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تفتــُح المــدارس أبوابهــا، كمــا تفتــح األمُّ صدرهــا الحنــون الــذي يفيــض حبــا صادقــا 
، لتســتقبل أحبابهــا األطفــال بعــد طــول غيــاب...

ً
ــا ســامية  وأخالق

ً
وعلمــا ومعرفــة

ــتقبل   ــى مس ــوح  إل ــل  والطم ــوب باألم د القل ــرِّ ــة، وتغ ــاء األحب ــراح بلق ــر األف وتزه
ــاء،  ــا األحب ــى معانيها!..فأطفالن ــا أبه ــام! وم ــذه األيَّ ــل ه ــا أجم ــم به..م ــاه ونحل

َّ
نتمن

ــدارس  ــادت الم ــة.. وع ــم والمعرف ــيرة العل ــوا مس ــهم، ليتابع ــى  مدارس ــادوا إل ع
أبناءهــا بأحالمهــم وأمانيهــم، وبجدهــم  قهــا الطبيعي،وهــي تحضتــن 

ُّ
تأل إلــى 

ــح  ــوب تطف ــا، بقل ــم بعض ــتقبل بعضه ــم يس ــال، وه ــل األطف ــا أجم ــاطهم... م ونش
شــوقا إلــى مدرســة اشــتاقوا إليها...فقــد بــدأ موســم الجــدِّ واالجتهــاد الــذي 
ــاد ..فمــا أجمــل  ــد مــن الجهــد واالجته ــذل المزي ــى ب ــى العمــل، وإل ــا إل

ّ
ــاج من يحت

ــود  ــاح والصع ــال والنج ــب الع ــى طل ــال إل ــا األطف ــعى فيه ــي  يس ــام الت ــذه األيَّ ه
إلــى قمــم المجــد التــي  نســير فيهــا إلــى أجمــل األحــالم وأســماها.. امتــأت 
ــق  فــي الباحــات 

َّ
المــدارس بأبنائهــا وأحبابهــا التالميذ..وعــاد النشــاط  والعمــل يتأل

ك المواهــب، لتســير  د  الهمــم، وتنتعــش الطاقــات، وتتحــرَّ والصفــوف..  وتتجــدَّ
فــي دروب العلــم والمعرفــة.. ويفــرح الوطــن بأبنائــه ويفخــر بهــم وبجهودهــم..
ــات، تنمــو فــي وطــن ينتظــر  ــوز مــن المواهــب والطاق ففــي ســاحات المــدارس كن
كثيــرًا مــن أبنائــه، لتبقــى رايــة الوطــن ترفــرف علــى قمــم المجــد ...واألبطــال 
والفرســان والعلمــاء، تخّرجــوا فــي رحــم هــذه المــدارس، وتابعــوا طريقهــم، يبنــون 
ــون  ــد ليك ــن جه ــك م ــا نمل ــذل كل م ــا، ونب ــه بأرواحن ــقه، ونفتدي ــن نعش ــرح وط ص
ــاء بعلمهــم ومعارفهــم   ــه األبطــال، األقوي ــا بأبنائ ــا وقوي ــزًا معافــى، وغني ــا عزي وطن
ــم. ــون أمهاته ــا يحبُّ ــا كم ــدارَس أحبُّوه ــي م ــوا ف ج ــد تخرَّ ــامية، وق ــم الس وأخالقه
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ن 
َ
يا َوط

هانحُن حقائُبنا معنا 
نمضي أسرابا ... أسرابا 

ى
ّ

ت
َ

َرٍح ش
َ

 ألوانا من. ف
بابا

َ
َم الُعمِر ش

ُ
 رسمت ُحل

 هانحُن كتاٌب ال َيبلى
 فاقرأ فينا الَمجَد كتابا

 ها نحُن أتينا يا وطني 
با 

ّ
حّيي الطال

ُ
بالعلِم ن

جيال يبني صرَح ُعالُه 
ابا 

ّ
 وث

َ
ة وِبروُم القمَّ

هانحُن حقائُبنا معنا
 والّساُح يضمُّ األصحابا 

ا
ّ
بعُد لكن

ُ
ندنو أو ن

َك أحبابا....
ّ
 بظل

ُّ
 سنظل

ا
َّ
 كم طالت غربتنا عن
 أعالها

َ
ة ونروُم القمَّ

بذراها : قمما وهضابا
ا 

َّ
كم طالت غربتنا عن
لكن مازلنا أحبابا

ى
َّ

والتمَّ الشمل بنا حت
بلقانا ننساه غيابا

إذا بدا الصباْح
اْح

ّ
 بنوره الوض

ْه
َ
 يهدي لنا دالل

نِشُد شعرًا تالْه
ُ
 ت

 : هذي لغتي
ُ

 تقول
 أغنية في شفتي

ها ه كم أِحبُّ
ّ
 الل

ْ وكم يضيُء درُبها 
ْأحّب هذي األلــف
 كالسيف

ً
ممشوقة

ظاًل ظلياًل وارفا
تي  والباُء يا أحبَّ
بيتي أنا وفرحتي

 والجيُم ما أجملها
 حبِّي لها .. قلبي لها

 هذي الهاء
َّ

 كأن
 في رئتي هواء

 والواُو واُو الوردِة 
 في أنشودتي

ُ
والعطف

اُي يا أحبَّتي
ّ
 والز

 زهوي أنا وزينتي
وا معي يا إخوتي

ُّ
 غن

 تحيا .. و تحيا لغتي

َ

ِة ....
َ
فول

ّ
تالة واألبجديةَصباُح الط

محمود حامد
رسوم : لما تركية 

إبراهيم عباس ياسين
رسوم : نجالء الداية
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جولي إلى المدرسة
فرحان الخطيب
رسوم ناديا داود

