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 األدٜب ستُد بطاّ ًَـ از َعسٛ

ستُد َعٗس مجايٞ .أ :ساٚزٙ


  

اب أدب األطؿاٍ يف األزدٕ، األدٜب ستُد بطاّ يف ٖرا ايًكا٤ َعٓا أسد أبسش نٓت

ع٢ً غٗاد٠ سؿٌ  .0291ّعاّ َازع  92يف  ،ُإًَـ ايرٟ ٚيد يف َع

ّ، ٚدبًّٛ عًِ املهتبات 0291بهايٛزٜٛع يف ايًػ١ اإلصتًٝص١ٜ ٚآدابٗا عاّ اي

عٌُ أّٜكا.  ايًػ١ ايؿسْط١ٝٚإْ٘ ٜتكٔ  .ّ َٔ ادتاَع١ األزد0291١ْٝٚاملعًَٛات عاّ 

ُّ ملد٠  ّ، نُا عٌُ يف زتاٍ املهتبات0291-0291) يف ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝا َعً

ّٝ  ا يف زتاٍ تعًِٝ ايًػ١ اإلصتًٝص١ٜ.ضت١ أعٛاّ، ٖٚٛ ٜعٌُ ساي

ْٚػاط  ،اا ٚإخساّدّ، َٚطسح األطؿاٍ تأيًٝؿ0291اٖتِ بجكاؾ١ ايطؿٌ َٓر عاّ 

ٚايكؿـ ايكؿري٠، َٚكاالت ٚدزاضات ٚقؿـ  ،ايطؿٌ ايتُجًٝٞ )دزاَا ايطؿٌ(

َطسس١ٝ يألطؿاٍ  99جس َٔ ـ أنأّيايًػتني ايعسب١ٝ ٚاإلصتًٝص١ٜ. إْ٘ ٚنتب ثكاؾ١ٝ ب

َععُٗا ػس أنجسٖا ع٢ً خػب١ املطسح، ٚمل تٓ ِتَايعُس١ٜ، ٚقٓدمبدتًـ املساسٌ 

 بعد.

قاّ بٓػاطات متج١ًٝٝ َطسس١ٝ ثكاؾ١ٝ َتٓٛع١ يف َهتبات األطؿاٍ )املهتب١ ايعا١َ 

ٌ يًُعًُني. ألَا١ْ عُإ ايهرب٣ ٚؾسٚعٗا( َٚسانص ثكاؾ١ٝ َٚدازع ٚٚزؽ عُ

 تبات ٚايٓػاط ايتُجًٝٞ ٚاملطسسٞ.ات ٚٚزغات عٌُ يف عًِ املهٚغازى يف دٚز

َّي ي٘ ضالضٌ َٚطسسٝات عدٜد٠  ا، ٚؾدزتا بايّػكد اٖتِ بكؿـ األطؿاٍ اٖتُا

ألطؿاٍ، ٜٚبًؼ عدد قؿؿ٘ ٚنتب األطؿاٍ أنجس َٔ ١٦َ َٓٗا: أٚالد َٛد١ٗ إىل ا

، ّ(0299ٚسرا٤ ايطٓبٛزٟ )، ّ(0291)ايؿٌٝ األْاْٞ ٚ، (0291ّ) اذتاز٠

َصزع١ األؾدقا٤ )عٔ زٚا١ٜ دٛزز أٚزٌٜٚ( ٚ، (0291ّٚاألؾدقا٤ ٚايجعًب )

(0299.)ّ 

                                                           
 باسح، داَع١ دٛاٖس الٍ ْٗسٚ، ْٝٛ دهلٞ، اهلٓد. 

 حوارات
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قد غازى يف نجري َٔ املطابكات ٚسؿٌ ع٢ً عدٜد َٔ ادتٛا٥ص ايتهسمي١ٝ يف أدب 

ايتأيٝـ املطسسٞ، ادتا٥ص٠ ايجايج١، دا٥س٠ ايجكاؾ١ ٚايؿٕٓٛ عٔ  األطؿاٍ ٚع٢ً زأضٗا:

دا٥ص٠ ايتأيٝـ املطسسٞ، داَع١ ّ، ٥0299ٚس٠"عاّ ألطؿاٍ "أٚالد اذتاَطسس١ٝ ي

ّ. ٚؾاش ايهتابإ يألطؿاٍ 0291سس١ٝ "زدٌ يف ايعؿؿٛز" عاّ َطعٔ املًو ضعٛد، 

طابك١ َهتب ايرتب١ٝ ايعسبٞ يدٍٚ مب"ٚدعًٓا َٔ املا٤ نٌ غ٤٢ سٞ" ٚ"ايتًٛخ" 

 ّ.9111ارتًٝر عاّ 

***** 

 ع١ًُٝ ٚايرتب١ٜٛ؟ع: يف ايبدا١ٜ، أٚد إٔ أعسف نٝـ بدأت زسًتو اي
ّ، 0291دزضُت يف َدازع خاؾ١، ختٓسدت يف ادتاَع١ األزد١ْٝ عاّ  ز:

دزاضات عًٝا عاّ عًِ املهتبات ٚاملعًَٛات دبًّٛ/ بهايٛزٜٛع أدب إصتًٝصٟ، ثِ

0291ّ. 
ّ(، ثِ يف زتاٍ املهتبات 0291-0291عًُت يف ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ َعًًُا )

