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  »أطفال مبدعون«»أطفال مبدعون«
سلسلة قصصّية سلسلة قصصّية 

يكتبها األطفال ويرسموهنايكتبها األطفال ويرسموهنا

رئيُس جملس اإلدارةرئيُس جملس اإلدارة
وزيرُة الّثقافةوزيرُة الّثقافة

الدكتورة لبانة مشّوحالدكتورة لبانة مشّوح

اإلرشاف العاّماإلرشاف العاّم
املديُر العامُّ للهيئة العاّمة الّسورّية للكتاباملديُر العامُّ للهيئة العاّمة الّسورّية للكتاب

د. ثائر زين الدين د. ثائر زين الدين 

رئيس التحريررئيس التحرير
مدير منشورات الطفلمدير منشورات الطفل

قحطان بريقدارقحطان بريقدار

ااإلرشاف الطباعّي                    اإلخراج الفنّيإلرشاف الطباعّي                    اإلخراج الفنّي
    أنس احلسن                                         حنان الباين    أنس احلسن                                         حنان الباين
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ـنونو ـنونوسالي والسُّ سالي والسُّ

       قصــة ورسوم
     شام حاج حسين
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ــناَك  ــت ُهـ ّمان، كان ــرُّ ــّل الـ ــة ت  يف قري
طفلــٌة مجيلــٌة ُتدعــى ســايل.



6



7

ـــها بــأنَّ   يف يــوم مــن األيــام أخرَبْتـــها أمُّ
جّدَتـــها مريضــٌة، وُتريُد ُرؤيَتـــها.
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ـــها أن ُتعطَيـــها سّلـــًة   طلَبْت سايل إىل أمِّ
َمـــها إىل  ّمان لكي ُتقدِّ بــًة ُمـــمتلئًة بالـــرُّ ُمرتَّ

ّماَن كثريًا. جّدهتــا، فهــي ُتـــحبُّ الـــرُّ
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ُسور  بــُكلِّ  ـــها:  أمُّ هلــا  قالــْت    
ــريًا،  ــِك كث ـ ــِك ُتـحبُّ ــي! جّدُتـ ــا حبيبت ي

بُرؤيتِــك. مــرورًة  وســتكوُن 
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 يف طريقها إىل بيِت جّدتِـــها، رأْت ســايل 
ــنونو، فقــاَل هلــا: هــل ُيـــمكُنِك  طائــَر السُّ
ِعــب معــي؟ قالــْت ســايل: اذهــْب ِمـــن  اللَّ

ُهنــا بُرعــة! 
نونو، وبدأ بالُبـكاء. حزَن طائـُر السُّ
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 ثـــمَّ قابَلـــها ثعلــٌب مــّكار، فقالــت لــُه 
 ســايل: مــاذا ُتريــد؟ أجــاَب الثَّعلــب: 

ّماَن الذي مَعك.  ُأريُد أن أتناوَل الـرُّ
اخ. وبدأْت سايل بالصُّ
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ــَر  ــأسَع، ونقـ ــنونو، ف ــها السُّ  َسـِمـَعـ
وار،  بالــدُّ رأُســُه  فبــدَأ  الثعلــب،  رأَس 
ــكَرْت  ــف. ش ــو خائ ــدًا، وه ــرَب بعي وه
عام  ــنونو، ودَعـْتـــُه إىل تنــاُول الطَّ ســايل السُّ

ــها. ــت جّدتِـ ــذ يف بي اللذي
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ســايل  بـــحفيدهتا  الـــجّدُة  رّحَبــت   
ولـّمـــا  عــام،  الطَّ وأكُلــوا  ــنونو،  وبالسُّ
ــجّدَة،  ــايل والـ ــنونو س ــكَر السُّ ــَرُغوا ش َفـ

بعيــدًا.  ووّدَعـُهـمـــا، وطــاَر 
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