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آذار عيد تفتّ���ح األزهار، وفيه تغّرد أعياد الحس���ن والجمال..

أعياد تفتّح أزهار الطبيعة في أحلى وأجمل أثوابها وحللها الفاتنة..
وفي هذا الّش���هر الجميل، عيد األّم.وعيد ث���ورة الثّامن من آذار.. 
ونب���ارك ألّمهاتنا بعيدهّن الغالي على قلوبنا، ونتمنى لهّن الّصّحة 
والّس���عادة والتّوفيق في تربية أجيال نفخر بها، تس���ير بأّمتنا إلى 
قمم النّجاح والتّمي���ّز... ونبارك لوطننا الحبيب بعيد ثورة الثّامن 
م���ن آذار، راجين أن يك���ون وطننا الحبيب في أحس���ن حاٍل، في 
حدائ���ق األم���ن والّس���الم..وفي هذا الّش���هر، نعيش م���ع أطفالنا 
األحباب، أجمَل أشهر الَسنة،إذ تغمرنا الَطبيعة بعبقها المنعش، 
مل حدائقها 

َ
لتذكرن���ا بأهمَي���ة الَطبيعة  في حياتنا، وتدعونا إل���ى تأ

وبساتينها المزهرة التي تبَشرنا بمواسِم الخير والجود.. وتذكّرنا 
بأهمّي���ة العط���اء والكرم..وأملن���ا أن تزه���ر طاق���اُت ومواه���ب 
أطفالن���ا، لتك���ون ربيع���اً عط���راً دائماً..فأطفالنا ه���ّم أجمل وأهم 
أزه���ار وحدائ���ق األرض.. وفيه���م تزهر آمالن���ا، و تثم���ر جهودنا..

وفي ابتس���اماتهم عبير، يعّطرنا ويلهمنا، ويمنحنا  الجهد والّطاقة 
الاّلزم���ة، لنكون أوفياء مخلصين لعالم الّطفولة الذي نتمنّى أن 
يك���ون ربيعاً دائماً، مزهراً عطراً بأجم���ل وأبدع الورود..ونرجو أن 
ة ش���ام الّطفولة، حديقة، تزهر فيها مواهب األطفال 

ّ
تكون مجل

اإلبداعّية، وتبّش���رنا بأدباء وش���عراء يعبّرون  ع���ن أحالم أّمتهم 
العربّية..وف���ي آذار تصب���ح الّطبيع���ة كتاباً يفي���ض بأجمل وأبدع 
الِعبَ���ِر التي تزيدنا ّحباً بجم���ال بالدنا، وتزيدنا حرصاً  لحماية وطننا 
الحبي���ب م���ن كّل أذىً، ومن كّل ما يس���يء إلى جمال���ه ورفعته 
ومكانته الّراقية بين األمم.. وأملنا أن يكون اتّحاد الكتّاب العرب 
من أهّم وأرقى حدائق الثقافة واإلبداع...ومنارة ومثالً أعلى  يعبّر 

عن حّب الوطن، وعشق ترابه المقّدس..

كلمة  العدد

آذار ملهمًا
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الغزالة رشا تحلم
قّصة: موفق نادر            رسوم: آية حمود

ركض���ت » رش���ا« الغزال���ُة الصغي���رة وراَء أّمها ال���ى الينبوع 
القري���ب، لتش���ربا ولتغس���ال وجهيهم���ا الجميلي���ن بالم���اء البارِد 
المنع���ش كما تفع���الن كل صباح. إنّها س���عيدةٌ ه���ذا اليوَم، 
لق���د أصبح عمرها ش���هراً كامالً وصارت تش���عر أنّها قويّة 
جداً، فما تكاد أيُّ فراشٍة تحاول الوقوَف على أنفها الصغير 
حت���ى ته���ّز رأَس���ها بقّوة ب���ل إنّه���ا تقفز نح���َو أقرب ش���جرة 
 َخْطمها ملقنًة الفراش���اِت الملونَة درس���اً لن تنساه ! 

ّ
وتحك

لقد أحبّت رش���ا حياتها في البس���تان، مع أّمه���ا الحنون، فكّل 
مس���اء ترتّب أمها مهداً من الحشائش واألعشاب الطريّة تحَت 
ى أغصانها حتى تطاَل األرض، وتحجب عن 

ّ
ش���جرة الزعرور التي تتدل

الغزالتين نس���يم الليل البارد، فتغفو رشا في حضن أّمها بسعادة وفرح، فال 
عج���ب أن ت���رى في نومها كثيراً م���ن األحالم الملّون���ة! توقظها أمها مع بزوغ ض���وء الفجر، عندها 
 البقُع البيضاُء المرسومة على ظهرها أْن تسقط ! لكْن ما هي 

َ
تنهض واقفة، تتمّطى بسعادة وتهّز جسدها بقّوة حتى توشك

األحالم التي كانت رش���ا تراها في لياليها الجميلة ؟! وهل تحلم الغزالُن حقيقًة؟ يمكن لكم أيّها األحبّاُء أن تتخّيلوا ..طبعاً هي 
لم تحلم مثل أحالمكم؛ كأْن ترى نفسها تشدُّ حقيبة ملّونة إلى ظهرها وتذهُب الى المدرسة لتتعلَم األناشيد والعلوم 

