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لـَك، يا صديقي، ُلَعـُبـَك اخلاّصُة بَك، التي أحرَضها لَك والداك، أو 
َعَب بالتأكيد،  جاَءْتـَك هدايا غاليًة ِمن ُهـنا وُهـناك. أراَك ُتـحبُّ هذِه اللُّ
وال تنسـاها، فهــَي ُمـنتـرٌة يف أنحـاء ُغرفتِك، تنـاُم ُقرَبـها، وتسـتيقُظ 
َغـر،  ُقرَبـهـا، وتشـعُر بأّنـهـا غاليـٌة عليـك، فأنـَت َتـجَمـُعـها منـُذ الصِّ
ـُبـها، وتعتني هبـا، وال َترُتُكها ُمـهـمَلًة... هذِه ُكـرُة قدم  وُتنظِّـُفهـا، وُترتِّ
كـم َصِحــَبْتـَك أياَم الُعطلة يف الـملعب! وهذِه ُدميٌة يف شـكِل ُدبٍّ كبري 
أهـداَك إّياها أحُد أقربائِك، وهذا حصاٌن خشـبـيٌّ مجيـٌل َتتـخـّيُلُه َيعُدو 
يح، وهـذِه سـّيارٌة ذاُت أضواء تعمـُل بالـُمّدخرة،  ُمرِسعـًا، وُيسـابُِق الرِّ
ُكها بِه كيفـام شـئت، فتجوُب أنحاَء ُغرفتِك  ــم ُتـحرِّ ومَعها جهاُز َتـحكُّ
برُسعـة... مجيـٌل أْن تلعـَب وحـَدَك أحيانًا يـا صديقي، لكـنَّ األمجَل أْن 
تلعـَب مـَع أصحابِـك، فُتشـاِرَكـُهـم ُلَعـَبــَك، وُيشـاِرُكوَك ُلَعـَبـُهـم. 
حينَـهـا سـَيـُمـرُّ الوقُت رسيعـًا لكثرِة الـمـَرِح والـُمتعـِة والبـهجة التي 

سَتِعيُشوَنـها معًا.

قحطــــان بيـــــرقـــــدار



ـــــــــة احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل ذكرياتقصَّ

رسوم: ضحى الخطيب قصة: أميمة إبراهيم
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يف صباح عيٍد ما ِمن زمٍن بعيد، ذهبُت بُصحبة أختي إىل الـخّياطة القريبة 
من بيتِنا كي ُتنهـَي يل ُفستاَن العيد.

ُرّبـمـا هي املّرُة األوىل التي لـم أستيقْظ فيها ُمـتأّخرة. لـمسٌة واحدٌة من 
أمـي كانت كافيًة ألسـتيقَظ، وأنا يف غاية النشـاط، وُرّبـمــا هي املّرُة األوىل 

أيضًا التي ال أخاُف الظالَم فيها.
غسـلُت وجهـي عـى َعـَجــل، وخرجـُت مـن البيت أخطـو خطواٍت 
رسيعـة، ُترافقنـي أختي ندى. كان بيُت اخلّياطة قريبًا جـدًا من بيتنا، وأماَمُه 
شـجرُة ُتـوت، وقفْت ُمـنتصبًة عارية. أذكُر أنني سـألُت اخلّياطـة: لِـَم هذِه 

الشجرُة عارية؟ ولـمـاذا ال َتـِخيطنَي هلا ثوبًا يا خالة؟
ضحكت اخلالُة أمينة ضحكًة قوّية، وهي تقول: أنا خّياطُة ثياٍب للفتيات 

جر هي الطبيعة. اجلميالت مثلك، لكنَّ خّياطَة الشَّ
- الطبيعة! كيف؟

- نعم، الطبيعة. هذه الشـجرُة خلعْت ثوَبـها القديم، وسيكوُن هلا ثوٌب 
أخرُض مجيٌل يف الربيع، ويف الصيف سيزداُن هذا الثوُب بثامٍر بنفسجّيِة اللون 

وطّيبِة الـمذاق.

انتَقـْلنا إىل حـيٍّ آخر، ومضْت أياٌم وشـهوٌر عّدة. مررُت اليوم قريبًا من بيت اخلالة أمينة، ورأيُت الشـجرَة تتـاميُل 
َمـْزُهـّوًة  بثوهبا األخرض وثـامِرها البنفسجّية. اقرتبُت منها، ومسحُت بكّفـي أوراَقها، وسألُتـها: 

ـْرتِنـي؟ أنا نرسين، الطِّفلُة ذاُت الـضفرية. لطالـمـا جئُتِك، وحّدثُتِك، ولعبُت حتَت أغصانِك، وأنا أنتظُر  هـل َتذكَّ
أن ُتنـهَي يل اخلالُة أمينة أثوايب اجلميلة.

هـّزِت الشجرُة أغصاَنا، وأهَدْتني بضَع حّباٍت من التُّوت الناضج، وقالت:
لقـد كـرِت، يا صغرييت، وأنا ال أزاُل مكاين، أفـرُح بأصدقائي األطفال يلعبون، ويأكلـوَن ثامري الناضجة، وأذكُر 
َزْتـها  وَن قريبًا مني، حاملنَي الثِّياَب اجلديدة التي أْنـَهـِت اخلالُة أمينة خياطَتـها، وطرَّ أفراَحهم يف أيام العيد، وهم َيـُمـرُّ

بالفراشات واألزهار واألقامر والعصافري.
ضـاَع صـوُت شـجرة التُّوت مَع ذكريـايت، وعدُت طفلـًة صغريًة تـخطـو خطواٍت 

رسيعة مَع أختِـها الُكرى يف صباح العيد، حاملًة بنَي يدهيا ثوبًا جديدًا.



سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعَرًا عندما تنطُق الصُّ

رسوم: عدوية ديوب

م البارد! ذواُت الدَّ
قصة وسيناريو: أريج بوادقجي
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ما أطيَب الـخضـراوات 
حنَي تكوُن نظيفة!

م  ذّكـْرتِني بذواِت الدَّ
وااااع! ماذا تقصد؟ البارد يا زينة!

ِم البارد؟!  أنا ِمـن ذواِت الدَّ

ال تـحزين! تعايل معي 
حلة ألُخبِـَرك! يف هذه الرِّ

اغسيل 
الـخضـراوات 
برُسعٍة يا زينة!

م البارد   ال ُيـمكُن ألجسام احليوانات ذواِت الدَّ
أن ُتنظِّـَم درجَة حرارهتا داخلّيًا. إّن درجَة حرارهتا 

غرُي ثابتة، وختتلُف وفقًا للبيئة التي تعيُش فيها.

ماذا تقول؟!

م البارد. مكة يا زينة! إّنـها من ذواِت الدَّ انُظري إىل تلَك السَّ

م البارد. َثـِك عن ذواِت الدَّ ألُحدِّ

واااااع ُعـْدنا إىل موضوِع 
م البارد! الدَّ

مل أفهـْم يا يزن!
ملاذا أَخـْذَتني

إىل أعامق البحر؟

 املاُء 
بارٌد 

يا يزن!
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الااااا...

 أنا ُمـوافقة...
 ما أمجَلـني! هههههه!

وماذا عن حورّياِت البحر
 يا يزن؟! 

 هههههه أظنُّ أّنـها ِمـن 
م البارد أيضًا. ذواِت الدَّ

مكة ِمـن درجِة حرارة مياه البحر، فإْن كانت  درجُة حرارِة جسم هذه السَّ
ُمـنخفضًة فدُم السمكِة سيكوُن باردًا، وإن كانْت ُمـرتفعًة فسيكوُن دُمـها حاّرًا.

