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مكتبة األطفال املصورة ١٩٤٣
ي الصقال

حممد لط�ف

ق ودراسة ي
املوضوع: تو�ث
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عدد الصفحات: ٦٨
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: ي
و�ف نضيد واإلخراج اإللك�ت الت

يب قباوة )٢٠١٩( ج
ف

ادلكتور مأمون الصقال واملهندس �   

ش الصور، احلقوق حمفوظة للمؤلفة باستثناء حقوق �ف

فهي لدلكتور مأمون الصقال   

Email: fatima.sha@hotmail.com
mamoun@sakkal.com
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األستاذ المربي محمد لطفي الصقال
ريرها

ت
صاحب »مكتبة األطفال املصورة« ورئيس �
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محمد لطفي الصقال
نبذة مختصرة عن حياته ومؤلفاته بقلم ابنه الدكتور مأمون الصقال

أنه  عام ١٩.٧.  حلج  ي 
�ف الفرافرة  حي  ي 

�ف الصقال  ي 
لط�ف حممد  االستاذ  ودل 

عام ١٩٢٤ بدرجة  منها  رجه  خ �ت عقب  خ  املعلم�ي دار  إىل  وانتسب  فيها  انوية  الث دراسته 

فس  الخ علم  ي 
�ف ختص  عام ١٩٣٠ لي ا  بفر�ف غرونوبل  جامعة  إىل  ادلولة  أوفدته  ممتاز. 

. وكان قد  عام ١٩٣٤ وعاد إىل حلج واالجتماع والفسلفة حيث حصل عىل شهادته 

ي 
طيب )١٩٠٦-١٩٨٦( �ف خ االستاذ عبد هللا احلخ ي�ي ا من احللج ي فر�ف

سبقه لالختصاص �ف

ي 
عه االستاذ عبد الكر�ي حيدري )١٩١٠-١٩٨٦( لدلراسة �ف ج

ون )١٩٢٦-١٩٣٠( و�ت ة لي خ مد�ي

.)١٩٣٥-١٩٣٩( غرونوبل 

ه العالمة  ة واطلع علي ي دا�ئ ت ي املدارس اال�ب
ة �ف ي َف كتاب إصالح تعل�ي اللغة العر�ب

َّ
أل

مية  خ ة و�ت ي ي ادلول العر�ب
عل�ي �ف ىع إلصالح الت ي كان �ي ساطع احلرصي )١٨٨٢-١٩٦٨( ادلخ

ي بغداد. سافر إىل العراق 
خ �ف ي دار املَعلم�ي

در�ي �ف عاقد معه للت الروح القومية فطلج الت

ة حكم املكل غازي بن فيصل )١٩١٢-١٩٣٩( وعاد إىل سورية  خ ف�ت ي دار املعلم�ي
س �ف ودرَّ

ة اإلسالمية  ي الكلي
تقل مدرساً �ف ت ي حماه. �ث ا�ف

خ رئيساً للمعيدين �ف ّ عام ١٩٣٧ حيث ُع�ي

الزور عام ١٩٤٧ ودمشق عام ١٩٤٩-١٩٥٠،  ي دير 
للمعارف �ف  

ً
، �ث مفتشاً �ث مديرا لج �ب

خ  وع حمو األمية عام ١٩٥١، �ث ع�ي  مل�ش
ً

حافظة حلج عام ١٩٥٠ ومديرا ومفتش املعارف �ب

ي  العر�ب للمعهد   
ً

مديرا �ث  اص،  احلخ عل�ي  للت  
ً

مديرا �ث  عام ١٩٥٣،  ي حلج 
�ف ة  ي �ب

لل�ت  
ً

مديرا

انرصف  عام ١٩٦٣ حيث  قاعد  الت إىل  وأحيل   ، خ املعلم�ي ودار  جارة  الت وثانوية  ي 
الفر�ف

خ ١٣ آب/أغسطس عام ١٩٨٤، رحمه هللا  ار�ي ت ي حلج �ب
ف ح�ت وفاته �ف ألي حقيق والت للت

وطيب ثراه.

 ، ي حلج
أصدر سسللة مكتبة األطفال املصورة من عام ١٩٤٣ وح�ت عام ١٩٤٥ �ف

ي حي العقبة وباع نصيبه فيها 
ي �ف ي خان املكت�ب

�ث أسس مطبعة سعد حواىلي عام ١٩٤٨�ف

عت هذه املطبعة بعد ذلك عدة مرات واستمرت  ي يكه جورج مكاريان عام ١٩٥٥. �ب لش
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تفس االسم، ح�ت وقت كتابة هذا املقال عام ٢٠١٣. كان لهذه املطبعة  خ اج، و�ب ت ي اإل�ف
�ف

تصفيف  فن  عىل  وتعرفنا  مرات  عدة  زرناها  حيث  سعد  ي 
وألحف ىلي  اص  احلخ سحرها 

هاب مشياً من حي األنصاري ، حيث  ا غامرنا بادلخ خ ة للطباعة. وأذكر أ�ف ي
احلروف املعد�ف

ي اسلادسة من العمر آنذاك وكان 
ي العقبة حواىلي عام ١٩٥٦ وكنت �ف

ا، إىل املطبعة �ف لخ خ م�ف

اسعة. ي الت
�ف

من مؤلـفـاتــــــه:
ة ي كتاب إصالح تعل�ي اللغة العر�ب

، مطبعة العرص  ة، حلج ي دا�ئ ت ي احللقة الوسىط اال�ب
ة �ف ي كتاب تعل�ي اللغة العر�ب

ديد ١٩٣٨ احلج

١٩٣٨ ) ي هيل اإلمالء )مع أسعد طسل وعمر �ي كتاب �ت

ي 
 �ف

ً
( ٤٠ عددا خ جم�ي خ وامل�ت بة من املؤلف�ي خ سسللة مكتبة األطفال املصورة )مع �ف

للن�ش ١٩٤٣-١٩٤٥ خ  سنت�ي

( حواىلي ١٩٤٦ ل هنداوي و عبد اسلالم العجيىلي سسللة ند�ي األطفال )مع خلي

ل هنداوي( دير الزور ١٩٤٩ اء )مع خلي ش كتاب تيس�ي اإل�ف

ة ي كتاب القواعد العر�ب

كتاب القراءة ادلارجة

كتاب ذاكرة: قوية ومسعفة

ة ي كتاب القراءة األد�ب

ل هنداوي(  اء واملطالعة واالستظهار )مع خلي ش القراءة واإل�ف ي 
املختار �ف كتاب 

اسلورية ١٩٥٠ املعارف  وزارة  انوي،  الث ي 
ا�ف الث الصف  لطالب 

ش كتاب دف�ت اإلعراب احلد�ي
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طيب(  اسع )مع درية احلخ كتب القواعد املدرسية منها كتاب القواعد للصف الت

طيب  و د. عمر ادلقاق( و كتاب القواعد دلار املعلمات )مع درية احلخ

 ، لج �ب ي  العر�ب الكتاب  دار  طيب(،  احلخ درية  )مع  الفحل  علقمة  ديوان  كتاب 

األصيل ١٩٦٩ مطبعة 

لج ١٩٧١ ي �ب طيب(، دار الكتاب العر�ب مة ديوان الصنوبري )مع درية احلخ ت كتاب �ت

ة  ي العر�ب اللغة  مع  طيب(، دمشق، حمج العبد )مع درية احلخ كتاب ديوان طرفة بن 

والن�ش ٢٠٠٠ لدلراسات  ة  ي العر�ب املؤسسة  وت،  وب�ي بدمشق ١٩٧٥. 

ة  ي مع اللغة العر�ب طيب(، دمشق، حمج ي )مع درية احلخ
ي الفتح البس�ت كتاب ديوان أ�ب

بدمشق ١٩٨٩

) ي )لم يكتمل ولم ين�ش حو العر�ب ي الخ
وع موسوعة �ف م�ش

) ي )لم يكتمل ولم ين�ش ي احلل�ب ا�ب قيق ديوان مصط�ف الج
ت

�



طيب عام ١٩٤٦ ورزق منها أوالده ادلكتور سعد )١٩٤٧(  تزوج االستاذة درية احلخ

 )١٩٥٥( وميسون   )١٩٥٣( مرصف  وادلكتور   )١٩٥٠( املقال  هذا  ج 
مأمون كا�ت وادلكتور 

وادلكتورة هالة )١٩٥٩( وادلكتور ساحم )١٩٦٥(. 