والحساب، أو أن ترى نفسها ذاهبة الى الحديقة العامة لتتسلَق األراجيح ..البّد أّن غزالة عمُرها شهر واحدٌ مثل رشا 
س���تكون أحالُمها غريبة بالنس���بة إليكم! لق���د كان آخُر حلم تتذكّره أنّها بينما كانت ترعى وس���َط م���رٍج أخضَر، وكّل 
لحظ���ة تنظ���ر الى أّمها لتطمئ���ن أنها لم تبتعد عنها ظهر كائٌن غريب من بين الش���جيرات الكثيفة، لم يعجبها ش���كله؛ 

لقد كان ضئيالً ممطوط الجس���م، ويس���حب خلفه ذيالً طويالً يبدو كأنّه يتباهى به! رشا لم تكن قد رأت ثعلباً من قبل! 
نظرت إليه فتوّقف قريباً منها وراح يمد لها لس���انه! أزعجتها هذه الحركة، فقفزت نحوه قفزاٍت عاليًة س���ريعة، ورغم أنّه 

ت تطارده، حتى أوشكت أن تدوسه بأظالفها. أعجبتها اللعبُة فزادت سرعتها، والثعلُب يراوغ أماَمها 
ّ
هرب خائفاً لكنها ظل

يميناً ويساراً، قبل أن يدخل في جحر عميق ليختفي فيه . تلفتت حولها، لم تعرِف المكان الذي وصلْت اليه! رجف قلبها، هذه 
ه���ي الم���رة األولى التي ال تكون أمها بجانبها، وقفْت تتأّمل المكان لكنّها لم تعرف من أّي جهة جاءت!! من الجحر القريب كانت 
عين���ان المعت���ان تراقبانه���ا، فهم الثعلب أّن الغزالة الصغيرة ال تعرف كيف تعود وحدها وأنها س���وف تك���ون في خطر لو بقيْت 
بعي���دة ع���ن أّمها! قفز من الُجحر وانطلق أمامها. لمحته فقفزت خلفه، وقد ش���عرت أنّه يلعب معه���ا وأنّه ليس قبيحاً جداً 
مثلما ظنّت أّول مّرة، بل الحظت أّن له جسماً رشيقاً منساباً وأّن ذيله الطويل يبدو هفهافاً ومرحاً ! لم تفكّر أن ترفسه 
بأظالفها هذه المّرة، بل استمتعت بالركض معه، وها هو يتوّقف في فسحة المرج الذي انطلقت منه! أرادت الغزالة 
الصغي���رة أْن تش���كر هذا المخلوق اللطيف فانحن���ت لتقبّله، ولكن قبل أن تصل إليه كانت أمها توقظها وهي تش���ّمها 

وتقبّل وجهها الجميل ! 
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ـــزييـــــن
ّ
فـــّن الت

إعـــــداد :  لمى بـــــدران 

مرحبا أعّزائي ...
 سيخبركم نادي المعارف في هذا العدد عن أحد الفنون القديمة الرائعة وهو فن الديكوباج أو فن التّزيين، 
أي استخدام خامات بسيطة وقديمة للحصول على لوحات فنّية زاهية وجديدة وجميلة،وما قد يفاجئكم هنا 

أّن جميعنا مارسنا أو نمارس هذا الفن دون أن ندري!!!! 
فنحن نس���تيطع ببس���اطة أن نتذكّر أعمالنا الفنّية المدرسّية المتواضعة عندما نمسك المقّص واألشغال 
الورقّية الملّونة والكرتون والصمغ لتركيب لوحة فنّية من نسج خيالنا، ومن يدري يا أصدقائي؟ قد تكتشفون 

بعد اآلن أنكم فنانون ديكوباجيون!!! 
هّيا معاً لنتعرف: س���أوّضح لك���م أكثر عن هذا الفن، إنه أحد أن���واع الحرف اليدويّة التي 

تعتم���د عل���ى تقطيع األش���ياء وإعادة 
تنس���يقها وذلك إلظهار رسم معّين 
على الخش���ب أو المعدن أو الزجاج، 
وتع���ود جذور ه���ذا الفن إلى ش���رق 
الصي���ن  إل���ى  انتق���ل  ث���م  س���يبيريا 

وبعده���ا إل���ى مختلف أنح���اء أوروب���ا، وهنا ازدهر وانتش���ر 
بشكل كبير في تزيين األثاث وزخرفة الصواني والفوانيس 

والصناديق و حتّى س���اّلت المهم���الت والمناديل وغيرها 
الكثير .... البساطة واإلبداع: عندما نريد أن نزيّن كوباً أو صندوقاً خشبّياً 
على سبيل المثال لن نحتاج إلى معّدات كثيرة، وقد يقتصر األمر على 

بعض القصاصات الورقّية والّصمغ وأداة تقطيع ومشحاف للتنعيم، 
ما تخّيلنا تفاصيالً جديدة أو أردنا إضافة خامات أخرى بس���يطة 

ّ
ث���ّم كل

ما زاد اإلبداع.
ّ
كل

 تداخ���ل هذا الفن مع فنون إبداعية أخرى : أعزائي كان الديكوباج في 
البداية يعتمد على الورق فقط لكنّه تطّور وتداخل مع أعمال يدويّة أخرى 

ليمتّدإلى الخشب والزجاج والجدران واألواني واألثاث وغير ذلك .... وعلى الّرغم 
م���ن هذا التداخ���ل بقَي فنّ���اً ممّي���زاً منخفضاً في 

التكاليف وغنّياً في األفكار. 