لـم أفهـْم 
كثريًا.

م البارد،  اآلن َفـِهـْمت. يبدو أّنني من ذواِت الدَّ
لذا أشعُر بالُرودة حنَي أغسُل الـخضـراوات 

باملاء البارد، وأكوُن بطيئًة جّدًا.

هل األسامُك 
وحَدها من ذواِت 

م البارد؟ الدَّ

ال، بل ُهناَك 
حايل  السَّ

أيضًا.

فادُع والثَّعابنُي  والضَّ
والتَّـامسيح...

زينة: الااااا... وااااع!



لـم تنتِه رحلُة األرسار بعد... 
حلَة يف العدد الـُمقـبِل!  انتظُروين، وتابُِعوا معي الرِّ

ُأحبُّـكم مجيعًا.

رسوم: غالية اليوسف

ْف اكتشْف وَتعرَّ
رحلٌة جديـدة ومعلومٌة مفيدة...

إعداد: سمر تغلبي

معلوماٌت ُمدهشٌة
عن العظـــــــام 

مرحبًا أحّبائي األطفال! كيَف حاُلـكم؟ اشتقُت إليكم. 
ُسوَن لرحلٍة جديدة يف أجساِمكم الـُمدهشة؟  هل أنتم ُمـَتـحـمِّ

هّيا بنا!

11أسامة - العدد 818  - تموز  2021 مأسامة - العدد 818  - تموز  2021 م10

ُه الـُممـّيـز؟
َ
ما الذي ُيعطي احليواَن شكل

1

ال ُصوَر 
للّديناصورات!

ُصـورًا  الّتلفـاز  عـَر  أو  ُكتبِكـم  يف  رأيُتــم 
ـور هلـذه  الصُّ للّديناصـورات، فهنـاَك كثـرٌي مـن 
املخلوقـات الّضخمـة التـي انقرَضـْت منـُذ زمـٍن 

بعيـد، لكـْن هـل كاَن هنـاك آالُت تصويـر يف زمـن 
الديناصـورات؟ بالتأكيـد ال. لقـد عثـَر علـامُء اآلثـار عـى 

هياكلِـها العظمّية مدفونًة وحمفوظًة يف طبقاِت األرض، فاسـتطاُعـوا أن َيتـخّيـُلوا 
ُد أّن  شكَلـها، وَيرُسـموه. إّنُه خياٌل قريٌب جّدًا من احلقيقة، وُيؤكِّ

اهليكَل العظمـيَّ هو أساُس الشكل لدى الفقارّيات. 

بـَم َنتـمّيـُز حنُن 
البشر؟ 

لسـنا الوحيديـَن الذيـَن نمـي عـى اثنَتني، 
فالُقـروُد تفعُل ذلك أيضًا، لكْن هـل قامُة القرد 
كقامـِة اإلنسـان؟ بالتأكيـد ال، فقامـُة اإلنسـان 
الـُمنتصبـة َتـجعُلـُه يتـوازُن يف حـاِل الوقـوف 
هيكلِـِه  إىل  يعـوُد  هـذا  يف  والفضـُل  واملـي، 

العظمـّي الـُمدهش. ملـاذا متـي احليوانـاُت عـى أربـع، يف حنِي نسـتطيُع 
ُه سـؤاٌل  نحـُن التَّواُزَن عـى القدَمنِي فقط؟ إنَّ
ذكـيٌّ سيكوُن بّوابَتـنا لُدخوِل عالـم العظام 

الـُمدهش.
ُكـلِّـهـا،  الفقارّيـة  احليوانـات  يف  العظـاُم  ُتوَجـُد 

وهي التـي ُتعطي احليـواَن شـكَلـُه الـُممـّيـز، فالّتـمسـاُح خيتلُف 
عـن األرنـب، والعصفـوُر خيتلُف عن الكلب، ولإلنسـاِن شـكُلـُه 
الـُممـّيــز أيضًا. إّن الّشـكَل اخلارجـّي الـُممّيـز لـكلِّ كائٍن مـّمـا 

سبَق يعوُد إىل اختالِف اهليكل العظمـّي.



 يف الَغَسق
ٌ

حديث
ترجمة: د. ثائر زين الدين

رسوم: الفنّان الروسي ي. بانكوف

ِشعر: بوريس زاخودر
قصيــــــدة
ديـــواُن طفـولتنــــــــا
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صاَح األرنُب ُمـبتهجًا:
- كم أنا حمظوظ!

لقد تـحّولُت إىل حّوامة 
وسأتقاىض جزرًة ثـمَن بطاقِة 

الطَّريان، 
وتستطيُع أن َتـُجوَب العالـَم معي.

وهتَف الفطُر بَدْوِره:
- أّما أنا فقد تـحّولُت إىل ِمظّلة 

وكنُت أحلـُم بذلَك طواَل ُعمري!
فإذا ما انـَمـَر الـمطُر غزيرًا 

َتـمّكَن َمـن يشاُء ِمـَن االحتـمـاِء حتتي!
وُهنا قاَل األّيـُل:

- ما الذي أنتظُرُه أنا؟ 
سأتـحّوُل بَدْوري إىل مشَجب!

 لكنّني لن ُأعيَد الـمعاطَف إىل أصحابِـها
 إاّل لِقاَء حّبِة سكاكر!

وفجأًة سمَع اجلميُع صوَت الُبومة:
- يكفي َهـَذيانًا وأحالَم َيَقظة.

اخُلـُدوا إىل النَّوم 
فليَس من الالئِق 

قراء وحَدها  إاّل للُبومِة الشَّ
أن تنعَب يف الليل!

وُهـنا اّتـفَق اجلميُع ِمـن َفـْوِرهم 
عى أنَّ الُبومَة ُمـحّقة، 

ُمـِحّقٌة تـمـامًا.
غار  ـها األحّباُء الصِّ وأنُتـم أيُّ

قد آَن لكم أن َتـخلُدوا إىل النَّوم 
ُتصبِـُحوَن عى خري.

ُمرتجمة



  َمـَحـّطــات
ِمـْن ُهـنا وُهـناك...

إعداد: خلود الباني

العطـر
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أحّبائي! كم مّرة اسـتوقَفْتـُكم ُشـجريُة ياسمني، فاستـمـتعُتـم باستنشاِق 
شـذاها وقتـًا طويـاًل؟! مـن الـُمؤّكد أّنكـم ُتـحبُّـوَن الروائـَح اجلميلة، 
وُتـحبُّـوَن اقتناَءهـا. هّيـا نذهـب معـًا يف رحلـٍة قصرية نتعـّرُف يف 

أثنائِـها بعَض املعلومات عن العطر وصناعته!

كل الذي َنعِرُفـُه اليوم، فقد كاَن َحـْرُق البخور وجمموعة من أنواع  مل يُكن العطُر يف الشَّ
الّصمـغ واخلشـب أّوَل أشـكال العطر، وقد سـّمـى الفرنسـّيوَن الروائَح الناجتـَة من َحْرِق 
البخور عطرًا، وغالبًا ما كانت العطوُر ُعنرصًا أساسـّيًا يف منازل النُّبالء، إذ كانت الطَّبقاُت 
الّثرّيُة فحسب هي التي تتمّكُن من احلصول عى الـُمنتجات العطرّية، ألّنـها باهظُة الثمن.  

