
مجّلة شهرّية لألطفال تصدر عن اّتحاد الكتّاب العرب

رسوم الغالف: 

ناديا داود

اتحاد الكتّاب العرب

6

16

 
ُ

وبوت الرُّ
ر

ّ
الـُمفك

ُحــــّراُس 
الغـــــابـــــة

21
نيسان  2022 م



المدير المسؤول

 رئيس اّتحاد الكتّاب العرب

 د. محمد الحوراني

رئيس التّحرير:

 صبحي سعيد قضيماتي

مدير التّحرير:

 أسعد الّديري

اإلشراف الّلغوّي: 

 د. جهاد بكفلوني 

اإلخراج الفّنّي:

يخ علي هيثم الّشّ
 

أمين التّحرير 

المشرف الفّنّي: 

رامز حاج حسين

مجّلة شهرّية لألطفال
 تصدر عن

اتحاد الكتّاب العرب

Email: shamtoufoula@tutanota.com

اتّحاد الكتّاب العرب 
دمشق  

 أتوستراد المزة 
مقابل بستان الطالئع

ة شام الّطفولة
ّ
مجل

هاتف:      6117240  -  6117241  
      6117243 - 6117242                  

فاكس:    6117244  
ص.ب:   3230

���ورّي فجَر السابع عشر  ال ينسى ش���عبُنا العربيُّ السُّ
من نيس���ان عام 1946م، وهو الي���وُم األّوُل في تاريخنا 
الحديث، إذ نالت س���ورية اس���تقاللها، وُرِفعت راياُت 
حّريته���ا في س���مائنا، ُمرفرفًة، ُتزغ���رُد بأفراحها في أّول 
ي���وٍم يش���هُد عَظمَة ش���عبها ال���ذي نال اس���تقالله بعد 
 في س���بيل وطٍن 

ُ
كف���اح طويل، قّدم فيه كلَّ ما يملك

يتمتّ���ُع بُحريّته وس���يادته. وفي هذه المناس���بة، نُجّدُد 
العهَد لوطننا الحبيب بأن نكوَن ُجنوَدُه األوفياء.

تحتف���ُل طبيع���ُة وطنِن���ا الحبي���ب مَعنا بعي���د الجالء، 
بأزهارها وبعطرها الفّواح، وُتبارُك لنا هذا اليوَم العزيز 
عل���ى قلوبنا، لَيْعلُ���َو صرُحُه الحض���ارّي، ُيعان���ُق النجوَم 
في الس���ماء، فخ���راً واعت���زازاً ووفاًء لمبادئن���ا الوطنّية 
الّس���امية التي تزيُدنا إيماناً بوطٍن نرفُع راياته على قمم 

ؤدد. المجد والسُّ
وم���َع ذك���رى ه���ذا العي���د الجلي���ل، نتغنّى م���ع قلوب 
أطفالن���ا األحبّ���اء، أجي���ال المس���تقبل، بُح���بِّ الوط���ن، 
وأحالُمه���م ترف���رُف في الس���ماء، وهم يس���يروَن بُكّل 
م���ا يملُكون من عزيمٍة وق���ّوة وتصميم على العمل في 

سبيل وطٍن نفخُر ونعتزُّ به، ونحميِه بأرواِحنا.

كلمة  العدد

نيسان فجٌر جديد

 رئيس التحرير
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فصيـح

مــــريـــم
خيـــر بيـــك

في هذا العدد
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في انتظار الّربيع
قّصة: أميمة إبراهيم            رسوم: دعاء الزهيري

الّري���ُح قويًة، فتس���اقطْت  هبّت 
أوراُق األشجار، وتبعثرْت هنا وهناك.

صرَخِت الورقُة الخض���راء: أيّتها الّريح! ال أزاُل 
خضراَء اللون، فلِ�َم َرَميِتني؟

خالَف أوامَرُه.
ُ
أجابَِت الّريُح: هكذا أمرني الخريُف، ولن أ

قالِت الورقُة ُقرمزيُّة اللون: منُذ تحّوَل لوني من األخضر إلى 
هذا اللوِن األحمر الغريب، أدركُت أّن أيامي باتْت معدودًة.

قال���ِت الّريح: أن���ا حزينةٌ ألجلِك. كن���ُت معجبًة بلون���ِك ومفتونًة به. 
خالَف الخريف.

ُ
لكنّني ال أستطيُع أن أ

 
َ

دمع���ْت عينا الورق���ِة الّصفراء، وقالت: لم تع���ْد لي فائدةٌ، لذلك
سقطُت عنَد أوِل هبوٍب للّريح.

داَعبَْتها الّريُح، ونقلتها إلى مكاٍن آخر، وهمسْت لها بُحّب: 
ستكونين ذاَت فائدٍة كبيرة. ستسقُط األوراُق ال�ُخْضُر 

ها، لكنّها 
ِّ
ف���ُر والُقرمزيّ���ة، وتطيُر في الجه���اِت ُكل والصُّ

س���تتوّضُع بعضها فوَق بعض، وتتح���ّوُل إلى تربٍة 
خصبٍة صالحٍة للزراعة. أرأي���ِت أنِّك ذاُت فائدة، 

وأنَّ الحياَة ستستمرُّ يا صديقتي؟!
َمَسَحِت الورقُة الصفراُء دمعَتها، وقالت: 

وداعاً أيّتها الّريح! الحياُة تستمرُّ حّقاً.
من بعيٍد، س���مَعِت الّريُح نُواحاً حزيناً. 
كان���ِت الّش���جرُة تبك���ي بُحرقٍة، فتس���يُل 

دموُعها على جذِعها العطشان.

خّففِت الّريُح من ُسرعتها، واقتربْت منها، 
وسألتها: لِ�َم تبكيَن يا عزيزتي؟!