ما رأيكم يا أصدقائي؟ 
ه���ل أعجبكم هذا الف���ن وهل تذكّرتم ما 
صنعتم���وه من لوحات فنّية مدرس���ّية 
دون أن تعلمون أنه���ا ديكوباج؟ ولم ال 
تصنعون ش���يئاً جميالً بس���يطاً لكم أو 

ألحبّائكم ؟
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ليل��ة العي����د

هيا استعّدا للخروج إلى 
السوق لنشتري بعض الموالح 

والّسكاكر وثياباً جديدة لكما.

ما أجمل ليلة العيد..!! 
كل شيء يبدو 

ضاحكاً ومبتهجاً.. 

ذاك محّل لبيع 
الموالح والّسكاكر.. 

هيا لنمضي إليه..

كفي عن هذا يا آالء.. 
هذا ال يجوز..

لوال أنني أريد 
شراء ثوٍب لك 

لما أخرجتك 
معي لكثرة 

حركاتك.

أمي.. 
إنّه محّل أللبسة األطفال.

إن هذين الثوبين مناسبان.. 
كم ثمنهما..؟

أتدرين يا أّمي.. إنك لم 
تدفعي ثمن ما اشتريناه 

من محّل الموالح..!!

آسفة.. لقد نسيت دفع ثمن 
ما اشتريناه لكثرة حركات 

هذه الّصغيرة، وقد ذكرتني 
أختها الكبرى بذلك.

نعم الخلق األمانة..
 تفضلي إنها حلوى لك..

ال داعي يا عّم..
فقد تذوقُت

حالوة األمانة..
  

آالء.. لقد أخجلتنا.. 
لماذا أخذت كيس 
الّسكاكر من البائع..؟

ألتذّوق مثلك يا ريم 
حالوة األمانة..!!
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الغيمات الثالث
قصة : مريم خيربك    رسوم الطفلة: نايا حاج حسين /11 سنة

 الَحزيِن 
َ

ْت مالِك
َ
َس���بََحِت الغيمُة الرَّماديُة في الفضاِء، َفَمرَّت فوَق بَُحي���َرٍة........رأ

 حزيٍن يعيُش في الفضاِء، 
َ

َحبَّْتُه، وَحلَُمْت أْن تصيَر  مالِ���ك
َ
يق���ُف على رجٍل واح���دٍة، َفأ

َخواِتها.....
َ
يِن ، كي َترُكَض مَع أ

َ
ولكْن بِِرجل

خرى وراَءها في الفضاِء، َفَمرَّْت فوَق منزٍل فيِه ُعرٌس ....كانِت 
ُ
َس���بََحْت غيمةٌ أ

الع���روُس بيضاَء كالثل���ِج ...َتنَهََّدْت، وَتَمنَّْت أن تصيَر عروس���اً جميلًة ُتنِجُب أطفاالً 
ُيِحبُّوَن أرَضُهْم  كثيراً، ويدافعوَن عنها......

���الَل ك���ي ُتهِدَيها  ةٌ َتصنَُع السِّ الغيم���ُة الكبي���رُة مرَّْت ف���وَق منزٍل ، ف���ي باحِتِه جدَّ
غاِر  المتفوقيَن، والحزينيَن، وترى الفَرَح في عيونِِهُم الجميلِة.... لألطفاِل الصِّ

ًة ترع���ى هؤالِء األطفاَل، ومعهم كلُّ األطفاِل   َحلَُم���ِت الغيمُة  الكبيرُة  أن ُتصِبَح َجدَّ
الَل مَع الوروِد،  تي  تمأُل بها السِّ

َّ
الذيَن فقدوا آباَءهْم في الحرِب، وتحكي لهم الحكاياِت ال

أِلنَّ األطفاَل ُيِحبُّونَها  كثيراً، فهَي ُتْشِبُهُهم .....
َّ���الُث  واْقَتَربَْت  م���ْن بعِضها  أكثََر حي���َن دَفَعْتها الرِّيُح  وحي���َن الَتَق���ِت الغيماُت الث
���الَل   ًة تصنُع السِّ  حزي���ٍن ، والثَّانيُة عروس���اً بيضاَء، والثَّالِثَُة َجدَّ

َ
، كانَ���ِت األولى مالِك

المليئَة بالوروِد....
ريَعُة فوَق َجنَاَحيها، وأسَرَعْت بُِهنَّ   تُهنَّ الرِّيُح  السَّ

َ
، َفَحَمل أمسكَن بأيدي بعِضِهنَّ

نَُه من ماٍء....
ْ
كي َيمنَْحَن األرَض الَعطشى ماَيحِمل

 الحزي���ِن يقُف على رجٍل 
ُ

���ماِء كاَن مالِك وحي���َن َوَصَل ق���وُس الُقَزِح األرَض بالسَّ
واح���دٍة، وهو يحلُُم ب���أْن ُيصِبَح غيمًة تس���بَُح في الفضاِء وقد أهداه���ا قوُس الُقَزِح 

ألوانَُه كي َيهِدَيها للزهوِر حيَن يسقي األرَض.....



