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ظافة...    النَّ
 لبيب وعلوم 
الـحواسيب: 

وبوت! الـرُّ

 أبو حمدو: 
مملكُة إيبال
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الـُجنب األزرق!

 ِمـن أغاريد 
ُعصفور...
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في هذا 
العدد

ـيف فصُل الصَّ

مريم علي عليحمزة أحمد 

أوس نزيهاإيمان نعامة

8 سنوات

10 سنوات

8 سنوات

9 سنوات

سيلين ترخان
10 سنوات

ـــرًا َحــّ ــيــِف أخ فــصــُل الــصَّ
ــاٌة ــي ـــاٌط وح ـــش ـــٌل وَن ـــَم َع

األجـــــواْء يف  ُتَبْعـثِـُر  مُس  الشَّ
ــبٍّ ــُة ُح ــَم ــْس ـــــهــا َن فــَحــراَرُت

َجـــُر الـُمـْزِهـُر قــــد أثـَمـْر الشَّ
ــــْل ُصــوَرَتــُه األبـَهـى فتـــأمَّ

َمـُر! يـــــِل السَّ كـْم َيـْحـُلو يف اللَّ
ــاُت فــَمــوِعــُدهــا ــزه ــنُّ ـــا ال أمَّ

ُهـَو َفْصــــُل الـَخْيـِر ُيِضُء لنــا
ُهـَو فصـــُل َحصــاٍد  يا َصْحـبي!

َيـحـِمـُل ُرْوَح الَفــــَرِح األحـىل
ًّ - يـا َصحـــــُب - بِه أهّ أهــ

أزهــــارًا ِمـــْن ِدْفٍء وِضيـــاْء
األرجـــاْء ُكلِّ  يف  َتنُشــــُرهـــا 

َثـَمـرًا أخَضـــَر أصَفـَر أحـَمـــْر
ْر! واْشُكـْر َمـــْن أبــــَدَع َمْن َصوَّ

والظُّْلـَمـــُة َيـْجـُلوهــا الَقـَمــُر
فُر! يِف، وكـْم َيـْحـُلو السَّ يف الصَّ

ــى ــنَ َيـــــْمـــــَلـــــُؤنــا آمــــاالً وُم
قـــد أْفـَلـــَح َمْن أعَطى، َفـَجـنَى

محمد سام سليمان
10 سنوات

ِشعر: قحطــــان بيـــرقــــــدار
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ـــــــــة ظافةقصَّ عامُل النَّ احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

رسوم: نجالء الداية قصة: انتصار علي
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خالٌد طفٌل نشيٌط يستيقُظ باكرًا، ويرتدي مّبَسُه، ويتناوُل فطوَرُه، ثـّم ُيوّدُع والَديه، ويذهُب إىل مدرستِه كلَّ يوم، 
ًّ ذا وجٍه شـاحب، حيمُل بيِده مكنسـًة، ويلـمُّ الُقاممَة من الشـارع، ويضُعها يف  ًّ نحي ويف طريقه إىل املدرسـة يرى َرُج

عربتِه لرتحيلها بعيدًا.
ـه: ما بك؟ هل تريُد أن تقوَل شـيئًا؟ ردَّ خالد:  ذاَت يـوم، عـاَد خالـد إىل البيت، وعىل وجِهه حرٌة كبرة. سـألْتُه أمُّ
نعم، يا أمي! أريُد أن أسـأَلـِك سـؤاالً. قالت األّم: اسـأْل يا ُبنـّي! قال خالد: يف طريقي 
ًّ ُينّظُف الشـارَع الذي نسـكنُه واحلارات  إىل املدرسـة كلَّ يـوم، أرى رجـ

ُجل؟  الـمجاورة له. َمن هذا الرَّ

، وقالت: إّنه عامُل النظافة، رجٌل ُمـِجـدٌّ ونشيط، ُيواظُب عىل عملِه الـُمـجِهد والشاّق دوَن كلٍل أو  ابتسـمت األمُّ
ملل. يعمُل يف الصيف والشتاء، ويف األوقات كلِّها. يعمُل حتَت املطر، ويف الربد القارس، وحتت أشّعة الشمس احلارقة. 
يعمُل يف الظُّروِف كلِّها، وُينظُِّف مدينَتنا دائاًم لتبقى يف مظهٍر مجيل وحضارّي، وليحمـَينا من األمراض واألوبئة، لذلك 

ينبغي لنا مجيعًا أن نتعامَل معه باحرتاٍم وتقدير، وأن نتعاوَن معه عىل أداء عملِه الـُمتِعب جدًا.
سأَل خالٌد: كيف نستطيُع أن ُنساعَده يا أمي؟! أجابت األّم: ينبغي أاّل نرمـَي األوساَخ يف الشارع، وأن نضَع أكياَس 

صة هلا، ويف األوقات الـُمناسبة.  القاممة يف األماكن الـُمخصَّ
ابتسَم خالٌد، وقال: حّقًا إنه عامٌل يستحقُّ االحرتام. أِعُدِك من اآلن فصاعدًا بأاّل أرمـَي القاممَة يف الشارع، وسأخرُب 

أصدقائي بأن يفعلوا كام أفعل. 
قالت األم: أحسـنَت يا ُبنــّي! إّن أيَّ يشٍء نرميه 

يف الشارع سيكوُن سببًا يف انحناِء عامل النظافة 
اللتقاطِـه، وسـببًا يف زيـادِة عملِـه وتعبِـه. 

مدينُتنـا مجيلـٌة، وعلينا مجيعـًا املحافظُة 
عىل نظافتها.



ـــــــــة لني والقمرقصَّ احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

رسوم: نداء علي قصة: ُحْسن صبح خميس

ُسنونويت الـجميلةقصيدة ديـــواُن طفـولتنــــــــا

رسوم: دعاء الزهيري شعر: إبراهيم منصور

ــــًا ـــــُه دوم ُيـــنـــادي أمَّ

ـــاُه ـــرع ـــُه، وَت ـــــــُل ـــدلِّ ُت

ــُه ـــ ــُق ــطــلِ ــــُه، وُت ُب ــــدرِّ ُت

ـــَرٍح ف يف  ــوُد  ــع ت ــوُد  ــع ت

ــويت!  ــون ــن ـــا ُس تــعــايل ي

فَتـحضنُــُه، وال تـــذهــْب

، ال تتعْب بُكــلِّ الـُحـــــبِّ

األرحْب الـَمدى  ضـوِء  إىل 

وقــد زاَد الَفضــــا كوكْب

ونـــامي ُقـــــرَب نافـــذيت

ــافــذيت ـــــْرَب ن ــي ُق ــنِّ ــغ ُت

ــِدي َي ُتـِحـبُّ  ُســنــونــوٌة 

عنّي ــًا  ـــ ــم دائ وتـــســـأُل 

مــــا، َتـــزُهو ُتـحلُِّق يف السَّ

ْب َتْشَ لـكــي  وتــــأتينـي 

َينُْضْب ال  اخلـــُر  ففيها 

أطَيْب! وال  قـــلٌب  لــــها 

هـــا األنَســـــْب وتبني ُعشَّ

يِش والـمنقـــاِر والـمخلـــْب لـهــــا َفـــْرٌخ جـميـــُل الـــرِّ

فــأنــِت صــديقــتي األقـــــَرْب

ًّ. ناَدِت القمر قائلًة: انزْل لكي نلعَب معًا. جلسْت لني تنظُر إىل السامء لي
ابتسَم القمُر هلا، ثـّم نزَل، وصارا يلعباِن لعبَة »الغّمـيضة«. قاَل هلا: اختبئي حّتى أُعـدَّ إىل العشة. 

الشجرة.  خلَف  فوجَدها  عنها،  يبحُث  القمُر  وراَح  لني،  اختبأْت 
قاَل هلا:  أمسكُت بك. َدوُرِك اآلن.

عّدت إىل العشة، وبحثْت عنُه، لكنّـها مل َتـِجْدُه. ناَدْتُه، فلـم َيُرّد.
- قمر! يا قمري! أين أنت؟ أجبني يا قمر! يا َمن ُتنُر السامء! 

هّيــــا! أين أنت؟ اظهْر!
ال ختتِف أرُجوك!

