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تصدر عن اتحاد الكتاب العرب
مجلة شهرية لألطفال



سيبقى فجر يوم السادس من شباط، من العام اجلاري، من أقسى األيّام في تاريخ وطننا احلبيب.. ولن ينسى شعب 
س��وريّة العظيم، تلك املأساة املريرة التي تعرّض لها جزء كبير من وطننا احلبيب.. وستعيش تلك الصور واملشاهد 
الّدامية في ذاكرتنا الوطنّية، لتؤكّد قدرات شعبنا البطل في مواجهة أعتى الكوارث الطبيعّية التي بطشت، دون 
رحمة وال شفقة، بالعديد من عائالت وطننا احلبيب، وشرّدت املئات من األرواح، وألقت بها إلى عراء ال يرحم الّصغير 
وال الكبير، بعد أن دّمرت بيوتهم، وأزهقْت أرواح أحبائهم وفلذّات أكبادهم...وهل ننس��ى ذلك الّطفل الرّضيع الذي 
��الم املرعُب؟.. وهل  متّ إنقاذه، بعد أن مكث س��اعات طويلة حتت مخالب األنقاض الوحش��ّية الغاش��مة، يدثّره الظَّ
ننس��ى فرحة أطفالنا األش��بال الّذين كانوا يواجهون الب��رد القارَس واجلوع املضني، بقل��وب طافحة باألمل، وهم 
يراقبون فرق اإلنقاذ، ليس��تقبلوا من متّ إنقاذه، وتقدمي كّل ما يستطيعون تقدميه من املساعدات املطلوبة.. في تلك 
الّساعات الّدامية، لم ينطفئ بريق األمل في عيون أّمهاتنا الفاضالت، وهّن يهّللن مرّحبات بكّل طفٍل أو شيخ جنا 
من بطش ذلك الزّلزال الغاشم، وعاد إلى احلياة، لُيكْتب له عمر جديد.. صور ومشاهد كثيفة دامية مؤملة، تعصف 
بذاكرتنا الوطنّية....فهل ننس��ى ذلك الّش��يخ اجلليل الذي كان يئنُّ أملاً وحزناً على فقدانه أحبابه...وهو يبحث عن 
أحف��اده بن النّاج��ن، مهنّئاً من قّدرَ ل��ه النجاة، بعد جهد مضن م��ن البحث والّتنقيب؟؟...ملحم��ة كتبها أبناء 
املناطق املنكوبة، ومن تعاطف معه��م من األخيار والكرام، 
تؤكّد: مادام عشق الوطن يحرّك و يوّجه جهودنا، ويلهمنا، 
فل��ن تغلبنا احملن والكوارث، مهم��ا عتت، ومهما متادت في 

قسوتها الوحشّية الّدامية.

وأم��ام ه��ذه املأس��اة الوحش��ّية املدّم��رة، ندعو اهلل 

وقلوبنا تنبض بأحالم طفولتنا اخلضراء 

الزّاهي��ة، وآمالهم وطموحاتهم، أن 

يحم��ي وطننا احلبي��ب، من كّل أذىً 

ومن كّل مك��روه، ويباركه بكّل 

خي��ر، ف��ي حدائ��ق األمن 

والّس��الم والنّج����اح 

والتوفي��������ق تغمر 

وأطفالن���ا،  طفولتنا، 

     وأحّباءهم جميعاً.. 

رئي�س الّتحرير

كلمة العدد

بعشقنا للوطن.. نذلُّل أعتى الِمَحن



مهاًل مهاًل يا زلزاْل
�سعر: معاوية كوجان

ر�سم غنى حورانية
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َمْهالً ..مهالً يا زِلْزاْل