(0291-0291ُّ ، َٚا شيت، ٚتؿٓسغت يًهتاب١ ٚايٓػاطات يف اخاّؾ ا(، ثِ َعً

 .ثكاؾ١ األطؿاٍ
ّٛ زغبيت يف ايتؿٓسؽ، ألٕ اْكُاَٞ  يف أٟ مجع١ٝ أٚ َؤضط١ ثكاؾ١ٝ، بطبب ايطت عك

، ؾاملطؤٚي١ٝ أَا١ْ، ٚأٟ عٌُ ؾٝٗا ٜتطًب اَؤضط١ قد ٜؤثس ع٢ً عًُٞ نجرّي إىل

ٖرٙ ُتكعـ َٔ َتابع١ ٚت ٚادتُاعات ٚزتاَالت ال تٓتٗٞ، ، َٚكابالاٚٚقّت ادّٗد

 .اْػاطاتٞ ٚتؤٓثس عًٝٗا ضًّب

ٖٞ املساسٌ  ع: نٝـ َٚت٢ بدأت جتسبتو يف ايهتاب١ األدب١ٝ يألطؿاٍ َٚا

 ٚاحملطات اييت َسزت بٗا؟
، ٚددُت ؾٝ٘ تًب١ٝ الٖتُاَٞ، ثِ 0291ّايبدا١ٜ ناْت َع َطسح األطؿاٍ عاّ  ز:

الت ست١ًٝ، ٚنتبت نتبت ايكؿ١ ايكؿري٠، ْٚػست بعض ايكؿـ يف ؾشـ ٚزت

 .َٔ ايكؿـ، مل تٓػس ٚنٓت أعسقٗا ع٢ً ْاغسٜٔ يف ايٛطٔ ايعسبٞ انبرّي اعدّد
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َّ آخس يف ايطُٝٓا، ٚنتبت عد٠ َكاالت ْكد١ٜ  اٚيف ٖرٙ األثٓا٤ نٓت أتابع اٖتُا

ِٓ اْؿٓب اٖتُاَٞ يف ثكاؾ١ األطؿاٍ  .ُْػست يف ؾشـ ست١ًٝ، ث
ُّ ت ع٢ً ْػاطني: ْادٟ ايًػ١ اإلصتًٝص١ٜ ٚدت١ٓ أغسؾ اخالٍ عًُٞ يف ٚشاز٠ ايرتب١ٝ َعً

املطسح، قٓدَت ضتٛ عػس َطسسٝات يألطؿاٍ َٔ تأيٝؿٞ ٚإخسادٞ، ٚنإ يعًُٞ 

َعًًُا أثْس نبرْي ع٢ً اٖتُاَٞ، ٚبعد إٔ تسنت ايٛشاز٠ تابعت َطسح األطؿاٍ ْٚػاط 

 ايطؿٌ ايتُجًٝٞ، ٚنتبت يف ٖرا اإلطاز أنجس َٔ مخطني َطسس١ٝ ط١ًٜٛ ٚقؿري٠

 .َٚكاالت ٚنتب عٔ ايٓػاطات ايتُج١ًٝٝ، ُْػست يف األزدٕ ٚبعض ايدٍٚ ايعسب١ٝ
ّ )ْػاط متجًٝٞ، 0291َع األطؿاٍ َٓر عاّ  ايكا٤ّ ثكاؾّٝ 111قٓدَت أنجس َٔ 

َٔ  قسا٤ات قؿؿ١ٝ، َٗازات ؾ١ٝٓ َجٌ ؾٓع د٢َ يًُطسح ٚيٛسات َٔ قٓؼ ٚعسبات

األطؿاٍ يف األزدٕ، ٚيف بعض  يف شتتًـ َهتبات أضالى َعد١ْٝ ٚطا٥سات ٚزق١ٝ(

 .املسانص ٚاملدازع، َٚا شيت بعٕٛ اهلل
ٖٓاى ستط١ ذات أ١ُٖٝ نرب٣ يف سٝاتٞ ٖٞ نتاب١ ايدزاضات ايٓكد١ٜ، بدأت عاّ 

ّ بدزاض١ عٔ ارتًٝؿ١ عجُإ بٔ عؿإ زقٞ اهلل عٓ٘ يف أدب األطؿاٍ، 0299

إداز٠ُ ايجكاؾ١ ٚايٓػس،  ْٚػَستٗا َػهٛز٠ً داَع١ُ اإلَاّ ستُد بٔ ضعٛد اإلضال١َٝ،

دزاضات يف اإلطاز ْؿط٘، ٚأعترُب دٗٛد ادتاَع١ يف ٖرا اجملاٍ ضابك١ غري  1تًتٗا 

َٛدٛد٠ آْراى يف ايٛطٔ ايعسبٞ، ال ضُٝٓا أْٓٗا َبادز٠ خٝٓس٠ َٔ َؤضط١ ع١ًُٝ بدا َٔ 

ايػسٜب إٔ تٗتِ بأدب األطؿاٍ، ٚنإ املطؤٚيٕٛ ُٜدزنٕٛ أ١ُٖٝ ٖرا األدب يف 

زتكا٤ بأدب األطؿاٍ ٚايدزاضات عٓ٘ ست٢ ٜؿبح ١ٝ، ؾًدِٜٗ اٖتُاّ سكٝكٞ بااليرتبا

ٚتٛايت ايدزاضات حبُد اهلل  .يف تسب١ٝ األدٝاٍ ٔ ثكاؾ١ األ١َ، ألُٖٝتَ٘ از٥ّٝط اداّْب