ُدموَعه���ا،  وأخف���ت  الّش���جرُة،  َش���هَقِت 
وأجابته���ا: أيّته���ا الّري���ح! انُظري كي���ف بَْعثَْرِت 
أوراق���ي، وتركتني عاري���ًة. أال ُيحزنُِك منظري 
���ًة 

ّ
ومظل للعصافي���ر،  م���أوىً  كن���ُت  ه���ذا؟ 

للُمتَعبين، فلماذا فعلِت بي هذا؟
قالِت الّري���ُح: يا عزيزتي! اصفرَّْت أوراُقِك، 
ول���م َتُعْد نض���رًة كم���ا كان���ت، لكنّن���ي أحمُل 
لك خبراً س���اّراً، فق���د أخبَرْتن���ي الغيماُت بأنها 
قادمةٌ إليِك، وهي تحمُل مطراً غزيراً يس���قي 
جذوَرِك العطشى، فتكتسيَن في الربيع ثوباً 

أخضَر ال مثيَل ل�َجماله.
وقال���ت:  ُدموَعه���ا،  الّش���جرُة  َمس���َحِت 
سأنتظُر الّربيَع بُكلِّ ش���وق، وسأصمُد أيّتها 

الّريح! الّربيُع آٍت... الّربيُع آٍت.



وم���ّرْت  البح���ار،  س���فينُتنا  جاب���ت 
���عوب والبل���دان، ثم  بحض���ارات الشُّ
توّقف���ْت عن���د مدين���ة طرط���وس التي 
تحتوي آث���اراً فينيقي���ة تتمثّ���ُل ب�مدينة 

عمريت، أو »ماراثوس«.

تجمع ثقافـي حضاري 
ُتَعدُّ عمريت في س���ورية واحدًة من أهّم الحواضر الفينيقية التي شكّلت 
في فترة ازدهارها أكبَر تجمُّع ثقافّي حضارّي على س���احل شرق الُمتوّسط، 

ت عليه اآلثار. 
ّ
وهذا ما دل

كان���ت عمريت تابعًة لمملكة أرواد، حيُث بنى فيها األرواديُّوَن المنش���آِت 
التجاريَة والمعماريَة والمس���اكَن والقبوَر أيضاً، وكانت لعمريت أهميةٌ 
اقتصاديةٌ كبيرة وعالقاٌت تجاريةٌ مَع ُدَول البحر األبيض المتوّس���ط، 
وال س���ّيما اليونان، ومّما يدلُّ عل���ى أهميتها التجارية النق���وُد البرونزيُة 

الُمكتَشفة التي نُِقَش عليها اسم »ماراثوس«.

ي���ن والحض���ارة،  َجمَع���ْت عمري���ت بي���َن الدِّ
ُرنا دوم���اً بعَظمة 

ِّ
وكان���ت آثاُرها تاج���اً ُيذك

أجداِدنا، وهي تستقبُل ُزّواَرها بُكلِّ ُحّب، 
فهل سَتُزوُرونَها يوماً يا أصدقائي؟!

معامل سورية
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عمــــريــــت
إعداد : صبا منذر حسن

آثاُر عمريت
تعوُد آث���اُر عمريت إلى األلف الثالث قبَل الميالد، وتضمُّ معبداً وملعباً 
 وُمنش���آٍت تابع���ًة ل���ه، إضافًة إل���ى مجموع���ة كبيرة من 

ً
ومغ���ازَل ومرف���أ

المدافن الطابقّية.

1- المعبد:
ُيع���دُّ معب���ُد »الينبوع« واح���داً من أش���هر رموز عمري���ت، ويتكّوُن من 
بحرة يصُل الماُء إليها من ينبوع داخَل كهٍف في الّضلع الجنوبّي الش���رقّي 
للح���وض، وكان���ت له���ذا الينب���وع أهميةٌ كبي���رة ف���ي الطق���وس الدينّية، 
ُج أعل���ى الهيكل  وينتص���ُب وس���َط الحوض هي���كٌل ُمربٌّع منح���وت، وُتتوِّ
ُشرفاٌت ُمدرَّجة، مع وجود بُنيان ُعلوّي ُمربّع الشكل يعلو جبهَتُه شريٌط 

من الُمسنّنات، إضافًة إلى مذبح محفور في الصخر.

2- المدافُن الملكّية:
تظه���ُر في بن���اء المدافن األهمّيُة الت���ي كاَن ُيوليه���ا الفينيقيُّوَن للدَّفن 
ومراسِمه، بدءاً بش���كل المدفن وتفصيالته النحتّية، وانتهاًء بالرسوم 
الت���ي ُتزيّنُ���ُه، كالطواوي���س واألس���ماك، كما ُيطلِ���ُق عليها األهالي اس���م 

»المغازل«.

أقدُم ُمنشأة رياضّية:  -3
ُيعدُّ ملعُب عمريت واحداً من أقدم الُمنش���آت الرياضّية، وقد ربَطْت 
ُق بطق���وس دينّي���ة قديمة، وُتش���يُر 

ّ
بي���َن الملع���ب والمعب���د عالق���ةٌ تتعل

َص الملعُب  هندسُة ُمدّرجاتِه إلى شكل حدوة الحصان أو حرف )U(. ُخصِّ
لالحتف���االت الرياضّية الكبيرة، ونجُد على أطرافه بعَض الُمنش���آت التي 

كانت ُتقاُم فيها المسابقاُت واالحتفاالت.
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ر
ّ

 الـُمفك
ُ

وبوت الرُّ
قّصة: مهند العاقوص          رسوم: حسام حاج حسين

حلَّ فصُل الخريف، واتّصَل الجدُّ كالعادة:
أّم مهران! هاتي أوالَدِك وزوَجك، وتعالوا لقطف الزيتون.

تفرُح أمُّ مهران كاألطفال حيَن تسمُع صوَت أبيها، لذا قّررْت أن تنطلَق إلى القرية ُمباشرًة. 
عّدل هذا الروبوت، وغدا نذهب إلى القرية. 

