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األطفال مست

مجلة لألطفال تصدر عن مؤسسة روناهي يف شامل سوريا
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Zarok pêşeroja me ne

السمكة واحلرية

الشاعر مال جزيري

القصبات التهاب 
Gula Sor

Kalikê min



قصص مزكني

والحرية السمكة 
كانت هناك سمكة صغيرة مت وضعها في إناء بأحد املنازل، كانت تتذكر فترات حياتها في البحر الواسع 
الصغير  اإلناء  هذا  في  فجأة  نفسها  جتد  أن  قبل  وسعادتها  بحريتها  تستمتع  شيء،  يحده  ال  الذي 
أصدقائه،  مع  البحر  شاطئ  إلي  قصيرة  نزهة  في  السمكة  صاحب  خرج  يوم  وذات  الضيق، 
املنزل،  إلى  معه  يرجعه  أن  نسي  عودته  عند  ولكن؛  املسكينة.  السمكة  وفيه  اإلناء  معه  وأخذ 
فظلت السمكة حزينة مهمومة تفكر كيف تعود إلي البحر من جديد، حاولت القفز خارج اإلناء ولكنها 

فشلت.
ومن بعيد كان البلبل يراقبها في صمت وهو يتساءل ملاذا حتاول هذه السمكة القفز باستمرار وإصرار 
شديد؟ فاقترب من اإلناء وسألها: ما بك أيتها السمكة الصغيرة؟ فردت له في حزن: أال ترى املصيبة 
التي حلت بي؟ أنا بعيدة عن موطني وال أستطيع العودة إلى البحر من جديد، وسوف أموت هنا إن بقيت 

على هذه احلال دون أن يشعر بي أحد.
حزن البلبل الطيب كثيراً حلال السمكة وقال لها: أنا آسف فعندما رأيتك تقفزين ظننتك ترقصني فرحاً 
وتلعبني داخل هذا اإلناء اجلميل، فقالت السمكة: نعم .. كالطير الذي يرقص مذبوحاً من األلم، قال 
البلبل: كيف أستطيع مساعدتك يا صديقتي؟ فقالت السمكة: ساعدني ألعود إلي البحر من جديد، 
فقال البلبل: ولكن كما ترين مدخل اإلناء صغير وضيق واملاء الذي فيه قليل وأنا كبير احلجم، فكيف 
أصل إليك ألحملك إلى البحر؟ فقالت السمكة الصغيرة: ال أعلم.. أنا في حيرة شديدة من أمري 

ولكن كل ما أمتناه هو أن أعود إلى البحر مجدداً.
رق قلب البلبل حلال السمكة وقال لها: أنا سأساعدك، انتظريني هنا وسأعود بعد قليل. انتهى البلبل 
من حديثه وطار مبتعداً متجهاً إلي مجموعة من احلمام الذي طلب منه مساعدة السمكة املسكينة 
البلبل نحو  السمكة، وطاروا مع  احلمام على مساعدة  وافقت  الضيق،  تريد اخلالص من سجنها  التي 
اإلناء وقاموا جميعاً بحمله سوياً ثم تركوه ليقع في البحر، وحينها كانت فرحة السمكة ال تقدر بثمن، 
وخرجت من اإلناء تسبح في البحر الواسع، وهي تصيح في سرور: أشكركم جميعاً يا أصدقائي، وشكراً 
لك أيها البلبل لن أنسى معروفك يوماً، ثم غطست في املاء وهي تغني أغنية جميلة للحرية والوطن 

وتشعر بسعادة بالغة حلريتها التي ال تقدر بثمن.

Berhema min

Wênesaziyên zarokan

Mıhemed Edhem

Tabloya jı mala zarokan  a  Taxa Enterıye
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Gotinên Nûjen

((

سؤال و جواب

شخصيات و أمكنة Zimanê me

ew ji  bihevekirina tewangên binavkirî û qertafên 
nebinavkirî çêbûne
ek + î = ekî
ek + ê = ekê
in + an = inan
Mînak:
1 -(darî bide min ) dibe nebinavkirî  
 _ ( derekî bide min).
2  dibe nebinavkirî  ( Sêvê bixwe ) ـ
 ( sêvekê bixwe.
3- (zarokan ezmûn qedandin) nebinavkirî.

tewangên  nebinavkirî

Gotinên pêşiyan
Zana  dinya xwar

Û nezana giya xwar

)Melayê Cizîrî(جزيري مال  الشاعر 

ولد  مالي جزيري في جزيرة بوطان  سنة 570م وتوفي سنة 1945م عن عمر يناهز  

خمسة وسبعني عاماً. اسمه احلقيقي مال أحمد.

ينتمى جزيري إلى العشائر البهتانية )البوطانية(، وتعلم على يد أبيه الشيخ 

محمد، وأخذ شهادته من مال طه الذي كان يَُدرُس في قرية ستراب التابعة ملنطقة 

آمد. وكما تلقى علومه الدينية واألدبية في مدارس هكاري ووان وآميديِة. لذا؛ 

حصل على تراكم ديني وأدبي وفلسفي بفضل تعلقه بالعلم واملعرفة. 

بعد أن مارس مهنة »املال« في الكثير من األماكن، تعمق في مسألة البحث عن احلقيقة وحتول إلى زاهد مرتبط 

بالعشق اإللهي )عشق احلقيقة(. أي بتعبير آخر،  إن جزيري جمع في شعره بني حبه لطبيعة وطنه 

كردستان وشغفه بقضيته، وانتقد جزيري الكرد بسبب عدم اهتمامهم بأدبهم بالشكل املطلوب. تأثر 

مبنصور احلالج وابن العربي )محي الدين العربي( من الناحية الفلسفية. 