ظهَر القمُر، وقاَل للني: اعذريني 
ألصعَد  الوقُت  حاَن  صديقتي!  يا 

إىل السامء حيُث مكاين.
عنّي  تغْب  ال  لكْن  لني:  قــــالْت 

!ًّ طوي
إىل  ليلٍة  ُكــلَّ  انُظري  القمُر:  قـــاَل 

بيِدك  إلـيَّ  َتـِجديني هناك. أوِمـئـي  السامء 
ثـّم   ،ًّ قلي معـَِك  وألعب  إليــك،  أنزل 

أذهب. ما رأيك؟
وّدعْتــُه، وقالْت: 
هّيا يا قمري! اصعْد، 
فــأنا أرى عينَيــَك 

الـــــجــمــيــلــَتــنِي 
ــران إلـــــيَّ  ــُظ ــن َت

أراَك  دائمـًا، كمــــا 
ابتســامَتــَك  يل  تبتسُم 

الـحنون. هّيا اصعد!
إىل الّلقاء.
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وبوت الـرُّ
رسوم: رامز حاج حسين إعداد: ضحى جواد

طلبـْت إلــيَّ أّمـي ترتيـَب ُغرفتي وتنظيَفهـا، ويف تلك األثناء كـم تـمـنّيُت لو 
امتلكُت روبوتًا ُيساعدين يف إنجاز هذه األعامل الّشاّقة! 

يا لبيب!  ماذا لو؟

اخـَتـــــــْرنــــا لكــــــم... 

هل تعلـُم يا لبيب؟ 

وبوت؟   يها الرُّ ما األعماُل اليت ُيؤدِّ

كيَف تعمُل الروبوتات؟ 

ـابكة ومعرفـة كيفّية االعتناء هبا، لكنّني ال أعرُف  ينة لدينا يف البيت، وأردُت دخوَل الشَّ - َذبَُلــْت إحدى نبتاِت الزِّ
اسَمـها، فام الـحّل؟                                            

لبيـب: ُيـمكنُـَك إجـراُء بحـٍث عكســّي يف الشـابكة، وذلك 
ـورة. مـا عليـَك سـوى أن تلتقـَط صورًة  بالبحـث حسـَب الصُّ
للنبتـة، ثــّم احفْظـهـا يف حاسـوبِك، وافتـِح الصفحَة الرئيسـَة 
ْد خيـار »ُصَور«، ثــّم اضغـْط زرَّ »البحث  يف »غوغـل«، وحـدِّ
ورَة إىل ُمرّبع البحث، وستحصُل عىل  ـِل الصُّ العكسـّي«، وحـمِّ
الـمعلومـات التي ختصُّ 
ورة.                                                                       الصُّ

اخـَتـْرنـا لكـم موقـع )Sesame Street(، حيـُث تسـتطيعوَن اختيـاَر مقاطع الفيديـو التي ُتفيُدكـم، واللعَب 
باأللعاب التي ُتساعُدكم يف تعلُّـم الـحروف وأصوات الـحيوانات واأللوان، وغرها.

)https: // www. Sesame street. org(

كلمـة  مـن  مأخـوذٌة  »روبـوت«  كلمـُة 
»روبوتـا« )Robota( التـي تعنـي يف اللغـة 
التشـيكّية العمل الّشـاّق، لكنَّ تنظيَف الغرفة 
َع  ًّ شـاّقًا ألجلِــِه اخـرُتِ وترتيَبـهـا ليـس عم

وبوت يا لبيب! الرُّ

تـدوُر أعامُل الروبوتات غالبًا حـوَل ما هو صعٌب وَخـطِـٌر، وحيتاُج 
إىل قـّوة هائلة أو إىل دّقـة عالية،  كالبحث عن األلغام، والّتـخلُّص من 

فايات الـُمشـّعة، وثـّمَة روبوتات ُمتنّقلٌة ُتستخَدُم يف استكشاف  النُـّ
الـمناطـق الـَخـطِــَرة، أو األماكـن التي ال ُيـمكـُن الوصوُل إليها، 

كأعامق البحر. 

للروبوتات أجساٌم ُمـتـحّركة، إذ حيتوي بعُضها عجّت، وحيتوي بعُضها اآلخر أجزاًء قابلًة للحركة مصنوعًة من 
الـمعدن أو من البّستيك، كام ُتستـخـَدُم يف بعض الروبوتات الـُمحّركات، يف حنِي ُيستخَدُم يف بعِضها اآلخر النظام 
فع اهلوائـّي، كام ُيـمكن اسـتخداُم كلِّ ما سـبَق يف  اهليدروليكـّي للقيام بعملية احلركة، ومنها ما ُيسـتـخَدُم فيه نظاُم الدَّ
د طاقة، وذلـك عرَب الـُمّدخرات أو القوابـس الكهربائّية، وللروبوتات نظاُم  روبـوت واحـد. حيتاُج الروبوت إىل ُمـزوِّ

ـُهـها ألداء وظيفٍة ما. م ُيوجِّ َتـحكُّ

لبيب وعلوم احلواسيب
معـًا نستفيـد، وَنتعلَّــُم الـجـديـد...
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ـــــــــة كوكُب قصَّ
الـحكيم برقوق

احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

رسوم: آمنة محناية قصة: عائشة مجدي

يف مكــاٍن ما عــىل أحد الكواكب، ينتظُر األطفاُل ُقـــدوَم الليل، إذ يـجـتـمعوَن حنَي يـحلُّ وقُت النّوم لـُمقابلِة 
احلكيم برقوق. 

أقبـَل احلكيــُم يف موعـِده، ُمرتديـًا عباءَتـُه الّطويلة 
البيضـاء ونّظارَتـُه الُبـنّـّيـة، وجلـَس عىل ُكرسـيِّه 

الكبر، ونادى أّوَل طفٍل ليتقّدَم بشكواه. 
تقـّدَم طفٌل، وقال: شـكواي اليـوم تتعّلُق 
ي أليب مـَع أننـي  بأّمــي، فقـد باحـْت بـِ�ّ

َرجوُتـها أاّل تفعل. ماذا أفعُل اآلن؟
عـن  أمتنـُع  أو  أّيامـًا،  ُأخاِصـُمـهـا  هـل 

إخبارها بأيِّ رّس؟ 
قـاَل احلكيـم: أْعـلِـْمـنـي 

ــّر ألحُكــَم  بالسِّ أّوالً 
ُحكاًم ُمـنِصفًا بينكام. 

قاَل الطِّفل: كنُت أحكي أرساري ألصدقائي مجيعًا، لكّن بعَضهم كاَن يبوُح هبا، فشكوُت ذلك ألمي، فقالت:
إّياَك أن ُتـفِش أرساَرك ألحد، فليَس اجلميُع كام نظّن. ستـجُد َمن حيفُظ رّسَك، وستـجُد من ُيفِشيه. 

وذاَت يوم، كنُت ألعُب بالكرة أماَم باب البيت، فك�ُت ُزجاَج نافذِة جارنا، فأرسعُت إىل البيت، لكنني شـعرُت 
بالّذْنب، فأخربُت أمي، ورجوُتـها أاّل ُتـخرَب أيب، وقد وعَدْتني بذلك، لكنّـها أخربْتُه بفعلتي.

ك أن ُتـخرَب أباك، كي يذهـَب إىل اجلار، وُيـخرَبُه باألمر، ويعتذَر إليه،  قـاَل احلكيم: اسـمْع يا ُبنـّي! كان ينبغي ألمِّ
ويتكّفَل برتكيِب ُزجاٍج آخر للنافذة.

قاَل الطِّفل: حّقًا لن تستطيَع أمي فِْعَل ذلك وحَدها.
ك لـُحسـِن  قـال احلكيـم: إّن هذا ليَس رّسًا، بل هـو خطٌأ قد َفعْلَته، وكان جيُب تصحيـُحه، فّ حتزن، واشـُكـْر أمَّ

فها، وال تتوّقْف عن إخبارها بأرسارك. َترصُّ
قاَل الطِّفل: كُّمَك صحيٌح يا حكيم! شكرًا لك.

تقـّدَم طفـٌل آخـر من احلكيـم برقوق، وقال له: أنا طفٌل أرسـُم أحّمي كـام أريد، وال أريُد أن أصبـَح كام ُيـخطُِّط 
والداي يل. ال أريُد أن ألعَب لعبًة ال أستمتُع بـُمـامرستِـها. أليس من حّقي أن يكوَن يل رأٌي وأحّم؟

قال احلكيم: ال َتُشـكَّ أبدًا يف ُحبِّ أبَويك لك، لذلك ال تقُس عليهام، فرّبـمـا كانت تلك أحّمهام يومًا، وَتـمـنَّيا 
ـقها أنت، وألنك صغٌر، وال تعي األفضَل لك اآلن، فّ ُبّد أن ُيرِشداك، وْلَتعلـْم أّن أحَّمك الصغرة قد تتبّدُل  أن حُتقِّ

ًّ، وحنَي َتتَحـّقـُق ِمن أحِّمك فّ تتنازْل عنها، وناِقْش أبَويَك برفق. غدًا. َتـمّهـْل قلي
ها احلكيـُم برقوق! شكرًا لك. ُـّ قال الطفل: كُّمَك حقٌّ أي

تقـّدَم كثـٌر من األطفال، وَعرُضوا ُمشـكّتِـهم، حّتى غادَر الليُل السـامء، وبدأ نـوُر الصباح يتـجىّل، 
فغاَدُروا كوكَب احلكيم برقوق، وهم ُسعداء بآرائِه.
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ـــــاطئ  مغــــامـــــــراُت حيــــــوانـــــــــــــات الشَّ

سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعرَبًا عندما تنطُق الصُّ

»تريا« يف طريِقـها إىل الـمدرسة
رسوم: عبد الوهاب الرجولة قّصة وسيناريو: كاتبة كاتبة 4

يا إلـهي! وصَل اجلميُع إىل املدرسة، 
وأنا ال أزاُل يف ُمنتَصف الّطريق!

