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القاِدُم أحىل...
طوياًل رُب  ــــدَّ ال كـــاَن  مهام 
َصْحـبي يا  ـــًا  َدْوم َنــتــفــاَءْل 

!ً ــِدَع َحـــالاّ ــب ــُر كــي ُن ــفــكِّ وُن
كثيفـــًا الَغْيـُم  كاَن  مهمـــا 

ُنْتـِقـنُــــُه َعَمـــٍل  يف  َنـْمـِض 
وبــإيـمـــاٍن وبِإخـــــالٍص، 

وَنـِجـدُّ َنــْســَعــى  ــا  ــن ُدْم مــا 
إْصارًا َتـْخـِفـُق  بُِقلوٍب 

ـْة الـِهـمَّ عــــايل  قلبي  يا  ُكْن 
أحىل ــاِدُم  ــق ــال ف ـــاَءْل،  ـــف وَت

َيْشَتـدُّ علينا  ــُب  ــْع ــصَّ وال
ــى وَنـــــِجـــــدُّ ــَع ــْس ــا َن لــكــناّ

الَيأسا أنُفِسنا  عــن  ُنــبــِعــُد 
ْمسا الشَّ َنـِجـَد  حتاّى  َنْبـَحْث 

ــرا ــِس ـــاَن األمــــُر َع مــهــام ك
ُنْورا! الظُّـْلـَمِة  يف  ُنبِصُ  كم 

َيْشَتـدُّ علينا  ــَب  ــْع َص ال 
َنــبــُدو ســاطــعــٍة  كنُـُجـوٍم 

ـْة الِقـمَّ َنـْحـَو  بِـُهدوٍء  ِسْ 
الَبْسَمـْة! أحىل  ما  ْم!  وَتبسَّ

***

***

***

***

***



ـــــــــة الّطـــــائــــُر قصَّ
الـحــــالـــــــــم

احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

رسوم: دعاء الزهيريترجمة: كاتبة كاتبة قصة: كونغ كينغ

ـــــــــة قصَّ
ُمرتجمة
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كاَن هناَك طائٌر مجيٌل جدًا إىل درجِة أْن ظنَّ نفَسـُه طاووسًا. كان أصدقاؤُه 
يقولوَن له: ما فائدُة اجلامل إذا مل تكْن نافعًا يف يشء؟

- حسنًا، سُأثبُت لكم العكس.
يف تلَك اللاّـحظة، حلاّـَق نرٌس يف السامء، فحـلـَم الطائُر، وقال:

ليتني أستطيُع الطراَن مثَله! أهيا النَّرس! هل لَك أن ُتعلاّـَمـني الطران؟
لكنَّ النرَس مل يستمْع إىل ندائِه. 

ب. قاَل الطائُر يف نفِسه: كيَف يفعُلها؟ سُأجـرِّ
وار، ورأى نفَسُه ُيـحلاّـق، ثـماّ فتَح عينيه، لكناُّه ُفوجـَئ  بسَط جناَحيِه، وأغمَض عينيِه خوفًا من الداّ

ْك مرتًا واحدًا. ـا اكتشَف أنُه لـم يتحراّ لـماّ
ـَتني ُتـحلِّقاِن استجداُهـام قائاًل: علِّـامين الطران. ياّ َتنِي براّ ـا رأى إوزاّ ولـماّ

تان: افرْد جناَحيَك، ورفرْف هبام يف اهلواء.  نصَحـْتُه اإلوزاّ
ـَر يف أالاّ يبذَل أيَّ جهٍد  ام، اسـتطاَع الطائُر أن يطَر قلياًل، لكنَّ صرَبُه نفَد، لذلـَك فكاّ يف ُغضـوِن أياّ

تاِن لـُمقابلتِه. ـا أتِت اإلوزاّ ، واختبأ لـماّ إضافـياّ
باحة! بعَد ذلك، رأى بطاَّتنِي، فقاَل الطائر: ليتني أستطيُع السِّ

ـياّـًة كبـرًة من املاء، وُأصيَب  ُه ابتلَع كماّ أسَع إليهـام لُيـخرَبهــام برغبتِـه. كاَن التَّعلُّـُم صعبـًا، إذ إناّ
دًا،  َتـنِي عادتا ُمـجداّ وار. يف اليـوم التايل، أخَذ عهدًا عىل نفِسـه بأالاّ تطأ قدمـاُه الُبـحرة، لكنَّ اإلوزاّ بالـداّ

ام املاضية؟ وقالتا له: حسنًا، أيَن كنَت طواَل األياّ
هرَب الطائُر دوَن أن ينبَس ببنِت شفة. 

باحُة َخـطِـَرة.  ـر: التاّـحليُق ُمـتِعٌب، والسِّ ة، وبدأ ُيفكاّ جذَبـُه غناُء الُقـرباّ

ْمُت الغناء؟ يا ُترى ما سُّ صوتِـها اجلميل؟ ماذا لو تعلاّ
ُة تدريباٍت صوتياّة، فقاَل الطاّائُر، وقد َنـِفـَد َصرُبه: َبـْتـُه الُقـرباّ ودراّ

وتية. علاّميني أن ُأغناّـَي ُمبارشًة. أتعَبْتني ممارسُة التاّامرين الصاّ
ـْر حتاّى يف النُّـهوض فجرًا، وناَم ملَء جفنَيه. يف اليوم الثاّالث، مل ُيفكاّ

ء. ُة إليه، لكنَّ طائَرنا أعاَرها ُأذنًا صاماّ أتِت الُقـرباّ
ـاِر اخلشب:  ثـماّ حاَن دوُر نقاّ

ة! اراّ - علاّـْمني أن أجَد احلرشاِت الضاّ
- ألن َتشُعـَر باخلوف؟

- ال أخاُف من يشٍء!
ًة ُأخرى، ذهَب ُحلـُمُه يف مهبِّ  َل يرقـٍة، كاَد ُيغمى عليه، ومــراّ ــا رأى أواّ ولـماّ

الريح، فقاَل ُمواسيًا نفَسه:
ًا. - أنا ال أستطيُع فعَل أيِّ يشء، لكنَّ رييش مجيٌل جداّ

حـلَّ فصـُل اخلريـف، وانشـغَل أصدقـاُؤُه ببنـاِء أعشاِشــهم وبتـخزيِن 
الـُمَؤن.

يف صباِح أحِد األيام، غطاّـى الثلُج األرَض، فوجَد الطائُر نفَسُه عاجزًا بعَد 
. أشـفَق عليِه  أن َنـِفــَد طعاُمـه، واختبأ يف كومِة قـشاّ

األصدقاُء، وأَتـوا لتقديـم العوِن إليه، وسـاعُدوُه يف 
ه. بناِء ُعشِّ

منُذ ذلـَك الوقت، أخـَذ الطاّائُر 
بـأن  نفِسـِه عهـدًا  غـُر عـىل  الصاّ

َر نفَسـُه َعـْبـَر التَّعلُّـم. ُيطـوِّ



سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعرَبًا عندما تنطُق الصُّ

رسوم: عدوية ديوب

ال تتأّخـري يا زينة!
قصة وسيناريو: أريج بوادقجي
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ًة  أصبحُت ُمستعداّ
هاِب يا يزن! للذَّ

ماذا َحـَدث؟!

آخ... َتعثاّرُت بحجٍر 
صغر، وانَزلْقُت.
آخخخ يا ظهري!

وماذا سَيـْحُدث؟!

يرنُّ جرُس املدرسة الساعة 
الثامنة. لدينا مخُس دقائق لنمشـَي 

ِمـن ُهـنا إىل ُهـناك.

وماذا إْن حدَث مَعنا
 أيُّ طارئ؟

هياّا يا زينة! ال ُنريُد 
ـر. أن نتأخاّ

! ُه صوٌت قوياّ آآآخ... آخخخ...إناّ

سالمتِك يا خالة!

ألف سالمة!
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 اهدئي يا زينة! علينا أن ُنـحاول!سُأحاوُل ُمساعدَتـِك يا خالة! ال تقلقي!

محدًا هلل 
عىل السالمة.

هل أنِت بخر؟ 
هل حتتاجنَي إىل 

طبيب؟

ـْرنا. أنا بخر. شكرًا لكام! هياّـا إىل املدرسة!  واااااع... لقد تأخاّ
ماذا سنقوُل للـُمعلاّمة؟

حسنًا، لن 
ـَر ثانيًة  أتأخاّ

يا يزن!