قصيدةقصيدة

1011

القلب الكبيرالرّسام الصغير 
شعر أسعد الديري             رسوم: عالء ديوبشعر: جمال أبو سمرة              رسوم: أحمد حاج أحمد

أن�����������ا ف����������نّ����������اٌن أن�����������ا ف�������نّ�������اْن
أرس������������ُم دوم������������اً ل����إن����س����اْن

أرس������������ُم خ������ب������زاً ل����ل����ج����وع����اْن
أرس�����������ُم ن������ه������راً ل���ل���ع���ط���ش���اْن

أرس�����������ُم َح������ل������وى ل����ألط����ف����اْل
وَم���������واِس���������َم خ�����ي�����ٍر وِغ���������الْل

أه�����دي�����ه�����ْم أح�����ل�����ى األل������ع������اْب
ودف��������ات��������َر رس����������ٍم وك�����ت�����اْب

أرس������������ُم أب��������واب��������اً ل���ل���ق���ف���ِص
ك����ي ي����ه����رَب م���ن���ه���ا ال���ُع���ص���ف���وْر

ح���ل���ى ال��ق��ص��ِص
َ
أرس�����ُم دوم�����اً أ

ف�������أن�������ا ف����������نّ����������اٌن م�����ش�����ه�����وْر

َزْه��������������������رت��ي ه���ّي���ا معي ي���ا 
أْغ���ن���ّي���ًة ع���ن َق�����������������ل��ِب َم���ْن
ف��ي ُح��ْض��نِ��ه��ا أل��ق��ى األم���اْن
له�����ا أْوص�����ى  أج��ل��ه��ا  ِم����ْن 
ُعْمَره�����ا ألج��ل��ي  َوَه���بَ���ْت 
أفعالِه���������ا ف��ي  ال���ِص���دُق 
ل�����ها أْع��������ط��ى  ق�����د  ال��ل��ُه 
الحكي����� ال���ِذك���ِر  ع��ن  ي��وم��اً 
تن���������اْم ال  الحبيبُة  أّم���ي 
أجلن�������ا م��ن  َش��ْم��َع��ةٌ  ه��َي 
دوم�����اً ُت�����ن�����ي�����ُر دروبَ�����������ن��������������ا
أغنّي�������������������ًة ي���ا  أّم������اُه 

ه���ّي���ا ت��ع��ال��������������ي واْس��م��ع��ي
َس��ه��َرْت ل��َت��ْم��َس��َح أْدُم��ع��ي
أل��ق��ى ال���َم���َح���بّ���َة وال���َح���ن���اْن
ب��ال��ج��ن��������اْن ال��خ��ل��ي��ق��ِة  َربُّ 
َرب���������اُه بَ���������ارَك َص��ْب��ره��������ا
ْم���ِره�������ا

َ
ف����ي نَ���ْه���ي���ه���ا ف����ي أ

ق���ل���ب���اً ك���ب���ي���راً م����ا َس�����������ه��������ا
ه���ا

َ
ل أْو  ت��وان��ى  وال  ������������م 

ل���ّم���ا ُي���داِه���ُم���ن���ا ال���ّس���ق���اْم
ال��ّظ��الْم َح����ّل  إذا  َش���ّع���ْت 
وُت�����ف�����اِخ�����ُر ال���دن���ي�������������������ا ب��ن��ا
ص����َ���������������ّداَح���ة ب��ق��ل��وب�����������ن��ا



صندوق الربيد
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أصدقاء شام إبداعات الصغار

روان الدبس ميرا البابا شام الدبس

عمر جمعة أمجد جبة

العمر: 7 سنوات العمر: 8 سنوات العمر: 5 سنوات

العمر: 11 سنة العمر: 9 سنوات

إعداد:  فاتن دعبولإعداد:  فاتن دعبول

قطتي الجميلة

لغتي هويتي

رغد الفتال

جودي عرعوري
الصف السادس

بحث���ت عنه���ا فلم أجدها، رغم أنها ترافقن���ي كظلي في البيت وتتبعني ف���ي كّل مكان، ولكن 
كن���ت ف���ي عجلة من أمري، فباص المدرس���ة ف���ي انتظاري، وقلت في نفس���ي الب���د أن قطتي 
الجميلة نائمة. وعندما عدت من المدرس���ة وفتحت الباب، لم أجدها في استقبالي كما تفعل 
كّل يوم، فأس���رعت أبحث عنها في أرجاء البيت، حتى وجدتها قابعة في أحد أركانه وعالمات 

المرض بادية عليها، حزنت كثيرا إلهمالي لها وانشغالي عنها، فحملتها وبدأت أعتني بها حتى 
تماثلت إلى الشفاء. فقالت والدتي إن الحيوانات كائنات لطيفة وتحتاج إلى الرعاية والحب، 
والرفق بالحيوان واجب ديني وإنساني...  ما أجمل أن نحمل في قلوبنا تلك المشاعر النبيلة 

تجاه هذه الكائنات التي نحبها ونسعد بوجودها.

