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أب��������وه؟ م������ن  أم����������ه؟  م������ن  ت�����ق�����ول�����وا  ال 
ف����������������أب����������������وه  وأم����������������������ه س���������وري���������ة
 إيلّيا أبو ماضي

قصائ���د ع���ن الطفول���ة وأهميته���ا، ومكانته���ا ف���ي الحي���اة، 
بمعانيه���ا العميقة الناصع���ة، ربما هي قصائد ن���ادرة وفريدة، 
وكأنه���ا نجوم تتألأل في س���ماء حدائق اإلب���داع الذي نفخر به..

وقصي���دة ))الَيتيم(( للش���اعر العرب���ّي الكبير إيلّي���ا أبو ماضي، 
م���ن تلك القصائ���د التي نقرأه���ا، وال نرتوي م���ن تأمل صورها 
البالغية، بما تطرحه من أفكار، نحن بأمّس الحاجة إلى إدراك 
وتفه���م معانيها وأهميتها البالغي���ة والتربوية..فمن منا ال يريد 
أن يك���ون وطنُه س���ورية الوالد واألم؟؟ واليتي���م هو الذي ال 
يؤم���ن بوطنه أّماً وأباً له..فلن نكون أقوياء، إذا لم يكن وطنُنا 
هو والدنا وأّمنا، ولن تكون لنا أي قيمة ما لم يكن والدنا وأّمنا 
هو الوطن الذي نفخر به ونسمو، ونرتقي براياته قمَم النجاح 
والتف���وق. ف���ي هذه القصي���دة أبيات تس���تحق أن تكتب بماء 

الذهب:
ني أرى مالكاً سويّا.

َ
ُت طفالً // خلُت أ

ْ
ما تأمل

ّ
إنني كل

يصور ويؤكد هذه البيت من الش���عر على أهمية الطفولة 
الت���ي يجب أن تكون ف���ي  أعلى مراتب االحت���رام، واالهتمام..

فالم���الك رمز لإلله���ام الذي يفتح أمامنا آف���اق التفكير المتميز 
ال���ذي يدفعن���ا إل���ى إنجاز أعم���ال تلبّي وت���روي أرق���ى الطموح 
ف���ي تفكيرنا. فالطفول���ة هي كنز الكنوز..وهي حدائق الحس���ن 
والجم���ال في ٍأس���مى صوره..ف���ال معن���ًى للحياة، م���ا لم تكن 
الطفولة هي المالك الملهم والمعبّر عن رقينا الحضارّي..                              

كلمة  العدد

 قصائد خالدة

 رئيس التحرير
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الكلب والخراف
قّصة: حنان درويش                   رسوم: آية حمود

خ���رج قطي���ع األغنام من القرية ف���ي الّصباح الباكر. انطلق وس���ط 
الب���راري الواس���عة، واألراضي الخض���راء، وراح يرعى ، وه���و مطمئّن 

البال، هادىُء الّطبع . فقد سمع صاحبه يقول للّراعي، قبل اإلنطالق:
  -هذا القطيع أمانة في عنقك يا حسن .. ال تغمض عينيك عنه، وال تغفل 

عن مراقبته.
  -ال تقلق يا سيدي، فأنا سأهتّم به وأرعاه، وأحافظ عليه. أجاب حسن.

 ثّم راح يصغي إلى تتّمة الكالم :
-وأنت أيّها الكلب الطّيب.. وصّيتي أيضاً موّجهة إليك. 

ه���ّز الكلب رأس���ه بالموافقة، لكّن فك���رة ما كانت ت���راوده منذ زمن، 
وتلّح عليه بالهروب، وتْرِك العمل.. 

قال في نْفسه : لقد تعبُت.. تعبُت جّداً، وآن لي أن أرتاح. 
وبديع���اً..  حس���ناً،  ش���يء  كّل  كان  المرع���ى  ف���ي 

الّس���ماء صافي���ة. الم���اء ع���ذب. العش���ب وفي���ر، 
والخ���راف س���عيدة، بع���د أن أخ���ذت كفايتها من 

ال���كأل والماء، وبع���د أن اطمأنّت عل���ى وضعها.. 

فالّراع���ي يهتّم بها ، والكلب يحرس���ها، وال خوف عليها أب���داً.. لكّن الكلب كان في حال 
غير طبيعّية.. فعندما انتصف النهار، وصارت الش���مس في قبّة السماء، عاد يحّدث 

نفْسه: أنا نعسان.. أريد أن أنام.. لقد أتعبوني بالحراسة والّسهر .
غافل الكلب الّراعي، وانطلق يعدو إلى مكان فيه شجر كثيف.

 - الجّو هنا لطيف، ومناسب للقيلولة.. يا سالم! 
تح���ت أغصان ش���جرة كبيرة اس���تلقى.. أغمض عيني���ه، وراح يحل���م باأليّام 

القادمة، التي سيغدو فيها طليقاً دون أوامر، ودون مراقبة من أحد، ودون عمل 
متعب. ساعة. ساعتان. خمس ساعات.. الكلب لم يرجع.

قل���ق الّراعي عليه، قلقاً ش���ديداً.. حزن لغيابه، وأخذ يفتّش هن���ا وهناك.. هتف في 
كّل مكان:

  - أيّها الكلب.. يا صديقي، ورفيق عمري.. تعال.. أنا بحاجة إليك. 
عندما استيقظ الكلب من نومه، كانت الّشمس قد غابت، والعتمة تغلغلت في المرعى، 

ش���يئاً، فش���يئاً  نبح : عو .. عو .. لن أعود للحراس���ة بعد اليوم، ليحضروا كلباً س���واي إن أرادوا، أو لتعتمد 
الخراف على نفْسها، في الّذهاب، واإلياب.. لقد أصبحت عجوزاً، وال قدرة لي على العمل. 

