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همُس 
ـخيل...  النَّ

خطواٌت ناعمٌة عىل 
ـم الـموسيقـّي!

َّ
ل السُّ

ـملُة  النَّ
طر... والفُ

طهبوب الـموهوب: 

مسابقُة الـجري!
 فراشاُت

ـور!  الـنُّ
4

في هذا 
العدد

ْسـَرتـي...
ُ
أ

ماسة عمران علييوسف نزيها

تاج الدين برهومإلهام محمد
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حنين إبراهيم
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َبنِـيهـــا بـَن  األْوَســُط  إنيِّ 
ـي وأبــي، ُأْخـتـي وأخي ُأميِّ

األّوْل َمْهـِدي  ُة  األُْسَ هـذي 
َمَعهـا، ال، مـا ِعْشـُت وحيدًا

َتـْرِويني َبْسـَمـُتـهـــا  ــي  ُأميِّ
ْغرى َنـْهـٌر َعْذٌب ُأْخـتي الصُّ

ْب وَمعـًا َنـْحيـا، َنـأُكُل، َنْشَ
َنْصُحـْو َنْغُفـْو، وَمعـًا  وَمعـًا 

ــــي لآلتــي  ُنَغـنيِـّ وَنَظـــلُّ 
ُأْســـَرُتنـــا َتْبقـى عــــامرًة

أّيامـي كـم َتـحُلـــو فيهــا!
لياليهـــا َتــــْزداُن  مَعـُهــم 

َبْيتـي األّوُل، ُحـْلـِمـي األّوْل
فالـُكلُّ ُهنــــا َعنيِّـي َيْســأْل

َتْبنِينـي وأيب ِحْكـَمـُتـــــــُه 
وأخي األْكــَ�ُ كـْم ُيْعطِيني!

َنْلَعـْب وَمعـًا  َنْلـُهـو،  وَمعـًا 
وَمعـــًا َنـأيت، وَمعـًا َنْذَهـْب

َنْعَمـــُل يف َعـــْزٍم وَثبـــاِت
باألُْلَفـــِة ُكـــلَّ األوقـــاِت

***

***

***

***

***

ِشعر: قحطان بيرقدار



ـــــــــة ـخـيلقصَّ هـمـُس النَّ احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل
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ُمرتجمة

»مـوري« فتاٌة صغرية ذاُت عينِن ُبنّـّيَتِن واسـَعَتن، كانت تعيُش مَع 
أبَوهيا يف ُبستاِن جوِز هنٍد رائع قرَب بحريٍة مياُهها زرقاُء رائقة. اعتادْت 
كلَّ صباح وضَع سـّلٍة كبرية فارغة عىل رأسـها، والّذهاب إىل البحرية، 

ـها سـلَة غسـيل املالبس، وحيمُل أبوها  ويتبُعها أبواها، فتحمُل أمُّ
شبكَة صيٍد كبرية. 

ـها بتنظيِف املالبس عىل  تبدُأ أمُّ
حجـٍر إىل جـواِر البحـرية، يف حن 

يذهُب أبوها لصيِد األسامك، إذ 
كاَن يسـحُب الشبكَة إىل شاطئ 

البحرية، ثـّم جيمعوَن األسـامَك معًا 
يف الّسلَّة الكبرية، وغالبًا ما كانت تعلُق 

بكة، لكنَّ »موري« كانت ُتنقُذها. سلحفاٌة يف الشَّ
ذاَت صباح، ولـّمـا كانت »موري« تصطاُد مَع أبيها، 

رصَخْت: إذا واَصْلنا صيَد كثرٍي من األسـامك، فسـيأيت يوٌم 
ـها، وأرسَلـْتها  لن نجَد يف البحرية أيَّ سـمكة. ضحكْت أمُّ

إىل املدرسة.
اسـتلقْت أمُّ »مـوري« حتَت ظالِل إحدى أشـجار جوز اهلند، 
واسـتغرقْت يف النّوم، فرأْت يف مناِمـها أنَّ الُبـحريَة الصغرية قد 
خلْت من األسـامك. حينها مهَس هلـا صوُت هبوِب الريح بَن 
أشـجار النّـخيـل ّسًا: لطالـمـا اعتنَـِت الـمياُه واألرُض 
بِك وبُأستِك، لذلك عليِك االهتامم بـهـمـا أيضًا.

مـوع، فكيَف هلـا أن ُترّبـي ابنَتـهـا »مـوري« ُدوَن ُمواصلِة بيع  اسـتيقظْت مـن غفوتِـهـا، وعيناهـا ُمغرورقتاِن بالدُّ
األسامك؟ وأمضْت فرتَة ما بعَد الظهرية جالسًة تنسُج سّجادًة من خيوِط جوز اهلند، وهي ُتفّكـُر يف ُحلِمـها.

يف مسـاِء ذلَك اليوم، بقـَي املصباُح الزيتـيُّ ُمضاًء حّتى وقٍت متأّخـر من الليل، وكانت »موري« تسـمُع مهسـاِت 
حديٍث يدوُر بَن أبَوهيا.

يد كلَّها يف  يف صباِح اليوم الّتايل، أعطاها أبوها سـّلًة أصغَر من الّسـّلة الـُمعتادة، فسـألـْتُه: كيَف يل أْن أمجَع غّلَة الصَّ
لَّة الصغرية؟ هذه السَّ

أجاَب األُب: سنصطاُد عددًا من األسامك َتّتسُع لُه هذِه الّسّلة. 
ابون  ـها ُمنشـغلًة بُصنِع الصَّ ـعادة، إذ وجدْت ُأمَّ كانت »موري« يف حرية، وبعَد عودتِـها من املدرسـة شـعرْت بالسَّ
وزيـت جوز اهلند، فَصِعَدْت إىل أعىل شـجرِة 
الثيِّــامر،  مـن  مزيـٍد  جلمـِع  اهلنـد  جـوز 

ـها:  َرْتـها أمُّ فحذَّ
ال تقطفي شـيئًا! جيـُب أْن نأخَذ ما 

ُتسِقطُه لنا الشجرُة فحسب.
وأضـاَف أبوهـا: لقـد اسـتخَدْمنا 
الثيِّــامَر الـُمتسـاقطَة عـىل األرض يف 
ُصنـِع كليِّ هـذه األشـياء. انُظري! 
َصنْعنـا هـذا الّصابـون، ويف داخلِه 

زهرُة الياسمن.
منُذ ذلَك احلن، بـدأِت األسُة 
النّـخيـل  أوراق  مكانـس  بُصنـِع 
والّســّجاد الـمنسـوج مـن خيـوِط جـوز 
ابوَن  اهلنـد، وصارت تبيـُع يف األسـواق الصَّ

والزيت وعددًا قلياًل من األسامك.
لـّمـا َكـبِــَرْت »موري« أصبحْت ُتـحبُّ 
غرية عىل قشِة  ـالحف الصَّ َنـْحــَت ُصَوِر السَّ
ُق دائاًم واحدًة منها يف  جوز اهلند، كام كانت ُتعليِّ

سلساٍل حوَل ُعـنـِقـها.



سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعَ�ًا مَع عندما تنطُق الصُّ

ـحل النَّ
قصة وسيناريو ورسوم: حسام وهب 18

7أســـامــة - العــــدد 819  آب 2021 مأســـامــة - العــــدد 819  آب 2021 م6

إّنـها نحلٌة! سُأمِسُك هبا.

احذري! سَتـْلَسُعك!

انتبهي!

ابتعدي عنّـي! لن ُأؤِذَيك. ُأريُد بعَض العسل فحسب.

 جيُب أن أصَل إليها.
ال ُبدَّ أّن فيها كثريًا 

من العسل.

كاَن عليِك أاّل تقرتيب كثريًا.

 إّنـها ُتؤلـُمني.

علينا أاّل نقرتَب من خاليا 
النَّـحل يا ليىل!

ال، لن أقرتب. إنَّ لسعاتِـها ُمؤلـمٌة.

 تفّضيل! هذا بعُض العسل 
الطَّازج، لكْن ِعديني بأاّل 

تقرتيب من النَّـحِل 
مـّرًة ثانية.

نعم، يا ليىل! وذلَك حفاظًا عىل النَّـحل 
وحفاظًا عىل أنُفِسنا.

العسُل لذيٌذ، لكنَّ اللسعاِت ُتـؤلـُمني. لن ُأعيَدها ثانيًة.

 أنا آسفة.

َق العسِل الطَّازج. لقد أردُت َتذوُّ

حلَة   نعم، ُمؤلـمٌة، لكنَّ النَـّ
حينام تلسُع متوُت ِمن 

فوِرها، لذلك علينا أاّل 
نقرتَب منها.

ها قريب.  سأتبُعـها. ال ُبدَّ أّن ُعشَّ
 سنأكُل العسَل الطَّازَج اليوم.



