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القوقعُة 
الـمثالّية...  

أبو حمدو
يف سلسلِة 

ُمغامراٍت جديدة! 

وكوال  فاكهُة الشُّ
»الّسابوتا«! 

ُكـــــــــرٌة 
يف خّدي!

سوُق 
ـْحـفاة!

َ
ل السُّ

4

في هذا 
العدد

َمـْوِهـَبـيت...

أْحـِمـُلــُه كنـــــٌز  َمْوهبتي 
ِمــــْن وقتي ُأعطِْيها ُجــْزءًا 

ُجهـــوِدي ِمـرآةُ  مـــوهبتي 
َمَعهـــا سـُأحّقــُق مـا أرُجو

َشـــْرطــًا لِـَمــْوهبتي  لكنَّ 
ـَيهـــا وُأنَـمِّ أحَفَظهـــا،  أْن 

بِـُمـثــابَريت  ـْيهــــا  ســُأنَـمِّ
ُرهــا ــوَف ُأطــوِّ وكــذلــَك س

ُزهوٍر ُبستــاُن  َمــــْوهبتي 
ـُل أّيامي َمَعهــــا ســـُأَجـمِّ

َنْفيس عن  ســــُأعبِّـُر  وهبــا 
ال ُتنِْسيني أبـــــدًا َدْرســـي

ِهـَي َتْعكُِس ُكـــلَّ َفضــاءايت
وأُشــقُّ طـريقـــًا لـحيـــايت

ــا ـــلَّ أمــانِــيَّ ــَغ ُك ــُل ــي أب ك
بَِيـــَدّيا َخريًا  وسأْحِصـــُد 

األَدِب َمَع  الِعْلِم  َطَلِب  يف 
َتِب الــرُّ بَعظيـِم  أْحَظى  كي 

ُيْغنِيني ما  منهــــا  أْقطِــُف 
َيْسِقيـني َدْومــًا  نبــٌع  ِهـَي 

ميرابل جبور

زينة سعود
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عبد اللطيف خضر
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ِشعر: قحطان بيرقدار



ـــــــــة قصَّ
القوقعُة الـِمثالّيةمرتجمة

احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

رسوم: رنا قويدر ترجمة: كاتبة كاتبةقصة: رادها رانجاراجان
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مـال. كانت  ، وسـقَطْت مبـارشًة يف الرِّ اسـتيقظْت »ميـي«، وهـي رسطاٌن بحـريٌّ
الشمُس مرشقًة كام يف كلِّ يوم، لكنّـها شعَرْت بأّنا أكثُر دفئًا، وأحّسْت نفَسها أخفَّ 

وزنًا. تساءلْت: ملاذا؟!
لقد فقَدت املسـكينُة قوقعَتـها الُبـرتقالّية التي ُتناسـُبـها متامًا. مل يكْن لدهيا وقٌت 
لُتضّيعـُه. كان عليهـا أْن َتعُثــَر عىل قوقعٍة جديدٍة قبَل أْن تشـتدَّ احلـرارة، وقبَل أْن 

يأُكـَلها طائٌر ما.
عَثرْت »ميي« عىل قوقعٍة سـوداء، فحاوَلْت أْن َتدُخـَلها، لكنّها سـمعْت صوتًا 

غاضبًا: »أنا يف املنزل، وأحتاُج إىل النّوم«.
ترَكْت »ميي« احللزوَن النّائـم، وذهبْت إىل الّشـاطئ، حيُث رأْت قوقعًة زرقاء، 
فركَضـْت نحوها، لكنّـها مل تكـْن قوقعًة، بل اّتضَح أّنُه ِغطاٌء بالسـتيكـّي لُزجاجٍة 

مال، فقالت: لن ُيناسَبني هذا أبدًا. غارقة يف الرِّ
رأْت »ميي« قوقعًة صفراَء، فركَضْت نحَوها، لكنّها مل تكْن قوقعًة أيضًا، 
بل كانت ليمونًة َجّفْت ُعصارُتـها منُذ ُمّدٍة طويلة، فقالت: كيَف يل أن 
أعيَش يف ليمونة؟! ثـّم رأْت قوقعًة بيضاء، فمَشـْت إليها، لكنّـها 
مل تكـن قوقعـًة، بـل كانت قـرشَة بيضـة، فقالت: 
هّشـٌة،  الِقـرشُة  هـذه 
يف  وسـتنـكِسُ 

أّي حلظة. 

رأت »ميي« قوقعًة ُأرجوانّية، فمَشْت إليها، لكنّـها مل تكن قوقعًة، بل كانت غالَف قطعة شوكوال، فقالت:
إّنـها صغريٌة جدًا.  

رأت »ميـي« قوقعـًة وردّيـًة، فتوّقَفْت عنَدها، لكنّها مل تكـْن قوقعًة. َتـحّركْت إصبُع قدٍم عمالقـة لَرُجٍل نائـٍم عىل 
الشاطئ. ضحكْت، وقالت: أظنُّ أّنني َدْغـَدغُتـه.

رأْت »ميـي« قوقعـًة ُبـنّـّيـًة، فركَضـْت نحـَوها، لكنّها لـم تكـن قوقعًة، بل كانت ورقـًة ملفوفًة حتوي 
ودانـّي. قالت »ميي«: لن تنفَعني هذه الورقة. ستطرُي مع الّريح حتاًم. بعَض بقايا قشوِر الفول السُّ

صادَفْت »ميي« مصباحًا مكسورًا وزّرًا صدئًا، لكْن حّتى اآلن مل تعثـْر عىل أّي قوقعة، فرصَخْت باكيًة: 
ملاذا ال أجُد قواقَع مناسبًة عىل هذا الشاطئ؟

رأْت »ميي« صديقَتـها »تويا« ترتُك قوقعَتـها القديمة، وتدخُل قوقعًة جديدة، وهي تقول:
هذِه القوقعُة اجلديدة تبدو أفضل. 

جّربْت »ميي« قوقعَة »تويا« اخلرضاَء القديمة، فناسَبْتـها 
متامًا، فغاَدرْت سعيدًة ُمـمسكًة قوقعَتـها اجلديدَة بإحكام.

طانـاِت البحرّية النّاسـكة التي ال متتلُك  »ميـي« ِمـَن السَّ
قواقـَع صلبـًة، وهذا هو سـبُب بحثِـها عـن قواقَع فارغـٍة ترتُكها 

احللزونـاُت، فتجعُلهـا مـأوًى جديدًا هلـا، ومع مـرور الوقت تكرُب 
طاناُت، وتبدأ بالبحِث عن قواقَع أكرب. السَّ

عاَنـْت »ميـي« املسـكينُة يف العثور عىل قوقعـٍة فارغة بسـبِب القاممة 
الـمطـاُف  ينتهـي  مـا  غالبـًا  إذ  ـاطئ،  الشَّ الـُمتناثـرة عـىل 

جاجاِت  بالنُّـفاياِت البالسـتيكّية واملعدنّية، كالزُّ
واحلقائـب وشـبكات الصيـد... 

وكلُّ  البحـار،  شـواطِئ  عـىل 
هـذا يرضُّ باحليـاِة البحرّية، 
وُيـمكـنُنا مسـاعدُة »ميي« 

َعـْبــَر  وأصــدقــائهـا 
الـحفـاِظ عـىل بحاِرنـا 

وشواطئِنا نظيفًة.



سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعرَبًا عندما تنطُق الصُّ

رسوم: عدوية ديوب

رحلٌة مَع زينة
قصة وسيناريو: أريج بوادقجي
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ماذا تفعلنَي 
يا زينة؟

أريُد أن ُأسافر، 
فقد اقرتَبِت 

الُعطلُة الّصيفّية.

وإىل أيَن 
ُتريديَن 

أن ُتسافري؟!

أفهُم أّنِك 
فـَر  ُتريديَن السَّ

إىل الالذقّية؟

الالذقّية، حلب، 
دير الّزور... 

ال فرق، الـُمهـّم 
أريُد أن أذهَب

 إىل البحر.

