
فكزكأ!ب!جمثبىبلكىأ!أهـ

!ريا!ال!ركه
ا-سد

كأ!خذبدأتالطفلثقافةأنالانالعروفمانأصبح
واذا،عربيتحطرمنأكثرفيالاهتماممنمتنا"ياحيزا

المتاسعالقرننهايةالىتعودجذورالاهتماملهذاكان

بقوةأتنرتالسمتيناتبعدالجديدةالقفزةفان،عشر

منالتقنياتلجم!قىخاضعللطفلأدبخلقنحوجاداتوجها

المسؤوليةبعظمالشعورالىاضافة،الكتابةفيالحديثة

الطفلفيالانس!انيةوالثلالفاهيملزرععاتقناعلىالملقاة

ماله،7ووالامهالعربيلوطنهحبهروحواذكاء،المحربي

النسالب،فىتجريبيةزالتماالجهودهذهكانتواذا

القيمةمنكبيراقدراأخذتقدالمحاولاتهذهبعضفان

لزاماوأصبح،ايجاباأمسلباالفكريةوالخطورةالفنية

الاضلفةللافادةو،أعيننانصباالتجاربتلكنضعانعلينا

..لملطغلالكتابةعجهآدغعأجلمان،والمحاورةولمحنقد

الكبير.الاملهذا

اسلعالم-2

الادبيةالغنونع!ىالضوءادقاءفيالبدءوقبل

الاسصالى،سريعبشكلولو،نتعرفأنيجدر،للطفل

لانها،الطغولمةعالمبذلكوأعني،الكتابةلمهذهوكماالاو

الادبيةالانواعتلكتوجهاتفيهاتستقرالتيالارضية

المختلفة.

ثلثمنيقاربمادائمايعثسكلالاطفالجمهوران

الىنتعرفأنيمكنناذلكخلالومن.مجتمعأيمجموع

اليهيقدمماوخطورةجهةمنالجمهورهذااتساعصدى

علىبالتالييؤثرمحا،أخرىجهةمنأخرىكتابةصن

..الاجتماعيهالبثمريةللقوىالعامالتطور

وقوةوروحهاالبشريةالقوةنفسيةتتطورلمفاذا"

منسواءتقدمأياحرازتستطيعلنفانها،احتهمالها

الثقافيةأوالسحياسيةأوالاقتصاديةأوالماديةالناحية

.")1(التعليميةاو

تحملهبماالطفولةالتحورذلكعواملأهممنولحل

والعليمالانساليوالمتعاملللابتكارأوركماقدراتمن

علىالقائمونيؤمنأنذلكتحقيقعلىيساعدمما)\و

منبانخاصبوجهللملأطغالالمخصصةالصحافةشؤون

تكوينعلىالاطغالمعاونةاليهاكلعونالتيالاهدافأهم
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السلوكواعتيادالسليمةالاجتماعيةالاتجاهات

لم")2.الطيب

الطفل4علىالقدرةتحصيلمنالشاصكالطريقوهذا

النفسية،النايخةمنللطفولةعليمهممنلهبدلا

مداركهلمدىتبعابالحياةمتدرجلوعيخاضعفالطفل

.الاياممعتتنا!ىالتيالطبيعية

الوجودمعرفةمىالاودىالدهشةعالمالطفلفعالم

للفايةعاديشيءالطفلارىبالنسبةيوجدولا"والناس

يسألأويستكشفهأويختبرهلابحيثللغايةتافهأو

.")3!.عنه

انهالعالميفهم،يمللاوسائلدائماباحثفهو

يتعاطفاويتخاطبأويتعاملأنامكانهفيان"ملكه

فيليسومثال،كلهانقللمان،الموجوداتاكثرمع

الاطف،ل:أحدقوليسجلعندماالجميعلدىمعروف5ضمكر

وكم،)!ا("أناأج!بمنالسهاءفيترتفعالتن!هسىانالم

عميتحدثونأو،بالقمرالامساكيحاولونالاطفالمن

.الكتابأواللعبة

الحياةأنالطفلافهامفيهانحاولصعبةمرحلةوتمر

لمذلك.سهولةبكللرغباتهخاضعةوليستعنهمستقلة

لاالامورأنجدامبكروقتمنذالطفليتعلمأنينبغي"