ي 
ي ادلكتور سعد من وادل�ت

ي جمعها أحف
بذة عىل املعلومات ال�ت ي هذه الخ

اعتمدت �ف

ي 
ال�ت قد�ي  الت )عام ٢٠١٤(، وعىل كلمة  ادلكتورة هالة  ي 

)عام ١٩١٠( وأخ�ت طيب  احلخ درية 

ي 
قا�ف تظ�ي املركز الث خ ، �ت خ ي حفل تكر�ي املعمرين املبدع�ي

ي �ف
ألقاها االستاذ عبد القادر عندا�ف

ه.                                       خ ٢٣ أيار ١٩٨٤ أي قبل وفاة وادلي بأربعة شهور، رحمة هللا علي ار�ي ت ي حلج �ب
ي �ف العر�ب

ي الصقال
        د. مأمون لط�ف
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فاطمة محمد شنون
ي جامعة حلج

ة اآلداب �ف ة من كلي ي ي ادلراسات األد�ب
حاصلة عىل دبلوم �ف

كتبت:
 ِجلجاِمش« ملحمة شعرية

ُ
»هكذا قرأت

ألون« كتاب تربوي »األطفال �ي

موعة قصصية  ي األرض« مج
ن

»املفسدون �

/إعداد للن�ش ومداخالت   ي
ي القصص القرآ�ف

اء القرى« �ف ب
»من أ�ن

ي اسلماء« مقاالت وخواطر/غ�ي مطبوع
ن

»وفرعها �

ق/غ�ي مطبوع ي
»مكتبة األطفال املصورة حلب ١٩٤٣« دراسة وتو�ث

وكتبت لليافعني واألطفال:
ن  افع�ي ة أجزاء للي ي

ا�ف ي �ث
ور« رواية طويلة �ف »موكب الن

موعة قصصية لألوالد ا« مج
ًّ
ة جد ي اسلوداء الصغ�ي

»معلم�ة

ن افع�ي »يوسف/رّس اسلوبرمان« رواية للي

»يا لها من مغامرة!« م�حية ترفيهية لألوالد/غ�ي مطبوع

اف ة«  أدب بأقالم األطفال/إ�ش »أوراق صغ�ي
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... زرع بعل... حلج

 ، ة ، مذ كا�ف
َ

ظ
ت

علم هللا أن فيها ماء احلياة، وغذاء العقول، فأوكلها إىل ذاتها، فلم �

تها احلمراء الغنّية برؤوسهم احلّية العارية، العط�ش إىل  ت برعاية خاّصة. وشّق أعالُمها تر�ب

ملها 
ت

ي �
تقطب بذور احلياة، ال�ت ة، وفروعهم �ت ت ة أصولهم ثا�ب مس والفضاء، فكا�ف اسلش

ها.
ّ
الر�ي من أقطار األرض كل

ه روًحا 
َ

ي حمل عىل عاتقه وحد ، ادلخ ّ
ي
فال عجب أن نرى فيها ذلك الرائد الفدا�ئ

ة بروح  ي
ا�ف ي قومه، وكان من الث

ه �ف ا لم يأِت به غ�ي وىل �ب
ُ
، فكان من األ بّوة والرسالة من الخ

ي األرض. 
كث �ف اس و�ي تفع الخ خ ي إيصال إىل حيث �ي

ي �ف
ا دليه، املتفا�ف غ املؤمن �ب

ِّ
املبل

ي 
لط�ف حمّمد  ي 

ّ
املر�ب األستاذ  سّجل  املنرصم،  القرن  أربعينات  مطلع  ي 

و�ف هكذا، 

ة  خ املد�ي لهذه  ا 
ً
أو وسام، سبق ناء  ث يوًما �ب لم  ال رحمه هللا، بصمت، ودون أن �ي

ّ
الصق

ه ح�ت يومنا هذا، وهو ميدان صحافة  ي مضام�ي
بت األقدام �ف ث ي ميدان لّما �ت

العريقة، �ف

رة« عام  ه »مكتبة األطفال املصوَّ ت الطفل، وذلك عندما أصدر العدد األول من َدور�يّ

.١٩٤٣

بديعة  ظاهرة  عىل كونها  وال  رائدة،  عىل كونها  طوة  احلخ هذه  أهمّية  تقترص  وال 

قد  أنها  لها  ل  جَّ �ي بل   ، ّ
واالجتماعي والفكرّي  واملكانـّي  الزمانـّي  حميطها  ي 

�ف ة  ج وغر�ي

ين  ، ادلخ كوين الفكرّي والوجدانـّي ملعظم رجاالت حلج ي الت
ة، �ف ة كب�ي ساهمت بفعالي
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. وهو الزمن  ي
ي من القرن املا�ف

ا�ف صف الث ي الخ
ة، �ف خ ي املد�ي

ة احلياة الفكرّية �ف
ّ
موا دف

ّ
ل �ت

عات  �ف ِكم ال�ف
تُ

غوف باالّطالع، قبل أن � اّد املحّب للعلم، واسلش س للفكر احلّر احلج سَّ
َ
ي أ ادلخ

خ لهذه  ابع�ي ي قوا�ئ الت
ا �ف ا، وتضع أجيالخ خ ها حولَ

َ
م، أطواق

َ
ي جدولة فكر العال

املتطّرفة، ال�ت

كل أخرى.  عة  تارة ولت �ف ال�ف

ّية 
ت

و� ال. 
ّ
الصق ي 

لط�ف حمّمد  ي 
ّ
املر�ب األستاذ  اسلّباق...  املبدع  للروح  إكبار  ّية 

ت
�

 . حلج الرائدة  األصيلة  لألّم  وحّب  إجالل 

ون
�نّ  حمّمد �ش

ة
                                          فاطم�

ي  2007/6/1
ن

            حلب  �
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ل
خ

مد�

ة دلّي قناعة بأن ذلك الفّن من  ي بالكتابة للطفل تكّو�ف
منذ بدء عالق�ت

 ّ
ي
طاب الف�ف ه إىل الطفل باحلخ وجُّ ي عالم الكالم. فالت

ّ �ف
ي
ا�ف أقدم إبداعات العقل اإل�ف

ّي، فما من طفل دبَّ عىل وجه  ة، وظاهرة مالزمة للمجتمع الب�ش ّ ي
ورة حيا�ت �ف

ها، لم يتتــــهدَهد أو  �ت وإىل أن يرث هللا األرض ومن علي �ت لي
األرض، منذ بدء احلخ

ميل. ا الفن احلج
ف

ء من هد ي
ش  �ب

َّ
يعل

ي 
�ف الفطرة  ها  أْملت  ، وتران�ي أقاصيص  احلضارات  أقدم  ات  يّ أد�ب ي 

�ف إن 

ا  خ ي أن للكث�ي ـممّا وصلَ
ي يقي�ف

كّية. و�ف ة الرقيقة ادلخ اِت الصغ�ي خ عامل وتكل الكا�ئ الت

رة أو  طة أو حموَّ  مبسَّ
ً
وادل اسلائرات منها، أشكاال صوص وال سّيما احلخ من أوابد الخ

خ عىل شؤون الصغار كانوا  �ي  أن القا�ئ
َّ

. فالبد اها ذاَت عرص صغاُر الَب�ش
ّ
لة تلق خَ �ت حمخ

 إىل ما 
ً

الصغار، إضافة صوص، وتكييفها وفق عالم  يعمدون إىل تعديل هذه الخ
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تهم وإلهائهم. لي
و�ي صغارهم و�ت خ ية حاجاتهم هم إىل �ت لج يضعونه منها لت

دوين، وتداول  قل والت ه إىل أن الخ ا، فَمَردُّ صوص لم تصلخ أما كون هذه الخ

صوص، واألقّل  ا بتتهذه الخ
ً
نات،كان حكًرا عىل الرجال، وهم الفئة األقّل احتكاك املدوَّ

ة وماتزال  ي الطفولة األوىل كا�ف
ة �ف ي �ب

ا ألهميتها. ذلك أن ال�ت
ً
اهتماًما بتتها، وإدراك

ي 
خ األك�ش هامشّية �ف  بالفئت�ي

ً
صوص حمصورة وّية، مّما أب�ت عىل هذه الخ مهّمة �ف

صوص  خ ألدب الطفل عىل الخ أر�ي املجتمعات: النساء واألطفال. وهكذا اقترص الت

املطبوعات  أو  املخطوطات  وبعض  واكر  ادلخ به  احتفظت  ـممّا  بيًّا،  �ف رة 
ِّ

املتأخ

ة، وهو غيض من فيض منها.  ية القد�ي خ مية وادل�ي علي الت

صوص املوّجهة إىل  ء من بواك�ي الخ ي
لقد جعل هذا الواقع اكتشاَف �ش

 من ولج ذلك العالم وأحّبه، ومّسته قدسّية 
ّ
ته إال

ا، ال يعرف دلخّ
ً
ا مبين

ً
الطفل فتح

إذا  انـّي، فكيف  الفكر اإل�ف عالم  ي 
أوُمَتجاَهلة �ف الوقوف عىل حقيقة مطموسة 

ي هذا العالم؟!
ا هو األجمل واألن�ت �ف

ً
ج
ّص جا�ف خ ة هذه احلقيقة �ت كا�ف
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1943/ حلب

ي آداب 
اَطب بتتها األطفال مكان �ف خ ُ ي �ي

ان�ي ال�ت لم يكن لألقاصيص وال�ت

ة، رغم تكل  ي نات العر�ب ي ذلك املدوَّ
ا �ف نات، �ب ا املدوَّ ي حفظتها لخ

ة ال�ت العالم القد�ي

ونان والرومان، وعند العرب فيما  مي عند الي علي عر الت ي ُدعيت باسلش
الت ال�ت املطوَّ

ي 
خ �ف افع�ي ي تعل�ي الي

كن اعتبارها خطاًبا للطفل، وإن اعُتمدت �ف ي ال �ي
بعد١، وال�ت

ي 
ال�ت القصائد  مالك وبعض  ابن  ألفية  نعرفه من حال  ي  حقبة من ادلهر، كادلخ

ة٢.  ي ي العر�ب
تظم أحكام الصالة والصيام �ف خ �ت

أدًبا،  باعتبارها  فظ 
تُ

نا فلم � ي وصلت
ال�ت قيص  ال�ت صوص  خ أّما ما ُدعي �ب

عرية  ي األغراض اسلش
عر النسوّي �ف خ ُحفظ الكث�ي من اسلش ي ح�ي

بل باعتبارها لغة، �ف

ذلك  من  بًيا  �ف املتأّخر  ي 
�ف الغزل  وبعض  والهجاء،  والرثاء  بتتها،كاملد�ي  ف  املع�ت

ي الوصايا. 
األدب، وندرة نادرة منها �ف

ي إهمالهم  ي األدب العر�ب
وإذا كنا قد بّررنا ألصحاب املصنفات األوىل  �ف

خ أحدث  د ب�ي ج
ف

ة، عندما ال � ا مفّر من احل�ي ميل األصيل، فليس لخ هذا األدب احلج

فه، أو درسها  ي مصنَّ
صوص إىل عنوان �ف ة َمن آوى تكل الخ ي ة العر�ب ي ادلراسات األد�ب

، عىل غرار سائر أبواب القول.  ة ة مستقلّ دراسة تفصيلي

أدب  فإن  وية،  مهّمة �ف ، وماتزال،  ة األوىل كا�ف ة  العمليّ ة  ي �ب
ال�ت وألن 

اجتماعية  ويًّا من جهة، و كحاجة  بدأ �ف ها، 
ّ
األرض كل األطفال، دلى شعوب 

ي ألمة من مثل هذه املطّوالت.  لو املوروث األد�ب خ ١    وال �ي
رص ١٩٦٠. ي ضيف ص ١٨٩. طبعة دار املعارف �ب

و�ت « سلش اهىلي ٢    انظر »العرص احلج
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خ أدب  ف بتتهذا، فيما أعلم، أحد ممن كتبوا عن تار�ي من جهة أخرى، وإن لم يع�ت

األطفال.



