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رند شحرور
9 سنوات

ـامية يف حياتِنا، فهو  أصدقائـي! العمـُل مـن الِقـَيــِم السَّ
ُيْشِعُرنا بأّننا ُنؤّدي دورًا فّعاالً يف الوجود، كام ُيشِعُرنا باحليوّية 
والُقـّوة والعزيـمة، ويرفـُع معنوّياتِنا دائـاًم، فنُقبُِل عىل احلياة 
بـُحبٍّ ومحاس. تعلموَن بالتأكيد أّن اليَد العاملَة رمٌز للـخرِي 
ـدق، ألّنـهـا يـٌد تبنـي وترفُع،  والعطـاء واإلخـاص والصِّ
ـاح،  وتنهـُض بالـمـجتـمـع إىل كلِّ مـا فيـِه الـخـري والصَّ
َلـها  َس قيـمَة العمـل، وُنبـجِّ لذلك ينبغـي لنا مجيعًا أن ُنقـدِّ
َي كلٌّ منّا دوَرُه يف احليـاة بـحيُث يرتُك بصمًة  دائـاًم، وأن ُيؤدِّ
ُمضيئًة دومًا يف أيِّ مـجاٍل من الـمـجاالت النَّافعة، فالتِّلميُذ 
ِه واجتهاِدِه ُيـؤدِّي واجبـًا عظيـاًم  عـىل مقعـِد دراسـتِه بـِجـدِّ
تـجاَه نفِسـِه وتـجاَه ُمـجـتـمِعه، ودوُرُه ال يقلُّ أهـّمـّيًة عن 
دوِر أيِّ عامـل يعمُل بتفاٍن وعزيـمٍة يف أيِّ ميداٍن من مياديِن 
العمل، فهذا التِّلميُذ سـُيصبُح يف الـُمستقبل ُمـنتِـجًا يف أحِد 
االختصاصـات الـُمفيـدة اّلتي َتُصبُّ مجيُعـها يف سـبيِل بناِء 

ِرِه وازدهاِره. ُمـجتـمِعِه وَتطـوُّ
قحطــان بيــرقـــــدار

زكريا أسعد
8 سنوات



ـــــــــة  قصَّ
ً
ـــــوا معــــــــــا غـنُّ
يف األرجوحة

احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

رسوم: محمد ديبو قصة: ضحى مهنا
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إّنا اإلجازُة األسـبوعية 
التـي يقضيها عامـٌر يف بيِت 
ه الذي ُتـحيُط به حديقٌة  جدِّ
أعـّد  قـد  اجلـدُّ  كان  فسـيحة. 
حلفيِده مفاجأًة سـاّرة، فقـد عّلق أرجوحًة بحبـاٍل غليظة بني أغصاٍن 

وا إليه. قوّية يف شجرٍة كبرية عالية، ودعا أبناَء اجلريان لينضـمُّ
خُب حـوَل من  تدافـَع األطفـاُل أمـام األرجوحة، وعـا الصَّ
سـيكوُن الراكب األول، لكنّهم َهـَدُؤوا قليًا، ثـّم تواَفـُقوا لـّمـا 

عرَض نبهان الذي كان أكرَبهم سنًّا أْن يركَب عامٌر أوالً.
قال هلم: ألجلِه استقبَلـُكم اجلدُّ الّطـّيب.

، ثـّم ابتعَد ليجلَس ُمستمتعًا، وقد اطمأنَّ إىل  ابتسَم اجلدُّ
أّن األطفاَل أذكياء، وسيجدوَن حلوالً خلافاهتم البسيطة.

لكـنَّ الصخـَب عاَد ثانيـًة، وكلٌّ يريُد الركـوَب بعد أن 
نـزَل عامـر. تداَفُعـوا، وتزاَحـُمـوا، فأضاعـوا 
بعـَض الوقـت، وقفـَز أحُدهـم، وركَب 
كاد  الـذي  اهلـرَج  ُمـغتنـاًم  األرجوحـة 
يصُل إىل اخلصام، وما نزَل عنها إاّل بعَد 
جهـٍد، فتدّخـَل نبهـان ثانيـًة، ورأى أن 
الركوَب سيكوُن حسَب أسامِء األطفال 
وترتيبِـها وفقًا لَتسْلُسِل حروِف اهلجاء، 
ثــّم خيتـاُر كلُّ طفـل أغنيـًة ُيغنّيهـا لـه 
األطفـال، حتـى إذا انتهت األغنيـُة نزَل 

لريكَب آخر. 

وهكـذا، ركَب أمحُد قبَل باسـل، وركبت ديمُة قبَل سـامية، ثــّم ركَب عامٌر 
قبـَل غـوث، وجاَء دوُر لينة قبـَل منار... واشـتدَّ محاُس األطفال، وهـم ُيغنُّوَن، 
ُق معهم من بعيد، ثـّم جاَء دوُر نبهان، فطاَل ركوُبه،  ُقون، وراَح اجلدُّ ُيصفِّ وُيصفِّ

ومل يلحـْظ أحـٌد كيف حدَث هذا سـوى سـلمى التي كانت 
ُتـامثُِلـُه يف الُعمر، فقالت يف نفسها: مل خيرْج عن االّتفاق، 

ـّر؟ لكنَّ ركوَبُه يطوُل أكثر من اآلخرين. ما السِّ
وِر الثـاين، كان احلـامُس قـد عـا أكثر،  يف الـدَّ

وقـد حفـَظ األطفاُل ترتيـَب احلـروف اهلجائية، 
وهم ُيغنُّوَن مرسورين. كان نبهان يدفُع بنفِسـه 
األرجوحـَة، ويقذُفـها بجسـِمه القـوّي، فتعلو 
حّتى تـكاد تقرتُب من أعىل الشـجرة، فيشـهُق 
َيظهـُر  ثــّم  ُسـقوطِه،  األطفـال خمافـَة  بعـُض 
اإلعجاُب بـه، وهو ُيغـنّــي ُأغنيَتـُه الـُمختارَة 

بصوتِه اجلميل. 

نـزَل عـن  بـل  بذلـك،  نبهـان  يكتـِف  مل 
األرجوحة، ومحَل أحَد الّصغار، ولّف ذراَعُه 
حوَلـُه بعَد أن أجلَسـُه يف حضنِه، وهو يقول: 

أخشى عليه السقوَط إْن ركَب وحَده.
ثـّم دفَع اآلخرين إىل غناِء أغنيٍة ُيـحبُّونا، 
قبـَل أن يِعـَد الّصغـاَر بأنُه سـيتأرجُح مع كلٍّ 

منهم حسَب دوِره، فكانــْت لُه أدواٌر ُأخرى.
انتظرْت سلمى حّتى تباَطأِت األرجوحة، 
ثــّم َتوّجهـْت إىل نبهـان بالقـوِل ضاحكـًة: 
هـّيــا انـزل! لقـد اخـرتَت أغنيـاٍت طويلـًة 
ليطـوَل ركوُبـك، وأّمـا حناُنَك عـىل الّصغار 

فُمـضِحٌك.
أجاَب نبهان ضاحكًا: ما كنُت أريُد سوى 

الّلِعب، لكنّني ما خرجُت عن االّتفاق.



سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعرَبًا عندما تنطُق الصُّ

رسوم: عدوية ديوب

زينة ُتعايُد أصدقاَءها
قصة وسيناريو: أريج بوادقجي

لقد راجعُت 
ُدرويس 
مجيَعـها.

عليِك أوالً أن 
ُتراجعي ُدروَسك، 

وكأّن لديِك 
امتحانًا غدًا.

 ما بك يا زينة؟ 
لِـــَم أنت 

حزينة؟

لقد عّطلت 
الـمدارس، 

وأشعُر بالـملل. 
ماذا سأفعل؟ 

ما رأيُك
يف الـُمطالعة؟ 
القراءُة عالـٌم 

مجيل.

الكتُب طويلٌة 
جّدًا، وُتشِعُرين 

بالـملل.

ابدئي بقراءة 
الـمجّات، فهي ُمسّليٌة 

وُمـمتعٌة ومفيدة، 
كـمـجّلـَتـْي »أسامة«

و »شامة« مثًا. 

حقًا يا يزن! كيف 
غاَب هذا عن ذهني؟ 

ُتعجـُبني الرسوُم 
كثريًا!

يف مـجّلـَتـْي 
»أسامة« و»شامة« 

أشغاٌل يدوّية. انُظري 
إىل بطاقة الـُمعايدة 
هذه! ما رأيُـِك يف 
ـَم واحدًة  أن ُنـصمِّ

مثَلـها؟

ما أمجَلها! 
ُمـها إىل  سُأقدِّ

صديقتي هدّيًة، بل 
ـُم بطاقًة  سُأصمِّ
لكلِّ صديق من 

أصدقائي!
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قصيدة
ديـــواُن طفـولتنــــــــا

مرتجمة

حكاياٌت 
شعرّية

رسوم: الفنان الروسي ي. بانكوف ترجمة: د. ثائر زين الدينِشعر: بوريس زاخودر

ُيغنّي الـمطُر أغنيًة:
كاب... كاب...

لكْن من ذا القادُر عىل َفْهـِمـها:
كاب... كاب؟

ال أفَهـُمـها ال أنا وال أنت،
لكْن َتفهـُمها يف الـُمقابِل األزهاُر،

... واألعشاُب الـُخْضُ
وَتـفَهـُمها أفضَل من اجلميع

حبوُب القمح:
فتبدُأ بالنُّـُمّو.

املطر
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عليِك
بقراءة 

الـمجّات!

 كّل عام وأنِت بخري 
يا صديقتي! تفّضيل 

هذه البطاقة! لقد 
صنعُتـها بنفيس.

ما أمجَلـها! كم أنت 
بارعٌة يا زينة! كيَف 
صنعتِـها؟ أرُجوِك 

علِّـميني!

هل رأيِت كيَف 
أّن الـُمطالعَة 

مفيدة؟!
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إّنا الطائُر األكثُر حكمًة يف الطَّبيعة
تسَمُع كلَّ ما ُيقال

لكنّـها بـخيلٌة جّدًا بالكلامت.
ُكـّلمـا سمعْت أكثر

امتنعْت عن الثَّرثرِة أكثر!
وهذا ما يلزُم 

كثريًا منّا 
نحُن البرش.

تبكي الـّهـرُة يف َمـمـرِّ البيت،
إّنا تعيُش مأساًة كبرية:

فالبرُش األرشار
مل َيْسَمـُحوا هلا

بأْن ترسَق
قطعَة حلمة!

البومة

مأساُة اهلّرة!
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ما الذي ُيـمكُن أن َيـحـُلـَم بِه 
ـها األصحاب؟! فيُل البـحِر أيُّ

ال أحَد منُكم يعرف
كم. لكنّني سُأخرِبُ

يرى فيُل البـحِر أحامًا مجيلًة:
يرى إفريقية،

األُُسوَد والِفيَلـَة،
مَس الطَّـيِّبَة الشَّ

يفَّ الـحاّر، والصَّ
َيـحُلـُم باألرِض اخلضاء...

َيـحُلـُم بأّنُه ُيصاِدُق
بَّ األبيَض... الدُّ

َيـحُلـُم بأّننا
نذهُب

لِزياَرتِه! مباذا حيلُم 
فيُل البحر؟



أصدقائي ُمـحـّبـي الرسم واأللوان! تعالوا نتعّرف معًا ثاثًة من أصدقائنا الفنّانني!
يا ُترى كيف عملوا عىل تطوير مواهبهم؟! هّيا بنا! 

مواهب صغرية
ًرعايُة الـموهبة

ُتثـِمـُر إبداعا
كـــــالنَّْقش يف الـحَجــــــر

إعداد: رامه الشويكي

غـار! أطلُِقوا العنـاَن لـُمخّياتُِكـم،  وأنتـم يا أحّبائـي الفنّاننَي الصِّ
وأرِسُلوا إلينا رسوَمُكم الـُمتنّوعة لننرَشها يف باب »فنّانو الـمستقبل«.

 )7 سنوات(: ناتايل حافظ

 )7 سنوات(: ليا احلكيم 

 )6 سنوات(: ليث اإلدليب

»أحبُّ الرسـَم باأللوان املائيـة والزيتية. أختّيُل 
الصوَر، وأرسُمـها عىل الورق، كام أمزُج األلواَن 
كثريًا، وأتابُع دروَس الرسم عند الفنانة التشكيلية 

فايزة احللبي منُذ ثاث سنوات، وأشّجُع أصدقائي 
عىل ممارسـة هذه اهلواية. أحاوُل عرَب الرسوم التعبرَي 

عـّمـا يف داخيل باخلطوط واأللوان. شاركُت يف معرَضنِي 
برعايـة مرسـم فـريوز، األول يف املركز 
الثقـايف العريب بالعـدوي، والثاين 
يف ملتقى أوغاريـت، وُأِعـدُّ 

لـمعريض اخلاص«.

»أحببُت الرسـَم، وأنـا يف الثالثة من ُعمري. شـّجَعْتني والديت، وُمعّلمتي 
يف املدرسـة تاتيانـا طعمـة، والفنّـاُن التشـكيلـّي أمحـد فاضـل الـذي اّتبعـُت 

عنـَدُه دوراٍت يف الرسـم، وعّلمنـي التظليـَل بقلم الرصاص واسـتخداَم ألوان 
اإلكريليك. رسـمُت عددًا من اللوحات، منها لوحتان قامشـّيتان عن فصل الشتاء 

وبابا نويل، وتابعُت تطويَر موهبتي، إذ رسمُت عىل الورق الـُمقّوى والقامش لوحاٍت 
كثريًة عن الطبيعة واألشخاص، وحينام أكرب أريُد أن أصبَح فنّانًة، وأشارَك يف الـمعارض«.

ب الـُمستمّر. أرسم باأللوان مبارشًة دون أن أبدأ  ـَم الرسـم يف مرسـم فريوز، وتطّورْت موهبتي بالتدرُّ »بدأُت َتعلُّ
ـُز يف أثناء الرسـم، وأسـتطيُع أن أرسـَم أكثَر من  بقلم الرصاص. أضُع الفكرَة يف ذهني، وُأعّبـُر عنها عىل الورق، وُأركِّ
لوحة يف جلسـٍة واحدة. أحبُّ رسـَم البيوت الدمشـقية القديمة واحليوانات، كام شاركُت مع أصدقائي يف الـمرسم يف 

معرض )عطونا السام(«.  
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الّسندباُد البحرّي

إعداد ورسوم: قحطان الطالع

الرُّسوُم األصلّية 
للفنّان الراحل ممتاز 

عيَد 
ُ
البحرة، وقد أ

رسُمـها بَتصرُّف 
إحياًء لِذكراه.