كلنعطيهالاوجبثممن،هواهوفقتسعيرأنيمكان

بعضاغفاليتعودانلهبدلااذ،يريدأويطلب!ا

")5(.يأخذلويودوهوالعطاءيتعودوان،كأغباته

النمو،السريعالنموهيالكبيرةالطفولةوصفة

مثلاالرابعةسنبينكبيرفالاختلافمعاوالعقليالجسدي

بسلسلةالاختلافاتهذهوتمر،بقليلبعدهاوماوالعاشرة

الاخرينبتأثيروالنفسيةالعضويةالدقيقةالتفاعلاتمن

.)6(والبيلة

يجبالتيالخصائصمنبالكثيرتحتفظيةالطفوان

وبراءتهالطفلفعفوية،بدقةمعهاوالتعاملىمراعاتها

هذاكل،لديهالتخيلىوقدرةلديهالاستكنمافوحسن

بيسروتوجيههمراقبتهمنظار،منظارينمننعاط"يجعلنا

ن!ثفلاحقى،وتعبيرهفهههفيالحريةومنظار،عنايةو

والمشرفين-الكبارجهةمنضغطأيان"عندهالقمعحس

وهى،مشاعرهعنالتعبيردونيحولالطفلتربية!اتما

التيمشاعرهعنيعبرأنالطفليحاولالحالاتهذه

والعدواناليقظةاحلامفيكالاغراقمقنعبشكلكبحها



التياإ!واملأنالختصونيجحعويكاد.")7(والكذب

هىالحياةفيوالتوازنللتكاولالطفلدفععل!ثتساعد

اتجاهواكئساب-؟الجسميةالهاراتتعلم-ا

بالجنسيلبثالذيالدوروتعلم-3الذاتنحوسليم

فيالاساسيةالهاراتوتعلم-،الفرداليهينتيمالذي

اللازهـتالمهاراتوتعلم-5والحسابوالكتابةإقراءةإ

ومعاييرالضميروتكوين-6اليوميةالحياةرشؤون

..)8(ال!نرفاقمعالتعاملوتعلم-7والقيمالاخلاق

لهابدلاالعواولوهذه.لديهالتخييلحسوتنمية-8

لا!هـةالاقتصاديالوضعوهي،اليهاتستندأرضيةمن

جدا،الفقراءاطفالفيتتكامللاالمواصفاتفهذه،الطفل

ملامحبهثابةالتصيرالعرضهذاان،باالاغنياءأو

جداالهامومن،النفسيةقدرتهخلالمنللطفلسريعة

يخاطبه.الذيالجمهورهذايفهمحتىالكاتببهايلملن

والطغلاللغة-3

الطبيع!والنفسعي،فموهلحدودالطفلعنداللغةتخضع

عدةبعدالتعبيرأصبحاذ،اللغويالحسلديهوينمو

ينطقلبدأوالطفل،وسطهمععلاقتهلمدىتبعاهـسنوات

يتعلميغوالميمالباءكحرماالبدايةفيسهلة!عينةحروفا

خاصةاصطلاحاتنعلمهثم..وداداوماماباباوتحول،ن

والحيوانات،إتحذيره"واوا""أو""أوادلهفنقولبه

الاشياء،تسمياتيتعلمثم"قوقو"لفظةعندهتجيعهاقد

يستخدمثم..الخكرسيوهذهكماصوتلكسيارةفهذه

.ومنذالاحيانأغلبفيومضحككبيربتعثرالضممالرالطفل

للضمائرالصحيحالاستخداميتعلمتقريباالخامسةسن

الكلمات،بعضنطقصعوبةمنيعانييظللكنهوالاسماء

وفى.لاماوالراءتاءيلفظهاقدفالكاف..الحروفأو

ناحيةمنلسليمبشكلاللغةعالميدخلغالباالسادسة

وألخمسويظلتدريجيااللغةيفهميبدأوبعدهاإلاوليات