ُ
قاَل مهران: دعيني اليوم أ

ُد أصواَت حيوانات القرية. 
ّ
لكنَّ سارة حسَمِت األمر، ولبسْت ثيابَها، وراحْت ُتقل

غنيات 
ُ
انطلَق���ت الس���ّيارُة يقوُده���ا أبو مهران، ومهران يحم���ُل روبوَتُه الُمعّطل غاضباً، وس���ارة ُتغنّي أغني���ًة من أ

الُقرى. وفجأًة، هطَل المطر غزيراً، وتوّقَف أبو مهران عن القيادة.
���احاُت الزُّجاج ُمعّطلة، وحبّ���اُت المطر الُمتراكمة عل���ى الزجاج تحجُب  ول�ّم�ا اس���تغرَب مهران ش���رَح األُب: مسَّ

الرؤية. 
هزَّ مهران رأَس���ُه، وراَح ُيفكُّر في حّل، حتّى تذكَّر اإلس���فنجَة الشّفاطة. إنها إس���فنجةٌ تستخدُمها الرُّوبوتاُت التي 

تغسُل األرض.
ها، وُمجّدداً أدهَش مهران الجميَع بأفكاره.

ّ
وضَع مهران اإلسفنَج أسفَل ُزجاِج الُمقّدمة، فامتصَّ حبّاِت المطر كل

ل�ّم�ا وصلوا إلى القرية كان الجدُّ حزيناً، فاستفهَمْت منُه أمُّ مهران.
ق���اَل الج���ّد: هطَل المطُر في غير أوانِه، فقد تتلُف حبّاُت الزيتون، وتتس���اقُط وحَده���ا إذا لم نقطْفها، والوقُت لن 

ينّية. ُيساعَدنا، ثّم إننا لن نستطيَع الوصوَل إلى الحقول في هذه الدُّروِب الطِّ

ل���م يك���ن مه���ران ُمهتّم���اً بم���ا يقولُُه 
َل الروبوت: الجّد. كاَن كّل ما يهّمُه أن ُيعدِّ

- سأضيُف إليه جيناً وراثّياً جديداً.
استغرَب الجميُع كالَم مهران. 

بعَد قليٍل، قفَز مهران هاتفاً:
الّروبوُت الُمفكُّر صاَر جاهزاً. 

: الرُّوبوُت ال ُيفكّر. نحُن نُفكُِّر، ونَتحكُّم به. قالت األمُّ
ريكم.

ُ
 مهران، وقاَل، سأ

َ
ضحك

ثّم خاطَب الرُّوبوَت قائ���الً: روبوت! يا روبوت! أنناُم أم نذهُب 
إلى الحقل لقطِف الزيتون؟

أجاَب الرُّوبوُت أماَم دهشة الجميع:
زيتون... زيتون... سأقطُف الزيتون.

ْتُه سارة: هل تعرُف الزيتون؟ 
َ
سأل

أجاَب: سارة! يا ثرثارة! الزيتوُن فيه زيت، زيت، زيت. 
 الجدُّ الجميَع بُسؤالِه: هل 

َ
كانت العيوُن ُتبارُك لمهران الُمخترع الُمبدع، ل�ّم�ا فاجأ

 أجَرَك يا روبوت؟!
َ

عطيك
ُ
تقطُف لنا الزيتوَن، وأ

واف���َق روب���وت، وذهَب إل���ى الحقل، وقط���َف الزيتوَن في ي���وٍم واحد، ففرحت 
األسرُة كثيراً. 

مساًء، قاَل مهران: ألن ُتعطوا الرُّوبوَت أجَره؟ 
، وقال: نُعطيِه ما ُيريد. ابتسَم الجدُّ

ريُد رحلًة إلى معرض الروبوتات، بيب بيب.
ُ
هتَف الرُّوبوت: بيب بيب. أ

س���رَتُه 
ُ
ف���ي الي���وم التال���ي، ذه���َب الجمي���ُع إل���ى المع���رض، وقاب���َل الروب���وُت أ

وأصدقاَءُه، وحّدثَُهم عن مهران الذي عّدَل َمِزيّاِتِه ليصيَر روبوتاً ُمفكّراً، في حين 
 عقالً ُمفكِّراً وقلباً ُمِحبّاً للخير والعمل مثل 

َ
كانت الرُّوبوتاُت ُتساِرُع إلى أن تمتلك

عقِل مهران وقلِبه.
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ِحنا
ْ

 على َسط
ٌ

مزرعة
قّصة وسيناريو: صبا منذر حسن                  رسوم: عالء ديوب

سأشتري قلماً 
جميالً جداً.

بندورة، خيار، 
نعناع.

أبي! 
أريُد ثمَن قلٍم ُممّيز.

نحتاُج إلى بعِض البندورة 
والخيار والنّعناع.

لم يبَق معي سوى هذه النُّقود، 
فالسّيارُة تعطلت اليوم، وأصلحُتها. 

أتمنّى أن تكوَن هذِه النُّقوُد كافيًة لكما.

سأكوُن ُممّيزاً 
ِمن ُدوِن نُقود.

سأصنُع قلماً 
وفُِّر 

ُ
ُممّيزاً، وسأ

نُقوَد أبي.

مِّي! لقد حللُت الُمشكلَة
ُ
أ

 ِمن ُدوِن نُقود.

أنَت ُممّيزٌ يا بُنّي! 
لكْن كيَف أُحلُّ ُمشكلَة الخضراوات؟

سأشتري قليالً منها اليوم،
 لكْن علينا أن نجَد حاّلً ُيخفُِّف 

المصروف. ُيْمِكنُنا أن نستفيَد من 
سطِح بيِتنا، ونزرَع فيِه الخضراوات، 

وبذلك نُوفُِّر نُقوداً كثيرة.

إنّها فكرةٌ جميلة.

انتبْه يا حسام!

أصبَحْت لدينا 
مزرعةٌ صغيرة!

سنقطُف منها البندورَة 
والخياَر والنّعناع.

سنُوّفُر نُقوداً كثيرة.

