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 الهدّيُة 
العجيبة!

فراشاُت 
بيع...    الرَّ

حمزة يرسُم  األلوفريا...
أحىل همزة!

سُم  الرَّ
جاج! عىل الزُّ 6

في هذا 
العدد

تـحـّية إىل فّنانة األطفال
جلينة األصيل

بيع اجلميلة، ومَع نسـاتِـِه العذبة،  أصدقائي! مَع تفتُّـح أزهار الرَّ
افئـة، تعـوُد إليكـم فنّانـُة األطفـال جلينـة األصيـل عىل  وشمِسـِه الدَّ
صفحـاِت »أسـامة« من جديد، فقد قّدمْت لوحـًة لغالِف هذا العدد 
مـن الـمجّلة تـحمُل َبْصَمـَتـها الفنّـّيـَة اخلاّصة، با فيها ِمـن عنارَص 
ة، وبـراءٍة يف الـُحضور، وانسـجاٍم يف  ُطفولّيـٍة لطيفة، وألـواٍن ُمعـبرِّ
التَّشـكيل... وُتعبرِّـُر لوحـُة الغالف عن قصيـدٍة كتبُتـها لكم بعنوان 
ُثنا عن لوحٍة َرسَمْت  سـم، ُتـحدرِّ »أنا فنّانة« َبطَلـُتـها طفلٌة ُتـحبُّ الرَّ
ـهَل األخـر، والـِخـراَف البِيـض، واألرانـَب، والُكوَخ،  فيهـا السَّ
ـمَس الـُمرشقة يف مشـهٍد طبيعـيٍّ سـاحٍر  والِغـزالَن، والنَّـهَر، والشَّ
سـم لألطفال،  ــَدْتـُه الفنّانُة جلينة بُكلرِّ براعٍة، وهي اخلبريُة بالرَّ َجـسَّ
وِمــن ُرّواِد جمّلة أسـامة األوائل، فقد قّدمْت إليهـا لوحاٍت كثريًة ال 

تزاُل ُمـرَتِسَمـًة يف ذاكرِة األجيال.
ُه تـحّيَة َمـحـّبٍة وتقديٍر إىل الفنّانة جلينة  باسـمي وباسـِمـكم ُأوجرِّ
األصيـل، وأدُعوهـا إىل أْن تبقى ترفُد جمّلَة أسـامة بلوحاتِـها الطرِّفلّيِة 

ائعة. الـرَّ
قحطـــان بيــرقـــدار

شهد تركمان

محمد ديب

جعفر قاسم

ساندي المريعي

8 سنوات

10 سنوات
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ـــــــــة قصَّ
الُكرسـّيمرتجمة

احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

رسوم: ضحى الخطيب ترجمة: سالم عيدقصة: بيدرو بابلو ساكريستان
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كاَن »ماريـو« ُمولعـًا جـّدًا بأن يكوَن لـُه آالُف 
يف  ُزمالئِــِه  بـكلرِّ  يتباهـى  فـكان  األصدقـاء، 
ٌب من اجلميع. املدرسة، وبأّنُه صديٌق ُمقـرَّ
منـُه  اقـرَب  األيـام،  أحـِد  يف 
ُه، وقـال: ُأراِهـنُـَك بكيٍس من  جـدُّ
»الفوشـار« عىل أّنُه ليـَس لديك كلُّ 
هذا العـدد مـن األصدقاء كمــا تظنُّ 
يا »ماريو«! أنا واثـٌق بأّن كثريًا منهم 
يف  ُشكاء  أو  رفـاٍق  سـوى  ليسـوا 

األنشطِة التي ُتـمـاِرُسوهنا.
هـان، لكـْن  َقـبِــَل »ماريـو« الررِّ
بـمـا أّنُه ال يعرُف جّيدًا كيَف ُيـمكِنُُه 
أن ُيثبِـَت أّن اجلميـَع أصدقاُؤه، فقد 

سأَل جّدَتُه، وكاَن جواهبا:
تــحتـاُج  مـا  لـدّي 
الطابـق  يف  لكنّـُه  إليــــه، 

الُعلوّي.  انتظْر حلظة! 
خرجِت اجلّدُة، وعادْت بعَد قليل كأّنـها حتمُل شيئًا بيِدها، لكنَّ »ماريو« مل َيـَرُه.

عب أن جتلَس عليه، لكنَّك إْن أخذَتُه  ُخــْذُه! إّنُه ُكرســيٌّ خاصٌّ جّدًا. ونظرًا إىل أّنُه غرُي مرئــّي، فمن الصَّ  -
ـُل ِسـْحـَرُه، وتستطيُع أن ُتـمّيَز أصدقاَءَك من بقّيِة رفاِقك. إىل املدرسة، وتـمّكنَت من اجللوس عليه، فسوَف ُتفعرِّ

محَل »ماريو« الُكرسـيَّ العجيَب غرَي الـمرئـّي، ومىض إىل املدرسة. 
وا حوَلـُه يف دائرٍة وقَف يف ُمـنتَصـِفـها مع الُكرسـّي. مالء أْن َيـْلـَتـفُّ لـّمـا حاَن وقُت االسراحة طلَب إىل الزُّ

- ال تتـحّرُكوا، سَتـَروَن أمرًا ُمـدهشًا.
ثــّم ذهـَب ليجلَس عـىل الكرســّي، وألّنُه مل يكـن يراُه، فقد سـقَط عـىل ُمـؤّخرتِه، 

فانفجـَر اجلميُع ضاحكني، فقاَل هلم، وهو ُيعيُد الـُمحاولة:
- انتظُروا! سأنجُح يف ذلك.

إاّل أّنُه وقَع مّرًة ُأخرى، ُمـثريًا االستغراَب عىل بعِض الُوجوه، وبدأ بعُضـهم َيْسـَخـُر منه، غرَي 
ـحرّي، لكنُّه ظلَّ يسقُط  أّن »ماريو« مل يستسـلـْم، وظلَّ ُيـحاوُل اجللوَس عىل ُكرســيرِّ جّدتِـِه السرِّ
أرضـًا... وهكـذا إىل أن حدَث، ولـم يقْع يف إحدى الـمّرات التـي حاوَل فيها اجللوس، وظلَّ يف 

اهلواء.
ـحر الذي حّدثْتـُه عنـُه جّدُته، ولـّمــا نظـَر حوَلـُه، وجـَد »خورخيه«  تيّقـَن حينَـهـا مـن السرِّ

و»لـوكاس« و»ديانـا«، وهـم ثالثٌة مـن أفضِل أصدقائـه، َيْسـنُـُدوَنُه كي ال يقع، يف حـنِي مل يفعْل 
ٍة يسقُط فيها.  حِك واالستمتاع يف كلرِّ مرَّ كثريوَن آخروَن مـّمـْن كان َيُظـنُّهم أصدقاء غرَي الضَّ

، وانسحَب مع أصدقائِِه الّثالثة احلقيقّيني، وشَح هلم كيف متّكَن جّداُه الباِرعاِن  أوقَف »ماريو« العدَّ
من تعليـِمِه أّن األصدقاَء احلقيقّينَي هم ُأولئَِك الذين ُيـحـبُّوَننا وَيْعـَتـنُوَن بنا، وليسوا أيَّ شخٍص 

ـيرِّئة التي َتـحُدُث لنا. يمـرُّ بنا، وليسوا ُأولئَِك الذين يستمتعوَن باألشياِء السَّ
هان، وأْمَضـوا وقتًا رائعًا، وهم  ، وَيْدَفُعوا الررِّ بعـَد ُظهـِر ذلَك اليوم، ذهَب األربعُة لَيــَروا اجلدَّ
يستمعوَن إىل ِقَصِصِه، وَيتناَوُلـوَن »الفوشار«. ومنُذ ذلَك احلني، صاروا يستخدموَن اختباَر الُكرسـّي 

كثريًا لُيصبَح َمـن َينجـُحوَن فيِه فقط أصدقاَءُهـم مدى احلياة.



سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعَبًا عندما تنطُق الصُّ

رسوم: عدوية ديوب

الـهدّيُة العجـيبة!
قصة وسيناريو: أريج بوادقجي

أريُد هدّيًة ثمينًة 
وُمدِهَشة!

لن ُأخـبِـَرك. 
ساِعْدين فحسب!

لن ُأخـبـَر أخي. ُأريُد أن 
أُخـصَّ ُمعّلـمتي هبدّيٍة ُتسِعُدها.