وفهمالتعبيرقدرةمنمعينلحدخاضعاسنوات.ست

.)9(اللغة

الكاتبمنيتطلبالاطفالمنالقارىءوالجمهور

يفهملاالطفلأنويلاحظ،والجملةالكئمةذكياا!تخداما

معهأولاجلهالمفعولىأو،للمجهولالمبنيالفعلغالمبا

واس!خدام،خاصةلغويةعنايةحنبدلالذلك..وهكذا

خاصالكلماتمنقاموسع!ىوالتوفر،للجملمدروس

عل!ثجميلةكلماتوضععدميعنيلاوهذا..بالمطفل

الكلماتهذهسيحبوبعدها..معناهاعنيسمألأنالطفل

تعلمها.التي

وفقالاطفاليخاطبالذيالالسلوبسلامةتأكدتوقد

التالية:الواصفات

الجيلة-3الاصواتمحاكاة-2التكرار-ا

غالبفيواجتنابهالضميرباستعمالالعناية-4القصيرة

الكلمة-6الحروفبمخارجالسهلةالكلمة-5الاحيان

عالممنمستوحاةاللغةجعل-7الطفللدىالمعهومة

الطفليتعودحتىالجملةفيالافعالاستخدام-8الطفل

اسلوباستخدام-!اللغةفىالزمصيةائحركةدلالةعلى

والاستعاراتالمجازاتعنالابتعاد-1.للتشويهقاإطلب

امكن.ماوالكنايات

الاطغالتنمعر-(

أدبيةمسائلفيجددشوقياحمدالراحلالشاعر

الجزءففي،للاطفالالشعركتابتهأ!هاولعل،كثيرة

ديوان1)أسماهخاصاقسماأفردالشوقياتمنالرابع

شقلكته،كثيراوأخفق.قليلافنجح"1().الاطفال

كاهلمللكثيرينمحاولاتالىاضافة،بكراأرضسا

نموذجانقرأهالنصوهذا.جلالوعثمان،أا)1اصكيلانيا

:النماذجتلكمن

بالطبعلمجنلبهفانتفختالسبعجلدرالحمللبسقد

عرينه!الليثمثليزأرلمدينةلمروقة1فيوراح

واللباسالهيبةوغركلالنلسخباهامنكنظرته

القصوراوجهفيوأغلقواالدوراوسدوامنهوفزعوا

أذناهللناسظهرتاذمناهفيالحعلروبينما

الامثالتضربهذاب!ثلوقالوابهضربلووقعوا

قصالدجامعيوناساتذةاوكبارشعراءكدبماوكثيرا

وناجح.جميلوبعضهاتعليميلغرض

بدأهاالاطفالشعرفيالثانيةالنوعيةا!فزةاولكن

،حزيراننكسةبعدالعيصىسليمانالكبيرالتنماعر

مقميزينونوعاكمااعطىالعيصىلاقوذلمك

فيبارزةباصواتنسعزلناوماوسمعناالجالهذافي

الشعر.منال!ونهذا

استعراضيممكننا،الانالموجودةالتجاربخلالومن

التصوراتوتبيان،الاطفالشعرفيالفنيةالانجازات

مسمتقبلا.الشعرهذافييتوفرانيجبلماالمفيدة

لديتا،الادبيةالانواعفيفتحاشوقيشعركانواذا

مراعاةاكلثركتابتهمجالفيفتحاكانالعيسىشعرهنهان

الصاخبةالنبراتبعضرغم،ولغتهاتوجههافيودراسة

هذاانغير.تباعرنالدىا!طفلعلكماالعصيةوالتعبيرات

الممتازةالقصائدعشراتالعيسمىلنايقدماندونيمنعلم

وبراءتها،الطفولةعذوبةيحولصادثويتوجها!لاطفال

القوميالوعيصعلدعلىالعربيالطفلمننريدهوما

والاشتراكي.