ـــــــــة قصَّ
احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

وادي األلـمـاس
2

بعَد أن عاَد السـندباُد من رحلتِه األوىل إىل وطنِه، روى ألصدقائِه ُمغامراتِه، فُأعجبوا هبا، وأثنَوا 
جر. وبعَد فرتة  عىل شـجاعتِه، ثـّم أخرَبهم بأّنُه ينوي القياَم برحلٍة جديدة، ألّنُه بدَأ يشـعُر بالضَّ
اشـرتى بضائَع ُمتنّوعـة، وانَطلَق بُصحبِة ُتـّجــاٍر آخريَن لَيـُخوَض ِغــامَر رحلٍة جديدة عرَب 

البحار.
وبعـَد أيـاٍم عّدة من انطاِق الّسـفينة يف عرِض البحر، َرَسـْت ُقـرَب جزيرٍة مجيلة، 
فقّرَر السـندباُد ورفاُقُه أن يستكِشُفوها، فأنزَل البـّحارُة مرساَة السفينة، وجّدُفوا 

يف اّتـجاه الشاطئ.

وصـَل اجلميـُع إىل اجلزيرة بسـام، ومـن فورهم بدُؤوا يستكشـُفوَن 
املكان، يف حني استلقى السندباُد ليسرتيَح يف ظلِّ شجرة كبرية، ُمستمتعًا 
بالـمناظـر الرائعة من حولِه، وبعَد وقٍت قصري استسـلـَم للنوم، ولـّمـا 

اسـتيقَظ بعَد سـاعاٍت عّدة، َفـِزَع ألّنُه لـم جيْد أحدًا مـن رفاِقه، إذ إّنـهم 
عاُدوا إىل السفينة، وأبـَحـُروا من ُدونِه، وبقـَي مّرًة ُأخرى وحَدُه عىل جزيرٍة 

ال يعرُفـها.
ـَقها لُيشـاهَد السـفينة، فنظَر نحَو  ركَض ُمــّتـجهًا نحَو شـجرٍة عالية، وتسـلَّ

البحر، فرآها ختتفي يف األفق البعيد، ثـّم نظَر نحو اليابسـة، فاحَظ شـيئًا كبريًا أبيَض 
بنَي األشجار، فذهَب لَيتعّرَفـُه، فإذا هو بيضة عماقة.

خمة، ويف هذه اللحظـة، خـيَّـَم عىل املكان ظِــلٌّ داكٌن، فنظَر نحَو  ـُر يف مصدِر هـذه البيضة الضَّ وقـَف حائـرًا ُيفكِّ
األعـىل، فوجَد طائرًا ضخاًم جّدًا حيوُم فوَق رأِسـه، فقاَل يف نفِسـه: ال ُبدَّ 

خِّ األُسـطورّي الذي سـمعُت البـّحارَة  أنَّ هذا هو طائُر الـرُّ
ُثـوَن عنـُه بخوٍف شـديد. وفجـأًة خطَرْت لـُه فكرٌة  َيتحدَّ

ُتـخِرُجـُه من هذه اجلزيرة، إذ لـّمــا انقضَّ الطائُر هابطًا 
لريقَد عىل البيضة حلَّ السـندباُد عاممَتُه، وربَط 

نفَسُه بِرْجِل الطائر.
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وبعَد انتظاٍر وقلق، حّلَق الطائُر برسعة كبرية يف أعايل السـامء، والسـندباُد مربوٌط بِرْجلِه، فُأْغـِمـَي عليه، ومل يسَتِعْد 
وعَيـُه إاّل لـّمــا هبَط الطائُر يف واٍد سـحيق، حينئٍذ فكَّ نفَسـُه برُسعٍة قبـَل أن يقتنَص الطائُر بـمنقـاِره إحدى األفاعـي 

العماقة، ويطرَي هبا بعيدًا.
نظَر السندباُد حوَلـُه، فشاهَد منظرًا ُمرعبًا، فقد كان املكاُن يعـجُّ باألفاعي الّضخمة، حّتى إّنا قادرٌة عىل أن تلتهـَم 
غـزاالً، واألسـوُأ من ذلـَك أّنُه لـم يكْن هناك أيُّ َمـْهــَرٍب ألنَّ الوادي ُمـحاٌط بـُمــنحَدراٍت صخرّيٍة حاّدة وشـديدة 

االنـحدار، وال يستطيُع أحٌد َتسلُّـَقها.
ه إاّل أّن ذلَك لـم يرَفْع من  غـِم من أّنُه شـاهَد األلـمـاَس منثورًا يف الـوادي ُكلِّ كاَن السـندباُد خائفـًا جّدًا، وعىل الـرَّ
معنوّياتِـه، ثــّم بـدأ يبحُث عن كهٍف ليـختبـَئ فيه من هـذه الوحوش الزاحفة، لكنُّه تذّكــَر أّن األفاعي ختتبُئ عادًة يف 
ّخ، فلـّمـا أرشقِت الشـمس اختفت األفاعي، كام توّقَع،  النّـهـار مـن حـرِّ الشـمس، أو ُرّبـمـا ختتبُئ خوفًا من طائر الرُّ

عداَء قليًا. فَتنّفَس الصُّ
ُء قطعًة من اللَّـحـم، ثـمَّ َتبَع ذلك  دهَش السـندباُد فجأًة لـّمـا هبَط ُقرَبـُه يشٌء أصدَر صوتًا قويًا، وكاَن ذلك الشَّ
سقوُط قطٍع ُأخرى، فنظَر إىل األعىل، فرأى عنَد قـّمـِة الـُجرِف الّصخرّي رجاالً َيرُموَن قطَع اللحم التي كانت تسقُط 

عىل األملاس الـمنثور يف أنحاِء الوادي.
ـَر الّسـندباُد أّن ُتـّجـاَر األملاس يرموَن قطَع اللَّـحم، حّتى يلتصَق هبا األملاس، ثـّم تأيت النُّسـوُر، وتأخُذ  حينئٍذ تذكَّ
ـاُر نحَوها صائحـنَي بأصواٍت عالية إلخافتِـها، ثـمَّ  اللحـَم إىل أعشاِشـها لُتطِعــَم صغاَرها، وبعَد ذلك يركُض التُّـجَّ

جيمعوَن األملاَس الـُمـتناثـَر يف األعشاش. 
خطَرْت للسـندباد فكرٌة رهيبٌة للخروج من هذا املكان الـُمرعب، فجمَع ما اسـتطاَع من األملاس يف كيٍس، وربَطُه 

إىل خـِره، ثـّم ربَط قطعًة من اللـحـم عىل ظهِره ُمسـتخدمًا عاممَتُه، ثـمَّ انبطـَح أرضًا، وانتظَر نرسًا حيمُلُه من الوادي 
حيق. السَّ

وبعد وقٍت قصري، وصَلِت النُّسوُر العماقة، فاتَّـَجـَه أكرُبها، والتقَط اللـحـَم الـمربوَط عىل ظهر السندباد، وطاَر 
إىل أعىل الوادي.