جلسْت زينة 
ر... َوْحـَدها ُتفكرِّ

 وانَصَفْت زينة إىل ُمذاَكرِة 
ُدروِسـها باجتهاد.

َصدقِت يا أّمـي! لن ُتـحـبَّني 
ُمعّلمتي بفضِل اهلدايا.

 وااااع...

ال أعلـم...
واآلن،

جاَء َدوُرِك يا زينة!
 ما اسُم ابِن األرنب؟

 لن ُتـِحـبَِّك 
ُمعّلـمُتِك بفضِل 
اهلدايا، بل بفضِل 

اجتهاِدك.

ُأّمـي! أريُد أن أشرَي 
هبذِه النُّقود هدّيًة ثمينًة 

لـُمعّلـمتي.
 ُأريُدها أن ُتـحبَّـني.

َوجْدُتـها!
كيَف سُأساِعُد أختي، 

وأنا ال أعرُف لـَمِن اهلدّية؟ 
أهـَي لشخٍص ُمِسـنٍّ أم لسّيدٍة أم لطفل؟

ـُر يف شاِء هدّيٍة  ُأفكرِّ
عجيبٍة يا يزن!

فـيـَم ُتفّكريَن
 يا زينة؟

هدّية عجيبة! 
لـَمـِن اهلدّية؟
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ما بِك يا زينة؟ 
اهدئي! 



ـي مِّ
ُ
أ

رسوم: جنى الحسان ِشعر: عبّاس حيروقة
قصيــــــدة
ديـــواُن طفـولتنــــــــا

أحالهـا! مـا  ُأّمــي  ــي  ُأمرِّ
أحيـا كـي أْحـَظــى بِرَضاهـا

نيـا الدُّ ُموسـيقا  ضحكُتـهـا 
أهواهـا ُيغـنرِّــي:  والقلـُب 

َحـَمـامـًا فأطـرُي  َتـحُضنُنـي، 
ُمـبَتـِهـجـًا َغـنَّــى لَِســمـاها

ــي يـا َجـنّــــَة أزهــــاٍر! ُأمرِّ
ال أنسـى - ما ِعشُت - َشذاها

يَّ بِراَحـتِـهـا َتـْمـَســُح َخــدَّ
ـاهـا َكـفَّ َشـْعري  ــُد  وُتـَمـسرِّ

َفــــَرٍح يف  ُأَغـنّـي  فــأطِيــُر 
ُيـْمـنَـاهـا ُحـّبــًا  وُأقـبرِّــُل 

ــي ُأّمـي مــــا أغـــالها! ُأمرِّ
أعَشـُق َيـْومـي ِحيــَن أراهــا

***

أحسنِت يا زينة الـُمـجتهَدة!

بفضِل 
َنـصائـِحِك 

يا أّمـي!

فخورٌة بِك يا زينة!

سعيٌد 
وأنا أراِك 
َتدُرسني. 

أريُد أن أسأَلـَك 
ُسؤاالً: ما اسُم 

ابِن األرنب؟

سعيدٌة برؤيِة يزن وزينة 
َيتباَدالِن املعلومات.

 نعم، يا أّمـي! ُمعّلـمتي سُتـِحـبُّني بفضِل 
اجتهادي، ال بفضِل اهلدايا الثَّـمينة.
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فيهّيـة، وننعُم  نـأكُل بذوَرهـا الـُمحـّمصـة يف جلسـاتِنا الرَّ
بجـاِل منظِرهـا، وهـي تصطـفُّ هنـارًا يف نسـٍق واحـٍد ُمـبهـٍج 

وُمـتـايٍل نحَو أشّعة الّشمس.
هّيا بنا نتعّرف زهرَة دّوار الّشمس يا أحّبائي!

نبـــات وحيــاة
ـمسســرُّ الـحيـــاة يف بـــرعـمٍ نضيــرٍ دّواُر الشَّ

إعداد: أمينة الزعبي

ـِل هذه النَّبتة لِـَمـا َتـجلُبُه لنا من طاقٍة إجيابّية،  أخريًا، ُينَصـُح بتأمُّ
لذا أقرُح عليكم أن َتتـخـّيُلوا َشْكـَلـها، وأنُتـم تأكُلوَن بذوَرها 

عادَة والتَّسليَة معًا، فا رأُيـكم؟ اللذيذة، لَتـجمُعوا بذلك السَّ

أنواٌع وفوائد
هلـذه النَّبتة مـا يزيُد عىل 
سـبعنَي نوعًا خمتلفًا، فمنها 
البـذوَر  َيـْمـنَـُحـنـا  مـا 
ُتؤَكــُل  التـي  اللذيـذة 
غنّيـٌة  وهـي  ُمـحـّمصـًة، 
ومنها  واملعـادن،  بالفيتامينـات 
ينة فحسب، كا ُيستخَرُج  ما هو للزرِّ
العلـُف مـن أوراِقـهـا وزيـُت القـي 

األكثر ُشيوعًا واستخدامًا يف العامل.

 اكتشاُفـها
الّشـمس  دّوار  زهـرُة  اكُتِشـَفْت 
ألّوِل مـّرة يف األمريكـَتـني عـاَم ألـٍف 
قبَل امليالد، ومَع بدايِة انتشـار ُسـّكان 
أوروّبـا يف األمريكَتـني انتـرشْت هذه 

الّزهرُة يف أنحاِء العامل.

زراعُتـها
ُمشـمٍس  مـكاٍن  اختيـاُر  ينبغـي 
هـرة، ومـن الـمهـّم  لزراعـِة هـذه الزَّ
أيضـًا اختياُر ُتربٍة جّيـدِة التَّصيف يف 

ياح القوّية. منطقٍة حممـّيٍة من الررِّ

لماذا تـمـيُل إىل 
مس؟ الشَّ

ها، إذ  تتـمـّيـُز زهرُة دّوار الشـمس بُسعـِة ُنـمورِّ
تنضُج بنَي )85( و)95( يومًا، وهي متيُل إىل الشمس 
ها، وسبُب ذلَك أّن جانَب الّساق البعيَد  يف أثناء ُنـمورِّ
مّو من اجلانب  عن ضوء الّشـمس يكوُن أرسَع يف النُـّ
ـوء، وهذا االنحناُء  اآلخر، فتنحني الّسـاُق جهَة الضَّ
يتيُح هلا فرصَة احلصول عىل كّمـّيٍة كافية من الّضوء، 

ها. لذلَك ال تتبُع حركَة الّشمس حينا يكتمُل ُنـموُّ

رب...
ُ

بتُة عن ق النَّ
لـدّوار الّشـمس سـاٌق عريضـٌة خشـنٌة، ُيـراِوُح 
طوُلـهـا بـنَي مـٍر واحـد و)4.5م(، أّمـا أوراُقـهـا 
فسميكٌة وغليظٌة، وهلا رأٌس أصفُر يأخُذ شكَل زهرٍة 

ساطعة ُتشبُِه الّشمس.
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ـــــــــة بيعقصَّ فراشاُت الرَّ احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

رسوم: مرح تعمري قصة: يسر غسان اللحام

بيع. كاَن وجُه كلرِّ واحدٍة  ِق من ُقدوِم فصل الرَّ انطلقْت فراشـاُت احلقل َفـِرحًة بعَد قياِمـها بجولٍة صباحّيٍة للتَّـحقُّ
حكاُت يف احلقل حتى َسـِمَعـْتـها العنكبوُت،  َنني. علِت الضَّ ـعادة، وهـي تتباهى بجاِل جناَحـْيـها الـُملوَّ طافحًا بالسَّ

بيع! صباح اخلري يا عزيزايت! فخرجْت من بيتِها هاّشًة باّشًة، وهي تقول: ما أسعَدنا بُقدوِم فصِل الرَّ
ْفـُر والبِيُض: أهاًل بجاَرتِنا العنكبوت! صباح اخلري. رّدِت الفراشاُت الصُّ

بـاح، فعاتَبـْتـها العنكبوت:  أخبينـي أّيُتـها احلمراُء اجلميلة! هل أسـأُت  لكـنَّ الفراشـَة احلمراَء مل َتــُردَّ حتّيَة الصَّ
إليك؟

التفتِت الفراشُة احلمراُء ُمرفِرَفًة وَمـْزُهـّوًة بجناَحـْيـها: ال، لكنّني أتعّجُب ِمـن رُسوِرِك بُقدوم فصِل الربيع، فنحُن 
الفراشـات سـعيداٌت النتهاِء مرحلِة الريقة وُنـمـورِّ أجنحتِـنـا الـُملّونة رائعِة اجلال، أّما أنِت فالُفصوُل لديِك سـواٌء، 

