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اإلخراج الفني
هبة خليل عازر

اإلشراف الطباعي
أنس الحسن

في أّول أيام المدرسة، تُراودني أجمُل المشاعر، 
ففي قلبي ُحبُّ الفنّان للفرشاة ولأللوان، 

وفي فكري حلٌم ألديب، أّن النورَ هناك قريب!
أنظُر إلى نفسي، وأنا أرتدي ثياَب المدرسة، 
فأتخّيُل طبيباً في ُمستشفى، أو مهندساً 

يُنشئ بناًء، أو أستاذاً بارعاً يتألُّق أماَم 
تالميذه.

أمضي ُمسرعاً إليها، إلى الراية المرفرفة 
كتُب حرفاً، وأنهُل ِعلماً، وكّلي  على جبينها، أ

، دون غرور، أبدُع فنّاً، أمزُج لوناً، أرسُم 
ٌ
ثقة

بستاناً وزهوراً. 
يا مدرستي! أجراُس القلب تُقَرُع، 

وتُنادي: أنِت النور، وأنا أمضي إليِك بكّل 
سرور.
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3رسوم االفتتاحية: عدوّية دّيوب



رسوم: آمنة محّناية

 قصة : جوليا دونالدسون
ترجمة: رنا زحكا

قصص
   شامة

فتحُت كتاباً

4

فتحُت كتاباً، وخطوُت داخله، اآلن، ال يمكن ألحد 
أن يجَدني. لقد تركُت مقعدي، بيتي، طريقي، 

مدينتي... وعالمي كّلُه قد صار خلفي. ارتديُت 
 
َ
العباءَة، وانزلقُت فوق الحلبة، وابتلعُت الجرعة

السحريّة.
لقد قاتلُت تنّيناً، وتناولُت العشاء مع ملك، 

ثّم غطسُت في محيٍط ال قْعَر له. فتحُت كتاباً، 
والتقيُت بعض األصدقاء شاركتُهم دموعهم 

وضحكاتهم، ورافقتهم في الّدرب بمطّباته 
وُمنحنياته، حتى بلغنا معاً السعادَة األبدية.

أنهيُت كتابي، وخرجُت منه، لم يعْد في إمكان 
العباءة إخفائي. ال يزال مقعدي وبيتي على حالهما، 

إنّما، لدّي اآلن كتاٌب في داخلي.
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 »
ُ
اَمة

َ
»ش

ُعنواُن َمحّبتِنا 

أهالً أهالً بأحّبتِنا 
ُكْم عن روَضتِنا 

ُ
حّدث

ُ
ْسأ

ْفيها نكتُب، فيها نقرأ
نلعُب، نرسُم بحراً، مرفأ
 الِقَمِم

َ
َعَلماً يَْعُلو فوق

بُذُل رُوحي ودمي
ُ
ولُه أ

*

ألِفاً نكتُب، باًء، تاْء
ثاًء، جيماً، حاًء، خاْء

، نَحَفُظ يا أطفاْل
ُ
نقرأ

نرُسُم أشجاراً وِظالْل
نرسُم نَْهراً، َمْرجاً أخَضْر
وُطُيوراً ساحرَة الَمْنَظْر

*
في الباحِة نَلُهو، ال نتَعْب

ِب األخضِر نلَعْب
ْ

وعلى الُعش
ما أسعَدنا يا أصحاْب!