متي
ِّ
ْيِر َمدَرستي       صباُحِك يا معل

َ
متيصباُح  الخ

ِّ
ْيِر َمدَرستي       صباُحِك يا معل

َ
صباُح  الخ

غتي
ُ
ي  إلى ل

ّ
ما إلى َصف

ُ
ك

َ
  ل

ٌ
غتيأنا مشتاقة

ُ
ي  إلى ل

ّ
ما إلى َصف

ُ
ك

َ
  ل

ٌ
أنا مشتاقة

☆     ☆     ☆☆     ☆     ☆
 األْوَراْد

ُ
 األْوَراْدأنتــــْم أجمل

ُ
صباُح الخْيِر  يا أوالدصباُح الخْيِر  يا أوالد           ف           فأنتــــْم أجمل

متي                      فهذا اليوُم   كاألعياْدفهذا اليوُم   كاألعياْد
ّ
 لنـــا ُمعل

ُ
متيتقول

ّ
 لنـــا ُمعل

ُ
تقول

☆     ☆     ☆☆     ☆     ☆
َرجعنا   بعد  عطلِتنا               لننجَح في دراسِتناَرجعنا   بعد  عطلِتنا               لننجَح في دراسِتنا
نـا

ُ
ت نـافمدرستي  هي  األغلى          بهــا ترقـى محبَّ
ُ

ت فمدرستي  هي  األغلى          بهــا ترقـى محبَّ
☆     ☆     ☆ ☆     ☆     ☆ 

نا    أكبــْر           إلى  الممحاِة   والدفتْر
ُ

نا    أكبــْر           إلى  الممحاِة   والدفتْررجعنا    شوق
ُ

رجعنا    شوق
    جّيـِد    المنظْر

ٍّ
بها           بخط

ُ
    جّيـِد    المنظْرإلــى    اإلمالِء    نكت

ٍّ
بها           بخط

ُ
إلــى    اإلمالِء    نكت

☆     ☆     ☆ ☆     ☆     ☆ ْ
          وحفِظ  الخمسِة األبيات

ْ
َرجعنـــا  للرياضيـــات

ْ
          وحفِظ  الخمسِة األبيات

ْ
َْرجعنـــا  للرياضيـــات

ايات
َّ
لى   رسٍم         لعزِف  الُعوِد  والن

ْ
ايات

َّ
ْحٍو    إإلى   رسٍم         لعزِف  الُعوِد  والن

َ
ْحٍو    إلى   ن
َ
إلى   ن

☆     ☆     ☆ ☆     ☆     ☆ 
َما

ْ
ه

َ
َماونفهُم   دْرَسنا     ف
ْ

ه
َ

َما                      ونفهُم   دْرَسنا     ف
ْ
    الِعل

ُ
َمارَجْعنا     ننهل

ْ
    الِعل

ُ
رَجْعنا     ننهل

ما
ْ
ق     الُحل

ِّ
ماونسعى   للغِد    األحلى         غدًا   سنحق

ْ
ق     الُحل

ِّ
ونسعى   للغِد    األحلى         غدًا   سنحق

 ☆     ☆     ☆   ☆     ☆     ☆  
   الِمَحنا 

ُ
ا           غدًا    نتجاوز

َ
ُر      الُمدن    الِمَحنا غدًا سنعمِّ

ُ
ا           غدًا    نتجاوز

َ
ُر      الُمدن غدًا سنعمِّ

     الَوطنا
ُ

ا    نعشق
َّ
ْعلي   مجَد    ُسورّيا          فإن

ُ
     الَوطناون

ُ
ا    نعشق

َّ
ْعلي   مجَد    ُسورّيا          فإن

ُ
ون

هيْد
ّ

المجُد للش
شعر : عباس حيروقة
رسوم : رامي أشهب

ْم َسعيْد
ُ

ْم َسعيْدَصَباُحك
ُ

َصَباُحك
يا إخوتي الّصغاْر يا إخوتي الّصغاْر 
قدُعدنا من َجديْدقدُعدنا من َجديْد

 األشعاْر
َ
رأ

ْ
 األشعاْرلنق

َ
رأ

ْ
لنق

 يا وليْد 
َ

 يا وليْد تعال
َ

تعال
 يا ضراْر 

َ
 يا ضراْر وأنت

َ
وأنت

ِد النشيْد  ِد النشيْد نردِّ نردِّ
 األوتاْر

ُ
 األوتاْرونعزف

ُ
ونعزف

 لنا يزيد: 
َ

 لنا يزيد: قال
َ

قال
سأرسُم البحاْرسأرسُم البحاْر
والقمَر البعيْد والقمَر البعيْد 

والنهَر واألشجاْر والنهَر واألشجاْر 
ا البليْد

َ
ا البليْدوكلَبن
َ
وكلَبن

اْر  اْر يعدو بأرِض الدَّ يعدو بأرِض الدَّ
في لوحتي العديْد في لوحتي العديْد 

من عالم األزهاْر من عالم األزهاْر 
 أرسُم المزيْد 

ْ
 أرسُم المزيْد هل

ْ
هل

 األسراْر ؟؟ 
ُ

 األسراْر ؟؟ وأكشف
ُ

وأكشف
هيْد

َّ
هيْدفي لوحتي الش
َّ

في لوحتي الش
هاْر 

َّ
هاْر  يضيُء كالن
َّ
 يضيُء كالن

 عيْد
َ

 عيْديجيُء مثل
َ

يجيُء مثل
فيبهُر األبصاْر فيبهُر األبصاْر 

هيد(
َّ

هيد() المجُد للش
َّ

) المجُد للش
نعماُه من شعاْرنعماُه من شعاْر

ْد قالها الَحفيْد 
َ

ْد قالها الَحفيْد ق
َ

ق
اْر

َ
 ِقف

ْ
َبت

َ
اْرفأعش

َ
 ِقف

ْ
َبت

َ
فأعش

صباحكم سعيْد صباحكم سعيْد 
اْر

َ
غ اْرخوتي الصِّ
َ

غ يا يا إإخوتي الصِّ
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حكاية الكهرباء
َ

