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ألٌف باٌء تاٌء ثاء
هذي أحرُفنا الحسناء
تحيا معنا، تخطو معنا
حرفًا حرفًا حتى الياء

ْل أْن تلمَح بّطة  فتخيَّ
تمشي صبحًا دون الباء!

أو توتًا ُحلوًا وجمياًل
أضحى توتًا دوَن التاء!

أوَغَنمًا يثغو في المرعى
كيف سيثغو دوَن الثاء؟!

وتخّيْل أن تلمَح غيمًا
يعلو يعلو دوَن سماء
تحِمُلُه كي يولَد ماء!

سيٌن سارت في البستان

تبحُث عن ظلٍّ وأمان
قرأت درسًا، فرأت شمسًا

َعَلمًا يزهو باأللوان
رفرَف سوريَّ األلحان

ألٌف باٌء تاٌء ثاء
ما أحلى ُلغتي الحسناء!
تحيا معنا، تخطو معنا
حرفًا حرفًا حّتى الياء



3رسوم االفتتاحية: عدوّية دّيوب



قصة: موفق نادر
رسوم: ريم عسكري

 قصة 
شامة

بيُت الحروف

استيقَظ حرُف األلف كعادته باكراً هذا الصباح. وقَف بقامته الفارعة، 
ونظَر إلى الحروف التي كانت ال تزاُل تغطُّ في النوم.

راَح يضحك، حتى فتَح حرُف الباء عينيه متثائباً. ركّـَز النقطَة 
تحَته، وقال مخاطباً األلف:

يا صديقي! تمنّيُت لو أكون مثلك طويالً وممشوقاً 
كجذع شجرة السرو!

 األلُف، وقال:
َ

ضحك
ال يا صديقي! أنت أيضاً جميٌل ومفيد مثل 

بقية الحروف. انتظر! أعددُت اليوم لعبًة جميلة. 
سنبدؤها حين تستيقُظ الحروف.

- لعبة؟ يا سالم! إنني أحبُّ اللعَب كثيراً.
- نعم، لعبة. وّزْع أقالماً وأوراقاً على الحروف جميعاً، ليرسَم 
ُق اللوحات في بهو روضة 

ّ
 اسُمه به، وسنُعل

ُ
كلٌّ منها شيئاً يبدأ

األطفال، لكي نصبَح أصدقاَءهم. 
- إنها لعبةٌ ُمشّوقة. سيكوُن لدينا ثمان وعشرون لوحًة جميلة!

- نعم، أحسنت.
ـَمـها حرُف  أفاقت الحروُف، فوجَد كلٌّ منها ورقًة وأقالماً ملّونة، وَفـهَّ

األلف طريقة اللعب.
دبِّت الحركة، وأنجزت الحروُف العمَل في نصف ساعة، لكّن الذي حدَث 

كان مفاجئاً!
بعَد دقائق قليلة، ترفُع الحروف لوحاِتها بأيديها، في حين أّن حرَف األلف يتفّقُدها 

واحداً واحداً: هّيا نـَر ما رسمُتـم أيّها األصدقاء!
حرف الباء: بيت. 4



 قصة 
شامة

التاء: توت.
الثاء: ثوب.

الجيم: جوز.
الحاء: حديقة.

الخاء: خوخ.
حرف الدال: دودة.

 مجموعُة الحروف، ثم يسوُد الهدوُء من جديد.
ُ

تضحك
الذال: ذبابة!

يزداد الضحك.
الراء: رّمان.
الزاي: زهرة.

حرف السين: سمكة.
الشين: شبكة.
الصاد: صنّارة.

َق حرُف الباء: يبدو أّن هؤالء األصدقاء يعيشون 
ّ
عل

قريباً من البحر!
ُيكمُل حرُف األلف تالوَة األسماء:

وأنت يا حرَف الضاد! ماذا رسمت؟
- ضوء.

الطاء: طاولة.
الظاء: ظفر.

العين: عصفور.
الغين: غصن.

الفاء: فجلة.
القاف: قنديل.
الكاف: كعكة.
الالم: لسان.

الميم: منديل.
الهاء: هدهد.