العيسى:يقولقصائدهاحدىففي

الصباحمنالاولىالقبلة

الخلاحلساعدالفطحلجبهه

الحقولتحيةالمفتولللساعد

ثمرمنيشاءماتغلية

المطوكدفقةغلةمن

العصادلموسمالبدوتضحك
)13(البشرويسعد
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فيالاطفاللشعرالاولىالعطياتاوجزانويحكنني

التالمية:النقاط

نصتقديمذلكمنوالمقصود:الواصحةاللغة-ا

يمكنلاذلكعلىوبناء،لغوياالمحدودعالمهبلغةللصغير

،الملغويقاصوسهعلىوالجديدةالجميلةالمكلماتنقدمان

منالاكثارعدمايضاالواضحةاللغةملعللزماتومن

لاغالباالطفللان،والكناياتوالمجازاتالاستعارات

اخرهاموامر،الشعريةالصورةفيالتجريدفهميستطيع

واسلوبوالطخيرالتقديمفان،ذاتهاالجملةبتركيبيتعلق

عليهوتع!سر،الطفلعلىتصعبالاعتراضيةالجملة

الجملةمعالتعاملبالتاليييكنولا،اصنصبااستهتاعه

لغويةواساليبوغيرهااإمجولالمبنيفالفعل،عادياتعاملا

لديه.اللغةوضوحثرطتفسراخرى

الكتوبالشمعرالىيحيلفالطفل:الخفيفالوزن-2

طوللان،ثلاثاوتفعيلتينع!ىيزيدلاقدخفيفبوزن

الغنائيةهذه،بالاطفالالخاصةبالغنائيةيخلالقطع

نص!كلذوبةاتذكرزلتماوانا..كثيرااليهايميلونالتي

ومنهاطفالونحنكثيرابهنعجبكنا

جنبييمشيكلببمكلببم

الخيلقانيبلينسانيلا

كماالعيصسليمانيقولوكحا

القممفوقيعلهسيأرسم!

فن!اقانا

ههههههههههه!هههههههحيههه5
5ه
يردفأ:حدسدر5ه 5حي5ه

لألفنيم!ال!ا 5هه
الخفهية:و!واه ،" 5ه5هه

ولسنكولنتأليف 5ه5هه
-شبةساميقىجة 5ه

يملدإالتيالكامنةالقوةفياسة1د ه

ل!طإضرلوراءمالمااللوصول،ا لبسر

ا!الآداردملمشصورات
.ه

5ه

ههههههههههههههههههههههه5
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يقوليوماقرأناهجحيلشعرينصاو

