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أصدقائي!
قلبي يمتلئُ بالفرح والمحّبة حينما ألقاُكم مَع كلِّ عدٍد جديد...
ُبوَن صفحاِت  ترتسُم على وجهي ابتسامٌة عريضٌة، وأنتم ُتقلِّ

المجّلة التي ُكِتَبْت وُرِسَمْت بُكلِّ محّبة، فأنا أعرُف 
ُلون. ما ُتفضِّ

غيرة »سوسو«... ُثكم عن سمكتي الصَّ أّما اليوم فسأُحدِّ
سمكتي كُكلِّ األسماك ليَس لها صوٌت، لكّنني ال أنتظُر 

نداَءها، فأنا أستيقُظ باكرًا كلَّ صباٍح أُلطِعَمها، وأُداِعَبها ِمن 
جاج... خلِف الزُّ

وارَق واألسماَك الورقّية كي ال َتشُعَر بالوحدة،  أصنُع لها الزَّ
فتبتسُم لي »سوسو«، وترقُص فَرحًا، فأبتسُم مَعها...

وأنُتم أصدقائي! هل حاَوْلُتم يومًا معرفَة مشاعِر اآلخريَن 
ُدوَن أن َيتكّلُموا، وكنُتم إلى جانِبهم بَمحّبة؟



3رسوم االفتتاحية: عدوّية دّيوب
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لي صديقٌ اسُمُه سامر. نلعُب الُكرَة والغّمـيضَة معاً، وأحياناً نَصنُع ألعابَنا وحَدنا.
نُطِعـُم قّطي لولو، ونعتني به دائماً، فيشكُرنا: ميووو... ميووو.

في يوٍم من األيّام، دعاني صديقي سامر إلى بيِته، وقد كان سعيداً جّداً. قاَل لي:
يا صديقي! حصلُت على لعبٍة جديدة، وأريُد أن نُـَجرِّبَها معاً.

كانت هذه اللعبُة ُمختلفًة عن األلعاب التي اعَتـْدناها، فهي موصولةٌ بالتّلفاز، وُتصِدُر 
ألواناً زاهيًة وجميلًة جّداً، وقد استمـَتْعنا باللعب بها حّقاً، لذا بقينا ُمّدة طويلًة، ولم 

نشعْر بمرور الوقت.
ْطِعـْم قّطي لولو، فقلُت لسامر: علـيَّ العودُة بُسرعة! قّطي 

ُ
فجأًة، تذكّرُت أنّني لم أ

لولو جائع!
أَعْدنا اللعبَة إلى مكانِـها، وذَهْبنا َجـْرياً إلى منزلي.

نا إلى المنزِل أخيراً، وأطَعـْمنا لولو، ولـّمـا ُكـنّـا نُراِقبُُه، وهو يأكُل، وقد كاَن جائعاً 
ْ
َوصل

ـْتنا ننسى 
َ
 يا صديقي، فلعبتي الجديدُة جعل

َ
                                 جّداً، قاَل سامر: أعتذُر إليك

                                                       إطعاَم القّط.
                                                        أجبُتُه بلُطٍف: ال ُمشكلَة يا صديقي! الـُمهـمُّ أنّنا أطَعـْمنا 

                                                          لولو  أخيراً، وسنلعُب بهذِه اللعبة يوماً واحداً في 
                                                                                     األسبوع، لوقٍت ُمـحّدٍد، حتّى ال ننسى ما 

                                                                                          يجُب علينا ِفعلُه.

قصة: أروى شيخانيصديقي سامر
رسوم: آية حمود

 قصة 
شامة
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 قصة 
شامة



رسوم: صباح كال
سيناريوسيناريو: محمد الحفري

   شامة
حيواناٌت... حيوانات
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حجمًا يا والدي! لم أَر أكبَر منَك 

وهذِه أكبُر 
أيضاً... 

تعاَل معي أيُّها 
الـِخْرنِق! 

ال تخفْ يا ولدي! 

إنّهُ صديقُنا. 

إلى أيَن 
تأخُذني؟ 

سيغضُب 
صاحُب 
البيت. 

إنّها أضخـُم 
منك حجماً. 
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ـها!
َ
ما أجمل

ُعنُق الزَّرافة 
!
ً طويلٌ جّدا

وحٌش ُمـخيفٌ. إنّني 

خائفٌ. دعنا نَـهُرب!