ُر  سنقوُل هلا ما حَدَث، وسُتقدِّ
اِت  ما َفعْلنا، لكْن يف الـمراّ

ـري يا زينة! الـُمقبَِلة ال تتأخاّ

 إىل اللقاِء يا خالة!

ـْرنا يا يزن! الساعُة اآلن الثامنة متامًا.  آه... ال نستطيُع َرْفـَعـها يا يزن! لقد تأخاّ

ـْرنا قلياًل. ِمـَن الواجِب أن ُنساعَد جارَتنا، وإْن تأخاّ

ـي! آسف، لـم أسمْع ُصاَخـك.ال تقلقي يا خالة! ستكوننَي بخر. ما بِك يا أماّ

! أنا بخر. هياّا ساِعْدين ألنـَهض! شكرًا يا صغريت! ال تقلْق يا ُبنـياّ

سُأنادي شخصًا كبرًا لـُمساعَدتِنا.

شكرًا يا يزن! ابني يف الـمنزل. 
اطُرِق الباَب، وناِده! 



سرُّ الراحئة
حينام يكـوُن الـُخبز يف الُفرن تتفاعُل األمحاُض 
ر الذي حتتويِه عجينُة  ـكاّ األمينياّـة يف اخلمرة مَع السُّ
اخلبـز، فينتـُج ُمركاّـب )أسـيتايل برولـني( الذي 
ُيعطي اخلبـَز رائحَتُه الشـهياّة الـُممياّـزة، كام ُتؤداّي 
وَر األساســيَّ يف انتفـاخ الرغيف  مخـرُة اخلبـز الداّ
، وهذا ما جيعـُل إقباَلـنا  ـكل الذي ُنـحباّ عىل الشاّ

عىل تناُولِـِه أكرب. 

ما اخلمرية؟
ة، ُعـِرَفْت عىل  مخـرُة الـُخبز كائناٌت حياٌّة فطرياّ
ـن اخلبز التي  نحـٍو علمـيٍّ دقيـق َعـْبـَر ظاهرة َتعفُّ
ـَلـهـا العالـُم )باسـتور(. هلـذِه الكائنات احلياّة  حلَّ

رياّات البسيطة،  كاّ أنزيامٌت ُتساعُد يف َتـحلُّـل السُّ
ى عليها، وتتكاثر. حتتاُج هذه الكائناُت  فتتغذاّ

إىل جــوٍّ مثالــيٍّ للتكاثـر، فاجلــوُّ البـارد 
ا اجلوُّ  ُيوقُف نشـاَطـها، وجيعُلها خاملة، أماّ
ر، فيجعُلها  كاّ الدافئ، وال سـياّام بتواُفـر السُّ

ة املوجودة فيها،  تنشـُط ُمضاِعَفًة حجـَم املاداّ
ـُر انتفاَخ رغيف اخلبز.  وهذا ما ُيفسِّ

كيَف تطّورت؟
ـياًّة صغرًة  كانِت الناّسوُة قدياًم يأُخْذَن كماّ
من العجني لصناعة اخلبز، وُيبقينَـها يف مكاٍن 
دافـئ ليتضاعـَف حجُمـهـا يف اليـوم التايل، 
ثـماّ يسـتخدمَن كمياَّة العجني الـُمختمرة يف 
وجبـِة العجـني التالية، وهكـذا... بعَد ذلك 
اسـُتـخِدَم دقيُق القمـح الكامل الــمخلوط 
ًة زمنياًّة  باملـاء لصناعِة اخلمـرة مَع تركِـِه ُمـداّ
قـد تصـُل إىل اثنتـي عـرشة سـاعًة متواصلة 
ا اليوم فـإناّ اخلمرَة ُتنَتـُج  يف مـكاٍن دافئ، أماّ

ة. صناعياًّا يف أشكاٍل عداّ

 فوائُد اخلمرية
 للخمرة فوائُد كثرٌة ال تقُف عنَد شكل 
رغيف اخلبز ورائحتِه الشـهياّة فحسـب، بل 
ة،  ة عداّ ُتـَعــدُّ منجاًم لعناَص غذائياّـٍة رضورياّ
كالزنـك واملنغنيز والبوتاسـيوم والصوديوم 
وغرهـا، كـام حتتـوي جمموعـَة فيتامينـات 
بة التي تعمـُل عىل بناء اخلاليا،  )ب( الـُمركاّ
ومحاية اخلاليـا العصبياّة يف اجلسـم، وتدخُل 
اخلمرُة يف تصنيع كثٍر من الـُمسـتحَضات 

وائية.  التَّـجميلياّة والدَّ

  َمـَحـّطــات
ِمـْن ُهـنا وُهـناك...

إعداد: خلود الباني

خمريُة الـُخزب
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مـن الروائـح الـُممياّزة لـدى اجلميع. تثُر يف قلوبِنـا ذكريات الطُّفولة. إهنـا رائحُة الـُخبز 
ها؟!  ائعة، فام سُّ ائحَة الشهياّة الراّ اخن. أصدقائي! مجيُعنا ُيـحبُّ هذه الراّ الساّ

ـرَّ معًا! ف السِّ تعالوا نتعراّ

ًة  ٌة مرتبطٌة باحلياة، وال يزاُل حتاّى يومنا هذا حيتلُّ مكانًة مهـماّ لطاَلـام كاَن للـُخبز قيمٌة معنوياّ
ونا عن أشياء جديدة ومفيدة تعرفوهنا؟ نحُن يف انتظاركم. يف حياتنا، فام رأيكم يف أن ُتـخرِبُ



ـــــــــة قصَّ
احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

رسوم: لينا نداف قصة: سناء جواد

ـجات
َّ
عـّمـار  ُيـحبُّ الـُمـثل
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سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعرَبًا عندما تنطُق الصُّ

رسوم: عبد الوهاب الرجولة

ـاجـُر الـحكيم التَّ
سيناريو: ديمة إبراهيم

ـار ُيـحبُّ الـُمثـلاّـجاِت كثرًا. يف ُكـلِّ يوم  كاَن عـماّ
يشـرتهيا هو وأصدقـاُؤُه يف طريِق عودتِـهم من املدرسـة، 
ـُه الغداَء،  ويسـتمتُع بتناولِـهـا كثرًا، وحني يصـُل إىل البيت، وُتـحُض لـُه أمُّ

ْت عليه اكتفى بتناُوِل نصِف ما يف صحـنِه. يقوُل هلا: لسُت جائعًا اآلن. وإذا ألـحاّ
ــار يف َتنـاُوِل الـُمثلَّجات  ـتاء اسـتمـرَّ عـماّ ــا أقبَل فصُل الشِّ لـماّ
ه، ويف إحدى  غم من الـربِد القارس ومن نصائح أمِّ عىل الراّ
الليايل الباردة شعَر بألـٍم يف حلِقه، وارتفعْت حرارُته، 
ِة اإلعياء  ومل يسـتطِع الوقـوَف عـىل رجَليِه من شـداّ
واحلـرارة، فاسـتدعى أبـوه الطبيـَب إىل البيـت، 
ـا وجَد أناّ حلَقُه ُمـلتـِهٌب سأَلـُه: ماذا أكلَت  ولـماّ
ـار: أكلُت الـُمثلاّجات،  يف طريقك؟ أجاَب عـماّ
وشـعرُت يف احلال ببدايِة األلـم. وصَف الطبيُب 

َة أسبوع. واَء، وطلَب إليِه االسرتاحَة ُمداّ لُه الداّ
ه،  ـار عىل ُمـخالفِة نصائح أمِّ ندَم عـماّ
واء حتاّى  وواظـَب عىل تناُوِل الـداّ
زاَل األلــُم، واعتدَلـْت حرارُته، 
وصـحَّ بدُنه، وقد تعلاّــَم أناّ عليِه 
االلتزاَم بالناّصيحة، وال سياّـام ِمـن 

سيه. ه وأبيه وُمدرِّ أمِّ

لتاجر غنـياّ ثالثُة أبناء. 
أراَد أن خيتاَر منهم من 
سرُث أكرَب أراضيه.

ا األصغر فهو ُمـحبٌّ  أماّ
للناّاس، ولن يبخَل عىل 
أخَويِه إن احتاجا إىل 
يشء، لذا ستكوُن 
األرُض من 

نصيبِه.

ولداي األكرُب واألوسط مل 
يعرفا أناّ الكنَز سُيـجنَى 

األرض،  ثمـــار  من 
يف  إالاّ  ـرا  ُيفكِّ ومل 

نفَسْيـهام.

يبدو أنني عرفُت من يستحقُّ 
أن يرَث األرض.