 .ٚؾكً٘
 ع: بٝٓٔ عٔ إؾدازاتو ٌٖٚ أْت زاض عٓٗا؟

ٛٓع ثكاؾ١ األطؿاٍ ْؿطٗا، ؾٗٓاى ايكؿ١ اي ز: كؿري٠، ٚايسٚا١ٜ، إؾدازات َتٓٛع١ تٓ

َٓا نْٛٞ زاقّٝ غدٜد  اعٓٗا ؾأعترب ْؿطٞ ْاقّد اٚاملطسس١ٝ ٚاملكاي١ ٚايدزاض١، أ

َٔ ًَشٛظات ايؿاسؿني يف داَع١ اإلَاّ  اايكط٠ٛ ع٢ً أعُايٞ، ٚقد تعًُّت نجرّي

 .ستُد بٔ ضعٛد اإلضال١َٝ عٓدَا نٓت  ُأزضٌ إيِٝٗ ايدزاضات
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ٕٓ إؾدازات املسس١ً  َٚع ذيو ؾاإلؾدازات دٗد إْطإ ُٜدط٤٢ ٜٚؿٝب، ٚاملِٗ أ

 .عٔ املساسٌ ايتاي١ٝ، ْٚطأٍ اهلل ايتٛؾٝل ٚايعٕٛ ااملبهس٠ ختتًـ نجرّي
َٓا املؤيؿات ؾٗٞ قؿؿ١ٝ ٚع١ًُٝ ملدتًـ املساسٌ ايع١ًُٝ، َْػست َععُٗا داَع١ُ ٚ أ

اإلَاّ ستُد بٔ ضعٛد اإلضال١َٝ َٚهتُب ايرتب١ٝ ايعسبٞ يدٍٚ ارتًٝر َٚؤضط١ أ ب 

 .، ٖٞ داز ْػس خاؾ١ َتدؿؿ١ يف أدب األطؿاٍ يف األزدٕ(ABC) ت
 ع: ٌٖ يدٜو اٖتُاَات أدب١ٝ أخس٣ غري أدب األطؿاٍ؟

أتابع األغسط١ ايطُٝٓا١ٝ٥ الٖتُاَٞ بايطُٝٓا، ؾٗٞ ُتجسٟ جتسبيت ايجكاؾ١ٝ، ٚتؿتح  ز:

ُٓا جيسٟ ع٢ً ايطاس١ يف  ْٛاؾر عدٜد٠، ٚأقسأ نًُّا تٝٓطس يٞ ذيو، نُا أنتب ع

بالد ايػاّ ٚايعسام ٚادتصٜس٠ ايعسب١ٝ ع٢ً ٚد٘ ارتؿٛف، ٚستاٚالت اآلخس اييت ال 

ٌٓ يف اهلذّٛ ايؿهسٟ ٚايعطهسٟ ع٢ً األ١َ، َجٌ َا جيسٟ يف ؾًططني اييت  ته

اغتؿبٗا ايٝٗٛد، ٚيف ضٛز١ٜ ٚايعسام ٚايُٝٔ، ٖٚرا يف إطاز قٝٓل إىل سد َا، 

 .ٛع، َٓٗا ثالخ باإلصتًٝص١ٜٚنتبت عد٠ قؿـ ٚأنجس َٔ دزاض١ يف ٖرا املٛق
 هتاب١ أدب األطؿاٍ؟ٞ ايعٛاٌَ اييت أثازت اٖتُاَو بع: َا ٖ

ٖرا قدْز، َٚٓر ايطؿٛي١ ٚأسٓظ باٖتُاّ غدٜد هلرٙ املسس١ً، ٚنإ يًكسا٤ات دٚز  ز:

َِٗ، ؾكد شادت َٔ ٖرا االٖتُاّ، ٚنريو األغسط١ ايطُٝٓا١ٝ٥ َٚطسسٝات 

ٕٓ  ،انبرّي ااألطؿاٍ اييت تسنت أثّس ٚبكٞ ٖرا ٜتؿاعٌ يف عكًٞ ٚقًيب، َع غعٛز بأ

ٖٓاى أغٝا٤ نجري٠ ال بٓد َٔ إصتاشٖا، نريو ضاعدتين ايًػتإ اإلصتًٝص١ٜ 

 .ٚايؿسْط١ٝ ع٢ً االطالع ع٢ً َا ُٜهتب يف أدب األطؿاٍ
نُا إٔ عامل األطؿاٍ ٜتُٝٓص بايؿدم ٚايربا٠٤ ٚاحملب١، ٖٚرا ٜؿعب إٔ ٜهٕٛ يف 

، ٚحياٍٚ اايطؿٌ َٓو بطٗٛي١، أَا ايهبري ؾإْٓ٘ جيادٍ نجرّي عامل ايهباز، ٜتكٓبٌ

  .إٔ ٜجبت أْ٘ ع٢ً َعسؾ١ بهٌ أَٛز ايدْٝا
 ع: ٌٖ خيتًـ أدب ايطؿٌ عٔ غريٙ َٔ اآلداب ٚأٜٔ تهُٔ ؾعٛبت٘ يف ْعستو؟

ٌٓ ٖرا َٔ أِٖ األض١ً٦ اييت ُتطسح ع٢ً ايطاس١، ز: ْعِ، خيتًـ عٔ أدب ايهباز،  يع

، 9-1، 1-9ٓا عٔ األدب املٛٓد٘ يًُساسٌ املتكد١َ املبهس٠ )َٔ ضٔ ُٝا إٕ حتٓدثال ض

9-2 ٕٓ (، ٚيًدٝاٍ دٚز َِٗ يف ٖرا ايػإٔ، ٚإٕ غ٦ٓا إٔ ْتشٓدخ عٔ ايؿعٛب١، ؾإ
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ناتب أدب األطؿاٍ ٜبتطِ ٜٚكٍٛ: "ٖرا عاملٞ، ٚضاسيت، ٚسٝاتٞ، أعٝؼ سٝاتٞ 