حيث  بيًّا،  �ف املتأخرة  صوص  الخ عىل  الطفل  ألدب  خ  أر�ي الت اقترص 

ية بغيض  خ مية وادل�ي علي واكر وبعض املخطوطات أو املطبوعات الت احتفظت ادلخ

ا، ال 
ً
ا مبين

ً
بيًّا، فتح ، ولو �ف ء من القد�ي ي

عل اكتشاف �ش ج من فيض منها. مما �ي

 من ولج ذلك العالم وأحبه، ومّسته قدسية الوقوف عىل حقيقة 
ّ
ته إال ذوق دلخ ت �ي

انـّي. اإل�ف الفكر  عالم  قية من  الخ ميلة  احلج الزاوية  ي هذه 
أومتجاَهلة �ف مطموسة 

 ، صوص املهملة ي بتتها مصادفة سعيدة كّم من الخ
ي آثرت�ف

ومن الكنوز ال�ت

ّح فيه هذا الغذاء ح�ت درجة 
َ

ي زمن ش
ة ذات يوم غذاء روحيًّا وفكريًّا، �ف ي كا�ف

ال�ت

وقد  العمر.  من  خ  اسلبع�ي أو  خ  اسلت�ي ننا  ي �ب منهم  ي 
ب�ت من  جاوز  ت �ي درة، ألطفال  الخ

ة  خ مد�ي ي 
�ف ووجدانها  فكرها  وصوغ  األجيال،  خدمة  ي 

�ف حياته  معظمهم  أم�ف 

ي 
ّ
ج واملر�ب ي قدمها األد�ي

موعة اإلصدارات ادلورّية، ال�ت حلج خاصة... تكل هي حمج

ي بدايات األربعينات من 
ال، رحمه هللا، إىل األطفال، �ف

ّ
ي الصق

األستاذ حممد لط�ف

رة«. ين، باسم »مكتبة األطفال املصوَّ القرن الع�ش

 ، ّ
مي علي عر الت ، وبعض اسلش ، إضافة إىل القرآن الكر�ي ّ

وكان الكتاب املدر�ي

ي ذلك 
خ عىل الورق �ف ه عيون األطفال اسلوري�ي واملتون اللغوية، هو كل ما تقع علي

ود به بعض  ج اث، أو مّما �ي ي الغالج من ال�ت
تح �ف . وكان الكتاب املدر�ي �ي خ احل�ي

من  مؤلفاتهم  ي 
�ف منهم،  املرصيون  والسيما  والعرب،  خ  اسلوري�ي عراء  واسلش األدباء 

ها. وندر ما خرجت تكل 
ّ
ي أقل

ك�ش األحيان، ولألطفال �ف ي أ
نصوص عن األطفال، �ف
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الهّراوي  ارب كل من حمّمد  ج
ت

ة � ، ح�ت كا�ف عل�ي الوعظ والت صوص عن دائرة  الخ

 ّ
ي ة للكتاب املدر�ي العر�ب ي املخصصة للطفل، فكا�ف

ي وأحمد شو�ت
وكامل الكيال�ف

كر.  اب عىل املصادر سالفة ادلخ ق الج
َ
زاًدا رئيًسا، دون أن ُيغل

عراء،  اسلش دواوين  من  اسلائرة  األناشيد  مع  ج �ب قام  من  وجدنا  خ  ول�ئ

يحها  ت ي �ت
وطبعها٣، فإن ذلك لم يأخذ صورة إصدار متاح للطفل اقتناؤه، بالقّوة ال�ت

خرج من  املجموعات لت تقرير تكل  إىل  ارع 
ة �تُ املدارس كا�ف إن  �ث  الصحيفة. 

تكل  أن  املفروض. كما  املدر�ي  الواجب  دائرة  إىل  للطفل،  احلّر  النشاط  دائرة 

. عل�ي والت والوعظ  اإلرشاد  دائرة  جاوز  ت �ت لم  ملها،  حمج ي 
�ف األناشيد، 



ي  ادلخ  ، ّ الق�ي الفردّي  هد  احلج لك  دلخ  ، كب�ي بإجالل  مفعمة  ي 
وأجد�ف

هود  احلج سام  احلج أحداثه  استفرغت  زمان  ي 
�ف ال، 

ّ
الصق ي 

لط�ف حممد  األستاذ  بذل 

ي البد منه. وري ادلخ ك�ش من الرصف ق لهذا القطاع من املجتمع أ ج
واإلمكانات، فلم �تُ

ي 
�ف طويلة  إقامة  بعد  حلج  إىل  ال 

ّ
الصق األستاذ  عاد  الزمن  ذلك  ي 

�ف

الطفل،  نفس  لعلم  ها دراسته  إلي األفكار، وّجهته  ي رأسه عاصفة من 
ا، و�ف فر�ف

اطبته، حيث كان أدب األطفال هناك  ي حمخ
ب الغرب �ف وأغناها احتكاكه بأسالي

عل�ي  الت عن  ة  املستقلّ شخصّيته  لور  ج و�ي أبعاده،  ويرسم  وجوده،  يفرض  بدأ  قد 

     . ّ
ي
ادلي�ف والوعظ 

مويل  الت وشّح  الفنّية،  الكوادر  وانعدام  اإلمكانات،  َيـُحْل ضعف  ولم 

ي أدب 
ر �ف ي كتاب »االستظهار املصوَّ

ّ �ف
ي
٣    عىل غرار ما فعل جميل وأنور سلطان وعبد الرحمن اسلفرجال�ف

ي صدر عام ١٩٣٧. نات« ادلخ خ والج ن�ي الج
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اسم  ه  علي وأطلق  ال، 
ّ
الصق األستاذ  به  حلم  ي  ادلخ الرائد  وع  امل�ش والدة  دون 

بدأ رحمه هللا  دورّية،  إصدارات  ة سسللة  رة«... وكا�ف املصوَّ األطفال  »مكتبة 

 .١٩٤٣ عام  ها  ش �ف

طاب بصديق  ع احلخ
ّ
، ووق ي الصغ�ي

ال الطفل بأحف
ّ
خاطب األستاذ الصق

م لقرائه الصغار ِورًدا متاًحا، يروي عطش عيونهم وقلوبتتهم وعقولهم 
ّ

األطفال، وقد

ة والضحك... لقد كان كّل واحد من أعداد  جربة والتسلي إىل املعرفة واالّطالع والت

اطبته  كن اقتناؤه وحمخ ا وممتًعا، �ي
ً
ج ا وغر�ي

ً
ا طريف

ً
رة«  شيئ »مكتبة األطفال املصوَّ

ه.   ه، ومباراة األقران ع�ب ومراسلت

من  اسلسللة  تكل  سورية  ي 
�ف الطفل  أدب  دراسات  ترصد  ولم 

 ّ
ي العر�ب ا  ور�ب اسلورّي،  األطفال  أدب  فجر  ي 

�ف ا 
ً
ق
ّ
متأل ًما  ج

ف
� ة  وكا�ف اإلصدارات، 

 ، خ خ اسلورّي�ي ف�ي
ِّ
ي معجم املؤل

ها مصادفة �ف ها وقعُت علي عاّمة. واإلشارة الوحيدة إلي

رة، عدد ٣٥«. ة: »مكتبة األطفال املصوَّ الي ي العبارة املقتضبة الت
حيث استوقفت�ف

من تكل  ا 
ً
عنوان خ  وثالث�ي عة  داية عىل �ت الج ي 

حث �ف الج ي 
أوقف�ف وقد 

ال 
ّ
مه إىلي األستاذ الصق

ّ
خ منها، بعضها قد اإلصدارات، استطعت العثور عىل ثالث�ي

الش عناوين  عض الث تفظ به أرسته، والج
ت

تفسه عام ١٩٧٧، وبعضها � خ رحمه هللا �ب

خ يدّي.٤     ي ب�ي
خ ال�ت الث�ي ي األعداد الث

ت عىل معظمها �ف ع�ش

مل  ي �ي ه من تكل ادلورية العدد ادلخ ت علي وكان أقدم إصدار مما ع�ش

الفحم  ى/مناجم  الك�ب »الصناعات  بعنوان  وهو   ،١٩٤٣ ي 
ا�ف الث ين  ش �ت  ٤ خ  ار�ي الت

