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ـاء، واضحـًة من بعِد  هـا هــَي ذي الُغيوُم تلوُح يف السَّ
ـمُس تتـوارى بينَـهـا بعيـدًا يف خجـل، وهي  غيـاب، والشَّ
ــُر بالـمطر الذي  ُترِسـُل إلينـا ُنوَرهـا اللطيف. غيـوٌم ُتبشِّ
اشتاَقِت األرُض إليه. نتأّمُل األشجاَر، فنراها تـخلُع ثوَبـها 
هبّية، وأوراُقـها  األخـَر الـمعهود، وتلبُس ُحـّلـَتـهـا الذَّ
روب يف منظـٍر خّلٍب آِس،  فـُر اليابسـُة تتناثــُر يف الدُّ الصُّ
وهـا هــَي ذي الطُّيـوُر ُتـهاجُر أسابـًا أسابـًا، لكنّـها لن 

تنسى موطنَـها، وستعوُد إليِه بُكلِّ تأكيد...
مـا ُكلُّ هـذِه الـمظاهـر اللطيفـة التـي تـجــذُب العنَي 
ـلِـهـا بـُكلِّ اهتـام؟! نعـم، لقد  والقلـب، وَتدفُعنـا إىل تأمُّ
حـلَّ فصُل الـخريف اجلميـل، فأهًل بِه وبنسـائِـِمِه العذبة 
التي ُتنِعُش الُقلوَب، وُتنِسـينا أّياَم الـحرِّ القاسية. َنستقبُِلـُه 
راســيَّ الـجديد،  بفـرٍح، إذ إّننـا مَع ُقدوِمـِه بَدْأنا عاَمنا الدِّ
تاء فصِل الـخرِي والعطاء، َفْصِل  وفيِه نسـتعدُّ الستقباِل الشِّ

جاح. الـِجدِّ واالجتهاِد والنَـّ

قحطـــان بيـــرقــــدار



ـــــــــة قصَّ
ــــــــــــْر  فكِّ

ف! قبـــَل أن تتصــــــرَّ
احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

رسوم: دعاء الزهيريترجمة: كاتبة كاتبة قصة: شيفا هاري أديكاري
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ـــــــــة قصَّ
ُمرتجمة

كاَن لدى بودي حديقٌة مجيلة، لكْن مضْت سنٌة كاملة، ومل هتطْل قطرُة مطر، فبدأت األزهاُر تذبل.
قاَل بودي لصديِقه آريت: أيبَس اجلفاُف أزهاري ُكلَّها. هل تعرُف نوعًا من األزهار ال يذبل؟

قال آريت: نعم، األزهاُر البلستيكّيُة ال تذبل.
ذهَب بودي إىل املنزل، واقتلَع أزهاَرُه، واشـرى بعَض األزهار البلسـتيكّية، وزَرعها بدالً منها. ولـّمـا كاَن ينظُر 

إىل حديقته، شعَر بنسيـٍم ُيداعُب وجَهـه، لكْن بدالً من أن يفوَح عطُر األزهار، فاحْت رائحٌة كرهية.
يف اليوم الّتايل، ذهَب إىل آريت، وقاَل له: 

ال تفوُح من األزهار الرائحُة الـُمعتادة. ماذا أفعل؟
قال آريت: ُرشَّ العطَر عىل أزهارك!

رشَّ بودي العطَر عىل أزهارِه البلستيكّية، لكْن ظّلِت الّرائحُة الكرهية تغزو حديقَته. عاَد إىل آريت، وقال له:
ال تزاُل الرائحُة غرَي ُمـحـّببة.

قال آريت: الّريُح هي التي تنرُش الّروائح، لذلك ضْع مراوَح يف 
حديقتِك.

ومتّكَن بودي أخريًا من شـمِّ رائحِة األزهار، لكنُّه افتقَد 
الفراشات التي كانت تزوُر حديقَته.

نَصَحُه آريت برشاِء فراشات بلستيكّية، فعمَل بنصيحتِه، 
وراَح ُيطيِّـُرهـا يف احلديقة بـُمسـاعدِة جريانـه، لكِن اصطدَم 

بعُضها ببعض، ثـّم حتّطمْت.
آلريت:  بــــودي  قـاَل 
يصطــــدُم  بعــــُض 
الفراشـات ببعض. 

ماذا أفعل؟
آريت:  صـــرَخ 
ماذا تقول؟! علينا أن 

نجَد حّلً.

قاَل بودي: أنَت املسـؤول. لقد أفسدت حديقتي لـّمـا جعلَتني 
ُأنفُق كثريًا من املال ألجعَل كلَّ يشٍء فيها ُمصطنَعًا.

ردَّ آريت هبدوء: عليَك باالسـتاع إىل نصائح اآلخرين، لكْن جيُب 
أاّل تتـّرَف إاّل بعـَد تفكرٍي عميق. إذا أخـَرَك أحُدهم بأّن ُغرابًا سَق ُأذَنيك، فهل سـُتلحُق 

الغراَب أم سُتفّكـُر أّوالً؟!
أّثـَر كلُم آريت يف بودي، فأدَرَك خطَأه، وقاَل يف نفِسه: 

من الطبيعيِّ أّن األزهاَر مع مروِر الفصول، تتفّتـُح، ثـّم تذبُل، ثـّم متوت. 
سأَلـُه آريت: هل حتتاُج إىل نصيحٍة ُأخرى؟

أجاَب بودي مازحًا: ال، لقد اكتفيُت بنصائحك. أعرُف اآلَن ما سأفعل.
يف اليوم التايل، اقتلَع بودي األزهاَر البلسـتيكّية مـن ُتربِة حديقتِه، ثـّم زرَع 

أزهارًا جديدًة حقيقّية، وسقاها بصٍر، وأوالها عنايًة كبرية. 
بعَد بضعِة أسـابيع، امتألْت حديقُتُه باألزهار الطبيعية التي فاَح عطُرها الّزكـّي، 

ثـّم عادِت الفراشاُت تطرُي بينها.
جـاَء آريت لزيارِة بـودي، فاصطحَبُه إىل احلديقة. ابتسـَم، وعانَقُه بنَي األزهار 

الّرائعـة التـي عّطـرِت املـكاَن، وكاَن 
سـعيدًا برؤيـِة حديقتِـِه ُتوَلــُد من 

جديد. 



سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعَرًا عندما تنطُق الصُّ

رسوم: عدوية ديوب

 يا زينة!
ً
كرا

ُ
ش

قصة وسيناريو: أريج بوادقجي
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كم الطَّعاُم لذيذ!
فاء! باهلناِء والشِّ

ُع ما يبقى من  لِـَم ال ُنوزِّ
الطَّعام عىل الـُمحتاجني؟!

إْن أردِت إطعاَم الـُمحتاجنَي فعليِك 
مي إليهم أفضَل ما لديك. أن ُتقدِّ

 وي تويت ويت...

أرأيِت يا زينة؟!

كم أشعُر بالسعادة!وماذا عن الـُمحتاجني؟

سنُِعـدُّ غدًا طعامًا 
ُعـُه عليهم  شهـّيـًا، وُنوزِّ

َقـْدَر ما نستطيع!

ِمـن حقِّ الـُمحتاج أن يأُكَل 
طعامًا طازجًا وذا مظهر شهـّي. 

ضعي نفَسِك مكاَنه!
ماذا سنفعُل ببقايا 

الطَّعام اآلن؟

ماذا؟

أليسْت
 فكرًة رائعة؟!

ُشكرًا يا ماما! 
سلمْت يداك.

 احلمُد هلل. 
لقد شبعت.

ُكـيل ما بقـَي من طعاٍم 
يف صحنِـِك يا زينة؟ 

 لقد شبعُت 
وَمـن يا أّمـي!

سيأُكـُلـُه 
إذًا؟ 
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أصبَح الطعاُم جاهزًا.