صباح الـخر!

لِـَم كلُّ هذا التأخر؟
 آمُل أاّل يتكّرَر هذا ثانيًة.

أهذا واضح؟

سأستيقُظ غدًا فجرًا 
كي أصَل يف الوقت الـُمناسب.

اليوم سأكوُن أّوَل 
الواصلنَي 

إىل الـمدرسة. 
هذا ُمؤّكد.

صباح الـخر »ترا«!

صباح الـخر »ترا«!

تأّخـرِت اليوَم أيضًا. انتبهي!
 سُتعاَقبنَي إذا تكّرَر ذلك.

آه! 
متى سأخرُج 
من بيتي غدًا؟

 أيُعَقـُل أن أناَم يف الـمدرسة؟

صديقُتنا يف ُمشكلة، وعلينا أن ُنساعَدها.

ما رأيكم يف أن نصنَع هلا حذاًء بعجَلـَتنِي، 
وُنفاِجـَئـها به؟!

فكرٌة رائعة!
أظنُّ أّن هذه الّشائَط الُعشبّيَة الـمتينة هّيا نبدأ العمل!

ستـفي بالغرض.

ها هي ذي العجُّت 
الـخشبّية جاهزة!

ونحُن َفــَرْغـنا من ُصنع الِقطعَتنِي 
الـخشبّيَتني الرئيسَتني.

ائط  دورَي اآلَن يف حياكِة الشَّ
مَع الِقَطِع والعجّت.

مرحبًا »ترا«! تفّضيل، هذه هدّيٌة لك.

حذاٌء بعَجـلَتنِي يل أنا؟!
ُشكرًا يا أصدقائي األحّبة!

.ًّ صباح الـخر »كرابو«! شكرًا جزي
مرحبًا »تريكو«! شكرًا لك.

مرحبًا أصدقائي! أشكُركم من كلِّ قلبي.
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هل أدركُتـم أمهّيَة الُغّدة النُّـخامّية يف أجساِمكم يا أحّبائي؟! 
أرُجــو أن تكونوا قـد اسـتفدُتـم مـّمـا قّدمـُتـُه إليكم من 

معلومات!
ُأحـبُّـكم جّدًا.

رسوم: غالية اليوسف

ْف اكتشْف وَتعرَّ
رحلٌة جديـدة ومعلومٌة مفيدة...

إعداد: سمر تغلبي

15

ـخامّية الُغّدُة النُّ

ُثـكم اليوم عن ُغّدة كالتـي َتـحّدْثنا عنها يف  مرحبـًا أحّبائي! سـُأحدِّ
احللقة السابقة، لكنّها أصغُر منها حجاًم، وأهـمُّ منها يف العمل.

إّنـها الُغّدُة النُّـخامّية. هّيـا بنا!

مـــــــــــــــــــــــاغ ِمـــــن أســـــراِر الــــدِّ

مقـاٍل  يف  قـرأُت 
ملكـَة  أّن  علمــّي 

الُغـدد يف جسـم اإلنسـان 
التـي  خامّيـة  النُـّ الُغـّدُة  هـي 

مـاغ، وتّتصـُل ببنيـٍة  تقـُع أسـفَل الدِّ
عصبيـة يف الدماغ ُتسـّمـى »الوطاء«، 
وُتسّمى ملكَة الُغدد ألّنـها، إضافًة إىل 
مهـّمـتِـهـا اخلاصة، ُتنّظــُم عمَل الُغدد 

ـّم األُخرى يف اجلسم. الصُّ

للُغـّدِة النُّـخامّيـة ثّثـُة أقسـام: »أمامــّي وخلفــّي 
وُمـتوّسـط«، ولُكــلٍّ منهـا وظيفٌة خاصة حسـَب اهلرمونات 
التـي يطرُحـها يف الدم، فالفصُّ األمامــّي ُيفِرُز غالبّيَة هرمونات 

الغدة النخامية، ومنها هرموُن النُّـمّو الذي ُيؤّدي إىل ُنـمّو األطفال، وهرموُن 
احلليب الذي ُيسـبُِّب إفراَز احلليب لـدى األم لتتمّكَن من إرضاع 
ـّم  طفلهـا، كـام ُيـفـِرُز هرمونـات ُتنّشـُط عمـَل الُغـدِد الصُّ

األُخرى. 
الفصُّ اخللفـيُّ ال ُيفـِرُز أيَّ هرمونات، إّنـمـا تأيت 
ُنـها، ويطرُحـها  إليه هرموناٌت ُيفِرُزها الوطاُء، فُيـخزِّ

ُ للوالدة،  يف الدم، وِمن هذه اهلرمونات: اهلرموُن الـُمي�ِّ
واهلرموُن الـُمضاّد لإلبالة الذي ُينّظـُم كمّيَة املاء الذي يطرُحُه 

نِي السابقني. اجلسُم مَع البول. أّما الفصُّ الـُمتوّسط فهو قليُل األمهية قياسًا بالفصَّ

ملكُة الُغدد!
ـّم هبذا االسم؟ بقـَي أن أسأَلـكم: هل عرفُتـم ملاذا أْسـَمـْينا الُغـدَد الصُّ

يف أجسـاِمنا نوعـاِن من الُغدد: غـدٌد مفتوحة، وُغـدٌد ُصـّم، والفـرُق بينهام 
 ًّ أنَّ للُغـدد املفتوحـة قنواٍت تصبُّ يف أحد جتاويف اجلسـم، فالغـدُد اللعابية مث
ــّم فليَس هلا قنـوات، لذلك هي غدٌد  مفتوحـٌة عـىل جتويف الفم. أّمـا الُغدُد الصُّ

م ُمبارشًة. ُمغَلقة، وتطرُح ُمفرزاهتا التي ُتسّمى »هرمونات« يف الدَّ

قة
َ
ـَدٌد ُصـمٌّ ُمغل

ُ
غ

ـخامّية أقساُم الُغّدة النُّ
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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

رحلُة جوز الـهـند
3

ـوُق َينُبُت يف قلبِه للقيام بـُمغامراٍت جديدة، لذلَك انطلَق  بعَد أن أمىض الّسـندباُد أوقاتًا ُمـمـتعًة مع ُأرستِه، بدَأ الشَّ
يف رحلٍة ُأخرى بنَي الـُجزر البعيدة، راَفـَق فيها جمموعًة من التُّـّجـار. 

بعـَد أيّـاٍم عّدة مـن اإلبحار، َرَسـْت سـفينُتـهم عىل شـاطئ 
إحـدى الـُجزر، ولـّمـا دخُلـوا اجلزيرَة بحثًا عن 

خِّ الكبرة  املـاء َوجُدوا بيضـَة طائِر الــرُّ
التي ُتوِشُك أن تفقس.

لـّمـا رأى التُّـّجـاُر ذلَك املشـهد َسـاَل ُلعاُبـهم من اجلوع، فكُ�وا 
البيضـَة، وَطهـوا الفرَخ، وأكُلـوُه، لكنَّ السـندباَد رفـَض األكَل معهم، 
خِّ والِدا الفرخ، وحلَّقا نحوهم  ويف تلك األثناء ظهَر يف السـامء طائِرا الـرُّ

َديِن باالنتقام. ُمـتوعِّ
صاَح الُقبطان: اهرُبوا لتنجوا بحيواتكم. َفـِزَع التُّـّجـاُر، وهرُبوا ُم�ِعنَي 

نحَو الّشـاطئ، وقفُزوا إىل القارب، وَجّذُفوا راجعنَي إىل السـفينة، ثـمَّ أبـَحـُروا 
ُمـبتعِديـَن عـن اجلزيرة بأقىص رُسعة، أّما السـندباُد فقد تعّثـَر يف أثنـاء الـهرب، ومل 

يسـتطِع اللحـاَق هبم، فبقـَي وحـَدُه، لكنُّه رأى كهفًا يف جبٍل قريـب، فركَض هاربًا نحَوُه 
ليختبَئ فيه.