وخربَْت بيوتاً ودروباً

فرُكاٌم كلُّ مدينتِنا

واخلوُف تََغلَْغَل في دِمنا

ً ُصَورٌ لنْ ننساها أبدا

َّائي قال األستاذُ: أِعز

هَو ِمنْ أمِر اهلِل قضاٌء

ذو فائدٍة يُخرُج ُحزَماً

َِّعها ُمتساويًة لُِيَوز

نشكُرُ ربِّي أن أنقذَنا

رْ هيَّا نتعاوْن ونُِعمِّ

رَت سهوالً وِجباْل دَمَّ

َّْت ِقَمٌم وتاِلْل فاهتز

غادرَها أمنٌ وَجماْل

أرَجَف أطفاالً ورِجاْل

تبقى حاضرةً في الباْل

درُس اليوِم عِن الزّلزاْل

كالُبركاِن إذا ما ساْل

من غازاٍت أو أثقاْل

حتَت األرِض فال تختاْل

وبناٌء خيرُ األعماْل

ََّة أمَّ األبطاْل سوري



لن يرهبنا الّزلزال
حّيان حمّمد احل�سن

ر�سم غنى حورانية
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باقوَن وفي العمر مجاُل

 

منأل عاملنا باحللِْم

حّباً وعطاًء   ووئاما

ونعيد بناء األوطاِن

نهتُف سوريا وننادي

وعروبُتها خير بياِن

ال لن يرهَبنا الزّلزاُل

َّدِم وسننهض من وسط الر

نزرعه خيراً وسالما

وسنخلع ثوب األحزاِن

هّيا يا أطفاَل بالدي

سوريُّة مجُد األوطاِن



في الزلزال
تهتزّ األرُض بُِقّوة

� انهْض يا وَلدي 

- ال يا ماما..! 

أشعرُ أّن الَغفَوةَ ُحلَوةْ 

- انهْض يا ولدي هذا زلزاْل 

يضرُب قاَع األرِض يهزّ جباْل

- ماذا..؟ إنّي أتعثرْ

ال أعرُف كيف أسيرْ؟! 

- يا ولدي ..!  

ركضاً نحو الشارِع.. ال تأخيرْ .

- إنّي أسمُع أصواتاً وهديرْ

- ال تنظرْ للخلِف هناَك حديقة

- َمنْ يضربُه الزلزاُل 

سيفقدْ في الليِل طريقهْ...

يا ولدي..  !

بنَ املوِت 

وبن العيِش دقيقْة .

- يا أمي..! أبصرُ أكواماً..

أسمُع أصواَت صراٍخ وبكاءْ

- يا ولدي ...!

عنَد الزلزاِل تغيُب منازُلنا 

وتظّل لنا أدمُع أحباٍب

ودُعاٌء خلَف دُعاءْ

�سليمان ال�سلمان
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الّزلزال..
د. وليد ق�ّسـاب

ر�سم مالك العبود
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ْ ري، واحل�ديُث ب�ه ِعَب�ر