سأَل ابنَُه األكرب:
إْن أورثُتَك كنزي يف أكرب أرٍض 

لدياّ فامذا ستفعُل به؟

سأَل ابنَُه األصغر، فأجاَبـُه:
سأزرُع األرَض ليأُكَل الناّاس، 

ولن أبخَل عىل الطُّيور واحليوانات.

سأَل ابنَُه األوسط، فأجاَبـُه:
سأستعنُي بأصدقائي ألجَدُه، وُيصبَح يل.

اَب ألجَدُه،  سُأقلُِّب الرتُّ
وُيصبَح يل.



وال يـزاُل لدينا الـمزيد... أرُجـو أن تكونوا قد 
مـُتُه إليكم اليوم من معلومات! ـا قداّ استفدُتـم مـماّ

ًا. ُأحـبُّـكم جداّ

رسوم: غالية اليوسف

ْف اكتشْف وَتعرَّ
رحلٌة جديـدة ومعلومٌة مفيدة...

إعداد: سمر تغلبي

معلوماٌت ُمدهشٌة
عن العظـــــــام 

مرحبـًا أهيا األصدقاء! أعرُف أنكم يف شـوٍق إىل معرفِة املزيد من 
املعلومات عن عظاِمـكم الـُمدهشة. دُعونا ُنتابع رحلَتنا!

العظاُم يّتصُل بعُضها ببعض

3

مفاصُل تتناسُب 
مَع احلركة

ال يتاّصـُل بعُض العظام ببعـٍض بالطريقة عينِـها، فـام أخربُتـكم عنُه 
كة، وهي تسمُح بحركاٍت واسعة، مثل مفصل  ـى املفاصل الـُمتحراّ ُيسماّ

كبـة، ومفصـل الفخـذ، ومفاصـل العضد والسـاعد، وهلذا نسـتطيُع  الراّ
ــَة نوعاِن آخران من املفاصل: مفاصُل  ة كبرة. ثـماّ ياّ حتريـَك أطرافِنا بـُحراّ
كة، تسـمُح بحركٍة حمدودة، كاملفاصل بنَي  نصُف ُمـتحراّ
الفقـرات، ومفاصـُل ثابتٌة ال تسـمُح بأيِّ 
حركـة، كاملفاصـل التـي تربـُط عظاَم 
اجلمجمـة بعضها ببعـض. إناّ العظاَم 

مجيعهـا مرتبطـٌة بمفاصـَل ختتلُف 
حسَب طبيعة احلركة التي ُتؤداّهيا.

ُن من احلركة إذًا؟ صحيٌح أناّ العظاَم  . كيَف نتمكاّ ـَل اهليكَل العظمـياّ يتاّصُل بعُض العظام ببعض لُتشكِّ
يتاّصـُل بعُضها ببعض، لكـْن ال يلتصُق بعُضها ببعض، واتاّصاُلـها هذا يتــمُّ عن طريق صفائح غضوفياّة 
ُتغطاّـي العظـاَم الـُمتاّصلة وأربطٍة مرنـٍة ُمـثباّـتة عىل كال العظَمــنِي الـُمتاّصَلني، إضافـًة إىل حمفظٍة ُمـمتلئٍة 

بسائٍل يضمُن سهولَة احلركة. 
عظـٌم بال مفصل

ـَة عظـٌم واحٌد يف اجلسـم ال يرتبـُط بمفصل، هو عظـُم اللحاء، وهو  ثـماّ
عظـٌم عىل شكل حرف )U( يقُع عنَد قاعدة اللسان، ووظيفُتُه تثبيُت اللسان 
ث ويف  من اخللف يف مكانِه ليجعَل اإلنساَن قادرًا عىل استخداِمه يف التَّـحدُّ

البلـع، ويتمركـُز هذا العظـُم يف مكانِــِه بفضل العضالت واألربطة من 
. قاعدِة اجلمجمة وعظام الفكاّ
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شجرُة الواجباِت 
الـمدرسّية ـــــــــة قصَّ

احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

رسوم: وصال أبو حامد قصة: ثراء الرومي
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اندفـَع مياّـار نحـَو أبيـه اجلالـس حتَت 
موُع يف عينيه. شجرِة لوز ُمـزهرة، والدُّ

سأَل األُب: ما بَك يا صغري؟
أجاَب مياّار: الواجباُت املدرسياّة 

كثرٌة، وقد تعبُت.
فتـَح األُب ذراَعيـِه قائـاًل: تعاَل 

يـا صغـري! اجلْس يف حضنـي ألُقصَّ 
عليك حكايًة مجيلًة تعوُد بعَدها إىل دراستِك.

وبـدأ أبـو مياّـار حكايَتُه بصـوٍت رخيـم أعطاها 
مزيدًا من اجلامل:

ـا كنُت  اسـمْع يا مياّار! بدأْت عالقتي بالناّبات لـماّ
ـابعة، مثلـك متامًا، وكاَن علـيَّ مسـاعدُة أيب يف  يف الساّ
احلقـل قبـَل أن أعـوَد ألدُرَس مهـام كنـُت َتـِعـبًا، ويف 

يت ألشـُكـَو إليها تعبي،  ام تسـلاّلُت إىل غرفة جداّ أحد األياّ
وأنـا عـىل يقنٍي بأناّ حضنَـهـا هو املكاُن الوحيد الذي أشـعُر فيه 

ـْتنـي بذراَعيهـا، وربتْت عـىل كتفي بحناٍن  باألمـان، فضمَّ
قائلة: 

لديَّ اقرتاٌح مجيٌل فيه حلٌّ لـُمشكلتَِك يا صغري! 
اب ُكـلاّمـا شعرَت  ما رأيك يف أن ترمـَي بذرًة يف الرتُّ

بالتَّعـب، وبعَدهـا حـاوِل االعتنـاَء بُشـجرات 
حديقتـي لدقائق. سُتَســرُّ الناّباتاُت بـام تفعُلُه 

راسِة بنشاط. ألجلِـها، وسُتعطيَك طاقًة جديدًة للعودة إىل الداّ
يت! عن أيِّ  ها يب، فأخفيُت ابتسـامتي، وأنا أقوُل يف نفـي: آه يا جداّ لــم أشـْأ حينها أن ُأخيَِّب ظنَـّ

ثني؟!  ، وعن أيِّ تسليٍة تتـحـداّ حلٍّ
، وكانت يُدها الطاّـيِّبُة ُمسـتودَع  يت نجحْت يف جعِل هذا األمر أحبَّ عادايت اليومياّة إلـياّ لكـنَّ جداّ
افئة بذرًة مـن البذور،  بـذوري، إذ كانـت تنتظـُر وقَت اسـرتاحتي، وهـي ُتـخبِّـُئ يل يف قبضتهـا الداّ

َذ اتاّـفاقي معها. وتدُعوين بابتسامتها اللطيفة إىل أن ُأنفِّ
يت تعلو، فأعوُد إىل غرفتي،  اُم، وراحت بذوري تنمو، وأنا أعتني هبا، وُشـجراُت جداّ ِت األياّ مـراّ
ــا مأَل االخضاُر املكان، وأزهرْت شـجرُة اللاّـوز التي نجلُس يف  ـًا بام أفعُله، ولـماّ وأنـا سـعيٌد حقاّ

، فاكتشـفُت أناّ اسـتثامري حلظاِت  رايساّ قي الداّ ظلِّـهـا اآلن كنُت أتسـلاّـُم شـهادَة تفوُّ
قي.  التَّعِب القليلة صنَع يل أمجَل حديقٍة أزهَر فيها تفوُّ

! هذِه هي حكايتي يا ُبـنـياّ
نظـَر مياّـار يف أرجاء املكان، وهـروَل نحَو دلٍو فيهـا بعُض املاء 

قائاًل:
ِة الطاّـيِّبة: ُشكرًا؟ أيب! أتسمُح يل بأن أقوَل للجداّ

تساءَل األب: وكيَف ذلَك يا صغري؟
ـجرَة التي  ابتسـَم مياّار بمحباّـة، وقاَل: سأسـقي الشاّ

أحباّـْتـهـا دائـاًم، وسـأزرُع بـذورًا جديـدًة كلاّمـا شـعرُت 
بالتَّعـب، ثــماّ أعـوُد ألُكِمـَل واجبـايت املدرسـياّة بنشـاٍط 

ألصبَح ُمـهندسًا ناجحًا مثَلـَك يا أيب!