ـــــــــة األمواُج والغـيـمقصَّ احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

رسوم: رامز حاج حسين قصة: صبحي سعيد قضيماتي
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امء، وهي  كانت األمواُج تتقافُز فوَق سـطِح البحر، كأّنـها تسـعى لتقفَز إىل السَّ
تنظـُر إىل الغيوم الـُمتلّونـة والـمـائجة، كأّنـها يف ملعٍب، حتتفُل بأعراِس الّشـتاء، 
عـوُد تعـزُف أحلاَنـهـا، وُتعبيِّـُر عـن أحالم الغيـوم، وهي ترتاقُص يف السـامء.  والرُّ
ـها: أّمـي! أحلـُم بأْن أقفَز إىل األعىل ألكوَن غيمًة يف السامء. أقفُز  سـألْت موجٌة ُأمَّ

عود. وأقفُز، فُأفلُح يف الوصول إىل فضاء الغيامت ألرُقَص معها، وُأغنّـي مَع الرُّ
قالـِت املوجـُة األّم: كثـرٌي مـن األمـواج يصعـُد إىل السـامء يف شـكِل قطـراٍت 
يُح، وَتنُقـُلها يف شـكِل غيوم إىل احلقول العطشـى، وسـيأيت  ُمـتبـّخرة، حتمُلـها الريِّ
عود إىل السامء يف رحلٍة ُمـمتعة، هيطُل فيها قلُبِك مطرًا، يروي عطَش  دوُرِك يف الصُّ

الـحقول، وُيـخِصُب األرَض، ويرسُم يف احلياة أمجَل لوحاِت الربيع.
مل َيُطـْل حلـُم املوجة طوياًل، حّتـى وجدْت نفَسها تصعُد إىل السامء، وتتـحّوُل 
ـَل  إىل غيمـٍة مجيلـة ُتشـارُك يف أعـراس الغيـامت يف طريِقـهـا إىل الـحقول، لُتشـكيِّ
اللوحـاِت البديعـَة للربيع، وكانِت الغيـامُت ُتؤّدي مهـّمـاهتا عـىل أكمِل وجه، إذ 

ًا هبطول الـمطر، شـاكرًا البحَر عىل هداياُه الّثـمينة، وحَن يرسي الـمطـُر  يتصاعُد حفيُف األشـجار، ُمبشيِّ
َدها  يف عروق األشـجار تتأّلـُق ُخرَضُتـها، وتسـتمتُع األغصاُن بتغريد الطُّيور، وهي تشـكُر الـمطَر الذي َزوَّ
ُل األشـجاَر العاريَة إىل بسـاتَن ُخْضـٍر ُمـزهـرة، َيزوُرها األطفـاُل، فَتغمُرهـم البهجُة، وهم  برحيـٍق ُيـحـويِّ

ّحَة والعافية. ـَل باألريج الذي يـمـنحهم الصيِّ يـمرحوَن وَيستنِشُقوَن نسيَمـها الـُمـحـمَّ
وتلـَك الـموجـُة التي كانـْت حتلـُم بالقفز إىل السـامء لتلتـحـَم ببحِر الغيامت، ها هي ذي اآلَن تسـبُح يف 

ّوار، وهم َيقُضوَن أمجـَل األوقات، ُيطاِرُدوَن  عروِق األشـجار وأوراقها، وتسـتقبُل الـزُّ
الفراشـات، وُيشـاِرُكوَن العصافـرَي وأساَب النَّـحـل فـَرَحـها بـميـالد الربيع 

ُ الناَس بالـخري، واآلَن تصبُّ الغيامُت بعَض مياهها عىل رؤوِس  الذي ُيبشيِّ
ـَل األهناَر التي تشقُّ طريَقها، عائدًة إىل البحر ثانيًة، لتعيَش  الـجبال لُتشـكيِّ
دًا، ويف ذاكرتِـها رحلـٌة مجيلة،  فـَرَحـُه بعـودِة بناتِـِه القطراِت إليـه ُمـجـدَّ
عاَشـْتـها يف رحـاِب الـحقـول مـَع الطُّـيـور واألطفـال. قالـِت األزهاُر 
يَت مهـّمـاٍت ال ُينكِـُر  واحلقوُل والطُّـيور: ُشكرًا يا صديَقنا البحر! لقد أدَّ

أحٌد أهـّمـّيـَتـها وقيـمَتـها العظيمة.



»أحـبُّ جملـة أسـامة، وأنتظُرها كلَّ شـهر، وُيسـِعُدن 
أن ُأشـارَك أصدقائـي احلديَث عن موهبتي املوسـيقية عَ� 
عـىل  العـزَف  اخـرتُت  صفحاهتـا. 
آلـة الكـامن، وأنـا يف الرابعـة من 
عمـري بتشـجيٍع من والـَدّي، 
كام أنني شـعرُت بأّنـها ُتناسُب 
شخصيتي. شاركُت يف حفالٍت 
مدرسـّية عـّدة، ويف حفـِل تكريم 
الفنّـان صباح فخري الـذي ُأقيـَم يف دار 
ُل عزَف  األوبـرا مَع األوركسـرتا الوطنيـة لألطفـال. ُأفضيِّ
مقطوعـاٍت رشقّيـة وغربّيـة مَع ُمتابعـِة منهاٍج موسـيقـّي 

د، كام أبحُث دائاًم عن مقطوعاٍت  ُمـحدَّ
وأحـاوُل  جديـدة،  موسـيقّية 
ب،  عزَفـهـا كـُجـزٍء مـن التدرُّ

جوائـز  عـىل  حصلـُت  وقـد 
تقديرّية من الـمدرسة«.

واآلن يـا أحّبائـي! رأيُتــم أّن النّـجـاَح الكبـري يبـدُأ بخطواٍت 
رِي ُقـُدمًا عىل طريق تنـميِة مواهبِـكم.  صغرية، فال َترتّدُدوا يف السَّ

أصدقائي ُمـحّبـي الـموسـيقا والعزف! تعالوا نتعّرف هذِه الـمواهَب الـموسيقّية التي 
تأّلقْت عىل الـمسارح، وحصلْت عىل شهادات تقدير! هّيا بنا!

مواهب صغرية
خطواٌت ناعمٌة 

ـم الـموسيقـّي
َّ
ـل عىل السُّ

كـــــالنَّْقش يف الـحَجــــــر

إعداد: رامه الشويكي

 )13 سنة(: ريــن زكريــــــــــا

 )10 سنوات(: تــــاج زكريــــــــــا

 )11 سنة(: ليليت الشوا
ختاِن موهوبتان

ُ
اتأ تطـــــــــــــــويـــــــــــــــُر الــــــــــــــــذَّ
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»اكتشـفُت موهبتي املوسيقية منُذ مخس سـنوات، إذ بدأُت 
ب يوميًا بتشجيٍع من والَدّي وُمعّلمتي، وحرصُت  بالتدرُّ
عىل تنظيم وقتي بن العزف والدراسة. اخرتُت آلَة 
البيانـو ألننـي أحبُّـها، ولطاملـا تـمنّيُت العزَف 
عليها، فهي ُتعبيِّـُر عن شـخصيتي وموهبتي. 
أحـبُّ أن أعزَف املقطوعات الكالسـيكية 
لكبار املوسـيقين مثل: )بيتهوفن وشوبان 
وموزارت(... شاركُت يف ورشة 
عمـل يف لبنـان، وحصلـُت فيها 
عىل شـهادة خ�ة، كام شاركُت يف 
حفـالٍت ُأقيـَمـْت يف مكتبة 
األسـد الوطنيـة ويف املركز 
الـذي  الروســّي  الثقافــّي 

منـَحـني شهادَة تقدير«.

ب يوميـًا يف معهد صلحي الوادي منُذ ثالث سـنوات. شـّجعني أيب وأّمــي وُمعّلمتي عىل العزف،  »بـدأُت بالتـدرُّ
وقد اخرتُت البيانو ألنني أحببُته، وأحببُت عزَف ُأختي الُك�ى رين عليه، واآلن أصبحُت أعزُف مقطوعاٍت بسـيطة. 
شاركُت يف ورشة عمل يف لبنان، ويف حفالٍت ُأقيـَمت يف مكتبة األسد الوطنية ويف املركز الثقايف الرويّس الذي حصلُت 

منه عىل شهادة تقدير«.