ـمة، ومها َينُظراِن إليها بـُحزن، ثــّم أمسـَك كلٌّ  خِّ العمّقان، ووقفا إىل جانِب بيضتِـهام الـُمَهـشَّ هبـَط طائـرا الـرُّ
منهام صخرًة ضخمة، وطارا نحَو السفينة.

ًّ، ثـّم انقّضا عليهـا، وألَقيـا الصخرَتني، فُأِصيَبِت السـفينة،  لـّمــا وصـَل الطائراِن إىل السـفينة، طـارا فوَقها قليـ
ـى لو أهنم مل يك�وا البيضـة، ومل تقْع هذه  وَتـحطَّمـْت، وغرَقـْت بـُكلِّ ما عليها. حزَن السـندباُد عىل أصحابِه، ومتـنَـّ

املأساة.
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َر أن يبحَث  ـُر يف نفِسـه وما قد ُيصيُبُه، وهو وحيٌد يف اجلزيرة، فقـرَّ بعَد أن طاَر الطائراِن بعيدًا، راَح السـندباُد ُيفكِّ
عن الطعام واملاء، ولـُحْسِن احلظِّ وجَد كثرًا من الفاكهة واملاء العذب، فَتـمّكَن من البقاء عىل قيِد احلياة. 

بعَد ثّثِة أيّـام، وصَلْت سـفينٌة ُأخرى إىل اجلزيرة، وألَقْت مرسـاهتا ُقرَب الشـاطئ، ولـّمـا روى السندباُد قّصَتُه 
للتُّـّجـار الذيَن كانوا عىل متنِـها، ُدِهـُشوا مـّمـا َسِمُعوُه، وحزُنوا، ثـّم طلَب إليهم أن ُيرافَِقهم، فـَرّحـُبوا به، وغادَر 

اجلميُع اجلزيرة، وبعَد  أيّـام عّدة وصلوا إىل جزيرٍة بعيدة فيها غابٌة كبرة من أشجار جوز اهلند. 
ـَقها للوصول إىل ثامِرها، وكان عىل قمـم  كانت األشجاُر ُمـرتفعًة جّدًا، ومن الـُمستحيِل أن يستطيَع أحٌد َتسلُّ

األشـجار جمموعـٌة من القرود، حينئٍذ طلـَب الُقبطاُن إىل اجلميـع أن يلتقُطوا حجارًة مـن األرض، وَيرُموها يف 
اّتـجاِه الُقرود. 

جـاُل برمي احلجارة نحَو القـرود التي غضبْت جّدًا، وراحـْت ُتـحاوُل االنتقاَم منهم بإلقـاِء ثامر جوز اهلند  بـدَأ الرِّ
عليهـم، وكان ذلـَك بالّضبـط ما أرادوا ُحدوَثـه، وِمـن فورهم بدُؤوا بالتقـاِط الّثـامر، ثـّم وضُعوهـا يف أكياٍس كبرة، 
ُنوها يف الّسفينة، ويف اليوم الّتايل توّجـهوا من جديٍد إىل غابة جوز اهلند، وتاَبُعوا معركَتهم الّطريفَة مع القرود التي  وخزَّ

دهْتم بكّمـياٍت كبرة من جوز اهلند تكفي مللِء السفينة ُكلِّها. رُسعاَن ما زوَّ
وا عىل عدٍد من البّد، وباَع كلٌّ منهم حّصَتُه، وربـُحوا  اقتسَم التُّـجـاُر ثامَر جوز اهلند، ويف طريِق العودة مـرُّ
ربحًا كبرًا. بعَد ذلك، أخَذ السندباُد نصيَبُه من األرباح، وأبـحـَر عائدًا إىل مدينتِه، ولـّمـا وصَل أمىض وقتًا 

رائعًا مَع ُأرستِه، ويف اليوم التايل أعطى الُفقراَء ُجـزءًا من أرباِحه، وبدَأ ُيفّكـُر يف رحلٍة جديدة.
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قصة وسيناريو ورسوم: رامز حاج حسين

سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعرَبًا عندما تنطُق الصُّ

3

مملكُة إيبال

أبو حمدو  وعجاج

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

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

ويستمـرُّ بحُث أصدقائنا 
الثّثة عن موضوع الئق 

ورّية  لتدويِن احلضارات السُّ
فِـها. القديمة وَتعرُّ

اليوم سنزوُر أشهَر 
الـماملك القديمة يف 
ورّي كام  الّشامل السُّ

وَعْدَتنا يا برهوم!

نعم، إهنا مملكُة إيبّ الواقعة 
ُقرَب مدينة رساقب عىل 

الطَّريق الّدولـّي 
حلب – دمشق.

 ًّ هل كانوا يرعوَن إب
حّتى أْسـَموها مملكة إيبّ؟

 عن أيِّ إبل 
تتحّدث يا عجااااج؟

ْف من  أرجوك يا عجاج! خفِّ
حتليّتك وأسئلتك، وَدْعنا 

حلَة بسّم. ُنتابع هذه الرِّ

 ًّ عىل َهـْونِكام! كان حتلي
ها قد وصلنا إىل تلِّ مرديخ األثرّي، هنا ملعنى االسم فحسب.

حيُث ُوِجـَدْت أقدُم مكتبة وأضخـُم 
نْت  جمموعٍة من الّرقم الطِّينّية التي ُدوِّ

عليها تفاصيُل حياِة هذه اململكة القديمة 
وعلومها وجتارهتا وفنوهنا وحضارهتا.

كم يبلُغ عمُرها احلضارّي 
يا برهوم؟

كانت إيبّ ُمزدهرًة وعامرًة وقوية يف 
األلف الثالث قبَل الـميّد، واجلميُل يف 
األمر أهنم اكتَشُفوا ُمراسّت ملك إيبّ 
مَع بقّيِة الـُمدن واحلضارات وُمـبادالته 

ناعّية  التِّـجارّية والـُمنتجات الصِّ
راعّية معهم، فكانت إيبّ مركَز  والزِّ

إشعاٍع حضارّي وإنسانـّي،
والسّيـمـا يف عهد ملكها »إيبيت – ليم«.

هل ُيـمكُن أن أتدّخَل يف 
حتليل معنى اسم امللك؟

ال ُيـمكِنَُك 
ذلك.

أْنِه احللقَة عنَد هذِه 
النُّقطة يا صديقي 

الكاتب! يكفينا ما جرى 
لنا من حتليّت عجاج.

كنُت سأقوُل 
إّن رعّيَتُه كانت 

تـُحبُّـُه، وتقوُل له: 
أي بيت هو بيُتك. 

َتفّضل!
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بريد األطفال
واحــــُة اإلبــــداع الطُّفــــويّل

ــــــم
ُ
صدييق البـحـر ُحــــــل جودي كبّاش

ساما علي10 سنوات
14 سنة

بتول محمود
11 سنة

لصّحِة  جّيٌد  وهو  واألسنان،  الفـم  صّحَة  ّماُن  الـرُّ ُز  ُيعزِّ
طان، ألّنُه غنيٌّ  م ومن ال�َّ القلب، وُيسِهـُم يف الوقاية من فقر الدَّ

بـُمضادات األكسدة التي ُتقّوي الـجهاَز 
كام  الـمنــاعـّي، 
أّنـــُه ُيــعــّزُز 
ـــارَة  ـــض ن

البشة.

النَّـحلـُة حـشٌة تنتـمي إىل ُرتبة غشـائّيات 
العسـل  إنتـاُج  ووظيفُتـهـا  األجنـحـة، 
وشـمع النَّـحـل والتلقيح. 
ُيعـَرُف منهـا نـحـو )20( 
ألَف نـوع، وتنتُش يف مجيع 
قـاّرات العالــم عــــدا 

الُقطـب الـجنوبـّي.