وكأنّها َل�ْمُح ال�ب�صرْ

دُورٌ وأرض��ي والبَش��رْ

يوِم الِقيام�ِة قد ظهرْ

لم يب�قَ منه�ا من أثرْ

ِعبْ�رة ل��ذوي الَبَص��رْ

ْ ربٌّ ع��زي��زٌ ُمْق�ت��ِدر

آمنُْت بالف�ردِ الّصمَ�دْ

قد زاَغ عن درِب الرّشدْ

واجعْل لها أقوى َسَند

الزّلزاِل  أْج�رٌ وثَ���واْب

ويُثِيُبهم يوَم احِلس�اْب

ُهدَّْت له ُشمُّ الِهضاْب

ال تُن��اوُش��ه احِل��راْب

ويُِعيُنها في ذا املُصاْب

ِة نَُغاُث جُنَْب�رُ في املُصاْب

م�اذا أُحدُِّث يا صغ�ا

ف�ي حلظٍة مرّت بن�ا

ُخِسَفْت بالدٌ، زُلِزلْت

وكأمّنا ال��زّلزاُل ف�ي

ُمُدٌن وأب�ني�ٌة ه�َوْت

م�ا كاَن ذا الزّلزاُل إال

وحِلِكَْمٍة ق�د شاءها

آمنُت ب�ال�ّل�هِ األحدْ

ويٌْل ملَنْ ي�ْع�ِصيه أو

احَف�ْظ إلهي أرَضنا

وملنْ قََضوْا في مث�ِل ذا 

الّل�ُه يُْعل�ي ق�درَه�م

ق�د كاَن زلزااًل ط�َغ�ى

لكّن عزَم الّشاِم  صخرٌ

اهلّلُ ي�رح�ُم شامن���ا

بَِتراُح�ِم الق�وِم األُبَ��ا

**

اُْم�ُددُ ب�الدَ ال�ّشام بال�خيِر ال�َع�م�يِم وب�الرّغَدْ

واْحَفْظُه�ُم من كلِّ مك�روٍه وِح�ْق�ٍد أو َح�َس�دْ

حاْب َّ ال�صِّ ويُع�ي�ُن ناِج�َي�هم ويكْلؤُه إذا َعز



بالّتعاون والُحبِّ 
                    نتجاوز كلَّ المحن

اإميان بازربا�سي
ر�سم مرمي الزرع
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على الرّغم من أنّي جتاوزت العاش��رة من عمري إّل أنّ��ي متعّلق بأّمي كثيراً... كّل 

يوم أستيقظ على ملساتها احلانية, تقّبلني قبلة الصباح وتضّمني إلى صدرها. 

ك��م أش��عر بالرّاحة في أحضان أّمي! اليوم لم يكن كس��ائر األيّ��ام!! أيقظتني 

أّمي مذعورةً، وحملني أبي وهرعنا إلى الش��ارع!!  في البداية لم أفهم ماذا يدور 

حولي... شعرت بأّن كّل شيء من حولي يهتزّ بعنف!! 
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س��ألت أّمي ما ال��ذي يحدث ي��ا أّمي؟! 

ؤاَل ذاتَه  لكنّها لم جتبني, سألت أبي السُّ

فل��م يجبني، فقط ضّمن��ي إلى صدره 

وعين��اه حتكيان حكايات ذعر ال تنتهي... 

لم نك��ن الوحيدين في الّش��ارع, كانت 

الّش��وارع تغّص بالعائالت. الكّل خائف 

م��ن اهتزاز األرض العنيف... لم يس��بق 

لي أن عايش��ت شعوراً كهذا من قبل... 

شعوراً ال ميكن وصفه بالكلمات... كان 

اخلوف مرسوماً على وجه أّمي، ولسانها 

يلهج بالّدعاء أن يحفظنا ويحمينا من 

هذه الكارثة!! 

ساعات مرّت ونحن نهيم على وجوهنا 

في الّشوارع واملطر يهطل فوق رؤوسنا... 

يا إلهي!! ما الذي يحدث؟!! في الشارع 

التقين��ا بخالت��ي وعّمت��ي وأصدقائي, 

ال��كلُّ يتحّدث عن الزّلزال!! لم يس��بق 

لي أن س��معت هذه املف��ردة من قبل... 

عرفت الحقاً أّن الزّل��زال ينتج عن حترّك 

الصفائ��ح التي ترتكز عليها القش��رة 

األرضّية، وأنّه قد يس��ّبب الّدمار واملوت 

لكثير من الناس..

ه��دأت األرض، وعدنا إل��ى بيتنا... كانت 

أّمي س��عيدة أّن بيتنا لم يَُصْب مبكروه، 

لكنّها حزنت ملّا علم��ت أّن بيت خالتي 

انهار جرّاء الزّلزال!! دعتها أمي لإلقامة 

عندنا في البيت ريثما تتدبّر أمرها...

عب��ر الّش��ابكة ش��اهدنا الكثي��ر من 

مقاط��ع الفيدي��و الت��ي تظه��ر حجم 

الكارث��ة الت��ي تعرّض��ت له��ا ب��الدي!! 

أّم��ي أخرج��ت مجموع��ة م��ن املالبس 

ع��ن حاجتن��ا  الفائض��ة  والبّطاني��ات 

لتتبرّع بها إل��ى اجلمعّيات اخليريّة التي 

تعن��ى بالعائالت املتضرّرة م��ن الزّلزال, 

كما أعطاها أبي مبلغاً صغيراً من املال 

لتتب��رّع به.. قبل أن تغادر أّمي قلت لها: 

انتظري يا أّمي... أنا أيضاً أودّ أن أساهم 

بالتبرّع... في احل��ال أحضرت حّصالتي، 

وأخرجت منها مبلغاً من املال، وقّدمته 

ألّم��ي لتتبرّع  به... قال��ت لي أّمي: بارك 

اهلل بك يا صغيري وبحّس��ك اإلنسانّي 

النّبيل...