الالذقّيُة وطرطوس 
مها الـُمـحافظتاِن 

الـُمطِّلتاِن عىل البحر،
أّما الـُمحافظاُت األُخرى، 

فلُكلٍّ منها ما ُيـمـّيُزها.

حّدْثني عـّمـا 
ُيـمّيُزها يا يزن! 

أرجوك!

يف مدينة محاة 
سُتشاهديَن 
نَر العايص 

والنّواعرَي اخلشبّية.

ويف حلب 
سُتذَهـلنَي بقلعتِـها 
الشاخمة، وحاراتِـها 
العتيقة، وحجارتِـها 

البِيض.

أريُد أن 
أسافَر إىل 

البحر األزرق 
اجلميل.



ـــــــــة الـُقدوُة الـَحَسنةقصَّ احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

رسوم: ضحى الخطيب قصة: خليفة عموري

باح، ُمـتوّجـهًا إىل املدرسـة، وقبَل ُمغادرتِِه املنزل ترَك عىل  اسـتيقَظ مهران باكرًا هذا الصَّ

رسيِرهِ الـُمرّتب رسالًة كاَن قد كتَبـها باألمس. جاَء فيها:

إىل أيب وأّمـي الغالِـَيـنْي!

منُذ اليوم سـأذهُب إىل املدرسة مشـيًا عىل قدَمـّي ُدوَن احلاجة إىل أن ُتوِصَلني بسّيارتَِك 

يا أيب الغايل، ألّن كثريًا من ُزمالئي يأيت إىل املدرسـة من مسـافاٍت بعيدة مشـيًا عىل األقدام، 

وأنا أريُد أن أتكّبَد مثَلـُهـم مشـّقَة الـُحصوِل عىل العلم... وأنِت يا أّمـي! قد تسـتغربنَي 

إحلاحي الدائم عىل أْن َتَضعي شـطرَيَتني يف حقيبتي املدرسـّية، لكنَّ سبَب ذلَك أّن إحدى 

طريَتني يل، واألُخرى لصديقي الفقري، كام كنُت أرفُض ارتداَء مالبس جديدة  هاَتنِي الشَّ

وحـذاء جديـد، ألّن بعـَض أصدقائـي يف املدرسـة ال َيـملِـُك مثي ثمـَن رشاِء مالبس 

وأحذية. 

وهـذهِ األفعـاُل التي أقوُم هبا هــَي من َفْضلِـُكـام، فقد كنـُت أراَك يا أيب 

ُترِسـُل املاَل إىل األرَُسِ الفقرية يف احلـّي، وأنِت يا أمي ُكنِت ُترِسـلنَي 

ـهّية إىل جارتِـنا الفقرية  معـي أطباَقِك الشَّ

وأبنائها اليتامى. 

أنا فخوٌر بُكام، فأنُتـام ُقدويت احلسـنة 

يف هذهِ احلياة.

ابُنكام الـُمطيع مهران

أشعُر بالـَحـْيـَرة، 
ورّيُة  فالـُمدُن السُّ

مجيلٌة ُكّلها.
إىل أيَن سأذهب؟

 ما رأيُـِك يف أن 
ُتذاكري اآلن؟

 االمتحاُن عىل األبواب، 
دي  وعليِك أن ُتـحدِّ

أوَلـِوّياتِك!

حسنًا 
يا يزن!

وماذا 
عن مدينة 
دير الزور؟

يَن  سُتَسِّ
بالـميش عىل 

اجلس الـُمعّلق 
فوَق نر الُفرات.
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ُض الشـخص لإلضاءة  ـهر، فَتعرُّ أنصُحكـم باالبتعاد عن السَّ
ليـاًل ُيوِقُف إفراَز »امليالتونـني« حّتى لو كانْت هذه اإلضاءُة ناجتًة 

من شاشة اهلاتف الـمحمول.
إىل اللقاء يف حمّطتِنا القادمة. ُأحبُّكم مجيعًا... 

رسوم: غالية اليوسف

ْف اكتشْف وَتعرَّ
رحلٌة جديـدة ومعلومٌة مفيدة...

إعداد: سمر تغلبي

14

الُغّدُة الّصنوبرّية

الدراسـة  أثنـاء  يف  وقتكـم  ُتنّظمـون  كيـَف  أصدقائـي!  مرحبـًا 
لالمتحانات؟ هل تسـهروَن لياًل؟ أعلـُم أن كثريًا منكم يفعُل ذلك، وال 
ُه الكبرية. ما رأيكم يف أن نتحّدَث يف حمّطتنا هذه عن الساعة  يدرُك مضارَّ

البيولوجّية للجسم وآلّية عملها؟ هّيا بنا!

مـــــــــــــــــــــــاغ ِمـــــن أســـــراِر الــــدِّ

سـاعٌة بيولوجّيـة؟! هـل ُتوجـُد هـذه السـاعُة يف 
أجسامنا؟ هل هلا عقارُب كساعة احلائط أو أنا رقمّية؟ 

ؤال! يا لطرافة هذا السُّ
السـاعُة البيولوجّيـة هي التي تعمُل حسـَب تعاُقِب 
وء والظالم. سـتعرفوَنـها أكثر  الليل والنهـار، أي الضَّ

حني ُأعّرفُكم الُغـّدَة الّصنوبرّية.

الُغـّدُة الّصنوبرّية غدٌة صغرية تقُع أسـفَل الـُمـّخ بنَي نصَفيِه األيمن واأليس، وهي تشـبُه حّبَة 
الصنوبـر. لوُنـهـا رماديٌّ مائٌل إىل الـُحمرة قلياًل، وقد ارتبَط اسـُم هذه الُغّدة يف قديم الزمان بمركز 

الروح البرشية، وُأطلَِق عليها لقب »العني الثالثة«، لكنها اآلن جماٌل لألبحاث العلمّية التي حتاوُل اكتشـاَف 
املزيد من أرسارها.

سـؤاٌل مجيل. الُغــّدُة الّصنوبرّية ُتفـِرُز هرمونًا 
مهّمـًا جّدًا اسـُمه »امليالتونـني«، يزداُد إفراُزُه 
يف الظـالم، وهـذا ُيوحي إىل الدمـاغ بأّن 

وقـَت النـوم قد حـان، ويتوّقُف إفـراُزُه 
حني بزوغ الّضوء، وهذا يسـاعُد اجلسم 

يف االستيقاظ.

اعُة البيولوجّية! السَّ

الُغـّدُة الّصنوبرّية

نعـم، ُيسـّمـى »امليالتونـني« أحيانًا »هرمون النـوم«، عىل الرغم مـن أّن هذه 
التسـمية ليسـت دقيقًة، فهي تشـرُي إىل عالقتِِه بالنوم فحسـب، ومن املعروف أّن 

هذه العالقَة ليست مبارشًة.
هلذا اهلرمون وظائُف ُأخرى، إذ إّن لُه دورًا يف حتسـني املزاج واحلالة النفسـية، 
ُف من خطر اإلصابة بالسطانات، كام بّينِت الدراساُت تأثرَيُه اإلجيابـّي يف  وُيـخفِّ

صّحِة القلب وضغط الدم.

وم   النَّ
ُ

هل هرمون
هو »الميالتونني«؟

ما عالقُة الُغّدة الّصنوبرّية
 بالساعة البيولوجّية؟
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ـــــــــة قصَّ
ً
األسئلُة سهلٌة حّقا احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

رسوم: وصال أبو حامد قصة: نرجس عمران

عادت الطفلُة املجتهدة مريم من مدرسـتها ُظهرًا. خلعْت مالبَسها، وتناولت طعاَمـها، ثـّم ساعدت 
ـها كام اعتادْت أن تفعل. أمَّ

دخلْت غرفَتها، فقد حان اآلن موعُد الدراسة، ومضْت ساعاٌت عّدة، وهي يف غرفتها ُتؤّدي واجباهتا 
املدرسية .

عـاد األُب من عمله مسـاًء، وجلَس مع زوجته وولديه، أّمـا هـَي فلم خترج لتجلَس معهم كام يف كلِّ 
يوم، فاستغرَب األُب غياهَبا، فسأَل: أين مريم؟!