ولوُنِك األسوُد القبيـُح ال َيتغرّي.
حزنـِت العنكبوُت من قوِل الفراشـِة املغرورة، ودخلْت بيَتـها بقلٍب حزين. وهناَك حتَت شـجرِة التُّوت، سـمعِت 
احللزونُة احلكيمُة ما داَر بني الفراشـة احلمراء والعنكبوت، وخّططْت لتلقنِي الفراشـة املغرورة درسًا ال تنساُه، فأعلنْت 
مسـابقًة السـتعراِض مجاِل أجنحِة فراشات الربيع، وطلبت إىل العنكبوت أن تصنَع شبكًة المعًة ُمـتَقنَة احلياكة، جّذابَة 
ـمس عليها َغدْت ُمتوّهـجـًة ُملّونًة، فَجـّمَلِت العرض، عـىل أن يكوَن ما يعلُق  املظهر، حّتى إذا ما سـقطْت أشـّعُة الشَّ

بكِة غذاًء هلا.  بالشَّ
ـبكة،  ِت العنكبـوُت، ونّفـذْت ما ُطلِـَب إليها بدّقٍة، وقد حّذرِت احللزونُة الـُمتسـابقات ِمـَن االقراب من الشَّ رُسّ

وأّنـها جلاِل العرض فحسب. 
لـّمـا أتى دوُر الفراشـة احلمراء الستعراِض مجاِل جناَحـْيـها باَلَغْت باعتزاِزها هبا، وأخذْت ُتـحلرِّـُق عاليًا، وتدوُر 

لُتـبِهَر اجلمهور، فَعلَِقْت بشبكِة العنكبوت.
استنجدِت الفراشُة بصديقاتِـها، فقالِت احللزونُة احلكيمة: 

أوه يا عزيزيت! أصاَبِك الغروُر، فأنسـاِك تعلياِت املسـابقة، وأصبحـِت غذاًء للعنكبوت 
كّية التي َتـُحوُك شبكَتـها الصطياِد غذائِـها ُدوَن تعٍب، وهذا ما ُيفِرُحـها يف ُقدوِم فصِل  الذَّ

ُب شبكَتـها. تاء ُتـخررِّ بيع، فأمطاُر فصل الشرِّ الرَّ
أحنـِت الفراشـُة احلمراُء رأَسـها خجاًل بعـَد أن اعتـذرْت إىل العنكبوت، 

ـبكة،  رْتـها من الشَّ فَصفَحِت األخريُة عنها، وحرَّ
وَشكرْت للحلزونِة ِحكمَتـها.
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سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعَبًا عندما تنطُق الصُّ

رسوم: رنا قويدر

كـّي  الذَّ
ُ

احلصان
قصة وسيناريو: محمد الحفري

هل سنبقى 
نحكي؟

ماذا
 ُتريد؟

اشتقُت إليَك
يا حصاين! لوال 

مريض َلـَمـا تأّخرُت 
عنك. وأنا أكثر 

يا صديقي! 
كنُت َقـلِقًا 

أريُد أن عليك.
َنتساَبق.

ليسِت الِعبُة 
بـَمْن يسبُق أّوالً، 

بل بـَمْن يفوُز 
باق. بالسرِّ

هّيا نبدأ 
باق!  السرِّ

الـَحـْق 
يب إِن 

اسَتطْعت.

أنَت َتـِعـٌب. 
ارَكـْب 

عىل ظهري 
ألْحـِمَلك. 

حصاٌن 
مجيٌل 

وأصيل.

لكنّني جئُت 
كي أتـمـّرَن، 

وأستعيَد 
لياقتي.

سَتْستعيُدها 
يف األّيام 
الـُمقبَِلـة.

جيُب أن 
أحُصَل 

عليه.

هّيا 
يا صديقي! 

هّيا! 

سأِقُف فجأًة. حينَـها 
سيجفُل احلصاُن، 

وُيسِقُط صاحَبُه عنه. 
طريقٌة ُمـجِدَيٌة،

 لكْن!

هكذا ستفشُل 
خّطتي، وهيرُب 

احلصان. 
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منُذ أْن رأيُتَك 
عرفُت
هذا!

إذا مل َتِسْ 
كمـا ُأريُد 
فسُأعاِقُبك.

َتوّقْف عن 
َعْدِوَك 

الـمجنوِن هذا! 
سأسقُط عنك. 

إممم...

آه! جسمي 
ـُه  ُكـلُّ

ُيؤلِـُمـني. 

مّرًة ُأخرى
يا صديقي؟!

اقرْب
يا حصاين! جيُب 

أن ُنساِعَده. 

مّرًة ُأخرى، 
ودائًا علينا أن 

نفعَل ذلك. 

وجدُتـها. 
هذِه الطَّريقُة 

أفضل.

َتوّقْف يا حصاين!
أال ترى ذلَك 

ُجـَل الـمرمـيَّ  الرَّ
عىل األرض؟ 

َدْعـَك منه! 
أشعُر بأّنُه 
ُمـخادع. 

ال، 
يا حصاين! علينا 

بـُمساَعدتِه.

ساِعـْدين يا حصاين! 
جيُب أن َتـحِمَلـُه، 

وُتوِصَلـُه إىل 
املنزل. سنُـحِرُ لُه 

الطَّبيب. 

حسنًا.

إىل تاجِر 
الـُخيول. 
سأبِيُعك. 

ال تذهْب
 إىل املنزل!

إىل أيَن ُتريُد 
هاب؟ الذَّ
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ـــــــــة قصَّ
حيــــاُة بـــــذرةمرتجمة

احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

رسوم: دعاء الزهيري ترجمة: مايا طربين

بيعّية اجلميلة، أخَذ أحُد الـُمزارعنَي كيسـًا كبريًا من الُبذور  يف أحِد األّيام الرَّ
ـوق، فاصطدمْت عجلُة عرَبتِـِه فجأًة بحجٍر كبري، فسـقطْت بذرٌة من  لَيبِيَعـُه يف السُّ

الكيس عىل األرض اجلاّفة احلاّرة.
بة. ثِت البذرُة نفَسها: أنا خائفٌة جّدًا! أحتاُج إىل أن أشُعَر باألمان يف قلِب الرُّ حدَّ

بة.  يف هذِه اللحظة، داَس جاموٌس صغرٌي صديقَتنا البذرَة الـمحظوظة، فدفَعـها إىل داخِل الرُّ
قالِت البذرُة: أشعُر بالعطش. أحتاُج إىل بعِض املاء لكي أنـُمو. 

حينَـها، تلبَّدِت الّساُء بالغيوم، وبدَأ املطُر ينهمر.
يف صبـاِح اليوم الّتايل، بدأْت تباشـرُي الّلوِن األخر تظهُر عىل سـطح البذرة. بقيِت البـذرُة تتـمـتَُّع طواَل اليوم 

بحرارِة الشمِس الّدافئة، فأخذْت تنـمو أكثَر فأكثر.
غريَة األُوىل ظهَرْت يف اليوم التَّايل، وهذا ما سـاعَدها يف  ِمـْن ُحسـِن حظرِّـها، أنَّ ورقَتـها اخلراَء الصَّ

مورِّ عىل نحٍو أفضل. التقاِط أشّعِة الّشمِس الـُمفيدة للنُـّ
يف ذلَك الـمسـاء، حاوَل طائٌر جائـٌع أْكـَلها، لكنَّ ُجذوَر البـذرِة الـمحظوظة التي َنـَمْت يف 

بة. ابقة ساَعدْتـها يف التَّشبُِّث بالرُّ األّيام السَّ
مِس وقطراُت املطر، فأصبحْت صديقُتنا  ْت سـنواٌت عّدة، تعاقَبْت فيها أشـّعُة الشَّ مـرَّ

غريُة يف أثنائِـها نباتًا قوّيًا، ثـمَّ أصبَح النَّباُت شجرًة. البذرُة الصَّ
جرُة  حنَي نزوُر مزرعَة الفاّلح اليوم َتظهُر لنا تلك الشَّ

من بعيٍد كبريًة قوّيًة، تصنُع بذوَرها اخلاّصَة هِبا لتنُثـَرها 
بة، وُتـصبَح بعَد ذلَك أشجارًا رائعَة  عىل سـطح الرُّ

ـها. اجلال مثَل ُأمرِّ
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نبـاُت الـُمفاجآت، أو النَّباُت الـُمعجـزة... هذا ما ُيقاُل 
غـِم من شكلِِه الـُمتواضع، إاّل أّنُه حيوي داخَلُه  عنه، فعىل الرَّ

كثريًا من األرسار.
تعالوا معي ُأعّرفُكـم إّياُه يا أصدقائي!