حرف الواو: وطواط.
- وأخيراً أنت يا حرَف الياء! ماذا رسمَت لنا؟

- رسمُت يمامة.
وبينما كانت الحروُف تضحك فرحاً، وتنظُر إلى 

حرف األلف لكي تعرَف ما رسَم، رفَع لوحَته عالياً 
لكي تراها الحروف، فُفوِجئَت لـّمـا قرأت على 

حبُـّكم.
ُ
الورقة كلمة: أ
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الحروف
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رسوم: دعاء الزهيري
شعرشعر: بيان الصفدي

ألــــــٌف باُء   تـــاٌء ثـــاُء   شامة
نحن األصحــــاُب الرُّفقاُء

مختلفوْن     
متَّحدوْن

وجميعاً دوماً سنكــوْن
وإذا دخلْتنا الحـركـاْت
أعطتنا نغماً وِصفـاْت

فتحْه
ضمْه 
كسرْه

ْه       َشـدَّ
ْه َمـــدَّ

أحياناً نأتي بسكوْن
ًَيْتبُعنا ِحيناً تنـــويْن نطلُب دومـــاً علما
حتى لو في الصيْن
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هّيا نلعب الغّمـيضة!

كان يوماً ربيعياً مشمساً. فكّر الفأُر 
فستق في أنه يوٌم مناسب للعِب 

الغّميضة، لكْن مع من سيلعب؟ تقّدمت البقرة مورة، وقالت: ُيـمكنني أن ألعب معك!
ردَّ فستق: ال، ال. أنِت كبيرةٌ، وأنا صغير. ال يمكن أن نلعب معاً.

تقافَز الكلب سلوقي، وقال: أنا أحبُّ الغميضة. هيا نلعب!
هـزَّ فستق رأسه، وقال: ال، ال. أنت طويٌل، وأنا قصير. ال يمكن أن نلعب معاً.

جاء الخروف أبو صوف، وقال: ُيـمكنني أن ألعب 
الغميضة.

ـُه فستق، ثم قال: ال، ال. أنت سميٌن، وأنا 
َ
تأّمل

نحيل. ال يمكننا أن نلعب معاً.
خرج القنفُذ قّشة من ُجحره، وقال: ُيـمكننا أن 

نلعب معاً بالتأكيد.
 أشواكاً 

ُ
قال فستق: ال، ال. أنت تملك 8



رسوم: لينا  نداف
قصة: يمام خرتش قصص

   شامة

قاسية، وأنا أملك فرواً ناعماً. ال يمكن أن نلعب معاً.
صعَد فستق بعد ذلك إلى الشجرة ليبحث عن رفيق 

جديد، فلم يجد، فجلس على الغصن وحيداً حزيناً، ثم نظر 
إلى األسفل، فرأى البقرة والكلب والخروف والقنفذ يلعبون 

الغميضة معاً، وكانوا يقفزون، ويضحكون، فنزَل، واقترب منهم، 
وسأل: هل تسمحوَن لي باللعب معكم؟ 

ها ُتـحّب 
ّ
ردَّ الجميع: بالتأكيد يا فستق! هّيا نلعب! الحيواناُت كل

اللعب.
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الشمُس تسبح
 رسوم: ستيفاني وي

تأليف: نا خامهوانغ
سيناريوترجمة: تانيا حريب

   شامة

في الّسماء الّصافية، كانت الشمس حزينًة ووحيدة.
تنظر نحو األسفل، وترى األسماك تسبُح في الماء بسعادة.

قالت لألسماك راغبًة في االنضمام إليهّن: كم َتظهْرَن 
سعيداٍت معاً! أُيـمكنني اللعب معكّن؟

لـّمـا اقتربت، صاحت األسماك قائلًة: ال تقتربي من فضلك! 
سيصبح الجـّو حاّراً جّداً حولنا.
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سيناريو
   شامة

غّطي نفسي بقطعة قماش.
ُ
قالت الشمس: سأ

لكنَّ النيران أخذْت تشتعل في القماش!
“بووهوو!” بدأت الشمس بالبكاء.

         سأل طائرٌ يطير قريباً منها: لماذا تبكين؟
أجابت: أريُد أن ألعب مع األسماك، لكنني حاّرةٌ جداً، وسأحرقهّن إذا 

اقتربُت منهّن كثيراً.

قال الطائر: اذهبي إليهّن في المساء حينما يكون الطقس 
بارداً، وبذلك لن يحترقن.

في ذلك المساء، نزلت الشمس إلى النهر.
“سبالشششش”!

وقالت: أخيراً أصبح في إمكاني السباحة مع األسماك!
قالت األسماك فرحًة: لم َيُعد الجّو حاّراً جداً حولنا.

قالت الشمس التي لم َتُعد حزينًة ووحيدة: سنلعُب 
11              معاً كّل مساء!