أجابت األم: إنا يف غرفتها تقرأ وتكتب.
راسة. قال األب: لقد تأّخرْت يف الدِّ

قالت األم: ُرّبـمـا لدهيا وظائُف كثريٌة. ستفرُغ اآلن، وتأيت 
لتجلَس معنا .

بعد قليل، دخلِت األمُّ غرفَة مريم، ففوجئت لـّمـا رأهتا تبكي، وسألتها:
ملاذا تبكنَي؟! هل أنت مريضة؟ هل تشاجرِت مع صديقاتك؟ هل ضايَقِك أحُد أَخـَويِك؟

، وقالت: إذا كانت الدراسـُة قد أتعَبْتِك فاسـرتحيي قلياًل، وهيا نجلس مع أبيك.  لكنّها مل ُتـجب، فاسـتغربت األمُّ
إنُه يسأُل عنك. 

قالت مريم: أيب يسأُل عن مريم املجتهدة، أّما أنا فال أستحقُّ حمّبَتـُه يا أمي!
، وضّمتها إىل صدرها، وقالت: أنِت ابنُتنا املجتهدة، ونحن نفخُر بك يا حبيبتي! استغربِت األمُّ

أجابت: ال، لقد قالت لنا املعلمُة اليوم إن األسـئلَة سـهلٌة جدًا، ويف ُوْسِع املجتهدين حّلها بسهولة، لكنّني مل أستطع 
حلَّـها بسهولة، فقد كانت صعبًة جدًا يا أمي! أنا لسُت جمتهدًة.

، وقالـت: ال عليك يا حبيبتي! سـُأثبُت لك أنك جمتهدة. أجيبيني! هل قـرأِت الدرَس قبل أن تبدئي  ابتسـمِت األمُّ
بحلِّ الوظيفة؟

ابتسمت مريم بخجل، وقالت: ال.
: ملاذا؟ سألت األمُّ

أجابت: ألّن املعلمَة قالت إّن الوظيفَة سهلٌة جدًا .
قالت األم: سرتيَن كم هي سهلة! وسُتدركنَي أن املعلمَة عىل حّق. اغسي وجَهك، واقرئي الدرَس قبل اإلجابة عن 

أسئلته. اّتفْقنا؟!
ـها، وبعد قليـٍل عادِت األمُّ إىل غرفـة ابنتِها، وفتحت  ُذ ما طلبْتـُه إليها أمُّ قالـت مريم: حسـنًا يا أمي! ثـم بدأت ُتنفِّ
ـها، وقالت هلا:  املعلمُة عىل حّق يا أمي! كانت األسئلُة سهلًة حقًا. الباب، فنهضْت مريم ُمسعًة ضاحكًة إىل حضن أمِّ
، وقالت: إذًا فأنت جمتهدة. ينبغي أاّل نكتَب الوظيفة قبل أن نقرأ الدرَس يا حبيبتي! هيا بنا لريى أبوك  ضحكت األمُّ

هذا الوجَه اجلميل واالبتسامَة الرائعة، فيفرح بابنتِِه الذكّية كام اعتاَد دائاًم.
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قصة وسيناريو ورسوم: رامز حاج حسين

سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعرَبًا عندما تنطُق الصُّ

1

مملكة كيش

أبو حمدو  وعجاج

مـن  لسـلِة  السِّ هـذِه  يف  وعجـاج  محـدو  أبـو  ُيرافِــُق 
ُمـغامراتِـهـام العالــَم الّتارخيــّي »برهـوم األُحفـورّي« يف 

ورّية الغنّية باحلضارِة والّتاريِخ الـُمرِشق. رحلتِِه االستكشافّية عرَب اجلغرافية السُّ

ُيطلُّ ناٌر جديد عىل قرية
ّمان«، وهي اليوم عىل  »تّل الرُّ
موعٍد مَع انطالِق ُمـغامراٍت 

جديدٍة أليب محدو وعجاج.

ديقان!  ـها الصَّ هّيا أيُّ
سنبدُأ رحلَتنا ِمـن أقدم 

ورّية. احلضاراِت السُّ

نحُن ُمستعّداِن 
يا حرضَة الـُمستكِشف!

لكنّني ال أزاُل 
أشعُر بالـجوع! 

متى سنُفطِر؟

نحُن اآلَن نقُف عىل تلٍّ أثرّي يف شاميل سورية 
ُيعتَقُد أّن حتَتُه مدينًة من ُمدِن مملكِة كيش.

 امتّدْت حضارُة كيش 
من بالِد الّشام إىل بالِد ما بنَي 

النَّـهرين »العراق«.
كم يمتدُّ 

ُعمُرها يف الِقَدم 
يا سّيد برهوم؟

راساُت  تقوُل الدِّ
إّنا بدأْت يف األلفّيِة الرابعة قبَل امليالد.

ياه!
إّنُه تاريٌخ 
ُموِغـٌل 
يف الِقَدم.

امتّدْت مملكُة كيش لتشمَل إيبال وماري 
وتّل براك يف سورية و »أبو صالبيخ« وكيش املدينة، 

أو تّل األحيمر يف العراق.

آهاااا... 
اآلن عرفُت أّنني 
أنحدُر من ُساللِة 

مملكة كيش 
العريقة!

وكيَف استطعَت
أن تستنتَج هذا األمَر 

اآلَن يا عجاج؟!

ألّن جّديت ُأمَّ رضغام كانت 
ُكّلام أرادْت أن ُتدِخَل 

دجاجاتِـها الـُخــمَّ لتنام ناَدهْتا 
قائلًة: كيش كيش كيش...

أهذا وقُت َفـْلَسفاتَِك 
ونظرّياتِك؟! نحُن 

نتحّدُث عن تاريــٍخ 
وُمـعَطياٍت حقيقّيٍة ُهـنا.

 آٍه منَك وِمـن 
حتليالتَِك الغريبِة 

يا عجاج!
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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

أحّبائـي! تبقـى رحالُت الّسـندباد البحـرّي وُمغامراُته من أمتـع القصص التـي أحببناها صغارًا وكبارًا، وسـنُعيُد 
تقديـَمـها إليكم بُأسـلوٍب جديد، ولعّلكم تعلموَن أّن الّسـندباَد شخصيٌة من شـخصيات حكايات »ألف ليلة وليلة« 
الشـهرية، وحكايُتـُه من أشـهر تلك احلكايات. زاَر الّسـندباُد كثريًا مـن األماكن، والتقى بكثرٍي مـن الوحوش يف أثناء 

إبحاِره يف سـواحل إفريقية الرشقّية وجنويب آسيا، ولقـَي 
يف رحالته املصاعَب واألهوال، واستطاَع النّـجاَة منها 

بصعوبـة. هّيـا بنـا ُنتابع 
الـحكايـَة  معـًا 

األوىل!

اجلزيرُة الـُمـتـحّركة
1

أبحَر الّسـندباُد أّوَل مّرة، وهو شـابٌّ بُصحبِة ُتـّجاٍر لبيِع البضائع يف 
ُجـزِر البِـحـار الرّشقّية. ويف أحِد األّيام، وبعَد أسـابيَع عّدة من اإلبحار، 

هّبـْت عاصفـٌة قويـة، فلَجــُؤوا إىل جزيرٍة صغـرية شـاهُدوها يف عرِض 
البحـر، وهـم َيظنُّـوَن أّنُــم سـَيـْحَظوَن بُفرصٍة لتنـاُوِل وجبـٍة عليها ريثام 

تتوّقُف العاصفة.
وا الّطعاَم من فورهم، وبعَد أْن أشـَعُلوا النّار،  ولـّمــا وصُلوا إىل اجلزيـرة أعدُّ

ُك بُعنٍف، وكاَن ذلَك ُمرِعبًا وُمـخيفًا جّدًا. بدأِت اجلزيرُة هتتـزُّ وتتحرَّ
مل يكـْن هذا املكاُن الطايف عىل سـطح البحر جزيرًة، 

بل كاَن َظْهـَر َوْحٍش بحريٍّ ُمـخيف، فقفزوا مجيعًا يف البحر من 
شّدة اخلوف، وبدُؤوا َيْسـَبـُحوَن عائديَن إىل الّسفينة، ثـّم 

أبـَحُروا بعيدًا بأقىص رُسعٍة ُمـمكنة. 
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مل يسـتطع الّسـندباُد اللحـاَق برفاِقِه ألّن الوحـَش طارَدُه، ورضَبُه بذيلِـِه، فألقاُه وسـَط األمـواج اهلائجة، فغاَص يف 
أعامق البحر، فقاَوَم األمواَج طواَل النهار، ولـّمـا خّيـَم ظالُم الليل هدأِت العاصفُة، وَسكنَْت أمواُج البحر العاتية.