ل���م أك���ن أعلم أن لغتنا العربية التي نقرأ بها كتبنا المدرس���ية لها قواع���د تضبطها، بل كنت 
أس���تغرب كيف يتحدثون بها في بعض البرامج والمسلس���الت التاريخي���ة، ألني أجدها صعبة 
ومعقدة، ولكن مدرسة الصف الثالث كانت تتحدث بلغة جميلة، وتقرأ لنا القصص بأسلوب 

رائ���ع. وكانت تطلب إلينا أن نردد وراءها الكلمات، فش���عرت أنني أعش���ق هذه اللغة، ألنها 
لغتنا، وقبل ذلك هي لغة القرآن الكريم، وتعبر عن هويتنا.

ما أجمل لغتنا العربية، وما أجمل أن نحافظ عليها .. أحّب لغتي.

ايال اسعد البكري



بين الرسمينإعداد:  صبا منذر حسن                رسوم:  عالء ديوب
 10 فوارق حاول 

إيجادها بأسرع وقت
الفوارق

أعواد الثقاب

فكر مع شام

1415

حرك عود ثقاب 
واحداً لتصبح 

حاول ترتيب المساواة صحيحة
االشكال دون 
تكررار الشكل 

بالصف أو العمود

متاهة

ساعد الحيوان 
بالوصول إلى 

الشجرة بأسرع وقت 
ممكن.

سودوكو



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

11واحٍد من أهمِّهْم وأمهرهم..

سيناريو

1617

حّسان بن ثابت
سيناريو ورسوم:  رامز حاج حسين

مرحبا بكم يا أصدقاء 
سنذهب اليوم شام الطفولّة

في رحلة جديدة 
كما هي العادة للتعرف 

إلى شاعر جديد

مرحباً بك
 أيّها الّشاعر 

الجليل!

أهالً ومرحبا بك
يا أبا جوزة، ومرحباً بكل 
أصدقاء شام الّطفولة

هالّ عّرفتنا 
إلى نفسك 
أيها النبيل؟!

على الّرحب والّسعة، أنا 
حّسان بن ثابت االنصاري، 

من قبيلة الخزرج في يثرب، 
وقد كنت شاعراً مّداحاً 

للنعمان بن المنذر ولقبيلته 
الغساسنة قبل اإلسالم، 
فلّما اعتنقت دين اإلسالم 

صرت شاعراً يدافع عن 
النبّي محّمد وعن دينه.

اسم أبيك ثابت 
ألنّه كان قليل 

الحركة؟

أستميحك عذراً هل جئت لتسخر منّا يا فتى؟!
إنّما كنت أسأل فقط.

هال أسمعتنا بعضاً 
من شعرك
في المديح؟

قلت مرة في مدح أبناء الغساسنة :
ن���اَدم���ُت���ُه���م ِع����ص����ابَ����ٍة  َدرُّ  �����ِه 

َّ
لِ�����ل

وَِّل
َ
األ ال����َزم����اِن  ف���ي  ���َق 

َّ
بِ���ِج���ل َي���وم���اً 

ِل الُمضاَعِف نَسُجها
َ
َيمشوَن في الُحل

ِل ال��بُ��زَّ الِجماِل  إِل��ى  الِجماِل  َمشَي 
َوال��خ��الِ��ط��وَن َف��ق��ي��َرُه��م بِ��َغ��نِ��يِّ��ِه��م  

الُمرِمِل الَضعيِف  َعلى  َوالُمنِعموَن 
ب��ي��ِه��ِم

َ
أ َق���ب���ِر  َح�����وَل  َج��ف��نَ��َة  والُد 

َ
أ

الُمفِضِل ال��َك��ري��ِم  م��اِرَي��َة  اِب���ِن  َق��ب��ِر 
ُي���غ���َش���وَن َح���تّ���ى م���ا َت���ِه���رُّ ِك��البُ��ُه��م

الُمقِبِل ال��َس��واِد  َع���ِن  ل��وَن 
َ
َي��س��أ ال 

يا له من شعر 
جميل عذب!

وقلت في مدح 
النبي العربي محّمد:

إلى اللقاء 
يا أصدقاء 
في مغامرة 

قادمة.

على 
الّرحب 

والّسعة يا 
أبا جوزة!.

بوركت أنت 
وشعرك الجميل.

رحمًة  للنّاس  المبعوُث  محّمد 
 يشيد ما أوهى الّضالُل ويصلُح

لئْن سبّحت ُصّم الجبال مجيبًة 
المصّفُح الحديُد  الَن  أو  ل��داووَد 

بكّفه النْت  مَّ  الصُّ الصخوَر  فإن 
يسبَُح

َ
ل كفه  ف��ي  الحصى  وإّن 
وإن كان موسى أنبَع الماَء بالعصا

فمن كّفه قد أصبح الماُء يطَفُح
الّريُح الرخاُء مطيعًة  وإن كانت 

وتسرُح ت��روح  تألو  ال  سليماَن 
نبَينا  ل��ن��ص��ِر  ال��ّص��ب��ا ك��ان��ت  ف���إّن 

ورعب على شهٍر به الخصُم يكلُح



قصيدةقصيدة
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ــــــــم
ّ

المعل
مـــدرســتيشـــــرف الُعــــــــــال

شعر: سليمان السلمان              رسوم: حسام حاج حسينشعر: محمود حامد        رسوم: أحمد حاج أحمد