الً كالعادة، يفتّش عن دجاجة حرش، أو أرنب 
ّ
من قلب الليل، من سكونه المخيف، خرج الذئب متسل

بّرّي، أو عن أّي صيد يمأل به معدته الخاوية.
ّص. 

ّ
- ماذا أرى؟..  إنّه قطيع من األغنام! .. يا لسعادتي . اقترب الذئب من الخراف كالل

مش���ى بحيطة وحذر ش���ديدين، كي يس���تطلع األمر، ويعرف كيف يتصّرف. وعندما تأكّد من عدم 
وجود الكلب، قهقه عالياً، ثّم انقّض على القطيع بشراس���ة:  س���أكتفي اليوم بهذا الحمل الصغير، 

وس���أعود غداً. بين لحظة وأخرى، كان الّذئب يعدو، وفي فمه الحمل، بينما الخراف تطلق ثغاًء 
خائف���اً يم���أل المكان. نهض الكلب من رقدته.. هّب وهو ينبح: ع���و .. عو .. إنّه صوت األغنام.. 

ماذا جرى؟! .. ماذا هناك؟! .. ودون أن يفكّر بما قّرره من قبل، انطلق صوب القطيع، يكاد 
يسابق الرياح. 



كثيرا ما نسمع عن القصور القديمة، فيجذبنا 
الخيال لنتصور كيف كانت قبل عقود من الزمان، 
وكي���ف يمكنن���ا أن نكتف���ي بالخيال فق���ط لنتصور 
القص���ور كي���ف كان���ت، ونح���ن بإمكانن���ا زيارته���ا، 
فكان���ت رحلتنا في هذه المرة إلى محافظة حماه، 

لنتعرف فيها على قصر »ابن وردان«.

الرومان���ي  اإلمبراط���ور  أراد  البيزنطيي���ن  عه���د  ف���ي  القص���ر  بن���اء  ت���م 
»جوس���تنيانوس« أن يبن���ي قصرا فريدا في الش���رق ال يوازي���ه قصر آخر في 
العال���م، ويكون نموذجا لفترة ازدهار حكم���ه وانجازاته، فقام ببناء قصر ابن 
وردان، والقصر تعود تسميته إلى أحد شيوخ قبائل البادية الذين سكنه. 
ويتميز بناؤه بأسلوب معماري غاية في اإلبداع، وقد تم بناؤه من الحجر 
المختل���ط باآلجر األحمر، وتف���وح منه رائحة عطرة كلم���ا أمطرت عليه 
أو رش���ت عليه المياه، بسبب اس���تخدام الطين الممزوج باألعشاب 

والورد الجوري في بناء الجدران كما فسره الباحثون.

-الثكنة: مبنى عس���كري متهدم، تقع جنوب شرق القصر، 
وم���ا بقي منه���ا يظهر لنا بأنها كانت مؤلفة م���ن طابقين، وفيها 
فس���حة مربعة، مبنية بأسلوب »األبلق« المشابه ألسلوب 

بناء القصر.
بقي قص���ر ابن وردان فواح���ا بالروائح العط���رة التي تفتح 

للنف���س آفاقا للتمني، كما بقي اس���مه رنان���ا في أذن كل 
من س���مع عن���ه، فه���ل أعجبكم يا ت���رى؟ وه���ل أقنعكم 
تفس���ير الباحثي���ن لرائحته العطرة التي تف���وح منه كلما 

أمطرت السماء؟

يتكون القصر من : الكنيسة: تقع غرب القصر، تشبه إلى درجة كبيرة 
كنيس���ة »س���ان فيتال« اإليطالية التي بناها نفس اإلمبراطور الذي بنى 
القص���ر، تتألف الكنيس���ة من طابقين تعلوهما قبة مس���تندة على دعائم 

ضخمة، ويتوسط الكنيسة جناحان وتتزين جدرانها بالفسيفساء.
القصر: هو أكبر المكونات الثالث، متصالب الش���كل، ش���كله مربع، 
أرضيت���ه مرصوفة بالحج���ارة الكلس���ية، ويتألف من طابقين مش���يدين 
م���ن الحج���ارة واآلجر، يوج���د في الطاب���ق األرضي فس���حة مربعة تحيط 
بها الغرف من كل الجهات، يطلق على أس���لوب بنائه »األبلق«، بس���بب 
تن���اوب ثالثة أل���وان من الحج���ارة البازلتية من النم���ط األزرق مع الحجر 
المختلط باآلجر األحمر، ويتوسط هذا الطابق إيوان، أما الطابق العلوي 

فله مدخل من الجهة الجنوبية، ويتم الصعود إليه ب� 22 درجة.

معامل سورية
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قصــــــر »ابن وردان«
إعداد : صبا منذر حسن
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كيــــــف أنقـــــــــــذت 
 حمـــــامــــة؟

ٌ
نملـــــة

الع
ّ

في يوٍم صيفّي حار في الغابات الجافة.            ترجمة: تانيا حريب               رسوم: زبيدة الط
لم يُكن لدى نملة صغيرة ماء ألياٍم عّدة.

صاحت النّملة الصغيرة قائلًة: 
»أحتاج إلى قطرة ماء، 

حتى ولو سقطت من ورقة شجر«.
فصرخت النّملة الصغيرة: لكن جفَّ النّدى أيضاً.

»إذا لم أجد الماء، سأموت. 
يجب أن أذهب إلى النهر الذي 

سمعت عنه«.

فقال سنجاٌب حكيم محّذراً: 
»إن النهر ممتلئ وقوّي، 

وسيجرفِك بعيداً«.

لكّن النّملة الصغيرة كانت تشعر 
بعطٍش شديد.

 »سأموت إذا لم أشرب 
بعض الماء«، ولهذا ذهبت 

للبحث عن النّهر.

مشْت عبر األعشاب
 وفوق األغصان الجافة.

مشْت حتّى سمعت صوت الماء 
المتناثر. إنّه النّهر! بإمكانها أن 

تسمع صوت األمواج.