في اليوم الّتالي شاركت مع أطفال حّينا 

في توزي��ع وجبات غذائّية على العائالت 

املتضرّرة, كنت أشعر بسعادة ال توصف 

وأنا أقّدم املس��اعدة، وأشارك اجلمعّيات 

اخليريّة في أعمال الّتوزيع واإلغاثة...

كان الكّل يعمل مبحّبة وسعادة... قالت 

أّمي: صحيح أّن الكارث��ة كبيرة, لكنّنا 

بالتعاون واحلّب نتجاوز كلَّ احملن...



سالم..
حمّمد احلفري

ر�سم مرمي الزرع
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كانْت س��الُم قد نامْت بهدوٍء وطمأنينٍة 

بعِد أن راجعْت درسي القراءِة واجلّغرافيا، 

لكنّها ش��عرْت فجأةً بالسريِر يهتزُّ وهو 

من حتتِها، فظنّْت أن والَدها يوقُظها من 

أجِل الذهاِب إلى املدرسِة كما هي العادةُ 

في كلِّ يوٍم. 

قالْت وهي بنَ الّصحِو والنّوِم: اتركني أََنْ 

ولو قليالً يا أبي، أرجوَك.  

مرّْت حلظاٌت أخرى أحّسْت فيها أن شيئاً 

يسقُط من حتتِها ومن حولِها، لذا قامْت 

بحركٍة رش��يقٍة ونزلْت م��ن فورِها حتَت 

الّسريِر، وقد تذكّرْت أّن املعلَم  شرَح لهم 

ذاَت م��رٍّة ض��رورةَ الّلجوِء إلى أّي س��قٍف 

يحمينا عنَد ح��دوِث الكوارِث، وبعَد ذلَك 

لم تعدْ ترى أّي ش��يٍء، حي��ُث كاَن البناُء 

من حتتِها يهوي ويتداعى .

  فتحْت عينيها على العتمِة، وس��معْت 

أصواَت اخلطواِت وصراَخ النّاِس من فوِقها، 

عنَده��ا أدركْت أن البناَء الذي تقطُنُه مع 

والديها قد انهارَ، وحنَ احتمْت بس��قِف 

الّس��ريِر لم تكنْ تعلُم أّن األمورَ ستصُل 

هذا احلدَّ.

ها ه��ي تقبُع اآلَن حتَت األنق��اِض، ولذلَك 

خّففْت م��ن توتِّرها، وحاول��ْت أن تضبَط 

أعصابَه��ا ق��درَ اإلمكاِن، وك��ي ال يضيقَ 

عليها مجاُل الّتنفِس وضعْت على أنِفها 

وفِمه��ا قطعَة قماٍش لتمن��َع الغبارَ من 

الدخ��وِل إلى رئتيها، ث��م راحْت بعَد ذلَك 

تص��درُ أصواتاً تدلُّ على وجودِها في ذلَك 

املكاِن.

ازدادَ عطُش��ها م��ع مرورِ الوق��ِت، وقررّْت 

أن تواج��َه ذل��َك وتصبرَ، وحنَ المس��ْت 

بأصابِعه��ا أح��َد اجل��دراِن م��ن حولِه��ا، 

الحظ��ْت أّن املياَه تس��يُل من ش��قوقهِ، 

فراحْت تبلُل ش��فتيها، وقد أحس��ْت أّن 

وصوَل ماِء املطِر رس��الٌة تبشرُ بنجاتِها، 

وحنَ أزي��ُح ذلَك ال��رّكاُم ورأِت النّاَس من 

تل��َك الفتحِة تأكدْت من ذل��َك، وبعَد أن 

عانقْت والَدها ومن معُه، نظرْت إلى أكفِّ 

األطفاِل الصغيرِة وهي تش��ارُك الكبارَ، 

وتبع��ُد الّتراَب واحلجارةَ عن املكاِن، قالْت: 

فلُنساعدْهم يا أبي. 



�سيناريو اأ�سعد الديريالزلزال..
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ما الزّلزال؟
إنّ��ه ه��زّة مفاجئة تُصيب قش��رة الكرة 

األرضّي��ة وتش��وِّهها. وحَت��ُدث في أعماق 

مختلف��ة، انطالق��اً م��ن مركٍز يس��ّمى 

ل فيه أقوى شّدة  )مركز الزّلزال(، وتُس��جَّ

للهزّة األرضّية.

