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عصافري الـحياة
َد ُكــلٌّ منّا عهَد  مـَع بدايـِة العـام اجلديد، مـا أمجَل أن ُيـجـدِّ
َنْصُدُقــُه  َمــْن  الّصديـُق  األحـّبـة!  مـَع أصدقائِــِه  داقـة  الصَّ
وَيْصُدُقـنـا، وُنعطيِه وُيعطينا، ونتبادُل مَعُه اهلدايا ذكرياٍت عذبًة 
ـَر  رب، ونحُن ُنواِصُل السَّ َتـُدوُم بينَـنا. أيدينا ُمـتشـابكٌة يف الدَّ
ُب ُكّلً منّا  ُدنا، وُتقرِّ معًا إىل َمـْدَرَســتِنا، ونشـعُر بصداقتِنا ُتوحِّ
إىل اآلخـر. يتعّلــُم بعُضنا من بعض، ونتبـادُل النُّصَح بـموّدٍة، 
واالبتسـاماُت ُمرتسمٌة عىل شـفاِهـنا. َتـحُلو األوقاُت، ونحُن 
معًا، ويف الُيْسِ أو يف الُعْسِ نبُدو قلبًا واحدًا. أناشيُدنا وِقَصُصنا 
ال تنتهي، فنحـُن عصافُر احلياة، َنغُمـُرها بـموسـيقا الــمحّبة 
والـجـال. صداقُتنـا رسُّ ُقـّوتِنا وإرصارنا عـىل حتقيق مزيٍد من 
نا  نا ثقٌة بأنُفِسنا، ُكلُّ النَّـجاح. نسـتقبُل أّياَمنا يومًا تِلَو يوم، وُكـلُّ
ـاء.  ثقٌة بالّشـمس إْن أرشَقْت، وبالُغيــوِم إِن انتَشــَرْت يف السَّ
ال َنتـُرُك للـُحزِن إلينا سبيًل، فالفرُح طريقُتنا الـُمثىل يف احلياة.

كّل عاٍم وأنُتـم وَمـن ُتـِحـبُّـوَن بألِف خر...

قحطــــــان بيـــــرقــــــــدار



ـــــــــة بّوابُة العالـم قصَّ
الـجميل

احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

رسوم: مرح تعمري قصة: افتخار الرحمون

ـــــــــة قصَّ

ُكلَّ  جـوم  النُـّ َعــدَّ  لولـو  اعتـادت 
ليلـة، وكانـت املسـافُة بـَن الواقع 
وعـامل األحلم لدهيا ُتقـاُس بعدد 
جـوم. ذاَت ليلـة، وبينـا هـي  النُـّ
النّـجمـة  إىل  وصلـت  كذلـك، 
الـمئـة، فسـقطْت تلـَك النَّـجمُة يف 
حضنهـا، وهـي مل تنــْم بعـد. فتحـْت 
فَمـهـا َدِهَشـًة، وقبـَل أن تسـتيقَظ مـن 

جمة:  دهشتها، قالت هلا النَـّ
ـي مـا  أنـا نجمـُة األمنيـات، فَتـمـنَـّ
تشـائن، وسـآتيِك يف الّليلَتن القاِدمَتن 
ُأمنيَتــك. أّنـِك حّققـِت  ألحتّقـَق مـن 

 

قلبهـا،  عـىل  يَدهـا  لولـو  وضعـْت 
وقالـت: كم أمتـنّـى أن أدُخـَل التِّـلفاَز 
أبطـايل  وأزوَر  باأللـوان،  ألسـتمتَع 
الكرتونّيـة! ُبيوهتـم  يف   الـُمفّضلـَن 

فجأًة، وجدت لولو نفَسها يف صندوق 
أسـود، هو الّتلفـاُز الـذي حلمت به، 
لكـْن أين األلـوان؟ أين أهناُر العسـل 
مـا  رُسعـاَن  ـوكوالته؟  الشُّ وبيـوُت 
الّصنـدوق  داخـَل  الفتـٌة  أضـاءت 
مكتوٌب عليها: »اقـرأ قّصًة لتدُخَل 
هـذا العـامل«. لكـنَّ لولـو مل تكن 