َع الطَّعاَم عىل َمـْن  علينا أن ُنوزِّ
حوَلـنا ِمـن الـُمحتاجني. 

أريُد أن 
آُكـل!

تفّضْل 
ُشكرًا يا عـّم!

يا زينة!

تفّضـْل يا عـّم!

ُشكرًا ُشكرًا 
يا ُبنـّي! 

 آه... َتذّكـْرت. آسفة! ُشـكرًا يا يزن!

 في اليوم 
التّالي...



  َمـَحـّطــات
ِمـْن ُهـنا وُهـناك...

إعداد: ديمة إبراهيم

ُجنُب اإليمنتال
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ُجنُب الُفقاعات
هو نوٌع من الـُجبن تعوُد أصوُل صناعتِه إىل سويرسا. ُيصنَُع من حليب األبقار، ويكثُر استخداُمُه يف فرنسا وإيطاليا 
ع غاز  إضافًة إىل سـويرسا بلد املنشـأ. حيتوي جبُن اإليمنتال ثقوبًا ُتكِسـُبُه منظرًا ُمـمـّيزًا، وتعوُد هذه الثقوُب إىل تـجمُّ

ثـاين أكسـيد الكربون الذي ينتـُج من ماّدة ُتضـاُف إىل احلليب يف أثناِء صناعِة هـذا النّوع من 
الـُجبن، وهي نوٌع من البكترييا النافعة.

لذيٌذ الّطعم وطّيُب الراحئة!
 لـُجبـِن اإليمنتـال طعــٌم لذيـٌذ جـدًا، ورائحُتـه زكّية، كـا يّتصُف 

وبان برُسعة، لذلَك ُيضاُف  بخاصّيـٍة مهـّمة، وهي قابلّيـُتُه للذَّ
إىل أصنـاٍف عّدة من الطعام، وكثريًا ما ُيسـتخَدُم يف 

»السندويشات والصلصات«.

أصدقائي! قد ال يتوافُر هذا النّوُع من الـُجبن 
ورّية بكثرة، لكْن إن ُأتيحْت لكم  يف أسـواِقنا السُّ
ُتوهـا، وأخُرونا عن مذاِقِه  ِقه فل ُتفوِّ فرصـُة تذوُّ

الـُممـّيز وعن أنواٍع ُأخرى من الـُجبن 
ُلوهنا. نحُن يف انتظاركم. ُتفضِّ

فوائُد كثرية!
من املعروف أّن الـُجبَن بأنواعه وأشكاله كاّفة مفيٌد لصّحة اإلنسان، وال تقلُّ فوائُد 
هوَن  ُجبِن اإليمنتال عن فوائد بقّية األنواع، فهو حيتوي الروتنَي والكربوهيدرات والدُّ
ُن مستوى  واأللياَف الغذائّية والصوديوم، لذلك ُيساعُد يف حتسني ضغط الدم، وُيـحسِّ

الكوليسرول فيه، كا أّنُه حيافُظ عىل عظاٍم وأسناٍن قوّية ألّنُه غنـيٌّ بالكالسيوم.

فء،  كثريٌة أنواُع الـُجبن التي َتسحُرنا بمذاقها ورائحتها، وُتضفي عىل موائِدنا كثريًا من الـُحبِّ والدِّ

َثـكم عنه. هّيا بنا! لكنّني ُأفّضُل الـُمـمّيـَز منها، لذلك اخرُت ُجبَن اإليمنتال الرائع ألُحدِّ



ـــــــــة قصَّ
احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

رسوم: راند الدبس قصة: لمى بدران

صـــانــُع الفـّخــــــار
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غار والكبار، منهم َمن يسبُح، ومنهم من يسرخي  شاطٌئ رملـّي متتدُّ إليه أمواٌج عاليٌة مجيلة، ُمـمتلـٌئ بالصِّ
حتَت أشـّعة الشـمس الذهبّية، وثـّمـَة أيضًا جمموعٌة من األطفال جيلسـوَن عىل الرمال، ويصنعوَن منها أشكاالً 
خمتلفـًة وبسـيطًة كالقلع والزوارق الصغـرية... لكنَّ األكثَر روعًة عىل هذا الّشـاطئ الطفل هـاين الذي ابتعَد 
ـَز عىل بنـاء منزل األحلم، كا قال، ويا لــُه من منزل! إّنـُه كاخليـال! لن ُتصّدقوا أّن  قليـًل عـن أصدقائه لرُيكِّ
طفًل سيبني من الرمال طريَق حياته. صنَع هاين منزالً ُمؤّلـفًا من طابَقني، وحديقًة حتتوي كثريًا من الطاوالت، 

ُه قالت:  ولـّمـا شاهَدْتُه أمُّ
كم هذا ُمذهٌل يا ُبنـّي! ستصبُح مهندسًا عظيًا.

أجاَبـها: ال أحبُّ األشكاَل اهلندسّية يا أّمـي! أحبُّ أيَّ يشء أستطيُع َعـْجـنَُه وتكوينَُه كا أشاء. 
: ملاذا صنعَت طابَقني؟ وملاذا كلُّ هذه الطاوالت؟  هنا سألِت األمُّ

ردَّ هاين بُلطف: لرورِة عميل يا أّمـي!
، وقالت متفائلًة: ستكوُن ُمـمّيـزًا يف عملِك. ابتسمت األمُّ

يـارات العائلّية الصيفّية للشـاطئ، كان العـمُّ  ويف إحـدى الزِّ
غّسـان قـد رافَقـهم، والحـَظ اهتـاَم هاين الكبـري بعجِن 

مال وتكوينها، فسأَلـُه حينَـها: الرِّ
هل تستطيُع أن تبنـَي بيتًا كهذا من الفـّخـار أيضًا؟!

أجاَب برُسعة: نعم، يا عـّمـاه! أستطيُع ذلك.
، وقال: سـُأعّلـُمَك يف ورشـتي ُصنَع  ضحـَك العـمُّ

الفـّخـار يا ُبنـّي!

قاَل هاين: إنني أحبُّ هذا كثريًا.
أضاَف العـّم: سنصنُع الفـّخـاَر، وَنبيُعه.

شـعَر هاين بالسـعادة، وتعّلـَم برُسعة، إذ كاَن يسـتمتُع بمراحل ُصنِع الفـّخـار، وكان ُيشـارُك يف مسابقات 
النَّـحت بعَد املدرسة، ويناُل املركَز األول. 

ـَي العـمُّ غسـان الـذي أوىص هاين بأن يتوّقـَف عن بيع  مـّرت الّسـنون، وحدثـْت مفاجـأٌة كبرية، فقـد ُتوفِّ
الفـّخـار ألّنـها مهنٌة لن تبنـَي لُه منزَل األحلم، وطلَب إليه أن ُيبِقـَيـها هوايًة فحسب.

ُه دائًا. لذلك، مَع مرور الوقت، وّسـَع الورشـَة كي ال  حاوَل هاين التوقُّف، لكنُّه مل يسـتطع. كان يتّذكُر عمَّ
ينسى َمـْن عّلـَمه، وبفضِل احرافِـِه ُصنَْع الفّخـار كاَن البيُع يزداُد كثريًا.

أصبـَح هاين شـاّبًا، ويف يوٍم من األيام دخَل الورشـَة تاجٌر ُأعِجـَب بصانع الفّخار الـُمحـرف، فقّرَر أن 
يشـرَي كلَّ مـا لديـه من فـّخــار، وأن ُيـحـّوَل الورشـَة إىل معمٍل كبري، 
فحصـَل هاين بفضِل حمـّبتِـِه َعـَمـَلُه عىل ثروٍة جعلـْت من منزل األحلم 

الرملـّي منزالً حقيقّيًا.
ـُه، بعَد ُمروِر عرشيَن عامًا، عن ُسؤالِـها ذاك:  أجاَب ُأمَّ

أّمـي! الطابُق األّوُل والّطاوالُت 
للفـّخــار  معـرٌض  الكثـرية 

الذي لطالـمـا أحَبْبُته.



سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعَرًا عندما تنطُق الصُّ

رسوم: عمر طالل حسن

هّيا نتسابق!
قصة وسيناريو: طالل حسن
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أرنوب! سأذهُب وآتيَك 
بـَجـَزرة. ال ُبدَّ أّنَك 

جائٌع يا ُبنـّي!

ال أحَد ُهـنا. سأتـجّوُل 
يف الغابة قليًل لعّلـي أجُد 

َمـن ُيسابُِقـني.

ُهناَك َمن ُيناِديني! 
يا ُترى َمـن يكون؟!

صباح اخلري.

أهًل يا أرنوب!

تعاَل نتسابق
 يا سنجوب!

ال ُأريد. إّنني أمجُع 
الطعاَم اآلن.

ليَتني أجري يف الغابة، 
َلـْحـفاة!وأتسابُق مَع أيِّ أحد! أّيُتـها السُّ

تعايل نتسابق!

هّيا نتسابق 
ـها األرنب! أيُّ

سأْسبُِقـَك مها 
كّلَف األمر.

اختفى األرنُب داكُن اللون. 
ما أسَعُه! كِْدُت أْسبُِقه.

هّيا نتسابق 
ـها األرنب! أيُّ

النتيجُة معروفٌة، فل 
باق. حاجَة إىل السِّ

سنجوب مل ُيسابِْقني، 
َلحفاُة كذلك. سأتسابُق  والسُّ
مَع هذا األرنب داكن اللون.

حسنًا 
يا أّمـي!

أرنوب

سأخرُج غدًا لعّلـي أرى 
األرنَب داكَن اللون، فأسابقُه، 

وبالتأكيد سأْسبُِقه.

سأْسبُِقـَك مها 
كّلَف األمر.



ـــــــــة قصَّ
احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

رسوم: محمد ديبو قصة: هند مصطفى

ّمـي أنا بـخيـر!
ُ
أ
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هاب إىل عملِـها،  ـها ُمضطّرٌة  للذَّ هذا أّوُل يوم تذهُب فيه يارا اجلميلة إىل الروضة. أصبَح عمُرها أربَع سنوات، وأمُّ
لكـنَّ يـارا مل ُتـحّب املـكاَن اجلديد ألّنـهـا مل َتْعـَتـْدُه بعد، فهناَك كثرٌي مـن األطفال، وحركٌة يف كلِّ مـكان، وُمعّلاٌت مل 
تعرْفـُهـنَّ من قبل. إهنا تشعُر بأهنا غريبٌة هنا. لقد اشتاقْت إىل إخوتِـها وُلَعـبِـها وإىل كلِّ ُركن يف بيتها، ويف كلِّ صباح 

ـها.  حنَي تدخُل يارا الروضَة جتلُس عىل ُكرسـّي إىل جانِب النافذة الـُمطِّلة عىل الشارع، وتنتظُر ُقدوَم أمِّ
ـها أجاَبـْتـها يارا  حاولت الـُمعّلمُة أن جتعَلـها ُتشارُك مَع بقّية األطفال، لكنّـها ال ترغُب يف ذلك، وكّلا اّتصلْت أمُّ

بصوٍت باٍك: ماما! أنا لسُت بخري. أرجوِك تعايل ُخذيني!
ـها قد تأيت يف أيِّ وقت، فل ُتزيُح نظَرها عن النافذة.  كم هي جائعٌة، وتشعُر بالعطش! تظنُّ أّن أمَّ

يف يوٍم من األيام، وجدْت يارا لعبًة جتلُس مكاَنـها عىل ُكرسّيـها ُقرَب النافذة، فسألْت ُمستغربًة: ما هذا؟ 
أجابـت الـُمعّلمُة بُلطـف: إّنُه فيفو! فيٌل صغري، ُأذناُه الكبريتان تسـمعاِن من بعيد، وعيناُه الواسـعتاِن ُتبراِن من 
مسـافاٍت بعيدة، وُخرطوُمـُه الطويُل يشـمُّ رائحَة األّمهاِت من بعيد. إّنُه صديُق األطفال ُكـلِّهم هنا. إّنُه خرُي من ينتظُر 

ِك، وسُيـخُرِك بقُدوِمـها حنَي تأيت؟ األّمـهات. ما رأيِك يف أن جيلَس مكاَنك، وينتظَر أمَّ

ابتسمْت يارا، وقالت: حسنًا، سيجلُس معي، وننتظُرها معًا. 
قالـت الـُمعّلمـة: حسـنًا، لكْن عليِك أن ُتطِعميِه، فهو ُيـحبُّ ُقصاصاِت الورق. كّلـا شـاركِت يف نشـاٍط مَع بقّيِة 

األطفال ضعي ُقصاصًة ُهنا يف جيبِه.
ُأعجَبْت يارا بالفكرة، وبدأْت ُتشارُك األطفاَل اللَّعَب والغناَء والرسم، وصارْت تركُض َفـِرَحًة ضاحكة، وأصبَح 
سـوم اجلميلة عىل  ِعه، فثـّمـَة كثرٌي مـن اللَُّعب والرُّ لدهيـا كثـرٌي مـن األصدقاء، وأحّسـْت برحابِة املـكان ومجالِــِه وَتنوُّ
الـُجـدران. ما ألطَف الـُمعّلات واألصدقاء! كا تعّلمْت أن تكتَب اسـَمـها وأسـاَء أفـراِد ُأستِـها، وُسعاَن ما امتأَل 

بطُن فيفو بالُقصاصات...
ـك. رنَّ اهلاتف. قالت الـُمعّلمة: يارا! إهّنا ُأمُّ

َت اللعبَة عليها، قالْت ضاحكًة:  وبينا هي تركُض وتلعُب، وال تريُد أن ُتفوِّ
وها بأّنني بخري!  أخِرُ



طفٌل بـمالمِح 
ُمستقبـل

رسوم: عبد الوهاب الرجولةرسوم: لينا نداف قصة وسيناريو: خليفة عموريِشعر: ثراء الرومي

قصيــــــدة
ديـــواُن طفـولتنــــــــا
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ّحــــالــــــة الـــرَّ
طهبوب الـموهوب

سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعَرًا عندما تنطُق الصُّ

3

ــاِر: ــي ــألط ـــي ل ــــ قـــالـــْت ُأمِّ
أخباري؟ عـــن  حـّدْثـُتـِك  هل 
يف أحشــــائــــي ُحــــلـٌم آٍت
لنـهــــاري يرسُم أجنـحــــــًة 

***
ورَدْة َضـِحَكْت  طــرٌي،  ــزَق  زق
بُقـــــدومي هـّلـَلِت الـجــــّدْة
نــيــا ــُل لــلــدُّ ــم ــٌل حي ــف ـــا ط أن
ْة ــــودَّ ــــْدٍق وَم ُأنـــُشـــوَدَة ِص

***
ــاِت ــراش ــف ــي وأخـــي ك ــت ُأخ
تـــرقُص يف َمـــْرِج حكـــاياِت
ــٍع ــي ــرب ــــًا ل ــــوان ـــُم أل ـــرس ت
آِت ُعـْمـٍر  فرحــــــَة  تكتـــُب 

***
ــا ــن نـــكـــُر، نــحــيــا بــســعــاَدتِ
ــــزرُع غـــرســـاِت أصــالــتـِـنــا ن
ــــا مــامــا ــا ورض ــاب ــا ب ــرض ب
ُســــطوُر حكـــايتِنـــا تــزداُن 

***
فلُتـــزِهـْر بالـخـــرِي سمــــائي
ــاِء ــي ـــــّلالُت ِض فـــَغـــِدي ش
نبضـي أســـراُب عصـــافــــرٍي
منــذا ُيتِقـُن َعــــْذَب غنـــائي؟

***

 حول العامل
 يف ثلثني

يومًا

ُأحبُّ ُروَح 
الـُمغامرة واستكشاَف 

العالـم.