بعَد ذلَك، شاهَد الّسندباُد قطعًة خشبّيًة طافيًة، فَتـمّسَك هبا، فساعَدْتُه يف النّـجاة من الغرق، ويف صباح اليوم التايل، 
لـّمـا أرشقِت الّشـمُس، ألقْت به موجٌة عاليٌة عىل إحدى الـُجزر، فخِشــَي أن تكوَن هذِه اجلزيرُة وحشـًا بحرّيًا أيضًا، 

كِينِة والراحة. لكنّـها كانت حقيقّيًة هذه املّرة، وقد وجَد فيها بعَض الطعام واملاء، وشعَر بالسَّ
ـن، فاسـتطاَع الوقوَف وامليَش، وراَح ينظُر حوَلـُه، فظنَّ املكاَن مهجورًا، إىل أْن رأى رُجاًل  شـعَر الّسـندباُد بالتَّـحسُّ
ـِه إىل  جُل إنَّه مسـؤوٌل عن خيِل حاكــِم اجلزيرة، ثـّم دعـاُه إىل ركوِب احلصـاِن للتَّوجُّ ُب ِحصاَنـني، فقاَل لـُه الرَّ ُيـدرِّ

احلاكـِم وُمقابلتِه، فُسـرَّ الّسندباُد بذلك.
َب به بُلْطٍف، ثـمَّ  وصَل الّسندباُد إىل قرِص احلاكم، فرحَّ
روى لُه قّصـَتُه مع وحش البحر، وكيَف َخِسـَر َثروَتُه 
لـّمــا أبحَرِت السـفينُة بعيدًا، وفيهـا كلُّ بضاعتِه، 
فقـاَل لـُه احلاكـُم: ال تقلـْق! علينـا أن نعتنـَي بَك 
أن  وُيـمكنُـَك  صّحَتــَك،  تسـرتدَّ  حّتـى  أوالً 

تقضـَي بينَنا الـُمّدَة التي ترغُب فيها. 
وهكذا، بقـَي الّسندباُد بضعَة أشُهـٍر 

ُث إىل البـّحارة الذيَن كانوا َيِصُلوَن إىل ميناِء  عىل هذه اجلزيرة، وقد َحـظِـَي بُصحبِة ُسـّكانِـها الّطـيِّبني، وراَح َيـتـحدَّ
اجلزيرة من البالد البعيدة، وكاَن يأمُل أن يسمَع أخبارًا عن وطنِِه الذي َيـِحنُّ إليه. 

يف يوم من األّيام، وصَلْت سـفينٌة إىل امليناء، فأرسَع الّسـندباُد من فوِرِه إليها، فعلـَم أّنـها الّسـفينُة التي َترَكْتُه ُيواجُه 
َمصـرَيُه بعَد أْن هاجـَمـُهـم الوحش. ولـّمـا أفرَغ البـّحارُة محولَة الّسـفينة، وجَد الّسـندباُد بضائَعُه بينَها، وقد عَرَفـها 

ألّن اسَمُه كاَن مكتوبًا عليها بُوضوح، وقد َتـطلََّب األمُر بعَض الوقت حّتى اقتنَع ُرّباُن الّسفينة بأّن الّسندباَد 
َفُه البـّحارُة، وفرُحـوا لنـجاتِه، وأعاُدوا إليه بضاعَته. مل َيـُمـْت غرقًا، وقد َتعرَّ

َم إليه بعَض اهلدايا، وبعَد ذلَك،  شـكَر الّسـندباُد حاكـَم اجلزيرة عىل إحسـانِِه إليه، وقدَّ
انطَلَق بسفينتِِه يف رحلِة العودِة إىل الوطن.

ويف طريِق العودِة، توّقَفِت السفينُة يف َمـوانَئ عّدة، فَتـمّكَن الّسندباُد من بيِع بضاعتِه، ثـمَّ 
عاَد إىل وطنِِه وبيتِِه بامٍل كثري، وفرحْت به ُأرسُتُه كثريًا، وفرَح هبا.

19أسامة - العدد 815  - نيسان  2021 مأسامة - العدد 815  - نيسان  2021 م18



حر ما ال َيـحمُلـُه  »الشـوكوال« كلمٌة مجيلٌة حتمُل من السِّ
أيُّ نـوٍع من احللوى، لكـّن األمجَل أن نسـتطيَع تناُوَلـها عن 
الشجرة مبارشًة! ما أقوُلُه لكم ليس خياالً، بل حقيقة. تعالوا 

جرَة العجيبة! فُكم هذه الشَّ معي ُأعرِّ

أسرار الطبيعة
يف ُكــلِّ خليَّـــٍة منجــُم أســـــرار

إعداد: ديمة إبراهيم

املعلومـُة األخريُة التـي أودُّ إخباَركـم هبا هي أّن 

ُمزارعـنَي يف مدينـة طرطـوس َتـمّكُنـوا حديثـًا من 

ـجرة بنجاح، وقد أصبَح يف إمكانِكم  زراعِة هذه الشَّ

ُق طعِمـها الرائع. احلصوُل عىل ثامِرها، وَتذوُّ

طاقٌة صحّـّية
ـُنـنا هذه الثمرُة  ُتـمكِّ

العجيبـة مـن االسـتغناء عـن مرشوبـات 

ّحة،  الطاقة التي ُتسـبُِّب زيادًة يف الـوزن وترضُّ الصِّ

فهـي ُتعطينا مقدارًا كبريًا من الطاقة، كـام متنُح ُمـحـبِّـي 

الشـوكوال حاجَتـهـم اليومّية مـن فيتامـني )c(، وال تقُف 

فوائُدهـا عنـَد هذا احلّد، بل ُتسـِهـُم هـذه الفاكهُة يف بناء 

العضـالت ويف احلفاظ عـىل صّحِة القلـب والكىل، 

وبام أنا غنّيٌة بالكالسـيوم والفوسـفور فهي 

ُتسِهـُم يف بناء عظاٍم قوّية.

وكوال فاكهُة الشُّ
»الّسابوتا«

»الّسابوتا«
شجـرٌة  »الّسـابــوتــا« 

ومتوّسـطة  اخلـرضة،  دائمـُة  ُمعّمـرة 
احلجـم، ُيـراِوُح ارتفاُعـها بـني )6( و)20( مرتًا. أوراُقـهـا ُخرٌض داكنٌة، 

والزهرُة صغريٌة تشبُه اجلرس.
قيع، كام أنا تنمو عىل نحٍو طبيعـّي  ُتغـَرُس يف األماكن اخلالية من الصَّ
يف االرتفاعات الـمنخفضة، وُتَعـدُّ أمريكا الوسـطى، وال سّيام املكسيك، 

املوطَن األصلـّي هلا.

ثماٌر ُمذهلة!
جرة كروّيٌة، وهلا قرشٌة رقيقٌة ُبنّّية، وفيها ُلـبٌّ أصفُر مائٌل  ثامُر هذه الشَّ
إىل الُبـنّـّي. ُتسـتخَلُص من الثِّـامر ماّدٌة ُتستخَدم يف إنتاج املّطاط والصمغ، 
وثـّمَة داخَل الثمرة بذوٌر يصُل عدُدها إىل )12( بذرة، تنفصُل عن اللُّـّب 

بسهولة.