 ُتـحـبُّ القـراءة، فقّررت العـودَة إىل رسيرها والنّوم.
يف الليلـة الّتاليـة، عـادت النّـجمـُة لتسـأَل لولـو عن 
رحلتهـا الـُممتعـة، فــَرَوْت هلـا لولـو مـا حـدث، 
وأخرَبْتـهـا بأهّنـا تريـُد أن تسـتبدَل األمنيـة، وأّنـهـا 
تريـُد أن تدُخـَل هاتَفـهـا املحمـول، وبلمح البرص 
كانـت لولـو داخـَل هاتفهـا، حيـُث ظهـَر حارُس 
ــّر، وهـي اسـُم  اهلاتـف، فطلـَب إليهـا كلمـَة السِّ
كاتـب قّصـة »جزيـرة الكنـز«، وألنَّ لولـو مل تكن 
تقـرُأ القصـَص، مل تعـرف اإلجابـة، وفعلـْت كـا 
قبـل: عـادت إىل رسيرهـا، ونامـت.  فعلـت مـن 

وتكـّرَر  النّـجمـُة،  عـادت  الثالثـة  الليلـة  يف 
األمـُر عينُه، لكـنَّ لولو متـنّـْت هـذه املّرة أن 
تدُخـَل عالــَم الكتـاِب الـذي َنِسـَيـْتُه عىل 
فـوف يف ُغرفتهـا، ذلـك الكتاب  أحـد الـرُّ
ـها يف عيـد ميلِدها  الـذي أهَدْتـهـا إّيـاُه أمُّ
 الثامـن، ومل َتـْقَرْبـُه، ظنّـًا منها أّنـُه ُمـِمـّل.

ـَرًة إّياها بأنَّ هذه  لبَِّت النّـجمُة رغبَة لولو، ُمذكِّ
األمنيَة هي األخرة، لكنَّ لولو قّررِت االستمراَر يف 

ُمغامرهتا.
فحة األوىل، مل جتْد طلباٍت غريبًة أو رشوطًا  يف الصَّ

لُدخـوِل عـامل الكُتـب الكبـر، وراحـت تنتقـُل من 
صفحٍة إىل ُأخرى، وُكّلمـا أنـَهْت صفحًة اكتشفْت 

أّنـها بّوابٌة لصفحة أمجل، ولـّمـا فـَرَغْت وجَدْت 
عبارًة مكتوبًة يف الصفحة األخرة: »القراءُة بّوابٌة 

للعوالـِم اجلميلِة ُكـلِّهـا«، وعرَفْت أّن اخرتاَع 
املحمـول  واهلاتـف  واحلاسـوب  التِّـلفـاز 
وغـر ذلـك، كاَن لـُه طريٌق واحٌد فحسـب، 
 هو الطريـُق الـُممتدُّ عرَب صفحـات الكُتب.

أخـرَبْت لولو النّـجمَة بذلـك، وتـمـنَّـْت لو 
تستطيُع إخباَر األطفال مجيعًا هبذا االكتشاف 

الـُمذِهل واجلميل!
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رسوم: ريما الكوسا

قصيــــــدة
ديـــواُن طفـولتنــــــــا

ِشعر: قحطان بيرقدار

ـُق األمل  َحـقِّ
ُ
 بالعمل أ

َيْعَمْل وال  البيِت،  يف  َيـجلُِس 

َيـْخـَجـْل ال  ــدًا  أَب هذا  ِمْن 

بـِجــــدٍّ األحـلَم  وَيـُحـوُك 

َيْفَعْل ال  َيـْحـُلـَم  أْن  وِسوى 

***

ي فَيْشِ ــلِم،  األح يف  ُح  ــْسَ َي

ُبستــانــًا حّقــــًا كـْم ُيْغري!

فيِه األشجــاُر، وال ُتـحَصـى!

فيــــِه األهناُر، وكـْم َتـْجـري!