َتـُمـرُّ العطوُر بمراحَل عّدة لتصَل إىل شـكلها النهائـّي ورائحتها الـُمـمّيـزة، سـواء أكانت ُمسـتخلصًة من أجزاء 
هون احليوانّية، أم من املواّد الكيميائية. ويف إحدى طرائق صناعة العطر، ُتـحَصُد أجزاٌء من النباتات  النباتات، أم من الدُّ
ُد للحصول عى  )البتالت(، ثـّم ُتقطَُّر بالُبـخار، وذلك بتمرير الُبـخار يف النبتة لتتحّوَل ُخالصُة الزيت فيها إىل غاٍز ُيرَّ

يوت العطرية، ثـّم ُتـمَزُج مَع الُكحول والـمـاء الـُمقّطر، وُتعّبُأ يف ُزجاجاٍت لُتصبَح جاهزًة لالستخدام.   الزُّ

عطٌر ُمـمـّيـٌز ُيناِسُبـنا...
غاُر ال َيستـخِدُمُه  لُكلِّ إنسـان العطُر الذي ُيناسُب برَته، فالعطُر الذي َيستـخِدُمُه الصِّ
يف، والعطُر  الكبار، والعطُر الذي َنسـتـخِدُمُه يف الّشتاء خيتلُف عن الذي َنستخِدُمُه يف الصَّ
الـذي نتعطَّـُر به صباحـًا ال نتعّطـُر به مسـاًء. ويزداُد عبـُق العطر حـالوًة حنَي َنضُعـُه بعَد 

االستحامم بكّمـّياٍت قليلة عى الـِمعصَمـني وخلَف األُذَنني، 
مَع َتـجنُِّب َوْضِعِه عى الثِّياب كي ال َيرُتَك ُبَقعًا.

أّوُل أشكال العطور

كيَف ُيصَنُع العطر؟!

أصدقائي! 
صناعـة  يف  العـرُب  بـرَع 

العطور أيضًا. اكتُبوا إلينا معلوماٍت عن 
هذه العطور وطرائِق صناعتِـها؟

نحُن يف انتظاِركم.



ـــــــــة ّمـيقصَّ
ُ
وردٌة أل

احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

رسوم: آية حمود اقتباس: رؤى جوني 
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أوقَف رجٌل سّيارَتُه أماَم حملٍّ لبيع الورد، ليطُلَب تنسيَق طاقِة 
ِه العجوز هدّيًة هلا يف مناسـبِة  ورد، إذ كاَن ُيريـُد إرسـاَلـها إىل أمِّ

عيد ميالِدها. 
ـُه ُتـقيـُم يف مكاٍن بعيد جّدًا عن مكاِن إقامتِه، وألّنُه  كانـْت أمُّ
كاَن ُمنَشِغاًل بأعامٍل كثرية، قـّرَر تأجيَل األمر إىل اليوم التايل، لكنُّه 
الحـَظ، وهو يعوُد إىل سـّيارتِه، فتاًة يافعًة جتلـُس عى الرصيف، 

وهي تبكي بصوٍت ُمـنخفض، فتقّدَم نـحَوها، وسأَلـها: 
ملاذا تبكنَي أّيـُتـها الفتاة؟ هل أصاَبِك مكروه؟ 

الفتـاُة: لقـد أردُت أن أشـرتَي  أجابـِت 
َمـها إليها هدّيًة،  ألّمـي وردًة كي ُأقدِّ

لكـنَّ مـا لـديَّ مـن مـاٍل ال يكفي 
لذلك.

ُجـُل للفتاة، وقاَل: ال تـحزين! تعايل! سأشرتي لِك الوردَة التي ُتريدينَـها.   ابتسَم الرَّ
جُل وردًة مجيلـًة للفتاة، وحـجـَز طاقَة ورد، وطلـَب إىل إدارة الـمحلِّ  وهكذا اشـرتى الرَّ

ــه. ولـّمـا خرَج هـو والفتاة  إرسـاَلـها إىل حيُث تسـكُن أمُّ
من الـمحـّل، عرَض عليهـا إيصاَلـها بسـّيارتِه إىل حيُث 
كُر  ـها، فأجابْتُه الفتاة: نعم، أرجوك! ولَك الشُّ تسـكُن أمُّ

عى ذلك.
ويف الطَّريـِق، أخـذِت الفتـاُة َتُدلُّــُه، حّتـى وصـال 
ُجل أن ُيوِقَف سـّيارَتُه  إىل مقـرة، حيـُث طلبْت إىل الرَّ
لتنـزل، ثـّم َتوّجهْت برُسعٍة نحَو قٍر يبدو أّنُه حديٌث، 

ووضَعِت الوردَة عليه، وجلسْت إىل جانبِه تبكي.
ُجـُل ذلك، وهـو يف سـّيارتِه، حزَن  لـّمــا رأى الرَّ

وتأّثـَر كثريًا، وقاَل يف نفِسه: 
يـا للفتاة الـمسـكينة! كانْت ُتريُد الـوردَة هدّيًة 

يْت وفاَرَقْتها.  ـها التي ُتوفِّ ألُمِّ
ومـا كاَن منُه بعـَد ذلك إاّل أْن عـاَد أدراَجُه 
إىل حمـلِّ بيـِع الـورد لينتقــَي طاقـًة ُمـمـّيــزة، 
ـُه العجوز  ويأُخَذها بنفِسـِه إىل حيُث ُتقيــُم أمُّ

يف مكاٍن بعيٍد جّدًا عن مكاِن إقامتِه.



سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعَرًا عندما تنطُق الصُّ

رسوم: أحمد حاج أحمد

جـّديت كريـمة
قصة وسيناريو: ضحى جواد
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جـّديت كريـمة! 
لقد َوصْلنا!

ماذا سنفعُل بكلِّ 
هل سَنأُكـُل هذِه الثِّـمـاَر كّلها؟!هذا الُرتقال يا جّديت؟! 

هههههه. بالتأكيد ال.
ماذا تقرتحاِن يا حفيَدّي؟ 

ناديق. ـُبـها يف الصَّ يكفي يا جّديت!وأنا سُأرتِّ
 َقطْفنا كـّمـّيًة كبرية!

حبيَبـّي! أهاًل وسهاًل بكام.

كم أنا ُمشتاٌق إىل 
اللعِب يف حديقتِك 
يا جّديت!

سُأعطي صديقتي 
ليال بعَضها، 

فهي ُتـحبُّ الرتقال.

أقرتُح أن َنعرِصَ الباقي،
فأنا أحبُّ عصرَي الرتقال.

عصرُي الرتقال ُمـنعٌش ولذيذ.

ولكام منّي 
ُمكافأة. 

هل أعجَبْتُكام الكعكُة 
بـُمرّبى الُرتقال؟ 

إممم... 
لذيذٌة 
شكرًاوشهّية!

 لِك 
يا جّديت 
كريـمة! 

أنِت 
كريـمٌة 

جّدًا.

ُع بعَضها عى اجلريان. وأنا سُأوزِّ

َوصْلـُتـمـا يف الوقت الـُمناسب. 
أحتاُج إىل ُمساعدتِكام يف قطِف 

ثـمـاِر الُرتقال.                           

أستطيُع 
َتسلُّـَق 

جرة،  الشَّ
وَقْطَف 
الثِّـمـار 
العالية. 

سنقطُف الثِّـمـاَر النّاضجَة 
كلَّها، وإاّل سقَطْت

عى األرض، وَتعّفنْت.   



أصدقائي! هل سبَق لكم أْن رأيُتـم حجارًة، 
وانتاَبـكم شعوٌر بأّنا حّية؟! 