كالعصفوردوريدوركب

55،المخالدورفوقارتاحيهيا

يتفنن-الاطفالشعرفياوليالساليالشرطهذاان

الصعوباترغمكتترةلاغراضتطويعهفياذشعراء

يفرضها.التيالدغوية

يتعلتىماكثيراالطفلاننلاحظاذ:اًلنغتحرأ-3

الناحية-وهذه،مكررةراقصةانغامايحويالذيبالنص

الاهميةمنالمرضمعلى..كثيريننتاجاتفيمغفلة

تماثلهاجملةلهقابلالتيفالجملة،الاسلوبلمهذاادكئيرة

مجالاواكثرالطفلبذهناعاثتصبحالحروففيصضريبا

الحفظ.عليهوتسمهلالغناءمنتقربهلذلكلانهاذدله

!يقومانايضاهذاومنالمطلوبالنجاحتحققوبالتالى

لاحدمامحاكاةاوكلمةاومعينةجملةبتكرارالتناعر

.الاصوات

التصصيةاتصدلاوهنا:القصيدةفيالقصصية-4

فيمالحركةتلكذلكمناردتوانماالواسعبمعلاها

والاستفها3والسؤالالحواروذلك،القصيدةعبرالحدث

النص.يجعلفهذاالقصيدةفيوالنهايةوالجوابوالطلب

الطفل.عنداكثرمشوقا

العنايةيجبمماوهذا:الاصواتبعضمحاكاة-3

الجميلس!التقليدذلكالحاكاةفعلىمنواقصد،جدابه

..المخالتعجباوالعطسىاوالمطراوالحيواناتلاصوات

وعادتهبهعالمهوتحاكيتضحكهلانهاالطفلتسرانها

نلاحظمافكثيراالافعالهذههثلمحاكاةفيالعروفة

يقوموتالعابهم!فيانهم..الصغارعندالتقليدحسن

..الخالريحأو،الكباراوالسيارةاصواتبمحاكاة

..ذلككلمنالاستفادةالمتناعروعرى

الحياةاستخدامالاصطلاحبهذاواقصد:الواقعية-6

نصوصتطالعنامافكثيرا،الشعرفيللاطفالالحقيقية

عالمعرىغرلبةوتصرفاتافكاراتحويهفيماتحوي

بايةتعاملهموالهسلوبلرغباتهمتمتولا،الاطفال

نحننفهمهاكحاالسياسةيفهملامثلافالصغير،صلة

نضمناننحاولعندمااننا،نحننفهمهكماالوطنيفهمولا

منمستمدةبسيطةالنمياءنستخدمالشعرفيالمعافيهذه

ولا..وصفةخلالهامنلنعطيالطفلوحاجاترغبات

وابتحسصالصغيريبدأحدك!لم...ذلكمناكثراقول

لهنقولكان..المثالسبيلعلىالموطنمعؤىاناخذ

شارعايوسخلاومن،بلادهلحبمدرستهيحبمنان

...الخبلدهبناءفيينارك

ننطلقانبلنستفيدانبنايجدرذلمكادىاضافة

فينستمرانلا،لهافنكتباذصغيرةالطفلبيئةمن

وكتبهودفاترهالعابهعنفنكتبفوقمنمعهالتحدث

وثلجشتاءمنالطفليحبهعماونكتب..واصدقائه



الىباذهانفاعالدين..ذلكوغيروحيوانات(وقمر

اطفالمنا.الإثجداجيداومنتبهينطفولتنا

الاطفالقصة-5

كتبعمامفصلةتاريخيةلحةاعطاءبصددهنالست

اسإىسأشيرلكنني،المعربيالوطنفيقصصمنا!لطفل

ذلك.ملامحابرز

اهـك!كبيرةانتقاداتاربعةنوجهانبدلاذلكوقبل

السابقة:الراحلفيللاطفالىكتب-!ا

خرافيبحسىالقصصامتلأتلقد-أ

الغالبفيالرصينالفكريالتوجهتمتلكلم-2

ودقةلحجموزناتقيملامملةسرديةفيوقعت-3

.الكلام

فقد،الواضإحالاسلوبالقصصاتلثتراعلم-4

.)13(صعبةبلغةكتبت

ومحمدوالهراويالكيلانيكامللقصصالقارىءوان

هذهيجدا!)3العريانسعيدومحمدالابراشيعطية