ـاُر يرموَنـها باحلجارة كي ترمـَي قطَع اللحـم، وتبتعَد عن املكان،  ولـّمـا حّلقِت النُّسـوُر خارَج الوادي بدَأ التُّـجَّ
فُدهشوا لـّمـا وَجُدوا السندباَد مرمّيًا عىل األرض، وقطعُة اللحـم مربوطٌة عىل ظهره، ومَعُه ثروٌة من األملاس. 

هم كانوا مرسوريَن أيضًا لـّمـا علُموا أّنُه سُيشاِرُكهم األملاس. تِه باستغراب، لكنَـّ استمَع التُّـّجـاُر إىل قصَّ
وّدَع التُّـّجـاُر السـندباد، وَشـكُروُه ألّنُه شارَكـُهم األملاس، ثـّم ركَب سـفينًة كانت ُمـّتجهًة نحَو وطنِه، ويف طريق 
العـودة باَع األلــامَس يف ُجـزٍر ُمـختلفة، ومجـَع ماالً كثريًا، ولـّمـا وصَل اسـتقبَلـْتُه ُأرسُتـُه بفـرٍح، فأعطاُهـم اهلدايا، 
ـها السندباد؟!  وقّدَم بعَض الـمـال إىل جريانِِه الُفقراء، ففرُحوا بذلَك كثريًا، وقالوا له: متى ستقوُم بـُمغامرٍة جديدٍة أيُّ

ضحَك، وقاَل هلم: ال تقلقوا! سيكوُن ذلَك قريبًا. 
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قصة وسيناريو ورسوم: رامز حاج حسين

سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعرَبًا عندما تنطُق الصُّ

2

مملكُة ماري

أبو حمدو  وعجاج

ـلسـلة  ُيـــرافِــُق أبــو حـمـدو وعجاج يف هـــذِه السِّ
مـن ُمـغامراتِـهام العالـَم الّتاريـخــّي »برهوم األُحفورّي« 

ورّية الغنّية باحلضارِة والّتاريِخ الـُمرِشق. يف رحلتِِه االستكشافّية عرَب اجلغرافية السُّ

صباُح اخلري 
يا صديقي برهوم! 
إىل أيَن العزُم اليوم؟

سنذهُب الستكشاِف بقايا
آثار مملكة ماري،

لنَكُتَب موضوَعنا عنها.

 ماري 
أنطوانيت؟

ماري 
اسُم مملكٍة سورّيٍة 

قديمة امتّدْت 
حضارُتـها عرشات 

الّسنني يف األلِف 
الثالث قبَل املياد، 

وال أقصُد 
ماري أنطوانيت 

ملكة فرنسا
 يا ذكـّي!

 عىل ِرْسلِك!
ال تغضْب! يبُدو أّنُه تشاُبُه 

أسامٍء يف ُمـخـّيلتي.

ثنا عنها أكثر  حدِّ
يا برهوم العزيز!

اغتنـَم أهُل ماري 
نَر الُفرات خرَي اغتنام، 

فأقاُموا مدينَتـُهـم 
وعاصمَة مملكتِـهم 
القوّية والـُمتطّورة 
هر،  عىل كتِف النَـّ

وكانوا ُرّواَد حضارٍة 
راقيٍة ومنارَة 
علوٍم وآداب.

مُك الـمشويُّ  والسَّ
عىل ضفاِف الفرات من 

تلَك احلقبة يا برهوم؟

َدْعـُه ُيـكمل 
با ُمقاطعاٍت 

يا عجاج!

كانوا منارًة يف الـماحِة 
راعة،  هرية، ويف فنون الزِّ النَـّ

وَتطّوَر عمراُنـهم الستقراِرهم 
إىل جانب الفرات، ثـّم تطّورت 

الـِمَهـُن والـِحَرف، ومنها 
صناعُة النسيج والـمابس 

وصناعُة األواين، وتطّوَر بناُء 
وح احلضارّية، وازدهرْت  الرُّ

علوُم الـّرّي واحلساب 
والرياضيات، وكثري من العلوم 

والفنون والّصناعات. 

معلوماٌت قّيـمة، 
فليسْت كلُّ ماري 

هي ماري أنطوانيت.

ههههههههه 
.ُعدنا إىل الـموضوِع َعـْينِه. عجاٌج ليَس لـُه حلٌّ

 يف صباح اليوم التايل النطاِق ُأوىل الـمغامرات، 
كاَن أبو محدو ورفيقاُه عجاج وبرهوم

عىل موعٍد مَع ُمغامرٍة جديدة.
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بريد األطفال
واحــــُة اإلبــــداع الطُّفــــويّل

ديقتان ُ األدوات الـمدرسّيةالصَّ
حديث صفوح كالوي 

7 سنوات 
كرم شيحا 

9 سنوات

لجين العثمان
12 سنة

كوكـُب الـمّريـخ أو الكوكـُب األمحـر هـو الكوكـُب الرابع 
مـن حيـُث البعُد عـن الشـمس يف النظام الّشمســّي، وهـو اجلاُر 

اخلارجـّي لألرض، وُيصنَُّف 
مـن  صخريـًا  كوكبـًا 
الكواكب  جمموعـة 
ـبيهة  )الشَّ األرضّية 

باألرض(.

الرُبتقـال كنـٌز غذائــيٌّ كبـري، فهـو خيفُض 
الكولسـرتول، ويسـاعُد يف امتصـاص احلديد، 
موّية،  وُيعّزُز صّحَة القلب واألوعية الدَّ
وُيقّوي جهـاَز الـمناعة، 
طان،  وَيـِقـي مـن الرسَّ
صّحِة  عـىل  وُيـحافـُظ 

اجللد والعيون.

معلومة مفيدة
معلومة مفيدة

طرفة أعجبتين

حلة: أشـعُر بالـجـوع والعطش، وقالت: ناُرِك سعيٌد أّيـُتـها الزهرُة اجلميلة. رّدت الزهرُة: ناُرِك سعيٌد أّيـُتـها النحلُة دوَن صديٍق يف هذا الـمرج الكبري! فجأًة، ظهرْت يف السـامء نحلٌة مجيلٌة ونشـيطة، واقرتبْت من الزهرة، اسـتيقظت الزهـرُة صباحـًا، نفضـْت عـن بتاهتا النّـدى، وقالت: كم هـو مضجٌر أن أبقـى وحيدًة  هرُة: هل ُتـحبِّنَي الرحيق؟ النشـيطة. مـاذا تفعلنَي هنـا؟ أجابِت النَـّ باح ما يرويني. سألِت الزَّ هـرة: تعـايل وارشيب منّي ما شـئِت مـن الرحيق! أجابـِت النّـحلُة بحامس: أجل! إنُه ُحـلـُو الـمذاق. هل لديك قليٌل ولـم أجـْد منُذ الصَّ لذلك سأكوُن كريمًة مع اإلنسان، وسأصنُع لـُه من هذا الرحيق كريمـًة، ُأسـاعد اآلخريَن، وُأعطيهم مـا حيتاجوَن إليه َقـْدَر الـُمسـتطاع، منها حّتى ارتوت، ثـّم قالت: تعّلمُت منِك اليوَم درسـًا مفيدًا: أن أكوَن شـكرِت النّحلُة الزهرَة، وحّطْت بجناَحــْيـهـا عىل أطراِفـها، ورشبْت منـه؟ أجابـت الزَّ
عسًا لذيذًا. شكرًا لك يا صديقتي! إىل لقاٍء قريب.