أسرار الطبيعة
يف ُكــلرِّ خليَّـــٍة منجــُم أســـــرار

إعداد: ديمة إبراهيم

واآلن، بعـَد أن َتعّرفُتــم هذا النَّباَت الرائـع، ما رأيـكم 

يف أن تبحثوا عـن معلوماٍت جديدةٍ ُمرتبطٍة بِه، وُتـخبِـُرونا 

هبا؟ نحُن يف انتظاِركم.

ة!
حريّ

 السِّ
ُ
يدلّية الصَّ

كبـرٌي،  رسٌّ  النَّبـات  هلـذا 

عالمـاُت  سـتزوُل  بـِه  ُأخبِـُركـم  وحـنَي 

االستغراب عن ُوجوِهكم، فهو يستحقُّ أن ُتطَلَق عليِه 

حرّية«. ملاذا؟ سُأِجـيُبكم. يدلّية السرِّ تسمية »الصَّ

ـرُّ يف الفوائد العظيمة التي حتتوهيا املاّدُة اهلالمّيُة املوجودة  يكمُن السرِّ

داخَل األوراق، فهي ُتسـاِعُد يف عالج كثرٍي من الـُمشكالت اجللدّية 

كالـُحـروق والتَّـصبُّغات، كا حتافُظ عىل ُرطوبِة البرشة، وُتسـاعُد 

ـعر، وُتقلرِّــُل مـن تسـاُقطِه، وتعمُل عـىل خفِض  يف ُنـمــورِّ الشَّ

منة، وتدعـُم مناعَة اجلسم،  م، وُتـحارُب السُّ ّكر يف الدَّ السُّ

ي األسـناَن واللثة حينا نستخدُم معجوَن  كا ُتقورِّ

أسناٍن حيتوي هذه املاّدة.

األلـــوفيـــــــرا

نبــــــاٌت   رائـــــــٌع!
األلوفريا نباٌت رائٌع من فصيلة البوقّيات، ومن جنس 
ّبار، وهذا ما جيعُل  ّبارّيات. ُيشـبُِه يف شـكلِِه نباَت الصَّ الصَّ

ّبار األُخرى.  بعَضهم خيلُط بينَُه وبني أنواع الصَّ
يعيُش هذا النَّباُت يف املناطق االستوائّية احلاّرة واجلاّفة، 

وُيَعـدُّ من النَّباتات الـُمعـّمرة والغنّية باملاء.

أشواٌك   قاسيٌة   وأزهاٌر   لطيفة
كثـرٌي منّا يقتني هذا النّبـاَت يف منزلِه، فهو ال حيتاُج إىل 
كثرٍي من العناية، كا أّنُه ال حيتاُج إىل ُشِب كّمـّياٍت كبرية 

من املاء.
بة،  لنباِت األلوفريا أوراٌق طويلٌة هلا حافاٌت شوكّيٌة ُمدبَّ
حتتـوي داخَلـهـا مـاّدًة هالمّيًة رائعـَة التَّكويـن والفوائد، 
غـم من قسـاوِة أشـواكِه إاّل أّن لُه أزهـارًا رقيقًة  وعـىل الرَّ
زاهيَة األلـوان، منها األصفُر والُبتقالــّي اجلميل، تبعُث 

احَة يف النَّفس. االنتعاَش والرَّ
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بريد األطفال
واحــــُة اإلبــــداع الطُّفــــويّل

قمـٌر وألُف ِشهابأيب وُحـبُّ الوطن عالء حلوم 
)10 سنوات(

شام خيتي 
)14 سنة(

سارة إبراهيم
 )10 سنوات(

1037م(   –  980( سـينا  ابـُن 
عالـٌم كبرٌي اشُتهـَر بالّطبرِّ والفلسفة، 
وسّمـاُه الغربيُّوَن بأمري األطّباء وبأيب 
الّطبرِّ احلديث يف العصور الوسطى، 
وُيعـدُّ أّوَل مـن كتـَب عـن الّطبرِّ يف 
العامل، ومن أشهِر ُكتبِِه كتاُب »القانون 

فاء«. يف الطرِّّب«، وكتاُب »الشرِّ

بيـزا  مدينـِة  يف  بيـزا  بـرُج  يقـُع 
اإليطالّيـة، وُعـِرَف باسـم »ُبـرج بيزا 
املائل« لوجوِد ميـالٍن فيِه وانحراٍف 
عن الـُمسـتوى العمـودّي. يتكّوُن 
خاِم  مـن ثانية طوابق مبنّيـة من الرُّ

ومانـّي. األبيض عىل الطرِّراز الـرُّ

معلومة مفيدة
معلومة مفيدة

طرفة أعجبتين

فَء يف كياين وِمـن حويل، وعطُفَك ُيداوي جراحي، ويمسـُح دموعـي، ويغمُر حيايت باألمِل أيب يا وردًة ُجورّيًة رائعَة اجلال يفوُح شـذاها يف قلبي! يا رائحَة شـهامٍة عربّية متأُل روحي! حضنَُك  ، وُنـحـبَُّك أكثَر فأكثـر، فأنَت لنا احلياُة وما فيها. عّلـْمـَتني - يا أيب - والفرح والعزِم والتصميم. أيب يا عصفورًا ُحـلَو األلوان! ويا زهرًا يتفّتـُح يف كلرِّ مكان! يا نجـَم ُأرسِتنا ينـرُش الـدرِّ الكبـري الالمـع! بَك نفخُر ونعتـزُّ
مٌة ترتفُع إىل السـاء، وأّن  أّن وطني أرواٌح ُمكرَّ
األعداَء بُقّوِتنا واّتـحاِدنا ُيقَهـُروَن وُيـهَزُمون، 

مـان،  وأّننـا سـنبقى ُمسـتمّريَن عـىل طـوِل الزَّ
نـا للوطن، وحضُن الوطن لنـا ُكّلنا. عّلـْمـَتني أّن  فُكلُّ

ـوريَّ البطل َيتـمّسـُك بأرِضِه،  الـُجنـديَّ العربـيَّ السُّ
، وُيعاِهـُدنـا عىل أّنُه سـيحرُس البــرَّ والبحَر  وال يفــرُّ
واجلــّو. أسـأُل اهللَ - يـا أيب - أْن ُيبِعَد عنّـا اخلطَر، وأن 

يدوَم األماُن والّسالُم يف وطنِنا احلبيب.

مجد إسماعيل
)8 سنوات(

الـجواب: الـُخـّفاش.

أحجية

طرٌي طاَر 
بنَي األشجار،
ليَس لُه ريٌش 

وال منقار، فا هو؟ يوسف آغا 
)9 سنوات(

إبراهيم الخطيب 
)8 سنوات(

جوم. يف ذلك الوقت أتْت ريٌح فضائّيٌة شـديدة، كاَن يومـًا ُمـنـريًا بـُهدوِئِه العذب وأضـواِء أمانيِه اجلميلة، لـّمـا صار القمُر يتأّمـُل الفضاَء الواسـَع  ـطوع. تأّمَل قلياًل، ونظَر من حوِلـه، فأخـذْت معها من القمر جمموعًة من حجارِتِه التي ُيـحـبُّـها، فحزَن كثريًا عىل غياهبا، وشـعَر بالوحدة، من حوِلـه، ويعزُف عىل البيانو الذي مفاتيـُحُه من النُـّ ، فمأل الفضاَء الفسيح. فإذا هبا ُشهٌب ساطعٌة جّدًا. فرَح كثريًا بذلك، كأّن األزهاَر كلَّها قد أزهرْت يف قلبِِه يف غرِي وصارِت احلياُة ُمـمّلـًة جّدًا يف نظِره. فجأًة، رأى ضوءًا شـديَد السُّ موسِمـها، وفاَح عطُرها الزكـيُّ
احلجـارة  جمموعـَة  ـهُب  الشُّ تلـَك  كانـت  لقـد 

يـُح معهـا...  الـُممـّيـزة التـي أخذْتـهـا الررِّ
ونحـُن كالقمـر يـا أحّبائـي! ُنـخِطــُئ، 

ونتعّلـُم مـن أخطاِئـنا. لقـد تعّلـَم القمُر 
يف ذلك اليوم أّن االحتفاَظ باألشـياء 
أحيانـًا دوَن إعطاِئـهـا ُحـّرّيـَتـهـا 

ُيطِفـُئ بريَقـها اجلميل.