رسوم: عبد الوهاب الرجولة قصة وسيناريو: خليفة عموري

ـزهة يف النُّ
طهبوب الـموهوب

سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعرَبًا عندما تنطُق الصُّ

4
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ـــــــــة قصَّ
قــــــــراراحلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

يوٌم ُمشمٌس ومجيل، ومرٌج أخُض رائع!
هذِه أمجُل بقعٍة يف احلديقة! سأجلُس ُهنا.

باُب ينقضُّ عليه ويلتهـُمه.الطَّعاُم ُمـتعٌة يف الطَّبيعة! ـي! يكاُد الذُّ انُظري يا أماّ

ينبغي لنا أن نحرَص عىل النَّظافة 
وعىل رمي الـُمهمالت يف حاويِة الُقاممة.

ة الـُمقبلة، فاحلديقُة للجميع، ماذا فعلَت يا طهبوب؟! اهنْض، ونظِِّف الـمكان! سُأراعي نظافَة املكان يف املراّ
وجيُب أن تبقى نظيفة.

رسوم: راند الدبس

ترجمة: أروى شيخاني قصة: أورسوال نفوال
ُمرتجمة

نبور الوحيد يف القرية. ننتظُر الطعاَم  ة. نصطفُّ واحدًا تلَو اآلخر لنجلَب املياَه من الصاّ ُتعاين قريتي من ُمشكالٍت عداّ
من الـُمترباّعني، وُنغلُق أبواَبنا باكرًا خوفًا من اللصوص.

ترَك عدٌد من األطفال املدرسـة. تعمُل الفتياُت الصغرات يف ُقرًى ُمـجاورة. وجيوُب بعُض الفتيان الصغار القريَة 
بال عمل، يف حنِي يعمُل آخروَن يف الـَمزارع.

جاج  ْت بعُض األوراق عىل األشـجار واألسـوار، كام ُجـِرَح أشخاٌص عديُدوَن بِقَطِع الزُّ ياُح اسـتقراّ ـا هباِّت الرِّ لـماّ
الـمكسور والـُمتناثر هنا وهناك.

يف أحـد األيـام، انقطعِت امليـاُه، وأصبحِت األحـواُض فارغة، لذلَك ذهـَب والدي من منزٍل إىل منـزل ليطُلَب إىل 
الناّاس اجتامعًا يف القرية. اجتمَع الناُس يف ظلِّ شجرة كبرة، واستمُعوا إىل والدي.

وقَف، وقال: علينا أن نعمَل معًا حللِّ ُمشكالتنا.
صاحْت مجانة ابنُة األعوام الثامنية، وهي جتلُس عىل جذِع شجرة:

 ُيـمكنني الـُمساعدة بأْن ُأسِهـَم يف التنظيف.
راعة. قالت امرأٌة: تستطيُع النِّساُء أن تنضـمَّ إلـيَّ للزِّ

جاُل بئرًا. وقَف رُجٌل، وقال: سيحفُر الرِّ
صحنا مجيُعنا بصوٍت واحد: علينا أن ُنغيِّـَر حياَتنا.

ومنُذ ذلَك اليوم، َعـِمْلنا معًا عىل حلِّ ُمشـكالتِنا، واسـتَطْعنا أن نفعَل كثرًا 
ـا هو ُمفيد. مـماّ



َي واجباٍت  ار اخلشـب فصَل الصيف، ال ليسـرتيَح، بل لُيؤداّ ينتظُر طائُر نقاّ
ــرِّ  قـاَب معًا عن هذا الساّ تضمـُن لـُه قضاَء شـتاٍء ُمـريح. دُعونا نكشـِف النِـّ

الطبيعـياّ الـُمذهل!

أسرار الطبيعة
يف ُكــلِّ خليَّـــٍة منجــُم أســـــرار

إعداد: أمينة الزعبي

أحباّائـي! اكتُبوا إلينا مزيدًا مـن املعلومات 

ار اخلشب اجلميل، وأرسُلوا ُصورًا  عن طائر نقاّ

ُمـمياّزًة له. نحُن يف انتظاركم.

ة؟
جر

 الش
َ ارُ اخلشب جذع لماذا يثقبُ نقّ

يبحُث 

ـاُر اخلشـب يف فصِل  نقاّ

الصيف عن شـجرةٍ قديمٍة يابسـة، ثـماّ 

يصنُع ثقوبًا يف جذِعـها ُتشـبُِه الـُحفـَر لُيـخفـَي 

تاء الباردة.  ى عليها يف أياِم الشاّ ثامَر البلاّوط التي سيتغذاّ

ـُزها عىل  ًة فحسـب، بل إنـُه ُيـجهِّ ال يصنـُع ُحفرًة عادياّ

نحٍو ُيناسـُب حجـَم ثمرة البلاّوط، فال جيعُلـها كبرًة 

ُن اآلخريَن مـن سقة الثَّـمرة منها،  بحيث ُتـمكِّ

وال جيعُلـها صغرًة ضياّقًة بام جيعُل الثمرَة 
 . تتكرساّ

نـّقـاُر الـخشب
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فصيلُتُه وأوصاُفه
ار اخلشـب إىل فصيلة الفأسـياّات، ويتمـياّـُز  ينتمي طائُر نقاّ
بمنقـاره الطويل الذي يسـتخدُمُه يف نقر اخلشـب، كام يتمـياّـُز 
بذيلِه الـُمتـمـاسك، إضافًة إىل لسانِه الطويل الذي يستخدُمه 
يف صيِد فرائِسـه التي تعيُش داخَل األشـجار. لُه أربُع أصابع، 
اثنتـاِن يف األمـام، واثنتـان يف الـخلـف، وهـذا 
يضمـُن لُه االسـتقراَر والتوازن حـنَي يقُف عىل 
ـَة نحـُو )180(  جذع الشجرة ليثقَبه. ثـماّ
نوعـًا منه، وهي ُمتوافـرٌة يف أنحاء العالـم 

ما عدا أسرتاليا ونيوزيلندا ومدغشقر. 

 ثـمني!
ٌ

إرث
اُر اخلشـب عىل شـجرتِه  ُيـحافُظ نقاّ
حـال  يف  لكـْن  بالبلاّـوط،  الـُممتلئـة 
موتِه، فـإناّ ُأسَتُه وأقارَبُه يتنافسـوَن يف 
الفـوز هبذا اإلرث الثمـني، فيصُل عدُد 
الـُمتنافسـنَي إىل أربعـنَي طائرًا، يف حنِي 
ار اخلشـب  تتوافـُد حشـوٌد من ُطيور نقاّ
لـُمتابعِة هذا التناُفس، تاركًة أعشاَشـها 

بال محاية.



 

بريد األطفال
واحــــُة اإلبــــداع الطُّفــــويلاّ

حنيـــــنفراس ورايم زين عامر 
غنى أبو علوان11 سنة

9 سنوات

الفنُي حيواناٌت ثديياٌّة مائياّة، هلا صلٌة قريبٌة باحليتان،  الداّ
ُع عىل )17( جنسـًا،  ـَة )40( نوعًا منها تقريبًا، تتوزاّ وثـماّ

ى  وتعيـُش يف مجيـع بحار العـامل، وتتغذاّ
عىل األسامك واحلبار.

ة طبقَة املينا يف األسـنان الحتوائها أمحاضًا  ُتذيُب املرشوباُت الغازياّ
ة يف تركيبهـا، لذلـك تزيـُد احتامَل  عـداّ
األسـنان  س  تسـوُّ حـدوث 
تـني إىل ثـالث مقارنًة  بمراّ
رياّات  كاّ مَع ما ُتـحِدُثُه السُّ

املوجودة يف احللويات.

معلومة مفيدة
معلومة مفيدة

طرفة أعجبتين

ُع ابتسـامايت عىل من ُيلقي  . أميش بثقة، وأوزاّ . وكان علــي التحـياّـة، وأفخُر باألوسـمة التي نِلُتـهـا من الـُمعلاّمنَي حلصـويل عىل املرتبة األوىل عىل مسـتوى كثرًا ما أسـعَدين دخوُل مدرسـتي، والعيوُن تنظُر إلـياّ ا التالميذ فكانوا املدرسـة. كان املديُر يبتسـُم يل حنَي يـراين قائاًل: أهـاًل بالـُمـِجـداّ ينظـروَن إلـياّ بإعجـاب وحمباّة. كان هذا شـأين إىل أن أتى إىل الـُمعلاّمون يقولوَن يل: إىل األمام دائاًم يا فراس! أماّ
هـن، وصاَر  ــي الفتـى رامـي. كاَن لطيفًا وحـارَض الذِّ صفاّ

مـن أصدقائي، إىل أْن بدأ نجـُمُه يف التحصيل الدراســياّ 
ـة، بل تغلاَّب  رجاِت التاماّ يلمـع، وأخـَذ ُيقاسـُمـني الدَّ

، فشـعرُت بغضـٍب وضيـق،  علــياّ يف بعـض املـواداّ
رُت ُمشـاركَتُه  ُت جمرى تفكري جتاَهه، وقراّ لكناّني غراّ

هوايـايت، وهكذا صنا نرتافُق إىل املرسـم، ونتشـارُك 
القصَص اجلميلة، وتعاَهـْدنا عىل املحباّة دائاًم.