روان تحبُّ الحامض
إيمان بازرباشي 
رسوم : ناديا داود

نبوغ أسعد
رسوم :آية حمود

فكم بنفســي أنــا ألكتــرون فــي إحــدى ذرات هــذا الســـلك النحاســي، وبعضهــم يطلــق علــي اســم  ســأعرِّ
  

ً
 ســالبة

ً
نــي أعيــش فــي هــذا الســلك النحاســيِّ منــذ زمــٍن طويــٍل، أنــا أحمــل شــحنة

َّ
، المهــمُّ أن )e( اليهــمُّ

 .ولــدي أصدقــاء اســمهم نيترونــات 
ً

 موجبــة
ً

علــى عكــس أصدقائــي البروتونــات الذيــن يحملــون شــحنة
ــل وأودُّ أن  ــعر بالمل ــا أش ــي، فأن ــن حيات ــي وع

ِّ
ــم عن ــيَّ لك ــت أن أحك ــحنة. أحبب ــون أيَّ ش ــم ال يحمل وه

 حولــي كثيــرًا مــن األصدقــاء مــن اإللكترونــات والبروتونــات والنيترونــات 
َّ

ى قليــاًل... بالّرغــم مــن أن
َّ
أتســل

ــي أشــعر بملــٍل شــديٍد هنــا، وأنتظــر بصبــر أن ُيْوَصــل هــذا الســلك بــدارة كهربائيــة , تعلمــون مــاذا 
ِّ
إاّل أن

يحصــل وقتهــا؟ 
حينها ينادي السيد فولط بأعلى

 صوته : انتباه...فنتجمع أنا وأصدقائي
 اإللكترونات ونسير بطريقة منتظمة

 وبمسار محّدد كما تسيرون أنتم
 في طابور المدرسة , نسير بانتظاٍم 
ونقوم بأعماٍل مفيدٍة . أحيانا نضيء 

 أو نشغل
ً
مصباحا أو نوقد مدفأة

 جهازًا كهربائيا ...عندما ينادينا السيد
جــاٍه 

ِّ
ك برفقــة أصدقائــي اإللكترونــات بات نــي حينهــا  أتحــرَّ

َّ
 حياتــي بــات لهــا معنــى , ألن

َّ
 )فولــط(  أشــعر أن

ته باألمبيــر  ٍد مــن القطــب الموجــب إلــى القطــب الســالب لنصنــع تيــارًا كهربائيــا مفيــدًا, تقــاس شــدَّ محــدَّ
. نســبة للعالــم الــذي اكتشــفنا ... 

اكــم ولمــس أجــزاء مكشــوفة فــي  ســأخبركم بأمــر مهــم أيضــا , إيَّ
 ذلــك 

َّ
أيِّ ســلك كهربائــيٍّ , وال تعبثــوا بــأيِّ مقبــٍس للكهربــاء , ألن

 , وأنــا ال أحــبُّ أن أســبِّب ألحــٍد أّي 
ً
 خطــرة

ً
قــد يســبِّب لكــم إصابــة

ــل  ــت طوي ــى وق ــد مض ــل , فق ــعر بالمل ــت أش ــا زل أذى...أووه...م
دون أن يوصــل هــذا الســلك مــع أيِّ دارة , لــذا أنــا أقــف هنــا فــي 
 أنــام 

ً
 أســتلقي وتــارة

ً
مكانــي دون أن أفعــل أيَّ شــيء مهــم , تــارة

...حالــي حــال كثيــرًا مــن أصدقائــي اإللكترونــات فنحــن ال نتحرك إال 
ــل فــرق الجهــد الكهربائّي 

ِّ
بأمــر مــن الســيدة فولــط وهــو الــذي يمث

ــه صوت 
َّ
بيــن طرفــي البطاريــة فــي الــدراة الكهربائيــة . ماهــذا؟ّ! إن

قــاء ســألتحق بأصدقائــي 
ِّ
الســيد فولــط ينادينــا : انتبــاه ... إلــى الل

قــاء...
ِّ
اإللكترونــات ونبــدأ رحلــة جديــدة ممتعــة إلــى الل

سألِت األمُّ ابنتها والغضُب باٍد على وجهها :
ت رأســها ...) أمممــم( كمــا 

َّ
ــا أِرنــي وأمســكت يدهــا التــي تخفيهــا وهــز  , هيَّ

ُ
مــاذا تخفيــن وراَء ظهــرِك يــاروان

هــِك مــن تناولــِه بهــذِه الطريقــِة؟.  يمــوِن, ألــم أنبِّ
َّ
 مــن حمــِض الل

ً
 حفنــة

ُ
عــت

َّ
توق

 مع الملِح والنعناع اليابِس
َ

ني أحبُّ طعمُه الحامض
َّ
ي لكن  : نعم يا أمِّ

ُ
قالت روان

 فيمــا بعــد إذا تناولتــِه بهــذه الطريقِة،فهــو 
ً
حــاٍت تصبــح خطيــرة ُب لهــا تقرُّ ــه يــؤذي  معدتــِك ويســبِّ