اشـرى ُجـحـا عـرشَة محـري، 

هـا،  وعدَّ منهـا،  واحـدًا  فركـَب 

فوجَدها تسـعَة محري، ثـّم نزَل عن 

ثانيـًة، فوجَدهـا  هـا  احلـار، وعدَّ

عرشًة، فقاَل: سـأميش عىل قدمـيَّ 

كي تبقى احلميـُر عرشًة!
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فنانو المستقبل
ة حريَّ يف ريشتهم ألواُن الطَّيف السرِّ

لجين مصطفى
6 سنوات

سالمة الزروق 
 9 سنوات

نايا جبارة
9 سنوات  

  جود منير خلف 
10 سنوات                                   

     تيم يزن حاتم
8 سنوات

غيث حسن
 8 سنوات

رندة كبتول
فاطمة الزهراء عبيد 11 سنة

 11 سنة

عدنان يوسف
9 سنوات

حال خداج 
12 سنة
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سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعَبًا عندما تنطُق الصُّ

سيناريو ورسوم: فراس نعوف 7

ـــــــــة قصَّ
َحـْمـَزة َيرُسـُم أحىل َهـْمـَزة! احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

رسوم: ميرفت السوفاني قصة: رانيا مسعود

َدُه، وكاَن  نَُه َوُيـَجـورِّ عانى ُمعلرِّـمو الّصفرِّ يف املدرسـة ِمـن ُسـوِء َخـطرِّ محزة، وطاملا لفُتوا نظَرُه إىل رضورِة أن ُيـَحـسرِّ
رجات، وال سّيـمـا يف أثناء كتابتِِه اهلمزة. سوُء خطرِّـِه ُيوِقُعُه يف أخطاٍء إمالئّية كثرية، وَيـجعُلـُه يفقُد كثريًا من الدَّ

ــُه أن ُتعالـَج األمَر، فاشـرْت لُه ُكّراسـاِت تعليم اخلّط وسـّبورًة، وبدأْت ترشُح لُه كيَف ُيتِقـُن َرْســَم  قــّرَرْت ُأمُّ
احلروف بخطرِّ النّسخ اجلميل بطريقٍة سليمة.

وجـَد محـزة األمــَر ُمـرِهـقـًا، فـكاَن يتكاسـُل عـن أداِء بعـِض الواجبـات، 
ـَر وقتًا ليجمَع بني الكتابِة املدرسـّية والكتابِة املنزلّية، وصادَف  وُيـحاوُل أن ُيـَوفرِّ
ّحـيُّ املنزلـّي بسـبِب انتشـاِر فريوس »كورونا«.  أْن ُأعلِــَن يف البالِد احلجُر الصرِّ

ـِم قواعد  حينَـهـا أصبَح الوقـُت طوياًل لدى محزة الذي قـّرَر أن يسـتثـِمَرُه يف َتعـلُّ
اخلطرِّ واإلمالء.

ِه وأبيه، صارْت لـحمزة لوحاٌت خّطـيٌَّة مجيلة، وأصبَح  وبإرصاِرِه وتشجيع ُأمرِّ
ُمـتِقـنًا لقواعِد كتابة اهلمزة.

ِق الـُمعّلموَن أّن هذِه الُكّراسـات  راســّي اجلديد لـم ُيصدرِّ ومَع بدِء العام الدرِّ
َمُه، وجتعَل جتربَتُه يف استثار الوقت يف  لـحمزة، وقّررْت إحدى الـُمعّلات أْن ُتكررِّ

ما يفيُد مثاالً لباقي الّتالميذ يف املدرسة.
حّدثِت الـُمعّلمُة الّتالميَذ عن جتربِة محزة، فصّفـُقوا لـُه، ثـّم ناَدْتـُه، وأهدْتُه إطارًا ُكتَِب 

داخَلُه أحُد األبيات التي َنَسـَخـها بـَخـطرِِّه اجلميل: 
َيـْجــَمـــُعــنـا أحــلـى لـــقاء          ُأحـبُّـكم يا أصـــدقاء!
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سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعَبًا أزهاُر عندما تنطُق الصُّ

ّم
ُ
عيــــــــِد األ

قصة وسيناريو ورسوم: حسام وهب 14

انُظـْر! إّن األشجاَر أصبحْت ُخـْرًا، واألزهاُر بدأْت تتفّتح.

غدًا أّوُل أّياِم فصِل الّربيع.

نعم، نعم... مجيٌل، أليَس كذلك؟
ثـّمَة كثرٌي 

من األزهار.

 ومجيُعـها مجيلٌة.

لن تستطيعي َوْضَعـها ُكّلها عىل رأِسك!

غدًا يوُم عيِد األم.

وما شأُن ذلَك 
باألزهار؟!

سنجمُع طاقَة 
ورٍد كبريًة، 

وُأهِدهيا ألّمـي.

فكرٌة رائعة! 

أووو... انُظْر! ماذا سنفعُل هبِذِه األزهار ُكـلرِّها؟!

ْعـها عىل ُأّمـهاِت الـحـيرِّ ُكلرِّهّن! لِنُوزرِّ

رائع! هّيا بنا!

ُكّل عاٍم وأنِت بخري. 

عيــد ُأمٍّ سعيد!

وأنِت بخرٍي يا ليىل! أنِت فتاٌة 
لطيفٌة جّدًا وُمـهّذبة.

الّطاقُة األكُب 
ـي. واألمجُل ألُمرِّ
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ـــــــــة قصَّ
ايمرتجمة نـحلٌة تصنُع الشَّ

احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

رسوم: سمارا الحناوي ترجمة: يامن جواد قصة: ليسلي سيمز

حل، إذ راحْت ُتِعدُّ حفَل شاي مَع احللوى ُقرَب البحر. بدأِت  انَشغَلْت نحلٌة مجيلٌة بالتَّـحضرِي لعيِد ميالِد ملكِة النَـّ
النَّـحلـُة بُصنـِع أنواِع الكعك واحللوى وحتضرِي أطباِق الفواكِه اللذيـذة، وَوَضعْتـها عىل الكرايس والطَّاوالت ويف كلرِّ 

مكان، حّتـى امتألْت ُغرفُتـها هبا، وفجأًة دخلْت عليها نملٌة، وقالْت هلا: 
حلة؟!  اَي أّيُتـها النَـّ أتصنعنَي الشَّ

أجابِت النَّـحلُة: نعم، ُأِعدُّ حفَل عيِد ميالد ملكتي ُقرَب البحر، وسيكوُن حفاًل رائعًا.
ملُة: هل أستطيُع ُمساعدَتك؟ قالِت النَـّ

حلـة: أّيُتـها  حلـُة بذلـك، وبدأِت االثنتان برتيِب األشـياء معـًا، لكنّـها كانت كثريًة جـّدًا، فقالِت النَـّ رّحَبـِت النَـّ
ملة: انتظري قلياًل! سأرجُع بُسعة.  النَّـملة! كيَف ُيـمكِنُنا محُل ُكلرِّ هذه األشياء معًا. أجاَبِت النَـّ

ملُة إىل صديقاتِـها  ذهبِت النَـّ
إليهـنَّ  وطلبـْت  مـالت،  النَـّ
ُمسـاعدَة النَّـحلـة يف التَّـحضـرِي 
لعيِد امليالد، وبعَد قليل َحَرِت 
بة، وَبدْأَن  مـالُت يف أرتاٍل ُمرتَّ النَـّ
بحمـِل قطـِع احللـوى والكعك 
الـُمتنّوعـة  الفواكـه  وأطبـاِق 
إبريـَق  محَلتـا  اثنتـاِن  والّشـاي. 
احلليب، وثـالٌث َحـَمـْلَن إبريَق 

اي، واألُخَرياُت َحـَمـْلَن ِقَطَع احللوى. الشَّ
مالت!  . تبدو تلَك الكعكُة ُمرتفعًة جّدًا! انَتبِْهـَن أّيُتـها النَـّ ـاُي حارٌّ قالِت النَّـحلُة للنَّـمالت: انَتبِـْهـَن، فذلك الشَّ
مالت، فوقَعِت الكعكُة عىل األرض، وأصبحْت ِقَطعًا ُمـتناثرًة يف كلرِّ  ال َتدْعنَـها َتسُقط!.. وفجأًة، اْنـَزلَقْت إحدى النَـّ

مكان.
رَصَخِت النَّـحلة: ال، ال... لقد كانْت ُمفاجأًة ُكبى لـَملِكتي. ستغضُب منّـي، وستقوُل إّنني نحلٌة سّيئٌة.

