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ثقافات متعددة
قـصــــة واحــــدة

باختالف لغاتنا واختالف ثقافتنا 
جمعتنا القصص ...

قصص عالمية ... قصص تراثية
نفس القصه تم سردها على الكل 

وبطرق مختلفة
و بألوان مختلفة

لكن هي نفسها لم تتغير...
بدايتها ...

حبكتها ...
نهايتها ...

هي التي عرفناها ... وهي التي أحببناها
سمعناها كلنا

بطرق مختلفة ومن أناس مختلفين 
ولكنها ظلت هي القصة نفسها...

هذا البطل .. تلك األميرة .. ذاك الشرير 

باختالف لغاتهم
باختالف أسمائهم 
باختالف أشكالهم

بقيت هي نفس
البداية

والحبكة
والنهاية

هذا البطل ... تلك األميرة ... ذاك الشرير
لم تتغير...

ظلت هي التي تسلينا
وهي التي تهمس ألحالمنا

وتحضن وسادتنا
طوينا صفحاتها

ليبقى أثرها في قلوبنا
فهي التي جمعتنا ...

في عالم الخيال ...
لتصبح الثقافات كلها

قصة واحدة

بقلم: مروة عبيد العقروبي  

مــن  العقروبــي  راشــد  عبيــد  مــروة  تعتبــر 
الشــخصيات األكثــر حضــورًا فــي عالــم صناعــة 
العربيــة  اإلمــارات  دولــة  فــي  الطفــل  كتــاب 
المتحــدة، حيــث تتولــى رئاســة مجلــس إدارة 
المجلــس اإلماراتــي لكتــب اليافعيــن، إحــدى أبــرز 
المؤسســات المعنيــة بتعزيــز االهتمــام بثقافــة 
وتحفيــز  القــراءة  علــى  وتشــجيعه  الطفــل 
ــل  ــاب الطف ــة كت ــي صناع ــن ف ــام العاملي اهتم

علــى تطويــر عملهــم.

مروة عبيد راشد العقروبي

تســاهم بشــكل بــارز فــي الترويــج لجائــزة اتصــاالت لكتــاب الطفــل، أحــد أبــرز وأهــم 
الجوائــز المخصصــة ألدب الطفــل فــي العالــم العربــي، إضافــة إلــى مبــادرة الحملــة 

ــة،  ــان اإليراني ــة أصفه ــي مدين ــام 1980 ف ــي ع ــدت ف ول
قضــت الفنانــة نســيم المرحلــة االبتدائيــة مــن طفولتها 

بجينوفــا االيطاليــة فــي بيئــة محفــزة وملهمــة.
فــي عــام 2003 حصلــت علــى درجــة البكالريــوس فــي 
االتصــال المرئــي مــن الجامعــة االمريكيــة بالشــارقة، ثم 
توجهــت بعــد ذلــك الســتكمال دراســتها فــي الواليــات 
ــي  ــتير ف ــة الماجس ــى درج ــت عل ــث حصل ــدة حي المتح

الرســم مــن كليــة ســافانا للفنــون والتصميــم.
فــي الوقــت الحالــي تعمــل الفنانــة نســيم كعضــو فــي 
ــرة الفــن والتصميــم بجامعــة زايــد، ورســامة لكتــب  دائ

االطفــال.

نسيم آبيــان

القرائيــة  »اقــرأ، احلــم، ابتكــر« التي أطلقهــا المجلــس اإلماراتي لكتــب اليافعين لدعم 
ــم  ــي تقدي ــتمرار ف ــارك باس ــكار، وتش ــة  واإلبت ــراءة والكتاب ــى الق ــال عل ــدرات األطف ق

جلســات قرائيــة لألطفــال لتعميــق صلتهــم مــع الكتــاب ضمــن هــذه المبــادرة.

وعلــى مســتوى النشــاطات الثقافيــة الدوليــة، تعمــل مــن خــالل عضويتهــا فــي 
اللجنــة االستشــارية لصنــدوق الشــارقة للمجلــس الدولــي لكتــب اليافعيــن علــى 
المشــاركة فــي المبــادرات الراميــة إلــى ايصــال الكتــب لألطفال ودعــم ثقافــة القراءة 
لديهــم فــي الــدول غيــر المســتقرة جــراء الحــروب والكــوارث واالضطرابــات فــي 
منطقتــي آســيا الوســطى وشــمال افريقيــا، كمــا شــاركت مؤخــرًا فــي الزيــارة التــي 
قــام بهــا وفــد رفيــع المســتوى مــن إمــارة الشــارقة إلــى المخيــم اإلماراتــي األردنــي 
ــر  ــب الكبي ــة القل ــاح مكتب ــي افتت ــاهمت ف ــوريين، وس ــن الس ــال الالجئي ــم األطف لدع

ــم. ــال بالمخي ــاب لألطف ــم 3000 كت ــي تض الت

تحمــل درجــة البكالوريــوس فــي أنظمــة المعلومــات وعلــوم االتصــال مــن جامعــة 
زايــد فــي دبــي، وشــغلت منصــب مديــر تطويــر األعمــال فــي المكتــب التنفيــذي 
للشــيخة بــدور بنــت ســلطان القاســمي، وبعــد إصدارهــا لكتابهــا األول »أحمــد الحلــو« 
الــذي تناولــت فيــه رحلــة اكتشــاف لتــراث وتقاليــد اإلمــارات، أصبــح عالــم الكتابــة 

ــد. ــا الوحي ــن اهتمامه ــم وموط ــا الدائ ــه ميدانه ــز ثقافت ــل وتعزي للطف




