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يهلُّ علينا فجُر عاٍم جديد، ويغمرنا بنسائِِم عطِرِه المنعش، 
يج���ّدُد ُحبَّنا بوطنن���ا الحبيب، ويعّمق عش���قنا لترابه المقدس..

فمع العام الجديد، تتجدد أحالُمنا بوطٍن يفخر بحدائق األفراح 
والسعادة، تضمُّ أطفالنا األحباء، وترعاهم بكلِّ ما يحتاجونه 
من االهتمام، وهم يس���يرون إلى مس���تقبلهم الموعود، وقد 
حوا بكل ما ُيغني وطنهم من العلوم والمعارف، بأخالقهم 

ّ
تسل

العربية الراقية، يرفعون راية وطنهم الحبيب إلى قمم المجد 
الت���ي نتمناه���ا ونطم���ح إليها..فوطننا ينتظر منّ���ا الكثير، ليكون 

وطننا عزيزاً قوياً، آمناً بأبنائه األشباِل األوفياء المخلصين... 
وم���ع الع���ام الجديد، تتج���دد هَمُمن���ا وعزائُمن���ا، وتتضاعف 
جهودنا..فق���د اقترب كلٌّ منّا من تحقيق ما يصبوا إليه ويتمناه 
في مس���تقبله القريب والبعيد، وازدادت خبرتنا، وقدراتنا بما 
يحتاج���ه من���ا وطننا الحبي���ب، لنكون مثالً أعلى ف���ي بناء وطن 
نصون���ه ونرعاه بأرواحن���ا، ونحميه بأخالقن���ا وأعمالنا الراقية، 

من كلِّ أذى وكلِّ مكروه...
ف���كلُّ ع���ام وأحبابن���ا األطف���ال بأل���ف خي���ر وخي���ر، وصحة 
وس���عادة.. نب���ارك له���م جهوده���م،  الهادف���ة إل���ى تحقي���ق 
أحالمهم، وندعو لهم بالتوفيق و النجاح، وهم يصعدون إلى 

قمم المجد والسؤدد..
وكلُّ ع���ام ووطنن���ا الحبيب بأل���ف خير..وكل ع���ام واتحاد 
الكت���اب العرب بألف خير..وكلُّ عام وأطفالنا األحباء بألف ألف 
خير، وكل عام ومجلتنا وقّراء)ش���ام الطفولة( بألف ألف ألف 

خير...وكلُّ عاٍم وأدباُء األطفال وشعراؤهم بألف ألف خير.  

كلمة  العدد

نسائم فجر عام جديد

 رئيس التحرير
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األختان..
د وَدْعد!

َ
 َرغ

كتــــــــــابي

دورا أوربــوس

في هذا العدد
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يوم الحقني الكلب
قّصة:  أميمــة ابراهيم               رسوم:  زبيـــــدة الطـــــــالع  

عص���راً تأت���ي البقراُت مع راعيها، تمش���ي على مهٍل. أم���ا العجوُل فإنّه���ا تتباهى بقرونها الّس���مراء. والراعي 
يركُب على حماره، وهو يغنّي بصوته الّشجّي أغنياٍت جميلًة. إلى جانبه يتهادى كلُب صيٍد أسود اللون، حاّد 
النّظ���رات، رش���يق الحركات. وأنا الّذاهلة بهذا الموك���ب أتنّحى جانباً! يعجبُني منظُر البق���رات، لكن من بعيد ، 
وش���ك 

ُ
المهّم أال تمّر قربي أبداً، ألّن الخوف ُيوقُف ش���عر رأس���ي، وترتجُف قدماي إذا اقترب الكلب مني حتّى أ

على أن أس���قط أرضاً، لكنّي أحاوُل أن أتماس���ك قليالّ، فأخي األصغر سيجعلُني أضحوكًة إن عرف بما أعانيه 
من خوف.

***

مازلت أذكُر عصر ذلك اليوم، عندما لمحُت الكلب يقترُب منّي، فقفزت خائفًة، وبدأت أركُض وأركُض، 
والكلُب يركُض مس���رعاً ورائي. أضاعُف ركضي فتش���تدُّ س���رعُة الكلب. أش���عُر أن قلبي قد نُزع من صدري، 
وُيش���لُّ ذهني تماماً، وأس���مع أصواتاً ع���ّدة، لكنّي أواصُل الركض، ال أعرف إن كن���ت أصرُخ أم هي أصوات 
غّي���ُر اتجاهي متابعًة الركض، 

ُ
غي���ري تالحقني. أق���ُع أرضاً، فيقفُز الكلب فوقي، ويتجاوُزني. أنهُض بس���رعة وأ

فيركُض ويالحُقني مجدداً. 
�  »ماذا يبغي هذا الكلُب اللعين؟ ماذا يريد...هل يحسبُني صيداً يريُد التهامه؟«. أدمت األشواُك والحصى 
قدم���ّي وأنا أقف���ز، وأتعثّر،ُ وأق���ُع، ثم أركُض في ال���دروب الزراعية الوع���رة، وأجري بطريقٍة ُتق���ارُب الجنون!   

تتلقاني سواعُد قويةٌ، تحملُني عالياً، وتهشُّ بصوت قوّي على الكلب الذي سرعان ما تركنا ومضى. 
ُصني في س���اعة ش���ّدتي...تهفو نفس���ي إلى أن تراه... س���أقّدُم له آيات 

ّ
� » من هذا المالك الذي جاء يخل

 دقات قلبي، أجُد 
ُ
قبُّل يديه الكريمتين اللتين ساعدتاني«. عندنا تنقش���ُع غمامُة دموعي، وتهدأ

ُ
الش���كر، وس���أ

تمتُم: » ش���كراً ياعّماه، ولكن ماذا فعلُت ليالحُقني هذا الكلُب المجنون؟ ماالّس���وُء الذي 
ُ
أمامي أحد أقاربي فأ

ألحقُته به؟ والله ما فعلُت له شيئاً « .
 قريب���ي ضحكًة قويًة مجلجلًة قائ���الّ :« إن خوفك يابنيتي س���يقتلُك! لقد أراد الكل���ُب أن يداعبك، 

