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  سص١ ايعٛضٞ ايكطس١ٜ ايدنتٛز٠ ايهاتب١ سٛاز َع

ستُد ستبٛب عاملأ. : اساٚزٖ

  

ملٓاقػ١ َٛضٛع أدب ايطفٌ بػهٌ عاّ ٚٚاقع أدب ايطفٌ يف قطس بػهٌ خاص 

سصًت ع٢ً  دٚي١ قطس. املٓت١ُٝ إىلز٠ سص١ ايعٛضٞ ايهاتب١ ٚايػاعس٠ ايدنتَٛعٓا 

دزد١ ايدنتٛزاٙ يف ختصص إعالّ ٚثكاف١ ايطفٌ عٔ دزاضتٗا "املطاَني ايرتب١ٜٛ يف 

ايكاٖس٠، سٝح ب بعض قصص ايكسإٓ ايهسِٜ يألطفاٍ" َٔ داَع١ عني مشظ

 ايتدصص.ْفظ املادطتري يف  غٗاد٠سصًت َٔ ادتاَع١ ذاتٗا ع٢ً 

ٚغػًت خالٍ َطريتٗا ايع١ًُٝ ايعدٜد َٔ  ،ٚايتًفصٜٕٛ يف قطسعًُت يف اإلذاع١ 

ز٥ٝط١ قطِ بساَر األضس٠ ٚايطفٌ بتًفصٜٕٛ قطس، ٚز٥ٝط١ قطِ ايرباَر  :املٓاصب َٓٗا

 ايع١ًُٝ بايكٓا٠ ايجا١ْٝ بتًفصٜٕٛ قطس. 

إٕ َطريتٗا ساف١ً باإلبداع ٚاإلْتاز األدبٞ يف ايعدٜد َٔ اجملاالت َجٌ ايكص١ ايكصري٠ 

ُٛعات اجملفكد صدزت هلا عدٜد َٔ  يػعس ٚايدزاضات ٚنتب األطفاٍ ٚغريٖا.ٚا

يًف٦ات ايعُس١ٜ املدتًف١   املٛد١ٗ ايكصصٌ ػعس١ٜ يألطفاٍ، ٚضالضايكصص١ٝ ٚاي

زتاٍ ايدزاضات صدز هلا نتاب "املطاَني يف ٚ .، ٚزٚا١ٜ "غصالٕ" يألطفاٍألطفاٍي

 ."دزاض١ حت١ًًٝٝ() ايرتب١ٜٛ يف بعض قصص ايكسإٓ ايهسِٜ يألطفاٍ

فص١ْٜٝٛ يألطفاٍ، ٚيف تأيٝف يهجري َٔ ايرباَر اإلذاع١ٝ ٚايتًغازنت يف إعداد ا

، ٚزت١ً ُا ضاُٖت يف حتسٜس زت١ً محد ٚضشسعدد َٔ املطًطالت اإلذاع١ٝ. ن

، إىل داْب ايهتاب١ يف ايصشف ٚاجملالت ايكطس١ٜ ٚغريٖا. ٚفاشت يألطفاٍ َػاعٌ

ٚتسمجت أعُاهلا األدب١ٝ إىل يػات  .االت ايهتاب١ ٚاإلبداعيف زتبايعدٜد َٔ ادتٛا٥ص 

سصًت خالٍ َطريتٗا األدب١ٝ ع٢ً عط١ٜٛ ايعدٜد َٔ املسانص املٗت١ُ إْٗا  .شتتًف١

بجكاف١ ايطفٌ. ٚهلا َػازن١ فعاي١ يف املٗسداْات ٚاألْػط١ اإلعال١َٝ ارتاص١ 

  .ايٛط١ٝٓ ٚايدٚي١ٝبايطفٌ ٚايجكاف١، ٚايٓدٚات ٚاملؤمتسات 
                                                         

 ،دٛاٖس الٍ ْٗسٚ، ْٝٛ دهلٞ، اهلٓدداَع١ باسح. 