رند أحمد 
7 سنوات

الـجواب: النّـار.

أحجية
كلَّ  يـأكُل  يشٌء 
رشَب  وإذا  يشء، 
الـمــاَء مات، فـمـا 

هـو؟

نور أسعد 
8 سنوات

صاص والـمـمـحاة  األصدقـاء يف وجـِه اآلخــر، واّتفُقـوا عىل حتقيق ُحـلـِم صديِقنا سـامي بأْن يكوَن األّوَل يف مدرسـِته. ابتسـَم كلٌّ من وقـٍت وآخـر، ولوال الورقـُة لـمـا كان هناك قيمـٌة ألحِدنا. ينبغـي لنا أن نتعاوَن مجيعـًا عىل حتقيق مـا يكتُبـُه القلـُم إاّل حني يكون هناك أخطاء، والـمرباُة جتعـُل خطَُّه واضحًا ومجيًا، وحيتاُج إليها بنَي ُمعاِتبـًة: مـا بكم يا أصدقائي؟! مجيُعنا نكتسـُب قيمَة وجوِدنا حنَي نعمُل معـًا، فالـمـمـحاُة ال تـمحو بسـهولة. قالِت الـمرباُة: ولوالي أنا لـمـا اسـتطعَت أن تكتَب شيئًا. فجأًة، خرجِت األلواُن من احلقيبة لـك، فأنـا من أمأُل فراَغك. رّدْت عليه الـمـمـحاُة: كم أنت مغـروٌر! ُيـمكنُني أن أْمـُحـَو كلَّ ما تكتُبُه والـمرباة والـمسـطرة، وَبدُؤوا َيتناَفُسون. رفَع القلـُم رأَسُه قائًا: أّيـُتـها الورقُة! أنِت من دوين ال قيمَة دعـِت الورقُة األقاَم واأللواَن إىل مسـابقة يف الكتابة والّرسـم. حَض قلــُم الرَّ
ُحلـِم صديِقـهم سامي.

منُي للنَّـحيل: قاَل السَّ

َمــْن رآَك ظـنَّ أّننـا يف جماعة. 
أجاَب النَّـحيُل: 

َمــْن رآَك َعلِــَم حّقـًا سـبَب 
الـمجاعة.

يارا شالش 
11 سنة
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فنانو المستقبل
ة حريَّ يف ريشتهم ألواُن الطَّيف السِّ

ليديا حسن 
 11 سنة

غنى الشبالق 
 8 سنوات

يوسف بركات
 11 سنة

زينب غانم 
 8 سنوات

الريسا الشحف
 8 سنوات

سلمان الشحف 
 13 سنة

حبيب الخضر 
 9 سنوات

ليث زين الدين 
 13 سنة

رند شحرور 
 8 سنوات

هيلين بيرقدار 
 6 سنوات
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ـــــــــة عقــــاربقصَّ احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

رسوم: صباح كال قصة: ميساء الحلواني

ب، وَيـُجـرُّ أذياَل الـخيبة. ركَل األرَض،  دخَل عمر من الباب حيمُل حقيبَة التَّدرُّ
وجلَس غاضبًا: فاَتـْتني احلافلة. تأّخرُت ُمـجّددًا.
ُب مهـّمـًا اليوم. قالت األمُّ بأسف: كان التَّدرُّ

نظـَر عمـر إىل السـاعة الـُمعّلقة عـىل احلائط بغيـٍظ، وشـعَر بعقاربِـها كأّنا 
تضحـُك عليـه، فقـال: هـذه السـاعُة تعمُل ضـّدي دائـاًم. تضـُع لــَي الكامئَن 

لَتسـبَِقني. ُتباِغُتني بعقارهبا دائاًم، وأجُدها 
قـد َتـجاوَزْتنـي حقـًا. تركـُض، فيصبُح 

موعدي وراَءها، إنا تكرُهـني.
ُه ملّيـًا، ثـّم قالت: إْن كنـَت َتُظـنُّها َعُدّوَتـك فـُخْذ حذَرَك  فّكـرْت أمُّ

منها، واعمْل هلا كامئَن أيضًا.
تـعّجَب عمر، وسأَل: كيف يا أّمـي؟!

َتلّفَتـِت األمُّ يمينـًا وشـامالً، ثــّم مهسـْت لعمر كأّنـها ختشـى أن 
تسمَعـها العقارب: 

اح  أِعـدَّ نفَسَك لـُمجاَبـهتِـها. حاِرْبـها بالسِّ
الذي ُتـحاِرُبَك به. اسبِْقها، واْجَعْلها ال ُتبِر 

مواعيَدَك إاّل وهي ُمـنـَجـَزة!

ـِه أيضًا:  هـذه العقارُب رسيعٌة وُمـخاتَِلـة، أظنُّها ألّوِل وهلٍة يف مكاٍن بعيد عن موعدي، فأنشـغُل  مهـَس عمـر ألمِّ
قليًا، ثـّم أعوُد، فأجُدها قد َتـحّركْت، كأّنـها تقصُد القفـَز حينام ال أكوُن ُمنتبهًا، وتتعّمُد الُبطَء والكسَل أمام ناظري.

أجابِت األمُّ ضاحكًة: 
لقد عرفَت طْبَع الوقت يا عمر! إّنُه يـمـرُّ برسعٍة يف غفلتَِك عنه، ويمـرُّ بُبطٍء حينام تنتبُه له.

سأَل عمر بحامس: هل حيدُث هذا مَعِك أيضًا؟
: حيدُث هذا مَع اجلميع. أجابِت األمُّ

ب، وسـأِصُل  فّكـر عمر، ثـّم صاح: سـأخـبُِّئ مواعيدي عـن العقارب، وُأِعـدُّ نفيس رّسًا قبَل أن حينَي موعُد التَّدرُّ
قبَلـها كي تصَل إىل الـموعد، فَتـِجَدين قد َتـجاَوْزُتـها، وخّلفُتـها ورائي.

، وَمَسـَحـْت عىل رأِس صغريها، وقالْت له: سُتواِجُه العقارَب إذًا؟! ضحكِت األمُّ
أجاَب عمر بـِجدٍّ وحزٍم بالَِغنِي: نعم، إّنـها احلرب!

يف اليوم التايل، صعَد عمر احلافلَة، وضحكُة الـُمنتر باديٌة عىل وجهه، وجلَس عىل ُكرسيِّه، ومهَس لنفِسه:
وأخريًا َتغّلبُت عىل تلك العقارب. لقد َسبقُتها...
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سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعرَبًا عندما تنطُق الصُّ

رسوم: نسرين بعلبكي

يفّية... يف الُعطلِة الصَّ
قّصة وسيناريو: خليفة عموري

أحسنُتـم مجيعًا 
يا أحّبائي! 