ُ
يضح���ك

ويلعب معك، فخفت وركضت. والكالب ال تحبُّ الخائفين المذعورين، وتظنُّ بهم الس���وء«. من يومها وأنا 
أحاول أن أطرد الخوف وأزرع الشجاعة في قلبي الصغير.
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أصدقاء شام ابداعات الصغار

مهند حسن سعيد حسن آدم محمد

أحمد المصري زين علي

العمر: 13 سنة العمر: سنة ونصف

العمر: 14 سنة

الهواية: الرياضة م اللغة اإلنكليزية
ّ
الهواية:  تعل

الهواية: كتابة الشعر

إعداد:  مها الحسن

س���عيد طف���ل صغي���ر، كان يح���ب 
الم���رح والله���و، وكان يح���ب أن يطير 
ويحلق عالياً في الفضاء مع العصافير، 
ويرى النج���وم، ويلمس���ها بيديه، وأن 
يصنع أرجوحة على القمر ويتأرجح بها، 
وي���رى الفضاء من هن���اك. كان يتمنى 
لو أن تتحق���ق أحالمه، طالما نام وهو 

يردد أحالمه التي يريدها. 
ف���ي ذات مس���اء أغم���ض جفني���ه 
واستس���لم لنوٍم عميق، وجد نفس���ه 
في طريق المدرسة، يحث السير الهياً 
كما هي العادة، ويق���ذف الحجارة التي 

ف���ي طريقه كأنها كرة، يلهو بها، وإذا به وهو يس���ير في 
الطريق يجد عصاً، وجدها تلمع تحت ضوء الش���مس، 
خمن في نفس���ه أنها ليس���ت بعصا عادي���ة، ربما تكون 

ه���ي العص���ا الس���حرية التي ق���رأ عنها في عش���رات 
القص���ص، وربما هي التي حدثت���ه عنها جدته 

من خالل حكاياتها المس���ائية التي تقصها 
عليه عندما يكون في زيارتها..

التقط س���عيد العص���ا، وبدأ يلوح 
به���ا، وم���ع كل تلويحة كان���ت تطلق 
النج���وم ف���ي الفضاء وتختف���ي، هنا 
أدرك أنه���ا العصا الس���حرية 

التي حلم بها..
تح���دث إل���ى العص���ا: هل 

أن���ت العص���ا الس���حرية الت���ي 

س���تحقق كل أحالمي، طارت العصا 
الفض���اء،  ف���ي  وارتفع���ت  ي���ده  م���ن 
ف���ي  ورس���وم  بأش���كال  ولوح���ت 
الفض���اء، عندها علم أنه���ا تجيبه أي 
نع���م، طل���ب منه���ا أن تطير ب���ه عالياً 
فوق األش���جار، فم���ا أح���سَّ إال وأنه 
يعل���و ويعل���و ف���وق األرض، إل���ى أن 
وصل إلى قمة شجرة ضخمة كانت 
ف���ي الطري���ق إل���ى المدرس���ة، فصار 
يضحك ويص���رخ عالياً ويصفق بكلتا 
يديه، طل���ب من العص���ا أن تطير به 

أعلى وأعلى.. 
يص���رخ  وأخ���ذ  العصافي���ر،  محاذي���اً  عالي���اً،  ���ق 

ّ
حل

ويضحك من شدة فرحه، وهنا لمح نسراً في الفضاء 
وأخذ النس���ر يقترب ويحّوم فوقه، ارتعد فرائصه من 
الخ���وف، وأخ���ذ يتلعثم بال���كالم، وين���ادي العصا أن 
تبعد النسر عنه، وأخذ يصرخ ويصرخ، ومن 
ثم أحس بش���يء ارتطم ب���ه، فتح عينيه 
وجد أمه تمسح له شعره، وتهدئ من 

روعه، وهو ممدد على األرض.
هنا أخبر والدته عن حلمه، وكيف 
فسد 

ُ
أنه كان مس���روراً وأن حلمه أ

م���ن قبل النس���ر ال���ذي كان يريد أن 
يفترس���ه، فأخبرته أم���ه: أن األحالم 
تتحقق بالجه���د والمثابرة، وال تتحقق 

بعصا سحرية.

الطفل وعصا األحالم

محمود المصري
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العب كرة السلة
قّصة:  وسيناريو: رنــــا محمد            رسوم:  عـــــالء ديـــــوب

سأسجل 
سلًة رائعًة

يا إلهي!!

ماذا حدث؟

هل هذه كرتكم 
تعالوا خذوها.

أحب لعب الكرة لكني 
ال أستطيع الخروج ألني ال أملك 

كرسّياً متحّركاً.

تعال العب معنا 
إذا أردت.

ذهبت إليكم 
خطأ أعتذر.

ارمها لنا 
لو سمحت.

ًأتمنى أال تكون  قد كسرت شيئا

لقد تعادلنا... نعم.. فعلتها
جاء دور عادل

سنزورك دائما.

ال تكفي زيارته يجب سنزور أمجد كل يوم
أن نساعد أمجد على الخروج 

من البيت.
هل سيكفي هذا لشراء 
كرسي متحرك لصديقي 

أمجد؟

كل ما في حصاالتنا 
لن يجمع ثمن كرسي 
متحرك لصديقنا أمجد.

ما العمل اآلن؟

سأحاول بأي 
طريقة جمع 

ما بقي من ثمنه.

أنت طفل لطيف يا رام استغنيت عن حذاءك 
ذو العجالت الذي تحب ألجل صديقك.

لقد أصبح صغيراً علّي يا أبي 
وكنت سأحتفظ به للذكرى لكن 

سعادة أمجد أهم.

سنجمع ثمن واحد
 على مقاسك.

شكراً لكم إنها المرة 
األولى التي أخرج 

فيها  منذ زمن.

لقد سجلت.

أحسنت
 يا أمجد.
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د وَدْعد!
َ

األختان.. َرغ
قّصة:  وجيه حسن                  رسوم:  أحمد حاج أحمد

كاَن عم���ُر البنِت الكب���رى »َرَغد« أربع س���نوات، أخُتها »َدْعد« أصغ���َر منها، يوَم 
ُتوِفَي أبوُهما بحادِث َسيٍر ُمروِّع! 