غير!  يا بطلي الصَّ
َ

فخورٌ بك
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كاَن يا ما كان... كانْت ُهناَك مجموعةٌ 
من الحيوانات تسكُن في إحدى األراضي 
الخصب���ة أس���فَل ال���وادي الذي يم���رُّ فيه 

النهُر الرقراق. 
كان���ت تعي���ُش حي���اًة بدائّي���ة، ت���أُكُل، 
وتش���رُب، ث���ّم تخل���ُد إل���ى الن���وم، وف���ي 
الش���تاِء تختبُئ ف���ي المغ���ارات والُجحور 

خوفاً من الفيضان. 
���ُق 

ّ
يتعل أم���راً  لُتق���رَِّر  م���ّرًة  اجتمع���ت 

بتقاُس���ِم طع���اٍم تس���اقَط م���ن أش���جار 
التُّّفاح والبرتقال في س���فح الجبل، فقاَل 
 فصيح: إلى متى س���نبقى على هذه 

ُ
الدِّيك

ُدنا؟  الحال، نختبُئ من ُكلِّ خطر صغير ُيهدِّ
ردَّ الثوُر الضخم: وماذا عس���انا نفعُل 
أم���اَم أخط���ار الطبيع���ة كفيض���ان النه���ر 

واعق؟!  ونزول الصَّ
خّط���ة.  ل���دّي  بثق���ة:   

ُ
ي���ك الدِّ أج���اَب 

سنصنُع سّداً لَحْبِس المياه، ونحفُر أقنيًة 
من مجراه، ونزرُع المحاصيل. 

عِج���َب الكل���ُب نبّ���اح بالفك���رة، فقال: 
ُ
أ

ونبني س���ياجاً ُيحي���ُط ببيٍت كبي���ر نصنُعُه 
م���ن الّطوب واألخش���اب، ونتّق���ي به برَد 

الشتاء وحرَّ الصيف. 

وقال���ت البّط���ُة ك���وكا: وفي ليالي الّش���تاء ن���أكُل مّم���ا َحَصْدناُه في 
الصيف، ونصنُع عّجَة الخضراوات اللذيذة، ونرتشُف الّشاي.

باً وُمحفِّزاً: نعم، نعم، ونحبُس ناَر الصواعق في   ُمرحِّ
ُ

هتَف الدِّيك
المدافئ ليتصاعَد ُدخانُها عبَر المدخنة، ويفوَر حساُء البطاطا. 

ْت 
َ
ي���ك فصيح، وأقبَل صّفَقت الحيوان���اُت بحماس لفكرِة الدِّ

على العمل بتفاٍن وشجاعة.
ومَض���ِت األيّ���ام، فانتَصَب في أس���فل الوادي بيٌت 

ُه س���ياٌج 
َ
جمي���ٌل من الخش���ب والّط���وب، وحول

ُيحيُط بحقٍل مملوٍء بالمزروعات.
ب���اح عم���ٌل ونش���اط، وفي  ف���ي الصَّ
الليل س���هرٌ حوَل نار الصواعق وَتساُمرٌ 

وِغناء.
وأصبح���ت األرُض قبل���ًة للقواف���ل، 
وازده���َرْت عل���ى أطراف النه���ر الجاري 
خ���رى تض���مُّ الحيواناِت 

ُ
ُق���رىً وُمدٌن أ

يوم���اً  ُزْرَته���ا  وإذا  ه���ا، 
َّ
كل النش���يطَة 

بنش���اط،  تعم���ُل  فس���تراها 
 فصيحاً 

َ
ي���ك وسُتش���اهُد الدِّ

يرف���ُع  التل���ة  أعل���ى  يق���ُف 
عل���ى  َع  الُمش���جِّ صوَت���ُه 

العمل.
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هناء دواليبي عبد الرحمن زهراوي ألمى أبو شامة

ريتا عاد ماريا عاد
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العمر: 5 سنوات العمر: 8 سنوات

إعداد:  فاتن دعبولإعداد:  فاتن دعبول

غـــــة
ُّ
ـــــُم الل

ّ
ُمعل

علي أكرم الحمود
)14 سنة(

كانت أّمي َتحثُّني دائماً على الدِّراس���ة، وتقوُل لي: ينبغي أن تكوَن من األوائل في صفِّك، 
وأن تسعى إلى تحقيق هدفك في أن ُتصبَح ُمهندساً كما وَعْدَتني.

حّقُق النجاَح دائم���اً، إاّل أنني كنُت أعاني من 
ُ
تابُع دروس���ي جّيداً، وأ

ُ
وعل���ى الرغم من أنّني أ

فلْح في إيجاد طريقة ُمجِدية لفهمها.
ُ
مشكلة في ماّدة اللغة األجنبية، ولم أ

 الماّدة، 
َ

ل�ّم����ا ظه���رْت نتائ���ُج االمتحان كان���ت نتيجتي، كم���ا توّقعُت، الرُّس���وَب في تل���ك
ها ما عدا هذه المادة، لكنّني في الوقت عينه، 

ِّ
فصرُت أبكي بُحرقة، ألنني ُمتفّوقٌ في المواّد كل

ُه يجُد طريقًة لمساعدتي، فذهبُت إليه، 
ّ
صارَح أس���تاَذ اللغة بمشكلتي هذه، لعل

ُ
قّررُت أن أ

وشرحُت له مشكلتي، فوعَدني بالمساعدة، وبدأ ُيقّدُم إل�ّي النصائَح والتوجيهات، وأفضَل 
ما أحرزُت بعَض التقدُّم، ويمنُحني من وقته واهتمامه، 

ّ
ُعني كل الطرائق التي ُتسهُِّل دراسَة هذه الماّدة، وكاَن ُيشجِّ

وشعرُت، كأنُّه األُب الحنوُن الذي يرعى أبناَءه.ومَع ُمرور األيام، أتقنُت هذه المادة، وأصبحُت من الُمتفّوقيَن فيها، 
م الذي ل���م يبخْل عل�ّي 

ّ
���ُه في ذلك إل���ى الُمعل

ُّ
ويع���وُد الفضُل كل

بخبرِته واهتماِمه.
���م، ونح���ُن نحتف���ُل بعي���د 

ّ
والي���وم أتذكّ���ُر ه���ذا الُمعل

م، وأضُع طاقَة ورد على ضريحه، فقد نالت منُه 
ّ
الُمعل

قذيفةٌ غادرة، وهو في طريقه إلى المدرس���ة، فارتقى 
ش���هيداً. الرحم���ُة والس���الُم لروحه. س���يبقى خالداً في 

قلبي وذاكرتي.