الُقـدس
رسوم: نسرين عمران ِشعر: إبراهيم عباس ياسين

قصيــــــدة
ديـــواُن طفـولتنــــــــا
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ـامْء زهرُة األرِض وقنديُل السَّ
مهبُط النُّوِر وَمـْهــُد الكِ�ياْء

َقْن زينُة األعياد، ُعرُس الــَمْشِ
موطُن األنواِر، ثان الِقْبـَلـَتْن

هوْر لـم تزْل َرْغــَم الدُّ
جى ُشعلَة ُنوْر يف الدُّ

وأعاليها تقوْل
ُسوْل ِمـْن ُهنا مـرَّ الرَّ
إّنـها الُقدُس الـحبيَبْة
فخُر أمـجاِد الُعروَبْة
ثـمَّ جاَء الليُل، جاْء

ـتاْء كأعاصرِي الشيِّ
َيْزَرُع األرَض ُشـُرورا

امواِت ُغرورا والسَّ
وا ـها الغاُزوَن أريض لن َتـُمـرُّ أيُّ

أنتـُم َبْغـٌي وُعْدواٌن وَشــرُّ
هذِه األرُض لنا

وستبقى ُحْلـَمـنا
دوْر بدِم األحراِر نفدي والصُّ

ُتْرَبـها الغايل الطَُّهـوْر
ليَبْة وفلسطُن السَّ

لـم ولن تبقى غريَبْة
سَتُعوُد الُقدُس َرغــَم الغاِصبْن
وُتغنّي الشمُس بالنَّرص الـُمبْن

***



  َمـَحـّطــات
ِمـْن ُهـنا وُهـناك...

إعداد: بتول يوسف

البيزتا
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واآلن 
أن  بعــَد 

طبقــــًا  َصنْعنـا 
من البيتـزا اللذيـــذة، 

ونا عن  ما رأيكم يف أن ُتـخِ�ُ
أنواٍع ُأخـرى منها وعن طريقِة 

ُصنِعـها؟ نحُن يف انتظاِركم.

تعالوا نصنع البيزتا!
نطلـُب ُمسـاعدَة والدتِنـا يف إعـداِد عجينٍة 

طرّية، وبعَد أن ختتمـَر هذه العجينة، نفرُدها 
داخـَل وعـاٍء حيتمـُل حـرارَة الُفـرن، ثـّم 

نضُع فوَقـها صلصَة البندورة والفليفلة 
اخلـرضاء والفطـر وعـددًا مـن حّبات 

نضـُع  وأخـريًا  رة،  والـذُّ الزيتـون 
الـُجبـَن الـمـ�وش حّتـى ُنغطيِّـَي 

الـُمكّونـات كّلـهـا، ثــّم نضُعها 
يف الفـرن، وحـَن تنضـُج ويبـدُأ 

الـُجبـُن بالذوبـان ُنـخِرُجـها، 
ونـرشُّ عليهـا قليـاًل مـن 

الرحيان لُتصبَح جاهزًة 
لألكل.

ُمكـّوناٌت بسيطة!
نات  ناٍت بسـيطة، وهي الطحُن واخلمريُة لُصنع العجينة، إضافًة إىل الـُمكويِّ البيتزا طعاٌم لذيٌذ جّدًا، ُتصنَُع من ُمكويِّ
الرائعـة التـي ُتضـاُف إىل صفيحة العجـن، وختتلُف هـذه الـُمكّونات باختالف نـوع البيتزا الـمصنوعـة، وأهـمُّ هذه 

الـُمكّونات الـُجبُن الذي يأخُذ قوامًا سميكًا ومّطاطيًا.

أشهـُر أنواعها...
تعوُد أصوُلـها إىل ُدَوِل رشِق البحر األبيض الـُمتوّسط كاليونان وتركيا، 
ثــّم انتقلْت إىل إيطاليا، ثـّم إىل أمريكا، وبدأت الـمطاعـُم بابتكار أنواع 
جديدة وُمـمّيزة، وذلك بإضافِة ُمكّوناٍت جديدة إليها، وأطلقت عليها 
أسامء ُتناسُبـها، ومن أشهر هذه األنواع: بيتزا 
البنـدورة، وبيتـزا النقانق، وبيتـزا ُكـَرات 
الـخـرضاوات  وبيتـزا  اللحـم، 
الـمشـوّية، وغريهـا... وهكذا 
ازدادْت شـهرُة البيتـزا، حّتـى 

أصبحْت طعامًا عالـمـّيًا.

أصدقائـي! 
حينـام أسـأُل أيَّ طفـل 

ألقـاُه ُمصادفـًة عـن الطعـام الذي 
ُله، فإّنني أتوّقُع أّنُه سُيـجـيُبني بأّنُه  ُيفضيِّ
ُيفّضــُل البيتـــزا. هــل ُتـحبُّــوَنـهــا 

فكم  يـا أحّبائـي! تعالـوا معـي ُأعريِّ
بعَض الـمعلومات عنها!



ـــــــــة الفأُر فريدريكقصَّ احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

ُمرتجمة
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تقـوُل احلكايُة إّن فأرًا َمـِرحًا اسـُمُه فريدريـك، كاَن يعيُش يف حقول الغابة الكبرية، لكنُّه ال ُيشـبُه بقّيَة الفئران التي 
كانت تعمُل بـجدٍّ ونشاط طواَل الصيف، جتمُع احلبوَب، وتضُعها يف الـمخازن استعدادًا لـمجيء الّشتاء. 

كاَن فريدريـك جيلـُس طواَل النّـهار عىل حجٍر صغري يف مكانِـه الـُمفّضـل يف الغابة، حيُث ُيـمكنُُه أن ُيطِلَّ من هذا 
كَن كثريًا، هناَك حيُث تصُل أشـّعُة الشـمس باكرًا، وتطرُي  املـكان عـىل اجلزء األك� من الغابـة. كاَن ُيـحبُّ ذلـَك الـرُّ
العصافـري، وهـي ُتغـنّـي يف أثنـاء حتليقـها، وتـجلُب الّريُح نسـامٍت ُمعّطرًة برائحة الفواكه الّشـهّية إىل أنف فريدريك 

الصغري. 
كانت الفئراُن ال ُتـحبُّ طريقَة فريدريك يف الّلـهو والـمرح. سأَلـُه أحُدها: 

ملاذا ال ُتساعُدنا يا فريدريك؟ ملاذا ال جتمُع الغالَل مثَلـنا مجيعًا؟ 
يها العصافري، وأحفُظ احلكايات التي  أجـاَب فريدريـك: َمـْن قاَل لك إّنني ال أعمل؟ إّنني أمجُع األغنيات التي ُتغنيِـّ

يح. تروهيا الريِّ

ترجمة: أريج صالح

رسوم:  صباح كال

قصة: كيرا فيستفال

ضحـَك الفـأُر، وقـاَل لفريدريك: وهل متأُل األغنيـاُت واحلكايات ُبطوَننا حن نجوُع يف الشـتاء؟ وهل سُتشـِعُرنا 
فء يف ليايل ال�د القارس؟! بالديِّ

عادِت الفئراُن إىل العمل، أّما فريدريك فقد بقـَي جالسًا عىل احلجر يستمتُع بام بقـَي يف اخلريف من أّيام دافئة. 
مّرِت األيام، وتساقطْت أوراُق األشجار، ولـم َيُطـِل الوقُت حّتـى جاَء الّصقيُع يف الشتاء. بقيت الفئراُن يف ُبيوتِـها 
الدافئـة الـُمـمـتلئـة بـام لذَّ وطاَب مـن األطعمة. كانت بطوُنـهـا ُمـمتلئًة بالطعـام، لكنّها عىل الرغم مـن ذلك مل تكْن 

سعيدًة. كانت تفتقُد الربيَع والصيف، وتشعُر بامللل، بل إّن بعَضـها لـم َيُعـد حيتمُل هذا احلبَس، ورشَع يبكي. 
جلـَس فريدريـك يف بيتِه وحيدًا وجائعًا. صاَر بطنُُه ُمسـطَّحًا من اجلوع. فّكـَر يف زيارة أصدقائه لعّلُه ينسـى اجلوَع 
والـ�َد والوحدة. لـّمـا اسـتقبَلُه األصدقاُء بفرٍح نيَس آالَمه، واسـتعاَد مرَحُه، وبدأ حيكي هلـم احلكايات التي مجَعها يف 
الصيف، وُيغنّـي هلم األغنيات التي َحـِفَظها من العصافري. نجَح فريدريك يف تسـليِة أصدقائه الذيَن استعاُدوا الـمرَح 

والسعادَة من جديد. 
بقيت الفئراُن يف الشـتاء ُتثرثُر وتضحُك من حكايات فريدريك، حّتى إّن األياَم الباردة مّرْت سيعًا ُدوَن إحسـاٍس 
بالـملـل، ولـّمــا فـرَغ فريدريك من رواية آخر حكايٍة من حكاياتِه كاَن الشـتاُء قد رحل. أرشقِت الشـمُس، وعادت 
العصافـري، وتفّتـحت ال�اعُم الصغرية. لقد عاَد الربيع، وبفضِل حكايات فريدريك وأغنياتِه الـُمـمتعة مل َيُطِل انتظاُر 

فِء كام كاَن َيـحُدُث كلَّ عام. الفئران فصَل الديِّ



سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعَ�ًا عندما تنطُق الصُّ

رسوم: عالء ديوب

ـطر
ُ

ـملُة والـف النَّ
قصة وسيناريو: د. علياء الداية

19أســـامــة - العــــدد 819  آب 2021 مأســـامــة - العــــدد 819  آب 2021 م18

صباح اخلري 
أّيـُتـها النّـملة!