نعـم، أنتم عى حـّق، فال ُيـمكـُن للحجارة 
أن تكـوَن حّيـًة، لكـنَّ نباَتنـا الـُمدهـَش الـذي 
عور. سُأعّرُفكم إّياُه اآلن قد ُيوّلُد لديكم هذا الشُّ

أسرار الطبيعة
يف ُكــلِّ خليَّـــٍة منجــُم أســـــرار

إعداد: ديمة إبراهيم

»الليثوب«

21أسامة - العدد 818  - تموز  2021 مأسامة - العدد 818  - تموز  2021 م20

بات؟! ما هذا النَّ
ُيطَلُق عى هذا النّبات الـُممّيـز اسـم »الليثوب«، وُيشبُه شكُلُه 
احلجـارَة واحلىص، ويتوافُر هذا النوُع الغريب يف جنوب إفريقية، 
وعـى عكس باقـي النباتـات، تتمـّيُز أوراُقـُه بألواٍن عـّدة، منها: 

الُبـنّـّي والرمادّي والوردّي واألرجوانـّي، وال حيتاُج إىل ُتربٍة 
غنّية، بل الرتبُة الفقرية هي األنسُب له.

ـوابل! زهـٌر براحئة التَّ
حينـام تنظـروَن إىل هـذا النبـات فإنكـم سُتشـاهُدوَن زوجًا مـن األوراق 

السـميكة والنَّرضة التي تشـبُه احلجارَة مَع شـقٍّ بنَي الورقة واألُخرى تنمو الزهرُة 
فيه، يف حنِي أّن غالبّيَة النبات حتَت سطِح األرض. 

ُيزهُر كثرٌي من أنواع »الليثوب« يف أواخر اخلريف وأوائل الشـتاء بعَد أن يكوَن 
قـد جتاوَز ثالَث سـنوات من ُعمِره، وتتـمّيــُز الزهرُة بألوانا اجلّذابـة كالُرتقالـّي 

واألبيـض واألصفـر الشـاحب، كـام تتـمّيـُز برائحـٍة تشـبُه رائحَة التوابـل يف بعض 
األنواع.

»الليثوب« والـماء
حينـام هيطـُل املطُر تنفتُح الكبسـولُة يف مركز النبات، وهي التي حتضُن البذور، فتخرُج البذرُة، وتسـتقرُّ عى ُبعِد 
قدٍم من النبات األّم، ثـّم تنغلُق الكبسولُة حلامية أيِّ بذرٍة ُمتبّقية داخَلها، وبعد أن تأُخَذ البذرُة حاجَتـها من الرطوبة، 
ـنَها وموَت  َن نباتًا جديدًا...  ال حيتاُج »الليثوب« إىل املاء كثريًا، ألّن كثرَتُه ُتسـبُِّب انفجاَر األوراق وَتعفُّ تنمـو لُتكـوِّ

النبات، لكنُّه يف حاجٍة إىل أشّعة الشمس ما ال يقلُّ عن مخِس ساعاٍت ُمتواصلة يف اليوم إلنتاِج أوراِقه الـُملّونة.

واآلن ما رأيكم يف أن تبحثوا عن أنواٍع ُأخرى 
ونا هبا؟ من النَّباتات أكثر دهشًة، وُتـخِرُ

نحُن يف انتظاِركم.



  

بريد األطفال
واحــــُة اإلبــــداع الطُّفــــويّل

غري جرةالبطريُق الصَّ أصدقاُء الشَّ زينة محمد علي
ألمى أحمد 9 سنوات

11 سنة

سما اإلبراهيم 
8 سنوات

يوميـًا  احلليـب  ُشُب  ُل  ُيعـدِّ األحّبـة!  أصدقائـي 
ـمنة،  الـمـزاج، وُيقلِّــُل مـن اإلجهـاد ومـن خماطر السُّ

وُيقّوي العظاَم واملناعة، وُيعالُج حرقَة 
املعـدة، وُيـحافُظ 
عـى صّحـة 

القلب.

م إىل أسـامك  ينبغـي أن يكـوَن الغذاُء الـُمقدَّ
الزينـة جاّفًا متامًا، وأن حيتوي نسـبًة ُمـتجانسـًة 
والدهـون  والكربوهيـدرات  الروتـني  مـن 
واملعادن  واألمـالح  والفيتامينات 
ونسـبًة مـن اهلرمونـات 
الالزمة للنُّـمّو والتكاثر.

معلومة مفيدة
معلومة مفيدة

طرفة أعجبتين

ـَل اجلـوِّ احلاّر. موطنَك األسـايّس ليس هنا كام أعلم. أجاَب البطريق: ال أدري كيف أتيُت ثـّم فجأًة رآُه نرٌس من السامء، فهبَط إليه، وقاَل له: ملاذا أنَت هنا أهيا البطريق؟ إّن كانت الشمُس شديدًة جدًا، والعطُش يزداُد حّدًة، ومل جيْد صديُقنا ما يسدُّ به رمَقه، رأى البطريُق الصغري يف مناِمه يومًا أّنُه يعيُش يف الصحراء. مل يستطْع َتـحـمُّ
قـال النرس: حسـنًا، ال تقلق! سـُأعيُدَك إىل موطنك. إىل هنا! لقد تعبُت كثريًا، وأريُد العودَة إىل موطني. 

ومحَلـُه عى ظهره، وطاَر عاليًا ُمـحّلقًا يف السـامء، 
عائدًا به إىل موطنه حيُث اجلليد، وحيث رأى 

أصدقـاَءُه يلعبـوَن فرحني. أحـسَّ البطريُق 
برودة اجلّو، وشـعَر بسـعادٍة كبـرية ال ُتوَصف، 

وقاَل يف نفسه: لُكلٍّ منّا موطٌن يعيُش فيه، وال 
يستطيُع االستغناَء عنه.

جنى الشحف
6 سنوات

الـجواب: الفـم.

أحجية

صغريٌة،  مغــارٌة 
ـــر،  ــا أمح ــه ـــ ــاُب ب

وُسّكاُنـها بِيٌض،
فمـا هي؟

فيصل هروش
15 سنة

تغريد الشحف
12 سنة

ـبب، فلم يمِض وقٌت مـاء، ألنا شبْت من األمطار طواَل الشـتاء، بل حتتاُج إىل تغيري قاَل األرنُب: ُرّبـمـا حتتاُج إىل سـقايٍة كلَّ يوم. قاَل الغزال: ال أظنُّ أنا حتتاُج إىل علمْت أّن صديقَتها الشجرة اصفّرْت أوراُقها، وبدأت بالتساقط عى الرغم من قدوم الّربيع.يف غابـٍة مجيلـة، كاَن هنـاك حيواناٌت وكثرٌي من األشـجار، ويف أحـد األيام حزنـت احليواناُت لـّمـا  ُتربتها. قاَل الـُخلد: ليس هذا السَّ
طويـل عى تقليـِب ُتربتها. شـعرت احليواناُت 

ِمـُر: أظنُّ أّن شـجرَة  باحلرية، ثـّم قـاَل النَـّ
الرسو العالية هي السبب. إّنـها حتجُب 

ضـوَء الشـمس عنهـا، وهـو الـذي 
مّو. قالت احليوانات:  ُيسـاعُدها يف النُـّ
نعم، أحسـنَت أيُّـها النمـر. نقلت احليواناُت 
شـجرَة الرسو بمسـاعدِة صديِقها الفيل إىل 

مكاٍن آخر، واسـتمتعت الشجرُة بضوء 
الشمس.

ذهَب ُجـحا إىل بائع احلليب الغّشـاش، 

وقاَل له: أريُد شاَء بعض احلليب.