في الرَّوَضِة تَْحُلو األلعاْب
*

ْ
وُمَعّلمتي تُدَعى راَمة

»
ْ
 لي َدْوماً ِمن »شاَمة

ُ
تقرأ

ِقَصصاً، أشعاراً تَْجِذبُني
ْ
َغنِّي كَحماَمة

ُ
فأطيُر، أ

كراً لمجّلتِنا 
ُ

كراً ش
ُ

ش
« ُعنواُن َمَحّبتِنا

ُ
»شامة
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رسوم: لينا نّداف

قصص
   شامة

ِشعر: عباس حيروقة 

أهالً أهالً بأحّبتِنا 
ُكْم عن روَضتِنا 

ُ
حّدث

ُ
ْسأ

ْفيها نكتُب، فيها نقرأ
نلعُب، نرسُم بحراً، مرفأ
 الِقَمِم

َ
َعَلماً يَْعُلو فوق

بُذُل رُوحي ودمي
ُ
ولُه أ

*

ألِفاً نكتُب، باًء، تاْء
ثاًء، جيماً، حاًء، خاْء

، نَحَفُظ يا أطفاْل
ُ
نقرأ

نرُسُم أشجاراً وِظالْل
نرسُم نَْهراً، َمْرجاً أخَضْر
وُطُيوراً ساحرَة الَمْنَظْر

*
في الباحِة نَلُهو، ال نتَعْب

ِب األخضِر نلَعْب
ْ

وعلى الُعش
ما أسعَدنا يا أصحاْب!

في الرَّوَضِة تَْحُلو األلعاْب
*

ْ
وُمَعّلمتي تُدَعى راَمة

»
ْ
 لي َدْوماً ِمن »شاَمة

ُ
تقرأ

ِقَصصاً، أشعاراً تَْجِذبُني
ْ
َغنِّي كَحماَمة

ُ
فأطيُر، أ

كراً لمجّلتِنا 
ُ

كراً ش
ُ

ش
« ُعنواُن َمَحّبتِنا

ُ
»شامة
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رسوم: ريم العسكري
قصةقصة: زينب دليل

ولَِم العناء؟!   شامة

8

في يوم من األيام، لّما كان الجندُب ُمنشغالً بقضِم وريقات 
زهرة بيضاء وقعت عينه على خلية نحٍل تعّج بالنحالت التي تحمل 

الرحيق وحبات الطلع، فقال مستغرباً: لَِم كّل هذا العناء؟
رّدت نحلة: نصنُع العسَل استعداداً للشتاء.

سأَل الجندُب: ولَِم العجلة؟



قصة
   شامة

9

لم تهتّم النّحلة بتعليقه، وواَصَلت عمَلها بهّمة ونشاط، والجندُب يراقبها حتى المساء.
ربَُه رتُل نمالت تحمل 

ُ
ذات صباح، لّما كان الجندب مستلقياً تحت ظّل ورقة خضراء، مّر ق

فر.  وزنها من حبات القمح الصُّ
َ

ُكلٌّ منها أضعاف
سأل الجندُب إحدى النمالت: لَِم العناء، وأنت تعيشين في حقل بهذا السخاء؟

أجابت النملة: نستعّد لقسوة الشتاء. 
كَمَلت طريقها، والجندب يراقبها حتى المساء. وأ

في المساء، لّما انشغَل الجندب بعدِّ نجوم السماء سمَع صوت 
رفرفة أجنحة الخنافس المهاجرة، فسألها: إلى أين تذهبين 

في هذه الليلة الظلماء؟
رّدت على َعَجل: نهاجر بعيداً إلى مكان دافئ قبل حلول 

الشتاء.
سأل الجندب: ولَِم العناء؟ ال يزال الجّو 

جميالً في األرجاء.
طارَت الخنافُس مبتعدًة، واستمّر 

الجندُب يراقبها، وهو يدندن لحن الربيع.
 هواٍء باردة، فطارَت 

ُ
فجأة هّبت نسمة

 المتبّقية على الغصن حيث كان 
ُ

األوراق
الجندب مستلقياً، فتكّور على نفسه، 

ر: 
ّ
حتى ُسِمَع صرير أطرافه، ثم فك
يا ويلي! لقد حّل الشتاء سريعاً، 

وأنا بال مأوًى وال غذاء.   
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رسوم: راند الّدبس
قصصسيناريو: د. هند مصطفى

   شامة

أشعُر بالحزن.

ال أريُد أخًا أبدًا.

أشعُر بأن أسرتي تُهملني.

أريُد أن أقرَص أخي 
الصغير من قدمه.

أشعُر بالغيرة.

أريد اهتماماً من 
أسرتي.  

 جديد.فيولنت
ٌ

 أصبَح لفيولنت أخ
خششششش...
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قصص
   شامة

دّراجتي رفيقُة 
المشاوير 

أمرُح فيها، أطير 
والقطط تموُء 

بسعادة: 
مياوو مياوو 

مياوو...