صباح الـخري
 يا جاَرنا اجلديد!

يا لُه من ربيٍع مجيل!
أنا ُأحبُّـُه كثريًا.

بالتأكيد، فالّطقُس رطٌب، 
وُبرودُتـُه الـُمنعشُة ُتناسُبَك اآلن.

املكاُن مريٌح جّدًا هنا ورائع.

ُرّبـمـا، لكنّـَك َتُسدُّ مدخَل بيتِنا.

حّقًا؟ أنا آسٌف جّدًا. 

يبدو أّن كلَّ ُفطٍر ينمو 
يف مكاٍن خمتلف. 

يا لـجامِل الـمطر! أنا سعيد.

هّيا بنا يا نـمالت! 
سنهرُب إىل الداخل.

أيَن أنِت أّيـُتـها النّـملة؟ الـمطُر مجيل.

أنا ُأحبُّ الشمس.

هل أنِت صاحلٌة لألكل؟

ال، وأنت؟

ال، ولكْن ثـّمـَة أنواٌع ُمـحّددٌة من الُفطر تصلُح 
لألكل وطّيبُة الـمذاق. هل تعلمَن أّن الّطحالَب 

والكمأة هي ُفطٌر أيضًا؟

الُفطُر ليَس نباتًا. النّباتاُت مملكٌة، 
والُفطرّياُت مملكٌة ُأخرى.

حّقًا؟ سُأخُ� الـجميَع 
هبذه الـمعلوماِت اجلديدة.



ـّي حاسوٌب قابٌل للطَّ
رسوم: رامز حاج حسين إعداد: ضحى جواد

معـًا نستفيـد، وَنتعلَّــُم الـجـديـد...

أحـبُّ القراءَة كثـريًا، وأحرُص عىل اقتنـاء الُكتب، فـإذا لـم أجد الكتاَب الـذي ُأريُدُه 
ـابكة، وحصلُت عليـِه إلكرتونّيًا. يف الـمناسـبة يا أحّبائـي! ِمـن أحدِث  بحثـُت عنه يف الشَّ

أنواع احلواسيب حاليًا احلاسوُب القابُل للّطـييِّ كأّنُه كتاب! 

يا لبيب!  ماذا لو؟

اخـَتـــــــْرنــــا لكــــــم... 
 

ُ
كيَف يكون
احلاسوُب 

ـّي؟ قاباًل للطَّ

- ماذا لو شـعرُت بألـٍم وحرقٍة يف عينَـّي، وأنا أقرُأ كتابًا إلكرتونيًا، أو أحلُّ 
واجبًا مدرسّيًا عَ� احلاسوب؟ ماذا أفعُل ألجتنَّب إرهاَق العينن؟  

لبيـب: ثـّمـَة إجـراءاٌت عّدة ُيـمكـُن اّتباُعـهـا لَتـجنُّب إرهاق 
العينـن، منهـا: تكبـرُي حجـم النُّصـوص الـمقـروءة بحيـُث تكوُن 
ُمـرحيًة لعينَـي القارئ، وضبُط درجة إضاءة الشاشـة بحيث ُيـمكُن 

التَّغلُُّب عىل ُمشـكلِة جفاف العن التي ُتسـبيِّـُبـها األشـّعُة الساطعة، 
بة للعن بَن حٍن وآخر  وُيـمكُن أيضًا استخداُم القطرة الـُمرطيِّ

ْر أاّل ُتطيَل  للتَّـخلُّص من هذا اجلفاف الـُمسـبيِّب لألمل، وتذكَّ
اجللوَس أمام شاشـة احلاسـوب، وأن تأُخَذ قسطًا من الراحة 

كلَّ نصِف ساعة.     

»أقــرُأ بالعربّية« موقٌع تعليمـيٌّ لألطفال، ومنّصٌة هتدُف إىل التشـجيع عىل القراءة باللُّغة العربّية، وذلَك عَ� إتاحِة 
مكتبٍة رقمـّية شاملة تضـمُّ أكثَر من )٦٠٠( كتاٍب من ُدوِر نٍش رائدة.

  )www.ireadarabic.com(

 )OLED( احلاسـوُب القابُل للّطـّي حاسـوٌب حمموٌل حيتوي شاشـة  
مزدوجـة قابلـة للّطـّي يف ُمـنتَصِفـهـا عَ� مفصل، وهذا ما جيعُل احلاسـوَب 
يف شـكِل كتاب. وتلحُق به لوحُة مفاتيح مغناطيسـّية، كام ُيـمكُن إدارُتُه 
أيضًا باسـتخدام األوامر الّصوتية أو القلم اإللكرتوّن. 
إّنـُه حاسـوٌب يف حجـم  مـا أمجَلــه! 
كتاب! تشعُر، وأنَت تستخدُمُه، 

كأّنَك ُتطالُع كتابًا أو جمّلة.

لبيب وعلوم احلواسيب
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بريد األطفال
واحــــُة اإلبــــداع الطُّفــــويّل

جُل الفقريأصدقاء كالقمر الرَّ تاال خليل
ماثيو الفريحات)13 سنة(

)9 سنوات(

ينتـمـي العقرُب إىل طائفـة العنكبوتّيات، ويعيـُش يف املناطق 
قوق وحتَت احلجارة  احلاّرة واجلاّفة، ُمـختبئًا يف اجلحور والشُّ

طوبـة، وَتـجنُّبـًا  خـور، التـامسـًا للرُّ والصُّ
حلـرارة الشـمس. غالبّيـُة العقـارب 
سـاّمة، ولدغُة بعِض األنواع 
ُتعدُّ َخـطِـَرًة جّدًا عىل 

اإلنسان.

ـوكوالته غنّيـٌة باملعـادن، ومفيـدٌة للبـَشة، وُتقليِّـُل نسـبَة  الشُّ
ومفيـــدٌة  م،  الـــدَّ يف  الكـوليسـتـرول 
لألّمـهـات والـمواليـد، كـام أّنـها 
بالسـكتة  اإلصابـة  خطـَر  ُتقليِّــُل 
الـمـزاَج،  ـُن  وُتـحسيِّ ماغيـة،  الديِّ
وُتشـِعُر الشـخَص بأّنـُه يف حـاٍل 

جّيدة.

معلومة مفيدة
معلومة مفيدة

طرفة أعجبتين

ياء، وعىل الرغم من وجود كثرٍي مـن الغيوم أحيانًا أراُه ينظُر حينام أنظُر إىل القمر، وأتأّمُلُه وسَط السامء الـُمظلمة أقوُل يف نفيس: كم ستكوُن سامُؤنا كئيبًة وحزينًة  بأّن احلياَة معه أصبحت أمجَل وأغنى. دوَن انتظاِر أييِّ مقابل، كام ينصُح ُكلٌّ منّا اآلخر. هكذا هي الصداقة، نوٌر يتألألُ يف قلوبنا، نشعُر وطموحاتنا، ونتعاوُن عىل إنجاز كثري من األعامل املفيدة، فيأخُذ كلٌّ منّا بيد اآلخر بمحّبٍة واندفاع، خيطْر لنا أن ُنصادَقهم يومًا، نتبادُل األفكاَر معًا، ويبوُح كلٌّ منّا بمشاعره لآلخر، ونتـحّدُث عن آمالنا كاألقامر، ُيضيئوَن ُظلَمـتها، ويملؤوهنا بالبهجة. إّن سـعادَتنا احلقيقّية تتـحّقُق مع أشخاص ُبَسطاء لـم إلينـا نظـرًة ُمـمتلئـًة باحلنان تغمـُر أرواَحنا باألمل والسـعادة، وهكذا هـم األصدقاء، َيدخُلـوَن حياَتنا مـن ُدونِـه، فهو من يبعُث فيهـا اجلامَل والضيِّ
أصدقائـي  يـا  لكـم  تـحـيّـة 
األوفيـاء! أنتـم كالقمر يف 

سـامِء قلبـي، لكنّكـم ال 
تـختفوَن أبدًا.

فاطمة حبيب
 )12 سنة(

الـجواب: تـّموز.