قـاَل البائـع: لكّننـي أرى 

معـَك وعاَءيـن! قـاَل جحا: 

لكي تضـَع يل احلليَب 

يف وعاء، واملاَء يف 
وعاٍء آخر.
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فنانو المستقبل
ة حريَّ يف ريشتهم ألواُن الطَّيف السِّ

حال الشحف
 10 سنوات

ليث المصطفى
9 سنوات

ليان المصطفى
10 سنوات

دلع تفاحة
11 سنة

ميرة الخضري
6 سنوات

روى الخضري
 9 سنوات

رهف الشحف 
 11 سنة

جنى حسن
 10 سنوات

آرام أحمد
 6 سنوات

نور ديوب
13 سنة
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ـــــــــة ـغارقصَّ وَن الصِّ
ُ
ـل

ِّ
الـُمـمث

احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

رسوم: مرح تعمري قصة: ياسمين درويش

سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعَرًا عندما تنطُق الصُّ

رسوم: عبد الوهاب الرجولة

الطّباخ
قصة وسيناريو: خليفة عموري
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قّررْت إدارُة الـمدرسـة إعداَد مرسحّيٍة لألطفال لتقديـمـها عى مرسِح الـمدرسـة، فاختارِت الـُمعّلمُة 
ُع األدواَر عليكم. أنِت  وا األدوار، وَجـمَعـْتـُهـم يف الـمرسح، ثــّم قالت: سـُأوزِّ عـددًا من األطفـال لُيـؤدُّ
يَن دوَر الغيمة، أّما دانيا فسـُتؤدِّي دوَر قطرة الـمطر، وسـحر سـُتؤدِّي دوَر الشـجرة، وأمل  يـا لينـا! سـُتؤدِّ

وَن أدواَر أطفال الـمرسحية. سُتـمثِّـُل دوَر الثَّـمرة، وبقّيُة األطفال سُيؤدُّ
أخَذ األطفاُل َيتدّرُبـوَن عى أدواِرهم بعَد إناِء ُدروِسهم ُكلَّ يوم، إىل أْن جاَء يوُم العرض.

احتشَد الـحضوُر يف مرسح الـمدرسة، وَتـهـّيـَأ األطفاُل الـُمـمثِّـُلوَن، فحملْت لينا بيِدها صورَة غيمٍة 
بيضـاء، ومحلْت دانيا لوحًة لقطرة ماء، وارتدْت سـحر ُفسـتانًا ُبـنّـيَّ اللون، ومحلـْت بيِدها صورًة ألغصاٍن 

ممتلئة باألوراق الـُخرْض، ومحلْت أمل ُصورًا لثـمـاِر التُّـّفاح.
امُء ممتلئٌة بالُغيوم. تار، فصّفَق الـحضور، وأطّلِت الـُمعّلمُة عى خشبة الـمرسح، ثـّم قالت: السَّ ُرفَع السِّ

لُة باألمطار. تقّدمْت لينا حاملًة صورَة الغيمة، قائلًة: أنا الغيمُة الــُمـحـمَّ
َمشْت دانيا خطوًة، وقالت: أنا قطرُة الـمطر التي تسقي األشجار.

جرُة التي حتمُل الثِّـمـار. قالْت سحر: أنا الشَّ
ثــّم خرَج أطفاٌل عديدون، وأخـُذوا َيُدوُروَن حوَل أمـل التي ُتؤدِّي 

دوَر الثَّـمـرة، قائلنَي معًا: نحُن األطفاُل الذيَن ُيـحبُّوَن َتناُوَل الثِّـامر 
الـُمغّذية.

صّفَق الـحضوُر لألطفـال فَرحًا هبذا 
تار. العرض الـجميل، وُأسِدَل السِّ

إدارُة  أثنَـــــــْت 
الـمــــــدرســة 
عى  والـُمعّلموَن 
التالميـذ  إتقـان 
ثــــّم  أدواَرهم، 

الـُمديرُة،  كّرَمـْتهم 
وقّدمـْت إليهـم ثنـاًء كبريًا 

تقديرًا لـهم.

طهبوب الـموهوب

1

، وُمـتعٌة ما بعَدها ُمـتَعة. الطَّبُخ فنٌّ
تقطيع البصل! 

قد تكوُن هذِه أصعَب مرحلٍة يف الطَّبخ.

لقد اكتملْت عنارُص حساء الفطر. 
سُأشِعُل النّـاَر ُمّدَة مخَس عرَة دقيقًة كام ورَد يف الَوْصفة.

التزمُت بتنفيِذ الوصفِة بـحذافرِيها، 
ولـم أْدِر ما حَدث!

أنِت الّسبُب يف احرتاِق الـحساء. 
سأتعّلـُم تصليَح الّساعات، ثـّم سُأعاوُد 

جتربَة فنِّ الطَّبخ ُمـجّددًا.

علـيَّ قبَل أيِّ يشء أن أكوَن َيـِقـظًا، 
وأنا ُأؤدِّي أيَّ عمٍل من األعامل.



سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعَرًا أفراُخ عندما تنطُق الصُّ

العصافري
قصة وسيناريو ورسوم: حسام وهب 17
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يف عليل.  الـجوُّ رطٌب، ونسيـُم الصَّ

وت؟!  ما هذا الصَّ

إّنـها أفراُخ العصافري.
 ال، ال تصعدي! انُظري! الُعّش يف األعى.

ين! ستَقِعنَي وَتتأذَّ

سأصعُد ألرى 
صغاَر العصافري. 

إّنني ُأحـبُّـها.

ما أمجَلـها! انُظـْر يا خـّموش! إّنـها ُتغنّـي يل!

ال، إّنـها تفتـُح أفواَهـها، 
ــها  وتنتظــــُر ُأمَّ

لُتـحرِضَ لـها الطعام.

سآخُذها إىل الـمنزل، 
وُأطِعُمـها مأكوالٍت 

لذيذة.

هي صغريٌة جّدًا. إْن أخذتِـها من الُعّش 
ـها. فستـموت. ال ُبـدَّ أن تعيَش مَع أمِّ

احذري يا ليى! ُأمُّ األفراخ قادمة!

ـها ُتطِعُمـها.آآآه... ابتعدي عنّـي! سأقع! انُظري يا ليى! لقد سكَتِت األفراخ. إّن ُأمَّ

ما أمجَلـها! ما رأيَُك يف أن نأيَت 
كلَّ يوم لنُشاهَدها، وهي تكر؟!

 لقد كَرْت وطاَرْت. 
ما أروَعـها! إّنا تطرُي 

فوَق رأيس.

ـها. ها، ولـم َتـحِرميها من أمِّ إّنـها َتشكُرِك ألّنـِك لـم تأُخِذهيا ِمـن ُعشِّ



ـــــــــة لـميس والفأرقصَّ احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

رسوم: سمارا الحناوي قصة: نداء يوسف حسين
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موعُد حكايِة جّديت الّسـاعة اخلامسـة مسـاًء. قـّررُت وإخويت أن ُنغافَلهـا، وُنغيِّـَر اّتـجاَه عقارب الّسـاعة، فيتغّيـُر 
الوقت. َغسـْلنا أيدَينا باملاء فقط، وتناَوْلنا الطعاَم برُسعة، وَترْكنا كلَّ يشء عى حالِـه، ثـّم التَفـْفنا حوَل جّديت قائلني: 

حاَن وقُت احلكاية .
ابتسمِت اجلّدُة، وقالت: حسنًا، عنواُن حكايتِنا »لـميس والفأر«. 