ساٍٚ إٔ أختّطاٖا بعٕٛ ٚأْا أقٓدّ َا ٖٛ دص٤ َٔ سٝاتٞ، ْعِ، تعرتقين ٔؾعاْب، أ

 ."اهلل
ََٔ ٜدخٌ ٖرا ايعامل ٚال ميًو ايسؤ١ٜ ٚاملٓٗر ٚاألدٚات ٚايكدزات، ؾٗٛ غري قادز  أَا 

ٕٓ َٔ ميتًهٗا ٜٛاد٘ ؾعاب ع٢ً إْتاز أدب دٝٓد، َٚع نجري٠، َٓٗا ايًػ١  ذيو ؾإ

ٚاختٝاز األيؿاظ ارتاؾ١ بهٌ َسس١ً، ٚاملٛقٛع حبد ذات٘، ٖرا إٕ نإ ٜتابع َا 

 .أّ بًػت٘، ألٕ ٖرا ٜجسٟ جتسبت٘ اهتب يف ايًػات األخس٣، َرتمًجُٜ
 دزاضتو ٚأحباثو ع٢ً عالقتو نأب بأطؿايو؟ٌٖ أٓثست ع: 

عكٛد، ٚمل ُأٚؾل بصٚادٞ، ٚعكدت ايعصّ ع٢ً ايتؿٓسؽ يًعًِ  1تصٚدت قبٌ ضتٛ  ز:

 بػهٌ عاّ، ٚعالقيت ناْت َع أٚالد أغكا٥ٞ، ٚآالف األطؿاٍ ايرٜٔ أقابًِٗ يف

، ٚست٢ أٚي٦و ايرٜٔ أزاِٖ ايٓف نجرّي  أقٓدَٗا، ٚأقٍٛ إِْٓٗ قد أثسٚاايٓػاطات اييت

ددٜد٠ َٔ خالٍ  ابطسٜك١ أٚ أخس٣، ُٜٚؿٓعًٕٛ قؿّؿ انٌ ّٜٛ يف ايػازع ٜرتنٕٛ أثّس

َٓا أْا ؾأزاقبٗا باٖتُاّ  .َٛاقـ قد ال ًٜتؿت إيٝٗا املس٤، أ

 ٞ يًطؿٌ؟ميهٔ إٔ تكدّ دسعات َٔ األدب اإلضالَ َت٢ع: 
(، 1-9ميهٔ إٔ تكٓدّ ايكِٝ اإلضال١َٝ يف األدب يف َسس١ً َبهس٠ )َٔ ضٔ  ز:

 .ٚاملِٗ ٖٓا أال ْهٕٛ ٚععٝني َباغسٜٔ، ألٕ األدب خيتًـ عٔ ايدزع ايٛععٞ
 .ِ ٚايتعًِٝ بايكد٠ٚ أَس َِٗ، ؾايهباز ِٖ أض٠ٛ سط١ٓ يًؿػازَٚعًّٛ إٔ ايتعً

تطرتعٞ اْتباٖو يف املػٗد ايجكايف اييت  أدب األطؿاٍزتاٍ يف األمسا٤ ٖٞ َا ع: 

 احملًٞ؟
ّٛ ، ؾإْٞق٦ٌٝاتؿايٞ بأدبا٤ ٖرا األدب  :ز ُٓع ثكايف خاف بأدب  ايطت عك يف أٟ جت

األطؿاٍ، ٚايطبب ايتصاَٞ بعًُٞ: ايتعًِٝ ٚايتأيٝـ ٚايٓػاط َع األطؿاٍ ال ٜتٝح يٞ 

ٞٓ املٗتُني يف ٖرا اتؿاٍ بباآلخسٜٔ، نُا إٔ االزتااًل ألتؿٌ  جملاٍ قد ٜعٛد عً

بأَٛز ال أزق٢ عٓٗا، ؾاملٓؿع١ ٚاملؿًش١ ٚاجملا١ًَ تػًب ع٢ً ايعالقات، ٖٚرا أَس ال 

بٗرٙ ايعالقات ٚاملؿاحل، ؾٝدسز أدب  اأزغب ؾٝ٘، ألٕ أدا٤ األَا١ْ ضٝهٕٛ َسّْٖٛ

هلرا أْا بعْٝد عٔ ٖرٙ املؤضطات ٚ .األطؿاٍ عٔ ٖدؾ٘، يٝؿبح ٚض١ًٝ تهٓطب َٚٓؿع١
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ُِ أسّدٚاألؾساد ، ٖٚٓاى آخسٕٚ ٜدزنٕٛ َا أعين، ا، ٚيهٓين سرْز دّدا، ٚال أٓتٗ

 .ِٖٚ بعٝدٕٚ عٔ تًو األدٛا٤ غري املسغٛب بٗا
األطؿاٍ يهٓتاب، بكدز َا ُٜتاح يٞ  أعُااًل يف أدب آخس، أقسأ بني ٚقت َٚٚع ذيو

ٛب٘ عكٛد ٖٛ شنسٜا تاَس، املتُٝٓص بأضً 1َٓٗا، ٚأنجس اضِ تأثست ب٘ َٓر أنجس َٔ 

 .َٚٛقٛعات٘
نٝـ ميهٔ إٔ ْتكُـ غدؿ١ٝ ايطؿٌ ْٚؿهس بطسٜكت٘ ست٢ ْطتطٝع إٔ  ع:

 ْهتب ْٚؿٌ إيٝ٘؟
ضؤاٍ َِٗ، ٚادتٛاب ٖٛ َا ميتًو ايهاتب َٔ قدزات ْؿط١ٝ ٚعك١ًٝ َٚعسؾ١ٝ  ز:

"، ٜتؿاعٌ َع َادت٘ األدب١ٝ نأْ٘ طؿٌ ميتًو اٚاٖتُاّ تتٝح ي٘ إٔ ٜهٕٛ "طؿاًل نبرّي

ٍٛٓ ايطؿٌ  إَهاْات ايتأيٝـ ٚايهتاب١ ٚشتاطب١ ايطؿٌ بـإبداع ٚصتاح، ست٢ ٜتش

ايكاز٤٣ إىل ؾكا٤ات ايتؿهري اذتس ٚاالبتهاز ٚاإلبداع، َجٌ أطؿاٍ ايدٍٚ األخس٣، 

َّ  ا.نبرّي اؾاملسبٕٛ ٖٓاى ٜٗتُٕٛ بايطؿٌ ٚتسبٝت٘ ٚثكاؾت٘ اٖتُا
ؿهسٟ ع: َا َد٣ أ١ُٖٝ دٚز األدب يالزتكا٤ بٓؿط١ٝ ايطؿٌ ٚزؾع َطتٛاٖا اي

 ٚاألدبٞ؟
ٜدزى ناتب أدب األطؿاٍ أْٓ٘ ٜعٌُ يريتكٞ بايطؿٌ، يف إطاز َٓٗر عًُٞ حيسف  ز:

ََٖت٘ ضتٛ سكاز٠ َتذدد٠، ٖٚٛ  اع٢ً إٔ ٜهٕٛ ايطؿٌ َطتكباًل قادّز ع٢ً إٔ ٜكٛد أ

غإٔ أضِٗ يف إصتاشٙ عًُا٤ َٔ أَجاٍ ايبدازٟ ٚايطربٟ ٚابٔ ت١ُٝٝ ععِٝ  احيٌُ إزّث

 ٚابٔ ايػاطس ٚابٔ ايٓؿٝظ ٚابٔ سذس ايعطكالْٞ ٚؾؤاد ٚايرٖيب ٚابٔ نجري

ٍّ ٜكع٘ األدٜب  ضصنني، ذنسْاِٖ ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ ال اذتؿس، ٖٚرا ٖدف ضا

ٍِ" ُٜطِٗ يف سكاز٠ أَت٘، ٜٚؿٝد سكازات  ْؿب عٝٓٝ٘، ؾٝؿبح ايطؿٌ َػسٚع "عأي

 .اآلخس، ٖٚرا ٖدف أضاع َٔ أٖداف ايرتب١ٝ مبؿَٗٛٗا ايػاٌَ
إثاز٠ اٖتُاّ األطؿاٍ بتعًِ ايًػ١ ايعسب١ٝ ِٖٚ الٜػعسٕٚ بهًٌ  ع: نٝـ ميهٔ

  ًٌَٚ؟
! يػتٓا ايعسب١ٝ َع١ًَٛ، ٖٚٞ ٖٜٛتٓا ٚٚعا٤ سكازتٓا، اَّع اٚداؾّع اضؤاٍ ُٜجري سصّْ ز:

ُٚٓعاظ  ٕٓ املسبني َٔ آبا٤ ٚأَٗات َٚعًُني ٚ ؾإْٗا تكـ باضتشٝا٤ أَاّ أطؿايٓا، أل
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 اٚأدبا٤، ٖؤال٤ ال ميًهٕٛ قدّز نص ثكاؾ١َٝهتبات َٚػسؾني ع٢ً َساٚأَٝٓات 

ُّ ََٔ زسِ زبٞ، ٖٚٓاى قطٝع١ بني  اَٗ َٔ ايعٓا١ٜ بٗا ٚإٜؿاهلا ق١ٜٛ إىل أطؿايٓا، إال 

هؿٞ إٔ ْٓعس إىل َعذِ يطإ املسبني ٚبني َعادِ ايًػ١ ايعسب١ٝ اييت عًُّت اآلخس، ٜٚ

َعذِ أنطؿٛزد ايرٟ ال غو قد تأثس مبٓٗذ٘ ؾاْعٛ  -ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ- ايعسب

َٓا ضتٔ ؾكد عذصْا عٔ إٔ ْبٝٓٔ يؿػازْا ق١ُٝ َعامجٓا ٚاإلصتًٝصٟ ايكدِ،  أ

َٚؤيؿٝٗا يف دا٥س٠ اٖتُآَا بًػتٓا ايعسب١ٝ، ٚضتٔ خازدٗا، َٚا أنجس َا ترتدد ايعا١َٝ 

 بدٍ ايؿؿش٢ يف بٝٛتٓا َٚدازضٓا َٚؤضطاتٓا ايرتب١ٜٛ ايجكاؾ١ٝ.