»َرَغد«، منُذ نعومِة أظفاِرها، طفلة مهّذبة تساعُد أمَّها بكلِّ شيء!
أّما »َدْعد« تلميذةٌ الصفِّ الخامس فهي ال تتوانَى عِن إثارِة اإلزعاِج ألخِتها 

»َرَغد«.. نبَّهْتها أمُّها بعدِم ُمضايقِة أخِتها، أو التوّجِه إليها بِكالٍم ُيؤِذيها!
ا كانَْت »َرَغد«، تلميذُة الّس���ادِس أكثَر اتَّزان���اً، كانَِت األمُّ تعتمُد  لمَّ
عليها بأعماِل المنزِل، فكاَن هذا ُيس���بُِّب ل� »َدْعد« الكثيَر مَن الِغيرِة 

والقهر
عندما كانت »َدْعد« تتلّق���ى توبيخاً مْن أمِّها لِخطأ ارتكبَْته، 
تذهُب حاالً إلى سريِرها، تضُع على مخّدِتها »صورة أبيها« 
الَمْرُح���وم، تش���ُكو هموَمه���ا إلي���ه، قائل���ة ألمِّه���ا وأخِتها 

بعصبّية:
أب���ي الغالي، رحمه الله، سيحاِس���بُكم، وهو   -

داخَل قبِره!
ت لها أمُّها:

َ
ذاَت صباٍح قال

لماذا َتضِعيَن »ص���ورَة أبيِك« على   -
مخّدِة النّوِم يا »َدْعد«؟

أجابَت:
َُّه ب���كلِّ توكيد يس���مُع  ���ي.. إن - أش���كو ل���ُه همِّ

آهاِتي، ونبضاِت قلِبي!     
كانَِت األمُّ تنزعُج مْن تصّرفاِت »َدْعد« تجاَه 

أخِتها طّيبِة القلِب، وتوبُّخها على ذلك..
 حيَن ش���عَرْت أنَّ أمَّها مقه���ورةٌ منها، أخَذْت 

تت���وّدُد إليها.. لك���نَّ األمَّ بقَي���ْت عابَِس���ًة، غايُتها أْن تك���فَّ »َدْعد« عْن 
إْزَعاِج أخِتها الكبرى!

ت:
َ
  وكْي تكَسَب قلَب أمِّها، سأل

- ماما، ماذا كاَن ُيِحبُّ أبي ِمْن أنواِع الطعام؟
مك الَمقلي، المجّدرة.. لماذا َتْسألين؟ - الباذنجان المطبّق، السَّ

.. ْت »َدْعد«، لم تردَّ
َ
خجل

عندما كانَ���ْت أمُّها تطبُخ الّطعام، ال���ذي كاَن األُب المْرحوُم يحبُّه، 
كانَ���ت »َدْعد« تدُعوُه مْن خالِل صورِتِه ليتناوَل َمَعهم وجبَة الغداء، 

أْو ِسواها!
وبكلِّ مّرٍة تتعّرُض فيها للتّوبيِخ مْن أمِّها، كانَت تش���ُكو همَّها ألبِيها 
الَمْرُحوم..وحي���َن يثوُر ِخالٌف بينَها وبيَن أخِتها، كانَ���ِت األمُّ تؤيُّد ابنَتها 

»َرَغد«، ألنّها دائماً على حّق..
مث���ُل ه���ذا االصطف���اِف، كاَن يس���بُّب ل���� »َدْع���د« كثيراً م���َن القهر 

واألسى..
ُِّخها على خطأ ارتكبَْتُه، كانَْت تستنجُد  وحيَن كانَِت األمُّ توب

بِجّدِتها »رئيفة« التي تسكُن مَعُهّن، خوفاً مَن الِعقاب..
وحين تناُل درجًة ُممتازًة باالمتحاِن، كانَت األمُّ 

تف���رُح لِفَرِحها، وك���ذا أخُتها، والج���ّدة الحنون 
أيضاً..

وقته���ا كانَت األمُّ تب���ادُر لتقبيلِها، 
فكانَ���ْت »َدْع���د« حينَها تعت���ذُر عْن 

وتق���وُم  الُمْزِعَج���ة،  تصّرفاِته���ا 
بتقبيِل َيَدْي أمِّها الغاليِة، وتقبيِل 

المهّذب���ة  أخِته���ا  َوْجنَت���ي 
وه���ي  »رغ���د«، 
تقس���ُم بالل���ه، أنّها 

لن تزع���َج أخَتها مّرًة 
أخرى! 
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األطفال والعام الجديدكتــــــــابي
شعر :  عيسى الشماس           رسوم:  رنيم حسينشعر:  أسعـــد الـــديـــري                  رسوم:  دعـــــاء الــــــزهيري

أق����بَ����َل ال����ع����اُم ال��ج�����دي��ْد
ح�����اِم�����الً ك����ي����َس ال���ه���داي���ا
ً َوج�����������َد األط����ف����اَل َج��م��ع��ا
ق��������اَل ي�����ا أط������ف������اُل ه���ّي���ا
َغ���نّ���وا  ، أن���ش���َد األط����ف����اُل 
ً ُي���ع���ِط���ن���ا ح����ُ���������������بّ���اً وأم����ن����ا
»ي����ا ب�������الدي أن�����ِت ع��ن��دي
ُدم�����ِت ف���ي ع���ِ�����������ّز وم��ج�����ٍد
َص����ّف����َق ال����ع����اُم اب��ت��ه��اج��اً  
 ال���ه�������داي���ا

َ
َف���ل�������ك���ْم ت����ل����ك

ً َش����ك����َر األط������ف������اُل ع���ام���ا
َق��ط��ع��وا ع���ه���داً َووع�����������داً  
َت��م���َ��������نّ��ى  ، ال����ع����اُم  َوّدَع 
َح����ّق����ق����وا أغ����ل����ى األم����ان����ي