بيعة! شوكوال الطَّ
تـحـوي فاكهُة »السـابوتا« السـوداء داخَل القـرشة الرقيقة قلبًا 

طرّيـًا ُيشـبُه الشـوكوال املطبوخة، أّمـا طريقـُة تناُوِل هـذا الـمصدر 
النّباتـــّي من الشـوكوال الّسـائلة الطبيعّية فتكوُن بتقطيـع الثَّـمرة بعَد 

ُنضِجـها من الـُمنتَصف وَتناُول حمتواها اللذيذ. 
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بريد األطفال
واحــــُة اإلبــــداع الطُّفــــويّل

غريةرهف والعصفور قطعُة الـُخزب الصَّ رهف علي فاطمة 

شام الشحف)8 سنوات(
)10 سنوات(

زيد أسامة محسن 
)9 سنوات(

النَّـُس أكـرُب طائـٍر مـن اجلـوارح. يعيـُش يف آسـيا وأوروبـا 
ُكهام عضالٌت  َذيِن ُتـحرِّ وإفريقية، ويتمـّيـُز بجناَحيِه الطَّويَلني اللَّ

قويـٌة، وهذا ما َيـجعُلُه قـادرًا عىل الطَّريان عاليًا 
ملسافاٍت طويلة. نظُرُه 
، وخمالُبـُه حاّدٌة  حـادٌّ
ومعقوفـة،  وكبـريٌة 

ومنقاُرُه معقوٌف وحاّد.

ُيـخّلـُص التُّـّفاُح األخرض جسـَم اإلنسـان 
ـموم، إذ حيتـوي كّمـّيـاٍت جّيـدة مـن  مـن السُّ
ُمـضاّدات األكسدة التي ُتثّبُط عمَل 
اجلـذور الـُحـّرة، وحتمـي الكبَد 
منهـا، كـام حيمي خاليا اجلسـم، 

وُيـحافُِظ عليها من التَّـَلف.

معلومة مفيدة
معلومة مفيدة

طرفة أعجبتين

حيـايت يـا رهـف! قالـْت رهف: ال ُشـكَر عـىل واجـب. قاَل احلمُد هلل عىل سـالمِتك. قاَل العصفور: شـكرًا لِك ألنك أنقذِت ولن أصطاَد العصافرَي بعد اآلن. فرحت رهف كثريًا، ثـّم قالت للعصفور: إّنُه لطيٌف ومجيل، وتغريُدُه عذٌب. ردَّ الصّياُد باسـاًم: حسـنًا يا رهف! سأترُكُه،  الربيء، فاندفعْت نحَوه، وقالت لُه بلهفة: أرجوَك يا عـّم! ال تقرتْب من العصفور، وال ُتؤِذه! أرجوك! َتتنـّزُه فيـه مع أهلها. فجـأًة، رأْت رهف صّيادًا يتجّوُل يف املـكان، وُيـحاوُل أن يصطـاَد ذلك العصفوَر يف أحـد األيام، حطَّ عصفوٌر مجيٌل وزاهي األلوان عىل ُغصِن شـجرٍة يف البسـتان الذي كانت رهف 
العصفور: سـُأقّدُم إليك هدّية. ابتسـمْت رهف، وسألت: 

وما هذه اهلدّيُة أهيا العصفور؟ أجاَب العصفور: إنُه سلساٌل 
ذهبــيٌّ يلمُع كالنجـوم يف السـامء، وال أراُه يليُق إاّل 

بطفلٍة لطيفٍة مثلك.

رضوان أسامة حسين 
)13 سنة(

الـجواب: إشارُة الـُمرور.

أحجية
يشٌء لـُه 

ِرْجـٌل واحدٌة، 
وثالُث ُعيون، 

فـمـا هـو؟
رهف الماضي
 )10 سنوات(

ـُه الذي يف فيه؟ نظرُت حويل ألتعّرَف مصدَر الصوت، فإذا هي قطعُة اخلبز الصغرية تتكّلـم! أجبُتـها: أنا آسفة.سـقطْت يف الكوب، ومل أسـتطْع إخراَجـها، وفجأًة سـمعُت صوتًا ُينادي: ملاذا أوَقْعِتني يف مكاٍن أذوُب َجلْسـنا لتناُوِل طعاِم الفطور ورُشِب الّشـاي. وضعُت قطعَة ُخـبز يف كوِب الشاي ألتناوَلـها، لكنّها  فوَق قطعِة الـُخبز الـمسكينة.اقرتبُت من الكوب ُفوِجئُت بأّن أّمـي قد َسكَبِت الّشاَي يف الكوب ُمـجّددًا سـاعديني أرجوك! أرسعُت، وأحرضُت ملعقًة ألُخِرَج هبا قطعَة الـُخبز، ولـّمـا الكوب، لكّن قطعَة اخلبز التصقْت بجداِرِه، وبدأْت بالبكاء، وقالْت يل: لقد بدأُت أذوُب، وأتالشى. الكوب. وافقْت قطعُة اخلبز، وقالت: حسنًا، لكْن أرسعي قلياًل قبَل أن أذوب. رشبُت الشاَي حّتى فرَغ مل أقصـْد ذلـك. ال حتزين! سـأجُد حاّلً. وبعَد تفكرٍي طويـل، قّررُت أن أرشَب الّشـاَي كلَّ

سأَل الـُمعّلـُم التِّلميذ: 

ـمُس حينام  ملـاذا ال تظهـُر الشَّ
ـمـاء؟  ُتـمطُِر السَّ

أجاَب الّتلميذ:  

مُس يا ُأستاذ! حّتى ال تبتلَّ الشَّ

دينا عالء شاهين 
)5 سنوات(
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فنانو المستقبل
ة حريَّ يف ريشتهم ألواُن الطَّيف السِّ

ندى الشحف
12 سنة

جود أبو شديد
 6 سنوات

وديع نعامة
9 سنوات

أيهم زين الدين 
13 سنة

وجد سليم
         10 سنوات

كندا الشحف
 11 سنة

مايا السيد
 15 سنة

أماني عبد الحي 
 15 سنة

رنيم ركاب 
 13 سنة

مالك الشحف
 12 سنة
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سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعرَبًا عندما تنطُق الصُّ

سيناريو ورسوم: فراس نعوف 8

ـــــــــة جرَتنيقصَّ عناُق الشَّ احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

رسوم: آية حمود قصة: عزيز نصار

زرَع حليم شجرَة حوٍر يف بستان األرُسة، وزرَع أخوه التوءُم خالٌد شجرَة حوٍر ُأخرى. كانت الشجرتاِن ُمتقابلَتني، 
يعتني هبام األخواِن كثريًا، ومها َتنـُمواِن وترتفعاِن يف الفضاء.

فاع  أخـذِت األمُّ تدعـو لولَدْيـها بالتوفيق والنّـجاح، وتتمـنّـى أاّل يفرتقا أبدًا. وذهـَب حليم ملقاومة األعداء والدِّ
ـهام تعتني بالشجرَتني،  فاَع عن الوطن، وراحْت أمُّ عن الوطن، وراَح خالٌد يعتني بالشجَرَتني، ثم تبَع أخاُه لُيشاِرَكُه الدِّ

فاع عن الوطن، وأنا َوهـْبُتـهام له، وسـأعتني بالشـجرَتنِي  وهي تقول: حليم وخالد أغىل ما لدّي، وقد ذهبا للدِّ
معًا.  ومّرِت األيام، فرأِت األمُّ شـجَريت احلور العاليَتنِي تتعانقان، وأضاَء وجُهـها وهي تسـمُع حفيَف 

ُق بني ولَديِك أبدًا. الشجرَتني، وكأّنـهام تقوالن: حتـّققْت ُأمنيُتِك يا أمَّ البطَلني! ال يشَء ُيفرِّ
أصبحـِت الشـجرتاِن الـُمتعانقتـان أكثـَر اخـرضارًا، ومهـا تنتظـراِن عـودَة األخَويِن من 

مهـّمـتِـهام اجلليلة وواجبِـهام الـُمقّدس.
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سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعرَبًا باتاُت عندما تنطُق الصُّ النَّ

الـُمفيدة
قصة وسيناريو ورسوم: حسام وهب 15

ما بَك يا خـّموش؟ تبدو منزعجًا.

 معديت ُتؤلِـُمـني.

ال ُبّد أّنَك بردَت ليلَة أمس. هل نمَت ُدوَن ِغطاء؟

القطُط ال َتتغّطى يا ليىل!