َمْدَرَستي ساحرة ُ الُحروف ْ
َوُحبُها بقلبي

يطوفْ  كمركب ٌ
َتقي

ْ
في كل ِّيوم ٍأل

بأجملِ الرفاقْ 
وُحبُها الصافي النَقي

تي أفاقْ 
َ
في ُمْقل

َمْدَرَستي ..أّمي التي
َمتي

ْ
أْتَقنْت ُ فيها ِكل

َوِصرت ُ من ْ َجمالِها
ى لَُغة ِ

َ
حل

َ
ِقنُ  أ

ْ
أت

َوِصْرتُ  منها عالما ً
مور

ُ
ْعِرف ُ الكثير  من أ

َ
َوأ

ً عن َوَطني ُمقاوما
َعُدوُّنا الَمْشهورْ 

َوِصْرتُ  في َمهاَرتي
وَّل ِ الُصفوفْ 

َ
بِأ

َمْدَرَستي..َحبيبَتي
ساِحَرُة ُ الُحروفْ 

َمسعاُه  في  الَخطُو   
َ

فيك ط��اَب  كم  ��ل��ُه 
ّ
ال رع��اَك  يا   

َ
ب��ك الُعال  ش��رُف 

ت��م��ض��ي ب��ن��ا دوم�����اً ألن���ب���ِل غ���اَي���ٍة ك��ي��م��ا. نَ���ن���اَل م���ن ال���نّ���ج���اِح ُذراُه

��ِم، ف��ه��و ُق�����دوُة أمَّ����ٍة ك��م يَ��س��ت��ِم��دُّ ال���نّ���وُر ِم��ن��ُه َس��ن��اُه 
ّ
 ُق���م ل��ل��ُم��ع��ل

ي��ا ُم��ل��ِه��م��اً ؛ ف��اع��بُ��ر ب��ن��ا َدرَب ال��ُم��ن��ى م��ا َض����لَّ ف��ي��ن��ا. ُم��ه��َت��ٍد ب��ُخ��ط��اُه

 بَ��ح��رٌ ؛ وي���زَخ���ُر ب��ال��م��ع��اِرِف ؛ َم���وُج���ُه وع��ط��اُء بُ��س��ت��اٍن َي��ط��ي��ُب َج��ن��اُه

 أك����ِرم ب���ِه األوف����ى ل��ن��ا. ب��ع��ط��ائ��ِه ك���ال���رَّوض. ف�����ّواُح ال��َع��ب��ي��ِر َش����ذاُه 

ل��ل��ُع��ل��ى. وُم��ن��اُه َي��ش��اُء ف��ي��ن��ا. ِرف���َع���ًة ول��ي��ب��َق ُذخ����راً  فلنمِض ؛ ح��ي��ُث 



قّصة

2021

لميس والزهرة
قّصة: لميس الديري                رسوم: عالء ديوب

كنُت جالسًة في غرفتي أقوُم بتحضيِر واجباتي المدرسّيِة، حين نادتني أّمي  ألرتَّب الفوضى التي خلفها 
أخي الّصغير في فناِء المنزل . 

وأثن���اَء قيام���ي بما طلبتُه أّمي منّي، كنُت أمتُّع عينيَّ بأصِص الزه���ِر التي كانْت أّمي تعتني بها، فقد زرعْت 
فيه���ا أزه���اراً نادرًة، ذات ألواٍن أّخاذٍة تبع���ُث في النفِس الطمأنينَة واإلعجاَب ف���ي آٍن معاً، وبينما أنا كذلك، 
الحظُت زهرًة تكاُد تموُت عطش���اً، فقد ش���حب لونها وذبلت وريقاتها، فذهبُت وأحضرُت كأساً كبيرًة من 

الماِء وسقيُتها . 
وم���ا أن انتهي���ُت من ترتيِب الفوضى، حتّى عدُت مرًة ثانيًة إلى الزهرِة العطش���ى، ألرى ما حلَّ بها ورحُت 
أتأّمله���ا، فأحسس���ُت أن الحي���اَة قد بدأْت تدبُّ ف���ي أوراِقها الخض���ِر، وأن نضارَتها وإش���راَقها وحيويَتها قد 

عادْت إليها، وما إن اقتربُت منها أكثَر حتّى سمعُتها تقوُل لي : 
� شكراً لك يا لميس كم أنِت لطيفةٌ يا صغيرتي ..

قلُت للزهرِة : ما دعاني لسقايتِك هو حبّي لِك، كما أنّني أعلُم أن الماَء يعيُد إليِك الحياَة .. هكذا قالْت لنا 
المعلمُة في درِس العلوِم .

فقال���ْت : لق���د صدقِت، نحن دوِن الم���اِء ال يمكننا أن نعيَش، فأّمي الش���جرة تمت���صُّ جذوُرها الماَء من 
التربِة وترسلُه إلينا، أقصُد إلّي وإلى األوراِق والبراعِم المنتشرِة على أغصانِها لتدبَّ فينا الحياة.

قلُت للزهرِة : أعدِك، أنّني كّل يوٍم سأقوُم بسقايِة أّمك أنِت، وسقاية بقّية الشجيراِت ولن أنسى هذا 
األمَر أبداً.