أحجية
الذي  هر  الشَّ اسُم  ما 
حرٍف  أّوَل  حذفَت  إذا 
منُه أصبَح اسَم فاكهة؟

مازن أحمد
 )11 سنة(

إبراهيم حمود 
)9 سنوات(

جُل كثريًا، ووجَد حاّلً لـُمشـكلِته، فقاَل لنفِسـه: إْن بقيُت كاَن هناَك َرُجٌل فقرٌي ال يملُك شـيئًا، وكان يطلُب إىل الـمـاّرة املساعدَة، لكنّهم مل يتعاطُفوا معه، ومل  التعـُب واجلـوع، حّتى نجـَح أخريًا يف إجيـاد عمٍل يف اليوم األول، لكنُّه مل ييئْس، فظلَّ ُيكّرُر الـمحاولَة أيامًا عّدة، وقد أهنَكُه يبحُث عن عمٍل هنا وهناك، يسـأُل أصحاَب املحاّل الّتـجارّية. مل جيْد عماًل هكذا فلن أستطيَع العيَش بكرامة. ال ُبّد أن أجَد عماًل أكسُب منُه رزقي. هنَض َيـحُصْل منهم عىل يشء. فّكـَر الرَّ
مناسـب، فقـد اسـتقبَلُه نـّجـاٌر طّيـُب القلب، 

ُجـل! ما رأيك  وسـاعَدُه، وقاَل لـه: أيُّـها الرَّ
جارة،  يف أن تعمَل يف ورشتي؟ سُأعّلُمَك النيِـّ

وأعطيَك أجرًا شـهريًا، لكنّني أطلُب إليك أن 
تكـوَن أمينًا وصادقًا وخملصًا يف عملك. وافَق 
الفقـري، وفرَح كثريًا، وشـكَر النّـّجار، وقاَل 

له: أعُدَك بأن أفعَل ما بوسعي.

ُس التَّالميذ: سأَل الـُمدريِّ

 الثَّعالُب تلُد أم تبيض؟
 أجاَب أحُدهم: 
الثَّعـالـُب مّكـــارٌة 

يا أسـتاذ! ُيـمكِـُنها 

أييِّ  فعـُل 
يشء!
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يزن البحر
 )10 سنوات(



فنانو المستقبل
ة حريَّ يف ريشتهم ألواُن الطَّيف السيِّ

رمزي الضحاك
 10 سنوات

لين وتي
 9 سنوات

غسان الشويكي  
5 سنوات

حسين خليل
 9 سنوات

مياس عزام
 9 سنوات

لور عزام 
 10 سنوات

فادي شيحا 
 9 سنوات

كريم الست
 12 سنة

سرى األزغب 
 11 سنة

هادي شيحا 
 9 سنوات
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سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعَ�ًا عندما تنطُق الصُّ

رسوم: عبد الوهاب الرجولة

مسابقُة الـجري
قصة وسيناريو: خليفة عموري

طهبوب الـموهوب

2

ـــــــــة بقصَّ ديُق الـُمرتَّ الصَّ احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

رسوم: لينا نداف قصة: سناء جواد
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أمحد وخليل صديقان يف صفٍّ واحد، وجيلساِن 
معـًا يف مقعـٍد واحـد. كان أمحـد جمتهـدًا ومرّتبـًا، 

وُيـحـبُّ النيِّظاَم يف كليِّ يشء، فدفاتـُره ُمرّتبة، وكتُبُه 
نظيفة، أّما خليل فهو جمتهٌد ونظيٌف أيضًا، لكنُّه كان 

يضُع ُكتَبُه ودفاتَرُه يف حقيبتِِه ُدوَن ترتيب. 
يف أحـد األيـام، دعـا خليـل صديَقـُه أمحـد إىل 

ه. زيارتِه، فوعَدُه بأن يزوَرُه بعَد أن يستأذَن ُأمَّ
ُه، وذهـَب لزيارة  عـاد أمحـد إىل بيتِه، واسـتأذَن أمَّ

خليل، وأخَذ مَعُه دفاتَرُه وأقالَمُه ليكُتبا واجباتِـهام معًا. 
لـّمــا وصـَل أمحـد إىل بيِت صديِقه، سـلَّـَم عـىل والَديـِه، ثـّم دخال 

راسـة، وكانت مفاجـأُة أمحد كبرية. صحيٌح  صة للديِّ غرفـَة خليل الـُمخصَّ
أهنـا ُغرفٌة مجيلة، وفيها كلُّ ما حيتاُج إليـه التيِّـلميذ، لكنّـها تفتقُد إىل الرّتتيب، 

فُكتُب خليل ودفاتُرُه َمـرِمـّيٌة عىل الطاولة عشوائيًا، وكذلك ألعاُبه وثياُبه كانت مبعثرًة يف 
كليِّ مكان.

لـم يشـعْر أمحد بالراحة يف تلك الغرفة، فقاَل لصديِقه: ال أستطيُع أن أكتَب 
وظائفـي يف غرفـٍة غـرِي ُمرّتبة. دعنا ُنرتيِّبهـا، ونضـع كلَّ يشٍء يف مكانِه، ثـّم 

نكتب وظائَفنا بعَد ذلك.
بعـَد قليل، دخلْت أمُّ خليل حتمُل ِقطعًا من احللوى وكوَبِن 
من الشاي، فُفوجئْت لـّمـا شاهدت الغرفَة 
خجـَل  كثـريًا.  ْت  وُسّ ُمرّتبـًة، 
ه، وقاَل هلا:  خليل أماَم ُأميِّ
لقد أخذُت من صديقي 
ُمـهـّمــًا،  درسـًا  أمحـد 
وتعّلمـُت أن أكوَن ُمرّتبًا 

لُتصبَح حيايت أمجل.

ال ُبدَّ من طريقٍة َتـجعُلني أفوُز بالـمركز األّول.

هذِه هي الوسيلُة الوحيدة 
كي ال يتـجاوَزن أحد.

ضاعْت ُفرصُة الفوز.
يا لـحّظي العاثر!

الفوُز يـحتاُج إىل تدريٍب وُمـامرسة. 
سُأِعـدُّ الُعّدَة بـِجدٍّ للـُمسابقِة الـُمقبلة.

ـَم بالعرض؟ ـلَّ ها الـُمتسابق! لـمـاذا تـحمُل السُّ ُـّ أنت... أي
هذا غرُي مسموح.



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

الّسندباُد والعاج
4
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ـندباُد وقتـًا طوياًل دوَن أن ُيغـادَر مدينَتُه للقيام برحلـٍة جديدة، اتَّـفَق مع عدٍد مـن البـّحارة عىل  بعـَد أْن أمـَ� السيِّ
ـلًة ببضائَع نفيسـة  د، ومَع رُشوِق الّشـمس، انطلَقِت الّسـفينُة ُمـحـمَّ اخلـروج يف جتـارٍة عـَ� البحار، ويف اليوم الـُمحدَّ
لبيِعـهـا يف البـالد البعيـدة، وبعَد ثالثة أيام مـن انطالِقـها، هاَجــمـْتها عصابـٌة من القراصنة، فقفزوا إىل َمْتِن الّسـفينة 

ـُهوا الّسفينَة  ُمْشـِهريَن أسلحتهم يف وجِه السـندباد وأصحابِه، ووجَّ
إىل جزيرة بعيدة، ثـّم قّدُموهم إىل زعيـِمـهم أسى.

ويف يـوم من األيّـام، اصطحـَب أحُد أعـواِن زعيــم القراصنة 
ـندباَد إىل غابـة كثيفـة يف اجلزيـرة، وأَمــَرُه بـأن يتسـّلَق إحدى  السيِّ

األشجار، وينتظَر ُقـدوَم قطيِع الِفـَيلة، ثـّم قاَل لُه: 
ْب جّيدًا، ثـّم أطلْق سـهـَمـَك  حَن ترى فياًل  ذا ناَبِن طويَلِن، صويِّ

نـحَوُه. 
دًا كثـريًا يف صيِد خملوٍق  ـندباَد  يف الغابـة ُمـرتديِّ ُجــُل، وترَك السيِّ غـادَر الـرَّ

ُمسـالـٍم كالفيـل، وقـد أدرَك أّن الـّرُجَل أمَرُه بأن يصيَد ذلـَك الـحيواَن الّضخـم 
ـلوك، لكْن لـّمـا وصَلِت  للحصول عىل عاِجـِه الّثـمن فقط، فانزعَج كثريًا ِمـن هذا السُّ

الِفـَيلُة وقَفْت وَحّدَقْت إىل أعىل الشجرة نـحَو السندباد الذي شعَر بخوٍف كبري. 
ها بُقّوة، فسقَط السندباُد ِمن  فجأًة، لفَّ قائُد القطيع ُخرطوَمـُه حوَل الّشجرة التي كاَن السندباُد واقفًا عليها، وهـزَّ

فورِه عنَد قَدَمـي الفيل قائد القطيع، فَخـِشـَي أن َيدهَسُه، لكّن شيئًا من ذلَك لـم َيـحُدْث،
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 فقـد مَحـَلُه الفيُل، ووَضَعُه عىل ظهِره، ثـّم سـاَر قطيُع الِفَيلة بَن األشـجار، حّتـى وصـَل إىل غابٍة َمـخفّيٍة غامضة، 
فأنـَزَل الفيُل الّسندباَد بُلطٍف عىل األرض، وترَكُه. 