وجدُتـها. جيُب أن ترشَب »زهورات« ساخنة.

ال، ال ُأحـبُّـها.

أيَن أنت؟ أعرُف مكاَنك.

َبـها! ال ُأريُد رُشْ
ما الذي َيـحُدُث 

يا ليىل؟!

 خـّموش مريٌض، وال يريُد 
هورات«.  أن يرشَب »الزُّ

القطُط ال ترشُب 
ما َيرشُبُه البرش. 

ب!  بل سَيرْشَ

 غ غ غ... غغغ.

انُظـْر! لقد ُشفيَت متامًا.

إمممم. ُرّبـمـا، لكنّني مل ُأحّبـها.

وأنا ال ُأحبُّـها كثريًا، لكنّـها مفيدٌة وُمـنِعَشة.

إممم... ما رأيُـِك يف أن نجمَع 
بعَض األعشاب الـُمفيدة 

من الـَمـْرِج القريب؟

ـُفـها ألجِل رُشبِـها فيام بعد، لكْن بإرشاِف ُأّمـي. وُنـجفِّ

عرُت الرّبّي.  هذا هو الزَّ

وهذا أعِرُفُه، إّنُه البابونج.

 سنُعطي ُأّمـي هذِه األعشاَب 
كي ُتنظِّـَفـها وُتزيَل منها األعشاَب 

التي ال نعرُف فائدَتـها.
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ـــــــــة ُكـرٌة يف خّديقصَّ احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

رسوم: مالك عبود قصة: رامه الشويكي

آدم طفٌل يف السـابعة. ُيـحبُّ تناُوَل السـكاكر واحللوى كثريًا. يف أحد األيام، اسـتيقَظ، وهو يشـعُر بألـٍم شـديد يف 
ِه األيمن. خدِّ

ه، قائاًل: أمي! ماذا حدث  ٌم وُمسـتديٌر كالُكرة. شـعَر باخلوف، وجرى ُمسعًا إىل أمِّ ِه ُمـتورِّ نظَر إىل املرآة، فإذا بخدِّ
خلّدي؟

ـُه أن يفتَح فَمه. نظرْت إليه، ثم قالت: ثـّمـَة جتويٌف أسـوُد اللون يف رضِسـك، وعلينا بزيارة طبيب  طلبـت إليـه أمُّ
األسنان اليوم.

اّتصلِت األمُّ بالطبيب الذي حّدَد 
لـهام موعدًا بعَد ساعَتني.

لقد كان الوقُت يمـرُّ 
آدم  ألّن  شـديد  بُبـطٍء 
ُه  يشعُر باألمل، فأعطْتُه أمُّ
نًا ريثـام حينُي  دواًء ُمسـكِّ

موعُد الطبيب.

وأخريًا حاَن املوعد، وهذه هي املّرُة األوىل التي يكوُن فيها آدم سعيدًا بزيارة طبيب األسنان.
وصَل إىل العيادة، فجلَس عىل كرسـيٍّ خاّص. فتَح فَمُه، وسأَلـُه الطبيب: ماذا تناولَت البارحة؟ 

أجاَب آدم: أكلُت كثريًا من السكاكر قبل النوم.
ردَّ الطبيُب قائاًل: ثـّمـَة جتويٌف عميٌق يف رضِسـك، وسـُأعالـُجُه، لكْن عليك أن ُتسـاعَدين. أنت بطٌل، وسـتتغّلُب 

عىل األمل.
ر، ثم قال: ستشعُر بوخزٍة صغرية، ثم نبدُأ العالج، وَنـْفـَرُغ بسعة. وضَع الطبيُب عىل لثِة آدم قلياًل من الـُمخدِّ

حقنَُه الطبيُب بإبرة الـُمخّدر، وبعد تنظيف التجويف بآلٍة خاصة، وضَع له احلشوَة الالزمة، ورُسعاَن ما زاَل األمل. 
يف العيادة، عرَض عليه الطبيُب صورًا لألسنان غري الصّحّية، وأعطاُه بعَض اإلرشادات للحفاظ عىل أسنانه، ومنها: 

أاّل ُيكثِـَر من تناُوِل السكاكر واحللويات، وأن ُينظَِّف أسناَنُه مّرَتنِي يومّيًا.
شـكَر آدم طبيَب األسـنان، وبعَد ُخروِجِه من 
ه التي كانت َتـنَْصُحـُه  العيادة شعَر باخلجل من أمِّ
دائاًم بأاّل ُيكثِـَر من تناول السـكاكر واحللوى، ثم 
قـال: أنا آسـٌف يا أمي! سأسـتمُع إىل نصيحتك، 

ولن أفعَلـها مّرًة ثانية.
ُه، وقالت: ال بـأَس يا ُبنـّي! محدًا هلل  عانقْتـُه أمُّ

عىل السالمة.
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فّكر معنا
لنَُحـلَّ هــذي الـمسـألــة!

رسوم: أحمد حاج أحمد إعــداد: ديمــــة إبـراهيــــم

حلـــــول »فّكــــــــــــــــــــر معنـــــــــــا« للعــــــــــــــــــدد )814 ( آذار 2021

متاهُة 
الـمعلومات:

حـلُّ 
لعبة 

األرقام 
اقصة  النَّ

»سودوكو«:
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حلُّ 
ـّر«: »كلمة السِّ

الـِجْلـد.

ـلُّ احلقيقـّي: الظِّ
حاِولوا معرفَة الظِّـلِّ احلقيقـّي يف أرسِع وقٍت ُمـمكن.

 أنُتـم أذكياء، وُيـمكِنُكم اكتشاُفُه بُسهولة. هّيــــــا بنــــــــا!

234 1

اقصة  لعبُة األرقام النَّ
»سودوكو«:

امـأل الـُمرّبعـات بأرقـاٍم مـن 
يف  تكـراٍر  دوَن   )4( إىل   )1(

ـفِّ والعمود. الصَّ

2
1

2

14

4
3

3

عـىل الغزاِل ُعبوُر طريِق املعلومـات للوصوِل إىل الغابة ُدوَن الوقـوِع يف املاء. هذا الغزاُل 
، لكنُّه حيتاُج إىل ُمساعدتِكم أصدقائي! ذكـيٌّ

عىل طريِق املعلومات عنواٌن ُملّوٌن َتتَبُعُه ثالُث كلامٍت تنتـمـي إليه، وتبدُأ كلُّ كلمٍة بحرٍف 
ُملّوٍن باألسود، وهكذا... حاِوُلـوا معرفَة هذِه الكلامت لَيتـمّكَن الغزاُل من الُعبوِر بسالم.

رقية
ت و

رضاوا
خ

أشكالٌ تتدحرج

لَِم
ف َع

راد
م

يف البحر

معنى اكفهّر وجُهه
يف الغــابة
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اجلوهرُة اخلضراءقصيدة ديـــواُن طفـولتنــــــــا

رسوم: سمارا الحناوي ِشعر: ثراء الرومي

ــلــمــْع ت ال  جــــوهــــرٌة  ـــي  ــــ إنِّ
ُحرويف  - َصـْحـــــُب  يا   - أربعٌة 
ــّرْع ـــ ــف ــت ــــرِض قــلــبــي َت ـــن أخ ِم
ــوِف ــُرف ـــ ــرِي ُغـــصـــوين ك ــطَّ ــل ل

***
ــْة ـــ ــَم ــْس ــى َن ــق ـــواين أن ـــنْ ـــا ُع أن
ُزّواري ــُة  ـــ ـــ ــِدّي ـــ َه ـــْيُء  ـــَف وال
نِْعـَمـْة! ــىل  أح ِهـــــَي  ـــــَمــرايت  َث
ـــــاري ــــاٍت أزه ــــوح ـــــُل ل أمج

***
حكــــايـــايت ِسـرَّ  َيعــــِرُف  َمـْن 
حفيُف ــــــــوُت  والــصَّ ــــا،  أرْسُده
ـــلُّ ُوَرْيــــقــــايت ــــ ـــا ُك ـــْروهي ــــ َت
ــيـــــِر رفــيــُف؟! وعــلــيــهــا لــلــطَّ