 حوارات
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 نٝف َٚت٢ بدأت جتسبتو يف ايهتاب١ األدب١ٝ يألطفاٍ؟ع: 
يف بدا١ٜ َسس١ً ، يهتاب١ يألطفاٍ بدأت يف ضٔ َبهس٠جتسبيت األدب١ٝ األٚىل يف از: 

ِ يف بساَر األطفاٍ يف إذاع١ ، سٝح مت اختٝازٟ يإلعداد ٚايتكدٜايدزاض١ ايجا١ْٜٛ

، مت ارتُطني أْػٛد٠ يًطفٌت َا ٜكازب ، َٚٔ ٖٓاى أعددت ايرباَر ٚنتبقطس

 رباَر األطفاٍ يفرت٠ ش١َٝٓ ط١ًٜٛ.تًشٝٓٗا ٚأداؤٖا ٚإذاعتٗا ب

ّ املس٥ٞ مبذسد ختسدٞ َٔ ٖرٙ ايتذسب١ اَتدت َٔ اإلعالّ املطُٛع إىل اإلعال

، مما أضاف يٞ ١ يرباَر األطفاٍ يف تًفصٜٕٛ قطسي، سٝح عًُت نُطؤٚادتاَع١

اب١ قصص األطفاٍ ، فبدأت نتت ٚايصٛز٠ارترب٠ اإلعال١َٝ بايصٛاملصٜد َٔ 

املطًطالت االدتُاع١ٝ ، ٚبعض إلضاف١ يًرباَر ايرتب١ٜٛ اهلادف١، بااملصٛز٠ يًتًفاش

محد ٚضشس،  ١ٝ جمل١ً األطفاٍ ايٛسٝد٠ سٝٓراى.. ثِ بدأت ايهتاب١ ايصشفٚايتع١ًُٝٝ

 .بعدٖا تٛقفتاٚ، ٚايًتإ بكٝتا يفرت٠ قصري٠ ستدد٠ َػاعٌ ثِ زت١ً

ًت ع٢ً غٗاد٠ ايدنتٛزاٙ يف أدب ايطفٛي١ يف ايكاٖس٠، فهٝف تٓظسٜٔ إىل سصع: 

 ٖرٙ ارتط٠ٛ يف ضٝام أدب األطفاٍ يف قطس؟ 

َٔ ايعًِ ٚارترب٠ يف  ا الٖتُاَٞ بٗرا ادتاْب األدبٞ فكط قسزت االضتصاد٠ْٚظًسز: 

، بٌ غػٌ بٗا ٚقيت، يٝصبح تسنٝصٟ ع٢ً أدب ايطفٌ يٝظ زتسد ٖٛا١ٜ أٖرا اجملاٍ

١ًٝ ، مبشاٚي١ تصٜٚد املهتب١ احملدٚزٟ األضاضٞ يف اجملتُع ايكطسٟ ٝهٕٛ ٖٛي

، د َساسٌ ط١ًٜٛ َٔ ايدزاض١ ٚايبشح، ٚايصادز٠ بعبكصص األطفاٍ اهلادف١

 ٙ.. فهاْت زضاييت املادطتري ٚايدنتٛزاٌ َع األدٝاٍ ادتدٜد٠ َٔ األطفاٍٚايتٛاص

ربات ايطابك١ ٚاألنادمي١ٝ يف زتاٍ ، ثِ اضتصادتٞ َٔ ارتو ايدزاض١ايٓاتر األٍٚ يتً

ٖٓاى أمسا٤ يف ٖرٙ ، يف ايٛقت ايرٟ مل تهٔ التايهتاب١ يًطفٌ يف مجٝع اجملا

  ايطاس١ ضٛاٟ.

َاذا عٔ َٛضٛعات إصدازاتو اييت تعادتٝٓٗا )يف نتابتو يألطفاٍ( قص١ً ع: 

 ٚغعًسا؟

، تٗدف إىل ١٦ٟٝ اييت ٜعٝؼ فٝٗا ايطفٌ ايكطسَٛضٛعاتٞ َعظُٗا َطتُد٠ َٔ ايبز: 

اقف ايٛاقع١ٝ اييت أزاٖا َٔ ، ٚضسد بعض املٛداب١ ع٢ً بعض أض١ً٦ ايطفٌ ايصعب١اإل
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، َٚسغد٠ إىل ْػأ٠ ايطفٌ ع٢ً ايكِٝ ٚاملبادئ سٛيٞ، يف َٛضٛعات ٖادف١، ٚتع١ًُٝٝ

 ثِ اإلضال١َٝ ٚاألعساف ٚايعادات ادت١ًُٝ ٚايد١ٜٝٓ يف اجملتُع ايكطسٟ ٚارتًٝذٞ أٚال

  سب١ٝ املدتًف١.اجملتُعات ايع

تعسٜف ببعض ، ٚايٚبايٓطب١ يًػعس، فكد بدأت فٝ٘ َبهسا، باألْاغٝد ايتع١ًُٝٝ

إلزغادٟ يف ، ثِ اجملاٍ ايتٛدٝٗٞ ٚا١، ٚايعادات ايهسميزتاالت ايرتاخ ايكطسٟ

 َعظِ زتاالت اذتٝا٠.