رشفت النّملة رشفًة طويلة 
من الماء البارد.

كانت سعيدًة جداً إلى درجة أنها 
لم تَر الموجة القادمة.

ساعدوني

ساعدوني

حاولت النّملة اإلمساك ببعض 
الحشائش العائمة أمامها،

 لكْن جرفها الماء.

فأخذت تصرخ: 
»ساعدوني! 

ساعدوني أرجوكم!«.

قالت حمامةٌ بيضاء، 
وهي تمسك غصناً 

قي«.
ّ
في منقارها: »بسرعة، تسل

قّررت النّملة قائلًة: »سأبقى 
هنا حتّى أشكر تلك الحمامة، 
وسأنتظر عودتها لتشرب«.

 في أحد األيام، وبينما كانت 
تنتظر، أتى صبّيان إلى النهر، 

يحمالن مصيدتيهما.

قال أحد الصبَية: »ثّمة حمامة 
بيضاء كبيرة تأتي إلى هنا لتشرب، 

يلة«.
ّ
سنتناولها على العشاء الل

فكّرت النّملة الصغيرة 
وقالت: »ال ُيمكنني أن أَدَع 

الولدين يقتالن الحمامة 
البيضاء، لكنّني صغيرة جداً، 

ماذا ُيمكنني أن أفعل؟«

حينئٍذ، طارت الحمامة البيضاء 
من الّشجرة لتشرب.

فخطرت للنّملة الّصغيرة فكرة!

قفزت على قدم 
أحد الّصبَية، 

وعّضته بأقصى 
ما لديها من قّوة.

فقفز الصبّي، 
وصاح: 

»أووتش!«.

مما جعل الحمامة تخاف، 
وتطيُر بعيداً إلى بّر األمان.

وبهذه الطريقة 
َشَكَرت النّملة 

الّصغيرة الحمامة 
البيضاء إلنقاِذها.
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حارس المدينة
قّصة: مهند العاقوص                 رسوم: عالء ديوب

في آخِر أيّام األسبوع، قالْت معلمُة األنشطِة والمهاراِت:
� أريُد منكم صناعة مجّسماٍت يدويّة، وسنضُع أفضَل مجّسٍم 

في مدخِل المدرسة.
فاحت���اَر أمين، وراح يفكّر: ماذا أصنُع؟ يجب أن أقّدَم عمالً مميزاً. 

ثم طرَح األمَر على أهلِه... 
قالت أخته أمينة : »فلنصنع مجّسماً لحديقة خضراء« .

واقترح الجدُّ صناعة مجّسم لمستشفًى، وتواصلت االقتراحات... 
» ملعب، مسرح، شوارع، متجر... » 

حتى ابتسم أمين قائالً: »سأصنُع مجّسماً لمدينة«.
في تل���ك األثن���اء، ق���ال األب »وقبل ذلك 

دعونا نزور المدينة األثريّة القديمة« .

دار مح���ّرك الس���ّيارة، وانطل���ق الجميُع وعندم���ا وصل���وا المدينة، جلس���ِت العائلة قرب الش���اطئ تعدُّ 
الّطع���ام، بينما ذهب أمين وأمينة باتج���اه المدينة القديمة. وهناك، في إح���دى الحجرات، فجأة انفتح باب 

خشبّي، فدخل أمين وأمينة ، ووجدا كتاباً عنوانه الحكايات... وعندما فتح أمين الكتاب، ارتفع الّصوُت
... »أين أنت يا حارس المدينة القديمة؟« 

خافت أمينة واحتمت بأمين، وفجأة صارا جزءاً من حكاية فيها قصر وملك وحّراس... 
قال أحد الفرسان: »أنا شجاع يا سّيدي، سأحمي المرافق العاّمة، اجعلني حارَس المدينة« .

م يا سّيدي، سأحمي المرافق العاّمة بأفكاري، امنحني لقب الحارس«.
ّ
وقال شابٌّ حكيم: »انا متعل

 نحو أمين وأمينة، وس���أل: »وأنتما... كيف س���تحميان المدينة والممتلكات 
ُ

في تلك األثناء، نظر الملك
العامة؟« .

فكر أمين ثم قال: »أحميها بيدي وعقلي وقلبي، أعتني وأبني وأزرع ».
وهتفت أمينة: » سنعمُل حملة تطوعّية لحماية ممتلكات الوطن«..إنها مسؤولّية الجميع .

أغلق أمين كتاب الحكايات، فخرجا من الحكاية، واتجها نحو باب المدينة القديمة.. عندما خرجا، س���معا 
صوت���ا من المدينة ينادي« أنتما حارس���ا المدينة، أنتما أه���ل لألمانة« قضت العائلة يوم���اً رائعاً، ثم عادوا 
إلى البيت، وصنعوا مجّس���ماً لمدينٍة ، فيه بيوت ومس���جد ومدرس���ة ومستش���فًى وملع���ب وجامعة، ثم 
صنع أمين حارساً يشبهه، اسمه »حارس المدينة » وفي المدرسة، أعجَب الجميع بمشروع أمين، 

ووضعوه في مدخِل المدرسة، وسمع كل األطفال صوتاً من المدينة يقول: 
� أنتم حّراس المدينِة، أنتم أهل لألمانة.
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قــــــريتيحفيــــــدتي
شعر: أسعد الديري              رسوم: مرح التعمريشعر: هيالنة عطا الله            رسوم: عالء ديوب 

ت����ب����ت����س����ُم اآلالُء  وج��������ِه��������ه��������ا  ف����������ي 
ف���ل���ه���ا �������ْت 