فرحِت الزهرُة وقالْت : هناك أمرٌ آخر أودُّ أن أقولُه لِك.
قلُت : ما هو يا صديقتي؟

قال���ْت : أرج���و أن تنبهي أصدقاءِك األطف���اَل، أن ال يقوم���وا بقطاِفنا فنحن بأحضاِن أمهاِتنا الش���جيرات 
نكون أكثَر إشراقاً ونضارًة وروعة .

قلُت : حس���ناً س���أفعُل، وليس هذا وحس���ْب بل س���أكتُب قصًة أدعو فيها األطفاَل إلى س���قايِة األزهاِر 
وعدِم قطفها.

وّدعُت الزهرَة وهي مطمئنةٌ إلى أنّني سأفعُل ما وعدُتها به،
وها قْد فعلْت ...



- تراتيل لغيالن الدمشقي ) شعر فصيح (.
- يا غريبة )شعر شعبّي(.

- دفتر الغزل )شعر شعبّي(.
- مالئكة من ورق )شعر فصيح(.

- دفتر الموليا )شعر شعبّي(.
- سحر ليلة شتويّة )شعر فصيح(.

أعماله:

واعتبر الش���اعر دائم���اً وبموقف ال رجع���ة فيه أّن 
الّشعر الفصيح هو أبو األدب والثّقافة والفّن، 

وأّن الش���عر المحك���ي ه���و ن���وع م���ن أنواع 
الفنون، وال يعتبره شعراً ألسباب كثيرة 

أهّمه���ا أنّه ال يمك���ن أن يك���ون ديوان 
العرب بالّشكل المطلوب الذي يعبّر 

عنه الّشعر الفصيح.
الّش���اعر عبد الناصر الحمد الذي 
كرمت���ه إيران في مهرجاناتها األدبّية، 

و كرمته الجالية الّسورية في األردن 
رف���ض كثي���راً أن يبق���ى أدب األطفال 

عل���ى واقعه الحالّي، حي���ث يريد لألطفال 
أن يتمسكوا بالكتاب ليتمسكوا بجذورهم 

وتاريخهم.
وكان الحم���د عض���ًوا في اتّحاد الكتّ���اب العرب في 

جمعّية أدب األطفال، وهو الذي أعّد كثيراً من البرامج للتربويّة 
الفضائّية، وترأس تحرير كثير من المجالت، وشارك في كثير من المنتديات السورية والعربية.

كان لترحال���ه بي���ن ال���دول العربي���ة دوره الممّيز ال���ذي منحه الخبرة ف���ي إنجاز العدي���د من األعمال عل���ى الصعيد 

االجتماعّي في المدارس، والثقافّي والعلمّي في التلفزيون.  

أحبّتي األطفال ... نتعّرف اليوم إلى الّشاعر عبد الناصر الحمد 
ُولد سنة 1958 في محافظة دير الزور شرقي سورية. حصل على إجازة في اآلداب والعلوم اإلنسانّية سنة 1983 
قسم الّدراسات االجتماعية والفلسفية، ثّم درجة الماجستير في التأهيل والتخّصص في التّراث الّشعبي بجامعة 

دمشق سنة 1988،عن بحث بعنوان  »الغناء الّشعبّي في محافظة دير الزور � المولية نموذجاً«.
وكتب أغانَي لعدد من المطربين منهم: سعدون الجابر )عشرين عام، كَل سنة وإنت حبيبي، بيتنا المهجور(،وضاح 
ك نظر (، وفؤاد س���الم )طلعت شمس���نا الدافية (، وفؤاد جراد ) الموليا الفراتية (. ومن ليبيا فتحي 

ّ
إس���ماعيل ) كل

كحلول )طلعت شمسنا الدافية(.
للراح���ل أعمال ش���عرية كثي���رة بالفصحى والعامي���ة، كما كتب لألطف���ال، وكان مع���داً لبرنامج في قن���اة التربوية 

السورية، كما كان مديراً لتحرير عدد من المجالت.
ويوضح ف���ي واحد من حواراته إنه حي���ن كتب أغنية 

»عش���رين ع���ام« الت���ي غناه���ا المط���رب العراقي 
سعدون الجابر، إْذ لم يعتقد أن »تلك القصيدة 

المحكية ستغنى يوماً أو أن يغنيها سعدون«.
ح���از الّش���اعر على جوائز عربي���ة كثيرة من 
خالل ش���عره الفصي���ح والمحك���ّي، وله كثير 

من االكتش���افات الت���ي بّي���ن خاللها أّن 
الش���عر المحكّي حفظ كثي���راً من ثقافة 
العرب والّس���وريين نظرًا لعمره الممتّد 

إلى قرون طويلة.