 نٝف تٓظسٜٔ إىل ٚاقع أدب األطفاٍ يف دٚي١ قطس؟ع: 

قالّ تعد ع٢ً ، سٝح ال تٛدد ض٣ٛ بطع١ أادًبأدب ايطفٌ يف قطس ال ٜصاٍ دز: 

ٚاألخس٣ حباد١ يإلزغاد  ،بعطٗا ٜبػس مبطتٜٛات ع١ًُٝ زاق١ٝ، أصابع ايٝد ايٛاسد٠

 .. ٌ ايع١ًُٝ ٚاألدب١ٝ، ٚخاص١ أْٗا ال تعتُد ع٢ً أضظ ايهتاب١ يًطفٚايتٛدٝ٘

ألدب ، ساش ع٢ً دا٥ص٠ ايدٚي١ ض اإلصدازات يف أدب ايطفٌ احملًٞٚال أْط٢ إٔ بع

 .ايطفٌ يف بعض املٛاضِ

 َا َد٣ أ١ُٖٝ دٚز األدب يسفع َطت٣ٛ ايطفٌ ايفهسٟ ٚاألدبٞ؟ع: 

، ات ايد١ٜٝٓ ٚاالدتُاع١ٝ ٚايع١ًُٝا يف بح ايكِٝ ٚاملعتكددٚز األدب فعاٍ دًدز: 

ٗا ايطفٌ يف َساسٌ ٚايتع١ًُٝٝ ٚايب١ٝ٦ٝ ٚغريٖا َٔ اجملاالت اييت جيب إٔ ٜتعسف إيٝ

، ٢ ٚاألْاغٝد اييت تسدد َٔ خالهلاهُا ٜٓذرب ايطفٌ إىل املٛضٝك، فعُسٙ املدتًف١

، ٚال اٜات املفٝد٠، ٚاييت ٜكسؤٖا بٓفط٘ أٚ تكسأ ي٘نريو ٖٛ ٜٗتِ بايكصص ٚاذته

ْٓط٢ إٔ َعظِ غعٛب ايعامل بدأت َٓر بد٤ ارتًٝك١ تتعاط٢ اذتهاٜات ٚايطسد 

األضًٛب  ـٚال تصاٍـ، ٚناْت تًو ايٛض١ًٝ يكصصٞ يف َعظِ ايتذُعات ٚايب٦ٝاتا

ٚضريِٖ ٚزتتُعاتِٗ ، ْٚكٌ جتازب اآلخسٜٔ غس يف ايتعًِٝ ٚايتٛدٝ٘ ٚايرتب١ٝايػري َبا

١ يٓكٌ ثكاف١ األَِ َٔ أ١َ ، ٚاييت ناْت َٔ أِٖ ايٛضا٥ٌ ايكدمئَ ب١٦ٝ ألخس٣

مسات ، مما دعٌ ايعامل غب٘ نتاب َتٓكٌ حيٌُ نٌ ألخس٣، َٚٔ زتتُع آلخس

  ٚاالدتُاعٞ إىل ايعامل أمجع.، ٚإزثٗا ايجكايفافٝتٗا، ٚتكايٝدٖااألَِ ٚتٛازخيٗا ٚدػس
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 َا ٖٞ ادتٛا٥ص ايكطس١ٜ اييت ٜتِ َٓشٗا يف زتاٍ أدب األطفاٍ؟ع: 

اطري ايػعٛب َٔ سكب١ ش١َٝٓ ٚال ْٓط٢ ٖٓا دٚز ايرتمج١ اييت ْكًت سهاٜات ٚأض ز:

، يطا٥د٠ يف ايعاملمبعظِ ايًػات ا ، يتصبح َتٛافس٠ بني أٜدٟ ايصػاز ٚايهبازألخس٣

 عسضت يف ،فالّ ضُٝٓا١ٝ٥ٚسٝح مت حتٌٜٛ ايهجري َٓٗا إىل َطًطالت تًفص١ْٜٝٛ ٚأ

ايطٓدباد ٚعال٤ ايدٜٔ ٚعًٞ بابا  زسالت نٌ َهإ ٚمبعظِ ايًػات ايعامل١ٝ، َجٌ

ات ايػعٛب ، ٚغريٙ َٔ سهاٜٚاملٓكٛي١ َٔ ايهتاب ايرتاثٞ "أيف ي١ًٝ ٚي١ًٝ"

 ٚأضاطريٖا املدتًف١.