نظَر الّسـندباُد َحوَلُه َدِهشـًا، فشـاهَد غابًة ُمـمتلئًة بِعظـاِم الِفـَيلة وباألنياب العاجيَّة الرائعـة. لقد كانت تلَك مق�ة 
ُه يريُد أنياَبـها فقط، فأخَذْتُه إىل  الِفـَيلة األسـطورّية التي سـمَع عنها يف قصٍص كثرية، حيندئٍذ أيَقَن أنَّ الِفـَيلَة عَرَفْت أنَّ

هذا الـمكان، كأّنـها تقوُل له: 
هذا طلُبك. خْذ ما شئَت بنفِسك، لكن اتُرْكنا بسالم.

ُه وجَد كنـزًا ثمينًا، وبعـَد أْن زارا مقـ�َة الفيلة معـًا، عادا إىل  ُجـَل بذلك فرَح كثـريًا، ألنَّ لـّمــا أخـَ� السـندباُد الرَّ
ـال عليه َسـّلَتِن ضخـمـَتِن ُمـمَتـلِئَتِن باألنياب العاجّية،  زعيــِم القراصنـة يف اجلزيرة، راكَِبْنِ أحَد الِفـَيلة، وقد حـمَّ

وبعـَد بْضـِع رحالٍت إىل مقـ�ة الفيلة، صاَر مـخــَزُن الزعيـم ُمـمتلئًا بالعاج، فطلَب الّسـندباُد إليـِه أن ُيطلَِق ساَحُه 
هـو وأصحابـه ُمكافأًة هلـم، فوافَق الـزعيـُم، وأطلـَق ساَحـُهم، بعَد أن أعطى السـندباَد كّمـّيًة كبـريًة من العاج، ثـّم 
هة إىل وطنِهم، ويف طريِق العودة باَع السـندباُد العاَج الذي مَعُه، واقتسـَم ثـمنَُه مَع  ـفن الـُمتوجيِّ أبـَحـُروا يف إحدى السُّ
َثـهم عن تفاصيِل ُمغامَرتِـِه مَع الِفـيلة، وعن األخطار التي واجَهـْتُه  بـّحـارِة السـفينة، وأم� وقتًا ُمـمتعًا معهم، وحدَّ
خيِّ واألفاعي العمالقة، ثــّم اّتفُقوا عىل القيام برحلٍة  يف رحالتِـِه السـابقة، وكيَف نـجـا من وحِش البحر ومن طيوِر الـرُّ

جديدٍة حن ُتساِعُدهم الظُّروف.
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األوزان:
ورهام  وزيـد  »مالك 
مخسـُة  وكـامل«  وسـمر 
معرفـَة  أراُدوا  أصدقـاء 
أوزاهنـم، فهـل تسـتطيُع 
ذلـك  يف  ُمسـاعدهَتم 

ومعرفَة وزِن ُكلٍّ منهم؟

فّكر معنا
لنَُحـلَّ هــذي الـمسـألــة!

رسوم: أحمد حاج أحمد إعــداد: ديمــــة إبـراهيــــم

حلـــــــول فّكــــــــــــر معنـــــــــــــــا للعــــــــــــــــــــدد 818 مــــــــــــن أسامة )تموز 2021(

 الـمتاهة: 
هاَب إىل منزلِه، وعىل الـّرغم ِمـن أّن الطُّرَق الثالثة ُتوِصُلُه  ُيـحـبُّ صديُقنـا الـُخلد الـّرقـَم ثالثة كثريًا، ويريـُد الذَّ
بسـالم إال أّنـُه يريُد ُعبـوَر الطريق الذي يـحتـوي يف ناتـِجه العدد )333(، فهل تسـتطيُع ُمسـاعدَتُه يف معرفة الّطريق 

الصحيح؟
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رة »هيتوري«:حلُّ لعبة األرقام الّناقصة »سودوكو«: حلُّ لعبة األرقام الـُمكرَّ

- الطريُق األّول: 15+3-9+5×2-2÷5+2×75-5×4
- الطريُق الثان: 2-18+14÷2×45+3×5-5٠÷113+2+1٠+1٠

- الطريُق الّثالث: 4-5+5÷2×55+9×2÷3-8٠
مالحظة: ينبغي لك إجراء العملّيات احلسابّية يدوّيًا عىل الورقة من ُدوِن استخداِم اآللة احلاسبة.

مالحظة: األوزاُن كّلها حمصورٌة بَن )4٠( و)5٠( كغ، وزيد هو أقلُّـهم 
وزنـًا، ورهـام يف الـُمنتَصـف، وجمموُع أوزان الـخمسـة )229( كـغ، ووزُن 
مالـك يزيـُد عـىل وزن رهام بــ)3( كغ، أّمـا وزُن زيد فهو أقلُّ مـن وزن رهام 
بــ)5( كغ، كام أّن وزَن سـمر يقلُّ عن وزن مالـك بـكيلوغراَمن، ووزُن كامل 

هو أكُ� األوزان، ويزيُد عىل وزن زيد بـ)1٠( كغ.

الكلمات الـُمـتقاطعة:
1-  الـمعدُن األسايسُّ يف اللبن والـحليب.

2-  صاحُب قانون الوراثة.
3-  الـموطُن األصلـيُّ للجودو.

4-  َجـْمُع »َنَظر«.
5-  ُمـفَرُد »مناظر«.

٦-  أضاَف الوتَر اخلامَس إىل العود.
7-  من الفواكه.

8-  أعرُض أهنار العالـم.

9-  بـمعنى طرَد األعداء.
1٠-  بـمعنى َنَصح.

11- حصَل عىل الّشء.



قصة وسيناريو ورسوم: رامز حاج حسين

سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعَ�ًا عندما تنطُق الصُّ

4

مملكُة األمورّيني

أبو حمدو  وعجاج

مـن  لسـلة  السيِّ هـذِه  يف  وعجـاج  محـدو  أبـو  ُيرافِــُق 
ُمـغامراتِـهـام العالــَم الّتارخيــّي »برهـوم األُحفـورّي« يف 

ورّية الغنّية باحلضارِة والّتاريِخ الـُمِشق. رحلتِِه االستكشافّية عَ� اجلغرافية السُّ
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ُيطلُّ هناٌر جديٌد عىل أصدقائنا، 
وَن الستكشاِف  وهم يستعدُّ

حضارٍة سورّيٍة جديدة.

إىل أين سنـميض عَ� 
التاريخ يا صديقي برهوم؟!

سنـميض اليوم إىل ُعمِق 
ورّية لَتتبُِّع أثِر  البادية السُّ

حضارة األمورّين العريقة.

إذا كاَن سفُرنا إىل 
البادية فانتظران حّتى 

ُأتِـمَّ استعدادي.

إىل أين ذهَب عجاج
يا أبا محدو؟!

قاَل إّن لديه خّطًة 
للّتغلُّب 

عىل حـريِّ البادية.

ما هذا يا عجاج؟!

رأيُت أن نتزّوَد بـام نستطيُع 
من ألواِح الثلج بـام أّننا ُمقبلَِن 

عىل البادية وحرارتِـها الشديدة. 
أتظنُّ أّننا َرجْعنا إىل العرص 
كـّي؟! ـها الذَّ الـحـجرّي أيُّ

أرجوَك يا عجاج! 
َدْعنا من أفكاِرَك هذه، 

حلَة بسالم!  ولنُكِمـل الريِّ

انتَشْت حضارُة األمورّين يف بالد الشام 
وبالد ما بَن النّـهَرين يف األلف الثالث قبَل 
راعة وتربية  الـميالد، واشُتـهروا بالزيِّ
الـموايش، وقد تـجّمُعوا يف ُمدٍن 
صغرية ُقرَب مصادر الـمياه، 

وكانوا أهَل بأٍس وُعنفوان، فقد 
الَح  ُوِصَف األمورّي بأّن السيِّ

رفيُقه، وأّنُه ال يثني ُركبَتُه أي ال 
يقبُل الـخضوَع ألحد.

أكمْل يا برهوم!أجدادي الذيَن أفخُر هبم!

وكاَن األمورّيوَن أصَل حضاراٍت تالية لـحقْت هبم مثل يـمحاض وآشور، 
وُوِصفوا يف ُكتِب الـحضارات السابقة باسم العامليق.

عامليق ونحُن أحفاُدهم! 
هل نحُن أقزاٌم قياسًا هبم؟! 

ههههههه.

حلة،  لن ُأكمَل هذه الريِّ
وعجاج ُيطلُِق هذِه 

الّتعليقات الـُمستفّزة.
عىل رسلَِك 
يا صديقي!

� الّص�!  الصَّ

آٍه منَك ومن 
تعليقاتَِك 
يا عجاج!