" اميٓجً٘ نتابإ: األٍٚ عٓٛاْ٘ "ٚيدٟ يٝظ دباّْآتٞ ع٢ً َػٗد يف ؾًب ٖرٙ املطأي١ 

طًب١ املدازع قُٔ املسس١ً ّ(، ٖٚٛ قُٔ زتُٛع١ َٛٓد١ٗ إىل 9109عاّ  )ْػس

 9-9األضاض١ٝ، حيٟٛ مخظ قؿـ قؿري٠ يطًب١ ايؿـ ايجاْٞ األضاضٞ )َٔ عُس 
ٕٓ َعادت١ َٛقٛعات٘ تتكسّٜب ّٓؿس ا(، يػت٘ ال تٓاضب املسس١ً ألْٗا أنجس ؾعٛب١، نُا أ

ٕٓ َؤيؿٝ٘ َعسٚؾٕٛ يف زتاٍ ٚتجري املًٌ، ٚزضا٥ٌ قؿؿ٘ ٚعع١ٝ َبا أدب غس٠، َع أ

ٕٓ ايكؿـ ال تساعٞ املؿسدات ارتاؾ١ بتًو املسس١ً، ٚال  األطؿاٍ، ٚاألِٖ َٔ ٖرا أ

ايرتانٝب ايًػ١ٜٛ اييت البد إٔ تعتُد ع٢ً مجٌ قؿري٠ تٓاضب تًو املسس١ً اييت تتٛد٘ 

ٕٓ َؤيؿ٘ ال ٜعسف املعذِ ايًػٟٛ ارتاف هلا، ؾاملطأي١ ايع١ًُٝ ٖ ٓا َعد١َٚ، ٜٚبدٚ أ

، مل ّٜطًع ع٢ً زضَٛات َات٘ بسٜػ١ غدـ ٜبدٚ أْٓ٘ َبتد٤٣بتًو املسس١ً، ٚزضٛ

 نتب األطؿاٍ يف أٜآَا ٖرٙ.
نطؿٛزد ايتابع١ دتاَعتٗا قُٔ ملؤضط١ أ "The Toys’ Party" ايهتاب اآلخسٚ

ممتع١ غا٥ك١ يًطؿٌ يف َسس١ً َبهس٠  قؿ١ ٚاسد٠ Oxford Reading Tree ضًط١ً

ع٢ً َؿسدات ض١ًٗ ايتٓاٍٚ يتًو املسس١ً قُٔ تسنٝب١ يػ١ٜٛ ال  ا، ٜعتُد أضاّضاْطبّٝ

 .حتٟٛ أنجس َٔ مخظ نًُات يف ايؿؿش١ ايٛاسد٠ َع زضِ ممٝٓص يهٌ ؾؿش١
ٚايطًط١ً َتدزد١ َٔ سٝح ايًػ١ ٚاملٛقٛعات اييت تٓاضب نٌ َسس١ً عُس١ٜ، 

 .ِ ايطؿٌ ايكسا٠٤ ٚإٔ حيبٗاغسقٗا إٔ ٜتعًّ
٢ ٜتُّهٔ َٔ ٜكعٓا املػٗد ٖرا أَاّ عكًني: ايعكٌ ايرٟ حيتاز إىل تػٝري درزٟ ست

 ع٢ً ايدٚاّ ايكادز ع٢ً ػريّ ٚاذتكاز٠، ٚايعكٌ املٓؿتح املتايطري يف َٛنب ايتكد
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ايعطا٤ ٚؾل أضظ ع١ًُٝ، َع اعتباز ادتاْب ايتعًُٝٞ ايرتبٟٛ ايرٟ ٜٛانب عكٍٛ 

 .اٍ ْٚؿٛضِٗ، ٜٚأخر بأٜدِٜٗ إىل االزتكا٤ بًػتِٗاألطؿ

ع: ايتعًِٝ ٖٛ أْبٌ ١َٓٗ ٚقد قكَٝت أنجس َٔ زبع قسٕ يف تًو امل١ٓٗ ؾُا سؿادى 

 غري َا نتبت٘ يألطؿاٍ؟
، ٚاآلٕ أؾبشٛا زدااًل اايتعًِٝ زضاي١، اذتؿاد طالب ناْٛا باألَظ ايبعٝد ؾػاّز ز:

َّ يف َٝادٜٔ اذتٝا٠ املدتًؿ١، َٚا شيُت ، اع٢ً اتؿاٍ بعدد َِٓٗ بعد أزبعني عا

ُّ َٔ َػسٚع تسبٟٛ ثكايف تؿاعًٛا َع٘ ٚإٕ  األِْٗ ناْٛا دص٤ّ اأذنسِٖ بارتري دا٥

َٔ إصتاش ْػاطات ثكاؾ١ٝ ٚضط ب١٦ٝ ٜهاد  -ِٖ ٚأْا-ناْت ايؿرت٠ قؿري٠، اضتطعٓا 

َّ ب١ٝ ، ٚأحتٓدخ ٖٓا عٔ عًُٞ يف ٚشاز٠ ايرتااٖتُاَٗا بايجكاؾ١ إٔ ٜهٕٛ َعدٚ

أَا َا بعد ذيو ؾكد نإ َٚا شاٍ يف اإلطاز ذات٘ ٚإٕ نإ ع٢ً ّٚ، 0291-0291

 .َطت٣ٛ أؾساد ٚيٝظ مجاعات
يكد نإ اهلدف َٔ ذيو ايٓػاط إجياد زداٍ قادزٜٔ ع٢ً ايتػري، ٚإٕ نإ قطس٠ 

 .يتشسٜو َٝاٙ زاند٠
طس اييت تٛاد٘ ع: إذا نإ األدب املس٥ٞ يًطؿٌ ٜعترب أضٌٗ ايطسم يًرتب١ٝ، ؾُا املدا