بعي�������ْد ِم����ْن  َيته�����ادى 
السعيْد اليوِم  في  ُتعطى 
عي����������ْد ال��ي��وَم  َي��ح��ت��ف��وَن 
بالنش���������يْد أط�����ِربوني 
َمجي�������ْد ح���ُ�����������������ّراً  َوط���ن���اً 
ونُش������يْد نحي��������ا  في���ِه 
ف��ؤادي ف��ي  نَب������ٍض  ك��لُّ 
 ي����ا ب�������الدي، ي����ا ب�����الدي«
 أَخ�����َذ ال������رأَي ال��َس�����������������دي��د
الج���ديْد الع��������ام  ِه��ب��ُة 
ُيعي������ْد دوم��������ا  أم���لوا 
ُيفي��������ْد م��ا  ي���ُ��������ؤّدوا  أْن 
ج��َ����ديْد م���ْن  َي���راه���ْم  أْن 
واع��������������������داً ي����أت����ي، أك���ي���ْد

ك����ت����اب����ي... ك��ت��اب��ي
ً ص�������ديقا لي  فكْن 
ً وك������ْن ل����ي ن��دي��م��ا
ً وك������ْن ل����ي رف��ي��ق��ا
ف������أن������َت م������الذي
وأن�����������ت دل���ي���ل���ي
تعلم�����  

َ
فمن������������ك

البط����ول����� ومعنى 
وك����ي����ف ال����ب����ح����اُر
وف���وق ال��م��روِج...
تعلم�����  

َ
ومن������������ك

سن�����دح����� وكيف 
ك���ت���اب���ي ص��دي��ق��ي
وخ������ي������ُر ج���ل���ي���ٍس

ْ
ل�������ج�������أُت إل�����ي�����ك
ْ

وُم���������������دَّ ي�����دي�����ك
ل��ي��ح��ل��و ال����َس����َه����ْر
ل����ط����رد ال����َض����َج����ْر
ورم����������ُز ال����������وداِد
ل���س���ب���ِل ال����رش����اِد
ال��وف��اْء معنى  ��ُت 
������������ِة وال���ك���ب���ري���اْء
س����ح����اب����اً ت���ص���ي���ُر
ال����ح����ق����وِل ت��ط��ي��ُر
الوطْن ح��بَّ  ����ُت 
���������ُر) ( ك���ّل ال��ف��ت��ْن
ال�����وف�����يُّ األم����ي����ْن
وخ�������ي�������ُر م���ع���ي���ْن



دورا اوروپوس هي مدينة أثرية تقع إلى الجنوب الش���رقي من 
مدينة دير الزور بش���مال ش���رق س���وريا ، وعلى مس���افة تسعين 
كيل���و متراً على الطريق المؤدية إلى مدين���ة البوكمال ، وتمتد على 
الهضب���ة اليمن���ى لنهر الف���رات ، على رقع���ة غير منتظمة الش���كل 
تقارب مساحتها السبعين هكتاراً ، محاطة بأسوار منيعة تدعمها 
حواجز طبيعية ، مشكلة نقطة مراقبة هامة لطرق القوافل البرية 
والنهرية ، وينتشر خارج أسوار المدينة عدد من المدافن األرضية 

والبرجية وأقواس النصر وبقايا معسكر الحصار الساساني.

ول���دورا أوروپوس أهمية فائقة ألس���باب أثري���ة . إذ أنها قد 
ه�ُج���رت بع���د اجتياحها في 256-7م ، ولم ُيبن عليها ش���يء منذ 
ذل���ك الحين ، فل���م تنمحي المعالم المعماري���ة للمدينة القديمة 
. وموقعه���ا عل���ى حاف���ة االمبراطوري���ات جعلها بوتق���ة للتقاليد 
الثقافي���ة ، معظمها م���ازال باقياً تحت أط���الل المدينة . ولم 
ُيكش���ف بع���د إال عن بع���ض اللقى الب���ارزة ، مث���ل العديد من 
المعاب���د ، زين���ة األس���وار ، النق���وش والمعدات العس���كرية 

والمقابر وحتى أدلة مأساوية على الحصار الساساني .

إن من يتأمل الموقع وتاريخه بعناية يجد فيه مزيجاً من حضارات 
مختلفة ترك���ت كالً منها بصماتها المؤثرة في���ه ، بداية من مخططها 
الش���طرنجّي اإلغريقّي إل���ى معابدها البارثية المتأث���رة بحضارة مابين 
النهري���ن ، انتهاًء برموز وش���عائر النص���ر الروماني���ة .  كل ذلك جعل 

م���ن دورا بوتق���ة انصهرت فيها مختلف أش���كال الفن���ون ومفترقاً 
تقاطع���ت عنده���ا لحض���ارات الش���رقية واإلغريقي���ة مزهوة 
بنتاجها الفني األجمل وال أدل على ذلك من أهمية رس���ومها 
الجداري���ة التي تعد المحطة األساس���ية واألهم لكّل باحث 
في العالم يرغب بدراسة فن األيقونة أو الرسم الجداري .

وعث����ر فيها عل����ى الكثير م����ن التماثيل والمنحوت����ات ، كتمثال اإللهة 
أفروديت فوق درع الس����لحفاة ، ومنحوتة ) اإلله آرش����و ( و ) مش����هد 
اإلله  بْل ( وكثير غيرها ، عكست هذه المنحوتات طبيعة الفن الخاص 
نجزت جميعها باستخدام حجر الجبس ، وبيد نحاتي المدينة، 

ُ
بدورا ، وأ

بعة بفطرتهم واس����تيعابهم للفراغ م����ن حولهم ، وكذلك ُعثر على  مطَّ
العديد م����ن المخطوطات الرقية والنقود ،وأش����الء من ورق البردي 
والنق����وش الكتابي����ة ، والتي كان أحدث مااكتش����ف منه����ا ذلك النقش 
اليونان����ي الذي وجد مؤخراً في إحدى درجات المس����رح الصغير التابع 

لمعبد أرتميس ، والذي ساعد في فهم الواقع السياسي للمدينة .