ـــــــــة ـورقصَّ فراشاُت النُّ
احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

رسوم: سمارا الحناوي قصة: ديمة إبراهيم
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يف كوكِب األحالم، يف مكاٍن ليَس ببعيٍد عن األرض، تعيُش خملوقاٌت صغريٌة جّدًا، يف غاية اللُّطِف واجلامل، ُتصِدُر 
أضـواًء ُملّونة، وتعمُل بنشـاط طواَل الوقت كأّنـها ُكَتـٌل مـن نار تتـحّرُك برسعِة الضوء يف االّتـجاهات كّلـها. ُتدعى 

هذه الـمخلوقات »فراشات النُّـور«.
بعـَد أْن يفـرَش الليُل سـتارَتُه السـوداء فوَق بيوت النـاس، هتبُط فراشـاُت النُّور عىل كوكـب األرض لتطمئنَّ إىل 
األطفال، وتلتقَط أشياَء غريبًة تائهًة هنا وهناك، ثـّم تعوُد هبا إىل 

كوكب األحالم.
- ملـاذا تلتقُطها يـا لويس؟! ومـاذا تفعُل هبا؟! 
هيا قـويل لنا، فقد جعـَل حديُثِك الشـائُق طريَق 
املدرسـة قصـريًا. كِْدنـا نصـُل، وأنـا أرغـُب يف 

معرفة احلكاية كاملًة.
تلتقـُط  سـُأخُ�ك.  سـارة!  يـا  تـمّهــيل   -
الفراشـاُت األشـياَء التائهَة عديمَة النَّفـع، فُتعيُد 
تركيَبـها، وتصنُع منها ُلـَعبًا ُمدِهشـًة، ويف األعياد، 
بعـَد أن نـخلـَد إىل النـوم، تنطلُق كلُّ فراشـة إىل غرفِة 
طفـل، وتضـُع لـُه هدّيـًة حتـَت وسـادتِه، َصنَعْتـها له بنفِسـها، 

فيستيقُظ صباحًا لريُقَص فرحًا بلعبتِِه اجلديدة.
قالت سـارة: حّقًا يا لويس! كالُمِك صحيـح، فأنا أحصُل عىل لعبٍة ُمـمّيزة يف كليِّ 

عيد.
رّدْت لويس: أتـمـنّى أن تكوَن هدّيُتِك ُمـمّيزًة أيضًا يف هذا العيد يا سـارة! 
أّما أنا فكم أتـمنّى أن أحصَل عىل دميٍة مجيلة ذاِت شعٍر أشقر 

وُفستاٍن وردّي!
هنا أفصحْت سـارُة ألصدقائها عن ُأمنيتِـها، 
وهي احلصوُل عىل مشـبِك َشعٍر 
المـع، ومل يـرتّدْد عـالء يف 
احلديـث عـن ُأمنيتِـه، 

فقاَل لصديقَتـْيه: أتـمنّـى أن تكوَن هدّيتي نّظارًة جديدًة بدالً من نّظاريت هذه، فقد اضطررُت ليلَة البارحة إىل أن أضَع 
الصقًا عىل مقبِضـها األيرس لكي أمتّكَن من َوْضِعـها عىل عينَـّي.

َتنـّهَد األطفاُل من أعامق قلوبِـهم، ونظُروا إىل األعىل، ويف أعُيـنِـهم يلمُع كثرٌي من األمنيات واألحالم، ويف قلوهبم 
أمٌل كبري بأهنا ستتحّقُق يومًا ما.

اقـرتَب املسـاء، واقـرتَب األطفاُل من حتقيـق أحالمهم، لكنَّ لويس مل تلحْظ مـروَر الوقت، ومل تتذّكــْر أمَر اهلدّية، 
ـهـا ُتعـان مـن وعكٍة صّحّية، وهذا مـا اضطّرهـا إىل الـُمكوث ُقرَبـهـا ورعايتها حّتى الصباح. شـعرْت بتعٍب  ألّن ُأمَّ
ـها، واستسلمْت لنوٍم عميق، ولـم تستيقْظ إاّل لـّمـا بدأ صديقاها بطرِق بابِـها  شديد، فأسندْت رأَسها قريبًا من يِد أميِّ

وُمناداهتا، وأصواُت ضحكاهتام متأُل املكان.
هنضـْت لويس، وفتحت الباب، فرأْت سـارة وعالء يف أهبـى ُحّلة، وتذّكرْت أّنُه صباُح العيد. تقّدمْت سـارة نحـَو 
ـعر الالمع الذي حصلْت عليه من فراشـة النُّور، ثـّم ابتسـَم عالء ابتسـامًة  لويس، وبدأْت تدوُر، وتعرُض مشـبَك الشَّ

عريضًة، وقاَل هلا: انُظري يا لويس! لقد حصلُت عىل نّظارٍة جديدة. يبُدو أّن فراشَة النُّور عرفْت ُأمنيتي.
تذّكـرْت لويس أمَر اهلدّية، فاسـتأذنْت صديَقـْيـها، وأسعْت إىل ُغرفتِـها، ورفعِت الوسـادَة بخّفة، وهنا 
شـعرْت ب�ودٍة ترسي يف جسـِمـها كليِّه، وبدأ قلُبـها خيفُق بشـّدة. 

ها: يا للعجب! لقد َنِسَيـْتني فراشتي. قالْت يف سيِّ
ثـّم اّتـجهْت نحو صديَقـْيـها حزينًة، وقالْت هلام:

مـن الـُممكن أّن فراشـتي أخطأِت الُغرفـَة حَن لـم 
َتـِجْدن نائمًة يف سيري، فلم تستطْع َتـْرَك هدّيٍة يل، كام 
أّن أّمـي مريضٌة، ولن أذهَب أللعَب معكام اليوم، لكنّني 

سعيدٌة بـُحصولِـكام عىل هدايا مجيلة.
ديقاِن، وعـادْت لويس إىل  انـرصَف الصَّ
ـها، فوجَدْتـها  غرفة أميِّ
جـــالســــــًة  يف 
تبتسُم،  سيرها 
وذراعــــاهـا 
مفتــــــوحتاِن 
هلـا. أسعـْت إىل 
وعانَقْتـها  حضنِـها، 
عناُقـهـا  فبـّدَد  بشـّدة، 
وزرَع  وتعَبـهـا،  ُحزَنـهـا 

فيها الفرَح والنّشاط.



نا إضاءات
ُ
أطفال

لـحُن األمل

ــورة... كي تكتمــَل الصُّ
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هنضْت لويس، واّتـجَهْت نحَو السـتائر، فرفَعْتـها، وفتحت النوافذ، ثـّم بدأْت بتنظيف الغرفة كأّنـها فراشـُة نور، 
فها هي ذي متسُح الُغباَر هنا، وتضُع األزهاَر يف اآلنية الفخارّية هناك. رقصْت مع الـمكنسة، وغنّْت يف حبور، فاختلَط 
ـها، وبلمسـٍة سـحرّيٍة تـحّولِت الغرفـُة إىل روٍض مجيل ُيبـِهــُج النَّـْفس، ويبعُث فيها  صـوُت غنائها مَع ضحكات أميِّ

الطُّـمأنينة.
ـها. أعّدْت هلا حساًء لذيذًا بـُمساعدة أبيها، وحكْت هلا عن ُمغامراهتا مع أصدقائها،  أمضْت لويس يوَمـها بُصحبِة أميِّ

ولـم تتوّقْف عن تسليتِـها حّتى غلَبـها النوم، وهي جالسٌة عىل ُكرسّيـها.
أطلَّ صباُح اليوم التايل، وتسـّللْت أشـّعُة الشمس النّاعمة إىل سير لويس، وداعَبْت عينيها بُلطف، ففَتـَحـْتـُهـمـا، 
ميَة،  ونظرْت حوَلـها لتجَد نفَسها ُمستلقيًة يف سيرها، وإىل جواِرها ُدميٌة ذاُت شعٍر ذهبـّي وُفستاٍن أبيض. أمسكِت الدُّ

ففتحْت عينيها، ولـّمـا عانَقْتـها قالْت هلا: صباح اخلري!
غرية لويس سـعادٌة مل َتشـُعـْر هبا مـن قبل. محلْت  غمـرْت قلـَب الصَّ

َيـها هدّيَتـها  ـهـا لرُتِ هاَب إىل أميِّ ُدميَتـهـا، وقـد أرادت الذَّ
اجلديـدة، لكنّـها ُفوجئـْت هبا تقُف عنَد بـاِب الُغرفة، 
 : وُتراقـُب فرَحـها، وقبَل أن تتكّلــَم لويس قالِت األمُّ

ساحميني يا لويس! ليَس لديَّ ُقامٌش ورديٌّ ألخيَط 
لُلعَبتِـِك ُفسـتانًا منـه، لذلـك صنعـُت الُفسـتاَن 

أبيَض اللون.
ـهـا، وقالت: أنِت أمجُل  اقرتبت لويس من أميِّ

فراشِة نور يف هذا العامل يا أّمـي! منُذ اليوم لن أنتظَر 
ُقـدوَم العيد ألّنِك عيدي، وسـأعيُش الفـرَح مَعِك يف 

كليِّ وقت، وسـُأخُ� أصدقائي باحلقيقة، وهي أنَّ أهَلـنا هم 
ُق لنا كلَّ ما  فراشـاُت النُّور التـي ُتـحقيِّ

نحلـُم به.

