿبح ناتب ْادّخا يألطفاٍ فبُاذا تٓؿخٝٓ٘؟ 

َٛضّٛعا حت٢ ٜهتب يف املٛقٛعات  يف اذتكٝك١ إْ٘ جيب إٔ ٜهٕٛ ناتبج. 

ٚيف عًِ ايرتب١ٝ بػهٌ  املدتًف١، ٚإٔ ٜكسأ بػهٌ دّٝد يف ايرتب١ٝ، ٚايرتب١ٝ ايٓفط١ٝ،

ايعًِ  طالع ع٢ً نٌ َا ٖٛ ددٜد ٚاملدازع ادتدٜد٠ يف ٖرا، يٝطتطٝع االعاّ

 هتب هلِ. ٜ رٜٔاألطفاٍ اي يٝطتطٝع ايتعّسف ع٢ً ْفط١ٝٚ

ّٝا إٔ ٜهٕٛ َتٛاؾاًل االت ٌ بداخً٘ ٚأال ٜكتً٘ بهجس٠ االْػػدّٝدا َع ايطف ثاْ

فإٕ ٖرٙ األَٛز  اد١ٜاألَٛز امل٢ً ٚنجس٠ ايطعٞ ضتٛ ايتطابل ع ايؿساعات ٚنجس٠

ٚإٔ َع ايطفٌ بداخً٘ ّٝدا د ال بد إٔ ٜهٕٛ َتٛاؾاًل، فتكتٌ ايطفٌ داخٌ ايهاتب

 ادتٝد٠. ٖٚٛ ايطبٌٝ ايٛحٝد يًهتاب١ ع٢ً ٖرٙ ايطفٛي١ ٢ٜبك

ع٢ً َٓح ٖرٙ ايفسؾ١ ملٓاقػ١ بعض  وٝإيٚايعسفإ ايػهس  صٌٜظأتكدّ  اٚأخرّي

 األَٛز املستبط١ بأدب األطفاٍ ٚؾخافتِٗ.
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