معامل سورية
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دورا أوربـــــــوس
إعــــــــداد:  ميســــون العــــلي



بين الرسمينإعداد:  ديمة إبراهيم               رسوم:  عالء ديوب
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فكر مع شام
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اجتمع عدد من التالميذ وقس���موا أنفس���هم إلى فئتي���ن )أ( و)ب( مهمة الفئة األولى 
اإلجاب���ة على أي س���ؤال إجابة صحيح���ة ومهمة الفئة )ب( اإلجابة عن أي س���ؤال إجابة 
خاطئ���ةن فج���أة جاء المعلم وس���أل أحمد إلى أي فئة تنتمي يا أحمد؟ وقبل أن يس���تمع 

إلى الجواب التفت إلى س���عيد وخالد الجالسان بالقرب من أحمد وسألهما ماذا 
أجابني أحمد؟

قال س���عيد: أس���تاذي العزيز لق���د قال لك أحمد أن���ه من الفئ���ة )أ( أما خالد 
فقال: أعتقد أن أحمد أخبرك أنه ينتمي إلى الفئة )ب(

إلى أي فئة ينتمي كل من سعيد وخالد؟!!

عليك ملء المربعات 
بأرقام من 1_ 9

دون تكرار في الصف 
والعمود.

متاهة
ساعد هذه الدودة 

بالخروج من المتاهة 
للبحث عن غذاءها



عبَر  الُشعراِء  بزيارٍة ألهمِّ  أبو جوزة  يقوُم صديُقنا 
التّاريِخ العربيِّ الغنيِّ بأدبائِه، وُيعّرُفنا كّل مّرٍة على 

9واحٍد من أهمِّهْم وأمهرهم..

سيناريو

1617

انطلق أبو جوزة 
في رحلة إلى جنوب سورية 

للتّعّرف إلى شاعر مرموق.
مرحباً بك 

أهالً وسهالً بك أيّها الّشاعر الجليل!
يا أبا جوزة أنت 

وأصدقاء شام الطفولة.

هال عرفت األصدقاء
 على اسمك 

على الّرحب والسعة يا صديقيوتجربتك الشعرية.
 اسمي حبيب بن أوس بن الحارث الّطائّي 

ولقبي أبو تّمام
 وقد ولدت في مدينة جاسم 

في درعا جنوب سورية.

هل نستطيع أن نقول إنك 
شاعر تمام
يا أبا تّمام؟

ههههههههه

أشم رائحة تهكّم
أيّها الفتى

هل تسخر من اسمي؟

أبداً أبداً أنا فقط أالطفك
يا شاعرنا الجميل،

هل لك أن تقول لنا بعضاً 
من شعرك؟

حسناً،على الرحب والسعة: 
ْص�����َدُق إِنْ���بَ���اًء ِم���َن ال��ُك��ُت��ِب

َ
��ْي��ُف أ ال��سَّ

��ع��ِب
َّ
ف��ي ح����دِه ال��ح��دُّ ب��ي��َن ال��ج��دِّ وال��ل

حائِف في فائِح الَ سوُد الصَّ بيُض الصَّ
���ك وال����رَي����ِب ُم���ُت���ونِ���ه���نَّ ج�����الُء ال���شَّ

ْرَم�����اِح الَِم��َع��ة
َ
��ُم ف��ي ُش��ُه��ِب األ

ْ
وال��ِع��ل

ُهِب ْبَعةِ  الشُّ بَْيَن الَخِميَسْيِن الفي السَّ
ُّ��ُج��وُم َوَم��ا ْي����َن ال��ن

َ
ْي����َن ال���رواَي���ة ُ بَ���ْل أ

َ
أ

َك��ِذِب ُزْخ���ُرٍف فيها وم��ْن  ِم��ْن  َصاُغوه 

يا لهذه القصيدة الجميلة، 
أبدعت يا أبا تّمام!.

إلى اللقاء 
في حلقة قادمة 

مع 
شاعر جديد.

على الّرحب 
عة لقد  والسَّ
تشرفت بكم 
يا أصدقائي!.

شكراً جزيالً 
لك على 

هذا الّشعر 
والمعلومات 

القّيمة.

حفظت الشعر منذ طفولتي ورحت أجدد فيه 
حتى طلبني الخليقة المعتصم وقربني منه 

وصرت من أشهر الشعراء في عصري، 
وقلت في التعلق بالوطن:

نّقْل فؤادك حيث شئَت من الهوى 
األوِل. ل��ل��ح��ب��ي��ِب  إاّل  ال���ح���ب  م���ا 

كم منزٍل في األرض يألُفه الفتى
وِل من����������زِل

ّ
أل أب������داً  وحنين�������������ه 

أبــــــــو تمـــــــــام
سيناريو ورسوم:  رامز حاج حسين
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بـــرنـــامــج يــــــوميصـوت من سورية
شعر:  فــــوزي الشنيور           رســـــوم:  رنيـــــــم حسينشعر:   إيلّيــــا أبو مـاضي                  رسوم:  صبـــــــاح كـــال

الجميله س��وري��ا  ص��وُت 
الخميل�ة مث�������ل   

ٌ
ض��احك

ي����ا أخ������ا ال������ورق������اِء غ���نِّ
ف��ه��و ف���ي ال��غ��ص��ن ت��ث��نِّ
الجميله س��وري��ا  ص��وُت 
الخميلة مث�������ل   

ٌ
ضاح���ك

ِّ�����ن�����ا ح�����ت�����ى ن���م���ي���ال غ�����ن
ك������ْم ب���ن���ا ص�����بّ�����اً ع��ل��ي��ال
أيّ����ه����ا ال����م����ح����زوُن ه��ّي��ا
شجّيا َس��ْج��ع��ا  س��اِج��ع��اً 
ل����ي����ت����ن����ا ك������نّ������ا ط�����ي�����ورا
ن����رش����ُف ال�����م�����اَء ن��م��ي��را
��ه

َ
م���وط���ٌن ن��ه��وى س��ه��ول

�����ب�����ا ف����ي����ه ع��ل��ي��ل��ه ال�����صِّ
ضحوكا ال���ب���دُر  ب���دا  ك��م 
مليكا ال��ل��ي��ُل  واس���ت���وى 

الرخيْم  ال��ع��ذُب  ص��وُت��ِك 
ال��ن��س��ي��ْم م���ث���َل  ع����ٌب  ال 
ف��ال��غ��ن��ا ش���ع���ُر ال��س��م��اْء
وه���َو ف��ي ال��ج��س��ِم ب��ه��اْء

الرخيْم  ال��ع��ذُب  ص��وُت��ِك 
ال��ن��س��ي��ْم م���ث���َل  ع����ٌب  ال 
األراْك أغ����ص����اِن  م���ث���ل 
س������ِ�����������واْك؟  ي����داوي����ِه  ال 
واس���م���ِع ال���ي���وَم ال��ك��ن��اْر
 ال�����دي�����اْر

َ
ذاك�����������راً ت����ل����ك

غ���دي���ْر أو  ع����ي����ٍن  ح�������وَل 
ن���ل���ق���ُط ال�����ًح�����بًّ ال��ن��ث��ي��ْر
م���ث���ل���م���ا ن�����ه�����وى رب��������اْه
ت�����������ت�����������داوى  ب�������ن�������داْه
راق����ص����اً ف�����وَق ال���ك���روْم
الب���س���اً ت�����اَج ال���ن���ج���وْم..