 نٝف تٓظسٜٔ إىل دٚز ادتٛا٥ص ٚايتهسِٜ يف االزتكا٤ بأدب ايطفٌ؟ع: 
، ع ٚاذتافص إلبداع األفطٌ ٚاألسدخاملبدعٕٛ ٚايفٓإْٛ، نًُا ٚددٚا ايداف ز:

طفٌ ايعسبٞ خصٛصا، ، يتدسز يًيف َٓافط١ ثكاف١ٝ عاي١ٝ املطت٣ٛ فطٛف ٜتطابكٕٛ

، فهس ادتُاٖري قاطب١بفهس ايطفٌ ٚ ، املصٜد َٔ ايهتب ايساق١ٝٚايعاملٞ عَُٛا

 ٚاييت تجسٟ املهتبات ايعسب١ٝ ٚايعامل١ٝ حبهاٜات ٚإبداعات ق١ُٝ يف َعظِ فٕٓٛ

ٛا٥ص املكد١َ يف ٖٚٓاى ايعدٜد َٔ ادت األدب َٔ قص١ ٚغعس َٚطسح ٚزٚا١ٜ ٚغريٖا.

، ٚنٌ زتاٍ أدب ايطفٌ، يف األزدٕ ٚتْٛظ، ٚايػازق١ ٚغريٖا مما ال حيطسْٞ اآلٕ

، ثِ تػذٝع ٚحتفٝص تب١ ايعسب١ٝ مبؤيفات ايطفٌا األٍٚ إثسا٤ املهتًو ادتٛا٥ص ٖدفٗ

، ٚخاص١ إٔ تًو املٓافطات متٝص ازن١ ٚايدخٍٛ يف َعرتى املٓافطاتاملبدعني يًُػ

ٜكٌ عٔ تًو  ، ٚتطتبعد َا املٛاد ايصاذت١ يًٓػس ٚايكسا٠٤، مبعاٜري َع١ٓٝبني

ملعًَٛات ٚي١ االضتصاد٠ َٔ ا، مما ٜدفع ٖؤال٤ املبدعني حملااملٛاصفات ٚاملعاٜري

، تبك٢ َتطٛز٠ عاَا بعد آخس ددٜد٠ً ، ٖٚرا خيًل أدٝااًلٚارتربات يف ٖرا اجملاٍ

 زتاٍ أدب ايطفٌ يف نٌ َهإ.أزصد٠ ١َُٗ يف 

َا ٖٛ ٚاقع تسمج١ أعُاٍ أدب ايطفٌ َٔ ٚإىل ايًػ١ ايعسب١ٝ يف قطس، فٌٗ ٜٛدد ع: 

ْٔ ِقَبٌ اذته١َٛ أ َِ  ٚ دٚز ايٓػس ارتاص١؟ٖٓاى اٖتُاّ ًَشٛظ 
ٚاييت ، 6002ّ، أْػأت أٍٚ دا٥ص٠ عسب١ٝ ألدب األطفاٍ يف ايبالد عاّ يف قطس ز.

ت أدب األطفاٍ َع ، متٓح يفا٥ص ٚاسد يف َعظِ زتاالزصدت هلا دٛا٥ص َاي١ٝ ق١ُٝ

  ٚال تصاٍ ٖرٙ ادتا٥ص٠ َطتُس٠. .َٝداي١ٝ ذٖب١ٝ
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 ، ايعدٜد َٔ ادتٛا٥صيفٖٞ املؤضط١ ارتاص١ باذتٞ ايجكا( ٚنُا أْػأت )نتازا