ما الـمـانُع من رحلٍة حوَل العالـم؟ ستكوُن ُمـمتعًة.

هههههه... وجدُتـها.ثـانون يومًا؟! رحلٌة طويلٌة جّدًا.

حّقًا، القراءُة رحلٌة ُمفيدٌة ُتساعُدَك يف احلصول ال مشكلة! أدوُر حوَل العالـم اآلن بُكلِّ بساطٍة وُسعة!
عىل املعلومات، وأنَت جالٌس يف مكانِك.



ون! مفيـٌد يا كّمون! مـَع الليمون  َحبٌّ يـا كمُّ
يا كّمـون! هبـذه العبـارات الـُمحّببة نسـتطيُع أن 
ُننادَي نباَت الكّمون اللذيذ واملفيد، الذي سيكوُن 

موضوَعنا يف هذا العدد. هّيا بنا!

نبـــات وحيــاة
ـونســرُّ الـحيـــاة يف بـــرعـمٍ نضيــرٍ الكـمُّ

إعداد: أمينة الزعبي

موعُد 
زراعِته

ُيـزَرُع الكّمـوُن يف كانون 
الثاين وشـباط، وتنضُج ثاُرُه 
يف هناية نيسـان حّتى ُمنتَصف 
أّيار، وُيعـَرُف النّضُج بتغيُّـِر 
لوِن النبات وبدء االصفرار، 
ُل جنـُي املحصول قبَل  وُيفضَّ
اكتـال النّضج، أي حنَي يبدُأ 
لـوُن الثِّـار يميـُل إىل الُبـنّـيِّ 

الفاتح.

الـموطُن 
األصلـّي

ُيعدُّ الكّموُن من النباتات 
وُيعتَقـُد  القديمـة،  الّطـّبـّيـة 
أنَّ أعـايل النِّيـل هـي موطنُـُه 
زرَعـُه  حيـُث  األصلــّي، 
الذيـَن  الُقدمـاُء  املريـوَن 

وَنُه »قمنيني«. كانوا ُيسمُّ

نباٌت ُعشبـّي
مّو،  الكّموُن نباٌت ُعشـبـيٌّ حمـدوُد النُـّ
لـُه  سـم،  و)40(   )30( بـني  ارتفاُعـُه 
صغـريٌة  وأزهـاٌر  ُخـٌر،  رفيعـٌة  أوراٌق 
بِيـٌض وأرجوانيـة، أّمـا الثِّـار فلهـا رائحٌة 
عطرّية، وطعُمـها ُمـرٌّ قليًل، وهي بيضوّيٌة 
ُمسـتطيلة، ينشـقُّ كلٌّ منهـا برُسعـة حـنَي 

اجلفاف إىل ُثـَمريَتنِي ُمـنـَحـنِـَيـَتني.

استعماالُت الكّمون
للكّمـون فوائُد علجيٌة عّدة، فهو مفيٌد 

بعـَد  وُيسـتخَدُم  اهلضمــّي،  للجهـاز 
تريِده كغسـوٍل للعني، وال ننسى 

دوَرُه يف تزكية الطعام وإضفاء 
نكهٍة ُمـمـّيزة عليـه، إذ ُيعدُّ 
واحـدًا مـن أفضـل أنـواع 

البهارات العاملّية.
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ارشُبـوا الكّمـوَن مغلّيًا، وأضيفوا إليـه عصرَي الليمون 
ـتاء، فهو  وامللـح، واجعُلوُه ِمـْن مرشوباتكم يف فصل الشِّ

فء والفائدة الكبرية. ُيـِمدُّ أجساَمكم بالطاقِة والدِّ



 

بريد األطفال
واحــــُة اإلبــــداع الطُّفــــويّل

القنــــــــاعـــــــــــــــة النا  وروضُة  األطفال ساندي حيدر الداُود 
فرح سماح حصرية11 سنة

11 سنة

ـمع لـدى الـكلب قوّيٌة جـدًا، إذ  حاّسـُة السَّ
تستطيُع ساَع األصوات البعيدة، وقد أطلَق العلاُء 

أصواتًا من صفارات )االلراساوند( 
فوق الصوتية الستكشاف قّوة سمِع 
الـكلب، فتبـنّيَ أّن هلـا ُقـدرًة عىل 
سـاع األصوات التي ال يسـمُعـها 

اإلنسان.

األرنـُب حيواٌن ثديـيٌّ ُيرّبيِه النّـاُس ألجل حلمه وفرائه الناعم، كا 
أنه ُيرّبـى أحيانًا كحيواٍن أليف شأَن القطط 
والـكلب. حيتـاُج األرنـُب إىل عنايـٍة 
خاّصـة ألّنـُه مـن احليوانات شـديدة 
احلساسـية لألمـراض والظروف 

البيئّية املختلفة. 

معلومة مفيدة
معلومة مفيدة

طرفة أعجبتين

نايـا، ومل تعـد النـا تذهـُب إىل الروضة، فقـد أصبَح أصبحـت النـا تذهُب كلَّ يـوم إىل الروضة، ومّرت األيام، فأنجبت أمُّ النا طفلًة مجيلة، وأْســَمـوها كنـُت ُأزعجـِك فلن أعوَد إىل هنا ثانيًة. قالت املديرة: أنِت ال ُتزعجينَـني، وتسـتطيعنَي أن تأيت كلَّ يوم. مع األطفال؟ أجابت النا: ألنني أحبُّ األطفاَل كثريًا. يف البيت أكوُن حزينًة ألنه ليَس يل إخوة، لكْن إن األطفـال يف القرية، وتلعُب معهم. سـألتها مديرُة الروضـة ذاَت يوم: ملاذا تأتنَي كلَّ يوم إىل هنا، وتلعبنَي يف قريٍة مجيلة، عاشت طفلٌة ُتدعى النا. كانت ترجو أن تكوَن هلا أخت. تذهُب النا كلَّ يوم إىل روضة 
لدهيـا أخٌت، وعاشـْت معها يف 

أماٍن وسلم.

َّـُتـك. الـجواب: هي عـم

أحجية
يا ُترى!

ما صلُة القرابة 
ابنـِة  وبـنَي  بينَـك 

والِد والِدك؟

أروى العرفج
7 سنوات

ميرال عباس 
9 سنوات

األجواء. سألِت الزهرُة الّرية: أال ُيـحزُنِك أّن مكاَنِك ال يراُه املنزل: أال ختافنَي الرد؟ رّدِت الّرية: بىل، لكنّني أتكّيُف مع غالبّية الزهرُة الرّية: ال أعطُش كثريًا بفضل رطوبة األشـجار. سألْت زهرُة باملطـر. قالـت زهـرُة املنـزل: لكـّن املطَر حيتبـُس أحيانًا، فـاذا تفعلـني؟ أجابت يسـقيك. أال تعطشـني؟ أجابت الزهرُة الّرية: أعطـُش أحيانًا، لكنَّ السـاَء ُتغيُثني مـن بينهـا زهـرٌة بّرّيٌة محراء. يف أحـد األيام، قالت زهـرُة املنزل جلارهتا الّريـة: ال أرى أحدًا عاشـت زهرٌة بيضاُء يف حديقِة منزل، وكان ُقرَب حديقِة هذا املنزل حديقٌة كبرية فيها أزهاٌر كثرية، 
أحد، وال يسـتمتُع بمنظرك اجلميل سوى أصحاب املنزل؟ 

أجابت زهـرُة املنزل: أحسُّ باحلزن أحيانًا، لكنّني ُمقتنعٌة 
بواقعـي. كنـُت مـن قبـل مثَلـِك يف حديقٍة واسـعة، لكْن 
ـنَـهـا. قالت  نقلـوين إىل هـذه احلديقـة الصغـرية ألُزيِّ
الزهـرُة الّريـة: القناعـُة كنـز! لنُكِمْل حياَتنـا بقناعٍة 

وسعادة، ولنتعاهْد عىل أاّل نحزن.