***

ْص���ُح�����������������������������������و ُك�������������لَّ َص������بَ������اٍح
َ
أ

ف�������������ْي ف���������������������������َرٍح وأَم������ان���������������������ِ������ْي
ً ْغ��������ِس��������ُل َوْج���ه������������������������ِ�������ْي َدْوم����������ا

َ
أ

���������������������������ُف أْس����ن�����َ��������������ان��������������ْي نَ������ظِّ
ُ
وأ

ِّ�����������������ُل م�������������������ْن ك��������َ���ان��������َ�������ا   َوأَق�����ب������������
َع�����ْي�����ن�����������������������يَّ َووْج�����������������������دان������ِ�����������������ي

***
َت����نَ����������������������������������اَوُل إِْف����َط�����������������������������اِرْي

َ
أ

بِ������ُه����������������������������������دوٍء َوُس�����������������������������������روِر
أش���������������رُب ك��������������������أَس ح���ل���ي���������������ٍب
َم���������������������������َع ك�������������������أٍس م������ْع������ص������وِر
آُك����������������������������������ُل م������ا َي���ْك���ف���ْي���������������������������نِ���ْي
ُض�������������������������ُروِرْي ألْك�������������������������َل 

ْ
ا إِنَّ 

***
���َم�����������ْدَرَس�������������������������������ِة  

ْ
ْذَه����������������ُب ل���ل

َ
أ

������َم������ْح�������������ُدوِد
ْ
ف��������ْي ال������َوْق��������������������ِت ال

ْص�����َح�����������������������ابِ�����ْي
َ
ْم����������ِض����������ْي َم�����������َع أ

َ
أ

ف����������ْي َص�����������������������������فٍّ َم������ْع���������������������������ُدوِد
ْه���������������َوى َم�����ْدَرَس�����ِت�����������������������ْي  

َ
نَ�������������ا  أ

َ
أ

��������َه��������ا ُك�������������������لُّ نَ����ِش����ي�����ْ������������������������دْي
َ
َول

***
إَِذا َّ�������������������������������وِم  ل���ل���ن ْس����������������������������������ِرُع 

َ
أ

َج���������������������اَءْت َس������اَع��������������������ُة نَ�������وِم�������ْي
س���أب���ق�����������ى  بَ����كَّ��������������������������������������������ْرُت  إْن 
�����ي������������َ�����������وِم

ْ
أق��������������������وى ُط�����������������وَل ال

َح�������������������قٌّ    ال����رَّاح�����َ���������������������������������������ُة  إن 
���ِج���ْس�������������������������������������������ِم

ْ
ون������ش�������������اٌط ل���ل

***
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حكـــايـــة ُحـــــب
ترجمة:  محمد الدنيا            رسوم:  مـــرح تعمري

كاَن لملِ���ٍك عظيٍم ثالثُة أبْناٍء، وقْد رِغَب في أْن يكوَن أحُدهم وريثَُه. كاَن األْمُر صْعباً ِجداً، فاألبْناُء الثاّلثة أذكياُء 
ِجداً فعالً، وال ُيضاهوَن شجاعًة. 

 حكيماً ش���هيراً عل���ى نِّيِتِه هذِه، فَعرَض 
ُ

َع الملِك
َ
 ثالثَة توائَِم، مَن الُعْمِر نفِس���ِه. وهكذا، أْطل

َ
كان���وا فْضالً عْن ذلك

الحكيُم علْيِه َحالً. 
ْخبََرُهم بأنُّه راحٌل 

َ
 إلى قْصِرِه. ناَدى أوالَدُه، وأْعَطى ُكالً منُهم كيس���اً في���ِه حفنة من بُذوُر األْزه���اٍر، وأ

ُ
ع���اَد المل���ك

ْعَطيُتكم إِياُه هو نَوٌع مَن االْخِتباِر، وعليُكم أْن َتُرّدوا لي 
َ
لِزياَرِة بَْعِض الَمعابِِد: » سَتْستِمرُّ ِزيارتي ِعّدَة َسنَواٍت. وما أ

هذِه البُذوَر ِعنَْد َعْوَدتي. أّما َعْرشي َفَسيِرثُُه أْفَضلُُكم ِحفاظاً على هذِه الَحبّاِت ». ورحَل!. 
َق على الحبّاِت في ُصنْدوٍق 

َ
تس���اَءَل االبُن األوَُّل: » ماذا سأْفعُل بهذا الِبذاِر؟ ثمَّ أْغل

مَن الَحديِد، ُمْعتِقداً أنُه سُيعيُدها إلى والِدِه كما هَي ِحيَن يُعوُد. 
وق���اَل الثّان���ي ف���ي نَْفس���ِه: » إِْن أْوَصدُت علْيه���ا ِمثَل أخي، فَس���تموُت، 

والِب���ذرُة الَمْيتُة ال تُعوُد بِذاراً ». وهَكذا، توّجَه إلى الّس���وِق، وباَع البُذوَر، 
واْحَتَف���َظ بثَمنِه���ا، وفكّ���َر: » مت���ى ع���اَد أبي، س���أذَهُب إلى الّس���وق 
ول���ى ». إال أن 