 ما أطوَل ُخرطوَمُه! 
الفيُل ضخـٌم جّداً. هل 

هو ُمـخيٌف؟

ـرُورة  ليَس بالضَّ

خـُم 
أن يكوَن الضَّ

.ً مُـخيفا

ِمـُر، وهذِه  َـّ ال َتـخْف! إنُّه الن
ُصـَورٌ على جهاز الحاسوب 

فحسب.
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الِوساَدة
لولو طفلةٌ صغيرةٌ جداً، ُعمُرها سنتان، ولها 

تصرُّفاٌت غريبة ككلِّ األطفال.
ال تقبُل لولو أن تترَك وسادَتـها في 

المنزل، وتبكي بشّدة، وهي تتشبُّث 
َفْت ماما الوسادَة بأكياس 

ّ
بها. غل

           النّايلون، وقّدمْتـها إلى لولو التي   
            جّرْتـها على الّرصيف وفي  

                الّشارع وفي سّيارة األجرة.
               في حديقة األطفال، جلست  

                 لولو على األرجوحة مَع 
               الوسادة، وفي أثناء انزالِقـها 

               من »الّزحلوقة« أيضاً.



قصة: أميرة سالمة
رسوم: لينا نداف

 قصة 
شامة
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ولـّمـا حاَن وقُت العودة إلى المنزل قالت ماما: هّيا يا لولو! 
إلى المنزل! رفضْت لولو، وحضنت الوسادَة بيدها الـُيمنى، 

وتشبّثْت ُيسراها باألرجوحة، وقالت: أريُد أن آخَذ األرجوحَة 
إلى المنزل. 

ضحكْت ماما، وقالت: هل األرجوحُة لنا؟ هل اشتراها بابا؟ 
هل َدفْعنا ثَمـنَـها؟ إذاً هي ليست لنا.

وأخيراً، نزلت لولو عن األرجوحة، وعادت إلى المنزل مع
         ماما، وهي تـجرُّ وسادَتـها الـُمْغبّرة.

      برأيكم، هل وسادُة لولو في حاجٍة إلى حـّمـاٍم 
  ساخن بعَد هذه الرِّحلة؟



رسوم: ريما كوسا
قصصِشعر: بيان الصفدي

   شامة

ــوْق         ومــَع األصحــاْب ُكنّــا فــي السُّ
ــــــــــوى وَكباْب

ْ
نَـــْمشي، ونَُذوْق               َحل

َمـحـــــــــــّاْت بيــَن  ُخُطــــواْت         أحلــى 
***

البَــْرُق أضــــــــــــــــاْء        وَســِمْعُت ُرعـــــوْد
صاَحــْت َتيمــاْء:           »هّيـــــــا! سنَُعـــــوْد«
ــْت َصَرخــاْت          وَجــَرْت َعَربــــاْت

َ
فَعل

بعــُض األطفــــــــاْل        ُدوَن ِمظـــــــّاْت
ــُرفاْت ــَت الشُّ ــاْل        تح ــي الحـــ ــوا ف َوقُف

***
ــاْء ــْد        أرضــاً وَسمــــــــــــ ــا ِعيــــــــــــــــ نيــ الدُّ
َتْشــُدو، وُتِعيـــــــــْد:        »الَفْصــُل ِشتـــــاْء
َصــوُت الَقـــــَطراْت        أنغـــــــاُم َحيــــــــــاْة«

ِشتاء
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قصص
   شامة
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 أن 
َ

قاَل الـَجْرُو: ُيـمِكنُك
        تأتَي، وتناَم عندي.

               أجابَُه الفأُر: شكراً 
                 لك.

رسوم: إيمي أوزيل

قصصتأليف: ميشيل فراي
   شامة
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ترجمة: تانيا حريبمنزٌل للفأر

ثـّمَة فأرٌ يبحُث عن 
منزٍل جديد.

كانْت أحاُم الفأر في تلك 
ًة.

َ
شًة وُموِحـل الليلة ُمشوَّ

َيبُدو هذا 
المنزُل 
جمياً.



قصص
   شامة
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َ

قاَل لُه الببغاُء: ُيـمِكنُك
أن تأتـَي، وتناَم عندي.
أجاَب الفأُر: شكراً لك.

فكانْت أحاُمُه في 
تلك الليلة صاخبًة 

ووحشّيًة.