خة من الكتيبات املطبوعة لكل أعداد اسلسللة  ا �ف خ ة: دل�ي الي ا املعلومات الت
ً
ّ ادلكتور مأمون الحق

م إىلي
ّ

٤  قد
يف، والرداء األحمر، واحلصان الطيار... ار، واللص الش اع الخ : اخ�ت اىلي عدا الت
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ال، ويوقعها بـ »صديق 
ّ
ي يكتبها األستاذ الصق

يِّلة به كلمة العدد، ال�ت
ُ
احلجري« ، ذ

ال«.
ّ
ي الصق

األطفال لط�ف

ي تكل الكلمة إشارة واضحة إىل أن العدد املذكور ليس األول وال 
وكان �ف

ك  كتب إلي اطب صديقه الطفل: »... لم أ خ ي قول رحمه هللا �ي
، وذلك �ف ي

ا�ف الث

ي أن 
ا للخطاب. ولقد رس�ف

ً
ك ىلي مكان ة لم ت�ت ي ألن الصور الكث�ي

ي العدد املا�ف
�ف

ا...«. 
ً
خ قد أعجباك كث�ي العددين املاضي�ي

أعده  املكتبة،  ألعداد  عىل جدول  اطالعي  ينت دلى  ج
�ت أن  ث  ألج ولم 

ين  ش ي ٧ �ت
ادلكتور مأمون أن العدد األول هو »صيد اللؤلؤ«، ورّجح أنه صدر �ف

ي ٢١ 
أنه صدر �ف «،  ورّجح  الراعي يكون  ي »هكذا 

ا�ف الث األول عام ١٩٤٣، والعدد 
نفسه.٥ العام  األول من  ين  ش �ت

ا يقول: إن »مكتبة 
ً
ة ألعداد ادلورية إعالن مل كث�ي من األغلفة األخ�ي و�ي

ي العام، ومن ذلك  ظهر غالف 
ين عدًدا �ف ي ع�ش

األطفال املصورة«  سوف تكون �ف

مل عنوان »األم�ي اسلعيد«. ي �ي العدد ادلخ

ة حصيلة كل واحدة  ال رحمه هللا بذلك، فكا�ف
ّ
م األستاذ الصق خ وقد ال�ت

 عىل خمسة من إصدارات 
ّ
ي حينها للعثور إال

ين عدًدا.٦ ولم أوفق �ف خ ع�ش من اسلنت�ي

ي بعضها، وعىل اإلعالنات عنها 
خ املذكور �ف ار�ي العام األّول، وذلك باالعتماد عىل الت

بب ضياع الكث�ي من  ي لم أستطع الركون إىل هذا الرقم �ب
ي بعض األعداد. ولكن�ف

�ف

خ  ات تار�ي ج
، وعدم إ�ث ّ

األعداد، واضطراب تصنيف موضوعاتها، وترقيمها التسسلىلي

ي ص ٢١.
دول املذكور �ف ٥  انظر احلج

بذلك«،  ام  خ االل�ت تطع  �ي لم  الصقال  األستاذ  أن  دو  ج »و�ي ادلراسة:  من  األوىل  النسخة  ي 
�ف ص  الخ ٦  كان 

مأمون.  ادلكتور  من  النسخة  هذه  ي 
�ف ته  ج

أ�ث ي  ادلخ ج  صو�ي والت
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ي ادلكتور 
قاط عىل احلروف إال بعد أن وافا�ف تقر الخ ي معظمها. ولم �ت

الصدور �ف

خ صدور  ، وتار�ي تها وأرقامها املتسسللة خ دول أثبت فيه أعداد املجلة بعناو�ي ج مأمون �ب

ي وعن وادله 
هل االستفادة منه، فجزاه هللا ع�ف وضيح دقيق �ي ت كل منها، وذيل �ب

   . الكر�ي كل خ�ي

حلج كاملطبعة  ة  خ مد�ي مطابع  ي 
�ف ة  املجلّ أعداد  معظم  طبع�ت  وقد 

ّية، ومطبعة لوكس، واملطبعة العرصّية، ومطبعة نايري، ومطبعة طّباخ أخوان.  احللج

ي دمشق. 
ي �ف

�تّ ي مطبعة ال�ت
وطبع بعضها �ف

  

ظهر غالف األم�ي اسلعيد
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ال املصورة - حلب ١٩٤٣-١٩٤٥ مكتبة األط�ف
ي الصقال

إــــصدار صديق األطفال لط�ف
التأليف              الَقطع السلسلة الفرعية   العنوان    التاريخ    الرقم 

١ ي )ترجمة( 
سعيد القضما�ن رحالت وأسفار   صيد اللؤلؤ    ين الأول ١943   ٧ ت�ش  ١

١ لطفي الصقال   عظماء الرجال    هكذا يكون الراعي   ين الأول ١943   ٢١ ت�ش  ٢
١ لطفي الصقال   ى   الصناعات الك�ب مناجم الفحم الحجري   ي 1943  

ين الثا�ن 4 ت�ش  3
١ لطفي الصقال   لكل سؤال جواب    لمـــــاذا؟     ي 1943  

ين الثا�ن 1٨ ت�ش  4
١ لطفي الصقال   الأقوام والشعوب    ي  العالم السالمي العر�ب ٢ كانون الأول 1943    5
١ لطفي الصقال   عات    أهــــم المخ�ت الآلة البخارية والقاطرة  1٦ كانون الأول 1943    6
١ خليل هنداوي )ترجمة(  رحالت وأسفار    عىل ربوة الأسود   3٠ كانون الأول 1943    ٧
١ لطفي الصقال   ى ٢    الصناعات الك�ب صناعة الورق من الشجر  ي 1944  

13 كانون الثا�ن  8
١ لطفي الصقال   الصناعات السهلة    ران  ن عمل السالل من الخ�ي ي ١944  

٢٧ كانون الثا�ن  9
١ لطفي الصقال   أمثال الحيوان    ي العادل  

القا�ن ١٠ شباط ١944    ١٠
١ لطفي الصقال   لكل سؤال جواب    َمن؟    ٢4 شباط 1944    ١١
٢ عبد الوهاب العجيىلي   عظماء الرجال    ابراهيم هنانو    ٢ آذار 1944 )3 طبعات(   )1٢(
٢ بهجت الشهبندر   زينب ملكة تدمر       ١6 آذار ١944    ١3
٢ لطفي الصقال   دليل القافلة       3٠ آذار 1944    )14(
٢ لطفي الصقال   الأشغال المسلية    آلة الصور المتحركة   13 ربيع الأول 1944     )15(
٢ ن رجب باشا )ترجمة(  حس�ي اضحك يضحك لك العالم   المسحوق العجيب   ي 13٦3  

٢٨ربيع الثا�ن  )1٦(
٢ اع النـــار          اخ�ت 6 أيار ١944     ١٧
٣ خليل هنداوي   طـــرزان 1    طفولة طـــرزان   ٢٨ جمادى الأوىل 13٦3   )1٨(
٣ خليل هنداوي   طـــرزان    زواج طـــــرزان   4 حزيران ١944    ١9
٣ محمد الشعال   ملك الأنس والجـــان      ١8 حزيران ١944    )٢٠(

، بدايـــــة العطلـــــة الصيفيـــــة الدراســـــية نهـــــاية الســـــنة الأوىل للن�ش
3 عبد الكريم حيدري   يف       اللص ال�ش ٧ أيلول ١944    ٢١
٣ لطفي الصقال   انظر وقــــل 1    زوزو وميكي   ٢١ أيلول ١944    )٢٢ )٩
٣ لطفي الصقال   عىلي باشا الراعي      ين الأول ١944   5 ت�ش  )٢3(
3 د. أسعد طلس   قصص ألف ليلة وليلة ١  الحصان الطيار   ين الأول ١944   ١9 ت�ش  ٢4
٣ لطفي الصقال   عظماء الرجال   ع القطار   مخ�ت ي ١944  

ين الثا�ن ٢ ت�ش  )٢5(
٣ ي  

ابراهيم الكيال�ن قصص العم مرجان 1   الأرنب والثعلب   ي ١944  
ين الثا�ن ١6 ت�ش  )٢٦(

٣ لطفي الصقال   اضحك يضحك لك العالم ٢  ي  
ي تيــــ�ت

تيــــ�ت ي ١944  
ين الثا�ن 3٠ ت�ش  )٢7(

٣ ي  
رضـــا صا�ن م�حيات الأطفال   سيد الهـــــرر   ١4 كانون الأول ١944    )٢٨(

٣ خ�ي الدين الأسدي   ثالث قصص غربية     الأم�ي السعيد   ٢8 كانون الأول ١944    )٢9(
٣ د. أسعد طلس   قصص ألف ليلة وليلة ٢  السندباد البحري   ي ١945  

١١ كانون الثا�ن  )3٠(
٣ لطفي الصقال   الأبطال 1    ار   خولة و�ن ي ١945 )ط ١( 

٢5 كانون الثا�ن  )4( 3١
٣ خ�ي الدين الأسدي   قية 1   أساط�ي �ش عرس الرهــــا   4 شباط ١945    )3٢(
٣ خليل هنداوي   طـــرزان 3    ي نيويورك  

طرزان �ن ٢٢ شباط ١945    )33(
٣ ي  

سعيد القضما�ن رحالت وأسفار 1   صيد اللؤلؤ )ط 1(   8 آذار ١945    })١({ 34
٣ مكتبة الأطفال المصورة  الأقوام والشعوب   سالمي   العالم الإ ٢٢ آذار ١945  )ط٢(    })٥({ 35
٣ لطفي الصقال   )ضم العدد 1٠(   ي  معن بن زائدة والأعرا�ب ٢ نيسان ١945 )ط ٢(    )١١( 36
3 الــرداء الأحمر         ١9 نيسان ١945    3٧
٣ بهجت الشهبندر   زينب ملكة تدمر      3 أيار ١945 )ط٣(      })١٣({ 38
٣ ي  

ي الكيال�ن
شو�ت اضحك يضحك لك العالم 3  ي القاسم الطنبوري  حذاء أ�ب ١٧ أيار ١945 )ط ١(    )١4( 39

٣ مكتبة الأطفال المصورة  ى ٢   الصناعات الك�ب قصة الورق )ط 1(   3١ أيار ١945     )١٥( 4٠
، توقـــــفت السلســـــلة عن الصـــــدور  نهـــــاية الســـــنة الثانـــــية للن�ش

ضة كتبت بالخط الرفيع. الَقطع ١ = ١١.٢x8.5 سم، القطع ٢ = ٧.١٢.٧x9 سم،   المعلومات الموثقة كتبت بالخط السميك، والمعلومات المف�ت
ي إعادة الطبع لعدد سابق. 