معلومة مفيدة
معلومة مفيدة

طرفة أعجبتين

ًّ: ماذا تفعُل هنا؟ اسـتغرَب  لُت الـمـجيَء إىل هنا. قال الكتاُب: لـمـاذا؟ أجاَب الطفل: الطفـُل هذا الصوت، والتَفَت وراَءُه، فشـاهَد أحَد الكتب يتـحّدُث إليـه، فأجاَبـُه يف احلال: ذهَب أهيل يف الـمدرسـة، دخَل الطِّفُل قاعَة الـمكتبة، فسـمَع صوتًا ُيـخاطُبُه قائ ُل الـمدرسـَة أكثر، ففيها العلـُم والـمـتعُة والفائدة، كام أننـي أحبُّ الـُمطالعَة كثرًا، ألنني يف رحلة، لكنّني لـم أذهْب معهم، بل فضَّ قال الطفُل: نسـيُت أّن اليوم يوم عطلة أيُّـها الكتاب. ثـّم عاَد إىل البيت ُأنـّمــي معاريف وثقافتـي َعـْبـَرها. قاَل الكتاب: لكن اليوم يـوم ُعطلة. إّنُه اجلمعة! ألننـي أفضِّ
حزينـًا، ألّنُه ُيـحبُّ املدرسـة، ويريُد البقـاَء فيها، ليـجلس 
لـة،  يف مكتبتهـا، وُيـمــارَس الـُمطالعـَة، هوايَتـُه الـُمفضَّ

ــِه ُتوِقـُظــُه مـن النّوم، وتقوُل لـُه بصوهتا  وإْذ بُأمِّ
الـحنـون: هيّا يا طفيل الـحبيب! اسـتيقْظ، فقد 

حاَن وقُت ذهابَِك إىل الـمدرسة.
وكاَن ما مىض ُحـلاًم...

حنين الضعضي
 11 سنة

الـجواب: الباذنـجان.

أحجية

ــود،  جــســٌم أس
ــيــض،  وقــلــٌب أب
فام  أخرض،  ورأٌس 

هو؟

أسامة أحمد 
9 سنوات

سارة إبراهيم 
10 سنوات

ُثـني الفصَل صيف، والشـمس ُمشقة. حزَن األطفاُل، وانرَصُفوا، إاّل شـادي، فقد جلَس عىل صخرة عالية األطفـاُل ُلَعـَبـهم، وركضوا نحـَو الّرمال الّذهبّية الّمعة، لكنّـهم وجدوا أمـواَج البحر هائـجًة مَع أّن قــّرَر شـادي وُأرسُتـه قضاَء العطلة الصيفّيـة يف الـمنزل الـُمطـلِّ عىل البحر. وبعـَد الوصول، محَل  ًّ: ملاذا أنت حزيٌن يا صديقي؟ أجـاَب البحر: أنا َتـِعٌب يا شـادي! ُيلوِّ ُمــُه إليهم. انُظـْر حوَلك إىل تّل القاممة. لــم َتُعـد األمطاُر تزوُرين، يسـأُل البحـَر عن حاِله قائـ ركَض، ومجَع األطفال، وتعاونوا عىل تنظيف ومياهي مل َتُعـْد بّراقة. فجأًة هدأْت مياُه البحر، فنظَر إليه شادي، وعىل وجهه مّمُح والدِة فكرٍة رائعة. النـاُس عـىل الرغم من كلِّ ما ُأقدِّ
الشاطئ، وكتَب يف ُمذّكراته: لقد 

مـن  األول  األسـبوُع  كان 
ُعطلتي ُمـتِعبـًا وُمـفِرحًا. 
عادِت الّصـّحُة إىل صديقي 
البحر، وأدَرْكنـا َقـْدَر الـمحّبة التي 

ُيِكـنُّها ُكـلٌّ منّا لآلخر. 

سأَل أحُدهم اآلَخـر:

تعطـُس  كيـَف  تعـرُف  هـل 
أجـاَب:  البنـدورة؟ 

ُعطـــاَســها  أُظــنُّ 
هكذا: كااااتشب!
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فنانو المستقبل
ة حريَّ يف ريشتهم ألواُن الطَّيف السِّ

حبيب حبيب
11 سنة

راغب زين الدين 
13 سنة

سنا خليفة
 11 سنة

ألما السركل
11 سنة

مريم عيسى
11 سنة

ديمة األشقر 
 9 سنوات

سلمان عمر
11 سنة

روني قندلفت
 10 سنوات

محمد سليمان
12 سنة

هادي زين الدين
 13 سنة
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ـــــــــة صديقيت »لـنـا«قصَّ احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

رسوم: ضحى الخطيب قصة: يسر غسان اللحام

راســّي الـجديد، وهي تشـعُر بالشـوق إىل أصدقائها وُمعّلمتها،  ها م�ورًة بُقدوِم العام الدِّ دخلْت »كاميليا« صفَّ
فجلسْت يف مقعِدها عىل أهبِة االستعداد، تتلّهـُف إىل سامع رنني اجلرس ُمعلنًا ُدخوَل الـُمعّلمة.

بعَد قليل، دخلت الـُمعّلمُة، وخاطبت التّميَذ قائلًة: صباح اخلر يا أعـّزائي!
هتَف اجلميع: صباح اخلر.

نا اسُمها »لـنـا«.  قالت الـُمعّلمة: سُأقّدُم إليكم اليوم تلميذًة جديدة يف صفِّ
ـُبوا هبا.  أرجو أن ُترحِّ

رّحَب اجلميُع بالتلميذة اجلديدة، وكاَن جلوُسـها إىل جانِب »كاميليا«.
بدأت الـمعّلمُة درسًا بعنوان »وطني«، فتـحّدَث اجلميُع عن سورية، 
الوطـن احلبيـب، وعن خراتـه، لكّن »لنـا« بقيت صامتًة ال ُتشـارُك يف 
نقاش الدرس. الحظت الـُمعّلمُة ذلك، فقالت: نسيُت إخباَركم بأّن 
قيقــة. ثـّم توّجهت إىل »لنـــا«، صديقَتنــا »لنـــا« من فلسطني الشَّ

ثينا عن وطنِِك يا صغريت! وقالت هلا: اهنض وحدِّ
حتّدثْت »لنا« بصوٍت خافت، ويف حلِقـها غّصُة ما قبَل البكاء: 

وطني فلسـطني، وعاصمُتُه الُقدس. أرُضُه خصبـٌة ووافرُة اخلرات، 
لكّن الّصهاينَة احتّلوُه، وأخَرُجونا منه.

حزَن التّميُذ لـُحزنِـها، وتابعِت الـُمعّلمُة قائلًة: لكنَّ فلسطني 
ستعوُد قريبًا بـجهودكم الـُمباركة يا أطفايل!

انتهـى الـدواُم املـدريّس، وظلَّ عقـُل »كاميليا« مشـغوالً 
إسـعاِدها  كيفّيـِة  يف  ـُر  ُتفكِّ وراحـت  »لنـا«،  بصديقتِـهـا 
وإخراجهـا مـن ُحـزهنـا، حّتى تشـعَر بأهنـا يف وطنها ومَع 
أهلها. ويف أثناء ترتيبِـها مكتبتها قبَل أن َتـخُلـَد إىل النوم، 
ـاعر الراحل سـليامن العيسى،  عثرْت عىل ديوان ِشـعٍر للشَّ
ُرُه أنشـودٌة عنواهُنـا »لنا«، وقـد أهداها  شـاعر الطُّفولـة، َتتصدَّ
الشـاعُر، كـام كتـَب يف ُمقّدمتهـا، إىل صديقتِه الصغـرة الطِّفلة 
الفلسـطينّية »لنـا«. فرحـت »كاميليـا« فرحـًا كبـرًا، ونسـخِت 
القصيدَة عىل ورقة، ويف صباح اليوم التايل، استأذنْت ُمعّلمَتـها يف 

تقديم القصيدة إىل صديقتِـهـا »لنا«، وقرأْتـها 
أماَم التّميذ، فارتسـَمت ابتسـامُة ُحبٍّ وفرح 
غـرة »لنـا«، ورّدَد التَّّميُذ مَع  عـىل وجـِه الصَّ
»كاميليا«، وشاركْتـُهـم »لنا« بصوٍت َيـملـُؤُه 

األمُل بغٍد ُمشق: 
ـــرٌة ـــغ قــــصــــيــــدٌة ص

ــُد ــائ ــص ــق وتــســكــُت ال
ـــا ـــواهُن ـــن ـــدٌة ع ـــي ـــص ق

ــُد ــائ ـــي ع ــــ ـــوُل: إّن ـــق ي
لنا ــنُي...  ــط ــس ــل ف ويـــا 

لنا ـــبـــَقـــنَي  وَت ـــِت،  ـــن ُك
ــُه  ـــ ــوُل ــُق ـــ ـــذا الــــذي َت ه

»لنا« اِر  ــــدَّ ال ــورُة  ــف ــص ُع
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سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعرَبًا عندما تنطُق الصُّ

رسوم: عالء ديوب

 يا سعيد!
َ

مرىح لك
قصة وسيناريو: خليفة عموري

بحفِظ اهلل يا سعيد!

هل وضعِت يل شطرَتنِي 
يف حقيبتي يا أّمـي؟!

نعم، واحدٌة لك، 
واألُخرى لصديِقك.