دخـَل طفـٌل مـَع أبيـه حمـلَّ بائـع الفاكهة، 

فطلـَب األُب أن يشـرَي ُبرتقـاالً، فعـدَّ البائُع 

مخَس ُبرتقاالت، وسـأَل الطفَل 

هـذه؟  ُبرتقالـًة  كـم  ُمداعبـًا: 

يف  أعلـم.  ال  الطفـل:  أجـاَب 

ال  الـحسـاب  درِس 

زينة صالح َنـُعـدُّ إاّل التُّـّفـاح!
7 سنوات

ساندرا زحلوق 
8 سنوات
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فنانو المستقبل
ة حريَّ يف ريشتهم ألواُن الطَّيف السِّ

محمد ميار بكرش
10 سنوات

غالية الشمعة
10 سنوات

أحمد علي
7 سنوات

عدنان البودي
12 سنة

مجد عباس
5 سنوات

حال خداج
14 سنة

آية عجيب
11 سنة

ليانة الخرسة
11 سنة فرح سلوم

13 سنة

لوتس فياض
10 سنوات
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قصة وسيناريو ورسوم: رامز حاج حسين

سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعَرًا عندما تنطُق الصُّ

6

ـون الكنعانيُّ

أبو حمدو  وعجاج

مـن  لسـلة  السِّ هـذِه  يف  وعجـاج  محـدو  أبـو  ُيرافِــُق 
ُمـغامراتِـهـا العالــَم الّتارخيــّي »برهـوم األُحفـورّي« يف 

ورّية الغنّية باحلضارِة والّتاريِخ الـُمرِشق. رحلتِِه االستكشافّية عَر اجلغرافية السُّ
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باُح اجلميل  ُيطلُّ الصَّ
ّمان. عىل قرية تّل الرُّ

إىل أيَن العزُم هذه 
املّرة يا برهوم؟!

سنذهُب إىل احلضارة األشهر 
واألكثر غنًى يف سورية. 

ما تلَك احلضارُة
يا برهوم؟!

حضارُة الكنعانّيني التي كانت 
تشمُل فيا تشمل سورية 

ام الطبيعّية. وبلَد الشَّ

كم هذا مجيٌل 
ورائع! 

ليَس ذلَك فحسب، بل أّسُسوا ممالَك 
صغرية، وامتّدْت حدوُد مملكتِـهم حّتى 
حدوِد الـُمحيِط األطلسـّي، وسيَطـُروا 
عىل حوِض البحر األبيض الـُمتوّسط.

ـَر ابَن خالتي  يا سلم! سأذهُب ألُبشِّ
عن أيِّ هبذه الركِة العظيمة ألجداِده.

ابِن خالٍة تتكّلـم؟
اسُم ابِن خالتي »كنعان«، 

وبالتأكيـد سينال ِقسطًا من 
كنوِز أجداِدِه بسبِب اسِمه.

عجاااااج!

عجاج! اتُرْك برهومًا 
ُيكِمـل حديَثُه التارخيـيَّ 

ُدوَن ُمقاطعة! 

امتاَزِت احلضارُة الكنعانّيُة 
بصناعاهتا وجتارهتا وقّوِة جيِشها 

وتنظيـِمِه العايل، 
وكانِت الثقافُة الكنعانّيُة رائدًة لسيطرِة 
الكنعانّيني عىل ُطرِق التِّـجارة العاملّيِة 

آنذاك، وقد امتاُزوا بكثرٍي
ناعات الـُمتطّورة  من الصِّ

َقـهم   التي ختدُم تفوُّ
الثَّقافـيَّ والعسكرّي.

كم أفخُر 
بأجدادي األوائل!

وكاَن من أهـمِّ 
َمـِزّياتِـهم االهتام 
ياضة البدنّية  بالرِّ
وبتنمية املهارات 
القتالّية بتدريباٍت 

ُمكثَّفة يومّيًا.

ههههههههه...
 آٍه منَك يا عجاج!

أنا واثٌق بأنَّ َمِن امتلَك ناديًا رياضيًا 
يف ذلَك الزمان كاَن من أغنياء القوم، 

كالـُمعّلـم أيب فارس صاحِب 
النّادي الّشهري اآلن.



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

جزيرُة األهوال
5
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مىض وقٌت طويل بعَد عودة السندباد من رحلتِه األخرية، ُدوَن 
أن ُيغادَر مدينَته، حّتى صاَر قلُبُه يلتهُب شـوقًا إىل خوِض ُمغامرٍة 
جديـدة، فجّهــَز نفَسـُه لرحلـٍة جديـدة إىل الـُجـزر البعيـدة، 
ـارة، ويف يوٍم ُمشمٍس  واستأجَر سفينًة بُصحبِة عدٍد من البـحَّ
ـلـٌة بالبضائـع  مجيـل، غـادَرِت السـفينُة، وهـي ُمـحـمَّ

النَّفيسة، وأبحرْت من جزيرٍة إىل جزيرة. 

ذاَت يوم، هبَّْت ريٌح قوية، فاضطـرَّ القبطاُن إىل أن يوقَف السفينَة 
يح العاصفة، حّتى  وسَط البحِر خوفًا من الغرق، واستمرَّ هبوُب الرِّ

حتّطمت الصواري، وبدأ املاُء ُيغِرُق السفينَة بحمولتِـها، فغرَق بعُض 
البـّحـارة مـَع بضائعهم، أّما السـندباُد فقد اسـتطاَع أن يطوَف عىل لوٍح 

خشـبـّي مَع بعض التُّـّجار، وبعَد أّيام ألقْتـُهـم األمواُج عىل شاطئ إحدى 
هر واجلوع. اسراحوا قليًل، ثـّم  الـُجزر، وهم كاألمواِت من شّدِة التَّعب والسَّ

جتّوُلوا يف اجلزيرة، فوجُدوا نباتًا، فأكُلوُه من شـّدِة جوعهم، وناُموا حّتى أيقَظْتـهم 
شمُس الصباح. 

، فلَحْت هلم قريٌة صغرية. سـاُروا نحَوهـا، ولـّمـا وصُلوا خرَج إليهم عدٌد  راحوا يمشـوَن، ويتلّفتوَن يمنًة ويرسًةً
ُمـوا إليهم الطعام، ولـّمـا بدَأ أصحاُب السـندباد  مـن الـُمزارعـني، فقَبُضوا عليهم، وأخُذوهـم إىل زعيِمـهم، ثـّم قدَّ
اب جعَلهم  ُموا إليهم نوعًا من الرشَّ يأكلـوَن تغرّيْت أحواُلـهم، وذهبْت عقوُلـهم، وصاُروا يأكلـوَن كاملجانني، كا قدَّ

أكثَر رشاهًة إىل الطعام.
كان السندباُد ينظُر إىل أصحابِه بـُحزٍن، وقد حاَر يف أمرهم، وتسّلَل اخلوُف إىل نفِسه، وبعَد أيام استطاَع أن يعرَف 
حقيقـَة األمـر، فالـُمزارعـوَن ُيريـدوَن أن جيعُلوا أصحاَبُه أقويـاَء، حّتى ُيصبحوا خَدمـًا لدهيم، أّما هو فقـد أْهـَمـُلوُه 