ن }١{ يع�ن ن مزخرف�ي ن قوس�ي ن )١( مكتوب عىل الغالف. الرقم ب�ي ن قوس�ي  القطع 3 = 3.١4.5x١١ سم والغالف بالألوان. الرقم ب�ي
Mamoun Sakkal ٢٠١9©  قيم المتسلسل بعد العدد 34 والتاريخ بعد العدد ٢٠ من تقدير المؤلف.  إعداد د. مأمون لطفي صقال ي طبعة. ال�ت

“ط” يع�ن
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ا
ً خ مل رقًما وال تار�ي " غالف ال �ي ي "العالم اإلسالمي العر�ب

 وصف
»مكتبة األطفال المصورة«

مت عىل 
ِّ

رة" شكل كتّيبات، قد ذت أعداد "مكتبة األطفال املصوَّ خ ا�تّ

هر، ولكن  ي اسلش
خ �ف ر أن تصدر األعداد مرت�ي املقرَّ أنه كان من  دو  ج أعداد،  و�ي أنها 

ًعا ألك�ش من عامل.  ج
ذبذب �ت ت ة �ت ة،٧ بل كا�ف ت نها لم تكن ثا�ب ي الفواصل الزمنية �ب

مل أرقاًما غ�ي ذات داللة  ا، فكث�ي منها كان �ي
ً ت ا ثا�ب

ً
 موّحد

ً
كما أنها لم تأخذ شكال

خ صدوره، وأخرى عىل رقم  واضحة، تدل تارة عىل ترتيب العدد من حيث تار�ي

ة أعداد ال  ، وكان �ث ي اسلسللة
سسللة موضوعات ُيزَمع متابعتها، أو ترتيب املادة �ف

ا.
ً خ مل رقًما وال تار�ي

ت
�

٧ انظر جدول األعداد ص ٢١. 
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ا  خ ١٦ و ٣٥ صفحة، �ب ي العدد الواحد ب�ي
وقد تراوَح عدد الصفحات �ف

خ ١١٫٢/٨٫٥ سم، ١٢٫٧/٩٫٧ سم، ١٤٫٥/١١٫٣  اوح ب�ي قياس ي�ت ي ذلك الغالف، �ب
�ف

شن، أو الزبدّي األقّل خشونة.  سم،٨ من الورق األصفر احلخ

الغالج  ي 
ة �ف نفسه، ولكّنها كا�ف الكتّيب  ة من ورق  األغلفة فكا�ف أّما 

ألوان،  بأربعة  منها كان   احب، وكث�ي  اسلش األزرق  أو  الف كالوردي  لون حمخ ذات 

يط باألسود عىل أرضية غ�ي ملونة،  أو خمسة. وقد يقترص الغالف عىل رسم �ب

العنوان.  إىل  إضافة 

٨ انظر جدول األعداد ص ٢١.

أغلفة غ�ي ملونة، وأخرى بلون واحد، أو أربعة ألوان
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 نفــــسه من حيث 
ف

ة صفــــحهت الغالف األخ�ي عىل غرار الغال� وكا�ف

ألوانــــها...

ي حملة 
ك�ش من مرة، ومن ذلك اإلصدارات ال�ت طبع بعض اإلصدرات أ

ي 
القطع و�ف ي 

تلف �ف خ عنوان "إبراه�ي هنانو" )١٢(، وهي ذات حمتًوى واحد، و�ت

  ٩. ي مادة الغالف األخ�ي
صورة الغالف و�ف

ي تكرر طباعتها. انظر جدول األعداد ص ٢١.
٩ هناك املزيد من األعداد ال�ت

تلفة األغلفة ملحتًوى واحد إصدارات حمخ
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خ  هما، باللون�ي لو عدٌد من الرسوم، أو الصور الفوتوغرافّية، أوكلي خ      وال �ي

داًء، ومنها صور جاهزة. وقد  ت ض واألسود، فمنها ما هو موضوع للمادة ا�ب ي األ�ب

ط من الصور. ك�ش من �ف ي القصة الواحدة عىل أ
نقع �ف

ض واألسود ي رسوم وصور فوتوغرافية جاهزة باأل�ب

ي للقصة خ ل�ي ج
ف

خ رسم خاص باملادة، وإىل اليسار رسم من األصل اإل� م�ي إىل الي
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خ  ي القصت�ي
ويقّل عدد تكل الرسوم والصور ويك�ش عىل غ�ي نظام، كما �ف

احتوت  "، حيث  الراعي يكون  "هكذا  و  الرها"  "عرس  ا 
ً
ج تقر�ي الطول  ي 

متساوي�ت

ة رسوم.  ي
ا�ف ة �ث ي

ا�ف نما احتوت الث ي القصة األوىل عىل ثالثة رسوم �ب

ط من الصور ك�ش من �ف ي القصة الواحدة أ
تمع �ف ج قد �ي

" ي "هكذا يكون الراعي
اذج لصفحات الرسوم �ف �ف

ي "عرس الرها"
صفحات الرسوم �ف
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فتغىّطي  التساىلي  أو  العلمّية،  أو  طبيقّية،  الت الفنّية  املوضوعات  ي 
�ف أّما 

األفكار. معظم  والصور  الرسوم 

طبيقية... رسوم وصور تغىطي معظم األفكار املوضوعات الت
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ة ، من القصص، والسيما  ي تفظ بعض املواد ذات األصول غ�ي العر�ب
ت

و�

ة. القصص املصورة واملوضوعات العلمية بصورها األصلي

ة جمة احتفظت بصورها األصلي قصص م�ت
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قصص مصورة من مصادر أجنبية بدون تدخل

ة موضوعات علمية احتفظت بصورها األصلي
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واإلتقان،  ة 
ّ
بادلق رة"  املصوَّ األطفال  "مكتبة  رسوم  من  تاز كث�ي  و�ي

القارئ  اهتمام  �ي  ث �ت ي 
ال�ت فاصيل  بالت والعناية  ة،  ماليّ احلج احية  الخ عىل  واحلرص 

عضها. ج �ب أو  الصفات،  بتتهذه  متع  ت �ت ال  األحيان  بعض  ي 
�ف أنها   

ّ
إال  ، الصغ�ي

رسوم متفاوتة األسلوب واملستوى 
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اسم  األعم  األغلج  ي 
�ف جمات،  امل�ت رسوم  ما خال  الرسوم،  مل 

ت
� وال 

حمّمد.١٠     وفتحي  العسىلي  خادل  املشهوَرين  خ  �ي
َ
الفنان باستثناء  الرسام، 

وال بد من اإلشارة إىل أن طائفة ال بأس بتتها من الصور والرسوم تفتقر 

صوير والطباعة. إىل الوضوح، وذلك لرداءة الورق وسوء الت



ي "هكذا 
خ رسومه �ف خ هذا الرسم وب�ي ي أسلوب الفنان فتحي حممد ب�ي

سن كب�ي �ف
ت

١٠    ويالحظ فارق واضح و�
ار الصفحة ٣٠.  ي �ي

". انظر الصورة اسلفىل �ف يكون الراعي

خ رسم للفنان فتحي حممد، إىل اليسار رسم للفنان خادل العسىلي م�ي إىل الي
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 محتوى
»مكتبة األطفال المصورة«

ي ادلاللة عىل حمتوى املكتبة
ليس أبلغ من هذا اإلعالن �ف

ة وثقافّية  ّ ي عة، أد�ب رة" مواّد متنوِّ توي أعداد "مكتبة األطفال املصوَّ
ت

�

ألف العدد من الكلمة االفتتاحية،  ت جم. و�ي وعلمّية وترفيهّية، فيها املوضوع وامل�ت

واملادة الرئيسية، وطائفة من املنوعات، ومادة ظهر الغالف: 
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امسها  ويأخذ  الرئيسية،  املادة  ة  ثا�ب كل  ش �ب غل  ش و�ت  ،
ن

الغال� أ- 

نما  ي ا رقم العدد، �ب
ً
وصورة أو رسم لها، وعبارة "مكتبة األطفال املصورة"، وغالج

الطبعة،  رقم  الفرعية،  خ عدد وآخر: اسلسللة  ب�ي ة  الي الت العبارات  تلف ظهور  خ �ي

املطبعة. اسم  مواد،  عن  اإلعالن 

تل 
ت

و� ال، 
ّ
الصق األستاذ  بقلم  احية  االفت�ة  

ة
الكلم� ب- 

ودود،  لطيفة  عدد. وهي كلمة  منها  لو  خ �ي أن  وندر  للغالف،  ة  ادلاخلي الصفحة 

الرئيسية فيه، وقد تعلن  العدد، وتعّرفه املاّدة  القارئ الصغ�ي إىل حمتوى  ّوق  ش �ت