بيسان حمودي
العمر: 13 سنة
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بع والعنزة
َّ

لقاُء الض
ترجمة: محمد الدنيا         رسوم: آمنة محناية

ها، وأنها بقيت ُتحاوُل 
َ
ال يجه���ُل أيُّ حيوان، منُذ أقدم األزم���ان، أّن الّضبَع حاوَل دائماً أن ُيهاجَم العن���زَة ليأُكل

الهرَب منه.
ذاَت يوم، كانت العنزُة »بيا« في طريق عودتها إلى البيت، بعَد زيارة عّمِتها المريضة. وعنَد ُمنعَطف الطريق، 
ف���ي مكاٍن غيِر بعي���ٍد كثيراً عن أكواخ القرية، حدَث اللقاُء الذي طالما َخِش���َيْتُه. التق���ى الّضبُع »بوكي« والعنزُة 

»بيا« وجهاً لوجه تقريباً. ارتعبت »بيا«، وحاولت الهرَب، لكنَّ »بوكي« قاَل لها: 
ل���ن ُيفيَدِك الهرُب يا »بيا«! تعرفيَن أنني س���أقبُض عليك بس���هولة. هّيا، قولي لي، م���اذا تفعليَن وحيدًة في 

هذا الطريق؟  
حبُّه.

ُ
- ُزر... ُزر... ُزْرُت عّمتي، وأنا اآلَن عائدةٌ إلى البيت سريعاً، قبَل أن ألتقَي أحداً ال أ

حبُّه، وأنِت ال تجهليَن أّن مصائَب قوٍم عنَد قوٍم فوائُد 
ُ
-  اللق���اُء قد حَدث، وأن���ِت تكرهينَُه، أّما أنا فأ

نيا. اس���معي ما أقولُُه لك: إذا ذكرِت لي أربَع حقائق ال تقبُل النِّقاَش فس���أدُعِك تمضيَن  في هذه الدُّ
بسالم. هذا وعدٌ منّي.

ْق »بي���ا« الُمرتع���دة خوفاً ما َس���ِمَعْته. لقد ع���رَض عليها »بوك���ي« صفقًة إلنقاذ  ل���م ُتصدِّ
حياتها، فاستعاَدْت األمَل، وقالت له: 

 أربَع حقائق ُمقابَل إنقاِذ حياتي. هاَك األولى: تناولَت وجبًة كبيرًة 
َ

ُموافقة. سأقوُل لك
منُذ قليل. 

- آه! عظي���م! هذا صحيح، لكْن، قولي لي، كيَف 
عرفِت ذلك مع أنّنا لم نلتِق إاّل منُذ لحظة؟ 

 ف���ي الثرثرة معي، ولُكن���َت هاَج�ْم�َتن���ي فوراً، 
َ

- ه���ذا بس���يٌط يا »بوك���ي«! لو كنَت جائع���اً لما ضّيع���َت وقَتك
والتهمَتني بُسرعة. هذا صحيح! حسناً، لننتقْل إلى الحقيقة الثانية. 

ُقوني.  ، وأنا ال أزاُل حّيًة، لما صدَّ
َ

- ها هي ذي الحقيقُة الثانية: لو قلُت ألهل القرية إنّني التقيُتك
-  ما تقولينَُه صحيح. بعَد لقاٍء كهذا، ال بُّد أن يكوَن أحُدنا في بطن اآلخر. آمُل أن تفهمي، ألنِّك لس���ِت غبّيًة، 

لكْن تابعي، وأخبريني بالحقيقة الثالثة.
 لما خرجُت من كوخي. 

َ
قابِلُك

ُ
- الحقيقُة الثالثة: لو كنُت أعلُم أنني سأ

راَح »بوك���ي« ُيفكّ���ُر، ألنه ليَس ذكّياً كثيراً، ثم اعترَف قائ���الً:  آه! هذا صحيح! لو كنِت واثقًة بذلك لبقيِت في 
ق. حسناً، هيا، أخبريني بالحقيقة الرابعة ألنني بدأُت أجوع. 

َ
بيتك خلَف الباب الُمغل

 ستفترُسني على الرغم 
َ

 في أنّك
َّ

 أيُّ نية في أن تدَعني أمضي بسالم، وال شك
َ

- الحقيقُة األخيرة: ليَس لديك
 ُممتلئ. 

َ
من أّن بطنَك

-  آه! إنّه���ا أفضُل الحقائق األرب���ع! تعرفيَن أّن أبناَء 
جنس���ي ال عهَد لهم. كم أنا ُمستمتٌع بلقائِك! ها 

ها ها! 
أضحَك���ْت »بوكي« فك���رُة ُقدرِتِه على 
خداع العنزة، وفكرُة حصوله على وجبة 
ثاني���ة في ه���ذا الوقت القصي���ر، وبقَي 
، حت���ى انقل���َب عل���ى ظهره 

ُ
يضح���ك

فوَق الُعشب. 
اغتنم���ت »بي���ا« الُفرص���َة 
من فوره���ا، وركض���ْت بكلِّ 
ُقّوِتها س���ريعاً، حتّى وصلت 
القري���ة،  بُي���وِت  أّوِل  إل���ى 
أن  قب���َل  بنفس���ها،  ونَج���ْت 
ِفع���َل  »بوك���ي«  يس���تطيَع 

شيء.
س���عيدًة  العن���زُة  كان���ت 
���ْت 

ّ
ج���ّداً بنجاته���ا، لكنّه���ا ظل

حكايت���ي  روي���ُت  إْن  ُتفكّ���ر: 
ُقها؟ ال أحَد  فمن س���ُيصدِّ

بالتأكيد.
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ثالثة فتيان  يدخلون الغابة للتخييم.