أنا فخورٌة بُكـم. 

سأدرُس للعاِم 
راسـيِّ الـُمقبِل  الدِّ

يا ُمعّلمتي!

وأنَت يا زاهر!
 ماذا تريُد أن تفعل؟

مرحى لك يا منري! 
نعم، الـمجتمُع 

ليـُم يبدُأ بالبيئة  السَّ
ليمة. السَّ

نا مجيعًا أن  ِمن حقِّ
نعيَش يف مدينٍة نظيفة.

سأذهُب إىل حقِل جّدي 
لـُمساعَدتِِه يف مجع الثِّـامر.

أنا ُأحبُّ الطَّعام. سُأالِزُم أّمـي يف 
الـمطبخ ألتعّلـَم منها فنَّ الطَّبخ.

واآلن يا أحّبائي! لُيـخرْبين كلٌّ 
منكم ما سيفعُل يف العطلة الصيفّية؟

لقد وعَدْتني أّمـي بأْن 
ُتعلِّـَمـني احلياكَة والتَّطريز.

سأنتسُب إىل دورٍة يف الـحاسوب 
َر مهارايت يف املعلوماتّية. حّتى ُأطوِّ

أنا سأنضـمُّ إىل فريق ُكرة 
القدم يف الـحـّي.

لدينا يف البيت مكتبٌة كبرية. سُأطالِـُع قصَص الـُمغامرات والُكتب الـُمفيدة.

29أســــامـــة - العــــدد 816  - أيـــــــار  2021 مأســــامـــة - العــــدد 816  - أيـــــــار  2021 م28



  َمـَحـّطــات
ِمـْن ُهـنا وُهـناك...

إعداد: حنان الباني

العسُل األسود
وفوائـَدُه  حـل  النَـّ عسـَل  تعرفـوَن  أصدقائـي! 

العظيمة، لكْن هل تعلموَن أّن هناك نوعًا آخر من 
حل؟! نعم،  العسـل ال ُينتِـُجـُه النَـّ

إّنُه العسُل األسود. 
هيـا بنـا َنتعّرفـُه يف هـذه 

الـجولة الـمفيدة!

فوائُد عظيمة!
يـحـوي العسـُل األسـود جمموعـًة كبرية مـن الـمعـادن الـمفيدة 
لصّحة اإلنسان كالكالسيوم والّصوديوم والّزنك واحلديد والنُّـحاس، 

كـام يـحوي جمموعـًة من الفيتامينـات، وهذا مـا َيـجعُلُه مصدرًا 
غذائيـًا فّعـاالً يف عـاج عـدٍد مـن األمـراض، فهو يسـاعُد يف 

ـداع، ويف عاج فقـر الدم واضطرابـات القلب،  ختفيـف الصُّ
ويف تقويـة العظـام، كام أّنـُه ُمـهـمٌّ جّدًا 
لألطفـال لِـَمــا لـه مـن فائـدٍة يف تزويـد 

اجلسم بالطاقة.
عـىل الرغـم مـن الفوائـد الغذائية 

أّن  إاّل  األسـود  للعسـل  الكبـرية 
اإلفـراَط يف َتناُولِـِه قـد ُيعطي نتائَج 

عكسّية، لذلك علينا باالعتدال.

ـّكر هو املصدُر األسـايّس لصناعة العسـل األسـود وإنتاجه، وذلك  إنَّ نبـاَت قصب السُّ
فة  ـّكر هوائيًا، ثّم ُتغَسـُل العيداُن الــُمجفَّ ُف قصُب السُّ بعـَد أن خيضَع لعمليٍة طويلة، إذ جُيفَّ
ـُح العصرُي الـُمستخَلص، وُيصّفى، وُيكثَُّف بعد إضافة حامض السيرتيك  ، ثـّم ُيرشَّ وُتعَرُ
ُد بعملية ُتسّمى التَّربيد اهلوائي لنحصَل أخريًا عىل العسل األسود. إليه، ثّم ُيصّفى الناتُج، وُيربَّ

نعـم، يـا أصدقائي! العسـُل األسـود غنـيٌّ بالعنـارص الغذائيـة، لذلك ُأطلِـَق عليه لقب 
اجلوهرة السـوداء. ُأنتِـَج العسـُل األسـود أّوَل مّرة يف منطقة البحر الكاريبـي لتواُفـر قصب 
ـّكر فيها عىل نحٍو كبري، كام تشـتهُر مر والفلبني وتاياند والواليات املتحدة األمريكية  السُّ

ّكر األسايّس يف صناعة العسل األسود. واهلند بإنتاجها قصَب السُّ

ـّكر! عسٌل من قصب السُّ

وداء!  واآلن يـا أصدقائي! مـا رأيكم يف أن اجلوهرُة السَّ
ُفونا جواهـَر غذائّيًة ُأخرى، وُترِسُلوا  ُتعرِّ

إلينا معلوماتِـكم؟!
نحُن يف انتظاِركم.
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فّكر معنا
لنَُحـلَّ هــذي الـمسـألــة!

رسوم: أحمد حاج أحمد إعــداد: ديمــــة إبـراهيــــم

حلـــول »فّكـــــــر معنــــــــا« للعــــــدد )815( مـــــن أســــــامة )نيســــان 2021(
ـّل احلقيقـّي«: الظِّـّل رقم )3( هو الظِّـلُّ احلقيقـّي. حلُّ »الظِّ

حلُّ »متاهة الـمعلومات«:
- خضاواٌت ورقّية: )سبانخ، خّس، جرجري(.

- أشكاٌل تتدحرج: )ُكرة، عجلة، أسطوانة(.
- ُمراِدف َعـلِـَم: )أدَرَك، َتيّقَن، َعَرَف(.

- يف البحر: )مرجان، سمك، قرش(.

- يف الغابة: )أشجار، غزالن، ذئاب(.
ـَم، َتـَغـيَّـَر(. - معنى اكفهـرَّ َوْجـُهـه: )َعـَبَس، َتـَجـهَّ

لعبُة األوزان:
وزَن  أّن  َعـلِـمُتــم  إذا 
ووزن  كلـغ،   )3( البّطـة 
الكلب ال يزيـُد عىل )50( 
كلـغ، ووزن األرنـب أقّل 
مـن )10( كلـغ، فـام وزُن 

ُكلٍّ من احليوانات اآلتية؟

ـّر: كلمُة السِّ
األسـامك  أنـواَع  اشـطْب 
كلمـة  عـىل  لتحصـَل  اآلتيـة 
ــّر، وهي اسـُم سـمكٍة قد  السِّ
يصـُل طوُلـهـا إىل )11( مرتًا. 
هلـا زعنفـٌة محـراء، وتسـبُح يف 

ٍج مثل الثعبان: شكٍل ُمـَتـموِّ

سلمـــون،  أخطبــــوط، 
حـــوت، ُسَلحفـــاة، ُدلفني، 
شّبــــوط، ســردين، روبيان، 

القنديل، القرش.
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سم: غـٌز يف الرَّ
ُ
ِق النَّظَر، وحاِوْل إجياَدها!ل يف اللوحِة سبُع ساحَف ُمـختبئة. دقِّ

اقصة »سودوكو«: حلُّ لعبة األرقام النَّ
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مغامرات ُبندق

قّصة وسيناريو: صبا منذر حسن رسـوم: عـالء ديــــوب

سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعرَبًا عندما تنطُق الصُّ

رسوم: عالء ديوب قصة وسيناريو: صبا منذر حسن
7

يف غاَبـِتنا مصعد

هذِه الّرسالُة 
َتـُخصُّ غابَتـُكم.