القصة،  ج 
بكا�ت ا 

ً
تعريف ضّمن  ت �ت أو  قادمة،  أعداد  ي 

�ف تن�ش  سوف  مواّد  ع�ف 

أو  قّيمة،  أخالقية  توجيهات  الصقال  األستاذ  مقدمات  ضمن  ت و�ت جمها.  �ت و�ب

ل االفتتاحيات  ذيَّ
ُ
ي مادة العدد. وت

خ تطلج رأيتتهم �ف خ آباء ومعلم�ي وجه إىل املرب�ي ت �ت

. خ ار�ي بالت ا 
ً
وأحيان ال"، 

ّ
الصق ي 

لط�ف األطفال  "صديق  وقيع  ت �ب

واد جديدة ويق وتعريف باملحتوى، ووعد �ب ش وذجية: �ت افتتاحية �ف
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ها، مع توجيهات أخالقية قّيمة ج
عّرف بالقصة وبكا�ت

ُ
افتتاحية ت

خ تطلج رأيتتهم خ آباء ومعلم�ي وجه إىل املرب�ي ت افتتاحية �ت



35

الغالج  ي 
�ف وهي  امسها،  العدد  مل  و�ي الرئيسية،  الــــمادة  ج- 

مل  مل عنوان قصته "املسحوق العجيب"، والعدد ٣٠  �ي قصة، فالعدد ١٦ �ي

من  ك�ش  أ الواحد  العدد  توي  �ي وقد  حرّي".  الج "اسلندباد  قصته  عنوان  كذلك 

العدد ٤٩ "األم�ي اسلعيد".  ي 
فيأخذ عنوان واحدة منها، كما �ف قصة، 

تأخذ األعداد عناوين املادة الرئيسية فيها

قية كـ "عرس الرـــــها"  تمي إىل األساط�ي الش خ ومن القصص ما �ي

اذ خ�ي ادلي�ف األـــــسدي،  ية األــــس�ت خ ل�ي ج
ف

ي اقتبســـــها عن اإل�
 ال�ت
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حري"، وما اقتبس من  لة كـ "اسلندباد الج لة ولي خذ من قصص ألف لي
ُ
ومنها ما أ

ّعال. ّن" لألستاذ حممد اسلش القرآن الكر�ي كـ "مكل اإل�ف واحلج

ية خ ل�ي ج
ف

جمة عن اإل� قية م�ت قصة من األساط�ي الش
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ي اقتبسها عن 
ّ كـ "األم�ي اسلعيد" ال�ت

ي تارات من القصص الغر�ب ومنها حمخ

 ، ي
القضما�ف سعيد  ترجمها  ي 

ال�ت اللؤلؤ"  و"صيد  األسدّي،  ادلين  خ�ي  ية  خ ل�ي ج
ف

اإل�

هبندر،      هت اسلش هــــحب ومنــــها س�ي شخصيا�ت معروفة كـ "زين�ب ملكة تدمر" لج

حري " لة "اسلندباد الج لة ولي من قصص ألف لي
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ّ كـ "األم�ي اسلعيد" و"صيد اللؤلؤ" 
ي تارات من القصص الغر�ب  حمخ

َ شخصيات معروفة كـ "زينب ملكة تدمر"
وس�ي
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واحلكايات،  القصص  من  املوروث  عن  هللا  رحمه  الصقال  األستاذ  ل 
َ
يغف ولم 

ي القاسم  " وقد تكون بقلمه، و "حذاء أ�ب ي فقدم لقرائه "معن بن زائدة واألعرا�ب

      . ي
الكيال�ف ي 

بقلم شو�ت الطنبورّي" وهي 

 ،" ي
�ت ي

ي �ت
�ت ي

مل عنوان "�ت ي �ي ي العدد ٢٧ ادلخ
ة �ف د القصة املصورَّ ج

ت
كما �

عرية  ". أو امل�حية اسلش ي ضم قصة "زوزو و ميكي ي العدد ادلخ
مية �ف علي أو القصة الت

ي عنوانه "سيد الهرر"..      ي العدد ادلخ
�ف

اث قصص من ال�ت
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قصص مصورة وم�ح شعري
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قافة العامة كصناعة الورق،  وقد تقدم املادة الرئيسية موضوًعا من الث

خارية والقاطرة... عوب، وصناعة اسلالل، واآللة الج واألقوام واسلش

اعة الور�ت ص�ف

ي الـــــعالم اإلــسالمي العر�ب
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قيمة  ذات  مادة  م 
ّ

يقد أن  ال رحمه هللا 
ّ
الصق ي 

لط�ف األستاذ  أراد  لقد 

ك�ش  وم أ ي ح�ت الي ل منه الكتابة للطفل العر�ب صِّ
تُ

ي لم � ة وفكرية، األمر ادلخ ي أد�ب

خ من  املعروف�ي األدباء  استكتاب  ي 
ان، ولهذا جهد رحمه هللا �ف اإل�ي من أضعف 

ي كتب قصة العدد  ، كاألستاذ خ�ي ادلين األسدي ادلخ خ حول، واألساتذة الالمع�ي

ي 
ي كتب �ف ج املعروف، ادلخ ل هنداوي األد�ي ٣٢ "عرس الرها"،١١ واألستاذ خلي

ي ٣٠ كانون األول ١٩٤٣ قصة "عىل ربوة األسود"،١٢  واألستاذ سعيد 
العدد الصادر �ف

وفر ل ذلك كان  ت ي كتب قصة "صيد اللؤلؤ"،١٣  وعندما لم يكن �ي ي ادلخ
القضما�ف

ها، أو إىل قصة معروفة  ش ا عمد إىل بعض املطبوعات فأعاد �ف تفسه، ور�ب خ يكتب �ب

ا القصة 
ً

ظ ي افتتاحية أحد األعداد مقرِّ
اص. وقد كتب �ف فأعاد صوغها بأسلوبه احلخ

ل الهنداوي: "... وما أحوج مكتبة األطفال إىل مثل هذا  ج خلي ي كتبها األد�ي
ال�ت

ق "أدب الطفولة وجّوها".١٤  ّم �ب ي �ي ّو ادلخ احلج

: إضافة إىل افتتاحية العدد ومادته الرئيسية هناك  د-ـ منوعا�ة

خ الطفل وادلورية.  ي احليوّية واحلميمية عىل العالقة ب�ي
طائفة من املنوعات، تض�ف

و كلمات  فيه،  وال�ت ة  للتسلي ألعاًبا  أو   ، تن�ش سوف  مواد  عن  ا 
ً
إعالن د  ج

ت
� فقد 

متقاطعة. 

ة، ول شعر. ي ي ادلراسات اللغوية واألد�ب
ة، ول مؤلفات �ف ه�ي ١١   وهو صاحب موسوعة حلج اسلش

ي القصة وامل�ح.
ها �ف ك�ش تلفة أ االت حمخ ي حمج

١٢  ول عدة مؤلفات �ف
ة واألدب. ي �ب

ي ال�ت
١٣  ول عدة مؤلفات �ف

١٤   يريد العدد ١٨ طفولة طرزان.
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فيه، و كلمات متقاطعة  ة وال�ت ، وألعاب للتسلي إعالن عن مواد سوف تن�ش
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ين  خ للمتم�ي جيع  ش �ت مع  فيها،  الفائزين  وأمساء  مسابقة  ج 
ئ

ا� ت �ف د  ج
ت

� وقد 

خ الطفل وادلورية،  ي احليوّية واحلميمية عىل العالقة ب�ي
منهم. وهي مواّد منّوعة تض�ف

ة: الي ي الصور الت
كما يالحظ �ف

ة خ وي اإلجابات املتم�ي جيع دلخ ش ج مسابقات و�ت
ئ

ا� ت �ف
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ة  ي
ا�ف طاب املبارسش الث كل مساحة احلخ ش ، و�ي  األخ�ي

ن
ـه -ـ  الغال�

دعاية  أو   ، اىلي الت اإلصدار  عن  ا 
ً
إعالن الغالج  ي 

�ف ضمن  ت و�ي العدد،  افتتاحية  بعد 

اء  ش إ�ف عىل  للطفل  جيًعا  ش �ت أيًضا  ضمن  ت �ي وقد  جديدة،  يطة سلسللة  �ب عفوية 

اك،  يع، وقيمة االش�ت ة بأسعار الج مل قا�ئ
ت

مكتبة خاصة به من أعداد ادلورية، أو �

خ  ة باملطبوعات. وقد ُيذكر اسم املطبعة، وتار�ي ا عن جوائز ملسابقة، أو قا�ئ
ً
أو إعالن

الطباعة.