َ
ت�������رغ�������ل إْن  ع������ص������ف������ورت������ي 

وع�������ل�������ى ي�����������دي أرج�����������وح�����������ةٌ ن�����ه�����َض�����ْت
ض����ح����ك����ْت إْن  األيّ�������������������اِم  ب�����ه�����ج�����َة  ي��������ا 
ح�������ض�������َرْت إذا  ح������ت������ى  أش�������ت�������اُق�������ه�������ا 
ً وغ�����������دا  ، غ�����������دي  ف�����ي�����ه�����ا  أرى  إن�����������ي 
ً روح�������������ي ك��������ري��������ٍح س����������اف����������َرْت ب�������������َددا
ن���م���ا ال�������ّس�������م�������اِء   أص�����غ�����ي�����رت�����ي ق������ْم������ح 

وال�������ث�������غ�������ُر أب���������������دَع رس���������َم���������ُه ال����ق����ل����ُم
ت�������رت�������ي�������ل�������ةٌ ي������ش������ت������اُق������ه������ا ال�������نّ�������غ�������ُم
ف�������ج�������راً ل�����ك�����ي ي����ص����ح����و ب�����ه�����ا ال�����ح�����لُ�����ُم
ِّ����َع����ُم ال����ن ل���ح���ِظ���ه���ا  م�����ن  ه�����َم�����ْت   ، ي�����وم�����اً   
ودُم م������ه������ج������ةٌ  ِك�������ي�������ان�������ي  ف���������ي  ه���������ي 
َي��������ُم ت����س����ق����ي ف�������روع�������ي ب������ال������نّ������دى ال��������دِّ
وب�������ه�������ا ال��������ح��������ي��������اُة ت���������ع���������وُد ت����ن����ت����ظ����ُم
ال�������ع�������َدُم �������ُه  م�������سَّ إْن  ب�������ي�������دري  ف�������ي 

ف����ي ق���ري���ت���ي ال���ودي���ع���ْة
م��روُج��ه��ا  ... س��ه��ولُ��ه��ا 
ب�����ي�����وُت�����ه�����ا ف���س���ي���ح���ةٌ
ألنّ������������ه������������ا م�����ل�����ي�����ئ�����ةٌ
أغ��ص��انُ��ه��ا  .. أش���ج���اُره���ا 
ن������رت������اُح ف�����ي ظ���اللِ���ه���ا
أب��������ق��������اُره��������ا ب�����خ�����ّف�����ٍة
ط���ازٌج فيها  وال��ع��ش��ُب 
أغ�����ن�����اُم�����ه�����ا ي����ق����وُده����ا

ث�������غ�������اؤه�������ا أغ������ن������ّي������ةٌ 
وال����ب����طُّ ف��ي��ه��ا س�����ارٌح
حولهم يمشي   

ُ
وال��دي��ك

ف�����اّلح�����ه�����ا ف������ي ح��ق��ل��ه
ً ي������أت������ي إل������ي������ه ب������اك������را
ال�����ن�����اُس ف�����ي رب���وِع���ه���ا
ودائ�������م�������اً ض���ي���وف���ه���م

ال���ّط���ب���ي���ع���ْة أروع  م�����ا 
ب���دي���ع���ْة  ... ج���م���ي���ل���ةٌ 
م�����ت�����ي�����ن�����ُة ال�����ب�����ن�����ي�����اْن
ب�������ال�������ّدفِء وال����ح����ن����اْن
أرج�������وح�������ُة ال����ّض����ي����اْء
ك�����ي ي�����ذه�����َب ال���ع���ن���اْء
ت���ط���وُف ف���ي ال���ّس���ه���وْل
ك�����ي ت�����أك�����َل ال���ع���ج���وْل
ال�������ّرع�������اُة ف�����ي ال�����تّ�����الْل
ت������ع������ان������ق ال������ج������ب������اْل
ي��������راف��������ُق ال��������ّدج��������اْج
ي��������راق��������ُب ال�����ّس�����ي�����اْج
ال����ك����س����ْل ي�������ع�������رُف  ال 
 ال����ع����م����ْل

َ
ك�������ي ي�������ب�������دأ

ب�����ال�����ح�����بِّ ي����ن����ع����م����وْن
ف���ي ال���ق���ل���ِب وال���ع���ي���وْن
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أصدقاء شام إبداعات الصغار

ليالس العقاد ذهب بتك سالي محمد

محمد الحمادة تيم الحلبي

العمر: 8 سنوات العمر:  سنتان العمر: 5 سنوات

العمر:  7 سنوات العمر: 5 سنوات

إعداد:  فاتن دعبولإعداد:  فاتن دعبول

ه���ّي���ا ي����ا أخ�����ي ن��ب��ن��ي ع���ال���م ال���ج���م���ال ال���خ���الب.

ه������ّي������ا ب�����ن�����ا ن����ن����ط����ق أح��������رف��������اً م�������ن ذه�������ب.

ال��ّدم��وع. سيل  تحت  وأن��ت  أن��ا  آف��اق��اً  نمضي  هّيا 

األزل. إل��ى  فيه  نعيش  عالماً  وأن��ت  أن��ا  نبني  هّيا 

ه�����ّي�����ا ب����ن����ا إل�������ى ع�����ال�����م ال����ج����م����ال ال����ف����تّ����ان.

ه����ّي����ا ن���م���ض���ي أن�����ا وأن�������ت إل�����ى ب�����الد ال����ّش����ام.

االن��ف��راد. عالم  وليس  ال��تّ��ع��اون  ب��الد  إل��ى  بنا  هّيا 

ه�����ّي�����ا ب����ن����ا إل�������ى ب����ل����د ال����م����ح����بّ����ة وال�����تّ�����آخ�����ي.

عام. مليون  من  أكثر  دام��ت  حضارة  إل��ى  بنا  هّيا 

ال����ح����ن����ون. األّم  س������وري������ة  إل��������ى  ب����ن����ا  ه�����ّي�����ا 

هّيا بنا إلى بالد المحبّة التي غمرت قلوب النّاس.