ما أحىل أن نعيش 
يف ُحـبٍّ ووئام!

هل لَك أن ُتساعَدين يف الُوصوِل 
ارع يا ُبنـّي؟! إىل آخِر الشَّ

بكلِّ رُسوٍر يا جّدة!

ـر  سأحاوُل أاّل أتأخَّ
عن موعد الـمدرسة.

شكرًا لك يا ُبنـّي! سأدُعـو لك 
عادة والنَّـجاح. بالسَّ

دقائُق قليلة، ويـحنُي موعُد 
الـمدرسة! سُأرِسع.

احلمُد هلل 
وصلُت يف الوقت الـُمحّدد.

خرًا يا سعيد! 
يبدو عليَك التَّعب!

أتيُت ُمِ�عًا، 
فقد ساعدُت امرأًة عجوزًا هذا الّصباح.

يا أحّبائي! األخُّق 
الـحميدة تقتض أن 
َنـمدَّ يَد العون إىل 
الـُمحتاجنَي إليها. 
مرحى لَك يا سعيد!

ُتوصيني أّمي دائاًم بأصدقائي خرًا.

شطرٌة لذيذة! شكرًا يا سعيد!
ُدمَت يل خَر صديق.

أحسنَت يا ُبنـّي! 
عمُلَك اليوم كاَن رائعًا.

فخورٌة بَك يا ولدي!
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  َمـَحـّطــات
ِمـْن ُهـنا وُهـناك...

إعداد: ديمة إبراهيم

الـُجنُب األزرق
ِسـرُّ الـُجنب األزرق!

ما جيعُل هذا النوع من الـُجبن ُمـمـّيـزًا هو أّنُه مصنوٌع باسـتخدام »البنسـليوم«، وهو نوٌع من العفن، لكنُّه ال ُينتُج 
ـرُّ الذي ُيكِسُب الـُجبَن األزرق طعَمُه اللذيذ  موم، وُيَعـدُّ آمنًا لّستخدام البشّي، وهو السِّ السُّ

ْرق اجلميلة. ورائـحَتُه الـُمـمـّيـزة إىل جانب ُعـروِقه وُبَقِعه الزُّ

هل َيفُسـُد 
الـُجنُب األزرق؟

ْن  َيفُسـُد الـُجبُن األزرق إذا مل ُيـخزَّ
عـىل نحٍو صحيـح، إذ تظهُر لـُه رائحٌة 
قوّيـة ُتشـبُه رائحـَة »األمونيـا«، وهو 
غـاٌز ذو رائحـة حـاّدة، كـام تتـحـّوُل 
رُق إىل اللون الورديِّ  ُبقـُع الـُجبن الزُّ
أو األخـرض، وُيسـبُِّب  الرمـادّي  أو 
ـاًم غذائيـًا مـن أهــمِّ  تناوُلــُه َتسـمُّ
أعراِضـه القيُء والغثياُن وَتقلُّصاُت 

الـمعدة.

واآلن
أصــدقائـي!  يـا 

مـا رأيكـم يف أن تـختـاروا لنا 
نوعًا آخــَر ُمـمـّيـزًا مـن األجبان، 
وطريقـِة  ِه  ِســرِّ عـن  ُثونـا  وُتـحدِّ

ُصنِعه؟ نحُن يف انتظاركم.

ُجنٌب 
ذو لوٍن أزرق!

نعم، يـا أصدقائي! إّنـُه نـوٌع ُمـمـّيـٌز 
وشـهٌر من أنواع الـُجبن الفرنسـّي، ُيصنَُع 

من حليـب النَّـعجة. ليـس أزرَق اللون متامًا، 
إّنـمــا َتتـخّلـُلـُه ُبقـٌع وخطـوٌط ُزرٌق، تكمـُن 

وراَءهـا ماّدٌة ُتضـاُف إليـه يف أثناء ُصنِعـه وختزينِه 
لـُمـّدٍة تقـرُب من ثّثة أشـهر قبَل أن ُيصبـَح صاحلًا 

لألكل.

نعلــُم أّن الـُجبـَن 
أبيُض اللون، ومنُه ما لوُنُه مائٌل 

إىل األصفـر، لكـْن أن نسـمَع عن 
ُجبٍن ذي لوٍن أزرق، فـُهـنا تكمُن 
الغرابـة! كيَف للـُجبـن أن يكوَن 

أزرَق اللون وصاحلًا لألكل؟!
تعالوا معي ُأعّرفكم هذا النَّوَع 

الـُمـمّيـَز من الـُجبن!
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فّكر معنا
لنَُحـلَّ هــذي الـمسـألــة!

رسوم: أحمد حاج أحمد إعــداد: ديمــــة إبـراهيــــم

حلول »فّكر معنا« للعدد )816( من أسامة )أيار 2021(
ـّر«: حلُّ »كلمة السِّ

ـّر: كلمُة السِّ
ـّر، وهـَي اسُم فاكهٍة يبدُأ وينتهي بالـحرِف عينِه: اشطب الكلامِت اآلتية لتحصَل عىل كلمِة السِّ

سَمـنِي عشُة فوارق. حاوْل معرفَتـها يف أرسِع وقٍت ُمـمكن.الفوارق: بنَي الـرَّ

حلُّ »لعبة األوزان«:
وزن األرنب = )8( كلغ.  وزُن الكلب = )50( كلغ 
مكة = )1( كلغ. وزن السَّ ملُك  الّرنـجة.وزن الُغراب = )2( كلغ. 

إجاص – رّمان – موز – عنب – ُتـّفاح – برتقال – جوافة 
 تني – بّطيخ – كيوي – كرز – جزر – ُدّراق.

لعبُة األرقام 
الّناقصة 

»سودوكو«: 
امـأل الـُمرّبعات الفارغـة بأرقام 
تكـراِر  دوَن   )9( إىل   )1( مـن 

ـفِّ والعمود. قـم يف الصَّ الـرَّ
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سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعرَبًا ـائرُة عندما تنطُق الصُّ الطَّ

الورقّية
قصة وسيناريو ورسوم: حسام وهب 16

انُظر! إّنـها سهلٌة جّدًا.

 ومجيلٌة كذلك، لكْن يـجُب أن َنتقّيَد بالقياساِت الـمذكورة يف الكتاب.

يـجُب أن َنـِجَد 
الُقمـاَش الـُمناسب.

ك؟ ما رأيِك يف أن تسأيل أمَّ

أعَطْتني ُكلَّ هذا الُقمـاش! 
ُه، ثـّم سَتـِخيُطُه أّمي. سنَُقصُّ

لِـَم ال َتتقّيديَن 
بالقياساِت الـُمحّددة؟

ًّ، كي ُتصبَح  سأزيُد قلي
الّطائرُة أمجَل وأكرب!

أمِسْك هبا جّيدًا ريثـمـا ُأصلِـُح َوْضَع الـخيط.

نعم، لكنّـها كبرٌة جدًا. يـجُب أن ُتـمِسكيها معي.

أْمِسكي جّيدًا يا ليىل!

ين بُقـّوة. إّنني ُأْمِسُك، لكنّـها َتُشدُّ

ي يا ليىل!  ُشدِّ
إّنـني أطر!

ُأحاوُل، لكنّني ال أستطيع.

أْمِسْك بالـخيط جّيدًا 
ّّ هترب الّطائرة! لِـئ

أنزليني أّوالً. لقد َعلِْقت.

 انُظري كم هي مجيلة!

يطرَة عليها بُسهولة. حنَي نتعاوُن عىل اإلمساك هبا نستطيُع السَّ
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ـــــــــة شمعٌة ُمضيئٌة قصَّ
اسُمـها نور

احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

رسوم: رامي األشهب قصة: وجيه حسن

وق  ـها إىل السُّ اسـتيقظت الّصغرُة نور من نومها ذاَت صباح، نشـيطًة كعادهتا، فهي تعرُف أهنا ستخرُج اليوم مَع أمِّ
لتشرتَي هلا ثياَب العيد الذي اقرتَب موعُدُه كثرًا.