مكُة:  ثُـّم قالْت لُه السَّ
 أن تأتـَي، وتناَم  

َ
ُيـمِكنُـك

                 عندي. أجابَها الفأُر:              
                            شكراً لِك  

                                أيُّتها 
مكة!                                 السَّ

أراَد الفأُر مكاناً دافئاً وجاّفاً، فعثَـَر على 
رفِّ ُكتٍب قريب.

 الليلة، كانْت أحاُمُه 
َ

في تلك
ها الفأر!دافئًة وُمـريحًة. ليلة سعيدة أيُـّ

فكانْت أحاُمُه في 
تلك الليلة باردًة 

ورطبًة.



رسوم: ضحى الخطيب

ماذا يحدثُ في 
هذه اللوحة؟

ما بك يا بني؟

سيناريو        
   شامة

سيناريو: أريج بوادقجي

ال ُتخبر أحدًا...

ال شيء...
ماذا يحدثُ في 

هذه اللوحة؟
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ْخِبرني، وال 

أ

َتَخْف!



أحسنت 

يا حّسان!

 آسف 
  يا سامي!
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مرحبًا يا صغيري!
 لماذا أنت خائف؟

ابني سامي لطيٌف جدًا، 

ويحّب األصدقاء اللطفاء...
فهل أنت لطيف؟

 يا بنّي، أنت قوّي ، وحينما تخبرني 

بمشكلتك فسنحّلها معًا!

ال َتسمْح ألحٍد بإزعاجك، وإن لم 

كبير...
تستطْع فاْسَتِعْن بشخٍص 



1

2
3 4

5 6

تنفيذ: صدام العدله
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ما رأيكم في 

أن نصنَع لعبًة 

مسلّية؟
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ا نرسم!  هيَّ
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لِحاٌف ِمن ثلج!

كلَّ صباٍح، تنُظُر ندى ِمن نافذِة المطبخ إلى األطفال واألراجيح في حديقة الحـّي.
َسِمَعْت ندى اليوَم أصواَت األطفال عاليًة، فوقفْت على أطراِف أصابِع قَدَمْيـها عند النّافذة، 

ثـّم نادْت: 
غيُر واألرجوحُة الحمراء؟ ماما! ماما! أيَن المقعُد األصفُر الصَّ

رّدْت ماما: في مكانِـهما. انُظري جّيداً. 
ال أرى سوى لحاٍف أبيَض كبير، واألطفاُل يأخذوَن منُه ُقطناً لَيصنُعوا ُكرًة كبيرًة.

حملْت ماما ندى، وقالْت: إنُّه لحاُف الثّلج، يصنُع األطفاُل منُه َرُجَل ثلج.
لم تـَر ندى ثلجاً في حياِتـها. فقالْت: َمْن َوَضَعُه؟

وارَع والحديقة. هطَل الثَّلُج في الليل حتّى غّطى الشَّ
استغربْت ندى: هِل الثّلُج ِمن ُقماٍش؟

ابتسمْت ماما: هو مطرٌ َتـجّمَد، فصاَر ثلجاً. 
َد؟ - وكيَف َتـجـمَّ

َفَتـَحْت ماما الثّـّاجَة، ورفعْت ندى: انُظري إلى الثَّلج ُهنا! في األعلى عنَد الُغيوم، تأتي رياٌح 
ُل قطراِت الماء فيها إلى نَُدِف ثلج تهطُل على األرض. باردةٌ ُتـحوِّ
لَمَعْت عينا ندى: فهمُت، وقبَل أن تناَم األرُض ينزُل لحاُف الثَّلِج 

عليها في الليل!
هار إذا كانْت بُرودُة األرض كافيًة بحيُث ال يذوُب الثَّلج. - أو في النَـّ

ّمـي! دعينا ننزل لنصنَع ِمـَن 
ُ
             هّزْت ندى رأَسها، وقالْت: هّيا يا أ

              الثَّلِج َرُجاً قبَل أن َيُذوب.

رسوم: سالم محمود
قصصقصة: سالم عيد

   شامة
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قصص
   شامة



الكسالنالكسالن

أصدقائي! هو ليَس 
طفاًل كسواًل في 

المدرسة، بل هو حيواٌن 
لطيٌف من الثديّات 

يُدعى الكسالن.