أصدقائي! ُأقيـَم يف الـمحّطة الثقافّية يف بلدة مردك التابعة لـمحافظة السـويداء حفٌل فنّـيٌّ بعنوان »أطفاُلـنا لـحُن 
األمل«، وذلَك يوم اخلميس 24 حزيران 2٠21، وقد ضـمَّ هذا احلفُل نشـاطاٍت ُمـتـمّيزة ألكثَر من مئِة طفل، ومنهم 
من قّدَم مرسحّياٍت ُمـتنّوعًة ورقصاٍت ُمـمتعة، وقد شارَك يف احلفل نادي نور الرياضـّي بفقرة »الـجـمباز اإليقاعـّي« 
َعْت شهاداُت  بإرشاف الـُمدّربة تيام الشـحف، وفقرة »رياضة التايكونجتسـو« بإرشاف الـُمدّرب زاهر الشحف، وُوزيِّ

األحزمة عىل األطفال.
بدأْت رئيسـُة الـمحّطة الثقافّية يف مردك ندى احلسـنّية الـحفَل بقولِـها: »األطفاُل كِقَطِع ُسّكٍر يف ُمـريِّ أّياِمنا، فكيَف 

غرية؟«. لنا أاّل نقَع يف ُحبيِّ تلك الـمخلوقات الصَّ
َق الـمكاَن، ودّرَب األطفال، وكاَن اهلدُف من هذا  وكاَن فريُق مهارات الـحياة يف الـمحّطة قد نّظـَم الـحفَل، ونسَّ
الـحفـل َغــْرَس ُروِح التَّعاون والثيِّقة بالنَّفس لدى األطفال، ومتكـَن ُقدرتِـهم عىل الرتكيز، وتنميَة الـجوانب البرصّية 

والـحّسّية والـحركّية لدهيم، والعمَل لبناِء جيٍل ُمـتـمـّيز ُمـِحبٍّ للنَّشاط والعمل.



سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعَ�ًا عندما تنطُق الصُّ

رسوم: عدوية ديوب

جـّرُة زينة الفّخـارّية
قصة وسيناريو: أريج بوادقجي
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 ما أطيَب 
الـمـاَء 
البارد!

أريُد أن أرشَب من جـّرة الفّخـار يا زينة!

َب من هذِه  أريُد الشُّ
الـجّرة بالتَّـحديد!

وما الفرُق بَن اآلنية 
الفّخـارّية واآلنية 

البالستيكّية؟

يف رأيك، ما مصرُي 
العبوات البالستيكية بعَد 

أن نشَب ماَءها؟

إّنـها ترتاكم، وَتراُكـُم النُّفايات البالستيكّية غري 
بة ُيفِقُدها ُخصوبَتـها. القابلة للتَّـحلُّل يف الرتُّ

ملاذا ال ُتـحَرُق، 
فنَتـخّلص منها؟

ـُر سلبًا  إحراُقـها ُيؤثيِّ
يف كليِّ خلّيٍة ونسيج لإلنسان 

والـحيوان والنبات.

وماذا عن 
البالستيك؟

الفّخاريُة مصنوعٌة من 
الطيِّن، وهو من الطبيعة، 
ر. وال يعوُد عليها بالرضَّ

ال أعرف.

يف البالستيك موادُّ كيميائية قد تـخرُج منه، 
 إذا َتعّرَضِت العبواُت البالستيكية حلرارة الشمس انـحلَِّت فتدخُل طعاَمـنا ورشاَبنا، وُتسبيُِّب لنا األمراض.

ْت بصـّحتِنا. الـموادُّ الكيميائية يف الـمياه التي حتتوهيا، وأرضَّ

 ُيصنَُع من مواّد كيميائّية 
ُتستـخَرُج من النيِّفط 

والفحـم.

واااااااع هذِه جـّريت! 
لِـَم تريُد أْخـَذها؟ ألّنـها مجيلة؟ ـرِب من جـّرٍة فّخـارّيٍة  ال، يا زينة! لكنَّ للشُّ

فوائَد عّدة، كام أّنـها أّوُل آنيٍة عرَفـها البش.

يااااه!

من فضلِك يا يزن! 
ارشْب من قارورٍة 

ُأخرى.
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ُكـُتـب

ـهـا رشاَء ما حتتاُج إليه من  اليـوم األّول آليـال يف روضة الـمرح. طلبْت إىل أميِّ
وم، وأخذْت تطرُح أسئلًة  ديد لـم تسـتطع النَـّ أدوات، لكْن بسـبب محاِســها الشَّ
كثرية. هّيا بنا نقرأ معًا قّصة »آيال وروضة الـمرح« من سلسلة »أطفالنا/ قّصة«.

قّصة: ماهر الشدايدة.                     رسوم: رنا قويدر.

فقدْت تانيا ُدميَتـها يف حديقة األلعاب القريبة من منزلـها، فراحْت تتسـاءل: 
أيَن ُيـمكِـُن أن تكون؟ ماذا سيحدُث هلا؟ أين ُيـمكُن أن تبحَث عنها؟

نعرُف الـمزيد يف قّصة »تانيا ُمـحّققة« من سلسلة »أطفالنا/ إبداعات«.
ترمجة: خلود البان.                              رسوم: صباح كال.

َع دائاًم إىل كليِّ ما هو جديد. ذاَت يوم  سـامر طفٌل ذكـيٌّ ونشيط، ُيـحبُّ التَّطلُّ
جلـَس يف حديقة منزله، وهو ينظُر إىل السـامء، فعاَش ُمغامـرًة مع الغيوم. نتعّرُف 
هذه الـمغامرة يف قّصة »رحلة مع قطرات الـمطر« من سلسلة »أطفالنا/ علوم«.

قّصة: شاكر ص�ي.     رسوم: راند الدبس.

ماهــر وشـهاب صديقاِن يقضيـاِن أوقاهتام معـًا باللعب والتسـلية، أّما عامر 
واَء ألُستِه. ذاَت يوم  ـَن الّطعـاَم والدَّ فهـو فتـًى فقرٌي يبيُع الـمناديل الورقّيَة لُيؤميِّ
طلَب عامر إىل ماهر وشهاب أن يقبالُه صديقًا هلام. يا ُترى ماذا حدَث بعَد ذلك؟ 

اجلواب يف قّصة »بائع الـمناديل« من سلسلة »أطفال مبدعون«.
قّصة ورسوم: ذو الفقار ديوب.         

ـّرار يف هناية الصيف ما يأكُله، وذلَك بسبب  يف حكاية »الفونتن« لـم َيُعد للصَّ
اللهـو واللعـب، فيذهـُب إىل النّـملة، ويسـأُلـها أن ُتعطَيُه مـن ُمـَؤنِـها، فرتفُض 
طلَبـه، لكنَّ سـلوَك النّـملـة يف قّصتِنا اجلديدة خمتلـٌف، َنتعّرُفُه يف قّصـة »النّــملة 

والّصـّرار« )اإلصدار 2( من سلسلة »مكتبة الطفولة«.
رسوم: دعاء الزهريي. ترمجة: سالم عيد.                  

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

آيال 
وروضُة الـمرح

ـقة تانيا ُمـحقِّ

رحلٌة مَع 
قطرات الـمطر

بائُع الـمناديل

الّنملُة والّصـّرار 
)اإلصدار 2(

إعـــــــداد: ســـــــالم الحمـــــــد
اهدئي يا زينة!

وااااع! لـم أُكن أتـخّيُل كلَّ تلَك ما بك؟
األرضار التي ُيسبيُِّبـها البالستيك!

حزينٌة جّدًا عىل جـّريت الفّخـارّية، 
فهي مل تُكْن مجيلًة فحسب، 

بل مفيدة أيضًا.

وهبذه الطَّريقة ستكوُن 
هذِه النَّبتُة يف أصيٍص 

صّحـيٍّ ومجيل.

ما أروَع أفكاَرَك
 يا يزن!

 ال تـحزن!
 سنستفيُد منها أيضًا.



رسوم الغالف:  حسام وهب

»ليـىل« الطيِّفلُة اللطيفُة الـَمـِرَحة 
ُتـحـبُّ الـُمغامـرَة واالكتشـــــاف مـَع صديِقـهـا الِقـّط 

»خـّمـوش«، ويتعّرضـاِن يف ُكليِّ حلقـة لـموقـٍف ُمـمـّيـز نتعّلــُم منهام 
َعـْبـَرُه ما هو جديٌد ومفيد، وَيرُسـامِن عىل شـفاِهـنا ابتساماٍت عذبًة يف أجواٍء من 

الـُمتعِة والفرح...
لسـلُة القصصّيُة  أصدقاَءنـا األحّبـة! ال تزاُل السيِّ

رة »ليىل« ُمسـتـمّرًة معكم عىل صفحاِت  الـُمصوَّ
جمّلة أسامة. 

تابُِعوها، واكتُبوا إلينا آراَءُكـم! 