ـها طعاَم  ــُر أمُّ لـميـس فتـاٌة صغريٌة، هلا أخواِن صغريان مجيـالن، اعتادْت أن ُتِعـدَّ هلـام ُكوَبـي احلليب ريثام ُتـحضِّ
الفطـور. لـميـُس مجيلٌة وجمتهدة، لكنَّ ُمشـكلَتـها الوحيدة هي الَعـَجـلة. إّنـها ُمـترّسعـٌة يف أداِء الـمهّمـات ويف إناِء 
الواجبـات ويف الّركـض، ويف كلِّ يشء... ال ُتفّكــُر قبَل أن تفعَل ما ينبغي هلا فعُله، فلم تكـْن هتتـمُّ بأن يكوَن احلليُب 
ُمـُه إىل أخَوْيـها مغلّيًا، وكانت ترُب من الّصنبور ُمباشًة، وهذا ُمـرضٌّ بالّصّحة. تأكُل ما َتـِجُدُه عى الّطاولة  الذي ُتقدِّ

ُدوَن أن تنتظَر أحدًا، ودوَن أن هتتـمَّ بنظافِة ما َتأُكـُله. تذهُب إىل املدرسة 
ُمرسعًة ُدوَن أن تضَع ما تبّقـى من رغيِفـها يف الكيس اخلاصِّ به .

ذاَت يـوٍم، عـادْت إىل البيت ُمرسعـًة كعادهتا، فوجـَدْت طعاَمـها كام َتركْتُه عـى الّطاولة. غَسـلت يَدْيـها برُسعة، 
ــْت بتناُوِل الّطعـام، فُفوجئْت بفأٍر صغرٍي يلتهـُم كـرساِت الـُخبز الـُمتبّقية. خافْت، وحاولـت إبعاَدُه، فأوقَفها  وهـمَّ

صوٌت مبـحوٌح يقول: ملاذا ُتبعدينَني؟ أنا ُأشبِـُهـك .
سألْت لـميس: َمـن يتكّلـم؟

- إّنني ُهـنا أماَمك. الفأر.
- كيَف ُتشبِـُهــني؟

ٌع مثلك، أترُك خلفي كلَّ ما َيتبّقى من طعامي، وال أهتـمُّ إاّل باحلصول عى ما ُأريد. - أنا ُمـترسِّ
قالت مليس: لكنَّك تعيُش يف الــُجحور .

أجـاَب الفأر: سـتكوننَي مثيل بعـَد ُمّدة. سـيصبُح ُجـحـري بيتًا لك. 
سـأنمو فيـه جّيـدًا وأكـُر، ألّنني سـأجُد فيـه كثريًا مـن الُفتـات والبقايا. 
انُظري! سألتهـُم ُكتَبِك الـمرمّية وثياَبِك الـمنسّية، وسأشُب من احلليب 

ص ألخَوْيـك. سأتغّذى عى بقايا طعاِمك. الـُمخصَّ
َغِضَبْت لـميس، وهـّمـْت بـُمالحقِة الفأر، لكنُّه هرَب بلمِح البرص، 

وقبَل أن يقفَز من النّافذة أشاَر إليها بيِده قائاًل: سأعوُد غدًا.
أغلَقِت النّوافَذ، وبدأْت بتنظيف كلِّ يشٍء حوَلـها، ورمْت فضالِت 

الّطعـام يف كيس الُقاممة، وربَطْتُه جّيدًا. غسـلْت يدهيا ووجَهـها باملاء 
والّصابون، وعّقَمْت مشَطها وأدواهِتا.

دخلـِت األمُّ البيـَت مـَع طفَلـْيهـا، فُفوِجَئـْت برائحة 
النظافة. عّقـمْت لـميس أيـدي أخَوْيـها بالكحول، 

وطلَبْت إىل أّمها َغـْلـَي احلليب وِحْفَظُه يف الّراد.
انتظَرْت ُقـدوَم الفأر يف اليوم الّتايل، لكنُّه لـم 

يأِت .لقد بقَي خارَج البيِت النَّظيف .
وأنتـم، يا أطفـايل، أعيـُدوا عقارَب الّسـاعة 
ـُبوا مـا َتركُتم خلَفـكم، فالفأُر  إىل أماكنِـها، ورتِّ

ينتظُر خلَف النَّافذة .



لعبُة األرقام 
رة  الـُمكرَّ

»هيتوري«:
عليَك يف هذه اللعبة أن تشـطَب األرقاَم 

رة يف الّصفِّ والعمود. الـُمكرَّ

لعبُة األرقام 
الّناقصة 

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

ـفِّ والعمود. قـم يف الصَّ الـرَّ

فّكر معنا
لنَُحـلَّ هــذي الـمسـألــة!

رسوم: أحمد حاج أحمد إعــداد: ديمــــة إبـراهيــــم

حلُّ 
لعبة

 األرقام الّناقصة 
»سودوكو«:

حلُّ 
ـّر«: »كلمة السِّ

خـوخ.

17
2
3

1
8
9

5
9

7

4
8

69
7
4
8
6

3 2
7

8

1

5

6

3
5 6
6
8

5

1

8

5
2

39
1

87
4

4

4
7

9

4
8
9
59

37
3

4 2

63
1

2
5426

19
3

5182
675

27
691

324

33أسامة - العدد 818  - تموز  2021 مأسامة - العدد 818  - تموز  2021 م32

حلول »فّكر معنا« للعدد 817 من مجلة أسامة )حزيران 2021(

 الـمتاهة: 
حاوْل ُمساعدَة القطِّ الـمسكني يف ُعبور الغابة بسالم، ليصَل إىل منزلِـِه يف أرسِع وقٍت ُمـمكن. 
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سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعَرًا عندما تنطُق الصُّ

رسوم: رنا قويدر

ـّحـّي عام الصِّ أسبوُع الطَّ
قصة وسيناريو: عقيلة علي محمد
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اليوم مساًء؟ لِـَم ُكلُّ هذا 
االستعجال؟ أقصُد أهاًل وسهاًل. 

إّنا اجلّدُة رورة قادمٌة لزيارتِنا 
هذا الـمساء، وستبقى أيامًا عّدة.

ُدمتم يف صّحٍة 
يا أبنائي!

أنتم ال ُتْصُغوَن إىل 
نصائحي! انُظر كم 

بطنَُك كبري! ما هذا اللوُن 
األسود حتَت عينيك؟ 

َبَرُتـَك شاحبة!

أهاًل 
باجلّدة رورة.

طبقي 
ل  الـُمفضَّ

من َفْضلِك!

أنا حيواٌن الحـٌم أتناوُل 
اللحوم. انتظـْر! 

هل اجلّدُة رورة ُهنا؟

هذا طبُق اليوم. 
استمتْع بالطَّعم!

حاَن دوُر احللوى. 
أريُد كعكًة تسبُح 

ُكـنّـا نتـمنّى أن يف الشوكوالته!
تبقي أيامًا ُأخرى.

يبدو أّن الـحيوانات 
أصبحْت أكثَر اهتاممًا 
بصّحتِـها وطعاِمـها.

سندعو اجلّدَة رورة كلَّ شهر 
لتقيَض معنا أسبوعًا كاماًل ُنسّميِه 

ـّحـّي. أسبوَع الطَّعام الصِّ

نعم، لذا علينا 
تغيرُي سياسِة 

الـمطعم.

يف اآلونِة األخرية ازداَد 
مرُض احليوانات، 

وأصبحْت أكثَر كساًل،
لذا علـيَّ أن أطهَو الطعاَم 

ّحـيَّ هلا. الصِّ

اجلّدُة 
رورة 
ُهنا.

حسنًا، سأكتفي بقليٍل 
ـّحـّي.  من العسل الصِّ

قليٌل من امللح، 
وبعُض الليمون 
فوَق هذا الطَّبق، 
وستكوُن األموُر 

بخري.

ولن 
َيتناَوَلـُه 

أحد!

لن َيـُزوَرنا أيُّ زبون يف األيام القادمة.

أشكُرِك أّيـُتها اجلّدة! طبُقِك 
هـّي جعَل معديت  غري الشَّ

تسرتيُح من طحن اللحوم، 
فنـمُت نومًا هانئًا البارحة.