وق: العيُد مجيٌل وُمـْفـِرٌح يا أمي! ـها، ومها يف طريِقـهام إىل السُّ قالت نور ألمِّ
قالت األّم: هذا صحيٌح يا غاليتي! ماذا ُتـحـّبنَي أن أشرتَي لك؟

أجابت نور: اشرِتي يل ما ُتريدين. أنِت تعرفنَِي أكثـَر مـّمـا أعرف. 
ـها أمرًا. ـها لـُحسِن كِّمـها، فهَي طفلٌة ُمـهّذبة، ال تعيص ألمِّ قّبـَلـْتـها أمُّ

ـوُق ُمـزدمحـًا بالنـاس والباعـة والّســّيارات والّدّراجات، وكانـت الـمحـالُّ ُمـْزدانًة باألزهـار واللُّـَعب  كاَن السُّ
ـور، وتنبعـُث منها أغنياُت العيد، يف حنِي كانت عينا نور ُتتابعاِن كلَّ يشٍء بفرٍح غامر، وهي متش إىل جانِب أّمها  والصُّ
لبيِع القهوة والـموالح والّسكاكر والـحلويات والفاكهة.تنظُر إىل الـمخازن الـمملوءة بالثِّياب اجلديدة وُلَعـِب األطفال واألحذية الـملّونة، كام تنظُر إىل الـمحاّل الـُمخّصصة 

فجـأًة، وهـي تسـُر عىل الّرصيـف إىل جانِب أّمها، شـاهَدْت صاحـَب أحِد الـمحـاّل يرمي عقَب سـيـجارتِه عىل 
ـها،  صيـف، فانزعَجـْت، وَتسـّمـَرْت قدماها يف املكان، فهي ال ُتـحبُّ أن يكوَن الّشـارُع ُمـّتسـخًا. نظـَرْت إليها أمُّ الرَّ

فاستغرَبْت ُوقوَفها الـُمفاجئ. 
ِف ابنتِـها، فقالت  اندفَعْت نور نحَو عقِب الّسـيـجارة، فالتقَطـْتُه، وَرمـْتُه يف حاويٍة قريبة. كانت األمُّ سـعيدًة بَترصُّ

ـعًة: هلا ُمشـجِّ
أحسنِت يا نور! ينبغي أن يبقى الّشارُع نظيفًا دائاًم. مرحى لك يا حبيبتي! 

جـُل الذي رمى عقَب سـيـجارتِه عىل الّرصيـف لـمـا فعَلـْتُه نـور، فأحـسَّ باخلطأ الـذي ارتكَبُه، واعرَتاُه  انتبـَه الرَّ
شعوٌر بالـخجل، وقاَل يف نفسه: »الّشارُع ليَس حاويًة لرمـي الُقاممة وأعقاب الّسجائر واألكياس، وسواها، وهو ليَس 

يل وحدي، بل لكلِّ الـمـاّرة من النّاس. النّظافُة من اإليامن«.
حام: ِقفي يا طفلتي الـُمـهّذبة! جُل نور وسَط الـزِّ ثـّم نادى الرَّ

ُجل، وهو يقرتُب منها ومن أّمـها، ثـّم قاَل بإعجاب: التفَتْت نور إىل مصدر الصوت، فوقَع َبرُصها عىل الرَّ
أحسنِت أّيـُتـها الطِّفلُة الـُمـهّذبة! وأنِت يا سّيديت! ُأهـنِّـُئِك عىل هذه الرتبية الـُمـمتازة. أِعُدِك، يا صغريت، بأّنني 

ُفِك الّئق كان درسًا مفيدًا يل. سأترُك عادَة التدخني الّضاّرة، فَترصُّ
ثـّم أخرَج من جيِب قميِصه علبَة الّسجائر، فعَرَكها بأصابِعه، وَتوّجَه إىل حاويٍة قريبة، وألقاها فيها. جرى كلُّ هذا 

أماَم األّم وابنتها نور التي كانت يف غايِة الفرح.
بعَد ذلك، راحِت األمُّ وابنُتـها ُتتابعاِن النَّظَر والبـحَث لشاِء ثياِب العيد.
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صناعُة الفـّخـار

ار؟
 الفّخـ

ُ
الفـّخـاُر ِمـمَّ يتكّون يتكـّوُن 

لصـال أو الطِّني الـممزوج  من الصَّ
بـمـواّد ُتعطيِه خصائـَص ُمعّينة، ومن هذه 

خور، ُفتـات الفّخـار  الـمـواّد: )الّرمـل، الصُّ
ـُلُه احلرفــيُّ يف هيئِة وعاٍء أو  القديم(. ُيشـكِّ

جسٍم ُمزخَرف، ثـّم ُيشوى يف األفران، 
فيتـحّوُل إىل ماّدٍة صلبة.

بصمات شرقية
  ِمـــــن إبــــــداِعهـــْم َنْقتبـس...

إعداد: رامه الشويكي

ِعه
ْصني

َ  ثالثُ مراحَل لت
األوىل  الـمــرحــلـُة 

اُب بغربـاٍل يدوّي،  ُينّقــى فيها الـرتُّ
ثـّم ُيـخَلُط مع املاء يف العـّجـانة للـحصول 

عـىل عجينٍة لّيـنـٍة َمـِرنـة، يصنُع هبـا الـحرفـيُّ 
أشـكاالً عّدة، ثـّم تأيت مرحلـُة التَّـجفيف، ثـّم 

مرحلـُة الّشـواء يف الُفرن بدرجـة حرارة ال 
تقلُّ عن )800( درجٍة مئوّية.

أنواُعـُه
الفّخـاُر األمحر: اسُتـخِدَم يف الـاميض 

لبناِء الُبيوِت وَرْصِف األرضّيات.
الفّخـاُر األمحُر الـخزفـّي: اسُتـخِدَم 

لتغطيِة الـُجدراِن واألرضّيات.
الفّخـاُر األبيض: وهـو أرقى أنواع 
الفّخـار وأمتـنُهـا وأقلُّـها كثافًة. ُيصنَُع 
مـن عجينٍة طينّيـة بيضاء اللـون وعالية 
درجـاِت  يف  ُيشـوى  ثــّم  االنصهـار، 

حرارٍة مرتفعة.

ـِربُتـم الـمـاَء من 
َ

هل ش
جـّرٍة فّخـارّية؟

ُيستـخَدُم الفّخـاُر لصناعة األدوات 
الطعـام  لطهـو  الرضوريـة  الـمنزلّيـة 
ـِل  وحفظِـه، وذلَك لُقدرتِه عـىل َتـحـمُّ
ُن فيـه الـمياُه ألّنُه  احلـرارة، كـمـا ُتـخزَّ
ُن فيِه  يـحفـُظ الـرُبودة، وكذلـك ُتـخـزَّ
يـوُت والعسـل، وقـد اسـُتـخِدَمت  الزُّ
األواين الفّخـارّية يف حفِظ أدوية الطِّـّب 
عبـّي، وُيسـَتـخَدُم الفّخـاُر اليوَم يف  الشَّ

الديكور أيضًا.

واآلن 
يــــا أحّبـــــائـي! 

تكتُبـوا  أن  يف  رأيكـم  مـا 
الـمعلومـات  مـن  مزيـدًا  لنـا 
عـن صناعـِة الفّخــار يف سـورية 
يف  هـا  لننُشَ واسـتخدامـــاتِه 
األطفـال«؟  »بريـد  بـاب 
نـحُن يف انتظاركم. 

ِد أّنكم  أحّبائي! ِمـَن الـُمؤكَّ
تعرفـوَن الفّخــار، لكْن هل 

تعرفوَن كيَف َتصنُعُه أيادي 
الـُمبـدعـني؟  الـحرفّيـنَي 
تعالوا نتعـّرف هذه احلرفَة 
اليدوّية التي ُتعدُّ ُجزءًا من 

ورّي العريق! اث السُّ الرتُّ
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ـــــــــة يـــــــــــــوٌم قصَّ
يف الـمطبـخ

احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

رسوم: آية حمود قصة: أمينة الزعبي

قـرارًا  اّتـخـذُت  األيـام،  مـن  يـوٍم  يف 
أتوّلــى  أن  وهـو  ُأرسيت،  مـع  باالّتفـاق 
مهـّمـَة إعـداد الطَّعـام يف البيـت، رغبـًة 
وافـَق  وقـد  أّمـي،  مسـاعدة  يف  منّــي 
اجلميـع، بدءًا بأيب، حّتـى أصغر إخويت. 
وال ُأخفيكـم كـم كنُت ُمتشـّوقًا إىل هذا 
اليـوم، إذ كاَن مـن رشوط االّتفاق أّن لـَي 
الـُحّرّيـة الكاملـة يف إدارة الـمطبـخ وإدارة 
ـعوَر سيكوُن  بّراِده أيضًا، ومن الـُمؤّكد أّن الشُّ

ًّ بالعمل يف مكاٍن لذيٍذ كهذا. مجي
لكْن، يـا أصدقائي، كام يقوُل الـمثـل: »ليَس كلُّ ما 
يلمـُع ذهبًا«. نعم، فالـمهـّمُة من بعيد كانت مجيلًة وجّذابًة جدًا، 

عاُب تدريـجّيًا. لكْن لـّمـا بدأُت العمَل فعلّيًا ظهَرت الصِّ
قّررُت تـحضَر »البيتزا« حينئٍذ، ألّنـها طبقي الـُمفّضُل أوالً، وألهنا سهلُة التَّـحضر حسَب اعتقادي ثانيًا.