ما أجمَل هذه 
الغابة!

ستكوُن مكاناً 
رائعاً للتّ�خييم.

في المناسبةبعد االنتهاء من نصب الخيمة
يا سعيد! ماذا سنُسّمي 

ُمخيَّمنا هذا؟ 

فكِّ�ْر في 
ُ
 لم أ

 بعد. 
َ

ذلك
فكُّر اآلَن 

ُ
أ

في الطعام.

سعيد! 
توقّف! 

ماذا 
تفعل؟          

ًيبدو أنّنا سنقضي  وقتاً ُم�متعا
يا أصدقاء!

يتعاون الفتيان على نصب الخيمة 
. لقد أصبحت الرِّياُح قويّة.                           ويقاومون الريح التي تهبُّ

حامد! سالم! ثبِّتا الخيمَة
جّيداً كي ال تطير.

شِعُل ناراً لنَْطُهَو 
ُ
أ

عام. الطَّ

ِم�َن الخطر إشعاُل النّار 
 ، قُس حارٌّ، والهواُء جافٌّ فالطَّ
والرِّياُح قويّةٌ، وهذِه عوامُل 

ُتساعُد في اندالع حريٍق 
يطرُة عليه. َتْصُعُب السَّ

عاَم،  وكيَف سنَطُهو الطَّ
اي؟                                                                        ونغلي الشَّ

ال تقلق يا صديقي! لقد 

أحضرُت حافظةً للمياه 

 ،
ً  صغيرا

ً اخنة، وموقدا السَّ

وهذا فانوٌس لإلنارة.

عام  بعَد أن نَْفَرَغ ِمَن الطَّ
سنذهُب لنستكشَف الغابة.                                                                                                    

يا سالم! أحبُّ 
االستكشاَف كثيراً.

ُمتنّزهون ُيغادُروَن الغابة، 
تاركيَن ناراً مشتعلًة ونُفايات.

انُظرا إلى هؤالء 
األشخاص! لقد 

َّاَر  غادُروا، وتَركُوا الن
ُمشتعلةً.

هّيا بُسرعة! 
علينا أن نُطِفَئ النّار!

نا في الوقت 
ْ
 الحمُد لله، لقد َوصل

الُمناِسب، فقد  تُسبُِّب هذه النّاُر 
حريقاً هائالً في الغابة.                                     

 صحيٌح وال سيّما 
َ

كالُمك
أنَّ غالبيَّة أشجار الغابة 
نوبريّات، وهي  ِمَن الصَّ

سريعُة االشتعال.

َب 
َ
علينا أن نجمَع هذه القواريَر الزُّجاجيََّة والُعل

والرُّقاقاِت الَمْعِدنيََّة، فقد َتْعِكُس أشّعَة 
الّشمس، وتكوُن سبباً في اندالع الحرائق. 

 لِنََضْعها في هذِه الُحفرة، 
مس.   ونُْخِفها عن أشّعة الشَّ

ندوُق  هذا الصُّ
ُمفيد. لقد َخَطَرْت 

لي فكرة.           

 وأنا وجدُت اسماً 
لُمخيَِّمنا.

ِفُت 
ْ
هذِه اللوحاُت سَتل

انتباَه النّاس لُخطورِة 
إشعال النّار.

وُتنبُِّههم لُخطوَرِة 
إلقاِء النُّفايات في 

الغابة.

وهذِه اللوحُة تحمُل اسَم 
ُمخيَِّمنا »ُحّراس الغابة«.

هّيا بنا نُوزِّع هذِه اللوحاِت 
في أرجاء الغابة!

نحُن ُحّراُس الغابة سنحمي 
غابَتنا الجميلة.



إعداد:  ديمة إبراهيم                رسوم:  حسام حاج حسين

بيَن الرسَمين )10( فوارق. 
حاول الُعثوَر عليها في 

أسرع وقٍت ُممكن.

الفوارق

الكلمة المفقودة

فّكر مع شام

1819
امأل الُمربّعات 

باألرقام من )1( إلى 
)9( دوَن تكراٍر في 

الّصفِّ والعمود.

سودوكومتاهة

اشطب ُحروَف الكلمات 
الخاّصة باألسماء اآلتية، 

لتبقى لك بضعُة أحُرف 
ُتشكُّل اسَم شاعر وفارس 

عربّي مشهور.

المتنب���ي - أبو تمام - البحتري -  ابن زيدون -الش���نفرى - نزار قباني 
- اب���ن رش���د - جرير - الفرزدق - عمر أبو ريش���ة - س���ميح القاس���م - 

المعري - الجاحظ - مي زيادة - الخنساء . 
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3 8 ساعد األرنَب في 
الوصول إلى الجزرة 

في أسرع وقٍت ُممكن.
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ُحلـــــــُم حّســـــــان
قصة: مــــوفق نـــــــادر            رسوم: دعـــاء الزهيــري

كعادته، وقَف حّسان أمام مكتبته، وكعادتها ضحكت لُه رفوُف الكتب، وزقزقت له مثل عصافير الّصباح. 
إنُّه، منُذ أن بدأ بالذهاب إلى الّروضة، وهو يحبُّ الُكتب. باألمس صادف عيد ميالده التاسع، وسمَع أّمُه وأباه 

يتهامسان: 
- ماذا سنُقّدُم هديًّة إلى حّسان يا ُترى؟! تظنُُّه سيفرُح إذا اشترينا له مالبَس جديدة؟ 

ه. دعينا نُفكّر في شيء آخر. 
ّ
- حتماً ليس الحلوى أو األلعاب. جّربنا ذلك كل

وف���ي الصباح، كانت خزانة كتب أنيقة تأخُذ مكانها في غرفة حّس���ان. كم ف���رَح بها! لقد كانت أجمَل هديّة 
يمكن أن تخطَر له. راَح يدوُر حولها، ويتلّمسها بيديه فرحاً، ثّم بدأ ينقُل كتبَُه وأوراقه إلى رفوفها األنيقة. 