هل في إمكاني 

الحصول على هديّة؟ 

ياااي... سألعُب 
مع أخي الصغير بالكرة!



، وهما طويلتان، ألسمَع بهما  اقتراَب خطوات العدّو، فأقفز هاربًا قبل أن يصَل إلّي.لوُن أُذَنيَّ ورديٌّ

12

وهذا ما ُيساعُدني في القفز بسرعة لكنَّ رجَليَّ الخلفّيَتين طويلتان، حجُم جسمي بحجم جسم طفل صغير، األرنب
هنا وهناك.

يا أطفال! رّحبوا بي بحرارة، 
وأفِسحوا الّطريَق أمامي، 

فأنا بطُل السباق.



علومإعداد: فاطمة هاشم
   شامة

طعامي األعشاب والخضراوات، 
وأحبُّ الجزر.
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سباق معي؟هل تريدون دخول 

أتحّرك على رؤوس أصابعي 
كراقصة الباليه.

فروي طويٌل وناعم، وذيلي قصير.
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ما هوايتك المفّضلة؟

قالت المعلمة ياسمين للتالميذ: دعوا حقائبكم 
المدرسية في الصف، ولنذهب إلى الحديقة، ألّن درس 
اليوم عن النباتات الزهرية، وهناك ستفهمون الدرس 

جيداً.
فرح نبيل وعماد وسالي وعال وتبارك كثيراً، وخرجوا 
في نسق جميل يمشون خلف المعلمة في اتجاه 

الحديقة.
ولّما دخل التالميذ الحديقة، أخذت المعلمة تشرح 

لهم عن أجزاء النباتات الزهرية المنتشرة في أرجاء حديقة 
الروضة.

 تحوم فوق رؤوسهم، 
ٌ
 وفي هذه األثناء، أخذت نحلة

فخاف الجميع، وَصاَحت المعلمة بهم: ال تخافوا! 
إنها تبحث عن طعامها.

سألت سالي: وما طعامها؟
أجابت المعلمة: رحيق األزهار.

قصص
   شامة

رسوم: سالم محمود
قصة: عبد اهلل جدعان درٌس في الحديقة



15

قصص
   شامة
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نحتاج إلى قلم 
تخطيط لنكمل 

الرسم!

فّن الّرسم ببصماِت األصابع!

هّيا نمرح!

ضع بصمتك!
١

٢



اصنْع معي ُمنزلَق اللعب!

نحتاج إلى:
١- ورق مقّوى.

٢- الصق.
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تسالي هّيا نلعب!
شامة

١

٢

٣



سيناريو: آالء أبو زرار     
رسوم: عبدو رجولة

سيناريو
   شامة

ال تتأخر! سننتظرك في السّيارة. 
 حذاءك، واتبعنا!

ِ
لكنني ال أعرف كيف أعقُد الرباط. ارتد

ليتك انتظرتني يا أمي!

كيف يفعلها الكبار؟ ُيحّركون أيديهم 
بسرعة، فنحصل على شكل يشبه...

آه! تذّكرُت أغنية أمي عن أرنب 
يسكن حذائي.

أرنٌب في حذائي
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أُذنا األرنب تلتقيان ...أُذنا األرنب تلتّفان
أمسك بهما، شّدهما...أُذنا األرنب تنعقدان...

ها هو ذا ينعقد. لقد نجحت!

يعوُد الفضُل إلى األرنب الذي يسكُن يبدو أّن أحدهم قد تعّلم اليوم شيئًا جديدًا.
حذائي!
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كُل البيتزا ليزا تأ

كل شيئاً سوى البيتزا، وإذا أرادت أن  عنَد ليزا ال طعاَم يعلو على البيتزا، وال تأ
كل، وال تريد أن  تفطر فبيتزا، وعلى الغداء بيتزا، وعلى العشاء بيتزا، فهي ال تأ

كل شيئاً آخر غير البيتزا.  تأ
خرى، وليس فقط البيتزا يا ليزا!