كّون كلمات مفيدة من 
هذه األحرف.
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تسالي 
شامة

رسوم: زبيدة الطاّلع

13

ضع الحرف المناسب في الفراغ.

بـــيــــ..........

عـنــــ.........

........ـــوب



هّيا نرسم!

ماريا نادر
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هّيا نصنع 
سمكة!
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النملُة والحمامة
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كانت النملة تشعُر بالعطش، فجاَءت إلى النهر لتشرب من مياهه العذبة، وفي 
طريقها انزلقت، ووقعت في الماء.

كادت النملة تغرق، لكْن من ُحسن حظها أّن حمامًة حّطت على شجرة قريبة من 
النهر، فالحظت أّن النّملة في مأزق. 

لم تر النملُة الحمامة، لكنَّ الحمامة قّررت مساعدتها، فالتقطت ورقَة شجر، 
ورمتها قرب النملة التي تحاول النجاة.

تحّركت النملة في اتجاه الورقة، ووقفت عليها، فحملتها إلى اليابسة بأمان.
بعد عدة أيام، كان هناك صّيادٌ يراقُب الحمامَة ليصطادها. رأته النملة، فأرادت 

أن ُتنقَذ الحمامَة بسرعة.
عّضت النّملُة قدَم الصّياد، فصرَخ: »آخ... آخ«. 

قت بعيداً، ترفرف بجناحيها بسالم.
ّ
رمى الشبكَة من يديه، فطارِت الحمامُة، وحل

رسوم: غادة حداد
ترجمة: رهف شويكاني قصص

   شامة



سيناريوترجمة: رنا زحكا
   شامة

هل ُهناَك أحدٌ مثلي؟
 أتساءُل عّما إذا كان هناَك كائن آخر مثلي 

في مكاٍن ما من العالم.

له خصالُت َشعري األجعد نفسها.
ويمتلُك عينيَّ وأُذنّي.
ولُه ضحكتي نفسها.

يبدو مثلي تمامًا.

يتحّدث مثلي أيضًا. 

وال يستطيُع ِفْعَل 
ما ال أستطيُع 

فعله. 
 ُيمكنه فعُل ما ُيمكنني فعُله.
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ها. راقبُت الوجوهَ كلَّ
 لم أجد كائنًا مثلي في أيِّ مكان.

سيناريو
   شامة

 لقد بحثُت وبحثت في كّل مكان ألجَد كائنًا آخر مثلي.
نزلُت إلى الحديقة، ونظرُت خلَف األشجار.
نظرُت حولي في األعلى وفي األسفل.

أنا ُممّيز. آه! هذا حقيقّي!
لكن ليَس أنا فحسب، أال تروَن هذا؟

كم مميزون! أنتم كلُّ
19



رسوم: عدوية ديوب
قصص
   شامة

شامة في مملكة تدمر
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قصة: م.مجد حجازي



قصص
   شامة

مرحباً أصدقائي! يبدو أنني في مكاٍن جديد. أشاهُد حولي كثيراً من الناس، وُهناك سّيدةٌ جميلة 
تخاطبهم بقّوة وُجرأة. من هي يا ُترى؟ وأين أنا؟ ياقوت! أيّها الرّحالة الصغير! أين أنت يا صديقي؟!

- شامة! أنا هنا، ونحن اآلن في مملكة تدمر، وعلى مدّرجات مسرح تدمر الكبير، وتلك السيدة هي 
جاعة، حاكمة مملكة تدمر. زنوبيا، الـملكة الشُّ

- ياه! ما أجمَل تلك األعمدة العالية! وما أروَع األقواس المزخرفة! ُتدِهُشني األبنيُة ذات الحجارة 
الوردية. ياقوت! انُظر إلى األفق! أليست تلك أشجار النخيل؟ ما أكثرها!

- بُنَيت تدمر في قلب البادية السورية بين واحات النخيل، وإلى جوار نبع مياه غزير، 
ولذلك ُسّميت بالميرا.