وال������م������آس������ي. اآلالم  ل����ن����ن����س  ب�����ن�����ا  ه������ّي������ا 

ه���ّي���ا ب��ن��ا ن��ت��ّرب��ع ع��ل��ى ع����رش ال��ب��ن��اء وال��ت��ع��م��ي��ر.

إنّ�������ه�������ا ح����ب����ي����ب����ة ال�������ك�������ّل ب������ل������دي س������وري������ة.

وطني الغالي أبي .. رجل ثلج

جـــــــــدتي

يح���ط  كان  العليل���ة،  النس���مات  كحفي���ف 
ذرات���ه على س���طح نافذت���ي، وكن���ت أنظر إليه 
وه���و يتطاي���ر ف���ي اله���واء وكأنه يرق���ص على 
نغم���ات أمل جدي���د بقدوم خير س���يعم بالدي 

الحبيب���ة م���ن بع���د ط���ول غي���اب...  كانت 
وكان���ت  الهط���ول،  ف���ي  تتس���ارع  ذرات���ه 
ذكريات���ي الجميلة تتس���ارع مع���ه، كم كنّا 
نلعب ونش���كل كرات ثلجية نتقاذفها نحن 

األخ���وة مع أبناء الجيران، وكنا في كل مرة يش���تّد البرد على أصابعنا، 
نه���رع إل���ى أحض���ان أمهاتنا، وف���ي أوقات أخ���رى كان وال���دي يحضن 
أصابع���ي بيديه الحانيتين، لتتحّول أصابعي ش���علة من الدفء، ألعيد 
الكّرة من جديد... اليوم س���أصنع رجالً ثلجياً كبي���راً .. قوياً، يا إلهي إنه 
يش���به وال���دي .. أعانق���ه .. وأقبض عل���ى يديه، وأقول: اآلن ش���عرت 

بالدفء من جديد، أبي اشتقت إليك .. 

كان���ت تغنّي ل���ي دائما أغنية أحبّه���ا، وأنتظر 
ألس���معها كلم���ا رن ج���ّوال أّم���ي، تل���ك الّرنّ���ة 
المخّصص���ة لجّدتي، فأس���رع ألخذ مكاني أمام 
والدتي، وأستمع لغناء جّدتي الجميل، وأنا التي 

لم أعرفها إاّل عبر هذه الشاش���ة الصغيرة. 
وبع���د األغني���ة تحدثني عن أش���ياء جميلة 
تخبئها لي لترسلها في عيد ميالدي، وكنت 

أتشّوق لرؤيتها ولكنها تقول« مفاجأة«
أصب���ح عم���ري 8 س���نوات، وف���ي كل ع���ام تصلن���ي تل���ك الهدايا، 
وأقض���ي وقت���اً طوي���الً ف���ي ترتيبه���ا وعرضها عل���ى صديقاتي، 
وأقول هذه من جّدتي، من س���ورية، وكم أكون فرحة عندما 
ألمح نظرات الغيرة في وجه صديقاتي، ولكن يس���عدني أكثر 

أن أشاركهم اللعب.
جّدتي في نافذة الجّوال، لكنّها تعيش في قلبي.

زينة عليزينة زراق

الطفلة سيال علي

الصف الثامنالصف الثامن

العمر: 8 سنوات



بين الرسمينإعداد:  ديمة إبراهيم               رسوم:  عالء ديوب
 10 فوارق حاول 

إيجادها بأسرع وقت
الفوارق

لغز

دقة المالحظة

63 56 62
65 21 23
65 46 31
56 12 56

11 31 54
23 63 55

فكر مع شام

1415
هذه الخلية تحتوي على 

أرقام، عليك حذف بعضها 
لتصبح الشبكة خالية من 
األرقام المكررة في الصف 

العمود.

قال: عندي م���ن اإلخوة الذكور قدر ما 
عندي من األخوات اإلناث.

قالت األخت: عندي من اإلخوة الذكور 
ضعف ما عندي من األخوات اإلناث.

فكم عدد الذكور، وكم عدد اإلناث؟

متاهة
ساعد القرد 

بالوصول إلى شجرة 
الموز بأسرع وقت 

ممكن.



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

10واحٍد من أهمِّهْم وأمهرهم..

سيناريو

1617

الفـــــــرزدق
سيناريو ورسوم:  رامز حاج حسين

مرحباً يا أصدقائي
كيف حالكم اليوم؟!

أتسخر مني أيّها 
الفتى تراجع عن 

كالمك 
.

َ
وإاّل هجوُتك

ههههههه 
الّرغيف 

وهل هو طازج أم ال؟
أنا الّشاعر الفرزدق،

 واسمي همام بن غالب 
بن صعصعة الدارمّي 

التّميمّي. 
وكنيتي أبو فراس، 
وُسّميُت الفرزدق 
لضخامة وتجّهم 

وجهي، ومعناها الّرغيف، 
اشتهرت بشعر المدح 

والفْخِر َوِشْعِر الهجاء.

على الّرحب والّسعة
يا صديقي أبا جوزة!.

مرحباً 
أيها الّشاعر الكريم 
أحبُّ أنا وأصدقائي 
في شام الطفولة 

أن نتعرف إليك.

سنمضي في رحلة شائقة 
للتّعّرف إلى شاعر جليل 

من شعراء العرب.

 يا عّم
َ

على رْسلِك
إنّما كنت أمازحك، أعتذر 

منك، هيا لنتابع حديثنا.

إلى اللقاء في مغامرة جديدة
يا أصدقاء! أهالً وسهالً بكم

يا أبا جوزة!  
َ

مك
ّ
سل

اللُه 
أيّها 

الّشاعر 
الَفصيُح!