متى تأسست جمهورية كردستان احلمراء؟ في السابع من متوز عام 

1923م، حيث ُسميت بالكردية )KURDISTANA SOR كردستانا سور(.
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تعلم معنا اللغة السريانية)34(

Peyv û Wate
العجوز العاجز

الكوفية
انتاج محلي

جلد
منر

نوع من ربطات اخلصر
شال اخلصر

 زي

kokim 
Koloz 
xwemal 
keval
piling 
qeza 
Mendelî 
Terabzûn
postal

تعلم اللغات

Salihê Heydo

Kalkê min heftê sal e
Bi şabik û  bi  şal  e

Ew xurt e ney kokim e
Bi koloz û bi  kum e
Kumê wîna tûjik e

Koloz l i  ser xwardike
Dersoka wî kejî  ye
Derdora wê rêşî ye

Ku pêve têne berdan
Rewşê didin bêguman
Şal û şapik xwemal e
Pir bi  şewq û şemal e

Xetxetî û bi  reng e
wek kevalê pil ing e

Tev j i  mûyê bizna ye
Ji dezgehê j ina ye
Yelekê wî xweşik e

Bi qulpik û bendik e
Piştik qeza Mendelî

Terabzûna gulgulî
Xencerekê dikî  ber
Tizbîyekê davê ser

Sola wî şivtil î  ye
Bi daban û pehnî ye
postalê Botanî ne

Bergê Kurdistanî ne
didmê rûmet û rêzê
Xwe davêjim himêzê



Rengînص

Gula Sor
Rojek ji rojên buharê ,Egîd û hevalê xwe Serhed, diçûn dibistanê û di riya dibistanê 
de jî gulîstanek hebû.
Dema Serhed gulîstan dît ji hevalê xwe re got : “Egîd ,wa guleke sor ezê biçim ji 
xwe re biçînim ji bo ez bidim mamosteya xwe.”
Egîd: Na! Şaşe ,ma tu dixwaze mamoste ji te hêrs bibe û biqehere?
Serhed: Na!  Ji ber ez dixwazim mamoste bi bîna vê gulê kêfxweş bikim
-Gula sor guftugoya navbera wan dibire û dibêje:
Raste ,niha mamosteya te di ber min re derbasbû ,ku bixwesta min ji xwe re biriba 
,wê demê te ez li vir nedidîtim.
Min bihêle li vir,  ji bo ez bîna xweş bidim herkesî ,lê ger tu min biqurmiçîne ,ez 
bi te re naghêm dibistanê , tê bibîne ku ez çilmisî me , êdî bîna min jî namaye.
Serhed ji Gula Sor re dibêje : Tu rast dibêje ,min bibûrîn.
-Êdî Egîd û Serhed rêya xwe ber bi dibistanê ve ,berdewam dikin.

ALAN  EBDELA 

الصحة

القصبات التهاب 
أعراض التهاب القصبات

السعال من األعراض األكثر شيوعاً املرافق اللتهاب القصبات، ويكون في البداية جافاً ثم 
ال يلبث أن يترافق بالقشع )البلغم( بعد عدة أيام، وتشمل األعراض األخرى: الشعور 
باإلرهاق والتعب ـ القشعريرة ـ ارتفاع طفيف في درجة احلرارة ـ الشعور بعدم الراحة في 

الصدر ـ وأحياناً يترافق صعوبة في التنفس مع حشرجة في الصوت.
أسباب التهاب القصبات عند األطفال

املسببة  الفيروسات نفسها  وهي  فيروسي؛  إنتان  القصبات عن  التهاب  ينجم  ما  غالباً 
حتدث  احلالتني  كلتا  وفي  جرثومي،  إنتان  عن  ينجم  نادرة  حاالت  وفي  والزكام،  لإلنفلونزا 
أدواتهم اخلاصة.  أو بسبب استخدام  املصابني  السعال من  أو  العطاس  العدوى بسبب 
وقد ينجم التهاب القصبات عن التحسس )هواء ملوث ـ دخان ـ غبار ـ وحب الطلع…

إلخ( أو عن التغيرات املناخية.
احلاالت املستوجبة زيارة الطبيب دون تأخير

ـ ارتفاع احلرارة فوق 38 درجة مئوية.
صفير. وصوت  نفس  ضيق  حدوث   ـ 

ـ اشتداد السعال ليالً لدرجة إيقاظ الطفل أو منعه من النوم.
ـ خروج دم مع القشع.

ـ استمرار احلالة لفترة أكثر من ثالثة أسابيع.
كيفية الوقاية

ـ التغذية السليمة وتناول اخلضار والفواكه الطازجة واألسماك واللحوم ألن سوء التغذية 
هو أحد أسباب اإلصابة بالتهاب القصبات.

ـ إبعاد األطفال عن األماكن املزدحمة.
ـ إبعادهم عن املدخنني ومنع التدخني داخل املنزل.

ـ عدم تعريض الطفل للجو امللوث بالغبار أو األتربة أو الروائح واملواد الكيماوية.
4ـ االلتزام بقواعد الصحة العامة والنظافة.
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هيا نرسم فيالً

أصدقاء مزكني

امارة عزيز مراد

نايا سليمان

هوشين سليمانآرام عبدي

جكر سليمان

مصطفى مهند