ُ
كوالت أ  يقول األب: عليك أن تتناولي مأ

 ترد ليزا: ال، فأنا ال أريد سوى البيتزا. 
 تقول األم: لكنَّ هذا غير صحّي يا ليزا!

 تجيب ليزا: لكنَّ البيتزا لذيذة. 
   في يوم من األيام، نهضت ليزا      
     لتتناول البيتزا، لكنها الَحظت  

     أنها غريبة الشكل والمكّونات،  
      فليس عليها فطٌر وجبن  

    وزيتون وبندورة كالمعتاد،  
    فقالت متعجبة: 

ما هذه البيتزا العجيبة؟! 

أرى عليها أشياء 
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قصص
   شامة

رسوم: دعاء الزهيري
قصة: أمينة الزعبي

 غريبة. عليها بيض وخضراوات.
 قالت األم: تذّوقيها أوالً، ثم احكمي بعدها يا ليزا!

 من البيتزا، فوجدتها لذيذة جداً، 
ً
قضمت ليزا لقمة

كملت القرص كامالً، وقالت: اصنعي لي منها  وأ
 دوماً يا ماما!

في وقت الغداء، تناولت ليزا بيتزا عجيبة أيضاً، تعلوها 
السبانخ وحّبات من الرمان األحمر. تعّجبت ليزا، 

 وسألت أمها: هل هذه بيتزا جديدة؟
 أجابت األم: نعم، صحة وعافية.

وكانت بيتزا لذيذة حقاً. وهكذا أصبحت ليزا تتناول 
كه  كوالت جميعها، لكنها في شكل بيتزا. الفوا المأ

على قرص البيتزا، واألجبان على قرص البيتزا، 
 واللحوم والحلويات أيضاً. 

َعرت ليزا بالَملل من البيتزا، وعادت إلى تناول 
َ

ش
الّطعام كما يتناوله أهلها، لكنها لم تخسْر شيئاً من 

العناصر الغذائية الالزمة لنموها، ألن أّمها قّدمت 
 إليها الطعام الُمفيد والمتنّوع، لكْن في شكل البيتزا.
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 يمشي في الغابِة ال يَغفْلالفيل

كُل عشباً قرَب الجدوْل  يأ

 ولُه َولٌد يدعى َدْغَفْل

 َمِرٌح محبوٌب وجميل
كْن  لوٌن دا

كن  طبٌع سا
 ماذا يُدعى هذا الكائْن؟ 

 يدعى هذا الكائن فيْل

 ...... 
 حلُو التكويْن

ٌ
 مخلوق

 ضخٌم وحكيٌم ورزيْن

 يملُك من عاٍج نابَيْن

 وله ذيل
ٌ

 ولُه ُعنُق
كْن  لوٌن دا

كن  طبٌع سا
 ماذا يُدعى هذا الكائْن؟ 

يدعى هذا الكائن فيْل 22



شعر
رسوم: مرح تعمري   شامة

ِشعر: عاطف صقر  يمشي في الغابِة ال يَغفْل

كُل عشباً قرَب الجدوْل  يأ

 ولُه َولٌد يدعى َدْغَفْل

 َمِرٌح محبوٌب وجميل
كْن  لوٌن دا

كن  طبٌع سا
 ماذا يُدعى هذا الكائْن؟ 

 يدعى هذا الكائن فيْل

 ...... 
 حلُو التكويْن

ٌ
 مخلوق

 ضخٌم وحكيٌم ورزيْن

 يملُك من عاٍج نابَيْن

 وله ذيل
ٌ

 ولُه ُعنُق
كْن  لوٌن دا

كن  طبٌع سا
 ماذا يُدعى هذا الكائْن؟ 

23يدعى هذا الكائن فيْل



قصة: جايالن زيدان
رسوم: سهير خربوطلي

قصص
السلحفاة توتو   شامة

24

َلحفاة الجميلة، في قّمة أناقتها بعد أن استعّدت للخروج، ولبست حذاءها ذا الكعب  كانت توتو، السُّ
كثر، وهي تحمل كعكة عرس  العالي. ترنّحت به، فلم تكن تلبسه سوى في المناسبات. ترنّحت أ

صديقتها الدجاجة جوجو، فحاولت التمسك بالشّماعة الخشبية قرب الباب، لكنها لم تفلح، فسقطت 
أرضاً، وفوقها الشّماعة والكعكة البنّية التي صنعتها خصيصاً لجوجو، وعلى وجه توتو حّبات الكرز موّزعة 

بانتظام. 
كان المنظر يثير الضحك، لكنَّ ألمها كان بالغاً، ولم تستطع بسببه القيام أو الحركة. 