الـجواب: الناـّرد.

أحجية

لـُه ستاُّة وجوه، 
وإحدى وعرشوَن 

عينًا، فـمـا هـو؟

آمال حجيج
7 سنوات

باسل زحلوق
9 سنوات

هام ال يستطيعاِن  اِن لطيَفني، لكناـّ هيا الفقَرين بعَد أن فقدْت أبَوهيا. كاَن اجلداّ ُن من دخول عاشْت حنني يف داِر جدَّ ة، والفائُز سيتمكاّ ُة حنني أمجَل القصص الـُمشاِركة، تأمنَي كلِّ ما يلزُم لدراسـِتـها. أعلنْت مديرُة املدرسـة ُمسـابقًة ألمجل قصاّ ُل املدرسُة بنفقات دراسـته. كانْت قصاّ ـها الطاّـيِّب، فكانت املدرسـة اإلعدادية، وسـتتكفاّ َفـْتـها إىل عـمِّ ، وهكذا دخلِت املدرسـَة اجلديدة، وبعَد أيام صادقْت سـايل التي عـراّ هْت ُشـكَرها إىل اإلنسـان الطياّب الذي سـاعَدها، وشـعرْت أقامِت املدرسـُة حفـاًل للناجحات، واخترْت حنني لُتلقــَي كلمًة، ويف ختاِم تقـض معهـام أمجَل األوقات، وتشـعُر بأناّ أحـدًا ما يرعاها، لكناّهـا ال تعرُفه. يف هناية العام الدراســياّ مْت إليها سـايل بعَد احلفـل، وأخرَبْتـها كلمِتـها وجاّ ُجـَل موجـوٌد يف بيِتـها. أسعْت حنني إىل بيت سـايل، بوجـوِده، لكناّهـا ال تعرُفه. تقداّ ـهـا يف انتظاِرمها، وعلمْت بـأناّ هذا الـرَّ فوجدْت عمَّ
الـذي  الطياّـُب  أنـُه اإلنسـاُن 
ساعَدها، فكانْت سعادُتا 

ال ُتوَصف.  

فرح مسعود
9 سنوات

آدم بيان اشتي
8 سنوات
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َرُجـٌل ينسى كثرًا. ذهَب إىل الطبيب، 
وقـاَل له: أنا أنسـى كثرًا. سـأَل الطبيُب: 

منُذ متى ُتعاين من النِّسيان؟ 
ُجــل: ُأعـاين  أجـاَب الـرَّ

ِمـن ماذا؟!



حمزة جوني 
9 سنوات

فنانو المستقبل
ة حريَّ يف ريشتهم ألواُن الطَّيف السِّ

شهد مرجان 
 7 سنوات

ريمون شكور 
3 سنوات

حنين خضور بيان عيسى موسى
 14 سنة

كريستينا ديوب

ليا صباغ 
11 سنة

أحمد الودعة 
9 سنوات

مريم السيد  
5 سنوات

بدور سكر 
12 سنة
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قصة وسيناريو ورسوم: رامز حاج حسين

سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعرَبًا عندما تنطُق الصُّ

7

ـون اآلرامـيُّ

أبو حمدو  وعجاج

مـن  لسـلة  السِّ هـذِه  يف  وعجـاج  محـدو  أبـو  ُيرافِــُق 
« يف  ُمـغامراتِـهـام العالــَم التاّارخيــياّ »برهـوم األُحفـورياّ

ة الغنياّة باحلضارِة والتاّاريِخ الـُمرِشق. ورياّ رحلتِِه االستكشافياّة عرَب اجلغرافية السُّ
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 ُيطلُّ هناٌر جديد عىل قرية
ان الوادعة. ماّ صباح اخلر!  تلاّ الرُّ

ُف  ماذا سنتعرَّ
َة  هذه الـمراّ
يا برهوم؟!

ُف بعَض  سنتعراّ
املعلومات 

عن حضارة 
اآلرامياّني.

اآلراميُّون؟!
 اسٌم غريب! 

من أيَن جاءت 
التَّسمية؟

ـَة أقواٌل  ِمـن »آرام«، وثـماّ
ة يف معنى االسم، إالاّ أناّ  عداّ

املعنى اللغوياّ الشائع: األرض 
العالية أو الوعرة، أو بـمعنى 
األعالم، وهي حجارٌة ُتوَضُع 

يف الصحراء دلياًل وهدايًة.

إمممم... 
ٌد  هذا ُمؤكاّ
يا برهوم!

ِمـن أيَن جاَء 
هذا التأكيُد لديَك 

يا عجاج؟

افتتـَح ابُن خالتي فرهود 
عاية واإلعالن  ً للداّ حمالاّ
وصناعة »اآلرمات«، 

وأظنُّ أناّ لكلمة »آرمة« 
صلًة بكلمة »آرام«، 
ألهنا تدلُّ وتدي إىل 
الـمحالاّ التاّـجارياّة.

عجاااااااااااج! 
ال تـخلط 

األمور!

آٍه منَك 
ومن أفكاِرَك 
وحتليالتك!

 ُتـثُر غضَب 
برهوم دائاًم. 

العفو يا برهوم! 
أرجوَك أن تتجاوَز 

ما قاَلـُه عجاج، 
وتـمَض بنا نحَو 
مملكة اآلرامياّني!

يف القرن الرابع قبَل امليالد، استطاعْت جمموعاٌت من القبائل 
ة،  العربياّة االستقراَر، وإقامَة جمموعات زراعياّة ُمستقراّ
وبناَء ُمدٍن ومراكز جتارٍة وصناعة وثقافة وسَط سورية 

ُل نواَة املجتمع  وشامليها، وظلاّْت تلك املجموعاُت ُتشكاّ
ة، وكان ُيطَلُق عىل سورية  السورياّ األول قرونًا عداّ
حينئٍذ »بالد آرام«  نسبًة إليهم، وامتدَّ تأثُرها من 

العراق إىل هضبة األناضول 
وبالد الشام كاملًة.

ًا  مجيٌل جداّ
ة هذا الكالم. اشتهَر اآلراميُّون بُلَغـتهم اخلاصاّ

التي كانت ُلغًة للثقافة العالية 
ت وإلبرام  جالاّ ولتدوين الساّ

ة والصناعياّة  الصفقات التجارياّ
مَع املاملك األُخرى، 

وكانت سورية يف عهد اآلرامياّني 
مركزًا كبرًا 

. لإلشعاع احلضارياّ

وهذا هو حاُلـها 
عىل مـرِّ الُعصور 

يا صديقي!

يا هلا من 
كلامٍت مجيلة 

تنـمُّ عن ثقافٍة 
عالية 

يا عجاج!

أنا هكذا دائاًم، 
لكناّـكام تغفالِن 

عن إمكانايت.

يبدو أناّ عجاجًا 
ـُم بُغـروٍر اآلن! يتكلاّ

اضَحكا كام 
ُتريدان. أنا حفيُد 

اآلرامياّني، 
ولـَي الفخر.