ُ
وأْش���تري بُ���ذوراً جدي���دًة فأردُّه���ا إليِه أْفض���َل مَن األ

االبْ���َن الثّالَِث َمَضى َصْوَب الَحديقِة ونَثََر ف���ي أْرجائِها كلَّ ما بَِحْوَزتِه 
مْن بُذوٍر. وانَْقَضْت ثالُث َس���نَواٍت. َرَج���َع الوالُِد، وفتَح االبُْن األّوُل 

ُصنْدوَقُه، فوجَد البُُذوَر تالَِفًة نَِتنَة الّرائِحِة. » 
ُب ُمْس���َتْغِرباً. كاَن ُيْمكُن أن َتَتفتَّح أزهاراً تنْش���ُر ِعطَراً، أّما هذه 

َ
! قاَل األ

َ
، أه���ذِه هي البُذوُر التي أْعَطْيُت���ك

َ
� َوْيَح���ك

ْيس���ْت بُُذورَي ». لِكّن االبَْن راَح ُيَؤكُِّد أنَّها هي نْفُس���ها، فردَّ عليِه والُدُه: » ال يا بنّي، ال ُتْخطْئ. ُكنُْت 
َ
فتُفوُح َعَفناً! هذِه ل

ُفقاً ». 
ُ
آمُل أْن تُكوَن أْوَسَع أ

َمها إلى والِده. » لْيَسْت هي البذوَر  ُد الثّاني قْد َجرى ُمْس���ِرعاً نْحَو الّس���وِق، واْش���ترى بُُذوراً، ثّم عاَد وقدِّ
َ
كاَن الول

 لْسَت ُكفؤاً بْعُد ِمثلما كنُت أَتَمنّاَك ». 
َ

، لِكنّي أَرى أنّك
َ

 أْفَضَل مْن ِفْكرِة أِخيك
َ

 كانَْت ِفْكرُتك
َ

نفَسها، قاَل األُب، مَع ذلك
ِدي، 

َ
ُه: » وأنَت يا َول

َ
ل
َ
َمِل، وبالتَّرقُِّب أْيضاً، وس���أ

َ
 نْحَو ابْنِِه الثّالِِث، ُمْفَعماً باأل

ُ
وس���ار الملك

، بْل رافَق أباُه إلى الَحديَقِة. كان���ْت آالُف األْزهاِر ُمَتَفتِّحة  م���اذا َفَعلَت؟ ». لِم ُيِجْب الش���ابُّ
مَتها لي يا  َتْبُس���ُط ِطي���َب َروائِِحها في كلِّ مكاٍن. قاَل االبُْن: » ه���ذِه هي البُذوُر التي قدَّ

. ُس���رَّ األُب كثيراً وقاَل: 
َ

ْجَمُعها وأُردُّها لك
َ
ما َتنُْضُج بذوُرها، س���أ

َ
أبي. وحال

ْن ُتِحبَّ أَحَدُهم َيْعني 
َ
» أنَت َوريثَي. هَكذا َينْبَغي الَعمُل مَع البذوِر ». أ

ُه، وأْن ُتتيَح لُه َتنْميَة َمواِهبِه 
َّ
أْن ُتَمكِّنَ���ُه مْن أْن َيْزَدِهَر االْزدهاَر كل

 األْمُر. الُحبُّ والُحّريُة ال 
َ

َف���ك
َّ
ِم، َمْهما َكل

َ
لَيس���تطيَع َمنَْحها إلى الَعال

َيْفَتِرقاِن. 
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وش
ّ

جمال عل
إعـــــــداد:  ســراج جــراد

وش في مدينة دير الزَّور، عام 1957 
ّ
 ولد الّشاعر جمال عل

م، في أسرة مهتمَّة بالعلم واألدب، درس األدب العربّي في 
حل���ب وتخرج في العام 1983م، وهو من األدباء الس���وريين 
الذي���ن اهتّم���وا ب���أدب األطف���ال وأبدع���وا فيه، عض���و اتِّحاد 
الكتّاب الع���رب، جمعيَّة أدب األطفال، نش���ر في العديد من 
الدوريّات العربيَّة والمحليَّة )أس���امة، العربي الّصغير، ماجد، 

أحمد، توتة توتة(.
له مجموعة من المؤلفات منها:

الغيم����ة  و)رحل����ة  )تقاس����يم(  و  العرب����ي(  )وطن����ي 
الصغي����رة ( قص����ص لألطف����ال و ) اعتراف����ات عنت����رة( 
ش����عر و )لَِمْن ُيغنِّي النََّهر( ش����عر لألطف����ال، ) أوراق ( – 
ش����عر ) األمير الغزال ( و )الشريف اإلدريسي( – سيرة 

قصصية لألطفال، و)صندوق الجدَّة( – قصص لألطفال، و) صباح الخير ( – شعر لرياض األطفال.

وله مجموعة من الجوائز منها
عر. - جائزة اتحاد الكتّاب العرب للشِّ

- جائ���زة الش���يخة فاطمة لقص���ة الطفل 
العربّي.

للس���يرة  س���المة  الش���يخة  جائ���زة   -
القصصية للطفل العربّي

- درع وزارة الثقافة السورية
نُش���رت قصائده في كت���ب وزارة التربية 

الّسوريَّة، 
ومنها قصيدة )عصفور( :

في صبٍح عذٍب مسحور
حطَّ على الّشرفة عصفور

أخرج في فرح مزمار
أسمعنا أحلى األشعار

قال: صباح الخير وطار.
إن أس���لوب األديب »جمال علوش« الذي نهجه في كل ما كتبه لألطفال هو أس���لوب عفويّ غير متكلف غايته 
اإلمتاع وجذب االنتباه ومن ثم تحريض عقول األطفال نحو اإلبداع وهو من األساليب الحديثة، ففي إصداره األخير 
»صندوق الجدة« اس���تلهم عناصر الصورة واإلثارة والعذوبة واالنس���يابية وهو يس���تذكر ش���كل الجدة وحركات 
يديها وعيونها وابتس���امتها الغامض���ة أثناء حكاياتها لألطفال وهي تراقب عن كث���ب انفعاالت كل طفل عندما تكون 

الحكاية درساً في األخالق ولو كانت ضرباً من الخيال
وه���و م���ن الذين وهبهم الله هذه الملكة فحاز العديد من الجوائ���ز المحلية والعربية في هذا المجال ، وغدا نتاجه 
ي���ذاع وينش���ر ويعمم ف���ي طبعات أنيقة م���ن الكتيبات وفي صحف متخصص���ة بأدب األطفال ،  فق���د نجح في جعل 
الطفل يحّس ويفكّر ويشعر ويحكم أيضاً على مااقترفت يداه ، لذا وجد األديب أنَّ الخيال المتغلغل في العمل األدبي 
عنصر ومعيار تقاس به جودة النص ألن النص البد له من قدر من الخيال يتفق مع مستوى النمو الخيالي للطفل «.