هذا شعر لطيف 
وراٍق سلمت

يا شاَعرنا البهيَّ!
وقلت أيضاً: 

ي������ل بيني وبين������ه
ّ
ومستنبح والل

التّ������والي����ا النّجوم  بعينيه  يراعي 
سرى إذ تفّشى الليل تحمل صوته

با قد ظّل باألمس طاويا إلّي الصَّ
كالبنا تجبه  ل��م  إن  لهم  حلفت 

المناديا تجيب  ن��اراً  ألستوقدْن 

إّن الذي سمك الّسماَء بنى لنا
ب��ي��تً��ا دع���ائ���ُم���ه أع�����زُّ وأْط�������َوُل

أح��الم��ن��ا ت����زُن ال��ج��ب��اَل رزان�������ًة
ن��ج��ه��ُل م����ا  إذا  ج���نً���ا  وت���خ���الُ���ن���ا 

وهَب القصائَد لي النّوابُغ إْذ مضوا
وأبو يزيِد، وذو القروح، وَجْرَوُل

حسناً، ولي العديد من القصائد قلت في بعضها:
َب ِمن ِمنًى           إِذا َهبََط الناُس الُمَحصَّ

َعِشيََّة َيوِم النَحِر ِمن َحيُث ُعرِّفوا
َترى الناَس ما ِسرنا َيسيروَن َخلَفنا

وَمأنا إِلى الناِس َوقَّفوا
َ
ًَوإِن نَحُن أ َقنا َوِم��ن  ِم��ن ُدروٍع  ل��وٍف 

ُ
أ ل��وُف 

ُ
أ

َوَحرَشُف الَجراِد  َكَريعاِن  َوَخيٌل 
ياله من شعر جميل يدعو للفخر!

وأق��������ول ف����ي م����واض����ع أخ�����رى:
إنّني  دون���ك  اْدُن  قلت  دن��ا  فلما 

ل��م��ش��ت��ِرك��اِن  زادي  ف��ي  وإيّ������اَك 
وبينه بيني  ال����ّزاد  أس����ّوي  ف��ب��ّت 

ع��ل��ى ض�����وِء ن�����اٍر م�����رًة وُدخ������اِن
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َمْوِعٌد مَع البحر حديقة بيتنا
شعر: معاوية كوجان             رسوم: أحمد حاج أحمدشعر: فرحان الخطيب               رسوم: دعاء الزهيري

ف��������ي ب����ي����ت����ن����ا ح�����دي�����ق�����ةٌ
أش�������ج�������اُره�������ا َج����م����ي����ل����ةٌ
ً أب�����������ي ي������ف������ي������ُق ب�������اك�������را
ح�����تّ�����ى ي������ج������يَء ص���ي���ُف���ن���ا
ت�����ح�����م�����ُل أّم������������ي ج����������ّرًة
ت����س����ق����ي ب����ه����ا وروده����������ا
هن���������ا ..  هن���ا عصف������������ورةٌ
ت������ح������وُم ف��������وق خ����وخ����ٍة
أن���������ا وأص������ح������اب������ي ه���ن���ا
ون������س������ت������ري������ح ب������ره������ًة
ف��������ي ب����ي����ت����ن����ا ح�����دي�����ق�����ةٌ
ن������زوُره������ا ع���ن���د ال���ّض���ح���ى

ص������غ������ي������رةٌ م��������س��������ّورْة
وح����������ل����������وةٌ وم���������زه���������رْة
ي����ح����رث ح������ول ال���ّش���ج���ِر
م��������ح��������ّم��������الً ب������ال������ثّ������م������ِر
ف����ي����ه����ا م�������ي�������اهٌ ل�����ل�����ّزه�����ْر
ل����ت����م����أَل ال�����ّدن�����ي�����ا ِع����ط����ْر
ت������زق������زُق  .. ت���������رف���������رُف  
������ُق

ّ
وب���������ع���������َده���������ا ت������ح������ل

 ث�������������ّم ن����ل����ع����ب
ُ
ن����������ق����������رأ

ون����������رس����������ُم ون�����ك�����ت�����ُب
ل������ط������ي������ف������ةٌ م��������س��������ّورة
���ي���ال���ي ال��م��ق��م��رة

ّ
وف�����ي ال���ل

س��������الم��������اً أيُّ��������ه��������ا ال�����ب�����ح�����ُر
ْ

ب�����أم�����واِج�����ك ُت����ص����اف����ُح����ن����ا   

ق��������ِد اش�����َت�����ْق�����ن�����ا لِ�����َم�����ْرآك�����ا
ب�������ه�������ا ت������ح������ي������ا أغ�����ان�����ي�����ن�����ا

����ْم����ِر  ال����سُّ
َ

ع���ل���ى ُش�����ْط�����آنِ�����ك
س�����م�����اُء ال������ُح������بِّ ت���ب���ت���ِس���ُم

س���ن���ج���ن���ي ع�����ن�����َدَك ال���ف���َرح���ا
وي������م������أُل ف�����ج�����َرن�����ا ال�����َع�����َم�����ُل

����ْح����ُر َّ����������ُه ال����سِّ  إن
َ

َج������َم������الُ������ك
)1(  

ْ
ب�����أوه�����اِج�����ك وت����غ����م����ُرن����ا 

َرب�������ي�������ُع ال������ُع������ْم������ِر لُ����ْق����ي����اك����ا
َي������ط������ي������ُر ش����������ذا أم����ان����ي����ن����ا

س������������روُر ق����ل����وبِ����ن����ا ي���ج���ري
����������ُم

َ
أل وال  ُح������������������ْزٌن  ف��������ال 

 س���ن���ْق���ِط���ُف ال���َم���َرح���ا
َ

وم���ن���ك
ف������ُي������ْزِه������ُر بَ�������ع�������َدُه األَم���������ُل

  )1( األوهاُج: أشعُة الشمس.