ملُة لصديقاتِـها: امَجْعـنَـها ُكلَّـها بُسعٍة، وألِصْقَن بعَضها ببعٍض بكريمة الّزبدة، فإّنـها  يف هذِه اللحظة، قالِت النَـّ
ستعمُل عمَل الالصق، وتعوُد الكعكُة كا كانت.

نّفذِت النَّـمالُت ما ُطلَِب إليهنَّ بإتقاٍن، حّتى عاَدِت الكعكُة كا كانْت، وَبَدْت كأّنـها ُتشبُِه ملكَة نحٍل كبرية.
وصـَل اجلمـُع إىل مكاِن احلفل، حيـُث كانت ملكُة النَّـحـل تنتظُر، ولـّمــا رأْت تلَك الكعكَة 

الكبريَة ابتسمْت، وقالْت ضاحكًة: كعكٌة كبريٌة ُتشبِـُهـني! تبدو لذيذًة وشهـّيًة.
ُشـكرًا لِك أّيُتـها النَّـحلُة الـاهرة، 

النَّـمـالُت  أّيُتـهـا  لُكــنَّ  وُشـكرًا 
الـُمـِجّدات!

حــــــالُت  النَـّ أكَلـــــِت 
والنَّـمـالُت الكعـَك واحللـوى 
ـاي،  الشَّ ْبــَن  وَشِ والفواكـه، 

ثــّم َرقْصـَن وَلِعْبـَن معـًا، وكاَن 
حل سـعيدًا  عيـُد ميـالِد ملكـِة النَـّ

وُمـمـتِعًا.
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فّكر معنا
لنَُحـلَّ هــذي الـمسـألــة!

رسوم: رامز حاج حسين إعــداد: ديمــــة إبـراهيــــم

حلـــــــــول »فّكـــــــــــــــــــر معنــــــــــــــا« للعــــــــــــــــــدد  )813(  شـــــــــــباط   2021م

لعبُة األرقام 
اقصة  النَّ

»سودوكو«:

ـّر: كلمُة السِّ

حّل »الكلمات الـُمتقاطعة«:
1- قنديُل البحر.   2- اإلسفنج.

 3- قزم.   4- َجَزر.
 5- النرِّيل.   6- وهَب.
 7- ِوهاد.   8- أرسار.

أكـمـِل 
ْسـم: الرَّ

تيب ِمـن )1( حّتى النّـهاية لَتـحُصَل  ِصْل بنَي األرقام بالرَّ

سـِم َوْحـَدك. هّيا بنا! سم، ثـّم حاِوْل إعادَة الرَّ عىل الرَّ

حلُّ 
لعبة 
َحْذف 

األرقام 
رة  الـُمكرَّ

»هيتوري«:

امأل الـُمرّبعات 
بأرقاٍم ِمـن )1( 

إىل )9(
 ُدوَن تكراٍر 
فرِّ  يف الصَّ
والعمود.

اشطِب الكلاِت اآلتيَة لتعلـَم 
ـيء  ـّر، وهـي اسُم الشَّ كلمَة السرِّ

يطّية: ودُة الرشَّ اّلذي َتتغّذى َعـْبـَرُه الدُّ
ُجذور، بروتينات، غذاء، أوراق، 

ضوء، أكسجني، ُتربة، أسُطـح، 
سالمل، علم، ماء، سكر، حلول.
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ـــــاطئ  مغــــامـــــــراُت حيــــــوانـــــــــــــات الشَّ

سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعَبًا عندما تنطُق الصُّ

دّيـة مـرُّ البيضُة الزُّ
رسوم: عبد الوهاب الرجولة قّصة وسيناريو: كاتبة كاتبة 2

آه! يبدو أّنني َقذفُتـها بُقّوٍة أكبـَر مـّمـا يـجب.هّيا يا صديقي! اقذف لـَي الُكـَرة!

لنبـحْث عنها بنَي األشجار.

انُظْر يا »كرابو«!
ال ُبـّد أّنـها سقطْت ِمـن أحِد الطُّيور.

ـها  يـجُب أن َنعُثـَر عىل ُأمرِّ
قبَل أن َتـْفِقس.

 لكْن قبَل ذلك، علينا أْن 
نـجَد طائرًا َيرُقــُد عليها.

لنذهْب إىل »تريكو« 
لعّلُه يعرُف نوَع هذه البيضة الغريبة!

حسنًا، 
ساِعـديني يف َحـْمـلِـها.

ها قد َوصْلنا. ما أثقَلـها ِمن بيضة!

أتعرُف أليرِّ طائٍر ُيـمكُِن 
أن تكوَن هذه البيضة؟

ال، يا هلا ِمـن 
بيضٍة ضخمة!

هل تستطيُع أن َترُقـَد عليها 
ـها؟ بُكلرِّ رُسور.ريثا نعثُر عىل أمرِّ

واآلن ماذا سنفعل؟

لنبحْث هلا عن طائٍر كبرٍي 
َيرُقـُد عليها.

ُأّمـي! أنا جائع.انُظرا! إّنـها َتـْفِقس!

ه!  َيُظنُّ أّنني ُأمُّ
تعاَل يا صغريي!

ابـَق مَعُه ريثا نجلُب 
لُه الّطعاَم يا »تريكو«!

مرحبًا، هل تبحُث عن يشٍء ما؟

أهاًل، نعم، 
أبحُث عن بيضة.

ما لوُنـها؟

دّية. بيضٌة ُزمرُّ

آها! أنَت صاحُب 
البيضة التي َعثـْرنا 

عليها إذًا!

تسيو تسيو... أيب!

ظننُت أّنَك ال تزاُل بيضًة!

»اإليـُمو« نوٌع من الطُّيور من فصيلة 
واكض، وهو أكُب الطُّيور األسرالّية  الرَّ
حجـًا، وهـو ثاين أكـب الطُّيـور الـحّية 
حجًا بعَد قريبتِِه النَّعامة، وَيتـمـّيـُز بأّن 

دّي. لوَن ُبيوِضِه ُزمرُّ
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جاج سـُم عىل الزُّ الرَّ

ما ِهـَي؟

ما أدواتُـها؟

أحّبائي! 
هـل لفتـت انتباَهـُكـم 

جاجّيُة الـُمزخَرفة؟  يومًا الِقَطـُع الزُّ
هـل تعرفـوَن كيـَف يرسـُم الـحـرفــيُّ 

عليهـا؟ تعالوا نتعّرف معًا هذه احلرفَة 
اليدوّيَة القديمة! هّيا بنا!

جاج  سُم عىل الزُّ الرَّ
ـوريُّوَن منُذ  حرفـٌة فنّـّيـٌة عرَفـها السُّ

الِقَدم، وَتـمـّيـُزوا هبا، وهي حتتاُج إىل مهارٍة 
كبرية، هـل تعلموَن ملاذا يا أصدقائي؟! ألّن عىل 
سـم، وأن  ي اخلطرِّ والرَّ الـحـرفــيرِّ أْن ُيتِقـَن فنَـّ

يكوَن صبورًا وحِذرًا يف التَّعامل مع القطعة 
الّزجاجّية.

َيـُش  لـررِّ ا
بأنواِعـها  والفـرايش 

هان  الـُمختلفة، إضافًة إىل الدرِّ
وأنـواع  الالصقـة  والـمـواّد 

جاجـّي والـخرز  البيـق الزُّ
الـُملّون.

بصمات شرقية
  ِمـــــن إبــــــداِعهـــْم َنْقتبـس...

إعداد: رامه الشويكي

ف 
خار

رسومٌ وز
 

َيرسـُم احلرفــيُّ عـىل 
القطعة، وُيبِدُع زخـارَف ذاَت طابٍع 

ـَوُر التـي ترتبُط  عربــيٍّ ُمـمـّيـز، منهـا الصُّ
والقصـص  قصـات  كالرَّ ـعبـّي  الشَّ اث  بالـرُّ
عبّية، وُيبِدُع أيضًا زخارَف هندسّيًة وعادّية،  الشَّ

إضافـًة إىل كتابـة آيـاٍت ُقرآنّيـة وِحـَكــٍم 
الـُخطـوط  بـمختلـِف  وأشـعار 

العربّية. 