***

األرِض يف  ُيـــــوِغـُل  َجـْذٌر  يل 
وعىل ِجــــْذعي ألُف حكــــاَيـْة
َتـْحـكي عــــن َكـْدٍح، عن َنْبِض
وعــــطــــاءايت أســمــى آَيـــــْة

***
ــَزْن ـــ أْح أوراقــــي، ال  َتــســُقــُط 
ــُع ــي ــٍف َيـــتـــُلـــوُه رب ــري ــخ ـــ ل
َتْسُكـْن بنَـْبِضـي  الكـــوِن  ِرَئـــُة 
َبـِديـــُع الكـــــوِن  وَجـمـايل يف 

***
إنســاُن! يـــــــا  َتـْقَطْعـني  ال 
أنا ِسـرُّ الـمــايض والـحـــاِضـْر
الفـنّـــــــاُن َرَســــــَم  ما  أهبى 
شـــاِعـْر َيْكُتُب  قد  مــــــا  أبلُغ 

***
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ـْحـفاة
َ
ل ُسوُق السُّ

أصدقائي! 
سنتحّدث اليوم عن سوٍق 

ـورّية وأكثرها  مـن أروع األسـواق السُّ
ـوُق الـمسـقوف الكبـري يف  َتـمـيُّــزًا. إّنـُه السُّ

مدينـة محـص القديمـة، والـمعـروُف أّن الـُجـزَء 
وري أو ما كان ُيسـّمى  األكـرب منه هو سـوُق النُـّ

َلـْحفاة« بسبِب سقِفِه الذي  قدياًم »سوق السُّ
َلحفاة. هّيا بنا! يشبُه ظهَر السُّ

بصمات شرقية
  ِمـــــن إبــــــداِعهـــْم َنْقتبـس...

إعداد: لمى بدران

أحّبائي! 

مدينَة  َتْقِصـُدوَن  حينام 

نحـَو  اتَّـِجُهـوا  اجلميلـة  محـص 

ُسـوقِـها الـمسقوف، واعرُبوا إىل سوِق 

ـُركم  النُّوري، فإنَّ طابَعُه العريق سـُيذكِّ

بسوِق احلميدّية بدمشق، فَتشُعروَن 

كأّنكم َتتـجّوُلوَن فيه. تاريـُخـُه
قديـٌم  سـوٌق  إنـُه 

جـدًا، إذ يصـُل عمـُرُه 

إىل أكثـر مـن )250( 

عامًا، وُيعدُّ من أشـهر 

أسـواق مدينـة محـص 

هـذا  شـهَد  القديمـة. 

مـن  عـددًا  ـوُق  السُّ

احلقب التارخيـّية، وقد 

ُســّمي سـوق النُّوري 

نسبًة إىل جامع النُّوري 

الكبري الـُمالصق له.

الم  السَّ
كاكر... والسَّ

ال ُيـمكُِنكـم الـمروُر يف 

كم  ـوق ُدوَن أن َتُشدَّ هذا السُّ

ـكاكر،  والسَّ احللويات  ألـذُّ 

ون  وال سـّيـمـا حـنَي َتـمـرُّ

أمـاَم حمّل الّسـالم املشـهور 

الذي ُيـَعـدُّ أّوَل حملٍّ لتصنيع 

السـكاكر وبيِعـها يف سـوق 

النُّـوري، حيُث سـَتتناوُلوَن 

احللـوى هنـاك بكلِّ سـعادةٍ 

وسالٍم يا أحّبائي!

الواجهاُت 
احلجرّيُة 

اث حتتوي الرتُّ
ـود،  متتاُز محـُص القديمة باحلجارة السُّ

وثـّمـَة يف ُسـوِق النُّوري )80( حماّلً جتارّيًا 

مبنّيـًا منهـا ومرصوفًا هبـا. واجهـاُت هذه 

املحاّل حجرّيٌة الفتٌة يف شكل أقواس، وقد 

كانت ُمـخّصصًة مجيعهـا لتصنيع األحذية 

وبيِعـهـا، ثـّم انترشْت فيها أنـواٌع عّدة من 

الـِحـَرف، منهـا: اخلياطة، وتصنيـع الفرو 

وبيعـه، واآلن يضــمُّ السـوُق كثـريًا مـن 

أنـواع التجارة كتجـارة األلبسـة بأنواِعـها 

اغة وغريها.   والصَّ

نـجاُة اللوحة 
الّتـاريخـّية 

النُّـوري  سـوُق  َتـعـّرَض 

التخريـب  أعـامل  مـن  لكثـرٍي 

أيـاَم االحتـالل الفرنســّي، كام 

ُكتَِبـْت لـه النَّـجـاُة مـن احلريق 

لـّمـا كان سـقُفُه خشـبّيًا، لكّنُه 

أرِضـِه  يف  عـّدة  مـّراٍت  ــَم  ُرمِّ

وُجدرانِـه، وُأظِهـَرْت أحجـاُر 

وق األثرّية وُنظَِّفْت للحفاظ  السُّ

عـىل عراقتِـهـا، وقـد تطـّوَر يف 

األربعني سـنًة املاضيـة عمرانّيًا 

واقتصاديـًا إىل أن نشـطْت فيـِه 

التِّـجارُة كثريًا.
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ـــــــــة حفُل عيِد الـميالدقصَّ احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

رسوم: عدوية ديوب قصة: وجيه حسن

ارتـدِت التلميـذُة منـرية ثوَبـها األزرَق الرائـع، ووقَفْت أماَم الـمـرآة. تأّملْت بعينيها الَعسـلّيَتنِي وجَهها 
ـها، وذهبْت إىل  اجلميـل والرّشيطـَة احلمراء الـمعقودة بَشـْعِرها. محلْت حمفظـَة ُنقوِدها، واسـتأذَنْت ُأمَّ

خمزن األلعاب الـُمجاور لتشرتَي هدّيًة لصديقتها سلوى. 
لـَمـَحـها وائل زميُلها يف املدرسة عىل الرصيف، فناداها: 

إىل أيَن يا منرية؟ أنا ذاهٌب لرشاِء لعبٍة مَن املخزن الكبري، وأنِت؟
قالت منرية: هل ستحرُض احلفل؟

أجاَبـها باستغراب: أيُّ حفل؟
أجابْتُه: سُأخبِـُرَك الحقًا.

تابَعـْت منرية سـرَيها، قاصـدًة خمزَن األلعـاب، َيتبُعـهـا وائـل، ولـّمـا وصَلت 
حاَرْت ومل تعرْف ما ستشرتي لصديقتِـها الغالية سلوى يف عيد ميالِدها.

اشرتى وائل سّيارًة معدنّية، كاَن ُيـحّرُك نابَضها، فتسرُي ُمطلِقًة أصواتًا ُمـنَـغَّمًة، ومنرية 
ال تزاُل تبحُث عن هدّيٍة ُمناسـبة لـصديقتها. شـاهَدْت ُدمًى ذوات ألواٍن رائعة كقوِس 

ُقزح. تسّلَل الفرُح إىل قلبها. قالت لنفِسها: 
مية! هــَي لفتـاٍة صغرية، شـعُرها الّذهبـيُّ ينسـاُب عـىل ظهِرها  مـا أحـىل هـذه الدُّ

ـنُُه رشيطٌة بيضاء. سَتفرُح سلوى هبا كثريًا. كشاّلل، ُتزيِّ
ميـَة، فانبعـَث منهـا صـوٌت موسـيقـيٌّ عـذٌب. اقرتَبـْت من  أمسـَكْت منـرية الدُّ
نـدوق لتدفـَع الثمَن، فأدركْت أنَّ حمفظَتـها ليسـت مَعها. َشـعَرْت بَحَرٍج  الصُّ
شـديد، واعتذَرْت إىل الـُمحاسب، وخرَجْت ُمضطربًة، ُمـحاِوَلـًة أن 
تتذّكـَر: أيَن مشـيُت؟ أين وقفُت؟ أيـن التقيُت بوائل؟ ما أصعَب 

أْن ُيضيَع الـمرُء حمفظَتُه!