ُع������ْس������ُر وال  ِض�������ي�������قٌ  ف�������ال 

ف�������م�������ا  أح�������ل�������ى ع����ط����اي����اك����ا

ن���غ���ش���اك���ا بَ���������ْح���������ُر  ي�������ا  إذا 

�����ق�����اك�����ا ؟
ْ
م����ت����ى ي������ا ب�����ح�����ُر نَ�����ل
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جزيرة األحالم
قّصة: إيمان بازرباشي             رسوم: محمد مارديني

يحك���ى أن جزي���رة بعيدة وجميل���ة ونائية ، 
كان كّل األطف���ال يرس���لون أحالمه���م البريئ���ة 

إليه���ا ، كانوا يرس���لونها لتبقى بعيدة ع���ن مكائد زغبور 
الشرير ، كان زغبور يكره ضحكات األطفال ، وكان المشغوذ 

ش���حبور قد أخبره أن ضحكات األطفال لن تتوّقف طالما أحالمهم 
بقي���ت بخي���ر، لذا أقس���م زغب���ور أن يبحث ع���ن جزيرة األح���الم تلك 
ويقض���ي عليها حتى يرتاح إلى األبد من ضح���كات األطفال التي طالما 
فه ذلك 

ّ
أقّض���ت مضجع���ه وأزعجته ، عزم عل���ى تحقيق مأربه مهم���ا كل

األمر، ش���رع في البحث عن جزيرة األحالم واس���تخدم ألجل ذلك رجاله 
هم ، وبعد جهد وبحث تمكّن من تحديد مكان الجزيرة على الخريطة ، ثم 

ّ
كل

بدأ يعد العّدة للقضاء عليها ...
عل���م األطفال بنّي���اِت زغبور الّش���ّرير ، وأدرك���وا أن أحالمهم باتت في 
خط���ر فاجتمع���وا وتباحثوا في األم���ر، واقترحوا حل���والً عدة لألم���ر ، بعضهم 
اقت���رح تغير مكان األحالم إلى جزيرة أخرى ، لكن البعض اآلخر قال : أال جدوى 
من ذلك فزغبور الّشّرير وال شك سيبحث عن جزيرة األحالم الجديدة ويصل 

إليها ، البد من حل أفضل للمش���كلة ، اقترح البعض أن يسحب كّل طفل 

حلم���ه ويخبئه تحت وس���ادته ليحافظ عليه، لكن البع���ض اعترض ، فأحالمهم كبيرة وال يتس���ع المكان لها ، ثّم إّن 
بعضهم خشي على أحالمه من أن تتعّرض للتّخريب تحت الوسادة ...

يجب أن نبحث عن مكان آمن ألحالمنا قال أحد األطفال . وبعد تفكير ونقاش طويلين اقترح 
أح���د األطف���ال أن يقوموا بحش���و أحالمه���م في بالون���ات كبيرة ثم 
ينفخوه���ا لتطير في الهواء... وهكذا تحلق إل���ى أعلى ما يمكن ، ولن 

يستطيع زغبور حينئذ الوصول إليها مهما فعل ..
واف���ق الجميع عل���ى رأيي ه���ذا الطفل الح���اذق، وتوجهوا ف���ي الحال، 

واشتروا بالونات كبيرة جّداً، وراحوا يحشونها بأحالمهم البريئة والبالونات 
ق وترتفع في الس���ماء ، أعلى وأعلى حتّى امتطت 

ّ
تكب���ر وتكبر، ث���م نفخوها لتحل

الغم���ام.... أم���ا زغب���ور ورجاله فقد وصل���وا إلى جزيرة األح���الم وقاموا بتفجي���ر المكان 
بالكامل ، ما إن رأى النار وألسنة اللهب تأكل كّل شيء حتّى انتشى زغبور وراح 

يقهق���ه ضاحكاً ، ألنه ظّن أنّه انتصر، وحّقق مراده في القضاء على 
أح���الم األطف���ال وضحكاتهم ، لكنّ���ه فوجئ بضح���كات األطفال 
تترّدد في كّل مكان! كيف حدث هذا؟ كاد ينفجر من الغضب بعد 
أن عل���م أن مخّططاته كلها باءت بالفش���ل، وأن أحالم األطفال 

بات���ت هناك ...بعي���داً ..فوق الغمام ..وأّن ضحكاتهم س���تبقى تترّدد 
في كّل مكان .



الثقافي���ة وأدب األطف���ال بأعمالهع���ام 2020 تح���دث أصدقاؤه عن 
نش���اطه ال���دؤوب ف���ي الكتاب���ة الت���ي كان���ت خير صدي���ق له، 

وكذل���ك ع���ن مجموعت���ه القصصي���ة للكب���ار »ن���ار ورماد« 
و«أزهرت األصابع« و«أش���واق الحجر«وعن دراستيه 
لليافعي���ن، األول���ى كانت بعن���وان »بدوي الجب���ل.. ذاكرة 
الوطن واألم���ة« والثاني���ة »الثائر صال���ح العلي« ليكون 
قام���ة ثقافّية ووطنّي���ة تركت بصمة متمي���زة في األدب 

والثّقافة.

أدب األطفال الجيد
ول���د عزي���ز نص���ار ف���ي الالذقي���ة 

ع���ام 1942 وح���از عل���ى إج���ازة في 
الحقوق،ومارس مهنة التعليم، 

بع���ض  قي���ادة  ف���ي  وعم���ل 
المنظم���ات الش���عبية،وكان 
الكت���اب  اتح���اد  ف���ي  عض���واً 
 1983 الع���ام  من���ذ  الع���رب 
االستش���ارية  الهيئة  وعضو 

ف���ي وزارة الثقافة لإلش���راف 
على أدب األطف���ال واليافعين، 

مجل���ة  تحري���ر  هيئ���ة  وعض���و 
»أس���امة« لألطفال وجمعية أدب 

األطفال.

الشكل والمضمون
م���ن أقوال عزيز نصار :«أدب األطف���ال الجيد ال يقتصر 
عل���ى المضمون والقيم بل هو كذلك يتمثل بالش���كل من 
لغة وأسلوب وخيال وعناصر فنية مختلفة، وهذا التكامل 
بين الش���كل والمضمون يجب أن يتوفر في أدب األطفال 

وأدب الكبار على حد سواء« .