ُشكرًا يا أرنوب!

خرٌب مجيٌل َتـحـِمُلُه الرسالُة
يا أصدقائي! سنجوب 

سيعوُد إىل غابتِنا.

علينا أن َنستقبَِلـُه 
بـحفل.

اشَتـْقنا إىل ُرؤَيتِه.

لقد أتى سنجوب إىل 
غابتِنا.

أهًا وسهًا.
اشتقُت إىل ُرؤيتُِكم.

الـحمُد هلل عىل سامتَِك 
يا سنجوب!

ُضَك للـحادث. أحَزَننا َتعرُّ

ُشكرًا عىل الوليـمة.
أنا َتـِعـٌب،

وأريُد الّذهاَب إىل بيتي.

سنُرافُِقـَك 
إىل ُهناك.

عوَد  أووه! َنِسينا أّنَك ال تستطيُع الصُّ
إىل بيتِك. سأستِضيُفَك يف بيتي.

ُشكرًا، لكنّني ال أرتاُح 
إاّل يف بيتي.

ال تقلْق يا سنجوب!
ستصعُد إىل بيتِك. 

وا يل حبًا وطبَقنِي من الـخشب. أحِضُ

عّلـُقوا الـَحْبـَل 
عىل الُغصن، واجعُلوا 

كلَّ طبٍق ُمـتدّلـيًا 
من جانب.

واآلن كيَف سأصعُد 
إىل األعىل.

بَلـمِح الَبِر ستصعد. 
ُكـْن واثقًا بأفكاري!

هووووووب...

لقد أصبَح يف غابتِنا 
ُشكرًا لكم. مصعد.

ُشكرًا يا بندق!
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ـــــــــة البـحــــــر قصَّ احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

رسوم: آمال الدقاق قصة: رؤى جوني

أنا البحـر، لقد عقدُت عهَد صداقٍة وُحـبٍّ دائـَمنِي مَع الـُمدِن 
اجلميلـة التـي ُتطلُّ علـّي، وأسـتطيُع أن أرى مـن موقعي كلَّ بيت 

فيها.
ُسـّكاُنـها كلُّهـم يأتوَن إلــّي، فَيــْرُووَن يل قصصًا كثـريًة حدثت 

ُثوَنني عن أحامهم وأمانيهم، ويسـألونني، وهم َيـرُنوَن بأبصاِرهـم إىل  معهـم، أو ُيـحدِّ
خـطِّ األُفق: هل وراَء خطِّ األفق هذا مكاٌن أمجُل من مدينتنا؟ كنُت أجيُبـهم بأّن كلَّ الـمدن الـُمطِّلة عىل مياهي مجيلٌة 
ـهـا البحُر الـمهيب. ثـّم ُيـمُضوَن  جـدًا، وكانـوا يفهمونني، ويقولـون: إّن مجاَل مدينتِنا يأيت من ُقربِـها من ُزرقتَِك أيُّ

وقتـًا طويـًا يف متابعة حركتـي األزلّية التي اعتدُتـهـا؛ وهي تقبيُل رمال الشـاطئ الناعمة يف أثنـاء عملّيـَتي الـمدِّ 
والـَجْزر. 

ُف الـحـرَّ عن أطفال الـمدن وأهاليهم الـُمشتاقنَي إىل رؤيتي، فُأالعُبـهم  حنَي يأيت الصيُف، كنت ُأخفِّ
بـموجـايت الصغرية، وكم كنُت أتسـىّل معهم، وهم ُيـحاولوَن إمسـاَك َزَبدي األبيض الطايف 

فـوَق مياهي الزرقـاء الصافية، وُأراقـُبـهم َفـِرحـًا، وهم يركضوَن كي 
حيصلوا عىل األصداف الـُملّونة التي كنُت أقذُفها إليهم!

كانـت أيامـًا مجيلًة جدًا، بـل صداقة دامْت آالَف السـنني، إىل أن جـاَء اليوُم الذي 
وجدُت فيه أّن عددًا كبريًا من ُسـّكان إحدى الـمـدن َيتصاَيـُحون، ورأيُت كثريًا 

منهم يبكون، يف حنِي كنُت أشعُر بأّن مياهي ال تتحّرُك يف بعض املناطق عىل 
نحٍو ُمريح، وأصبح لوُنـها أسـود، فُرحُت ُأَتـْمـتِـُم ُمـنزعجًا. كانت الطيوُر التي 

ُتـحّلُق فوقي تذهُب إىل أقىص املدينة، ثـّم تعوُد، وهي ُمضطربٌة، دوَن أن حتمَل يف فِمـها ِحّصَتـها من 
أسامكي.

فُن  رأيُت كبرَي النوارس احلكيم ُيـحلُِّق فوق مياهي، فخاطْبـُتـُه: كنُت أتوّقُع ما سيحدث، فهذِه السُّ
ـيها البرُش »النّفط«،  الكبرية التي يتنّقـُل هبا البرش، كانت حتمُل أحيانًا كـّمـّياٍت هائلًة من ماّدٍة سوداَء لزجٍة جدًا، ُيسمِّ
خمة، فتـرّسَب النّفُط  ـفن الضَّ وقـد غرقِت اليـوَم إحدى تلـك السُّ
ـبب الذي جعَل البرَش عىل الشـاطئ  إىل مياهـي. أليـس هذا هو السَّ

حزانى، والطُّيور مضطربة، وأسامكي ُتـحـتَض؟!
أجـاَب النـورُس احلكيـُم بـُحزن: بـىل، فالبرُش حيتاجـوَن إىل هذه 
الـمـاّدة يف غالبّيِة ُشؤوِن حياهتم )للتدفئة وللتَّنقُّـل وللـمعامل...(، لكّن وجوَدها 
يف مياِهـَك سـُيبِعُد النَّـوارَس عنك، وسـتموُت أسـامُكَك واألحياُء التـي تعيُش يف أحضانك، وسُتشـّوُه وجـَه مياِهَك 

اجلميل...
أحّبائـي! لقـد رويـُت لكم قّصتي، وأنا أنتظـُر بفارغ الصرب من أبناِء الـُمـدن الذيَن ُيـحبُّوَنني أن يفعلوا شـيئًا ُينِقُذ 
أسامكي واألحياَء التي تعيُش يف أعامقي، وأن َيـِجُدوا وسيلًة لتنظيِف مياهي، وإعادة هباِء مظهري كي تعوَد أّياُمنا مجيلًة 

كام كانت.
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ـهبـــــــــاءقصيدة الشَّ ديـــواُن طفـولتنــــــــا

رسوم: نسرين عمران شعر: إبراهيم عباس ياسين

بأحُرٍف ِمـن ُنوْر
يف جبهِة الُعصوْر

َتـُخطُّ رغـَم الليِل اِْسَمـها
هوْر... ِمـن سالِف الدُّ

مّرْت هبا األياُم يف شبابِـها
وانتـحَر الغازي عىل أبوابِـها

ّمـاُء أبراُجـها والقلعُة الشَّ
َتزُهو هبا األجماُد والعلياُء

ولْة« كأّنـمـا ما زاَل »سيُف الدَّ
هاِب كلَّ ليلْة َيُلوُح كالشِّ

اعُر الـجّواُل و»الـُمتنّبـي« الشَّ
ُتنِْشُدُه األّياُم واألجياُل

فهل َعرفُتـم ما اسمـها مدينتي؟
هّيا أجيُبوا اآلَن يا أحـّبتـي!