يف اخلامسة مساًء، سيبدُأ احلفل، وسُتطفُئ 
سـلوى الشـموع. أحّسـْت منـرية باالرتباك: 

أأذهُب إىل احلفل بال هدّية؟ 
أسنَدْت ظهَرها إىل جداٍر قريب من املخزن، 

وأخَذْت تبكي. فجأًة َسِمَعْت نداًء: منرية!
يا منرية!

مل ترّد، بل ساَرْت بـُحزٍن، ووائل يقوُل هلا:
، أرجوك؟ ماذا جرى؟ ُردِّي علـيَّ

قالـت بانكسـار: ضاعـْت حمفظـُة نقـودي، وال أسـتطيُع رشاَء هدّيـٍة 
لصديقتي سلوى يف عيِد ميالِدها.

سأَلـها: كيَف أساِعُدك؟
َعـدَّ النُّقوَد الـُمتبّقيَة مَعُه، فـهـزَّ رأَسُه آسفًا، وقاَل:

ُخِذي سّياريت هدّيًة لصديقتِك!
قالْت َدِهَشًة: السّيارة! 

ِدي! قاَل: نعم، ُخِذهيا، وال ترتدَّ
- لكنّني اخرتُت هدّيًة ُأخرى مناسبة!

- سَتـحُصلنَي عىل ما ُتِريدينَُه. تعايل معي!
عـادا إىل املخـزن، فطلَب وائل إىل البائـع أن ُيعيَد الّسـّيارة، ويأُخَذ 

ميَة التي اختاَرْتـها منرية. بدالً منها الدُّ
ميـَة اجلميلة التـي اختاَرهْتا،  ابتسـَمت الّصغريُة، وهــَي حتمُل الدُّ

وشكَرْت زميَلها عىل موقِفِه النَّبيل، وانطلقا معًا، َيغمُرُهـام الفرح.
يف احلفـل، قّدَمْت منرية اهلدّيَة إىل صديقتها سـلوى أماَم الـُحضور، 

وقد امتّدْت طاولٌة عليها أكواٌب من عصري الفواكه اللذيذ، وقالٌب من احللوى 
ُتضيُئُه ُشـموٌع مجيلة، واجلميُع ُيغنّـي 

يف مرح.
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ـــــاطئ  مغــــامـــــــراُت حيــــــوانـــــــــــــات الشَّ

سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعرَبًا عندما تنطُق الصُّ

ـم
ّ
َصَدفٌة تقفُز وَتتكل

رسوم: عبد الوهاب الرجولة قّصة وسيناريو: كاتبة كاتبة 3

يا لُه ِمـن يوٍم ُمـشمٍس مجيل!

ملّية! كم ُأحبُّ بناَء القالِع الرَّ

قويل يل يا »تريا«! هل األصداُف تقفز؟!

بالتأكيد ال.
التفتي خلَفِك إذًا!

لنّتجْه نحَو الغابة، لعّلها ُتِضلُّ طريَقنا!

تعاال إىل ُهنا!

إّنا ُتصِدُر صوتًا ُمـخيفًا!

خرة! »كرابو«! هّيا نصعد إىل قـّمـِة هذه الصَّ

ال َتبَتِعدااا!

َوجْدُتكاماا!

أشعُر بالتَّعب. ماذا سنفعُل اآلَن يا »كرابو«؟!

لنذهْب إىل منزِل األرنب الـُمعّلـم »ميمون«، 
ونختبئ يا »تريا«!

أنِقْذنا أرُجوك!

ما َخْطُبكام يا صغرَيّي؟!

ثـّمـَة َصَدفٌة تقفُز، وُتالِحُقنا من مكاٍن إىل آخر!

وَتتكّلـُم بصوٍت ُمـخيٍف جّدًا!

ها ها ها... َصَدفٌة تقفُز وَتتكّلـم!

دفة! أْخِرُجوين ِمـن ُهنا!سأفتُح الباَب، وأرى ما قّصة هذِه الصَّ
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ُكـُتـب

طاقـٌة بديلٌة ُمتـجّددٌة ورخيصُة التكاليف ُمقارنًة بمصادر الطاقة األُخرى، كام 
أنا ال ُتؤّثُر سلبًا يف البيئة، وُمـتوافرٌة وفّعالٌة يف خمتلف بقاِع العامل. إنا طاقُة الّرياح 

التي نتعّرُفـها يف سلسلة »أطفالنا/ علوم«.
قّصة: إيلني كركو.                                             رسوم: آية محود.

»لوفـة« سـلحفاٌة تصُل ُمتأّخـرًة دائـاًم، وهي آخُر مـن ُينهي وظائَفـه. فّكرْت 
ذاَت يـوم يف أّن عليهـا أن ُتغيِّـَر ذلك، لكْن كيف؟ نكتشـُف ذلـك يف قّصة »لوفة 

السلحوفة« من سلسلة »أطفالنا/ إبداعات«.
ترمجة: سالم عيد                                                رسوم: حسام وهب

ساعَد أنس وجلني أبَوْيـهام يف نقِل األمتعة إىل بيتهم اجلديد الـُمحاِط بحديقة، 
ولـّمــا وصـال أدَهَشـُهـام مجاُلـها، وُســّرا هبـا. نعلُم مـا فعالُه ألجـِل أن تصبَح 
نُـهـا الـمالعق!« من سلسـلة  احلديقـُة أكثـَر مجـاالً وأمانـًا يف قّصة »حديقتنـا ُتزيِّ

»أطفالنا/ قّصة«.
قّصة: صبا منذر حسن.                                    رسوم: عالء ديوب.

طفـٌل حيبُّ أن يمتلـَك رجاًل آلـّيــًا، وذاَت ليلٍة دخَل غرفَتـُه رجٌل آلـيٌّ كبري 
حتيُط به جمموعٌة كبريٌة من الرجال اآللّيني، لكْن كيف استطاعوا الدخول؟ وملاذا؟ 

ُجل اآللـّي« من سلسلة »أطفال مبدعون«. نعلُم اإلجابَة يف قّصة »هدّية الرَّ
قّصة: عبد اهلل جراد                                            رسوم: ستيفن السامرة.

حكايـٌة صينّيـٌة قديمة تروي لنا كيفّيَة حسـاب األعوام َعـْبــَر ربِط اثني عرَش 
حيوانـًا بدورات الّسـنني بحيث يصبـُح يف مقدور البرش أن َيتذّكـُروها بسـهولة. 
ينّية االثنا عرش« من سلسلة »مكتبة الطفولة«. نتعّرُف ذلك يف قّصة »األبراج الصِّ

ترمجة: كاتبة كاتبة.                                              رسوم: دعاء الزهريي.

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

ياح طاقُة الـرِّ

لحوفة لوفة السُّ

ُنـها  حديقُتنا ُتزيِّ
الـمالعق!

ُجـل  هدّيُة الرَّ
اآللـّي

ينّيُة  األبراُج الصِّ
االثنا عشر

إعـــــــداد: ســـــــالم الحمـــــــد
لِـَم كنَت ُتالِحُقنا أينام َذهْبنا؟يا هلذا الّضفدِع اللَّطيف الـمسكني!

دفِة عنّـي.َيبُدو أّنَك لطيٌف. ما مصدُر صوتَِك الـُمخيِف إذًا؟ أردُت أن ُتساِعداين يف َرْفِع الصَّ

ضفدع!

دفة وُمـنْـَحـنياتِـها. جاِت الصَّ وُت إىل َتعرُّ ال َتتّسعا يف الـُحْكم عىل األشياء، يعوُد ذلَك الصَّ
را يف أسباِب كلِّ ما حيدُث َحـْوَلـُكام. وفكِّ



رسوم: رامز حاج حسين

هـذِه  يف  القديمـة  الـمسـمـارّيُة  الكتابـُة  تقـوُل 
الـجدارّيـة إّن فريـَق جمّلة أسـامة يـحتفُل يف نيسـان 

الّرابـع  محـدو(  )أبـو  شـخصّية  ميـالد  بعيـِد  2021م 
والعرشين، وذلَك بإطالِق سلسلٍة جديدٍة من ُمغامراتِـه.