نتع���رف في ه�����ذا الع������دد ع������لى م�����ن وصفه الش������اعر مالك الح������اج ب�����أن���������ه:
ع������������زي������������ز ال����������ن����������ف����������س ن������������ص������������ار ع�������زي�������ز  

ي�����ح�����ي�����د ال  ع����������ن����������ه  ال������������ح������������ق  ن��������ص��������ي��������ر 
ح������م������ي������د ال��������س��������ي��������رة ال�������ف�������ض�������ل�������ى, ق����ل����ي����ل

رج�������������������������ال إرث���������������ه���������������م ذك��������������������ر ح�����م�����ي�����د

فرح ورسم وحلم مع األطفال

إنه عزيز نصار صديق األطفال الذي كان مخلصاً لهم فلم يحرمهم من قصصه الكثيرة التي قّصها عليهم فأدخل 
الفرح إلى قلوبهممن خالل مجموعته »دفتر الفرح«التي صدرت عن اتحاد الكتاب العرب عام 1982 ورسم معهم 

على الجدار من خالل مجموعته »رس���م على الج���دار« وتحدث عن أحالمهم 
في مجموعته »أحالم الصغار« وحكى لهم الكثير من الحكايات من 

خ���الل مجموعته »صندوق الحكايات« وأضاء لهم »ش���موع 
فها لهم لينش���ر 

ّ
صغي���رة« وهي مجموع���ة قصصية جميلة أل

الضي���اء على حياتهم، كم���ا أمتعهم بقص���ص »األقفاص« 
الت���ي كان فيه���ا الكثي���ر م���ن العبرله���م، وس���افر معه���م في 
قصص »ذكريات جبل« ليحكي عن المغامرات المشوقة 
بلغته العربية التي عشقها وكان يحافظ عليها كالّدر الثّمين 

ألنّها لغة األصالة والتّراث والعروبة.

قامة ثقافّية ووطنّية
حي���ن  رح���ل عزي���ز نص���ار 

المكتب���ة  أغن���ى  ال���ذي 

شخصية العدد

2223

ــــــار عـــزيـــز نصَّ
إعـــداد : أمينــة عبـــاس
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هــــــــا تثلـــــــج
ّ
اقـــــــــــــــــرأإن

شعر: نبـــــوغ أسعد               رسوم: أحمد حاج أحمدشعر: طه حسين الرحل            رسوم: دعاء الزهيري

الرُّب����ا َتْبَت����ِهُج

والرَِّي��اُح َتْهَزُج

�������ُج  جَّ
َ
نَاُرنَا َتأ

إنَّها ُتثْلِ���������ُج

**

بَْيَضا
َ
ِبَسْت َقميَصه�����������ا اأْل

َ
ِجبَاُل ل

ْ
ال

بَْرَزْت َوْجَه نُ�������وٍر َوِرضا
َ
واللَيالي أ

َفَضا
ْ
ْم َتُعْد إلى ال

َ
َعَصافيُر َمَضْت َول

ْ
َوال

إنَّها ُتثْلِ�������ُج

َخَرَج النّاُس إلى الّساحاِت َوالّش�واِرِع

ْهٍو َرائِِع
َ
ِج َص���اغوا َيْوَم ل

ْ
بُِكراِت الثّل

تَراَكضوا..

َتَضاَحكوا..

َوطاَرِت الُكراُت نَْح�َو النّاِس دوَن َمانِِع

َتْضِربُُهُم َوُتْبِهُج..

َّه���������ا ُتثْلُِج إِن

اق���������������رأ ل�����غ�����ت�����ي ي���������ا إن��������س��������اْن

ال������ع������دن������اْن  أرُض  م����ن����ب����ت����ه����ا   

ت������ع������رُف������ه������ا ك������������ّل األدي������������������اْن

ال������ّرح������م������ْن أوص���������ان���������ا  وب������ه������ا   

*** 

ال������ّض������اِد ل�����غ�����َة  اق���������رأ   ... اق���������رأ 

األج�����������������داِد ف�������ك�������ُر  أب�������دع�������ه�������ا   

ن����ب����ن����ي ص����������رًح األم������ج������اِد  ك������ي 

***

ب����ال����ق����ل����ِم �������ْم 
ّ
وت�������ع�������ل  .. اق������������رأ 

 ارس���������ْم دربَ���������ك ن����ح����ًو ال���ق���م���ِم

 ت����س����م����و دوم�����������اً ف��������وق األم��������ِم

***

ت����������ت����������رّدْد ال  أب�������������������داُ  اق����������������رأ 

ف����ب����ه����ا ت�����ن�����ج�����ْح وب������ه������ا ت���س���ع���ْد

 م���ه���م���ا ف����ع����ل����وا ل�����ن ُت���س���ت���ع���بَ���ْد



قصص10
 لألعمار الصغيرة

ســـــيارة ســـــــــريعـــــة

سيناريو: جمان بركات                   رسوم: رامز حاج حسين

مرحباً يا فستق، هل أستطيع 
أن أطلب منك طلباً صغيراً؟

على الّرحب والّسعة 
يا صديقتي!

أريد منك أن تذهب مع العّم فيلو 
في سّيارته الّسريعة إليصال 

هذا القالب من الحلويات.

الحاجة لي بسيارة عمي فيلو 
السريعة، سأذهب ركضاً ألصل 

في الموعد المحّدد.

ولكن بذلك ستتعب كثيراً 
وربّما تصاب باإلجهاد الّشديد.

لم يستمع فستق لكالم عسل، 
وانطلق يركض.

لقد أخبرتك أّن المسافة فيما بعد شعر بالتّعب، فَقِدم العم فيلو وأسعفه.
بعيدة، وأنّك ستصاب 

باإلجهاد الّشديد.

سامحيني يا عسل لن 
أخالفك مّرة أخرى أبداً.