وَمـْن تكوُن وردُة األشعاِر والطَّرْب؟
أَجْل، أجْل...

هباُء، إنَّـها حلْب... فإّنـها الشَّ

***

ولـة احلمدانــّي: أمرُي حلـب يف أواخر العر  - سـيُف الدَّ
العّباسـّي. حارَب األعداَء، ومحى املدينَة من غزواهتم.

عراء العرب  اعر أبو الطَّـّيب الـُمتنّبـي: ِمـن أشهر الشُّ - الشَّ
ولة. يف العر العّباسـّي. عاَش يف حلب أّياَم سيِف الدَّ

39أســــامـــة - العــــدد 816  - أيـــــــار  2021 مأســــامـــة - العــــدد 816  - أيـــــــار  2021 م38



سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعرَبًا عندما تنطُق الصُّ

رسوم: عبد الوهاب الرجولة

رق دمشُق بّوابُة الشَّ
قصة وسيناريو: خليل البيطار

لـم أتوّقْع ُرؤيَة أكياٍس وُنفاياٍت 
صيف يف قلِب العاصمة! عىل الرَّ

يا أحباب! هذِه دمشُق عاصمـُتنا، 
ق. أيـجوُز  ـنا، بّوابُة الرشَّ رمُزنا، أمُّ

أن نـخدَش مجاَلـها؟ َمـن ُيباِدُر منكم 
لـَرْفـِع هذه األكياس؟

يبدو أّنـكم يف عجلٍة من أمِركم. 
سأضُع كييس أرضًا، وأرفُع النُّفاياِت بنفيس.

ـوا كي تناُلـوا  اْصَطـفُّ
حّباِت الـحلوى.

ُشكرًا لـُمبادَرتُِكـم الـجميلة.
ِق احللوى. َتفّضُلوا بَتذوُّ

أنا كاتُب حكاياٍت لألطفال.

ليَتَك تقرُأ علينا إحدى ِقَصِصك!

َنودُّ أن ُتسِمَعنا إحدى حكاياتِك.

ُكرمى لِـُمبادَرتُِكـم سأقرُأ عليكم إحدى قصيص.
ـيِّق، سأختاُر لكم قّصًة قصريًة ُتناِسُب وقَتُكـم الضَّ

ـَرُكـم. لئّا ُأؤخِّ

هذا رائع!
نريُد أن نسمَع قّصًة.

ـها األطفال! اصَعُدوا بـُهدوٍء ونظام!عنواُن القّصة »أسامء«. للـهّرِة اسامن: لويس ونـّمورة... هّيا أيُّ
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ُكـُتـيب

َتـمـنّْت شـمس احلصوَل عىل شجرة العيد، فطلبْت إىل والِدها رشاَءها، لكنُّه 
أخرَبهـا بأّنُه ال يسـتطيُع ذلـك لغائِـها. نعرُف كيَف اسـتطاعْت شـمس حتقيَق 

أمنيتها يف قّصة »شمس وشجرة العيد« من سلسلة »أطفالنا/ قّصة«.
قصة: مرينا أوغانيان.                               رسوم: زبيدة الطاع.

وجـَد »بيرت« خريطـَة كنز، فذهَب إىل الغابة، وضـمَّ بعـَض حيواناتِـها إليه يف 
سـبيِل احلصول عىل هذا الكنز. لنسـتمتْع معًا بأحداث قّصـة »الكنز العظيم« من 

سلسلة »أطفالنا/ إبداعات«.
ترمجة: يامن جواد.                                    رسوم: عدوية ديوب.

ـحب. الحـَظ اجلدُّ غيمًة ُتشـبُِه  »دادو« وحفيدُتـُه مزنـة ُيـحّباِن ُمشـاهدَة السُّ
ُث مزنة عن احليتان. نتعّرُف أكثر يف قّصة »حوت يف الّسـامء«  احلوت، فراَح ُيـحدِّ

من سلسلة »أطفالنا/ علوم«.
تأليف: سيدارث تشاكرافاريت.              ترمجة: تانيا حريب.  

                                                                   رسوم: كافريي غوبا الكريشنان.

طلبـت الـُمعّلمـُة إىل تاميذهـا أن يكتبوا موضوعًا عن القمـر، فعاَد أمحد إىل 
منزلِه، وعقُلـُه مشـغوٌل بالواجب وبكيفّية احلصول عىل معلومات مفيدة. نعرُف 

كيَف مجَع معلوماتِه يف قّصة »أنا والقمر« من سلسلة »أطفال مبدعون«.
قصة: أمحد الشيخ.                                 رسوم: كريم أبو درغم.

َيُسوُد األرَض األمُن واألماُن والّسعادة يف مملكة سادوك الواسعة والـجـمـيلة. 
ال ضبـاَع تفـرتُس الغـزالن، وال ذئاَب تـرسُق الـُحمـان. نتعّرُف أكثـر يف قّصة 

»سادوك« من سلسلة »مكتبة الطفولة«.
قصة: سلوى أسعد.                               رسوم: عبد الوهاب رجولة.

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

شمس
وشجرُة العيد

الكزن العظيم

حوٌت يف الّسماء

أنا والقمر

سادوك

إعـــــــداد: ســـــــالم الحمـــــــد
ال تـحزنوا يا أحّبائي!

امُضوا إىل احلافلة، ولن َتـخَسـُروا شيئًا، 
فالقّصُة منشورٌة يف جمّلة شامة،

وتستطيعوَن إيـجاَدها.

كيَف َنـِجُدها؟ كيَف َنـِجُدها؟

َتـِجُدوَنـها عىل الـموقع اإللكرتونـّي
ورّيِة للكتاب.  للهيئِة العاّمِة السُّ

يا للُفرصِة النّادرة!
ويا لألطفاِل النّاهبني! سَيُكوُنوَن ملَء العنِي والبر.

نا.  ق، ِعـزُّ ـنا، بّوابُة الرشَّ هذِه عاصمـُتنا، رمُزنا، ُأمُّ
أتـمـنّـى لكم التَّوفيَق يا أحّبائي!

ق... دمشُق بّوابُة الرشَّ
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أحـبّاَءنا 
ُتـنَْسُج األطفال!  الـحكاياُت  تزاُل  واألشجار ال  باألزهاِر  ُمـَزْرَكشًة  ـموِس لكم  والشُّ جـــوم  والنُـّ الـُمـْتعِة واألقامر، َتْصـَحـبُـكم فوَق الُغـيوم عىل والعصافــرِي  آفاِق  الَفـَرح إىل  ــِة أجـنـحِة  ــَش ْه ــدَّ والِعبْـَرة.والـــــَمـــــَرح وال