يبدو أّن ُشهرَة أطباق اجلّدة رورة َتـخّطِت الـُحدود. 
وها هي ذي النُّقوُد ترتاَكـُم يف الصندوق! 

ـر. أنت شاحٌب. تناوْل هذا الطَّبَق دوَن تذمُّ

ال أريد. ال أحبُّ املوز. أنا لسُت بقرد.

املوُز ليَس حكرًا عى 
القرود، مَع أنَّك كنَت 
قردًا يف اللعِب وتكسري 
حون، وأنَت صغري. الصُّ

يف اخلدمِة دائاًم. 
حّدثُت احليوانات العاشبة 
عن هذه الوجبة، واجلميُع 

قادٌم لتجربتِـها.

أريُد طبَق اجلزر 
الـمسلوق مَع 

الكزبرة والليمون.
حارض.

ما األمر؟

آااخ يا رأيس!

أسبوُع 
الطَّعام 

ـّحـّي  الصِّ
يف مطعم 

الغابة.



مشقـّي يف الدِّ ُنْصُب السَّ بصمات شرقية
  ِمـــــن إبــــــداِعهـــْم َنْقتبـس...

إعداد: لمى بدران
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ُثـكم يف هـذا العدد عن ُنْصٍب شـهرٍي جّدًا يرتفُع شـاخمًا يف  أحّبائـي! سـُأحدِّ
ساحة األموّيني بدمشق.

يا ُترى! ما قّصُة هذا النُّْصِب الرائع؟ هّيا بنا نتعّرف معًا!

ُشــيِّـَد النُّصـُب مطلـَع سـتينّيات القرن 
العريـن تزاُمنًا مع الدورة الّسـابعة ملعرض 
دمشـق الدولـّي، وُعـِرَف حينَـها بأّنُه منّصُة 
ول الـُمشـاركة يف املعرض، حيُث  أعالِم الدُّ
ُوِضَعْت لوحاٌت من البالسـتيك الّشّفاف يف 
َول الـُمشـاركة، وكانوا  داخلِـهـا أعالُم الـدُّ
ُيطلُِقوَن عليِه اسـم »عمـود املعرض«، وبعَد 
ِه اجلديد عى طريق  انتقـاِل املعرض إىل مقــرِّ
وظيفـَة  النُّصـُب  َفَقـَد  الدولــّي،  الـمطـار 
جاُج  َحـْمـل األعالم داخَلُه، فاسـُتـخِدَم الزُّ
خارف الفنّـّية واجهًة للنُّصب،  ُق بالزَّ الـُمعشَّ
ق  جاج الـُمعشَّ وأصبحْت أهـمَّ واجهاِت الزُّ
ـيف  يف العامل، وُأطلَِق عليِه حينَـها اسـم »السَّ

مشقـّي«. الدِّ

ِمـن منّصِة أعالم
إىل سيٍف دمشقـّي!

!
ً
 دمشقّيا

ً
ليَس سيفا

مشـقـيُّ بانحناءتِِه القوسـّية، أْي أّنُه ليَس ُمسـتقياًم كالنُّصب الذي نتـحـّدُث عنه، لكنَّ  يـمـتـاُز الّسـيُف الدِّ
موخ والنَّرص  يف من داللٍة عى الُقّوة والشُّ ـَيُه سيفًا دمشقّيًا لِـَمـا للسَّ الـُمخّيلَة الشعبّية دفعِت النّاَس إىل أن ُتسمِّ
مشقّية. ورّيني، وألّنُه يـحـتوي أشكاالً زخرفّيًة فنّـّية ُتشبُه تلَك التي نراها يف بعِض الـِحَرف الدِّ لدى السُّ

صر ِة النَّ
َّ
صب الّتذكارّي بـُحل إنارُة النُّ

ورِة التاسعِة واخلمسني لـمعرض دمشق الدولـّي، ُأجـِرَيْت عملّياُت صيانٍة للنُّصب بعَد التَّـخريب  يف أثناِء التَّـحضري للدَّ
الـذي طاَلـُه يف أثناء احلـرب، فُوِضَعْت إنارٌة جديدٌة احتفاًء ببشـائر النَّرص الذي طاَلـمـا 

َشِهَدُه هذا النُّصُب العظيم. 

أحّبائي!
 اكتُبوا إلينا 
عن َمْعَلـٍم آخر 
من الـمعالـِم 
ورّية العريقة  السُّ
يف مقاٍل صغري، 
وسننُر الـمقاَل 
األمجَل يف باب 
»بريد األطفال«.



ـــــاطئ  مغــــامـــــــراُت حيــــــوانـــــــــــــات الشَّ

سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعَرًا عندما تنطُق الصُّ

ـَزح
ُ

 قوس ق
ُ

ِحيتان
رسوم: عبد الوهاب الرجولة قّصة وسيناريو: كاتبة كاتبة 5
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حاَن وقُت االنرصاف.
اطئ الّساعة الثالثة! ال تنسوا موعَدنا ُقرَب الشَّ

كم أنا ُمـتحـّمٌس لـُمشاهدِة 
عرِض حيتان قوس ُقزح!

دي ألواَن الطَّيف من اخلارِج إىل الداخل يا »تريا«! سبعُة ألواٍن بّراقة!واآلن، َعدِّ

أمحر، ُبرتقالـّي، أصفر، أخرض، أزرق، نيلـّي، بنفسجـّي. 

ثـّمـَة نحو مليون لوٍن يف قوِس ُقزح،
لكنّها غرُي مرئّيٍة لنا.

كاَن عرضًا ُمـمـّيـزًا.

إىل اللقاِء يا حيتاَن قوس ُقزح!

ينفُث احلوُت املاَء من ُفتحِة النَّفث، 
وتنعكُس الشمُس عى املاء،

حينئٍذ تظهُر ألواُن قوس ُقزح.

أحسنَت يا »كرابو«! تظهُر هذه 
األلواُن بفعِل انكساِر ضوء 
الّشمس عَر قطراِت املاء.

ُتسّمى ألواَن الطَّيف، أليَس كذلك؟

وأنا أيضًا، أنتظُر الساعَة الثالثة 
بفارغ الّصر لرؤيتِـها.

ـُقوا بحرارٍة لفريِق حيتان قوس ُقزح. واآلن، صفِّ

يا للّروعة! إنا تنفُث 
أقواَس ُقزح!

ولكْن كيَف حيدُث هذا
يا أستاذ ميمون؟!



ـــــــــة فوَق الغمامقصَّ احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

رسوم: دعاء الزهيري قصة: إيمان بازرباشي
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ُحكِـَي عن وجوِد  جزيـرٍة بعيدٍة مجيلة، كاَن األطفاُل ُيرِسـُلوَن 
ير.  ّ أحالَمهم الريئَة إليها، لتبقى بعيدًة عن مكائد زغبور الرِّ

زغبـور هـذا يكرُه ضحـكاِت األطفال، لذلك اسـتعاَن بشـحبور 
أبـرِز أعوانِه، الذي أخَرُه بأّن ضحـكات األطفال لن تتوّقَف طالـمـا أّن 

أحالَمهم بخري. 
ـَرها، حّتى  أقسـَم  زغبور أن يبحـَث عن جزيرة األحالم تلـك، وُيدمِّ

يرتاَح من ضحـكات األطفال. عزَم عى حتقيق هدفِـه مهام كّلـَفُه ذلك، 
وقد شَع يف البحث عن اجلزيرة، واسـتخدَم ألجِل ذلَك أعواَنُه 

كلَّهم، فاسـتطاَع حتديَد مكانـا، ثـّم بدَأ ُيِعدُّ العـّدَة للقضاء 
عليها.