انهمننسإىالايجبولكن،بقوةتمتلتوقدالمنواقص

يكونانبدلاالاولوالمجرب،مجالهمفيفاتحينكانوا

قائمةكبيرةبمإكتبةالكيلافيكاملويشمخ.الاخطاءكثير

نفسفييتوفراانندر،واخلاصبحبلهاعملبذاتها

حققتوقد.العربيالطفلقصةرائدبحهتفكان،غيره

الجيدةالخدماتبعضالريحوبسماطالسندبادكجلة

علىتحققتالتيالطيبةالانجازاتورغم،الفنلهذا

،كبيرايزالىماالمطلوبفان،عربيكاتبمناكثرايدي

.للامالمخيبالانالمنشورمنإوالكثير

ماذا:جديدقديمحوارالكمانعودانهفاالمفيدومن

نسمححدايوال!؟تقدمانالاطفالقصةمننريد

عليناطرحتالمكتملةالنماذجان؟فيهايتطورانلإللأسلوب

تتجاوكألاالتيالقصةكتبوامنفهناك:سؤالمناكثر

الشكلينفأى،السطوربعثمراتقصصمقابلاسطرءعدة

فهفاك،نقاثرإموضعالقصصلغةتزالما؟اصلح

ويؤدي،عالد4الشاعريةمنبدرجةاللغةيوظف؟من

وهناك،ءالمشيبعضوغامضةشفافةحالمةباشكالفرضه

،ااإحددةالركزةوالفكرةالتامالوضوحالىيميسلمن

الفنهذاتطورخدمةفيوايهيااصحالاتجاهينغدي

؟..اكثر

نفسه،الطفلوعيحولرئيبإاختلافيقعوهفا

علىالعال!ةالقدرةلديهجميلاعالماالطفليرىمإنفهناك

محدقاخطراذلككبيرىوآخر،والتأملاتالخيالفهم

العانيايصالعنمتعمداوابتعادا،نفسهالطفلعلى

..اليهبوضوحنريدهاالتي

حولهاالصراعوسيظل،واقعةكهذهاشكالاتان

،الاشكالاتهذهزوايانوضحانالمفيدلمكن،ممتدا

حولجادحواراجراءاجلمنال!مريعبالنقدوناخذها

...ذلك

لعواملتخضعالطفلقصةالإىالنظرةانالحقيقة

الطفإ!نحوالكاتبيحملهاالتيالفلسفيةالرؤيةمنهاكثيرة

..المباثمرةاوالثسفافيةالىالشخصيميلهوكذلك

الطفللقصةوليس..اللغويةالكاتبامكانيةوكذلثا

الكاتبفنيةلمدىحصيلةدائماانها،محددص!كئىرأييفي

الجسورقطعالىالفنيةهذهتؤديالاعلإى،المادةمع

الباشرةارىالموضوعيحتاجفقد..الاطفالمعالواصلة

كذلك..الاسطورياوالحالممالمتعبيراو،الشفافيةاو

تشبهقصةبينللموضإوعتبعايتأثرانبدلاالقصةحجم

..الخواقعيالصردياحدثاتحويواخرىالجميلةالومضة

المركزةالقصسيرةالادةالىالطفلميلننسإىانيجبلالكن

.الكلامفياستطراداتوحشوايتحولاالرني

عملهيبلهامشيةاوطارئةكتالهةليستالطفلوقمة

الدقةمنهتطلبإ،اخرادبيابداعايمواصفاتلهادبى

.للحدثالملبتةوالارضيةالاسلوبفياإبراعةواالغوبةا

مهثلةالممتازةالاطفاللقصةجداةبارزامثلةولنا

لرشادجمدةوتجارب..عبدوعبداللهتامرزكريا،تبنتاجإ

وايوبعلوابوابراهيمومحمدكنونةوفتحيةشاورأبو

جانبالكما،يولمحسفالتوابوعبدحالهم5ءلالىمنصور

ولبنانفلسطينكتابمنكثيرينلدىالمبثمرةاإتجارب

.اصعراقواوسوريا

الاطغالصحافة-6

مصطلحضمنالاطفالصحافةيعدمنكثيراسمعنا

نناقشانيجبالقولهذاعلىنردانوقبل،الاطفالادب

الىالاقربالنظروجهةذلكبعثلنرى،الامر

ا!لوضوعية.