تـجربٌة بسيطٌة
هـذِه  أعجـَبـْتـُكـم  إذا 
جتربَتـهـا  وأردُتــم  احلرفـُة، 
بـاُع  اترِّ إمكانِـُكـم  ففـي 

اخلطوات اآلتية:
- نـأيت بإنـاٍء ُزجاجــّي، 
وُننظرُِّفُه جّيدًا بـُمساعدِة أحد 

الوالَدين. 
ســَم الذي  ُد الرَّ - ُنـحـدرِّ
نريـُد الـحصـوَل عليـه عىل 
بدة باسـتخدام قلـم  ورق الزُّ

رصاص. 
عـىل  الورقـَة  ُنثبرِّـُت   -
الالصق  باسـتخدام  جاج  الزُّ
مـن اجلهـِة الـُمقابلـة للجهة 

التي سنرسُم عليها. 
عـىل  سـَم  الرَّ ُد  ُنـحـدرِّ  -
قلــم  باسـتخدام  جـاج  الزُّ
حّتـى  وَنُركـُه  التَّـحديـد، 

جيفَّ متامًا. 
ُن الّرسَم باستخدام  - ُنلورِّ
عـىل  للـحصـول  الُفرشـاة 

الّرسم الـمطلوب.
جاج يف  - َنـُرُك لـوَح الزُّ
مـكاٍن جافٍّ وحـاّر وذي 
إضاءٍة جّيدة ُمّدَة )24( 
ساعًة للتَّـهوية، وحنَي 
عـىل  نحصـُل  جيـفُّ 

قطعٍة ُزجاجّية فنّـّية.

هـل 
عجـَبـْتـُكـــــم  أ

ُبوها، وأرِسـُلوا  الفكرة؟ جررِّ
ها  إلينـا ُصـوَر إبداعاتكـم لنَنرُشَ

يف باب »فنّانو الـُمستقبل«؟!
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ـــــــــة قصَّ
وليــــــــــــٌد 

ـحــرّيـــة واألقــالُم السِّ
احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

رسوم: رامز حاج حسين قصة: آالء أبو زرار

جلَس وليٌد يف مقعِدِه وسـَط ُزمالئِـِه يف انتظار ُوصوِل الـُمعّلمة. إّنُه طفٌل خجوٌل يتكّلـُم بصوٍت منخفض، وجيُد 
حيحة.  غم من أّنُه يكتشُف يف كلرِّ مّرٍة أّنُه يعرُف اإلجابَة الصَّ صعوبًة يف اإلجابة عن أسئلة الـُمعّلمة عىل الـرَّ

أخـَذ وليٌد يتأّمُل ُزمالَءُه، وهم َيقِفُزوَن وَيرُكضوَن حوَل الطَّاوالِت واملقاعد، وفجأًة دخلِت الـُمعّلمُة، فجلَس كلُّ 
ّف. طلبِت الـُمعّلمُة إىل التالميذ حتضرَي أوراِقـهم ألجِل  تلميـٍذ يف مكانِِه، وعـمَّ اهلدوُء الصَّ

اختباٍر رسيٍع يف حروِف الّلغة الفرنسّية.
ـَر  أخـرَج وليٌد ورقًة بيضاء، وهو خائٌف يرجتف، وأخَذ ُيـحاوُل َتذكُّ
الـُحـروف، لكنّـُه مل يسـتطع. نظـَر من حولِــه، فوجـَد ُزمالَءُه 
َيتذّكـُروَن أشـكاَل احلـروف،  فـنَي إىل أوراِقـهـم  ُمـنَْصِ

وَيكتُبوهَنا بخطٍّ واضٍح ومجيل.
ـها  أخرَج وليٌد أقالَمُه من مقلمتِه، وشَع َيُصـفُّ
الواحَد تلـَو اآلخر. فجأًة تكّلـَم القلُم األخر 

بصوٍت خافٍت، وقال: مرحبًا يا وليد!
ما بك؟ هل أنت يف ُمشكلة؟!

باخلـوف  وشـعَر  وليـٌد،  ُذهـَل 
ادر عـن القلم  ـوت الصَّ مـن الصَّ
األخر، فظلَّ صامتًا ُيـحاوُل 
فـإذا  َسـِمع،  مـا  َتـجاُهــَل 

بالقلم األصفر يقوُل له: 
التلميـُذ  ـهـا  أيُّ وليـد! 
كـّي! هّيا! أنَت تعرُف  الذَّ
الفرنسـّية،  الـحـروَف 

فقـد قرأَتـها يف غرفتِـَك منُذ يوَمني، وتسـتطيُع أن َتكُتـَبها. ما عليك إاّل أن ُتـمِسـَكني، 
وتضَع رأيس عىل الورقة لَتكُتَب بخطٍّ مجيٍل يناُل إعجاَب الـُمعّلمة.
ردَّ وليٌد بصوٍت هامس: كيف تستطيعوَن الكالم؟ هذا غريب!

ـحرّية التـي ُترافُِقَك منُذ بداية العام،  أجـاَب القلـُم األمحر بحاس: نحن األقالُم السرِّ
ونريُد ُمساعدَتَك لُتصبَح األفضَل يف صفرِّك.

ابتسَم وليٌد بخيبٍة، وقال: ال أظنُّ ذلك، فأنا لسُت ذكّيًا.
قاطَعُه القلـُم األزرق: عىل العكس، أنَت ذكـيٌّ وُمـجـتهد، وأنا اآلن أرى احلروَف 

تنتظُر يف رأِسك. ما عليَك إاّل أن ُتـمِسَكني، وَتكُتب.
اختلَفـِت األقالُم، فُكلٌّ منها ُيريُد ُمسـاعدَة وليد يف اجتيـاز االختبار بنجاح، 

ـدًا لألقـالم أّن الـُمعّلمَة ال تسـمُح  صـاص، ُمؤكرِّ لكـنَّ وليـدًا اختـاَر قلـَم الرَّ
صاص سـحريٌّ أيضًا،  بالكتابـة باأللوان، وبـدأ يكتُب، ظاّنًا أّن قلـَم الرَّ

فوجَد أّنُه تذّكـَر احلروَف مجيَعـها، فكتَبـها بخطٍّ واضٍح ومجيل.
بعـَد االختبار، كاَن وليٌد يف غايِة الفرح، وشـكَر األقالَم 

لـُمساعدتِـها، لكنَّ القلـَم األصفر اعرَف قائاًل:
صاص، وهو غرُي  لكنَّك كتبَت بقلـم الرَّ

نَي أيضًا!  ، مثلا نحُن غري ِسحريرِّ سـحريٍّ
ـحـُر يكمـُن فيـَك أنت. أنـت َمـِن  السرِّ
اسـتطعَت النَّـجـاَح بعـَد أن رغبـَت يف 

ُبلوِغـِه، ووثقَت بنفِسك. 
النَّـجـاُح  األزرق:  القلــُم  أضـاَف 

َيتطّلـُب رغبـًة يف الوصـول، وثقـًة يف مقدراتِك. 
َتـحلَّ بإيانَِك بعلـِمك، وستنجُح دومًا.

قـاَل وليٌد بفرح: أشـكُرِك أّيُتـها األقالم 
رس الذي لن أنسـاُه،  ألجـِل هـذا الـدَّ

وأِعـُدِك بأّنني سـأكوُن األفضَل 
يف صّفـي دائًا.
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رسوم: أحمد حاج أحمد
سينــاريـــــو

ورُة مغامراٍت وِعَبًا الـمطـُر احلـمضـّيعندما تنطُق الصُّ
قصة وسيناريو: ضحى جواد

ياه!
يبدو أّنني لن أستطيَع 
ِه عىل  الـُخروَج للتَّنـزُّ
دّراجتي اليوم أيضًا.

ألن َتـخُرَج يا جاد؟ 
هل غرّيَت رأَيك؟

بل الطَّقُس غّيـَر رأَيه! 

أشـمُّ رائحَة الـمطر. 

ها قد بدأْت 
ُتـمطِـُر 
حيَنـها سيكوُن بغزارة!

الـمطُر ُحلوًا ولذيذًا.

مرحبًا. هذا هو الـُمخّلـُل َيدُخـُل أبو جاد الـمنزل...
الذي طلبتِِه يا أمَّ جاد!

ماذا لو أمطَرِت 
ـاُء  السَّ

ُمـخـّلاًل؟!

هذا جائز.طعـُم الـمطر يا أيب!سيكوُن طعـُم الـمطر حامضًا.

إْن أمطرْت ُمـخـّلاًل. 

وما احلامُض يا ولدي؟

ال، بل جائٌز أن يكوَن 
املطُر حامضّيًا.