.. ٖٚٞ تطتكطب ايك١ُٝ يف َعظِ اجملالت األدب١ٝ، َٚٓٗا ايسٚا١ٜ ارتاص١ بايٓاغ١٦

 ا.اد ايهس٠ األزض١ٝ ضًٜٓٛايهجري َٔ املبدعني ايعسب ع٢ً اَتد

رتمج١ ، ناْت تعتُد ع٢ً اييف ايٛطٔ ايعسبَٞٓر إٔ بدأت نتب األطفاٍ باالْتػاز 

تكٌ بني أٜدٟ ٚتًو ايكصص ٚاذتهاٜات ال تصاٍ تٓ، َٔ ايًػات األدٓب١ٝ األخس٣

ت ، أصبشبدعٕٛ ايعسب ٜٗتُٕٛ بٗرا اجملاٍ، ٚسني بدأ املايصػاز َٔ دٌٝ آلخس

.. مما أد٣ إىل تعسف تًو ايػعٛب إْتاداتِٗ ٖٞ اييت تصدز يًعامل، ٚبًػاتِٗ ايٛط١ٝٓ

 .. ايدٍٚ املصدز٠ يتًو اذتهاٜات يجكافات

 ، بٌ َا حيصٌ ع٢ًا إىل ايًػات األدٓب١ٝاٍ طبًعال ٜتِ تسمج١ نٌ قصص األطف

ع٢ً دٛا٥ص ست١ًٝ أٚ َٔ  ا األعُاٍ اذتاص١ً، ٚأًٜطاضتشطإ ٚآزا٤ ايٓكاد ٚاملٗتُني

 .. َهإ آخس

ملعظِ زتاالت األدب، يف قطس ٜٛدد ْكص نبري يف ايرتمج١ َٔ ٚإىل ايًػات األخس٣ 

اييت ميهٓٗا ايكٝاّ يبػس١ٜ ، ٚذيو ْاتر عٔ ق١ً املٛازد اٚيٝظ أدب األطفاٍ فكط

زف ٚتبادٍ ، ٜتِ ايتعآا٤ املٛاضِ ايجكاف١ٝ يف نٌ َهإا أث. ٚأسٝاًْبتًو ايرتمج١

سمج١ بعض املؤيفات إىل يػات أخس٣، ، مما ٜطاِٖ يف تاملؤيفات بني املبدعني

، ٖٚٞ أعداد ق١ًًٝ ددا َٔ زتُٛع نايفسْط١ٝ ٚاإلضبا١ْٝ، ٚايسٚض١ٝ، ٚغريٖا

 .ٚايجكايف يف ايبالد دبٞاإلْتاز األ

 أٜٔ َٛقع املسأ٠ ايكطس١ٜ يف أدب ايطفٌ ايّٝٛ؟ع: 

١ ملا ، ْطبري٠، ٚايفكري٠، تتصدز ايكا١ُ٥ ايكصملسأ٠ ايكطس١ٜ يف زتاٍ أدب ايطفٌاز: 

 ، فاألمسا٤ اييت تصدزت دا٥ص٠خيسز َٔ دٚز ايٓػس احمل١ًٝ، َٔ َطبٛعات أدب١ٝ

ٚيٝظ  ،َٔ ْصٝب ناتبتني قطسٜتنيايدٚي١ ألدب ايطفٌ يف قطس َستني، ناْتا 

عض األمسا٤ اييت ال ميهٔ ال بػاز إيٝٗا بايبٓإ يًرنٛز ايًِٗ إٖٓاى َٔ َؤيفات ٜ

 ١ إىل إْتادات املسأ٠ ٚإصدازاتٗا.، ٚإْتادٗا َكٌ بعض ايػ٤ٞ ْطبجتاًٖٗا
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 ؟سدثٝٓا عٔ إصدازاتو األخري٠ع: 

 يف تسبٟٛ حبح بٝٓٗا َٔ ،يًطفٌ املطبٛعات َٔ عددا أصدزت األخري٠، ايفرت٠ يفز: 

" غصالٕ" يًٓاغ١٦، ٚزٚاٜتإ( يألطفاٍ ٕايكسآ قصص بعض يف ايرتب١ٜٛ املطاَني)

 ٚمل  ،ادًد اسدًٜج ْػست" شٜٓب أْا"  ٚاألخس٣ ٚاملًٝامل١ٝ، ايفازض١ٝ ايًػتني إىل تسمجت

 بطباعتٗا تهفًت ٚاييت ،األطفاٍ قصص َٔ عدد ثِ ،بعد األضٛام يف طسسٗا ٜتِ

 ايكصص تًو عدا ٖرا ،"5 أْػٛدتٞ" غعس نتاب ٚنريو ،ارتاص١ يتْفك ع٢ً

 .اأًٜط ايسضِ ٚقٝد املطبع١ يف تصاٍ ال اييت
ا ٖٞ ايكطاٜا اييت ٜتِ ْػس ايعُٛد األضبٛعٞ يو يف صشٝف١ "ايسا١ٜ" ايكطس١ٜ، َع: 