علــَم األطفـاُل بـمـا ينـوي زغبور فِعَلـه، وأدَرُكوا 
أّن أحالَمـهـم باتْت يف خطر، فاجتمُعـوا، وتباَحـُثوا. 
اقرتَح بعُضهم َنـْقـَل األحالم إىل جزيرة ُأخرى، لكنَّ 
آخريَن قالوا: ال فائدَة من ذلك، فزغبور سيبحُث عن 

جزيرة األحالم اجلديدة، وسيصُل إليها.
ُحلَمـه،  طفـٍل  كلُّ  يسـحَب  أن  آخـروَن  اقـرتَح 

وُيـخبِّـَئُه حتَت وسـادتِه لُيـحافَظ عليه، لكنَّ أطفاالً 
منهم اعرتُضوا، فأحالُمـهم كبريٌة، وال يّتسُع املكاُن 

هلـا، ثـّم إّن بعَضهم خَي عـى أحالِمه ِمن أن تتعّرَض 
للتَّـخريب حتَت الوسادة.

قاَل أحُد األطفال: جيُب أن نبحَث عن مكاٍن آمٍن ألحالِمـنا. 
وبعـَد تفكـرٍي طويل، اقرتَح أحـُد األطفال أن َيـحُشـوا بالونـاٍت كبريًة 
بأحالِمـهـم، ثـّم َينفُخوها لتطرَي يف اهلـواء، وهكذا ُتـحّلُق إىل األعى، ولن 

يستطيَع زغبور الوصوَل إليها مهام فعل.
ـُهوا ِمـن  كــّي، وَتوجَّ وافَق اجلميـُع رأَي هذا الطِّفِل الذَّ
فوِرهم ليشرتوا بالوناٍت كبريًة جّدًا، وراحوا َيـحُشوَنـها 
بأحالمهم الريئة، والبالوناُت تكُر وتكر، ثـّم َنفُخوها 
حّتـى  فأعـى،  أعـى  السـامء  يف  وترتفـَع  لُتـحّلـَق، 

أصبحْت فوَق الغامم.
أّمـا زغبـور وأعواُنـُه فقـد وصُلـوا إىل 
َيـِجـُدوا  مل  لكنّـهـم  األحـالم،  جزيـرة 
فيهـا شـيئًا، ثــّم ُفوجئـوا بضحكاِت 
األطفـال تـرتّدُد يف كلِّ مـكان! كيَف 
حـدَث هذا؟! كاَد زغبـور ينفجُر من 
الغضـب، وأرسـَل يف طلِب شـحبور 
الـذي اسـتطاَع بعـَد بحـٍث طويـل أن 
يعـرَف سـبَب مـا حـدث، وكـم كانْت 
صدمـُة زغبـور كبـريًة لـّمــا علــَم بـأنَّ 
األطفـاَل غّيــُروا مـكاَن أحالمهـم، وأّنـهـا 
وأنَّ  الغـامم،  فـوَق  بعيـدًا  ُهنـاَك،  أصبحـْت 
ضحكاهتم اللطيفة ستبقى َترتّدُد يف ُكـلِّ مكان!
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ـاعةقصيدة السَّ ديـــواُن طفـولتنــــــــا

رسوم: رامي األشهب شعر: عبد الناصر الحمد

ُكـُتـب

ها امللكة التي أعّدْتـها لقيادة البالد بعَد وفاِة امللك. عاشْت أمريٌة مع أمِّ
ل املسؤولّية. هّيا بنا ُنتابع  كانْت ُمـخلصًة وُمـتأّهبًة خلدمة الناس وأهاًل لتـحمُّ

أحداَث قّصة »ابنة امللك الوفّية« من سلسلة »أطفالنا/ قّصة«.
قّصة: مايا عمقية.                       رسوم: راند الدبس.

ه، وُيـحبُّ الطبيعَة واالستكشاف. كان حزينًا جّدًا  يعيُش أهيم مع والَدْيِه وجدِّ
ألّن الّشـمَس لـم تظهْر منُذ أسـبوع، والعطلة االنتصافّية شـارفْت عى االنتهاء. 
نعـرُف مـا فعـَل أهيم لتعـوَد الّشـمس يف قّصـة »ُحـراس الّشـمس« من سلسـلة 

»أطفالنا/ إبداعات«.
قّصة: ساميال بدران.                       رسوم: قحطان الطالع.

طفـٌل آلــيٌّ مصنوٌع مـن الفّضة، َشـعُرُه رمـاديٌّ وعيناُه خـرضاوان، جاَء من 
وبوتـات يف مهـّمٍة خاّصة. نكتشـُف الـمهـّمـات التـي أّداها يف قّصة  كوكـب الرُّ

»روبوت نعسان!« من سلسلة »أطفالنا/ علوم«.
قّصة: أريج بوادقجي.                  رسوم: آمنة حمناية.

محامٌة مجيلٌة حّطْت عى إحدى أشـجار اجلّد، خائفًة وهاربًة من جمموعة طيور 
جارحة اعرتضْت طريَقها. هّيا بنا نعرف ما حدَث هلا يف قّصة »جّدي والـحاممة« 

من سلسلة »أطفال مبدعون«.
قّصة: شهد السودة.                      رسوم: سام حسني.

يف دغلـٍة كثيفة قريبة من الركة، عاَش األرنُب الصغري »روّساتشـوك«، وكان 
يتبـادُل أطـراَف احلديث مع صديِقـه الصغري »شغوف«، وذاَت مـّرة أتى الركَة 
كعادتِـه، لكنُّه لـم جيـْد صديَقه، فراَح يبحُث عنه. نعرُف مـا فعَل األرنُب يف هذه 

القصة من سلسلة »مكتبة الطفولة«.
ف: د. هاشم محادي.                 تأليف: بوريس زاخودير.                  ترجـَمـها بَترصُّ

رسوم: حممد مارديني.

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

ابنُة الملك 
الوفّية

ُحـّراُس الّشمس

روبوت نعسان!

ي والـحمامة جدِّ

 روّساتشوك

إعـــــــداد: ســـــــالم الحمـــــــد

ولـّمـاَعـْة الــّلــوِن  صفراَء 
ــكِل ومفهوَمْة واضحـــُة الشَّ
مَلـِل ــال  ب ــرُي  ــش ُت ــلُّ  ــظ وَت
سرَتنُّ فــأصـُحـــو ِمـن نومي
عجيْب؟! األمــُر  أليَس  باهلل   
ـْي َوْجـَه غدي! كي َترُسـَم كفِّ
الباَعْة! عنـــَد  ما  أجــمَل  يا 

ــْة ــاَع ــــداين س ــد أه ــا ق ــاب ب
َمــــرُسوَمـــْة أرقاٌم  فيهــــا 
ُتعطيني الوقــــَت بـــال كَلـِل
يومي يف  ـُر  ُأبكِّ شئُت  إْن 
ال تـمرُض، ال تـميض لطبيْب
بَيـــِدي تبقى  أن  أجـــمَل  ما 

صـاحبتي الـُحلوة يا ســـاَعْة! 



رسوم الغالف: عبد الوهاب الرجولة

يف  يفرُح البـحُر بنا يف فصِل الصَّ
ائـع، وُيشـاِرُكنا أوقاَتنـا األمجل،  الـرَّ
هبّيـُة الـنَّاعمة  مـاُل الذَّ وتطـرُب الـرِّ
وضحكـــاتِنـا  وَلِعـبِنـا  لـَمـَرِحـنـا 
وهنائِنـا... مـا أمجَلـُكـم أصدقاَءنـا 
األطفـال! ومـا أحـى الطَّبيعـَة عـى 

يف! شاطِئ الـبحر يف الصَّ