وتَرُكوُه ألّنُه أصبَح هزيًل من شّدِة اجلوع والتَّعب.
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بعَد ُمّدٍة، اسـتطاَع السـندباُد اهلرَب، وراَح يميش يف اجلزيرة لعّلُه جيُد أحدًا ُيسـاعُده، وِمـن شـّدِة ُجوِعِه أخَذ يأكُل 
العشـَب وأوراَق األشـجار، ثـّم صادَف مجاعًة مـن الـُمزارعنَي جيمعوَن حّبـاِت الفلفل، فلـّمــا اقرَب منهم أسُعوا 
إليـه، وقالوا لـه: من أنت؟ وِمـن أيَن أْقـَبـْلت؟ فأخَرهم بقّصتِه وبا جرى لُه مـن األهوال، فقّدُموا إليه املاَء والطعام، 
ثــّم أخـُذوُه إىل زعيِمـهـم، فرّحـَب بِه وأكرَمـُه، وسـأَلـُه عن أحوالِـه، فأخَرُه بـا جرى لُه من يـوِم ُخروِجِه من وطنِه 
موا إليه  حّتـى ُوصولِـه إليهـم، فتعّجــَب الزعيـُم وأصحاُبُه مـّمــا حدَث مَعُه من أهـوال، ثـّم طلَب إىل اخلـَدم أن ُيقدِّ
َه إىل البلدة، فوجَدها عامرًة  اب، وأمـَر أحَدهم بـُمرافقتِِه ليتعّرَف بلدهَتم، فشكَر السندباُد الزعيـَم، وتوجَّ الطعاَم والرشَّ

مًا عنَد أهلِـها. زًا ُمكرَّ بالنّاس وكثريَة األسواِق والبضائع، ففرَح كثريًا، وأصبَح ُمعزَّ

الحَظ السندباُد أّن أهَل البلدة يركبوَن الـُخيوَل ُدوَن ُسوج، فأخَر الزعيـَم بأّنُه سيصنُع سجًا جلواِدِه ألنَّ فيه راحًة 
للراكب، فوافَق عىل ذلك، وأعطاُه كلَّ ما حيتاُج إليه لصناعِة الرسج. 

َمـُه إليه، فُأعِجَب بِه  وصنَع السـندباُد سجًا، ثـمَّ جاَء بأفضِل ُخيوِل الزعيـم، وشـدَّ عليِه الرّسَج الذي صنََعُه، وقدَّ
جـّدًا، وأعطـاُه كثريًا من املال، وأخَذ أصحاُب املناصب واألغنياُء يطلبوَن إليـِه صناعَة ُسوٍج خليوهلم، حّتى أصبَحْت 

ناعة.  لديِه ورشٌة كبرية، ومجَع ماالً كثريًا من هذه الصِّ
لكنُّه، ُكّلـا سنحْت له الفرصُة، كاَن يذهُب إىل امليناء ليسأَل عن ُسفٍن قادمٍة من وطنِه، حّتى صادَف إحداها أخريًا، 
َه إىل وطنِِه بعَد غياب  َع اجلميَع، وتوجَّ فذهَب إىل الزعيم، وشكَرُه عىل ُحسِن ضيافتِه، وأخَرُه بأّنُه قد حنَّ إىل أهلِه، فودَّ
وق، لكنُّه ال يستطيُع إاّل أْن  طويل، ولـّمـا وصَل وّزَع ُجزءًا من أرباِحـِه عىل الُفقراء واملساكني، وعاَد إىل جتارتِه يف السُّ

ُيفّكَر يف ُمغامرٍة جديدة.



فّكر معنا
لنَُحـلَّ هــذي الـمسـألــة!

رسوم: أحمد حاج أحمد إعــداد: ديمــــة إبـراهيــــم

حلـــــــول فّكــــــــــــر معنـــــــــــــــا للعــــــــــــــــــــدد 819 مــــــــــــن أسامة )آب 2021(

فوارق:
سَمـني عرشُة فوارق. حاوِل اكتشاَفـها يف أسِع وقٍت ُمـمكن! بنَي الرَّ

اقصة« )سودوكو(:حلُّ »الكلمات الـُمتقاطعة«: حلُّ حلُّ »لعبة األرقام النَّ
»الـمتاهة«:

ـّر: كلمُة السِّ
اشطْب أسـاَء احليوانات اآلتية 
ــّر، وهي  لتحصـَل عـىل كلمـة السِّ
تـدلُّ عىل نباٍت اسـتمدَّ اسـَمـُه من 
واحـف، وهلـذا النبات  إحـدى الـزَّ
فوائـُد عظيمٌة يف تنقية اهلواء لُقدرتِِه 
عـىل إطـلِق كـّمـّيـاٍت كبـريٍة من 

األكسجني:
ـنجاب – الـحيتـان – دودُة  السِّ
 – – عندليـب  – الفـرس  األرض 
غـزال – ِخراف – ُسـَلحفاة – ُقنُفذ 

– أبقار – أرنب – قّطة – نـمل.

1-  ترمجة.
2-  عىل.

3-  مقدام.
4-  جبان.
5-  جزر.

ـَد. 6-  َضـمَّ
7-  عجيب.

8-  ديسم.
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الطَّريُق 
الّثانـي.
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َك ُعوَد ثقاٍب واحدًا كي  ُتـحرِّ

ُتصبَح الـُمعادلُة صحيحة.
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سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعَرًا عندما تنطُق الصُّ

رسوم: رنا قويدر

رعـيُّ    الـزَّ
وشجــــرُة الـمشمــــش

قصة وسيناريو: محمد قشمر
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صّياٌد َيتَبُعني، ومنُذ 
قليٍل كاَد ُيصيُبني.

من... بعَد ُمّدٍة من الزَّ

كلُمَك مجيل. لقد أصبحَت 
رعـّي! ها الزَّ ُـّ حكيًا أي

أيَن تكمُن 
يا صديَقنا 

رعـّي؟! الـزَّ

أتعلاِن 
أيَن تكمُن 
عادة؟ السَّ

عادُة يف َبْذِل ُكلٍّ منَّا ُقصارى  السَّ
جهِدِه لُيسِعَد اآلخرين.

رعـّي!  ها الـزَّ ُـّ حسنًا أي
يق. ديُق وقَت الضِّ الصَّ

صديقي العزيز!
أريُد منَك أن تقطَع 

الفرَع الـُمصاَب 
لشجرة الـمشمش.

خريًا ما تفعل، إذ إنَّ َبـْتـَر ُجزٍء 
ُمْعـتلٍّ ليبقى الُكلُّ خرٌي ِمن تركِِه 

معلوالً، فيفنى الُكّل.

ديق! ـها الصَّ حسنًا تفعُل أيُّ

ما رأُيِك يف أن أدُعـَو صديقي 
نجاب ليقطَع فرَعِك  السِّ

ِره؟ الـُمصاَب، فتتخّليص من َضَ

اق،  ار السَّ َنـَخَرْت أحَد ُفروعي ُدودُة حفَّ
وأخشى أن َتُطوَل ساقي، فتكون هنايتي.

ديقة؟! ُتها الصَّ َـّ ما يل أراِك حزينًة أي

رعـّي؟ ها الـزَّ ُـّ ما بَك أي
أراَك خائفًا!

انُظري!
 إّنُه يتسلَّـُل بحذر.

اخَتبِـْئ وراَء فرعي الثَّـخني، 
وال تأِت بحركة، وسأسُتـُرَك بأوراقي.

ُشكرًا 
يا شجرَة 
املشمش!

ْن أنَّ  تيـقَّ
اخلرَي يبقى 
وال يفنى.



ـــــــــة ُس األسنانقصَّ َتسوُّ
احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

رسوم: ضحى الخطيب ترجمة: آالء أبو زرارقصة: مارك كولمار

ـــــــــة قصَّ
ُمرتجمة
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ُس يا أمي؟! - ما التَّسوُّ
ّن. ُس ثقٌب يف السِّ - التَّسوُّ

ّن؟! - ثقٌب يف السِّ
- نعم، هو ثقٌب حيدُث يف سنٍّ ما، وإْن مل ُنعالـْجُه فإّنُه ُيسبُِّب أملًا كبريًا. 