َّ
األمُّ : ولكن

 اصطناعــيٌّ ويحتــوي علــى مــوادَّ كيماويــٍة ضارٍة،وأنــا ال أســتخدمُه إاّلعنــَد الضــرورِة وبكميــٍة ضئيلٍة
ٌ

حمــض
 مــرٍة , وال تقلــُع عــن تصرِفهــا 

َّ
هــا كل  تعــُد أمَّ

َ
ــي ســوف أمتنــُع عــن تناولــِه, لكــنَّ روان أجابــت روان: حســنا يــا أمِّ

 حــواَر ابنتهــا وحفيدِتهــا ,ونادتهــا ..
ُ
 ســعدة

ُ
ة ســمعت الجــدَّ

 
َ

ــدون ــداَد ال يري اِت واألج ــدَّ ... الج ــنَّ ــوُم بِه،لك ــا تق ــتنصفها فيم  س
َ
ــدة  الج

َّ
ــا أن ــا منه ــا ظن  إليه

ُ
ــت روان فأقبل

ــر.  ــوى الخي ــم س ألحفاده
ي؟

ِّ
تي ماذا تريدين من : نعم يا جدَّ

ُ
قالت روان

 
ُ

،وغالبيــة
ٌ

 خاطئة
ٌ
 مــا تفعلينــُه هوعــادة

َّ
ــا صغيرتــي إن  حــوراك مــع والدتــك ي

ُ
 : لقــد ســمعت

ُ
ة قالــت الجــدَّ

ــِك يحتــوي علــى   كمــا قالــت أمُّ
ُ

فاتهــم، فهــذا الحمــض  أن يــدروا عواقــبَّ تصرُّ
َ

 مثلــِك دون
َ

األطفــاِل يفعلــون
ٍة إن اســتخدم بكثــرٍة ويصبــُح ضــارًا ألجســادنا التــي أمرنــا اللــُه بالحفــاِظ عليهــا ,وتقــوم  مــوادَّ كيماويــٍة ضــارَّ
حــاِت الخطيــرة التــي تصبــُح   التقرُّ

ُ
 بجــدار المعــدِة , فتشــكل

ُ
زجــِة التــي تحيــط

َّ
 بإزالــِة المــادِة الل

ُ
هــذه المــادة

ــوي  ــُه يحت
َّ
ــا ألن ــذٍر أيض ــوِن وبح يم

َّ
ــرِة الل ــتبدليه بثم  اس

َ
ــض ــن الحام ــك تحّبي

َّ
ــا أن ــفاِء , وبم ــٍة للش ــر قابل غي

علــى الكالســيوم الــذي يقــّوي العظــاَم ويقــي أجســامنا مــن نــزالِت البــرِد )والكريــب واألنفلونــزا( ولــُه فوائــُد 
ــا فــال تهلكيــِه. 

َّ
 لجســمِك عليــِك حق

َّ
تــي أن ــري ياُبنيَّ

َّ
 , وتذك

ٌ
عديــدة

تــي ســوف  : حســنا ياجدَّ
َ

 ال تخدعهــا بكالِمهــا ،وترجــو لهــا الخيــَر والســالمة
َ
ة  الجــدَّ

َّ
 وهــي تعلــُم أن

ُ
قالــت روان

أعمــل بنصائِحــِك ونصائــِح أّمــي باســتمراٍر.



تسالي شام الطفولة
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ات تنتونة و زنزونة يوميَّ
 الكالِم (

ُ
)سياق

هند مصطفى…
  بقراءِة كتاٍب كبيٍر، بين يديها. 

ً
، مستغرقة

ُ
بينما كانت تنتونة

تها بذراعيها :أخيرًا… وجدتك…  ها زنزونة من الخلِف، وضمَّ
ُ

أمسكتها صديقت
تنتونة : مهاًل… مهاًل… آه… آي… 

زنزونة : ألم تسمعي ندائي.؟ 
تنتونة:ال لم أسمعك، أنا أقرأ بهذا المعجم. 

زنزونة :معجم! 
ُر معانَي الكلماِت . ماذا لديك؟  ُه يفسِّ

َّ
تنتونة :إن

 للغايِة...
ّ

 األطواِر… فمظهرها رث
ُ

ها غريبة
َّ
 عن الفتاِة الجديدِة…. إن

ُ
زنزونة :جميعهم يتحدث

و أمرها مريب. 
تنتونة:أتقصدين… عيناء الفتاة الجديدة؟ 
لم أحدًا.. ال

َّ
زنزونة : أجل… مغرورة … ال تك

تروقني أبدًا. 
ف إليها بعد.  تنتونة : مهاًل… مهاًل… لم  نتعرَّ

تها، بعد انفصال والديها.  ها تعيش مع جدَّ
َّ
زنزونة :يقولون ِإن

تنتونة :يا للمسكينة! 
زنزونة : حتى  اسمها غريب… عيناء!

ٌ
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 ال يعجبني فيها، سوى عينيها الواسعتين. 
ونة :هههههه ها أنت أجبت على نفسك، فهذا هو معنى اسم عيناء. 

َ
تنت

تعالي ألريك.
فتحت تنتونة المعجم، وقالت لزنزونة تعالي لنقرأ سوّيا. 

 العيوِن الجميلِة والواسعة. 
ُ

قالت زنزونة :آه أجل عيناء، صاحبة
ب صفحاِت المعجم : انظري كم معنًى يوجد لكلمِة العين. 