- بالميرااا... تدمر... بالميرااا ... تدمر.
-  هييي أيّها العصفور! ما رأيك في أن تبحث عن معنى كلمة بالميرا؟ أّما أنِت، يا شامة، 

فانظري حيُث قافلُة الـِجمال الـمحّملة بالبضائع! إنه الشارع الرئيس الذي يضمُّ 
مئات األعمدة، وينتهي بقوس النصر الشهير، وهناك أيضاً الساحُة العاّمة الواسعة 

والحّمامات والمعابد والبيوت والسور المحيط. 
شامة! هّيا بنا إلى متحف تدمر لنشاهَد أجمل المعروضات والتماثيل، ولنتعّرَف حروَف 
األبجدية التدمرية المنقوشة على الحجارة منذ آالف السنين، وقد ترجــَم غالبّيَتها عالـُم 

اآلثار السورّي خالد األسعد.
           هّيا يا شامة! أسرعي، وال تنسي حقيبتك وآلة التصوير، لنلتقَط أجمَل الصور من 

             موقع قلعة تدمر الشامخة فوق رأس الجبل البعيد.
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أصدقائي األطفال! 
هل فّكرتم يومًا في التقاط 

صورة مع الكوكا، الحيوان الُمبتسم دائمًا؟! لقد 
استطاعت ابتسامُته التي ال تفارق وجَهُه َجْذَب كثير 

من السّياح إلى أستراليا اللتقاط الصور معه ونشرها 
على وسائل التواصل االجتماعي. 

علوم
   شامة

الكوكا ملُك االبتسامة!

ما سرُّ ابتسامته؟
إذا نظرتم إلى وجه حيوان الكوكا 

فسيلفتكم شكُل فمه الممّيز الذي 
ُيشبه شكَل الفم المبتسم، وهذا ما 
جعله يتمّتع بشهرٍة واسعة كأسعد 

حيوان على كوكب األرض.  
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إعداد: ميس العاني
علوم

   شامة

يتمّيز حيواُن الكوكا بحجمه 
الصغير الذي ُيشابُه إلى حدٍّ 
ُزهُ  بعيد حجَم القطة، كما ُتميِّ

أذناهُ ُمستديرتا الشكل.

نشيٌط في الليل وذو قدرة 
ق األشجار  عالية على تسلُّ

غالبًا ما يخلُد حيوان الكوكا إلى 
النوم بين النباتات الكثيفة في أثناء 
ساعات النهار، في حين أّن النشاَط 

الُمفرط ينتاُبُه في أثناء الليل.
يأكُل البذوَر واألوراق والجذور واألعشاب، 
ويعتمُد على نبات الصّبار للحصول على 

الماء الذي يحتاج إليه، وهو مشهوٌر بقدرته 
ق األشجار. 23العالية على تسلُّ

أسعُد حيوان على وجه 
األرض

أسعُد حيوان على وجه 
األرض



قصصقصة: ضحى جوادرقصُة الربيع الـُمستديرة
   شامة

رسوم: سالم محمود

في يوم مشمس، خرجُت أنا وأختي مع ماما وبابا إلى البساتين 
القريبة من بيتنا، ولّما وصلنا استقبلنا الهواُء اللطيف، وبدأ يدور 

ويرقُص من حولنا. جعلنا ندور معه، ونرقُص جميعًا رقصًة مستديرةً، 
ونحن ُنغّني ونضحُك كثيرًا. صارت أشجاُر التّفاح والليمون تتمايُل 

فرحًة معنا، واألزهار العطرة على األغصان تدوُر وتضحك معنا أيضًا، 
فر واألرجوانّية، واألعشاب الُخْضر كّلها صارت  حتى األزهار البرية الصُّ

ترقُص معنا... وبينما كّنا ندور ونرقص، صاحت أختي، وهي تشيُر 
بيدها: 

انظروا إلى السماء!                                                    
نظرُت إلى السماء، فرأيُت أعدادًا كبيرةً من الطيور الكبيرة تحوُم، 

وُتؤّدي حركاٍت رائعًة في السماء. 
قال بابا: هذه طيوُر اللقلق المهاجرة. لقد عادت من رحلتها الشتوية. 

أضافت ماما: إن هذه الطيور سعيدةٌ، وهي ُتشاركنا رقصَة الربيع 
الجميلة!  

ولّما َفَرْغنا من المرح والرقص ُعدنا إلى البيت سعداء، ومنذ ذلك 
اليوم تعّلمُت رقصَة الربيع الُمستديرة .
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قصص
   شامة
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يومياتي

26
زين أنور الشحف

عمري ثماني سنوات

نبيل تنبكجي 
عمري أربع سنوات

فاطمة عمار بالن
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فيصل بيرقدار  
عمري ثالث سنوات

عروة رامي العلي
عمري أربع سنوات

تيم إياد عثمان

عمري أربع سنوات

يزن وشهد عيسى



س. 
ن العدد: 100 ل.

ثم

رسوم الغالف: ضحى الخطيب