- وماذا بعُد يا أمي؟!
- لقد تأّخَر الوقُت يا صغريي! ليلة سعيدة. 

ُه، وأطفأ املصباَح إىل جانِب فِراِشـه. أبقى عينيِه الواسـعتني مفتوحتني يف الظلم، وأخَذ  قّبَل بيري الصغرُي أمَّ
ـّن... لكْن مـا الذي يفعُلُه هـذا الثقب؟! كيـَف ُيـمكنُُه أن يكـر؟! إىل أين يقـود؟! َمـْن  ُيفّكـر: »ثقـٌب يف السِّ

َحـَفـَره؟«.
بـدا األمـُر غامضًا جّدًا. جيُب أن يبحَث يف املوضوع. يف تلك الليلـة، رأى بيري الصغري أحلمًا غريبة. حلـَم 
ـُقها هـّينًا، فقد كانت زلقًة، ومل يكْن ثـّمـَة  بأنُه يستكشـُف سـنًّا عملقة، مل يكن َتسـلُّ
كثرٌي من القبضات. لـُحسـِن احلظِّ أنَّ لبيري الصغري عينني ثاقبتني، فقد تبنّيَ لُه شقٌّ 
س. متّكَن من بلوغ  صغري، ال بل إّنُه كهف! هذا ما ُيفَرُض أن يكوَن عليه التَّسـوُّ
هذا الكهف، وترّدَد قبَل أن َيدُخَله: »ماذا لو كاَن الكهُف مسكونًا؟! ماذا لو كاَن 

ُسّكاُن الكهف أرشارًا؟!«.

انسـلَّ إىل داخلِـه عـىل الرغم من كلِّ يشء. حّتـى يف األحلم يبقى الفضوُل هو األقوى. اكتشـَف جيشـًا من 
وساُت وجوَده، بل تابعِت  ـود والرمادّية، حتفُر ممّراٍت يف االّتـجاهات كلِّها. مل تلحِظ السُّ وسـات الصغرية السُّ السُّ
ث إىل  الـَحْفـَر هبدوء. مل يكْن يسـمُع صوتًا سـوى ضجيِج املعاول، وهي حتفُر امليناء. اقرَب بيري الصغري للتَّـحدُّ
وسـات، لكْن رنَّ الـُمنّبه، فقد حانْت سـاعُة االسـتيقاظ وتناول الفطور، ثـّم الّذهاب إىل املدرسة: »خسارة!  السُّ

لقد ضاعْت ُفرصُة احلديث«.
هنَض ُمرسعًا، وذهَب إىل الـحـّمـام، وفتَح فَمُه إىل آخره، والتصَق باملرآة. نظَر إىل أسنانِِه واحدًة تلَو األُخرى: 

»ما ِمن أدنى ثقب. ما ِمن كهف. يا للخسارة!«.
ـِه وأبيه قد استقرَّ أماَم قهوتِه، ومل يكونا يرغباِن يف احلديث صباحًا، لذلك احتفَظ لنفِسِه بأسئلتِِه  كاَن كلٌّ من أمِّ

َر أن يستفرَس عن األمر من ُمعّلمتِه. وُحـلـِمه، وقرَّ
س مع جرييمي، لكنَّ هذا األخري مل يكْن يملُك كثريًا من املعلومات،  ّف، حتّدَث عن التَّسـوُّ قبَل ُدخولِـِه الصَّ
س، فعلينا أن نذهَب إىل طبيب األسـنان، وأن نخضَع آللة الثَّقب التي يبدو  فهو يعرُف أنُه يف حاِل كاَن لدينا َتسـوُّ
أّنـها ُتسـبُِّب أملًا يف األُذَنني ويف األسـنان، لكنُّه ليَس واثقًا بذلك، واّدعى جرييمي أيضًا أن تناُوَل السـكاكر مساًء 

ـُه هبذا، وال ُبدَّ أن تكوَن عىل حّق.  ُيسبُِّب ُحـَفـرًا يف األسنان، فقد أخرْتُه أمُّ



بأناِمـِلـهم إضاءات
أبـــــــــــــَدُعــــــــــوا

ــورة... كي تكتمــَل الصُّ

ـويداء  أصدقـاء جمّلة أسـامة األحّبة! ُأقيـَم بدايَة الشـهر املايض يف املحّطـة الثقافّية يف بلدة مردك التابعة ملحافظة السُّ
معرٌض ُمـمـّيـٌز بعنوان »بأناملِـهم أبَدُعوا«.

يـوف واحلضور، وبعَد ذلَك قـّدَم األطفاُل فقرًة  بدَأ النَّشـاُط بكلمٍة لرئيسـة املحّطة ندى احلسـنية رّحبْت فيها بالضُّ
فنّّيًة بإرشاف الـُمدّربة الـُممّيزة روال ركاب، ثـّم افُتتَح املعرُض الذي ضـمَّ ُمشـاركاٍت ألكثَر من تسـعنَي فنّانًا، منهم 
ُبوَن املوهوبوَن أيضًا، كا ضـمَّ املعرُض أعاالً يدوّيًة لسـّيداٍت  كبـاٌر ختّرجوا يف ُكـّلـّيـة الفنون اجلميلة، ومنهم الـُمتدرِّ
ُمبدعات اسـتخَدْمـَن أبسـَط املواّد لتشكيِل أعاٍل فنّّية رائعة، وشـارَك يف املعرض أيضًا أطفاٌل ُمتأّلـُقوَن أبَدُعوا ُرسومًا 
وأعـاالً يدوّيـًة مجيلـة، وذلَك بـإرشاف فريِق مهارات احليـاة يف املحّطة، إذ ُأنجــَزْت هذِه األعال الفنيـة يف أثناء ُعطلِة 

الصيف يف جلساٍت عّدة ُأسبوعّيًا. 
تعمُل الـمحّطُة الّثقافّية يف بلدة مردك عىل تطوير مواهب األطفال وعىل إقامة النشـاطات النَّوعّية التي تزرُع الفرَح 
يوف. تابعوا صفحَتنا عىل موقع التواُصل االجتاعـّي )فيسبوك( بعنوان:  واألمَل يف قلوِب الـُمشاركنَي واحلضور والضُّ

املحطة الثقافية يف مردك. 
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س. ضحكت الـُمعّلمُة أوالً، وُسعاَن  ذهَب بيري يف االسـراحة إىل ُمعّلمتِه، وسـأَلـها عـّمـا تعرُفُه عن التَّسـوُّ
مـا أخَذ صبّياِن أكر سـنًّا يف العراك، وبالغا يف ذلك، فتدّخلت الـُمعّلمـُة للفصل بينها، تاركًة بيري واقفًا مكاَنُه مَع 
ُسؤالِـه بل جواب، ولـّمـا عادْت إليه كاَن اجلرُس قد ُقـِرَع، فأخرْتُه بأّنـها ال تستطيُع أن ُتـجيَبُه عن سؤاله اآلن، 
إاّل أّن أحَد أطّباء األسنان سيأيت إىل املدرسة يف األسبوع الـُمقبل، وحينَـها يستطيُع أن يطرَح عليه كلَّ ما يريُد من 

أسئلة.
وساُت تزوُرُه يف أحلمه،  كاَن أسبوعًا طويًل جّدًا. هكذا شعَر بيري الصغري الذي ظّلِت األسناُن والكهوُف والسُّ
ث إليها، واسـتمّر يف مراقبة أسنانه يف املرآة من دوِن أن يرى ثقبًا  لكنُّه كان يسـتيقُظ دومًا قبَل أن يتمّكَن من التَّـحدُّ