ِّ
قالت تنتونة وهي تقل

 على نبِع الماء. 
ُ

العين تعني البصر، وتطلق
قالت زنزونة : ومكتوبَّ هنا، عين الملِك يعني جواسيسه. 

ــاك  ــزاء… وهن ــاص والج ــي القص ــن، تعن ــن بالعي ــا الصغير:العي ــيرة  بإصبعه ــة  مش ــت تنتون قال
ــد.  المزي

ة مدهشة!  قالت زنزونة : كل هذه المعاني، لكلمة واحدة، لغتنا العربيَّ
ر المعنى  حسب سياق الحديث .أقصد موقع الكلمة في الجملة.  قالت تنتونة : يتغيَّ

وهذا ينطبق على عيناء. 
قالت زنزونة : وكيف ذلك؟ 

قالت تنتونة : قد تكون ظروفها صعبة...طالق والديها،فقر حالهم… يعني ظروف حياة أفقر. 
 .

ُّ
قالت زنزونة بحزٍن  : وحبٍّ أقل

ا  مكانها. 
َّ
لي لو كن تنتونة : تخيَّ

 عليها. 
ُ

 أشفق
ُ

قالت زنزونة : بدأت
ِلَم ال نكون أصدقاء لها؟

قالت تنتونة : حسنا هذا يضعها في مكاٍن الئٍق ومناسٍب .  
ــاِن صديقتهمــا الجديــدة عينــاء(   تحبَّ

ُ
 وزنزونــة

ُ
قالــت زنزونــة  :مثــل الجملــة المفيــدة )تنتونــة

 . مارأيــك…؟ 
ضحكتا  سوّيا وقالت تنتونة :أنِت على عيني… 



12

لة
َّ

على الت
المؤلف: ن. نوسوف

ترجمة: أ. د. ممدوح أبو الوي عن الروسية

رسوم : أنس أشهب
سوه تكديساً جانب حائط الســـقيفة. فلام  عمل األوالد يوماً كامالً يف بناء تلٍَّة من الثلج يف صحن الدار. فجرفوا الثلج باملجارف وكدَّ

حان وقت الغذاء كانت تلَّة الثلج جاهزًة. رشَّ األوالد تلَّة الثلج باملاء وهرعوا إىل البيت لتناول الغذاء.
د التَّلة فنأيت بعد الغذاء ونتزلج عىل الجليد.  قال األوالد بعضهم لبعض: ريثام نتناول وجبة الغذاء تتجمَّ

ا كوتكا  تشيجوف من الشقة رقم – 6 – فلم يشرتك يف بناء التَّلة ألنَّه خبيث. فبقي جالساً يف البيت ينظر من النافذة إىل األطفال  أمَّ
الذين يعملون. فلام ناداه األطفال ليك يسهم يف بناء التَّلة مل يجب بلسانه، وإّنا لوَّح بيديه وَهّز رأسه وكأنَّه يريد القول إنَّه ال 

يستطيع.
ارتدى كوتكا تشيجوف مالبسه برسعة، ووضع املزالج عىل قدميه عندما ذهب األطفال إىل بيوتهم. وذهب إىل صحن البناء. ولكنَّه ال 

يتقن التزلج فاقرتب من التَّلة.

-آه. يا لها من تلَّة جيدة! قال كوتكا. اآلن سوف أقفز. فلام ابتدأ الصعود عىل 

التَّلة وقع عىل وجهه. آه يا لها من تلَّة ملساَء.! انتصب ثانية ولكنَّه وقع من 

جديد. وهكذا حوايل عرشات املرات، ومل يستطع الصعود إىل التَّلة.

ما العمل؟ فكَّر كوتكا فكَّر و فكَّر، وبعد تفكري طويل وصل إىل حلٍّ وهو 

أََن يرشَّ التَّلة بالرمل، وبذلك يستطيع الصعود عليها. ولذلك أخذ لوحاً 

من الخشب وركض إىل صحن البناء. هناك يوجد صندوق مملوء  

بالرمل. أخذ كوتكا يحمل الرمل إىل التَّلة ويرشُّ عليها، وبالوقت 

نفسه يصعد عليها.
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-اآلن سوف أنزل من فوِق التَّلة. فعندما حاول النزول وقع عىل أنفه ألنَّ الرمل ال يصلح للتزلج.
وقال: كيف سنحاول التزلج عىل الرمل؟ ونزل من فوِق التَّلة عىل قدميه ويديه معاً.

وعندما هرع األطفال وجدوا رمالً مرشوشاً عىل التَّلة.
-من الذي أفسد التَّلة؟

- رصخ األطفال: من الذي رشَّ التَّلة بالرمل؟
- هل رأيت الذي أفسد التَّلة يا كوتكا؟

-فأجاب كوتكا: أنا الذي رشَّ التَّلة بالرمل ألنَّها كانت ملساء ومل أستطع الصعود عليها.
ــها بالرمــل فكيــف اآلن ســنتزلج؟ فأجــاب كوتــكا:  -يــا لــك مــن ذيكٍّ! باســتهزاء أجابــه األطفــال. مــاذا اخرتعــت؟ نحــن عملنــا. وهــو رشَّ

قــد يجــوز حــن يــذوب الثلــج ســيجرف معــه الرمــل وآنــذاك مــن املمكــن التزلــج.
أجابه األطفال: قد يذوب الثلج بعد أسبوع ولكنَّنا نريد التزلج.