ي وذحب ظهر غالف �ف
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عن  ا 
ً
وتعب�ي وعفوية،  ة  ي جاذ�ب ها  ك�ش وأ ة،  األخ�ي األغلفة  أطرف  ومن 

اإلعالن  مل  ي �ي ادلخ اللطيفة، ذلك  خ هذه اإلصدارات  �ي �ت ي 
ال�ت احلميمة  العالقة 

. اىلي الت الالفت 

املذكورة  وائز  احلج أن  نويه  الت مع   ، عب�ي الت مهمة  ة  الي الت للصورة  وأترك 

اص... احلخ مال  من  الصقال  األستاذ  يتتها  �ت ش �ي ألعاًبا  ة  كا�ف

اص يتتها األستاذ الصقال من مال احلخ �ت ش إعالن مغٍر: جوائز �ي
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نظرات تقييـــــميـــــــــة 
رة" يقترص عىل  ي دلورية "مكتبة األطفال املصوَّ أن تقد�ي الواضح  من 

ورة  �ف إىل  احلخضوع  من   
ّ

بد ال  ولكن كان  العرض،  بغرض  وصيفية  الت احية  الخ

ميدانها،  ي 
ا �ف

ً
فتح ة من حيث كونها  الكب�ي قيمتها  الضوء عىل  ء من  ي

ط �ش لي
�ت

ة حلج عىل مستوى سورية، بل عىل مستوى الوطن  خ ا زمنيًّا لصاحبها وملد�ي
ً
وسبق

احلكم  خصص  الت ذوي  إىل  وكل 
ُ
أ ي  ادلخ اص،  احلخ ي 

�ش �ب ه  إلي ي 
أوصل�ف فيما  ي  العر�ب

اته أو نفيه.  ج
إ�ث ي 

الفصل �ف

ثقيفية  بوية والت واحي ال�ت َ عىل كل من الخ
ج عر�ي ي الت

واآلن أرى احلال تقتضي�ف

تظر من يعطيه حقه من ادلراسة. خ ي �ي از الرائد ادلخ ج
ف

لك اإل� فيهية  دلخ واللغوية وال�ت

بوية 
ة

احية ال� ي الن
ن

أ- ـ �

بقوة  نفسه  رة" عن  املصوَّ األطفال  وع "مكتبة  الهدف من م�ش يعلن 

مية عادة القراءة،  خ ال رحمه هللا، وهو �ت
ّ
ي اختاره ل األستاذ الصق ي االسم ادلخ

�ف

بيبه 
ت

ة اهتمامات الطفل، وذلك عن طريق � ي قا�ئ
ر �ف

ِّ
ا ذا حضور مؤث

ً
د خ وجعلها �ب

اط  ش ي صورة �ف
اصة، وذلك �ف احلخ مكتبته  يكون ل  أن  جيعه عىل  ش بالكتاب، و�ت

ج تربوي ناضج  أن 
كن اعتبار املتعة عىل رأس غاياته... جا�ف ّ اختيارّي �ي

شخ�ي

تمتع به،  يتته�ت به، ويطوره، و�ي �ي  ، ادلخ خ�ي وعه اسلش يكو�ف للطفل م�ش

ويفيد منه. 
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ً

قيمة  ،
ً

دورية من كونها   ،" املصورة  األطفال  "مكتبة  اكتسبت  وقد 

ة االقتناء.  ي
، وإمكا�ف قد�ي تربوّية خاصة، من حيث طبيعة اإلخراج، وأسلوب الت

اًعا،  ج
ة البسيطة تصدر �ت موعة من الكتّيبات الصغ�ي ، من حيث اإلخراج، حمج فهي

كون  لت ويتتهيئه  بالقراءة،  الطفل  يربط  ي  ادلخ  ، ادلا�ئ التشويق  يضمن عنرص  مّما 

، مواد لطيفة  قد�ي ، من حيث أسلوب الت ي املستقبل. وهي
اّصة �ف ل مكتبته احلخ

وجيه. وهي  ي املعلومة والت
وِّغ تل�تّ تها األوىل، مما �ي ت خفيفة، توهم أن املتعة غا�ي

خ العدد  نها، ولوجود فسحة من الوقت، ب�ي مع واالقتناء، نظًرا لزهادة �ث ممكنة احلج

اقتصادية  ظروف  ي 
�ف وذلك  خراته. 

ّ
مد من  يتتها  �ت ش �ي بأن  للطفل  مح  �ت ه،  وتالي

، ناهيك بكتاب  ي ا ال قبل به إال ملن رحم ر�ب
ً
صعبة أّدت إىل اعتبار الكتاب ترف

! ّ
الطفل، بل بكونه غ�ي مدر�ي

ي 
�ف املتأصلة  بوية  ال�ت عة  خ ال�ف عىل  نافذة  األعداد  افتتاحيات  كل  ش و�ت

ي أعمال 
ة نفتقدها �ف خ عل لعمل م�ي ج

ت
ي �

نفس األستاذ الصقال رحمه هللا، وهي ال�ت

ضح بتتهما خطابه املبارسش  خ ين �ي ي الرفق واحلب الدلخ
مثل �ف ت ، و�ت خ ف�ي خ املح�ت الصحفي�ي

ا من احلميمية األبوية 
ً
وذًجا ناطق جل هذه الصفحة املصورة �ف لقرائه الصغار، و�ت

ة: باملسؤولي والرعاية واالهتمام واإلحساس 
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افتتاحية العدد ٢٩ "األم�ي اسلعيد"
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وجه األستاذ الصقال إىل األهل من خالل كتاب أطفالهم ليسجل  ت وقد �ي

كون  ي صورة ما يطرح عىل أوالدهم لي
لفتة تربوية رائدة أخرى، وهي وضع األهل �ف

ة: الي ي كلمة العدد الت
جام فيما يوجه إىل الطفل كما نرى �ف ا�ف

افتتاحية العدد ٩ زوزو و ميكي
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مة إىل األطفال، 
َّ

ي ادلوريات املقد
 متقدمة �ف

ّ
وهنالك لفتة تربوية جد

ا ملا 
ً
صص ركن خ ي �ت

وم، ال�ت الت الي اج القراء الصغار، ال عىل طريقة حمج ت ش إ�ف وهي �ف

ج  كن لألد�ي �ي  ، خ بلون متم�ي م  ي ملحق حم�ت
بل �ف الواعدة،  باألقالم  بعضها  يدعوه 

كون الكتاَب املطبوع األول ل.  عه من العدد سالًما لي خ �ت خ الصغ�ي أن �ي

مل الرقم ١٥،  ي �ي ي عددها ادلخ
ت "مكتبة األطفال املصورة" �ف ش فقد �ف

ي بعنوان "صياد 
اد�ف واملعنون بـ "قصة الورق" قصة للقارئ الطفل إبراه�ي رضا الت

جيًعا.  ش ج الصغ�ي تقديًرا و�ت اسلمك"، ودعته باألد�ي

قصة لطفل من قراء املكتبة مع تقد�ي األستاذ الصقال لها
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ها... باه إلي ت م للفت اال�ف ش القصة إعالن حم�ت وقد سبق �ف

جيًعا ل وسلائر القراء عىل الكتابة ش ش قصة لقارئ صغ�ي �ت اإلعالن عن �ف



53

م قدرات الطفل ويتتهدف إىل  �ت ي �ي فاعل، ادلخ ومن أوجه التشجيع والت

ّري األستاذ الصقال رحمه هللا مكامن اإلبداع عند قرائه الصغار، وهذا 
ت

دعمها، �

بلغ ذلك التشجيع: تطق �ب خ . وتكل صورة �ت ي
ي احلقي�ت

ّ
عىل قمة مهام املر�ب

خ إلحدى املسابقات ق لألستاذ الصقال عىل حل متم�يّ تعلي

ي عند الطفل 
ي والقومي وادلي�ف

ماء الوط�ف ت غفل ادلورية تعزيز اال�ف
ُ
كما لم ت

مائه حية  ت فظ ركائز ا�ف
ت

ه موضوعات � ة تقدم إلي ي ذلك الزمن املشتعل فكا�ف
�ف

خ بتتها، وذلك بأسلوب عرض هادئ وغ�ي مبارسش كما  ي صورة يع�ت
ه وذهنه �ف ي قلج

�ف

" و  ي ار" و "معن بن زائدة واألعرا�ب ي األعداد: "إبراه�ي هنانو" و "خولة و�ف
نرى �ف

طاب "...     "عمر بن احلخ

ي 
ّ
بوية، تل�ب احية ال�ت رة"، من الخ وهكذا نرى أن "مكتبة األطفال املصوَّ

إخراجها كدورية،  ة  آليّ رـــها 
ّ
توف احليوّية،  احلاجات  من  طائفة  الصغ�ي  للقارئ 
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ره ماّدتها من احلاجات، مّما سوف نعرج عىل ذكر بعضه 
ّ
إضافة إىل ما توف

ل. قلي بعد 

 
ة

� ثقيف�ي احية الت ي ال�ن
ن

- ـ � �ب

االحتالل  واقع  مفرزات  من  واقتصادية  وفكرية  اجتماعية  ئة  ي �ب ي 
�ف

ي ضيقت عىل الطفل املنافذ إىل دوائر أوسع 
، واالضطرابات العاملية، ال�ت ي األجن�ب

ها  تب علي
ُ
ة ك خ ي مد�ي

ته وحيه ومدرسته وكتابه، إن كان ل كتاب، و�ف ي خارج �ب

ح  ي
أ�ت ما  رة" كل  املصوَّ األطفال  "مكتبة  ، وضعت 

ً
بعال احلقول  ي كل 

�ف تزرع  أن 

ادرة،  يذة الخ ة الدلخ ط�ي ي هذه اسلش
عيد املعرفية �ف لصاحبها املناضل من سلع العالم الج

واأليدي  همة  الخ ة  ئ �ي ال�ب والعيون  ائعة  احلج ة  الصغ�ي األفواه  إىل  د  الي بتتها  ومدت 