 ي١ٝ املًكا٠ عًٝٓا؟ٓا دسا٤ َا ٜعسض ؾٝ٘ َٚا املطؤٚأطؿاي
نتاب ايطؿٌ ايٛزقٞ" يف أش١َ، َٚا نٓا َٔ قبٌ ْعطٝ٘ ٖرا املؿطًح، نٓا " ز:

ْكٍٛ "نتاب ايطؿٌ"، ٚاألش١َ تتُٓجٌ يف ايٛضا٥ٌ ايسق١ُٝ اييت هلا أثس درب نبري 

أَاّ ايهباز، ميهٔ َٛادٗت٘  اّٜيألطؿاٍ، ٚإعساض األطؿاٍ عٔ ايهتاب ميٓجٌ حتد

عٔ طسٜل قسا٠٤ ايهباز، ِٖٚ قد٠ٚ يًؿػاز، ٚقٝاَِٗ أُٜٓا ناْٛا بتدؿٝـ ٚقت 

َٜٛٞ يًكسا٠٤ َع ايؿػاز، ٌٖ ٖرا أَْس ٜؿعب حتكٝك٘؟ ٜبدٚ نريو يف خكِ سٝا٠ 

ُّ اذتٝا٠ عٔ االٖتُاّ اذتكٝكٞ  َصدمح١ باملػهالت، ؾٓعٓاٖا بأٜدٜٓا، ٚأهلتٓا ُٖٛ

 .ؿايٓا، ٚغسع سب ايكسا٠٤ يف قًٛبِٗ ٚعكٛهلِ ْٚؿٛضِٗبرتب١ٝ أط
كًل إشا٤ َطتكبً٘ يف ظٌ ب ؾٌٗ تػعس ،ع: ايطؿٌ ايعسبٞ يف ظٌ ايعٛامل املؿتٛس١

 س ذيو؟نٝـ تؿطِّ ،ؾٛق٢ ٖرٙ ايعٛامل
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ٜطاعد ايهاتُب ايطؿٌ ع٢ً إٔ ٜتذ٘ ايٛد١ٗ ايؿشٝش١، ؾٗٛ َسٕب، ٚدٚزٙ ال ٜكٌ  ز:

 .ٚغريِٖ َٔ ايرٜٔ ٜتٛيٕٛ تسب١ٝ ايطؿٌ عٔ دٚز ايٛايدٜٔ ٚاملعًُني
، إٔ ْؿِٗ ايؿػاز ْٚكرتب َِٓٗ َٚٔ طُٛساتِٗ ٚنًُّا اضتطعٓا، ضتٔ ايهباز

ٚآَاهلِ َٚػهالتِٗ نًُا اضتطعٓا إٔ ْهطبِٗ إىل داْبٓا، ٚنأْٓا بريو ْطاعد 

ع٢ً حتؿِٝٓٗ َا اضتطعٓا إىل ذيو ضبٝاًل، يٝتُّهٓٛا َٔ َٛاد١ٗ ايعامل َٔ سٛهلِ، 

َا ٜٓػأ ايؿػري ٖٚٛ حياؾغ ع٢ً قِٝ أَت٘، ؾإْ٘ ٜكدز إٔ ٜتعاٌَ َع املتػريات ٚعٓد

 .ايهجري٠ يف سٝات٘ عٓدَا ٜهرب، ؾُٝطِٗ ناتب أدب األطؿاٍ يف ؾٓع َطتكبً٘
يطُت قًكًا ع٢ً َطتكبً٘ َا داّ ايهباز ٜؤدٕٚ األَا١ْ يف إطاز اذتدٜح ايٓبٟٛ 

َٓا إٕ  قٓؿس ايهباز، ؾإٕ َطتكبٌ "نًهِ زاع، ٚنًهِ َطؤٍٚ عٔ زعٝت٘"، أ

 .ايؿػاز َعٓسض ألخطاز، ْطأٍ اهلل تعاىل إٔ جيٓبٓا إٜٓاٖا
  َا َػازٜعو األدب١ٝ املطتكب١ًٝ؟ ع:
، ٚاملػازٜع يكادّ األٜاّ ٖٞ اثكاؾ١ ايطؿٌ عع١ُٝ ايػإٔ تتطًّب عُاًل دؤّٚب ز:

األ١َ يف اضتهُاٍ َا بدأت بعٕٛ اهلل: ؾٗٓاى ايدزاضات اييت تتٓاٍٚ َا ٜكسأ أٚالد 

شتتًـ زتاالت املعسؾ١، ال ضُٝٓا يف زتاٍ ايتازٜذ اإلضالَٞ، َٚا يف نتبِٗ َٔ 

ْٚٓٗا نٓتاب ٜٓكًٕٛ عٔ غريِٖ ال ُٜدزنٕٛ  أخطا٤ َٚؿرتٜات ٚأناذٜب ٚقالالت د

 .خطٛزتٗا
ثِ ٖٓاى قؿـ َٔ ايطري٠ ايٓب١ٜٛ ٚضري ايؿشاب١، ٚقؿـ َٔ ايتازٜذ اإلضالَٞ، 

اخ ايععِٝ ايرٟ تسن٘ يٓا أددادْا ايؿاذتٕٛ، ٚعًٝٓا ٖٚٓاى َؤيؿات عٔ ٖرا ايرت

إعاد٠ تكدمي٘ ألطؿايٓا بأضايٝب َتعدد٠، إقاؾ١ يكؿـ تتٓاٍٚ َٛقٛعات ذات 

قؿـ باإلصتًٝص١ٜ عٔ ؾًططني  اعالق١ حبٝا٠ األطؿاٍ ٚٚاقعِٗ، ٖٚٓاى أّٜك

 .ٗرٙ بعض َػازٜع قادّ األٜاّ، إٕ نإ يف ايعُس بك١ٝؾ .ٚتازخيٗا اذتدٜح
 ضتاذ ستُد بطاّ ًَـ يهٌ َٔ ٜٗتِ بأدب األطؿاٍ؟ا زضاي١ األع: َ