فأجاب كوتكا: ال أعرف؟
ا كيف تصلحها فال تعرف. فأجابه األطفال: ال تعرف! أنت تعرف كيف تخرِّب التَّلة، أمَّ

 أمسك كوتكا الرفش خلع املزالج، وأخذ الرفش ونقل الثلج إىل فوق الرمل، ورشَّ األطفال الثلج باملاء، وقال
د املاء ومن املمكن التزلَّج. األطفال: بعد قليل سيتجمَّ

                             أعجب كوتكا العمل ألنَّه وضع للتّلِة درجاٍت ليك يستطيع الصعود يك ال يفكِّر أحد برشِّ الرمل.
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تَب لأطفال
َ

عشق القراءة..واستمع للحكواتي..وك

وليد معماري
إعداد أمينة عباس 

ة شام الطفولة :
َّ
اء مجل ائي األطفال قرَّ أحبَّ

ابنــا الذيــن كتبــوا لكــم قصصــا جميلــة، 
َّ

فكــم إلــى كاتــب مــن كت  عــدٍد نحــاول أن نعرِّ
َّ

فــي كل
كــم قــرأ قصصــا كتبهــا، 

ُ
ومــن هــؤالء اإلعالمــيُّ واألديــب وليــد معمــاري، وقــد يكــون بعض

 فيهــا كل المتعــة   
َّ

وَمــن لــم يفعــل ندعــوه إلــى أن يبحــث عــن هــذه القصــص ليقرأهــا ألن
   والفائدة . 

ه كان يحبُّ المطالعة كثيرًا  
َّ
ٍة أن ه غيَر مرَّ

ُ
ائي أخبَرني وليد معمــــاري الذي التقيت أحبَّ

 منذ أن كان في عمركم، وفي زياراته إلى بيِت 
ً
                           وقد قرأ قصصا كثيرة

ه كان يستمع دوما إلى الحكايات الجميلة، كما كان                                      جدِّ
ة لأطفال هي »السندباد«  

َّ
 مصروِفه مجل

ِّ
                                        يشتري بكل

ة التي  
َّ
                                           التي كانت تصدر في »القاهرة« وهي المجل

ة قام بكتابتها .                                               نشرت له قصَّ
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ائي أحبَّ
ــا أن  ــه صحفي

ُ
ــِه عمل ــم ُينِس ــرين« ل ــدة »تش ــي جري ــا ف ــاري صحفي ــد معم ــل ولي ــن عم حي

ــة لــه فــي صفحــة األطفــال فــي الجريــدة بدايــة العــام 1970  ل قصَّ يكتــب لكــم، وقــد نشــر أوَّ
ــة لكــم عــام 1976 تحــت عنــوان »شــجرة الســنديان«  ل مجموعــة قصصيَّ ومــن ثــمَّ أصــدر أوَّ
ــاد الكســول« عــام 1977 و«درس مفيــد« عــام 1985 و«العجــوز  ثــمَّ مجموعتــه »أحــالم الصيَّ

والشــاب« عــام 1989. 
 مثــل »الصيــاد والملك« عــام 1994، 

ً
أحــبَّ وليــد معمــاري المســرَح فكتــب مســرحّياٍت عــّدة

ــان الراحــل نضــال ســيجري، 
َّ
انــي وكانــت مــن بطولــة وإخــراج الفن  علــى مســرح القبَّ

ْ
َمــت دِّ

ُ
ق

مــت فــي مدينــة حمــص باســم »الشــاطر حســن« .  دِّ
ُ

ة ق ثــم كتــب مســرحيَّ

ائي أحبَّ
حــاد 

ِّ
نــال وليــد معمــاري عــددًا مــن الجوائــز منهــا الجائــزة األولــى فــي مســابقة ات

ــة عــام  ــة »العربــي« الكويتيَّ
َّ
ــاب العــرب عــام1979 والجائــزة األولــى فــي مســابقة مجل

َّ
الكت

ــة عــام 2004 عــاش األديــب وليــد معمــاري عمــرًا  بنانيَّ
ُّ
1996وجائــزة صحيفــة »الســفير« الل

ــا . ــر 80 عام ــن عم ــام 2021 ع ــق ع ــي دمش ــه ف ــراءة، وكان رحيل ــق الق ــو يعش ــدأ، وه مدي

ُة الَعَدد ُة الَعَددشخصيَّ شخصيَّ
ََ
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إعداد فاتن دعبول
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بداية
ــم  ــدة، ل ــة الجدي ــي المدرس ل ف ــوم األوَّ كان الي
أشــعر بالحمــاس. أدركــت والدتــي مايــدور فــي 
ــت  دة، وقال ــردِّ ــي المت ــت بخطوات نفســي وأحسَّ
لــي: لحظــات وســنصل إلــى أجمــل مــكان، 
ف إلــى أصدقــاء يشــبهونك ..  هنــاك ســتتعرَّ
ــي لــم أســتطع أن 

ِّ
ونــك. لكن ســتحبُّهم ويحبَّ

ــل  ــا، ب ــمع كالمه ــم أس ــي ل
ِّ
ــة، وكأن ــق بكلم أنط

ــي  ــي الت ــات قلب ــو ضرب ــمعه ه ــت أس كل ماكن
ــي  ــي ف ــى أصدقائ ــنُّ إل ــا أح ة، فأن ــدَّ ــزداد ش ت
المدرســة الســابقة. قالــت والدتــي: وأخيــرا 
 عنــد البــاب 