 تطعني يطسسٗا؟

ٚايرٟ ٜهٕٛ ، يف اجملتُعَكاييت األضبٛع١ٝ تٗتِ بادتٛاْب االدتُاع١ٝ ٚايرتب١ٜٛ ز: 

، ٚنريو بعض املٓعطفات سٍٛ نٌ َا ي٘ عالق١ َباغس٠ فٝٗا ايطفٌ احملٛز ايس٥ٝظ

١ُٝ َٛاٖبِٗ يف ، ٚتػذٝع األطفاٍ ع٢ً تٓأدب األطفاٍ بايهتاب١ ٚايكسا٠٤ يف 

اييت تع٢ٓ بعالق١ ايطفٌ باجملتُع ٚاملدزض١ ٚغريٖا َٔ اجملاالت  ايهتاب١ ٚايتأيٝف،

 ٚاملهتب١.

ٗٛد املبرٚي١ يف صشاف١ األطفاٍ )يف قطس( ال تصاٍ ض١ًٝ٦ إذا َا ْالسظ إٔ ادتع: 

 قٛزْت بػريٖا، َا ايطبب؟

ُذالت األطفاٍ تصدز عٔ دٗات ، فٖرٙ سكٝك١ ٚاقع١، ال ميهٔ إْهازٖاز: 

ٗا ، َٓخاص١، جبٗٛد غدص١ٝ يفرت٠ ش١َٝٓ بطٝط١، ثِ تتٛقف فذأ٠ يعٛاٌَ عد٠

ٚقد  يعا١ًَ يف ٖرا اجملاٍ، ْٚكص ايتٌُٜٛ.ت ايبػس١ٜ ا، َٚٓٗا ْدز٠ ايهفا٤اايتٌُٜٛ

فت بعد أعداد ق١ًًٝ هلرٙ األضباب، َجٌ )زاغد صدزت عدد َٔ اجملالت اييت تٛق

( ٚسٝد٠ يف ٖرا املطُاز ايرٟ ال جيد ْٚٛز٠( ٚ)عٝايٓا( ٚسايٝا تكف زت١ً )داضِ

ا ٛز ٖر، ٚايهفا٤ات ايكادز٠ ع٢ً ٚيٚايتٌُٜٛ املادٟ، ٝد٠نفاٜت٘ َٔ األقالّ ادت

 املطُاز بهٌ ثك١ ٚاضتُساز، ٚعطا٤.
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ح اْصسف األبٓا٤ يف ايعصس اذتايٞ، َٔ ايهتاب ٚاجمل١ً ، سٖٝٚٓاى ٚاقع آخس

ّٗ ، اييتايٛزق١ٝ، إىل ايٛضا٥ٌ ايتهٓٛيٛد١ٝ ، يتفتح ٌ هلِ ايدخٍٛ إيٝٗا بطػط١ شزتط

 ١ ٚايع١ًُٝ يف شتتًف اجملاالت.هلِ بٛابات اآلفام ايجكافٝ

األدٓب١ٝ ناإلصتًٝص١ٜ  بتعًِٝ أبٓا٥ِٗ ايًػات اٖتُاّ أٚيٝا٤ األَٛزإلقباٍ ع٢ً نُا إٔ ا

، دٕٚ َساعا٠ يتكدِٜ ايًػ١ ّ األٍٚ يًسٚض١ ٚاملساسٌ ايتاي١ٝ، َٓر بدا١ٜ ايعاٚايفسْط١ٝ

جيعٌ َعظِ أبٓا٤ األدٝاٍ ايكاد١َ، غري ًَُني ، مما يعسب١ٝ نًػ١ أٚىل هلؤال٤ األبٓا٤ا

طبٛعات ايعسب١ٝ بهٌ أْٛاعٗا.. األبٓا٤ إىل جتاٌٖ امل، ٖٚرا َا ٜدفع بًػتِٗ ايعسب١ٝ

، زغِ احملاٚالت املتعدد٠ يتٛضٝح تًو املػه١ً يف َػه١ً نرب٣ ال ٜعٝٗا اآلبا٤

 ٚايٓدٚات ارتاص١ بايًػ١ ايعسب١ٝ ٚغريٖا. املؤمتسات

ع٢ً َٓح ٖرٙ ايفسص١ ملٓاقػ١ بعض و ٝإيٚايعسفإ ٚأخرًيا أتكدّ جبصٌٜ ايػهس 

 .يف دٚي١ قطس ٌأدب ايطفاألدب١ٝ ٚخاص١ األَٛز 




