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َحـكــايـة أمــل ِ
القصـة من تأليـف، كتـابة ورسم:

ديجيـتـال    : 

تأليف وكتـابـة : 

تعديل القصة مع رسم وتـلويـن : 

• إسـراء كـدرو  
• ايناس العاصي  

• اسماء المرصي  
• االء شـربجـي 

• نـرجس دعـاس

اف المعلمة عبيـر حورانـي • إ�ش
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حـكــايـة أمــل

صباح الثاين والعشرين من 
نيسان من عام 2019 بدأ املؤمتر 

الصحفي الذي جيمع عدد من 
األطباء واملمرضني حلضور 

حفل تكرمي أحد رموز العزمية 
والطموح اليت ساهمت بالعديد 

من التربعات واملساعدات 
اخلريية لألشخاص املتضررين 

جراء احلرب السورية.

    أهال وسهال بكم حضورنا 
الكرمي.

يسعدين اليوم أن نستضيف 
رمزًا  من  رموز  اإلنسانية 

والعطاء ، صاحبة اليد البيضاء 
 و حديث الصحافة السورية: 

الدكتورة أمل الدمشقية.

        زمالئي زمياليت 
 أعزائي احلضور الكرمي،

بداية أوّد الرتحيب بكم، 
وأتوجه بالشكر لكم 

 لدعويت إىل حضور هذا
     املؤمتر .

قـصـر
 المؤتمـرات

قـصـر
 المؤتمـرات

قـصـر
 المؤتمـرات

    من هي أمل 
 الدمشقية؟

وكيف وصلت إىل 
ماهي عليه اآلن؟

     أمل طفلة مثلها كمثل
 أي طفلٍة تعيش يف كنِف 

والديها بسعادة وحب 
وحنان. ليت الزمان 

 يتوقف عند اللحظات 
                اجلميلة!

إىل أن بدأت احلرب وأخذت 
 معها كل شيء مجيل:

 طفوليت، منزيل،   أبـي !!!
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“بعد دمار منزلنا، مل يبق لدينا 
أي ملجأ.

 فانتـقـلنا إىل أحد مراكز 
اإليواء املؤقتة اخلاصة 

مبتضرري احلرب، وأصبحت 
أمي تعمل كخادمة يف املنازل 

إلجياد لقمة عيشنا”

َ

               هذه ليست 
         النهاية يا أمل ... 

والُدِك قد أختار لِك اسم 
أمل ألنِك أمله الوحيد 

بتحقيق أمنيته بأن 
تصبحي شخصًا ناجحًا 

ومبدعًا يف هذه احلياة

 لن أخذلك يا أيب !
وسأحقق كل ما 

كنت تتمناه

 لن أستسلم!
جيب أن أجد عمالً 

بعد الظهر 

بعد مرور فرتة من الزمن 
أصاب املرض أمي مما أدى 

إىل توقفها عن العمل.

أبـي !!!  هيا يا
 إبنيت!!
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 أوووه !!
هذا املال ال يكفيين

 كيف سأكمل تعليمي ؟
 كيف سأعاجل أمي ؟

ومن أين ؟؟
 إنتـبه

لنفسك !!
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 كم أنا
 سعيد 

“مّر وقٌت طويل وأنا أخربهم عن 
قصيت. عندما انهيت قصيت، بكيت 

كثريا، عندها سارعت أم الطفل 
وأمسكت بيدي طالبة مين أن ال 

أبكي ومن مث طلبت من زوجها أن 
أزورهم يف املنزل وأعمل كمربية 

 لطفلهم الوحيد مقابل مبلغ مايل.
هذا املبلغ املايل سمح يل بإكمال 

دراستـي وتأمني الدواء ألمي 
املريضة”

الشكر
على واجب 

شكرًا لِك يا ابنيت 
إلنقاذِك طفلنا

 كانت هذه العائلة احلضن الدافئ.
 لقد عوضوين عما سبق و دعموين ماديًا 

ومعنويًا حىت إكمال دراستـي وخترجي

كم أنا 
فخورة 

بِك يا 
ابنتـي

ومت إفتتاح عياديت اخلاصة بالطب النفسي

هذه كانت قصة 
حيايت حىت اآلن

هل من أسئلة 
لدى احلضور  

قـصـرالصحافيني؟
 المؤتمـرات



قصـة مصـورةحـكــايـة أمــل صفـحـة - 7 -

28

29

2526

27

 كيف حالك اليوم ؟؟
 هل تشعر بتحسن ؟!

 اليهم .....
املهم ان تكون خبري يا كرمي 

أمل،  حدثينا عن 
مشاريعِك 

املستـقبـــ...
أهه، أهه ...

 أهـــه ...أهـه،

هل أنت خبري  يا كرمي؟

شكرًا لك يا أمل على دعمك يل 
 طوال فرتة مرضي ....

انت شخص رائع 

نعم احلمدهلل .........أمل أريد أن 
أعتذر منك عما حصل يف املؤمتر، 

فبسبيب مل يكتمل تكرميك

إنتقل كرمي للمشفى بعدما تأُّكدت  
 اصابته بكورنا.

خالل فرتة معاجلته، استمرت أمل 
بالتواصل معه ودعمه معنويا من 

خالل حديثها واالطمئنان عليه 
يوميًا. 

هل من املـمكن 
أن يكون مصاب 

بكورونـا؟؟!!
قـصـر

 المؤتمـرات
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شكرا لك يا كرمي 
على دعوتك للعشاء

ما أمجل طفلنا يا أمل ! 

بعد شفائه، قام كرمي بدعوة أمل 