ُ
فــت

َّ
وصلنــا ِإلــى مدرســتك. توق

ــي إحــدى 
ِّ
 من

ْ
ــت أنظــر بحــذر، وســرعان مــا اقترَب

 
ً

 وقالــت بنبــرة ســاحرٍة: ســتكون بداية
ُ

ســات المدرِّ
، ونحــن مــن يصنــع تلــك البدايــات 

ً
جميلــة

ــزة، والمســتقبل يبــدأ بخطــوات ثابتــة  المميَّ
دي وارتباكــي  وحلــم مشــرق. أفقــت مــن تــردُّ
 علــى وجهــي، وبــدأ الخــوف 

ُ
وارتســمت البســمة

د«  ل أحالمــي وأنــا أردِّ يغــادر روحــي .. وضعــت أوَّ
ــة.  ــوات ثابت ــدأ بخط ــتقبل يب ــا .. المس

ّ
حق

ٌّ

َ

َ

إيلينا خرفان 
العمر 10 سنوات

محمد مثنى الجندي 12 سنة الصف السابع

19

» الغيمة «
 يــوم 

َّ
 كل

ُّ
هــا صديقتــي تطــل

َّ
 أفتــح النافــذة .. إن

ُ
أســرعت

ثنــي عــن   كعادتهــا، وتحدِّ
َ

مــن نافذتــي لتلقــَي التحيــة
رحلتهــا ومغامراتهــا .. وحكاياتهــا الجميلــة. قلــت لهــا 
كيــف حالــك ياصديقتــي، اشــتقت إليــك، وقــد افتقدتك 
أليــام. وباألمــس .. انتظرتــك طويــاًل ولكــن .. وقبــل أن 
ــد  ــزن: لق ــا الح ــدا عليه ــد ب ــت وق ــث، قال ــل الحدي أكم
فقــدت جــزءًا مــن أعضائــي فــي القريــة المجــاورة، 
وتناثــرت فــوق البســاتين والبيــوت، وكان البرُد شــديدًا، 
هة. فقلــت ياغيمتــي  انظــري كيــف أصبحــت مشــوَّ
الجميلــة .. ال تحزنــي فقــد أرســلك الخالــق لتــروَي 

العطــاش وتســقَي الغابــاِت والبســاتيَن لتزهــَر وتثمــَر. والنــاُس جميُعهــم يستبشــرون 
ــك تبعثيــن الحيــاة فــي األراضــي العطشــى. فابتســمت وتراقصــت فرحــا 

َّ
بــك الخيــر، ألن

وقالــت: إلــى اللقــاء ياصديقتــي.. تابعتهــا بنظــراٍت ملؤهــا الحــبُّ وابتعــدت وهــي تنثــر 
ــا حيــاة وبهجــة.  النفــَس وتمــأ الدني

ُ
نِعــش

ُ
قطــراٍت ت

ءءءء
ََََ ََََ

ُُُُ ُُُُّّّّ
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                بلدة قنوات في السويداء 
إعداد: الباحث نصري حميد

ــجار  ــن أش ــة م ــة جميل ــن غاب ــم ، بي ــدود / 7 / ك ــويداء بح ــة الس ــن مدين ــمال م ــى الش ــوات إل ــدة قن ــع بل تق
البلــوط والســنديان المخضوضــرة دائمــا ، وترتفــع عــن ســطح البحــر / 1250 / م ، مناخهــا معتــدل وجميــل 
 لجمــال آثارهــا القديمــة والتــي 

ّ
اُح ، نظــرا ــيَّ هــا الــزّوار والسُّ ــي الربيــع والصيــف ، حيــث يؤمَّ

َ
ــة فــي فصل وخاصَّ

تتوضــع فــي وســط البلــدة ، وإليكــم لمحــة عــن تاريــخ هــذه البلــدة العريقــة :
-ســكن اإلنســان القديــم هــذه المنطقــة بيــن/ 4000 – 1200 / ق .م ، واســتقرت فيهــا معظــم الموجــات القادمــة 

ــة ، مــن آكاد ، كنعــان ، آشــور ، مــن األلــف الثالــث قبــل الميــالد . مــن شــبه الجزيــرة العربيَّ
-أصل اسم قنوات / كاناثا / يعود إلى األلف الثاني قبل الميالد .

-يتوّســط المدينــة شــارع أثــريٌّ حجــريٌّ يقســم المدينــة إلــى قســمين ، قســٍم جنوبــيٍّ علــويٍّ وقســٍم شــماليٍّ 
ســفلي . 

حــاد المــدن الكبــرى )ديــكا بوليــس ( وهــو 
ِّ
ــت نحــو عــام /50 /ق. م إلــى ات ــة كبــرى ألنهاانضمَّ ــة تاريخيَّ -لهاأهميَّ

ائتــالف كان يجمــع المــدن التجاريــة الكبــرى وهــي ) فيالدلفيــا ، عمــان – جــرش تربــد – أم قيــس – درعــا – بيــت 
راس – نابلــس – والحصــن – ودمشــق علــى رأس هــذه المــدن ( .

21

شــرق  الواقعــة  األســاقفة  مقبــرة   –  1
. الكنائــس  مجموعــة 

والمعابــد  الكنائــس  –مجموعــة   2
. وملحقاتهمــا 

ات الماء . ٣ –معبد حوريَّ
ــة ذات  ــة وزجاجيَّ ــة وبرونزيَّ ــى فخاريَّ 4 – لق

قيمــة .
ــة ذات  ــة الحجريَّ ــن األقني ــة م 5 – مجموع

طــول / 60 / م .

1 - معبد >> هاليوس << إله الشمس .
2 – معبد>> زوس << إله السموات .

٣ – معبد >> أثينا الالت << إلهة الحكمة .
4 – معبد » آلهة المياه << .