وهل 
هذا معقول؟!

كيَف ُيصبُح املطـُر حامضّيًا؟ أْن
 ُتـمطِـَر 

ُمـخـّلاًل؟!

إن ازدادْت نسبُة غاز ثاين ُأكسيد الكبيت 
 ، وأكاسيد النّروجني يف الغالف الـجـّويرِّ

وتفاعَلْت مَع ُبـخاِر املاء واألُكسجني.

حينَـها َتتشّكُل حماليُل 
محضّيٌة َتـحمُلـها 
ياح، فتهطُل  الررِّ

ُمـمتزجًة بالـمطر.

ومتى تزداُد نسبُة هذه الغازات؟    
حينا تنفُث الطبيعُة غازاتِـها 

وأبـخـَرَتـها يف اهلواء.

ونتيجَة نشاطاِت البرش أيضًا.

ماذا لو أمطَرِت الّساُء كعكًا؟!

إممم... أشـمُّ رائحًة شهيّة.

يبدو أّنـها سُتـمطِـر.                            
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ُكـُتـب
ـها أشـجاٌر عاليـة، وَتـملُؤهـا حيواناٌت ُمـتآلفـة. كانت تضجُّ  بركـُة ماٍء واسـعة، َتـُلـفُّ
، وطالْت سـنواُت اجلفـاف، وأصبحت البكُة ضحلًة  باحلياة، لكْن مّرْت عليها ُشـهوُر َحـرٍّ
راكدة. نعرُف ما حدَث للبكة يف قّصة »بركة األزهار العجيبة« من سلسلة »مكتبة الطُّفولة«.

قّصة: ضحى جواد.                  رسوم: حممد مارديني.

انتقَل عمُل أيب سامي إىل مدينٍة جديدة، ويف أثناء طريِق األرسة إىل البيت اجلديد، 
مّرْت بمحلرِّ هدايا. دخَل سامي ووالُدُه ليشريا، فلم ُيعَجب سامي بيشء، لكنُّه رصَخ 

فجأًة: وجدُتا. هـَي ما ُأريُده. فكانْت ُكرًة ُزجاجّيًة يف داخلِـها قلعٌة وماّدٌة بّراقة.
جاجّية« من سلسلة »أطفال مبدعون«. هّيا بنا ُنتابع ما جرى يف قّصة »ُكرة سامي الزُّ

قّصة ورسوم: سريين مشمش. 

كاَن ابـُن آوى ُمولعًا بالـمحار كثريًا، يأكُل كلَّ ما َيـِجُدُه عىل ضّفة النَّـهر، وكاَن 
باحة،  ُيفّكر يف أّنُه سيجُد كثريًا من الـمحار عىل الضّفة األُخرى، لكنُّه ال يستطيُع السرِّ

فذهَب إىل صديِقِه اجلمل، واحتاَل عليه ألجِل كسِب مزيٍد من الـمحار. 
نتعّرُف الـمزيَد يف قّصة »ابن آوى واجلمل« ِمن سلسلة »أطفالنا/ إبداعات«.

ترمجة: باسل املساملة.               رسوم: أمحد حاج أمحد.

فيٌل صغرٌي يبحُث عن مكاٍن مجيل وهادئ، وال أحَد فيه، ليلعَب ويركَض وُيغـنرِّـَي 
جر؟ وحَدُه. يا ُترى هل سيفتقُد أصدقاَءُه وأهـَلـُه هناك؟ وهل سيشعُر بالضَّ

نعلـُم ذلك يف قّصة »ُحـلم فيلو« من سلسلة »أطفالنا/ قّصة«.
قّصة: ريا حممود.                                 رسوم: آية محود.

شاعٌر كبرٌي ُمـعارص، أثاَر ِشعُرُه وشخصّيُتُه ومواقُفُه اجلدَل واالختالف. 
نيا حّقًا، وشـغَل الـنَّـاَس، ونثَر الـُحبَّ والـَجمـاَل والياسـمني عىل ُمدِن  مأَل الدُّ

الوطن العربـّي. إّنُه الّشاعر »نزار قّباين« َنتعّرُفـُه يف سلسلة »أعالم ومبدعون«.
ّعال. كتابة: د. نزار بريك هنيدي.              لوحة الغالف: عبد النارص الشَّ

طفلٌة ُتـِحبُّ االعتناَء باألشجار والنَّباتات، ولدهيا شجرتا زيتون وُرّمان ُمـتجاِوَرتان، 
لكنّـها أصبَحـتا يف منظَريِن ُمـختلَفني متامًا بسبِب ُقدوم اخلريف واقراب الّشتاء. 

هّيا بنا نقرأ معًا قّصة »صديقتنا اجلديدة« من سلسلة »أطفالنا/ علوم«.
قّصة: حممد قشمر.                                 رسوم: عالء ديوب.

ألواٌن ورسوٌم، معلوماٌت وخياٌل، 
هر... في مكتبِتنا هذا الشَّ

صديقُتنا اجلديدة

حلـُم فيلو

نزار قـّبـاين

ابُن آوى والـَجـمل

جاجّية ُكرُة سايم الزُّ

بركُة األزهار 
العجيبة

إعـــــــداد: ســـــــالم الحمـــــــد

لكْن
 لن 

تـخـتنَق 
احلرشاُت 
فحسب 

يا أمَّ جاد!

سآخُذ احتياطايت، وأضُع قناعًا واقيًا، 
فِدرهـُم وقايٍة خيـٌر من قنطاِر عالج.

ـمسـيَّ وَمـْن يقـي اهلواَء ِمـن ُسموِمنا؟ ـّخاَن الشَّ أنا أستخدُم السَّ
لتسخنِي املياه، فطاقُة الّشمس 

نظيفٌة واقتصادّية.

مس!  ها هي ذي الشَّ
لقد سطعْت، وَتوّقَف 

الـمطر.

صدقِت يا أمَّ جاد! الّطاقاُت البديلُة 

عن الـَوُقود األُحفورّي )الّنفط( 

ث  ِمـن أهـمرِّ وسائل الـحدرِّ من الّتـلـوُّ

والتَّقليل من ظاهرة الـمطر احلمضـّي.

َه عىل دّراجتي اهلوائّية،  أستطيُع اآلَن التَّنـزُّ
فهي صديقتي وصديقُة البيئة.

أعتقُد أّن النّباتاِت واحليوانات 
لن ُتـحبَّ طعـَم املطر الـحمضـّي.

املطـُر الـحمضـيُّ ُيريـُحـنا
اّرة  من احلرشات والفطرّياِت الضَّ

عىل األقّل.



أنا فّنـاَنـة
رسوم: لجينة األصيلِشعر: قحطان بيرقدار

ــايت ــْرش ـــ ــــواين َحـــــْويل، ُف أل
ــًا ُيــْفــِ ــاب ــــُم ب بِــَيــِدْي أْرُس

أْخَرْ وَيْبـــُدو  ْهـِل،  السَّ َنـْحـَو 
ِمـْن َحــــْويل ِخـْرفـــاٌن بِْيــٌض

بعيــدا الُكـــوَخ  فيــــِه  أْرُسُم 
ــاٍن ــن ــــــِدْفٍء وَح ــِه بِ ــي ــل وع

ِمْن َخْلِف الُكوِخ َبـــَدْت غــاَبـْة
ــٌر ــَج ـــــٌر، فــيــهــا َش فــيــهــا هَنْ

ــاَنــْة فــنّ ــايب-  ـــ ــا أحــب – ي أنــا 
ــداِعــي ــْن إْب ــوحــُة ِم ــَك الــلَّ ــْل تِ

َلـْوحـــايت ِحـْبــري،  أقــالمي، 
وَفراشــاِت ُزهـــــوٍر  َنـْحــَو 

ــْر ــثَّ ــع أَت وال  ــِه،  ــي ف ـــــُدو  أْع
وأرانــُب، كْم َيـحُلو الـَمـنَْظــْر!

ــدا ــي ــًا وَوِح ــّي ــِس ــنْ ــُر َم ــَه ــْظ َي
نشيـــدا ـوَر  النُـّ ْمُس  الشَّ َتْتُلــو 

ـــــــْزالٌن وّثـــاَبـــْة ــا ِغ ــه ــي ف
وَمــشــاِهــُد َحــّقــًا َخــاّلَبــْة

ــْة ــاَن ــأم ـــُل إحــســايس ب ـــُق أْن
ـــْة ـــْزداَن ـــوايْن ِهــــَي ُم ـــأل وب

* * *
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