لقد خّصص الرّف الُعلوّي للمجموعات الش���عريّة، والرّف الذي يليه للقصص والحكايات. ها هنا س���يصفُّ 
ُكت���َب العل���وم والطبيعة والرحالت الفضائّية، ولن ينس���ى أن ُيخّصَص مكاناً لمج���الت األطفال، فلديه أعدادٌ 
ُيحبُّها منها، كان ينتظُر صدوَرها ليس���تمتَع بقراءتها مراراً. إنُّه يلمُح بعَض أس���مائها وصوَر أغلفتها: »أس���امة، 

سامر، العربّي الّصغير، ماجد...«. 

كانت أجمل لحظاته أن يجلَس في أمس���يات الش���تاء ُق���رَب المدفأة، 
ويب���دأ بقراءة القص���ص والقصائد بينم���ا هّرته البيضاء لولو تتمّس���ُح به، 
وُتبرب���ر. إنُّه يجلُس ُمطمئنّاً إلى أّن أخَتُه الُمشاكس���ة »حس���نا« لن تزحَف 
إلي���ه اآلن، وتب���دأ بَش���دِّ الكت���اَب من ي���ده، ألنّ���ُه يراه���ا تناُم في س���ريرها، 

وتبتسم. 
 ذراَعه، وتسحبُُه بُعنف، وتسّربت 

ُ
أحسَّ حّس���ان بأّن يداً ثقيلة ُتمسك

إلى جس���ده برودةٌ واخزةٌ ذهبت بُكلِّ الدِّفء الذي كان يغمُرُه قبَل قليل. 
لم ُيِرْد أن ُتغادَرُه الّسعادُة التي كان يشعُر بها، لكنَّ ضجيَج األصوات 

وُر الى رأسه.  ُه يفتُح عينيه َفِزعاً، وتتدافُع الصُّ
َ
ُه جعل

َ
حول

في لحظة واحدة انطفأ حلُم حّسان الجميل، وها هو ذا ُيغادُر 
الحلم دفعًة واحدة، ليعوَد إلى عالمه المرعب. لقد أكلت الحرُب 
بيته���م الجمي���ل. إنها حرٌب متوحّش���ة َش���نَّها األع���داُء على 
وطنه الغالي منذ سنوات، ومع ُركام البيت تناثرت 
مكتبُتُه الحبيبة وأش���ياُء كثي���رةٌ أحبَّها، بينما أبوه 
حمَل بندقي���ة، ولّوَح لهم بي���ِده ُمبتعداً ليقوَم 

بواجب الدِّفاع عن الوطن. 
نهَض حّس���ان ليعرَف ما الذي يحدُث خارج 
خيمته وسط ضجيج األصوات والرياح التي 
تعص���ُف بش���ّدة، وبينما هو يخطو ف���ي اتّجاه 
باب الخيمة تعثَّر بدفتره، فانفتحت صفحاُتُه 
عل���ى ص���ورة رس���َمها باألم���س عل���ى ضوء 
المصب���اح الش���حيح. إنه���ا خريطُة س���ورية 
الحبيب���ة تل���وُح فيها بش���ائُر النص���ر، وتحتها 

 يا وطني الجميل«.
َ

حبُّك
ُ
كتَب حّسان: »أ



قصص لألطف���ال، وقّدَمْت نحَو ثالثمئة وخمس���ين قّصة تحَت 
اسم »الس���نابل والس���نابل الصغيرة« لمراحل ُعمريّة ُمتنّوعة، 
لسلَة اللغوية  وأّسس���ْت داَر نشر »الحارث« التي أصدرت السِّ
�فها د.ش���وقي المعري، وم���ن أهمِّها الموس���وعة النحويّة 

ّ
الت���ي أل

لتعلي���م األطف���ال التي ح���اَزْت جائزَة ُمؤّسس���ة الكوي���ت للتقدُّم 
العلم�ّي كأفضل كتاب للطفل العربّي.

ُمغامرٌة صعبة
ُتؤِم���ُن الكاتب���ُة مريم خي���ر بيك ب���أّن الكتابَة لألطف���ال مغامرةٌ 
صعب���ة، ألنّها من الس���هل الُممتن���ع، لذلك لّما ب���دأت الكتابَة لهم 
وج���َدْت نفَس���ها أم���اَم أصع���ب أجن���اس األدب كتاب���ًة وصناعة، 
ُب منها دراس���ًة للغة الطفل وقيمه التربويّة ونفس���ّيته 

ّ
ألنُّه يتطل

وُمجتمعه.

أصدقائي األطفال! سنتعّرُف اليوم إلى الكاتبة مريم خير بيك، وهي أديبةٌ سوريّةٌ كتبت لألطفال، 
وف���ي رصيدها أكثر من أربعمئة قصة وس���تمئة دراس���ة، ونالت عدداً من الجوائ���ز المحلية والعربية 
والعالمية، وُترِج�َم كثيرٌ من قصصها إلى لغات أجنبية عّدة، ومع هذا تش���عُر بأنها ال تزاُل في خطواتها 

األولى، ُمؤكِّدًة أنّها حيَن تكتُب للطفل تشعُر كأنّها تنحُت في الصخر.