ــد  ــذه المعاب ــون << وه ــد >> األودي 5 – معب
والثالــث  الثانــي  القرنيــن  فــي  ُبِنيــت 

الميــالدي.
امات القديمة << و  ومن آثارها » الحمَّ

» كنائس البازليك << و » النزل والفنادق << 
ــواح  ــزوار والس ــا لل ــوات محج ــت قن ومازال
والصيــف  الربيــع  فصلــي  فــي  ــة  وخاصَّ

للعــرب واألجانــب علــى حــد ســواء .

المعابــد  المهّمــة  آثارهــا  المعابــد ومــن  المهّمــة  آثارهــا  ومــن 
: وهــي  الخمســة  ــة  :األثريَّ وهــي  الخمســة  ــة  األثريَّ

ــد  ــى ي ــا عل ــرى به ــذي ج ــب ال ــد التنقي ــد بع ــى ي ــا عل ــرى به ــذي ج ــب ال ــد التنقي بع
ن  ــة للتنقيــب عــن اآلثــار ، تبيَّ ن البعثــة الوطنيَّ ــة للتنقيــب عــن اآلثــار ، تبيَّ البعثــة الوطنيَّ

ــة فيهــا : ــة التالي ــم األثريَّ ــة فيهــا :وجــود المعال ــة التالي ــم األثريَّ وجــود المعال

 آثــار بلدة  آثــار بلدة 
قنوات في السويداء قنوات في السويداء  معالم حضاريةمعالم حضارية
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أيَن ذهَب اسمي؟
ـــراج َجـــــراد ـِ ســـ

 
ُ

نــا المفضلــة
ُ

فــي الصيــِف أذهــُب مــع عائلتــي إلــى البحــِر، وهنــاك ألعــب مــع أختــي يــارا علــى شــاطئِه، وكانــت لعبت
ث بهما.  مـــحارتيِن بخيــٍط بينهمــا لتصيــرا كســّماعتي الهاتــِف، ونتحــدَّ

ُ
نــا بعضــا بواســطة المـــحاِر، نربــط

ُ
ــَم بعض

ِّ
أن يكل

ها: لمــاذا 
ُ

 منهــا وســألت
ُ

ــاطئ، فاقترْبــت
َّ

ــِب، وتكتــُب اســمها علــى الش
َ

ش
َ

 بيدهــا عــوًدا مــن الخ
ُ

 يــارا وهــي تحمــل
ُ

رأيــت
تفعليــَن هــذا؟

 البحِر بهذه الطريقِة.
َ

 صديقة
ْ

 صارت
ً
 صغيرة

ً
 فتاة

َّ
: إن

ُ
ة  القصَّ

ُ
 أن أناَم، تقول

َ
 قبل

ً
ة  في األمِس قصَّ

ُ
: قرأت

ْ
ت

َ
فقال

 إلى عائلتي.
ُ

مَّ ُعْدت
ُ
ُه، ث

َ
 قلَب ُحبٍّ كبيٍر حول

ُ
مَّ َرَسْمت

ُ
ختي، ث

ُ
 أ

ْ
ت

َ
 ِاسمي كما فَعل

ُ
 عوًدا وكتْبت

ُ
ت

ْ
َحَمل

 فاِئدٍة.
َ

 هنا وهناَك دون
ُ

ت
ْ
ا، َبحث

ً
ْم أِجْد شيئ

َ
ل

َ
رى ِاسمي، ف اطِئ ألِ

َّ
 إلى الش

ُ
ْسَرْعت

َ
باِح، أ في الصَّ

، لماذا اختفى اسمي؟ هل البحُر ال ُيحبُّني؟!
ٌ
 صغيرة

ٌ
 من َعينيَّ دمعة

ْ
ت

َ
ط

َ
اطئ، وسق

ّ
 قرَب الش

ً
 حزينة

ُ
جلْست

، اقتــرَب والــدي مــن شــاطِئ البحــِر ورآنــي علــى هــذه الحــال، 
ً
 بــي عاليــا كطيــور النــورس، وفجــأة

ُ
ــق

ِّ
حل

ُ
 أفــكاري ت

ْ
ت

َ
بــدأ

ــى   إل
ً

ــال ــدُّ لي ــِر يمت ــوَج البح  م
َّ

ــرة، إن غي ــي الصَّ ــا ُحلوت ــال: ي ــَك، وق ــُه، فضح
ُ
ــي؟، فأخبرت ــبِب ُحزن ــن س ــألني ع فس

ــُه َمَعــُه إلــى األعمــاق، وهكــذا 
َ
ــُه شــاهَد اســَمِك مكتوًبــا، فأعجَبــُه، فحمل

َّ
 شــيٍء معــه، ويبــدو أن

َّ
ل

ُ
 ك

ُ
ــاطئ، يحمــل

َّ
الش

 كاللؤلــؤ والمرجــاِن واألســماُء الجميلــة.
ُ

ال يوجــُد فــي أعمــاق البحــِر إال األشــياُء الجميلــة
 ذلك الوقِت أصبحنا صديقيِن أنا والبحر.

ُ
ومنذ

الفهرس

صباح الطفولة
2
3
4
5
6
7
10
12
14
16
18
22

تالة واألبجدية

جولي إلى المدرسة
هيْد

ّ
المجُد للش

حكاية الكهرباء
َ

روان تحبُّ الحامض

ات تنتونة و زنزونة يوميَّ
لة

َّ
على الت

شخصيات مشهورة
هدية راما

ابداعات الطفولة

 ذهَب اسمي؟
َ
أين