ينفصزإلاالاطفالادبانفأؤكداعودلثيءكلاوقإ

للكباراشاسيكونالاطفالىفشاعر،اخرادبىفتايعن

المقصلصو،اساليبهووعوالمهالشعربفنعالماالاتحلوعلى

والمسيناريو..شدإءكلقبلكفنالقصةزماميمتلك

..الخالصهالابداعيةالعمليةضمنيدخلايضا

العلومففيها،تمامايختلفامرفهيالاطفالصحافةاما

يصحفهل..الابوابمنذلكوغيرواذرياضةوالفنون

صحافيالناجحالاطفالكاتبانصحيح؟ادباهذانعدان

..ايضاناجحاصحافياالكباركاتبيكونكها،لهمناجح

يحسنهالاالاطفالصحافةفيكثيرةاموراهناكانبل

الرياضة،اوالتس!ليةاومثلاالعلمإةكالوادلهمكاتباي

علىالردودصفحاتفيالاطفالكاتببنجحبينما

ونقد..لهمالمكتوبةالادبيةوالموادواستفسارالههمالجمهور

قراله.نتاجات

فرعاالاصحافتهمالىبالنسإبةالاطفالادبيشكلولا

الموجهةللموادالمتاحالحيزابوابمنبابفهو،قليلا

.الصغارالى

نجد،الاطفالجمهورذوقالىعامةرؤيةخلالومن

يلي:ماالىيميلونانهم
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ههفىه*ه!ههههه!ههه!ههمه!ةهه،9.الاورىبالدرجةةالساخرالمواضيعارىمبلون-ا
ه

روحهرتحويالتيوالاسطوريةالخياليةالمواضيع-2

حدرطاصدرة.الثانيةبالدرجةتستأثر،المغامرة

فيهرتأتياستفساراتهمومناقشةالاطفالنتاجات-3

فيالثالثةهالدرجة
ورروياتفيخصوصاويميلونالمعلميةبالوضوعاترابعاويهتمون-؟

هر.منهاوالطريفالغريبارى

ادريسسهيلد.!تجارببعدةواحدناقامدمافاذاالسياسيةالنواحىاما

الطفلهانسيجدذلكحولالصحيحالرأيلاستكنمماف

يررطصرر-4فيهرخفيفةزوايامنالاتممسهولاالسيايةامامالمفهمحرتبك

"ةنفسهاالسياسةلاننظرا..الدهايصالهانستطيعقلما

فيليرالمىا!هامامروهذاالطفلوعيفيمتشكلةليستاولياتتحتاج

ءهر.حولهارالمحولاجراءايضا

(اهـأليع!ااطغز)هرمبتدلينالعربيةالصحفيةالتجاربأهمنذكرانبدولا

دارةاصدرتهاالتي"السندباد"الهامةالاسبوعيةبالجلة

هرعدةومنذاللبنانية،(الريحبساط)\ثم52!اعامالعارف

ة:5السورية"اسامة"مثلبهابأسلامجلاتوصلتنالهسنوات

اغسساالمئرسااهرونتمتكما..منازعبلاأفضلهاالعراقية"والزمارمجلتي"و

!بئ(لثةالظالطصعة)!نعطيحذكأالعربيالوطنفيالاطفالىصحافةتنشطان

،4.ةالشخصيهصنععليىالمقادرةالروحيةالطاقاتالقادمللجيل

هر)*(.القومية

ئي

فشىلقلاعمالمئا

.-!* هوامش:

لثة(اكاد!مة)!15صفحةعزيزساميدكتورالاطفالصحافةا(

*1704صفحةالمصدرنفس3(

هـ6!صفحةيسيرمزيترجمةهسلرفوليستاليفالطفلعالم3(

270صفحةالمصدرنفس2(
ارهـصس!ثلىلصص!دهـاسحقشرهمةتومدجلاستأليفاليوميةالاطفالمشحلاته(

،4..!53صفحةرمزي

جزئينفي5"والمراهقةالطفولةسيكولوجية)ءالىالرجوعيحسنللاستزادة،(
فهميةمصطفىللدكتور

)ولىاؤاً!ص!فهمبممصطفىللدكتوروالمراهقةالطفولةسيكولوجية7(
،1304صفحة

"هـ3!س911س118الصفحاتالمصدرنفس8(

ف:ثانية)قاصيصفيالشماعصالحدءالطغلعنداللغةارتقاءأ(

:ه!شوقياحمدالشوقياتهـا(

فيالادابدار!سراتفيالبدويالغنيعبد:تاليفالكيلانيكامل11(

العيسىهسليمانللشاعرالاط!لديوان13(

ةةة!ة!ةةةهةفيةةة!ه!هةفية!ةمصرفيالمعارفدارعنصادرةكاملةاعماللهؤلاء(13

العقدتالتيالعربيالوطنفيالاطفالندوةالىمقدمبحث)*(

الماضي.لى(لا9كانونفيبغدادفي
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