زتكا٤ طا٤ ٜكَٕٛٛ بأؾعاهلِ اذتكاز١ٜ يالأدب األطؿاٍ ٜؿٓع َٔ األطؿاٍ زدااًل ْٚ ز:

بأَتِٗ، ٚال بٓد ٚاذتاٍ ٖرٙ إٔ تؤثس أؾعاهلِ باآلخس، ٖٚرا َا سدخ َع أددادْا 

ُّ اسٚا تأثرّيايؿاذتني ايرٜٔ قٓدَٛا إضٗاَات َتُٝٓص٠ يأل١َ، ٚأٓث  .يف اآلخس اَٗ
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ِّ َسبٍّ، ٚعًٝ٘ َطؤٚي١ٝ عع١ُٝ ايػإٔ، ؾٗٛ  أدٜب األطؿاٍ ٜؿٓع أدٝااًل، َجً٘ َجٌ أ

يألطؿاٍ، ٜٗتِ بايًػ١ ايعسب١ٝ، ؾٝكٓدَٗا يف أطس  اْٚاؾّع اٜكٓدّ نٌ َا ٜساٙ ؾاذًت

عٔ ايتكًٝد  اغا٥ك١ جتربِٗ ٚحتٓببِٗ إيٝٗا، ٜٚٗتِ بكِٝ األ١َ، ؾٝكٓدَٗا بأضايٝب بعّٝد

ٌٓ، ٜٚٓتكٌ إىل تازٜذ أَت٘، ؾٝؿتح ؾؿشات ارتري هلِ، ست٢  ايطا٥د ٚايطسد املُ

ٜدؾعِٗ يٝكتدٚا مبٔ ؾٓع ذيو ايتازٜذ ارتٝٓس، ؾٝكَٛٛا بدٚزِٖ يف ايؿعٌ اذتكازٟ 

 .املسدٛ
ٔ َٔ أدا٥٘، ٚال ٜسق٢ إٔ ٜكٓدّ أعُاي٘ دٕٚ َسادع١ ناتب أدب األطؿاٍ ُٜشط

اقد قاع، غدٜد ايكط٠ٛ ع٢ً نتابات٘، ال ٜكبٌ إٔ تس٣ ٚمتشٝـ ٚتدقٝل، ؾٗٛ ْ

 ْٔ ايٓٛز إال بعد إٔ ُٜدّقل ٜٚعٝد ايهتاب١ إٕ يصّ األَس َس٠ َٚس٠، ٖٚٛ ال غّو َتُّه

املسس١ً اييت ٜهتب هلا، ؾًهٌ َسس١ً عُس١ٜ  دٝد٠ً َٔٔ أدٚات٘، ٜعسف َعسؾ١ً

 ِٓ إال بايعٌُ ٚادتٗد َؿسداتٗا ٚتسنٝباتٗا ايًػ١ٜٛ َٚٛقٛعاتٗا، ٖٚرا أَس ال ٜت

ٚاملُازض١ ٚاالقرتاب َٔ األطؿاٍ َٚعسؾ١ اٖتُاَاتِٗ ٚآَاهلِ ٚطُٛساتِٗ، ٚاالطالع 

 .اع٢ً َا ٜؤذِٜٗ َٚا ميهٔ إٔ ٜؤثس عًِٝٗ ضًّب
أدٜب األطؿاٍ ٜسؾض إٔ ُت٢ًُ عًٝ٘ غسٚط أٟ ْاغس ٜسغب يف تطٜٛل ضالضٌ َع١ٓٝ 

زأٜ٘ ألْٓ٘ ؾاسب ايه١ًُ ألغساض َاي١ٝ أٚ ؾهس١ٜ، ؾٝٓاقؼ ايٓاغَس، ُٜٚبدٟ 

ب، ؾإٕ ؾأ٠، ؾٗٛ يف األؾٌ ال ٜهتب يًتهطيف َها اٚاألعُاٍ، ؾال ٜهٕٛ طاَّع

نإ ٖرا ٖدؾ٘ ٖٚٛ ٜس٣ يف َٝدإ أدب األطؿاٍ ٚض١ًٝ يًسبح، ؾإْٓ٘ ع٢ً خطأ 

 .نبري، ؾًٝتٛد٘ إىل أٟ عٌُ جتازٟ
 .أدب األطؿاٍ تػٝري ٚتسب١ٝ، ؾايهاتب حيٌُ ٖرٙ املطؤٚي١ٝ

 إٔ ٜعني األدبا٤ ع٢ً أدا٤ األَاْات، ٚإٔ تهٕٛ أؾعاهلِ ٚؾل َا تستكٝ٘ أضأٍ اهلل

َٓإت ق١ًٜٛ يف بٓا٤ ٖرٙ األ١َ ملا ؾٝ٘ خري أٚالدٖا، األٌَ ٚاملطتكبٌ  .قُٝٓا، ؾٝكعٕٛ َئب

ايطعٝد٠ إلدسا٤ ٖرا ع٢ً َٓح ٖرٙ ايؿسؾ١  ا دصٜاًليف ايٓٗا١ٜ، أغهسى غهّس

 ايٓاؾع.   اذتٛاز

 