فل  أفضُل ِكتاٍب للطِّ
في قريٍة صغيرة من ُقرى ريف حماة، أبصَرْت عيناها النُّوَر عام 1953م، ومنُذ صغرها اهتّمت بالقراءة، ولّما كانت 
قت في لوحة الحائط لُمّدة س���نتين في مدرس���تها، 

ِّ
في الصّف الخامس كتبْت قّصًة لألطفال، ورس���مْت لوحاٍت ُعل

ولّم���ا نالت الش���هادَة الثانوية درَس���ْت في جامعة دمش���ق - قس���م اللغ���ة العربية، وف���ي عام 1982م ب���دأت بكتابة 

شخصية العدد

2223

مــــريـــم خيـــر بيـــــــــك
 صعبة

ٌ
 لألطفال مغامرة

ُ
الكتابة

إعـــــداد : أمينـــة عبــاس 

ريما الصغيرة
ُعِرَف���ت الكاتب���ُة مريم خير بي���ك بإخالصها للطفل، وق���د توّجهْت 
إل���ى مراحَل ُعمريّ���ة مختلفة، مَع تركيزه���ا على الفئتي���ن الُعمريّتين 
األول���ى والثانية، وهي حريصةٌ على أن تكوَن قصُصها مدروس���ًة 
بعناية، ففي قّصِتها »مدينة الحجارة« ُتركّز على أّن نهايَة الّش���ّر، 
مهم���ا طالت، ف���ال بُّد قادمة، أّم���ا في قصة »رحل���ة زقزق« فقد 
أراَدْت أن يعرَف األطفاُل أّن هناك ما هو أهّم من المظهر بكثير، 
وأّن إنس���انّيَة اإلنس���ان أهّم من الجمال بكثي���ر، وأخبرت األطفاَل 
في قصته���ا »ريما الصغي���رة« أّن للحيوانات فائ���دًة، وفي صداقتها 
إيجابي���ات كثيرة، كما ركّزت في قصة »أرن���وب الكذوب« على أهمية 

الّصدق، وأّن الكذَب سُيكتَشُف، وستظهُر حقيقُة الكاذب.
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امبيتـــي الثــــانـــي
َّ

ِسيُروا نحَو الش
ِشعر: محمد جمال عمرو             رسوم: دعاء الزهيريِشعر: جمال أبو سمرة            رسوم: عالء ديوب

أل�������������بَ�������������ُس ثَ���������ْوب���������ي 
ي�������ا َم�������������ْدَرَس�������������ِت�������������ي
ً ِذْك�����������������������ُرِك َدْوم����������������ا
َي����������������أُخ����������������ُذ ب������ي������دي
ف�������ي َم�����������ْدَرَس�����������ت�����������ي
ي���������������ف���������������ت���������������ُح ل��������ي
ِج�����������������ْئ�����������������ُت إل����ي����ه����ا
وَم���������ِع���������ي ُك���������ُت���������ب���������ي
َم���������������ْدَرَس���������������ت�������ي ل���ي

ك�����������������ي أل���������������ق���������������اِك
م�����������������ا أح����������������������������الِك!
َي���������ْح���������لُ���������و ب������َف������ِم������ي
نَ�����������ْح�����������َو ال��������ِق��������َم��������ِم
َدْرب����������������������������������������ي األّوْل
ب���������اب ال����ُم����س����ت����ق����ب����ْل
أب�����������ن�����������ي ُح��������لُ��������م��������ي
������م������ي

َ
وَم������������ِع������������ي َق������ل

ِم�������������ثْ�������������ُل ال������ب������ي������ْت
أْم��������َس�����������������ي��������������������������������������ْت وإْن  أْص��بَ�����������ْح��������������������������������������������������ت  إْن 
س�����������������������ت�����������������������اذي ف����������ي����������ه����������ا ك���������ال���������ب���������اب���������ا

ُ
أ

وِرَف����������������������اق����������������������ي َص���������������������������������������اُروا أح��������ب��������اب��������ا

َوّض�����������اْء ي������ا ق������م������راً   
ب������ِض������ي������اٍء وَع������ط������اْء
ول����������ألَدِب ����ِم 

ْ
ل����ل����ِع����ل  

ال�����َع�����َرِب ل����ألط����ف����اِل   
ِش������ْع������رٌ وِح�����ك�����اي�����اْت
نُ�����ه�����دي�����ِك ال�����ُق�����بُ�����الْت
ن�����ح�����ُن ع����ل����ى م���ي���ع���اْد
األوالْد ِّ�����������������������������ي  فُيغن
��اِم  ِس���ي���ُروا ن��ح��َو ال��شَّ
ف������ي أم���������ٍن وس��������الِم

���ِت���ن���ا
َ
ي����ا ش�������اَم ُط���ف���ول

�����ْة
َ
ُدن������ي������ان������ا م�����أه�����ول

َّ�����اٌت ص����ف����ح����اُت����ِك َج�����ن
وُح������روُف������ِك ثَ�����َم�����راٌت
  

ْ
ال��������َف��������نُّ ب������أب������وابِ������ك
ِج�����ئ�����ن�����اِك نُ����َح����يِّ����ي����ِك

نَ���ل���ق���اِك   إْذ  نَ����س����َع����ُد 
وب���������ن���������اٌت ت�������ه�������واِك
ي�����ا أط�����ف�����اَل ال�����َع�����َرِب
نَ�����ْع�����ُم�����ُره�����ا ب����ال����ُح����بِّ
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 لألعمار الصغيرة

سيناريو: جمان بركات                   رسوم: رامز حاج حسين

 الُعصفور
ُ

بيضة
مرحباً يا ُفسُتق!
 إلى أيَن تمضي؟

أهالً يا عسل! 
ذاهٌب للُحصوِل على البيض.

وِمن أيَن سَتحُصُل عليه؟

يور  ِمن أعشاِش الطُّ
في الحقِل الُمجاِور.

 هذا سُيْحِزُن 
َ

ك
َ
لكنَّ ِفْعل

يوَر والعصافيَر المسكينة! الطُّ

ال ُيِهمُّ يا عسل! 
عام. الُمِهمُّ لديَّ أْن أْمأَل َمِعَدتي بالطَّ

 أنَّ العصافيَر أي أي... العصافيُر ُتهاِجُمني! أنِْقُذوني!
َ

لقد أخبرُتك
 بأْخِذ بَْيِضها.

َ
مُت َدْرساً بليغاً يا عسل!لن تسمَح لك

ّ
لقد َتعل

بعَد قليل