وق، ثـّم َغْسلها وتقطيعها وتـجهيز العجينة، ثـّم البدء بتحضر الـُمكّونات،  كانِت البداية بشاء الـحاجات من السُّ
مَع االنتباه للوقت لتكوَن »البيتزا« ساخنًة مَع قدوم ُأرسيت يف موعد الغداء.

يا لألسـف! مل أسـتطْع أن أُمـدَّ العجينَة جّيدًا، وهذا ما جعَلني أتوّتـُر، وأرغُب يف تغير نوع الطعام، لكنَّ الوقَت ال 
عوباِت مجيعها. غم من الصُّ يسمُح بتغير الطَّبق. إذًا علـيَّ بالـُمتابعة عىل الـرَّ

وضعـُت الـُمكّونات عىل العجينـة، وأدخلُتـها الُفرَن، وانتظرُتـها عىل أعصايب خوفـًا من أن حترتَق، أو أاّل تنضج. 
عداء، ثـّم أخرجُت طبَق »البيتزا« من الُفرن ساخنًا، ووضعُتـُه عىل طاولة الطعام. مىض الوقُت، وتنّفسُت الصُّ

اجتمعْت ُأرسيت حوَل الـامئدة، وبدَأ أفراُدها بتناول الطعام، إاّل أّنـهم مل ينطقوا كلمًة واحدة، وأنا يف انتظار تعليقاهتم 
وآرائهم، مَع أّنني أتظاهُر بخِّف ذلك.

تابُعوا تناوَلـهم الطَّعـاَم، ثـمَّ نـهُضوا مجيعًا بّ مديٍح وال 
ذمٍّ ُيذَكــُر لتـجربتـي الـُمتواضعة. اسـتغربُت يف نفيس، 

لكـْن لــم ُأْبــِد ذلك. يا ُتـرى لـمـاذا مل َيشـكُروين 
عـىل تعبي؟! ملـاذا لـم يقولـوا إّنـها ألــذُّ »بيتزا« 

ُروا حجـَم  َتذّوُقوهـا يف حياهتم؟ ملاذا مل ُيقدِّ
الـجهد الذي َبذلُتــُه حّتى صاَر هذا 

الّطبُق عـىل الطاولة؟ تسـاءلُت 
كثـرًا، ثـّم ُفوجئُت بأّمـي، 
عـىل  يَدهـا  تضـُع  وهـي 
كتفي، وتقـوُل يل: كانت 
وجبـًة ُمـمتازة. أشـكُرَك 
من أعـامق قلبي يـا ُبنـّي! 

لقـد نيَس إخوُتـك أّنَك أنَت 
من طبـَخ اليوم، بـل ظنُّوا أّنني أنـا َمن طبَخ 

كالـُمعتاد، وهذا مـا جعَلـهم َينهُضوَن بّ 
تعليق، فّ تقلق!

شـكرُت أّمـي، وأنا أشـعُر بالّسعادة 
مـن جهـة، وبالـخجـل منها مـن جهٍة 

ُأخرى، ألننا مجيعًا نأكُل الطعاَم الذي 
ُه لنا كلَّ يوم، وال نشكُرها، ومع  ُتِعدُّ

ذلك فإهّنا تبقى راضية.
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ِمن أغاريد عصفورقصيدة ديـــواُن طفـولتنــــــــا

رسوم: لينا نداف شعر: عبد الناصر الجوهري

أنـا أروي حضــــارَتنـــــا
تــاريـــــٍخ ــاُد  ــج ـــ أم ويل 
ــًا ـــ ــي َدْوم ــن ــي أّن ــب ـــ أَذْن
ُجـذوري النُّـوُر يف أرضــي
وأبغـــي العيَش يف سـلـــٍم
وجداين الُعصفـــوُر  كمــا 

وكم أشـــُدو لُبـستــــاين!  
فـَحْسبي يف الـمــدى أنِّــي
ـــدُق ِمـن َثْغري وهذا الصِّ

بـمـاٍء ســــائـــٍغ َعـــْذِب
الَغـْرِب  َسْطــــوَة  ُق  ُتــؤرِّ
ــــوَك عن َدْريب؟  ُأزيـُح الشَّ

وقلبي واحـــــُة الـُحـــبِّ
بــّ َهـْوٍل بـــّ َخـْطــِب 
 وزهــــٌر عــاطـٌر قــــلبي

وُعْشبي أجـمــــُل الُعْشِب 
ــفــا َكــْريب ُن بـــالصَّ ُألـوِّ
وهــذا الطِّيـُب ِمـــن َثـْويب

أنا ِمــن ســالِف األزمــاِن أجـــــدادي ِمــــَن الُعـــــْرِب

***
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ُكـُتـب

فقَد »ماكسـويل« سنًّا، وأخرَب ُمعّلـمَتُه التي هنّأْتُه، ثـّم سألْت تّميَذها عـّمـا 
إذا كاَن لدى أحِدهم نصيحة ُيسـِدهيا إىل »ماكسـويل«. نستمتُع بنصائح التّميذ 

يف قّصة »ماكسويل يفقُد سنًّا« من سلسلة »أطفالنا/ قّصة«.
رسوم: مرح تعمري. ترمجة: فادي عيد.   

ـوم، وَلِعـبا معًا، وعاشـا يف القفص  نمـٌر وكلـٌب َتشـاَركا الّطعاَم ومـكاَن النَـّ
نفِسـه. كيـَف حدَث ذلـك؟ تعالوا نقرْأ معـًا قّصة »النَّـمر والكلب« من سلسـلة 

»أطفالنا/ إبداعات«.
ف: د. ثائر زين الدين.     رسوم: دعاء الزهري. َترجـَمـها بَترصُّ

خوَر  رائـد ُقبطـاُن سـفينِة فضاء، سـافَر إىل كوكـب الـمّريـخ ليـختبــَر الصُّ
ـؤال الذي شـغَل باَل الـجميع، وهو: هل ثـّمَة حياٌة  بَة لعّلُه ُيـجيُب عن السُّ والرتُّ
عىل الـمّريخ؟ نعرُف أكثر يف قّصة »رحلة الُقبطان رائد إىل الـمّريخ« من سلسـلة 

»أطفالنا/ علوم«.
تأليف: بيل ريتشاردسون.     تعريب: د. علياء الداية.  

ئاب  ذئٌب صغٌر ُيـحبُّ خوَض الـُمغامرات، فَقـّرَر البـحَث عن ابنِة ملِك الذِّ
الـذي أصبـَح ُيثُر ُرعـَب الـحيوانات يف الغابة بعـَد أن فقَد ابنَته. نعـرُف ما فعَل 

غر« من سلسلة »أطفال مبدعون«. ئُب الصغر يف قّصة »البطل الصَّ الذِّ
رسوم: نور الشمس أبو اخلر. قصة: نـّوار الشحف.    

يف منزٍل ريفـّي تعيُش أرسٌة صغرة، يصنُع أفراُدها الفرَح من أبسـط األشـياء 
عوبات التي ُيواِجـُهوَنـها، ما عدا أختهم سـلمى التي فّضلْت  عىل الرغم من الصُّ
أن يبقـى ُحلـُمها داخـَل قلبها. تعرفـوَن التفاصيَل يف قّصة »ألجلـِك ُأختي« من 

سلسلة »مكتبة الطفولة«.
قصة: ديمة إبراهيم.    رسوم: رامز حاج حسني.

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

ً»ماكسويل« 
يفقُد سّنا

ـمُر والكلب النَّ

رحلُة الُقبطان 
رائد إىل الـمّريخ 

غري البطُل الصَّ

خيت
ُ
ألجِلِك أ

إعـــــــداد: ســـــــالم الحمـــــــد



تبقى رحُّت الّسندباد البحرّي من أمتع احلكايات التي أحـبَّـها اجلميع، وقد َبدْأنا منُذ العدد 815 
)نيسـان 2021( بتقديـِمـهـا إليُكـم بُأسـلوٍب جديد. تعلموَن أّن الّسـندباَد من شـخصّياِت حكايات 
»ألف ليلة وليلة«، وحكايُتُه من أشـهرها. زاَر كثرًا من األماكن، ولقـَي الـمصاعَب واألهوال يف أثناء 

إبـحاِره، واستطاَع النّـجاَة منها بُصعوبة...
 تابُعوا مَعنا حكاياِت الّسندباد، واكتُبوا إلينا آراَءُكـم!
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