 باُب البيت، فإذا الطارق جارها فلفول، الفيل الطيب. 
َ

ُطِرق
- مرحباً توتو! ما األمر؟ سمعت صوتاً مرتفعاً، كأّن شجرًة طويلة سقطت في الغابة. 

- ال، ليست شجرة، بل أنا يا فلفول! 
- وأنا هنا لمساعدتك يا توتو! 

حمل فلفول توتو إلى السرير، لكنها ال تزاُل تتألّم بشّدة، فخرج لطلب المساعدة لها، ولّما كانت العنزة 
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نونة قد تهّيأت لحضور عرس جوجو، وخرجت من بيتها، ناداها فلفول: أرجوك يا نونة! نحتاُج المساعدة.
جرت نونة إلحضار طبيب القرية، الجدي الحكيم طبطب. وفي طريقها إلى بيت توتو، قابلت عندوالً، 

طائر العندليب الجميل، فأخبرته بما حدث، فسارع إلى نشر الخبر لدى كّل من قابله. 
التقى األصدقاء جميعاً في بيت توتو لالطمئنان إلى صحتها، وقد نسوا موعد عرس جوجو. لّما رأتهم 

توتو ارتبكت كثيراً، وقالت: 
أصدقائي! أشكركم جميعاً. أنا ممتنّة لشعوركم الصادق، لكْن بقَي على عرس صديقتنا جوجو وقٌت 

قصير، وستحزن إن لم نكن معها. 
اقترح فلفول قائالً: سأبقى هنا مع توتو إن احتاجت إلى شيء، واذهبوا أنتم لحضور عرس جوجو.

 على باب بيت توتو، وهي تقول: 
ً
ولّما همَّ األصدقاء بالخروج وجدوا جوجو العروَس بنفسها واقفة

 الجميُع بخبر سقوطك وتأّذيك. ربما كنُت أنا السبب، ألنني طلبُت إليك إعداَد 
َ

صديقتي الحبيبة! عرف
كعكة عرسي وحَدِك ُدوَن ُمساعدِة أحد. أعتذرُ يا صديقتي الحبيبة! 

 يا جوجو! 
ٌ
رّدت توتو بُحّب: ال، يا جوجو! تعرفين أننا جميعاً ننتظر هذا اليوم منذ زمن. أنا من يعتذر. آسفة

رّدت جوجو بحنان: ال بأس يا صديقتي! جئُت اآلن ألخبرك بأمر. سنُقيُم الُعرَس أنا وزوجي كوكو أماَم 
كوَن في غاية السعادة وحدي، أو أن يمّر يوُم عرسي من دونك يا عزيزتي! منزلك، فمن الُمستحيل أن أ



يومياتي

اسمي رهف برهوم
هوايتي الرسم والمطالعة

اسمي حيدرة برهوم
هوايتي الرسم

 فهد أحمد واثق، عمري ٧ سنوات، من بغداد
 إيلين أحمد واثق، عمري ٦ سنوات، من بغداد

  نحّب الرسم والسباحة والموسيقا.
.
ً
ة شامة دائما

ّ
 مجل

ُ
ونقرأ
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اسمي عبد الكريم محمد حاج صالح
عمري 8 سنوات

هوايتي السباحة والُمطالعة وكتابة القصص 
ة.

ّ
وكرة السل

اسمي آيال فادي إبراهيم
عمري ٦ سنوات

هوايتي الرسم والسباحة والكاراتيه.



س. 
ن العدد: 500 ل.

ثم
رسوم الغالف: دانا صادق