القضبان.  خ  ب�ي من  املمدودة  احلبيسة 

مل موضوعات اجتماعية ووطنية  ش ي كونها �ت
ثقيفية �ف وتكمن قيمتها الت

عرية، وموضوعات  ي قالج القصة وامل�حية اسلش
ة ومغامرات �ف ية وخيالي خ وتار�ي

وضيحية. ي مقاالت مزودة بالرسوم الت
علمية وفنية �ف

رة" من القصص االجتماعي  ي "مكتبة األطفال املصوَّ
فمما قرأ األطفال �ف

نوادر  ومن  الهرر"،  "سيد  وم�حية  العجيب"  "املسحوق  و  اسلعيد"  "األم�ي 

ار" و "زينب ملكة  ي "خولة و�ف
خ ار�ي ي العادل" ومن القصص الت

احليوان "القا�ف

قصص  ومن  الرها"،  "عرس  و  الوجيه"  "القط  ياىلي  احلخ القصص  ومن  تدمر" 

ي  أ�ب "حذاء  الفكاهي  القصص  ومن  "طرزان"،  و  حري"  الج "اسلندباد  املغامرات 



55

 ." " و "زوزو و ميكي ي
�ت ي

�ت ي 
�ت ي

"�ت الطنبوري" وقصًصا مصورة مثل  القاسم 

ة، ورومنسيات، وبطوالت قصص اجتماعية، وخيالي

، وس�ي خ ار�ي اث، ومن الت قصص من ال�ت

قصص فكاهية، ومغامرات، وقصص مصورة
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رة" ألطفال حلج موضوعات  وكذلك قدمت "مكتبة األطفال املصوَّ

هت مبسطة مزودة بالصور   تطبيق�ي
ً

، وأشغاال عا�ت �ت ا يدوية، وحمخ
ً
، وحرف هت علم�ي

. هت وضيح�ي الت

موضوعات علمية مبسطة مزودة بالصور والرسوم
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أشغال تطبيقية مبسطة مزودة بالصور والرسوم
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ة       ي احية األد�ب ي ال�ن
ن

ج- ـ �

العناية  قمته  ي 
�ف  ّ

ي أد�ب وعاء  ي 
�ف ا، 

ً
دمس روحيا  غذاًء  املوضوعات  تقدم 

ل  ، وقلي
ً

ها مضبوط ضبًطا كامال كل، وأغلج صوص كلها مضبوطة باسلش باللغة / فالخ

ي 
منها يقترص ضبطه عىل أواخر الكلمات. وقد كان الكث�ي منها بأقالم معروفة �ف

ارسون  ة، و�ي ي ة يومذاك، ومعظمهم متخصصون باللغة العر�ب ي �ب
ال األدب وال�ت حمج

وبتتهجة  األسدّي،  ادلين  وخ�ي  الهنداوّي،  ل  خلي ومنهم  الكتابة،  أو  در�ي  الت

نفسه...  ال 
ّ
الصق األستاذ  بقلم  بعضها  . وكان  ّ

ي
الكيال�ف وإبراه�ي  هبندر،  اسلش

األجنبية، كقصة  صوص  الخ إىل  يلجأ  ال 
ّ
الصق األستاذ  ما كان  ا 

ً
وكث�ي

 ... علج والث ج 
األر�ف وقصة  العجيب،  املسحوق  وقصة  اسلعيد،  األم�ي 

الصفحة األوىل من قصة األم�ي اسلعيد، وتقد�ي تربوي بقلم األستاذ الصقال
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جمة املعروفة، ذلك أنه، رحمه هللا، ومن   لعيوب ال�ت
ً

ولكننا ال نرى أثرا

صوص أن  مة، وكان يغلج عىل تكل الخ ص بلغة سلي تكتبهم، كانوا يصوغون الخ �ي

ي  ها نكهة املحيط ادلخ ي علي
رص عىل أن ُيض�ف جمة، فهو �ي ، ال م�ت

ً
تهي مقتَبسة خ �ت

ة تراعي خصوصّية القارئ الصغ�ي املعزول يومئذ  ي
ّ

نحها نكهة حمل يطرحها فيه، و�ي

عور بالغربة.  تقذه من اسلش خ ، و�ت ي ارحب عن العالم احلخ

مل اإلصدارات  ي حمج
ي الرفيع للمكتبة أن نقع �ف ي املستوى األد�ب

وال يقدح �ف

خللهما كلمات نادرة  ت ي موضوع فكاهي �ت
خ ذوا�ت خ مصورت�ي عىل صفحة أو صفحت�ي

ة، أو مقطع من الزجل. باللهجة املحلي

صفحتان من قصة املسحوق العجيب
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ة املستوى ة ضمن قصة بلغة عالي أهزوجة باللهجة املحلي

 
ة

� فيه�ي
ة

احية ال� ي ال�ن
ن

ـه - ـ �

رة" فإضافة إىل ما تقدم  فيهية لـ "مكتبة األطفال املصوَّ وأما القيمة ال�ت

ي القاسم الطنبوري" و"املسحوق العجيب"،  ذكره من القصص مثل "حذاء أ�ب

ة، تكتسبها املكتبة  " املسلي ي
�ت ي

ي �ت
�ت ي

والقصص املصورة الفكاهية مثل مصورات "�ت

والفكاهات  ي  واألحاحب عدد، كاملسابقات  منها  لو  خ �ي قلما  ي 
ال�ت النشاطات  من 

رة. واملصوَّ امل�ودة 
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ثلها القصص الفكاهية فيهية �ت احية ال�ت الخ

" ي
�ت ي

ي �ت
�ت ي

مصورات فكاهية صامتة، العدد ٢٧ "�ت
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مواد ترفيهية ومسابقات، وأحاٍج
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ة

ة نفيـــس�  صغ�ي
ن

�
ت

�
ّ
ي
ئ

ٍّ فدا�
من مر�ب

الكلمة،  مع�ف  بكّل  فرديًّا  ا 
ً
رة" جهد املصوَّ األطفال  "مكتبة  ة  لقد كا�ف

ّم الغف�ي من عبارات  ي باحلج
ي الكث�ي من اإلعجاب، وحىطف

وع قد ل�ت فرغم أن امل�ش

ج املادّي منه قد اضطلع 
ا�ف  أن احلج

ّ
ة واألدب والفّن، إال ي �ب

خ بال�ت التشجيع من املعنّي�ي

ي الورق،  �ت ش تكتب، و�ي ال وحده، فكان، رحمه هللا، يكتب، و�ي
ّ
به األستاذ الصق

النسخ  فيحمل  وزيع،  بالت ويقوم  أجورها،  ويدفع  الطبع،  ة  عمليّ عىل  ف  ش و�ي

ي الصحف.
ه �ف ت تفسه أيًضا عن دور�ي خ تفسه إىل املكتبات، ويعلن �ب خ �ب

ادلورية  صفحات  عىل  ري  ج
ُ
�ي كان  أنه   

ّ
كل ذلك  من  واألعجب 

طيب  احلخ دّرّية  اسلّيدة  ىلي  وقد روت  وائز.  احلج فيها  للفائزين  م 
ّ

وُيقد املسابقات، 

ة  اّص، حيث أن املردود املادّي للمجلّ تفق عىل ذلك من مال احلخ خ زوجته أنه كان �ي

بذلك.  مح  �ي يكن  لم 

هد  طا واحلج احلخ استنفدت وسع  وقد خاض رحمه هللا معركة صعبة، 

ي زحمة 
ّرها أشواًطا �ف ج اشيها شوًطا، و�ي ، �ي حيلة دته الخ د ولي ي سك �ب واملال، وهو �ي

حّبها، 
َ
أ وقلوب  عقول  إىل  الكأداء  العقبات  بتتها  ويع�ب  ف، 

ُّ
خل والت هل  واحلج الفقر 

وضه سورية يومذاك. خ ة �ت ي كا�ف ضال ادلخ ي أشكال الخ
ها قّمة �ف وّجه إلي وآمن بأن الت

ماديًّا، وقد  الرا�ب  وع  بامل�ش يكن  لم  وع  امل�ش أن هذا  القول  نافلة  من 

سارة،  ه احلخ ت علي ي أحسن األحوال، ال يزيد عىل استعادة رأمسال، ح�ت غلج
ث، �ف لج
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ة  ي كا�ف
ديعة، ال�ت دة الج وحال ذلك دون االستمرار فيه، وُوئدت بذلك تكل الولي

ال أدب األطفال عموًما، وصحافة الطفل  ي حمج
دارة كل مؤّهالت الريادة �ف ج مل �ب

ت
�

ته. ي ذلك الوقت املبكر من مس�ي
ي سورية �ف

خصوًصا، �ف

ّ إىل جيل من صغار حلج خاّصة، 
ي
ي الفدا�ئ

ّ
م ذلك املر�ب

ّ
هكذا قد

ي زمن لم 
فيسة، �ف ة الخ حف الصغ�ي ي مطالع األربعينات تكل الت

وسورية عاّمة، �ف

طة، 
ِّ
ة، وعًصا متسل كل، وحقيبة با�ئ ك�ش من مقعد متآ يكن فيه لسلعداء منهم أ

هديد والوعيد. وكمٍّ خانق من الوعظ والت



ا ع�ف هذه املدن 
ً
ي طرقات القلم بعيد وم، وقد شّط�ت �ب ي الي

وأجد�ف

ي عىل مداخلها، 
ة ىلي يوم ُوئدت خطوا�ت ي كا�ف

ة، أفتقر إىل األدوات ال�ت خ قّية الفا�ت الخ

مل 
ت

ي ألقدم هذه ادلراسة، كنواة حّية �
ّ خ مقصدي ماحال. وإ�ف ي وب�ي

�ف ي وحال �ب

خ أدب األطفال  ل إضافة ذات شأن إىل تار�ي
ّ
ك ش حث �ي أسيس لج ات الت ي

كل إمكا�ف

 ي ي سورية والوطن العر�ب
�ف

فاطمة حممد شنون      
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