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

جـــــزيــــــرُة الُقــــــرود
6
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ة إىل وطنِه، وروى ألصدقائِه وأهلِه ما حدَث مَعُه يف ُمغامرتِه، وما شـاهَدُه  ـاقاّ عاَد السـندباُد من رحلتِه الطويلة الشاّ
عة، ثـماّ اتاّـفَق مَع جمموعٍة من  ـوُق إىل ُمغامرٍة جديدة، فاشـرتى بضائَع ُمـتنواّ ٍة عاَوَدُه الشاّ من األهوال فيها، وبعَد ُمداّ

ارة عىل اخلروج بتجارٍة َعـْبـَر البحار. البـحاّ
ـهنَي  بعَد أيام، ركَب السندباُد وأصحاُبـُه السفينة، وانطلُقوا يف رحلٍة جديدة يف عرِض البحر، ُمـتوجِّ

نحَو الـُجزِر البعيدة. 
ـندباُد  سـارِت السـفينُة أيامـًا طويلـًة من جزيـرٍة إىل جزيـرة، ومن مدينـٍة إىل مدينة، والساّ

ور واهلناء، لكـنَّ ذلَك لـم  وأصحاُبـه يشـرُتوَن البضائـَع، ويبيُعوَنـهـا، وهم يف غايـِة الرسُّ
 ، َيــُدْم طوياًل، ففي إحـدى الليايل املاطرة، ارتفَعِت األمواُج فجأًة، وبدأِت الرياُح تشـتدُّ

اُنـها السـيطرَة عليها بفعِل  فانحرَفِت السـفينُة عن مسـاِرها، وفقـَد ُرباّ
الريـاح الشـديدة، وراَح يـصُخ، وهـو يف حالـٍة مـن اهللـع، فسـأَلـُه 
باّان: ما أسـوَأ حظَّنا!  باّان؟! أجاَب الـرُّ السـندباد: ماذا حدَث أهيا الـرُّ

لقد قاَدْتـنا الرياُح إىل جزيرِة القرود. 
ــا أتـمَّ قوَلـُه أحاَطت القروُد بالسـفينة مـن كلِّ جانب، فخاَف  ولـماّ

ـارُة، ومل َيـجـُرؤوا عىل إيذائِـها خشـيَة أن تجـَم عليهـم، وُتؤِذَيـهم،  البـحاّ
ارُة، تاركنَي سـفينَتـهم  ثـماّ بدَأ القروُد بنهِب السـفينة، فهرَب السـندباُد والبـحاّ

للقـرود، واتاّـجهـوا إىل داخِل اجلزيرة، بحثـًا عن األمان، وللحصـوِل عىل الطعام 
والـرشاب، إىل أن وصُلـوا إىل بنـاٍء ضخـٍم عايل األسـوار، ولُه باٌب كبـٌر كاَن مفتوحًا، 
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ِة تعبِـهم ناُمـوا من الصباح إىل  فدخُلوا، ولـم جيُدوا أحدًا، ثـماّ جلُسـوا يف سـاحِة البناء يف ظلِّ شـجرٍة كبرة، ومن شـداّ
غروب الشمس، لكناّـهم استيقُظوا َفـِزعنَي من اهتزاِز األرض ِمـن حتتِـهم، فإذا بُغوٍل ضخـم قد خرَج هلم، فأصاَبـهم 

اهللُع واخلوف، وهربوا ُمـتاّـجهنَي إىل خارج البناِء الضخم، فحاوَل الغوُل اإلمساَك هبم، لكناُّه لـم يستطع. 
افًة من األغصـان، وألَقوها يف البحر، وَركِـُبوها، لكنَّ الغوَل وصَل إىل الشـاطئ،  عـاُدوا إىل الشـاطئ، وصنُعوا طواّ
، وصلوا  وا يف اإلبحـار، وبعَد يوٍم طويٍل وشـاقاّ غم ِمن ذلَك اسـتمرُّ وبـدَأ بإلقـاِء احلجـارة الكبرة عليهم، وعـىل الـراّ

افة إىل جزيرٍة صغرة، فنزُلـوا عىل الشاطئ، وناُمـوا نومًا عميقًا حتاّـى املساء. بالطواّ
ْت باجلزيرة سـفينٌة، فراَح السـندباُد وأصحاُبــُه َيُصخون، فانتبَه َمـن يف السـفينة،   بعـَد أيـام، مـرَّ
ارة ما  اِن السـفينة وللبـحاّ عود، وروى السـندباُد لـُرباّ فسـاعُدوهم، وسـمـُحوا هلم بالصُّ

جرى لـُه وألصحابِه.

اُن للسندباد: أنت رجٌل فقر، وقد  باّ وصَلِت السفينُة إىل جزيرٍة مأهولٍة بالناس، فنزَل َمـن كاَن عىل متنِـها، وقاَل الـرُّ
أخَبـْرَتـنا بام قاسـيَتـُه من األهوال، لذلك أريُدَك أن تسـتفيَد وأصحابك. يف هذه اجلزيرة غاباٌت واسـعة، فام رأيُـَك يف 
ـَب السندباُد بالفكرة،  ُضوا خسارَتـكم؟ رحاّ أن جتمُعوا بعَض أخشاب األشجار، ثـماّ تبيُعوها يف طريِق عودتكم، فُتعوِّ

ـُلوا األخشاَب عىل السفينة  ـا َفـَرُغوا، وحـماّ وبارَش وأصحابُه العمَل من فورهم بـجدٍّ ونشاط، ولـماّ
الكبـرة، انطلُقوا يف طريِق العودة، وباُعوا األخشـاَب، وربـُحوا أرباحًا كبرًة، فتقاَســُموها 

بينهم.
اًل باهلدايـا، فأعطى الُفقـراَء والـُمحتاجنَي بعَضها،  عـاَد السـندباُد إىل وطنِـِه حُمـماّ

ــُر يف رحلٍة  ٍة وجيزة بدَأ ُيفكاّ وأمـى أيامـًا مجيلًة مـَع أهلِه وأصحابِـه، وبعَد ُمــداّ
جديدة.



فّكر معنا
لنَُحـلَّ هــذي الـمسـألــة!

رسوم: رامز حاج حسين إعــداد: ديمــــة إبـراهيــــم

حلـــول فّكـــــر معنــــــــــا للعــــــــــدد 821 مــــــن أسامة )تشرين األول 2021(
حلُّ 

ـّر«: »كلمة السِّ

لعبُة 
األرقام 

الّناقصة 
»سودوكو«: 
امأل الـُمرباّعات الفارغة 
باألرقـام مـن )1( إىل )9( 
ـفِّ  الصَّ يف  تكـراٍر  ُدوَن 

والعمود.

كلمُة 
ـّر: السِّ

اشطب الكلامت اآلتية 
 ، ـراّ لتحصَل عىل كلمة السِّ
وهي اسُم نباٍت من ثامنية 

حروف، لـُه خواصاّ طباّـياٌّة 
غنياّة، ويشتهُر به 
: ورياّ احُل السُّ الساّ

نباتات، أعشاب، أوراق، 
طبيعة، ُسهول، مناطق، 

ة، جبلياّة. عطرياّ
الثُّعبان.
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قــــــــاب: 
ّ
حــــــــــــلُّ أعـــــــــــــواد الث

الفــــــــوارق:
سَمني يف أسِع وقٍت ُمـمكن. َة مالحظتِك، واكتشِف الفوارَق العرشة بنَي الـرَّ اختبـْر دقاّ
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سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعرَبًا عندما تنطُق الصُّ

رسوم: عالء ديوب

زيارٌة إىل حقل الـجّد
قصة وسيناريو: خليفة عموري
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مرحبًا 
ي! حقُلـَك مجيٌل يا جداّ

ي! يا جداّ

أهاًل بـحفيَديَّ 
الـحبيَبني.

اذهبا وامرحا!

ي! حسنًا يا جداّ

كم أتوُق إىل تسلُِّق 
جرة! هذه الشَّ

وأنا أيضًا.

عبُق األزهار رائع.

واإلطاللُة ِمـن 
ُهنا أيضًا.

لقد حظيُت بوجبِة 
بيٍض مقلـيٍّ لذيذة.

ـي  ستفرُح أماّ
هبذِه األزهار.

ي!  انُظـْر يا جداّ
كم األزهار مجيلة!

وأنا أحضُت بيَض 
العصافر.

سامـَحَك اهلل! ستخرُج من هذا 
البيض عصافُر ُتزقزُق، 

ونسعُد بسامِعـها.

وأنَت يا سامر! أال تعلـُم أناّ 
ُل إىل ثامٍر  هذه األزهار ستتحواّ

لذيذة؟!

ُهـنا مكاُن البيض، 
وليَس يف معدتَِك يا عامر! 

هههههه...

هذا بيٌض من دجاجايت اجلميالت. ُخـْذُه يا عامر!
ْن هبا الـمنزل. وهذِه طاقُة ورٍد لَك يا سامر! زيِّ

ي! شكرًا يا جداّ

لقد َحصْلنا اليوم عىل درٍس كانت ُنزهًة مجيلة.
ي. ُمفيٍد من جداّ

ُه درٌس ُمفيد. نعم، إناّ



ـــــــــة ُمغامرٌةقصَّ
هور يف مـبىن الـزُّ

احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

رسوم: مرح تعمري قصة: زينة سبانو

ـــــــــة قصَّ
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يسـكُن  الـذي  زيـن  َر  قــراّ
الطابـَق الثالَث يف مبنـى الزهور 

احللـوى  مـن  قالبـًا  يصنـَع  أن 
لتقديـِمـه إىل احلضـور يف اجتـامع 

ساكني الـمبنى، وقد أراَد أن يصنَعُه 
باالشرتاك مَع أبناِء اجلران.