وسات.  وال ممّرًا، وتفـّحَص السكاكر ُدوَن أن يرصَد أيَّ أثٍر للسُّ
يف يـوم جمـيء طبيب األسـنان، كاَن بيـري أّوَل من دخَل الصـف، وأّوَل من جلـَس يف املقعـد األّول، وأّوَل من 
أخـرَج أغراَضه. حتّدَث طبيُب األسـنان ُمّدَة سـاعٍة كاملة تقريبًا، وأظهَر صورًا ورسـومًا، وخـاَب أمُل بيري ألّنُه مل 
وسـات التي رآها يف أحلِمه. طرَح أسـئلًة عّدة: »هل ُيـمكنُنا ابتلُع معجون األسـنان؟! ملاذا يملُك بعُض  يَر السُّ

األشخاص أسنانًا رمادّية؟ ملاذا يّتـهـُم الكباُر السكاكَر طواَل الوقت؟«...
اآلن، لـدى بيـري الصغري إجاباٌت عن أسـئلتِِه كلِّهـا. قاَل يف نفِسـه: »إّنـها 

س، لكنُّه ينحني  َلـِمهنٌة جّيدٌة أن يكوَن املرُء طبيَب أسنان وُمطاِردًا للتَّسوُّ
كلَّ النهار فوَق أسناٍن ُمـتّررة، فلن يكوَن األمُر ُمسّليًا جّدًا«.

ق من ُدوِن أن َيُدسَّ  ه التَّسـوُّ منـُذ ذلك اليوم، مل َيُعد يف مقدور ُأمِّ
بيري ُعلبَة معجون األسنان يف عَربِة الـُمشَريات.



سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعَرًا ـياب عندما تنطُق الصُّ

ِّ
ُدميُة الث

القديـمة
قصة وسيناريو ورسوم: حسام وهب 19
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 ما بِك يا ليىل؟!
أشعُر بامللل.

ُتنظُِّف أّمـي خزانَة الثِّياِب 
ـُبـها. القديمة، وُترتِّ

ما رأُيِك يف أن ُنساِعَدها؟

رائع! هّيا بنا!

لقد أعَطْتني كلَّ هذِه الثِّـياب. جيُب أن نتخّلَص منها.

ماذا ستفعلنَي 
بُكلِّ هذِه الثِّياِب 

القديمة؟!

سأصنُع ُدميًة 
كبريًة جّدًا.

انُظْر! هذا قميٌص لوالدي.

وهذا قميٌص لِك لـّمـا ُكنِت صغريًة جّدًا.

سأضُع ُكلَّ لوٍن 
عىل حدة، 

قبَل أن أمجَعـها.

ستكوُن ُدميًة غريبًة جّدًا.

انُظـْر ما أروَعـها!

نعم، لكنّـها ُتشبُِه فـّزاعَة احلقول!

لن َتثُبَت عىل نحٍو صحيح.

ال، سُأثبِّـُتـها، 
وسُتصبُح ُدميًة رائعة.

َمـها إىل مجعّيٍة خريّية؟  مية؟!ما رأيُـِك يف أن نجمَع الثِّياَب، وُنقدِّ والدُّ

ستصنعنَي ُدميًة صغريًة من الـمعجون.
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احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

رسوم: عمر طالل حسن قصة: طالل حسن

الـُمهّرجُة والّسلمون
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ُكـُتـب

تلميٌذ ُمـتفّوٌق يف دراستِه، وذو أخلٍق رفيعة. ُيقاُم احتفاٌل ُمـمّيـٌز يف املدرسة 
ُم فيه هذا التِّلميُذ تكريًا خاّصًا. يا ُترى! ما الفعُل  راســّي، ُيكرَّ يف هناية العام الدِّ
الـَحَسُن الذي قاَم به؟ اجلواُب يف قّصة »صديق األشجار« من سلسلة »أطفالنا/ 

قّصة«.
قّصة: موفق نادر.                                رسوم: زبيدة الطلع.

نملـٌة صغـريٌة تعمـُل عىل نقِل املـاء إىل حجرِة امللكـة، لكنّـها مل َتُعـْد ُتـحبُّ 
هـذا العمـل. كاَن هلا حلٌم كبرٌي وإرصاٌر عىل حتقيقه. نعرُف ما حدَث هلا يف قّصة 

مل« من سلسلة »أطفالنا/ إبداعات«. »نـّمولة خارَج قرية النَـّ
قّصة: عقيلة عيل حممد.                             رسوم: عبد الوهاب الرجولة.

طلبـت الـُمعّلمُة إىل تلميذها زراعَة نبتـة. َتـحّمَس اجلميع ما عدا رشوثي، 
راعة  اب، وال ُتـحبُّ َلـْمَسـه، لذلـَك قّررت اسـتخداَم الزِّ فهـي ال ُتفّضـُل الـرُّ
املائّيـة. نعرُف التفاصيـَل يف قّصة »رشوثي تطرُح فكرًة« من سلسـلة »أطفالنا/ 

علوم«.
قّصة: نافني دورايراجو.                       ترمجة: تانيا حريب.

ُدميـٌة صغريٌة ذاُت َشـعر ُمـجـّعد ُيثـرُي خوَف الفتيات الصغـريات، مركونٌة 
منـُذ وقـٍت طويل يف متجٍر لبيـع اللَُّعب. مل تكْن تبدو مجيلًة عـىل الرغم من أّنـها 
ـنُـها من احلركـة. يا ُترى! هل اشـراها أحد؟ اجلواُب يف  حتتـوي ُمّدخـرًة ُتـمكِّ

مية« من سلسلة »أطفال مبدعون«. قّصة »الدُّ
قّصة: ماثيو الفرحيات.                              رسوم: جويل البسيط.

ذهبـْت تانيا وُأسهتا يف رحلٍة بّرّيٍة يف الغابة، وكانت تشـعُر بحاٍس شـديد، 
ألهّنا ُتـحبُّ احليواناِت كثريًا. لنسـتمتْع معًا بقراءة قّصة »مغامرة تانيا يف الغابة« 

من سلسلة »مكتبة الطفولة«.
ف: خلود الباين.             رسوم: صباح كل. ترجـَمـْتـها بَترُّ

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

صديُق األشجار

نـّمـولة خارَج 
ـمل قرية النَّ

»شرويث«
تطرُح فكرًة

مية الدُّ

مغامرُة تانيا
يف الغابة

إعـــــــداد: ســـــــالم الحمـــــــد

مكُة الـُمهّرجُة جمموعًة من أساك الّسلمون تشقُّ مياَه النهر ُمرسعًة، فاعرَضْت إحداُهـّن، وقالْت هلا:  رأِت السَّ
مهًل! أراُكنَّ ُمرسعات. إىل أيَن أنُتّن ذاهبات؟

تـمـّهـلْت سمكُة السلمون، وقالْت: 
سنذهُب إىل مسقِط رأِسنا يف أعىل النهر، بعَد أن قَضينا سنَتنِي يف البحر لنضَع بيوَضنا.

احتـّجِت السمكُة الـُمهّرجة، قائلًة: 
هذا جنون! سيموُت كثرٌي منُكـّن!

رّدْت سمكُة السلمون، وهي تلحُق برفيقاهتا: 
لكنَّ بعَضنا يبلُغ اهلدَف، فُيوَلـُد منّا جيٌل جديد، يعوُد ثانيًة ليبدأ احلياَة يف البحر.



أصدقاَءنا األحّبة!
ـلسـلُة  ال تــــزاُل السِّ
رة  الـُمصــــوَّ القصصّيـُة 
»طهبــــوب الـموهـوب« 
عـىل  معـكـم  ُمسـتـمــــّرًة 
صفحات جمّلة أسامة، تـحمُل 
إليكم الطُّرفَة اللطيفة والقيـمَة 

الـجـميلة.
تابُِعـــوهـا، واكتُبـوا إلينـا 

آراَءُكـم! 

رسوم الغالف: عبد الوهاب الرجولة