شخصية العدد
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اصر الحمد
ّ
عبد الن

إعـــــداد : ســــــراج الجـــــــراد
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ْمس«كغيمٍة ُمَساِفَرة
ّ

 »َعّباد الش
ُ
رة

ْ
ه

َ
ز

الَجِميلــــة     
كتابة: وجيه حسن                 رسوم: رامز حاج حسينشعر: عباس حيروقة                  رسوم: آمنـــة محنــايـــة

ه�����ي�����اُم ي�����ا أح���بّ���ت���ي   
����اَم����ةٌ وَش����اع����َرْة رسَّ

َصفِّها في  َم��ْن  ُتحبُّ 
���اس���ةٌ ُم���ثَ���اب���َرْة َح���سَّ

ِشعرها ف��ي  ت��َخ��الُ��ه��ا 
َك���غ���ي���م���ٍة ُم���س���اف���رْة

َسأرسُم  : لنا  قالْت 
 الّطائرْة

َ
ماَء .. تلك السَّ
وال��ب��ح��َر وال����نّ����وارَس

ال���ب���واخ���َر ال���م���غ���ادرْة
سأرسُم األطفاَل في

ح����دي����ق����ٍة م����ج����اورة
مدينتي ف��ي  وال��نّ��اس 

وق���ّط���ت���ي ال��م��غ��ام��رة
غ��ي��وَم��ن��ا ..أم���ط���اَرن���ا

ط���ي���وَرن���ا ال��م��ه��اج��رْة
ه�����ّي�����ا ب����ن����ا أح���بّ���ت���ي

الّشاعرة  
َ

تلك نُحّيي 
م�������ب�������ارٌك ل���ط���ف���ل���ٍة

ل��ط��ي��ف��ٍة ُم���س���ام���َرْة
ه�����ي�����اُم ي�����ا أح���بّ���ت���ي

م����ب����دع����ةٌ وم�����اه�����رْة

بِأحضاِن بس���تاٍن أخض���َر، َمملوٍء باألْش���جاِر الُمثمرِة، والعصافي���ِر الُملّونِة، والنّبات���ات الطبيعّيِة، 
والخْضراواِت، والفواكِه مْن كلِّ ِصنٍْف ولوٍن، التفَتْت – ذاَت يوٍم – نبتةٌ صغيرةٌ، لونُها أخضُر بديٌع، 
ُمطّرزٌ بش���يٍء ِمَن االحمراِر، تش���بُه إلى حدٍّ م���ا، نبتَة »ش���قائِق النّعماِن«، التي تتناَم���ى بِفصِل الّربيِع 
الّس���اِحِر، بأوراِقه���ا الُحْمِر الجميلِة.. التفَت���ِت النّبتُة، ناحيَة جاَرِته���ا َزهرِة »عبّاِد 

الّشْمِس« قائلًة:
���مَس ببصِرِك الحاّد،  »جارِتي العزيزَة، منُذ مّدٍة، وأنا أراِك تالِحقْيَن الشَّ
تدوِريَن مَعها كيَفما داَرت.. ُس���ؤالي: أال َتْخَش���ْيَن ِمْن أْن َيْعَشى بَصُرِك، 

ِة التّحِديِق، وقّوِة النّور«؟ ِمْن ِشدَّ
لدى س���ماِع َزهرِة »عبّاِد الّش���مِس« ه���ذا الكالَم، افت���رَّ ثغُرَها َعِن 

ْت:
َ
ابتساَمٍة، مثل نَدى الّصباِح، قال

»ال يا جارِتي، إنَّ َمِن اعتاَدْت عيناُه على اس���تقباِل النُّوِر، لْن َتْعَش���َيا ِمْن 
 الُعيوُن التي لْم تتعّوْد 

َ
سطوِع الّشمِس، إنّما َتْعَشى عيوُن أبناِء الظالِم، تلك

يوماً أشّعَة الّشمِس«..
ْت لها:

َ
سمَعِت الَزهرُة ُمناجاتها، قال

واَد  ُكِك الَغضُب، وأنِت َتَرْيَن أش���خاَصاً، ال يَروَن إاّل السَّ
ّ
»جارِتي الغاليَة، أاَل يتمل

والّظالَم أماَم عيونِهم، وداخَل عقولِهم، وفي عالقاِتهم َمَع اآلَخرين«؟
أخَذِت الّزهرُة نَفَساً، أْردَفت:

نا أْن ي���رى النّ���اُس الُجَه���الُء، الّصورَة 
ْ
»جارِت���ي العزي���زَة، مهَم���ا حاول

الُمْشِرقَة للحياِة، فإنَّ محاوالِتنا تذهُب أْدَراَج الّرياِح، أْي هباًء«!
غيرُة، تح���اوُل الّدَوراَن مَع ُقْرِص الّش���مِس،  وال ت���زال النّبت���ُة الصَّ

َكَجارِتها الزَّهرِة، لكْن ُسًدى...
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إلى أين تمضي
 يا فستق؟!

إلى البستان 
المجاور 

للعم حّسان.

ومالذي تنوي
فعله هناك؟

سأتسلل لكي آخذ بعض 
العسل الّشهّي من خاليا 

النحل الخاّصة به.

أظّن أنّه من المعيب
ل دون إذن منه.

ّ
أن تتسل

ال تخافي هي بضع قطرات 
من العسل ولن يمانع 

العم حّسان.

ورغم تحذيرات عسل 
انطلق فستق نحو خاليا النّحل.

آه آه ياويلي أنقذوني 
من هذا النّحل الهائج.

لقد حّذرتك من أّن األمور 
ال تتم بطريقتك المتّهورة.

شكراً يا عّم حّسان كان يجب 
أن أستأذنك في البداية.