ِعلم��اً أّن الزّلزال القوي يكون متبوعاً في 

الغالب بهزّات أخفَّ تسّمى )الهزّات 

ه��ذه  وتُس��اهم  االرتداديّ��ة(، 

اله��زّات االرتداديّ��ة في 

اس��تقرار طبق��ات 

الكرة األرضّية.

شّدة الزّلزل: 
ميكن للزاّلزل أن تكون:

���� غير محسوس��ة، أو خفيفة، 

فال حُتِدث خسائر كبيرة.

���� أو تكون عنيف��ة، فت��ؤدِّي إلى هدم 

البيوت والّطرقات واجلسور...

ما عدد الزاّلزل سنوياً؟

كّل عام، يحدث ما يقارب 100.000 زلزال 

في سطح الكرة األرضّية.

ث  و فح������د

وصف الّزالزل والوقاية 
من أضراره..

د. عادل داود
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الزاّلزل ه��و اخلط��ر األرض�����ي األخطر 

على اإلطالق.

أمثلة عن الزّلزل
حدَث عام 2010 زلزال على جزيرة هايتي، 

وتسبَّب بوفاة 230.000 شخص.

عام 2011، حَصَل زل��زال آخر في اليابان، 

وفق��دان  وف��اة  حال��ة   18.079 وخلَّ��َف 

للس��كّان. وكانت قّوت��ه 9 على مقياس 

ريختر.

في ش��هر ش��باط عام 2023 حدث زلزال 

في تركيا وسورية. وبَلغت قّوته في مركز 

الزّلزال في تركيا: 7,8 على مقياس ريختر.

ماذا يَعني مقياس ريختر؟

تُصنَّ��ف ال��زاّلزل عل��ى مقي��اس، مرقَّم 

م��ن 1 إلى 12. فش��ّدة 12 ه��ي األعنف، 

ى  وتسبِّب دماراً كبيراً. هذا املقياس يُسمَّ

مقياس ريختر، نسبًة إلى العالم تشارلز 

فرنسيس ريختر الذي اخترعه عام 1935.

ماذا يجب علينا فعله حن يحدث زلزال؟

- يجب قط��ع الّتّيار الكهربائ��ّي، وإغالق 

أسطوانة الغاز.

- الوقوف بجوار حائط سميك، أو حتت 

قطعة أثاث.

- جتنُّ��ب البق����اء عن��د 

النّواف������ذ، كي 

تس��اقط  نتالفى 

الزّجاج.

إذا كان املن��زل قريباً من 

الطابق األرضّي:

- ينبغ��ي اخلروج بس��رعة إلى 

الّشارع.

االبتع��اد عن األبنية واألش��جار 

واجلس��ور وكّل م��ا ل��ه عالق��ة 

بالكهرباء.
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مدينة شهبا األثريّة
مدينة االمرباطور فيليب العربّي

اإعداد: ن�سري حميد

محافظ��ة  ف��ي  ش��هبا  مدين��ُة  تق��ُع 

الّس��ويداء، وتبعُد عن دمش��قَ جنوباً ٨٥ 

ك��م، واش��تهرْت بأنّها مدين��ة تاريخّية 

الغاب��رة،  الق��رون  من��ذ  باآلث��ارِ  مليئ��ة 

تتوضُع فوق هضب��ٍة بركانّيٍة، وحتيُط بها 

مجموع��ٌة من اجلّب��اِل والّت��الِل املتفرّقة، 

صيفه��ا معتدل، أّما في فصِل الش��تاِء 

فمناُخه��ا باردٌ، وتتس��اقط فيها الثّلوُج، 

ألف نسمة يعمل معظمهم بالزراعة .ويبلُغ عددُ  سكانِها تقريباً خمسة عشر 

سّميت شهبا تاريخّياً مبدينة فيليبوبولس، 

نس��بة إلى اإلمبراط��ورِ فيلي��ب العربّي 

الذي ولَد ونشأ فيها وحكم االمبراطوريّة 

الرومانّية عام ٢٤٤ م.