يَتـحرُّك حيواُن الكسالن ببُطٍء ال 
يُصدّق، فُسرعتُُه ال تتجاوزُ ثالثَة 

أمتاٍر في الدَّقيقة الواحدة.
 لُه مخالُب طويلٌة 
في أطراِفه، وهذا 
ما يَـْجَعلُـُه يسيرُ 

بُصعوبٍة 
شديدٍة على 

األرض.
20

»سهيل وكميل فادي تاجر« يصنعان صديق العدد 
 الكسالن، بعد أن بحثا عن معلوماٍت عنه...

وأنتم أصدقائي! ما رأيكم في أن تصنعوا حيوانكم 
المفضل؟!



تَتعلّـُق صغارُ الكسالن 
بأُّمـهاِتـها ُمّدَة سنٍة كاملة، 
تَتعلّـُم في أثناِئـها كيفيَّة 
األكل وإيجاده، وبعَد ذلَك 
تَتأْقـلَـُم مَع حياِة الُعزلة. 

يقضي الكسالُن حياتَُه فوَق 
األشجار، ويَتغّذى على أوراِقـها، 

ويحتاُج إلى ثالثيَن يومًا لهضـِم 
عام، كما يخرُج الكسالُن من  الطَّ
أماكنه اآلمنة في األشجار للتَّبـرُّزِ 

والتَّبـوُّل مرًّة واحدًة أُسبوعيًّا.

تجتمُع حيواناُت 
الكسالن بعضها مَع 

بعض في أثناِء موسـِم 
التَّزاُوِج فحسب.

واآلن أصدقائي! 
هل َعرفتُـم 
ـَي  ِلـَم ُسمِّ
هذا الحيواُن 
بالكسالن؟!
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إعداد: منهال الغضبان

علوم              
شامة



رسوم: غادة حداد
قصصقصة: خليل البيطار

   شامة
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َحَكْت سامية لصديقها َدبُْدوب حكايًة لكي ينام. أصغى دبدوب إلى صديقِته، وهي تحكي 
ابعة، ولـّمـا الحظْت أنُّه غفا شّدِت الغطاَء  تي َيسمُعها للمّرة السَّ

ّ
بعة ال لُه حكايَة األقزام السَّ

عليه، ونامت.
انسلَّ دبدوب بـخّفٍة من تحت الِغطاء، وبحَث عن ورقٍة 

وأقام ُملّونة، ثـّم رسَم نافذًة واسعة، وقمراً يتمّشى 
بين النجوم، ورسَم مزماراً وطفاً يعزُف عليه.

بعَد أْن عا صوُت العزف، أفاقْت سامية، وعرفْت أّن 
ـها، وذهَب ليرُسَم، فنََوْت أن َتـلُوَمُه، لكنّها 

َ
دبدوباً غافل

رأِت اللوحَة الجميلة، وسمعِت العزَف الَعْذب، فَشكرْتُه 
ها عن رأيها في لوحِته أجابت:

َ
على عملِه، ولـّمـا سأل

        تحتاُج اللوحُة إلى إضافاٍت قليلة إلغاق الفراغات، 
                  وإلى تظليِل المساحات عنَد الّزوايا، وتحتاُج 

رير.  ـَقها فوَق السَّ
ّ
                       إلى إطاٍر  كي نُعل

                              عاَدت سامية إلى النَّوم، وَترَكت 
                                      الدبدوب َيُعدُّ مع القمر النُـّجوَم  

                                              الامعة.

َدبُْدوب الّرّسام



قصص
   شامة
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رسوم: أحمد حاج أحمد
سيناريوسيناريو: سريعة سليم حديد

     شامة

ماذا َكَسْرِت يا ماسة؟!

لماذا َكَسْرتِه؟!

ال أْعِرف.

ال تخافي يا ماسة!
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ِلَم ِصْحُت بها؟! 

الحمُد هلل... ال ُمشكلة يا حبيبتي! 

لم 
ُتْجَرحي. 

عليَّ أْن أكوَن لطيفًة 
مَعها.

ال تخافي!
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وسام هشام الحلبي
صديق مجلة شامة

شهد محمد إسماعيل
الصف األول
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،
ً
مرحبا

عمري 11 سنةأنا توليب عنقة

كاترينا هشام الحلبي  8 سنوات
هواياتي الرسم والمطالعة

سارة هشام الحلبي  10 سنوات
هواياتي الرسم والسباحة
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تاليا عماد الدين برما
 عمري 3 سنوات هوايتي الرسم
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رسوم الغالف: سناء قولي