أهالً أهالً جاَء العيْد
جاَء فوْجُه الكوِن سعيْد

َزَرَع الشارَع َفَرَحاً وَزها
غنَّْت هنُد وسلوى وَمها :

أهالً أهالً جاء العيْد
هّيا نلبس كلَّ جديْد
جاَء ليمأَل ُكلَّ مكاْن
ُحبَّاً ، وُيزيَل األحزاْن
ال أحقاَد وال أْضغاْن

تبقى حيَن يهلُّ الِعيْد
يتصافح ) َمْجدٌ( و ) َجالل)

وتقبُِّل ) بُوراُن ( )ظالْل)
وُيَغنِّي ُكلُّ األطفاْل

 يا عيْد .
َ

أهالً أهالً بك
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يـــا مــــــــدرستيلمجدكم توثبوا
شعر:  عبـــاس حيــــروقة              رسوم:  أحمد حاج أحمدشعر:  محمـــــود حـــــامد               رسوم:  غالية اليوسف

ُع�������دن�������ا ُع�������دن�������ا ي�������ا َم�������ْدَرَس�������ت�������ي
����َم����ت����ي

ِّ
أْح��������م��������ُل ش�������وق�������اً ل����ُم����َع����ل

لِ�����َص�����دي�����ٍق َك��������ْم ك��������اَن ُي����ش����اِغ����ْب
م��������ا أظ����������رف����������ُه ي�������دع�������ى ط������ال������ْب

ُم���������ش���������َت���������اقٌ ج��������������داً ل������ل������ّدف������َت������ْر
ل�����رف�����اق�����ي ..ل���������ع���������روس ال������ّزع������َت������ْر

�����َع�����ْب
ْ
ِط������رن������ا ف�������رَح�������اً ن����ح����و ال�����َم�����ل

ت����ت����َع����ْب ال  َف������������َراَش������������اٍت  م������ث������َل 
 ي�������ا ع���ل���م���ي

َ
ك���������ْم ُم������ش������ت������اقٌ ل���������ك

ت����ع����ل����و دوم���������������اً ف������������وَق ال����ق����م����ِم
َ

أرف����������������������ُع رأس�������������������ي ألح�������ي�������ي�������ك
َ

ف�������������أرى وط�������ن�������ي ي�����س�����م�����و ف����ي����ك
َك��������������ْم ُم���������ش���������َت���������اقٌ ل������ألس������ت������اْذ

ل�������ع�������الم�������ِة ج��������ّي��������د ..ُم��������م��������ت��������اْز
ل���������ل���������ّس���������ب���������ورِة.. ل�����ل�����ّط�����ب�����ش�����وْر

ل������ق������َص������ائِ������َد م�������ن دن������ي������ا ال�������نّ�������وْر
ل����ل����ف����رص����ِة وال����������������درُس ح����س����اْب

ل�����ل�����َض�����ِح�����ك�����اِت وَق���������������رِع ال������ب������اْب
أه���������������الً أه���������������الً ي���������ا م�����درس�����ت�����ي

����َم����ت����ي
ّ
ل����م����َع����ل دوم�������������اً   .. ش�������ك�������راً 

ل��������م��������ج��������دك��������م ت���������وثّ���������ب���������وا
إل�����������ى ال������������ّري������������اِض ن������ذه������ُب
ف������������ن������������م������������رُح، ون��������ل��������ع��������ُب

وت����������ح����������ت ظ����������������ّل ن������خ������ل������ٍة 
ن������������ن������������اُم، ح�������ي�������ن ت�����ت�����ع�����ُب 
ع��������ل��������ى ط��������ن��������ي��������ِن ن������ح������ل������ٍة 
ت����������م����������رُّ، وه��������������ي ت�����ص�����خ�����ُب
، ب��������ع��������د غ��������ف��������وٍة   ن������������ه������������بُّ
ع������ل������ى ال������ع������ب������ي������ِر ُي������س������َك������ُب 
َش������������دا. إذا.  وبُ���������ل���������بُ���������ٌل 
ع����ل����ى ال�������ُغ�������ص�������وِن، نَ������ط������َرُب
ب�������ن�������ا ال���������ح���������ي���������اُة ُح���������ل���������وةٌ
وم������������ا ب�����������ه�����������ا... ُم�������َح�������بَّ�������ُب 
ف�����������������ت�����������������ارًة ُت���������������ش���������������ّرُق

وت�����������������������������������ارًة ُت���������������غ���������������رُِّب 
ن��������ى ون���������ح���������ُن ب�����ه�����ج�����ة ال��������دُّ
ك��������وك��������ُب و  ف��������������راش��������������ة. 
وإنّ��������������ن��������������ا إل����������������ى ث����������������راِك 
؟  !  ! نُ������ن������َس������ُب  َش�������������آُم  ي�������ا 
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 لألعمار الصغيرة

انتبــــــــه مـــــن البـــــــــرد
إلى أين تمضي يا فستق 

أللعب بالثلج مستعجالً.
وأصنع رجالً ثلجياً 

ضخماً.

ولكن إحذر من أن تعرض 
نفسك لبرد الشتاء 

تعال والبس ثياباً صوفية.

ال تخافي سوف أجري 
وأتحرك ولن أشعر بالبرد.

أح أح أحس 
بالبرد الّشديد.

ألم أقل لك أن تنتبه 
من التعرض لبرد الّشتاء.

أ أتشووووو ، سوف أرتدي الثياب 
الصوفية في المرة القادم يا عسل!

سيناريو: جمان بركات                   رسوم: رامز حاج حسين