نـادى أصدقاَءُه، وطلَب إىل ُكلٍّ منهم 
نات احللوى. ٍن من ُمكواّ إحضاَر ُمكواّ

أن  وبعـَد  العمـل،  وبـدؤوا  األصدقـاُء،  اجتمـع 
ناِت مجيَعـها، أدَرُكوا أهنم نسـوا القالَب الذي  خلُطوا الـُمكواّ

ُتـخَبـُز فيه احللوى.
قاَل زين ُمقرِتحًا: ُيـمكِنُـنا أن نستعَرُه من اخلالة أمِّ سمر، فهي الوحيدُة التي لـم ُتشارْكنا ُصنَع احللوى. 

قاَل شادي: أماّ سمر التي نسمُع من بيتها أصواتًا غريبة؟! 
رداّت جنى: أمُّ سمر عابسٌة دائاًم. 

ا رائد فقال: كيَف سُتشـارُكنا، وهي مل ُتبِد اهتاممًا باجتامعات  أماّ
الـمبنى السابقة؟

قاَل رامي: أمُّ سـمر ال تفتُح الباَب ألحد. كيَف ستفتُح 
لنا؟

هاب إىل بيت ُأمِّ سمر.  مل ُيوافْق أحٌد عىل الذَّ
ة، لكـن ابقوا  قـاَل زين: سـأقوُم أنا هبـذه الـمهـماّ

ي! قريبنَي مناـّ
قـاَل رائـد: ُأحـسُّ بأنـَك خائـٌف مـن أداء هذه 

ة يا صاحبي! الـمهـماّ
وضحَك ضحكًة كبرة.

َصـِعـَد األصدقاُء، حتاّى وصلوا إىل الطابق الذي 

يقُع فيه بيُت أمِّ سـمر. أخَذ زين نَفسـًا عميقًا، وطرَق الباب، لكْن مل يفتْح أحد. انتظَر قلياًل، ثـماّ اسـتداَر لكي يعوَد إىل 
ة. اِت قلبِه تتساَرُع بشداّ أصدقائه، لكناُّه سمَع صوَت خطواٍت تقرتب، ثـماّ بدأ الباُب ُيـحِدُث صيرًا جعَل دقاّ

ازها وَشعرها ذي الـخصالِت البِيض. سألْت:  ـا ُفـتِـَح الباب، وأطلاّْت أمُّ سمر بعكاّ حبَس األصدقاُء أنفاَسـهم لـماّ
ماذا تريد؟

َة احللوى، وطلَب إليها القالب. ٍد قصاّ حكى هلا زين برتدُّ
ْت أمُّ سمر: إذًا هذا ما يف األمر. ادُخْل معي املطبخ، فالقالُب عىل رفٍّ مرتفع، ويصعُب علـيَّ إحضاُره. رداّ

ًا من هذه  ًا مثل: ما هذا اإلزعاج؟ وما شـاَبَه ذلك، لكنَّ أمَّ سـمر مل تُقـْل أياّ ُعوَن رداّ دهَش األصدقاُء، فقد كانوا يتوقاّ
الكلامت.

دخَل زين وراَء أمِّ سـمر، وهو يميش داخَل البيت. أخَذ الصوُت الغريُب الذي اعتاَد سـامَعُه يتاّضُح شـيئًا فشـيئًا، 
ُك عليِه أسطواناٌت ُسوٌد كبرة. ُه صوٌت ُيصِدُره جهاٌز قديٌم غريب تتـحراّ حتاّـى علـَم أناّ

ُل جهاٍز  قالـت أمُّ سـمر: هـذا هـو الغرامافـون أو احلاكي يا عزيـزي! وهـو أواّ
وِت واستعادتِه، واشُتـِهـَر بالفونوغراف. اسُتـخِدَم لتسجيِل الصَّ

ًا، وال  ثــماّ تابعِت املشــَي بخطـواٍت بطيئة، فعلــَم أناّـها عجـوٌز جداّ
تستطيُع أن حتَض اجتامَع ساكني الـمبنى بانتظام.

جالـْت عيناُه يف أنحـاء البيت، حتاّى وقَعتا عىل صـورٍة ُمعلاّقة 
لشابٍّ لُه عينا أمِّ سمر وابتسامُتـها. كاَن الشابُّ يقُف ُمـبتساًم، 

ومـن ورائِـه ُبـرٌج مرتفـع، كاَن زين يراُه عـرَب التلفاز. شـعَر 
باألسـى عليها، فهي دائمُة الـُحزن عىل غياب ولِدها، لذلك 

ال تبتسُم كثرًا.



إضاءات
تا أسامة وشامة

ّ
مجل

مَع األطفال األحّبــة
ويداء الّتـحاد الُكـّتـاب العرب يف فرع السُّ

ــورة... كي تكتمــَل الصُّ

ـويداء التاّـحاد الُكتاّاب العرب لقاٌء  ة للكتاب وفرع السُّ ـورياّ ة السُّ اء! ُأقيـَم بالتعاون بنَي اهليئة العاماّ أصدقاَءنا األعزاّ
ً من رئيس حترير جملة أسامة قحطان برقدار  تفاعلـيٌّ مع األطفال، إذ دَعْت رئيسُة الفرع الكاتبُة وجدان أبو حممود ُكالاّ
ـويداء التاّـحاد الُكتاّاب العرب، حيث التقيا جمموعًة من األطفال  ورئيسـة حترير جملة شـامة أريج بوادقجي إىل فرع السُّ

يف جـوٍّ من الـمرح والفائدة. 
َف األطفاُل يف أثناء اللقاء أبواَب الـمجلاَّتني واملواداّ التي ُتنَشــُر فيهام، وأجاَب رئيسـا حترير أسـامة وشـامة عن  ُعـرِّ
َعـْت عىل األطفال أعداٌد من الـمجلاّتني ومن  أسـئلة األطفال، وقرأا هلم بعَض القصص والقصائد، ويف ختام اللقاء ُوزِّ

ورية للكتاب. ة السُّ ة منشورات الطاّفل يف اهليئة العاماّ ادرة عن مديرياّ ة الصاّ السل القصصياّة الشهرياّ السَّ
ـويداء التاّـحاد الُكتاّاب العرب عىل جهوِدها الـمبذولة ألجِل إنجاِح هذا اللقاء، وإىل لقاءاٍت  ُشـكرًا هليئة فرع السُّ

قادمٍة مَع أطفالِنا األحباّة يف كلِّ مكاٍن من رحاِب وطنِنا الغايل.
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دًا. ناَدْتُه: زين! أيَن ستخبزوَن احللوى؟ تستطيعوَن  أخَذ القالب، وشكَرها وخرج، لكْن بعَد ثواٍن ُفتِـَح الباُب ُمـجداّ
فِْعَل ذلَك عندي.

مهَس رائد: يستحيُل أن أدُخَل ذلَك املكان.
ُقوين! خول، وقاَل هلم هامسًا: ال يشَء يدعو إىل اخلوف. صدِّ  أشاَر زين إىل اجلميع بالدُّ

مْت إليهم الـُمثلاّجات مَع  ـَمـْتـهم أمُّ سـمر كيفياَّة إشـعال الُفرن، ويف أثناء االنتظار قداّ دخَل األصدقاُء البيَت، وعلاّ
ابتسامٍة لطيفة، وكلاّمـا فاحْت رائحُة احللوى يف بيتِـها اتاّسَعْت بسمـُتـها. 

ُب بكم دائاًم يف بيتي. بعَد ُنضوج احللوى، ويف وقت االنصاف، قالت أمُّ سمر: ُأرحِّ
ُتنا اللطيفُة الكريمة. قاَل رائد: شكرًا لك، فأنِت جداّ

مهَس لُه زين: اللطيفة؟! قبَل قليٍل كنَت تقوُل غَر ذلك.
ردَّ رائد: الفضُل لذلك القالب الذي َنِسيناُه يا عزيزي زين! ألـم َيُقـِل الـمثل: َمـن لـم تعرفُه َجـِهـْلـَته؟!

قالت جنى: تقصُد من لـم ختبِز احللوى عنَدُه فلن تعرَف ُلطَفه!
أردَف شادي: هياّا ُنـحض العصَر، ونعداّ قاعَة االجتامعات، ولن ننسى أن َنرُتَك قطعًة ألمِّ سمر، ونحض هلا مَعها 

كوبًا من احلليب الساخن.



سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعرَبًا طــــائــــــُر عندما تنطُق الصُّ

الـُهــــْدُهـــــد
قصة وسيناريو ورسوم: حسام وهب 20
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انُظـْر ما أمجَل ألواَن 
األوراق الـُمتساقطة!

األلواُن أمجُل ما يف اخلريف.

جرة! ـَة طائٌر ُقرَب تلَك الشَّ انُظري! ثـماّ

لِـَم ال يطُر، 
فنُـمسك به؟!

 ما أمجَله!

ُه طائُر الـُهْدُهد. إناّ

إنُه ال يستطيُع حتريَك جناِحه!

ُه اصطدَم بيشٍء ما.   ال ُبدَّ أناّ
جيُب أن ُنعالِـَجه.

 مسكني! كيَف سنُعالِـُجه؟

 .  لِنأُخْذُه إىل الطَّبيِب البيطرياّ

جيُب أن تعتني بِه ُأسبوعًا 
كاماًل كي يستطيَع 
الطَّراَن من جديد.

انُظري! هذا ُهـَو الـُهْدُهد.

 ُيـهاجُر طائُر الـُهْدُهد يف اخلريف جنوبًا 
نحَو الـمناطق الدافئة.

يتاّـِجُه نحَو اجلنوِب إذًا!

بيع. امِل يف الراّ نعم، ويعوُد إىل الشاّ

 هياّـا يا صديقي! جيُب أن ُتكِمـَل ِرحلَتـك.

المة. وداعًا... مَع السَّ

بيع! ال تنَس أن َتـُزوَرنا يف الراّ
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ُكـُتـب

لـُكلِّ حــيٍّ يف الطبيعـة طريقٌة مناسـبٌة السـتمرار حياتِه وبقـاِء نوِعه. كيَف 
ة »ِمـن أسار  ُف ذلك يف قصاّ تتغلاُّب بعُض األحياء عىل الطبيعة القاسـية؟ نتعـراّ

احلياة« من سلسلة »أطفالنا/ علوم«.
ة: حممد قشمر.                               رسوم: قحطان الطالع. قصاّ

يـة وذهبياّـة، تعيشـان يف إنـاٍء زجاجـياّ صغـر ُمـلِــَئ حتاّـى  سـمكتان: فضاّ
نٌة ملسـاء. كانتا حمطَّ إعجاب أفـراد األُسة،  ُمـنتَصِفـه، ويف قعـِره حجـارٌة ُملواّ

باحة يف النهر الغزير وزيارة العاَلـم الكبر.  وكان حلـُم السمكتني السِّ
ة »قفـزة واحدة« من  َق ذلـك الـُحلم؟ نعـرُف ذلك يف قصاّ يـا ُتـرى! هل حتقاّ

سلسلة »أطفالنا/ إبداعات«.
ة: ضحى جواد.                                  رسوم: سامرا احلناوي. قصاّ

َر يف أياِمه الطويلة التي  فنجون َتـِعـٌب وحزين، ويف عينيه شوٌق إىل الناّوم. فكاّ
يقضيها يف خدمة سـياّدة املنزل التي ترتشـُف القهوَة منُه دائاًم، وأراَد أن هيرَب إىل 
ة  ــُر صفَو أحالِمه فيه يشء. نعرُف ما حـدَث لفنجون يف قصاّ مـكاٍن آمن ال ُيعكِّ

ة«. »فنجون ُيـحبُّ الناّوم« من سلسلة »أطفالنا/ قصاّ
ة: صبا منذر حسن.                          رسوم: عالء ديوب. قصاّ

ا ُصوَفهـا، لكنَّ  هـا حظـرُة خـراف، وقـد أرادا أن َيـُجــزاّ لـدى فـرح وجدِّ
وِف الـُمجعاّد اجلميل اختبَأ خلَف األشـجار، خوفًا من  اخلروَف جعدي ذا الصُّ
ة »اخلروف جعدي«  أن ُيـجــزَّ صوُفـه. يا ُترى! ماذا حدَث له؟ اجلـواُب يف قصاّ

من سلسلة »أطفال مبدعون«.
ة ورسوم: رفيف أبو اخلر قصاّ

خامــياّ يف مطبخ أحـد البيوت.  نتـان َتسـُكناِن الـمجـىل الرُّ إسـفنجتاِن ُملواّ
ا الزرقـاُء ميمي فهـي ُتنظاُّف  احلمـراُء لولـو ُتزيـُل بقايـا الطعام عـن األواين، أماّ
األواين بسـائل اجللــي الـُمعطاّر، فتبقـى رائحُتـها طياّبة. تعالـوا ُنتابع ُمغامرات 
نـة« مـن سلسـلة »مكتبـة  ـة »رحلـة اإلسـفنجات الـُملواّ اإلسـفنجات يف قصاّ

الطفولة«.
ة: أدريانا إبراهيم.                                          رسوم: أمحد حاج أمحد. قصاّ

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

ِمن أسرار احلياة

قفزٌة واحدة

فنجون ُيـحبُّ 
ـوم النَّ

اخلروُف جعدي

رحلُة اإلسفنجات 
الـُملّونة

إعـــــــداد: ســـــــالم الحمـــــــد

ـنونو صدييق السُّ
رسوم: رامز حاج حسين ِشعر: عباس حيروقة

قصيــــــدة
ديـــواُن طفـولتنــــــــا

***

صــــديــْق يل  صـــــــديــٌق،  يل 
رآين إْن  ُصْبــــــــــٍح  كـــــــلَّ 
ــوال ــق ــُح ـــ ــــوى ال طـــائـــــــٌر هي
ــْت ــي َب ـــــلِّ  ُك يف  َصـــْوُتـــــــُه 
ــا ــياّ ه ــــُت:  ــــب رحاّ إْذ  قـــلـــُت 
عــلــيــْك ال  ــــُدو:  ــــْش َي قـــــاَل 
ـــْع ـــي ب ـــراّ ال يف  ــــــاٍم  ع ـــــلَّ  ك
ــو ــون ــن ــسُّ ـــي طـــــُر ال ـــن ــــ إناّ

ـــْق ـــي ـــــــــُه ُحــــلـــــــــٌو رق إناّ
ـــا أغــــاين ـــي ن ـــدُّ ـــأِل ال ـــْم ــــ َي
ـــوال ـــه ـــسُّ ــــي وال ــــواق ــــسَّ وال
ــــْت ــل َزي ــث ــل ُخــــبــــٍز، م ــث م
ــا! ــياّ ـــ ــِخ ــَح َس ــم ــق ــر ال ـــ ــُث ــن َن
نــــي آٍت إليـــــــــــــــــــْك إناّ
ــْع ــدي ــب ـــــــشَّ ال ـــُع ـــُع ال ـــن أص
ــوُن ــنُ ـــ ـــْذُب َح ـــَع ــَي ال ـــ ــوتِ ص



رسوم:  دعاء الزهيري ِشعر: رائدة الخضري

غرية القارئُة الصَّ

مرحى مرحى! مــا أسعـــَدين!
ــٍة ــارئ أْســـَمـــوين أســـــرَع ق

ًا جـــداّ ــا  ــِرح ـــ َف وأيب  ـــي  أماّ
ورًا ُكــــلٌّ فـــاَجـــأين َمــــــرْسُ

ٌت ــٌص، وجمــالاّ ــَص ــٌب، ِق ــُت ُك
ــًا ــوان وُرســـــوٌم َتـــزُهـــو أل

قـــــاَل أيب يل: يــــا قــارئتي
َنـْمـَلـــُؤهــا ُكُتبـــًا، ُنْغنِيـهــا

ــوٌح ــُت ــف ــُم كِــتــاٌب َم ــْل ــِع ال
ــــًا حقاّ َنْفَهـُمـــــُه  َنْكتُبـــُه، 

ْل األواّ تــيــَب  الــرتَّ ــرزُت  ـــ أح
ُهـَو عندي التَّـكريـُم األجـَمـْل

األغىل َفْوزي  ُأْهــِدي  َلـُهـمـا 
تِـــِه، وهـــَي األحىل بـَهــــِدياّ

ــَدَعـــــهــا! أب ــا  م ــٍة  ــف أغــل يف 
أهـــواهـــا، بْل أزُهو مَعـهـــا

َفْلـنُنـِشـْئ مكتبـــــًة هياّـــــا!
نيـــا ِمـــْن ُكــلِّ ثقافاِت الـــدُّ

َسْطــرا َسْطــــرًا  َنتعلاّـُمــــُه 
َفـْخـــــرا بـــأنُفِسنـــا  َنـْزداُد 

***

***

***

***

***