يعودُ تاري��ُخ املدينة إل��ى العصر احلجرّي 

من خ��الل اآلث��ارِ واألدوات الصّوانّية التي 

كان يس��تعملها اإلنس��اُن القدمي في تّل 

ش��يحان قربها، ويوجُد الكثير من املغاورِ 

معالم حضاريّة
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والكهوِف التي كان يسكن فيها .

ف��ي ع��ام ٣٣٣ ق.م وقع��ت املدين��ة حتت 

حكم االمبراطوريّة اليونانّية واملكدونّين 

وكذل��ك البيزنطّين، وبع��د ذلك األنباط 

والع��رب والرّومان، ولعب��ت دوراً هاّماً في 

كّل احلضارات التي مرّت باملنطقِة.

وفي عه��ِد االمبراط��ور فيلي��ب العربي 

تط��ّورِت املدينة على يدي��هِ واعتنى بها، 

وصارت تضاهي أجم��َل املدن، وبنى فيها 

املس��ارَح وعّبد الطرقاِت وأقواَس النّصِر، 

ما جعلها مدينة أثريّة بامتياز، ومن أهّم 

أثارها:

١ – البّواب��ات األربع التي تقع في مداخل 

املدينة األربعة.

٢ – الّش��وارع الرومانّي��ة املرصوفِة بدقٍّة 

متناهية باحلجِر.

٣ – املسرح الرومانّي املعّد إلقامِة احلفالِت.

٤ – احلّمامات الرومانّية الّشهيرة.

٥ – القلع��ة الرومانّية الّش��هيرة، قلعة 

شهبا.

أش��كالها  اخت��الِف  عل��ى  املعاب��د   –  ٦

وتصاميمها.

٧ – الّلوح��ات والنّقوش الفسيفس��ائّية 

اجلميلة.

ويوجُد في ش��هبا متحٌف يضمُّ الكثيرَ 

م��ن اآلث��ار التي وج��دت فيها، وم��ا تزال 

الكثير من هذه اآلثار ش��اهدة عيان على 

عظم��ِة وتاريخ ه��ذه املدين��ة العريقِة، 

وتس��تقبُل س��نويّاً عدداً من الزوّار الذين 

يحّب��ون االس��تمتاع برؤيِة ه��ذا الّتاريخ 

اجملي��د، وما تزال  حّتى هذه اللحظة تقاُم 

احلفالت املهّمة في الّصيِف على مدرّجات 

مسرحها األثرّي القدمي.
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إبداعات األطفال
شعر إلى الّلغة العربّية 

لغتي لغُة األوطان
لغتي لغُة الوجدان

لغة الّديانة والقرآن...
لغة تضيء دروبنا

لغُة الّتواصل بيننا
جمعتنا لغُة الّضاد...

لغُة األجدادِ واألحفاد...
عليها تُبنى اآلماُل...

لغة الوطن العربّي
يُكتب عنها شعرٌ أدبّي

أضاءت الّدروب ومألتها نورا
لغٌة في القلْبِ ستبقى محفورة

اإعداد: اأحالم الوين

هوايتي الّتلوين  أرتّب غرفتي وأغراضي وأساعد 
أبي وأّمي.

مدرستي: أحمد شفيق الّسادات 

رميا�س اخلطيب

جود ال�ّسّباغ
6 �سنوات
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عامر ال�ّسواح

حمّمد ال�سّلوم

اإعداد �سو�سن عبد اجلواد ر�سوان

شام الّطفولة مع األطفال 
في مدارسهم

املدرسة: صفّية 

القرشّية

هواياتي :الرّسم وكرة 

القدم

مدرسة: 

سعيد احلاج علي

هواياتي: كرة 

القدم والرّياضيات 

والكمبيوتر
املدرسة: 

حّسان بن ثابت 

هواياتي: كرة القدم 

والّسباحة والغناء 

مدرسة: سعد 

سعد _ الزّاهرة.

هواياتي: الّتسّلق 

والقراءة الّسريعة 

وكرة القدم

حمّمد طفيلّية

عبد اللطيف درجه
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أعزّائي أصدقاء شام الّطفولة  في كلِّ عدد من أعداد  مجّلتنا اجلّميلة شام الّطفولة 
نذهب برفقتكم لنتعرّف إلى أصدقاء جدد في مدارس��هم، ونّطلع على هواياتهم 

ونشاطاتهم..



أعزائي األطفال
إذا كنت��م من محّبي املغامرة وتعش��قون 
اجملازفة واإلبحار في عالم اخليال، ننصحكم 
بقراءة قصص الكاتب��ة الدكتورة نظمّية 
أكراد، ففي قصصه��ا عليكم أن تتهيئوا 
جي��داً، وتس��تعّدوا ل��كّل ما ه��و مدهش 
وممتع، وهي حن تكتب لكم القصص تبدو 
وكأنّها جتلس بجانبكم، ومتس��ك كتابَها 
لتحك��ي لك��م حكايات م��ا قب��ل النّوم؛ 

لتتنقلوا معها بن قّصة وأخرى.

أعزّائي األطفال..
تق��رؤون  عندم����ا 
قص��ص نظمّي���ة 
أكراد س��تعجب�ون 
 ، تها بش��خصّي���ا
قويّة  فه��ي دائم��اً 
وترف��ض الّظلْ���م، 
عنده����ا  فالنّم��ر 

ش��جاع، والعصف��ور يرف��ض أن يبقى في 

قفصه الذّهب��ّي ألنّه يح��بُّ أن يكون حرّاً 
طليقاً، والّش��جرة تناضل لتبقى صامدة 
ف��ي وج��ه الرّي��اح والعواص��ف لتحم��ي 
الطي��ورَ والعصافيرَ التي بنْت أعشاش��اً 
ف��وق أغصانه��ا، في ح��ن تؤكّ��د األميرة 
الّصغيرة ألّمها في قّصِة »عشب احلياة«: 
»أنا صغيرة، ولكن من أجل والدي سأكون 
قويّ��ة ش��ديدة، وس��أقوم به��ذه املهّم��ة 
مهما تكن ش��اقّة 
وف��ي  أّم��ي«..  ي��ا 
قّص�ة »الس��مكة 
س��لطان�ة« حتّدثنا 
الكاتبة ع��ن شابٍّ 
ق��وّي يق��وُم برحلٍة 
طويل����ٍة للوصول 
إلى الّسمكة سلطانة، وإن كنتم ترغبون 

شخصية العدد
د. نظمية أكراد

اإعداد اأمينة عبا�س
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في معرفِة ماذا حدث له أثناء هذه الرّحلة 
عليك��م أن تقرؤوا هذه القّص��ة املمتعة، 
وقصصاً أخرى كقّصة »القصر املتحرّك« 
الّتي تتحّدث فيها األديبة نظمّية أكراد عن 
الّطبيبة الت��ي تلجأ إلى قصر أثناء هبوب 
العاصفة لنتعرّف م��ن خالل وجودها فيه 
على س��رّ هذا القصر، في حن حتّدثنا في 
قصته��ا »زهرة الثلج البيضاء« عن الفتاة 
الت��ي تقوم ب��كلِّ ما تس��تطيع م��ن قّوٍة 
لكي تعيَد والدها وأشّقاءها إلى حياتهم 
الّطبيعّية، وحتذّر من الغيرة واحلسد الّلذين 

يجعالن صاحبهما يقوم بأعمال شرّيرة.

أعزّائي األطفال..
كثيرة هي القصص اجلّميلة التي كتبتها 
لك��م نظمّي��ة أك��راد لك��ي تس��تمعوا 
وتستفيدوا منها، وأمتنّى منكم أن تقرؤوها 

كما فعلت أنا.
د. نظمية أكراد من مواليد دمش��ق ١9٣9 
وحتم��ل إج��ازة ف��ي احلق��وق م��ن جامعة 
دمش��ق، وحاصلة عل��ى دبلوم ف��ي األدب 
العربّي من بيروت، وهي عضو في جمعّية 
أدب األطف��ال ف��ي احّت��اد الكّت��اب العرب، 
حصلت على العديد م��ن اجلوائز، وكرّمها 

احّتاد الكّتاب العرب.
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تسالي
اإعداد لينا الزيبق
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كلمات 
متقاطعة



حاول إيجاد خمسة فروق بين الصورتين
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صور من الّزلزال
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