***

ُيباِهـي الُبســـــــتاِن  وبـهذا 

اِهـي الـزَّ بالـَجـوِّ  َيْسَتـْمـتِـُع 

أكَثـــَرُهـم! ومـــا  َفّلُحوَن، 

ـاِهـي وُهَو اآلِمُر، َوْهــــَو النَـّ

***

َيَتفــاَنـى جـاٌر  لـــُه  كــــاَن 

َيتـــواَنـى عـــن واِجبِـــِه ال 

َيْزَرُع أرضـــًا مــا أصَغـَرها!

لكْن كـْم َيـْجـنِـي أْثــمــانا!

***

َمـرَّ الوقــُت، فصـــاَرْت أكرَبْ

ُيـْحَصـْر ال  ُبستـــانًا  وَغَدْت 

َينْـَهـى َيْأُمـُر  ُهـــــَو  وبِـَحقٍّ 

أْثـَمـْر الـُمَتــواِصُل  فالـِجـدُّ 

***

ـــْق َتَتـحقَّ لن  ال،  أهـــدايف، 

إْن لـْم أعـَمـْل، إْن لـْم أْعَرْق

اْسَتيِقْظ هيَّا  ِمْن أحلِمـــــَك 

َواعَمْل، َواْبُذْل كي َتتــــألَّـْق!

***
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سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعرَبًا عندما تنطُق الصُّ

رسوم: عدوية ديوب

الوقُت يـمـرُّ يا زينة!
قصة وسيناريو: أريج بوادقجي

هل دَرْسِت المتحاِن غٍد يا زينة؟

ليَس بعد. كنُت أرشُب املاء.

شعرُت بالـُجوع، 
فُقـلُت لِـَم ال أتناوُل ُلفافَة زعرت؟!

أنِت ُتـاطِلَن يا زينة!

لَن!  ف... أنِت ُتـؤجِّ ـُل وُيسوِّ ُيؤجِّ
، ولـم تفتحي كتابًا. الوقُت يـمرُّ

وما معنى ُيـاطِل؟

ألـم تبدئي بعد؟
لقد تأّخـَر الوقت!

أستنشُق اهلواَء العليل 
ـَي ذهني. ألُصفِّ

ال يزاُل لديَّ ُمـّتَسٌع 
من الوقت.

ياضّيات.  َفـَرْغُت من وظيفة الـرِّ
ماذا عنِك يا زينة؟!
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وكيَف سأدرُس 
وء؟! هبذا الضَّ

ُعـْدنا إىل الـُماطلة 
ُمـجّددًا!

 َتـحـّميل النتيجة!

لن ُأماطَِل، بل سأدُرس. 

ألسِت جائعًة، أو 
َتشُعريَن بالنُّعاس؟

 ال، كفاَك ُمـاطلة! هّيا ارشْح 
ياضّيات. يل مسألَة الـرِّ

حارٌض 
يا زينة!

لقد أيقظُتـِك 
كثرًا، لكنّـِك كنِت 

غارقًة يف النَّوم.

إّنـها 
السابعة.

 وااااااع... لـم أدُرْس شيئًا، 
والكهرباُء مقطوعة!

اهدئي يا زينة! 
هّيا ندرس بضوء 

هذا الـمصباح!

كم 
الّساعُة 
اآلن؟

يااااه... كم 
اعُة اآلن؟!  السَّ

لديَّ امتحاٌن غدًا.
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  َمـَحـّطــات
ِمـْن ُهـنا وُهـناك...

إعداد: بتول يوسف

الفّضة
ليَس كلُّ ما يلمُع ذهبًا، بل قد يكوُن معدنًا آخر لُه جاذبّيُتُه ومجاُلـه. هل عرفُتـم عمَّ أتـحّدث؟ 

نعم، إّنـها الفّضة، من أكثر الـمعادن رقّيًا. تعالوا نتعّرف معًا!

الفّضُة النقّية
تنتمـي الفّضُة النقّيـة إىل جمموعة املعادن الثمينة، وتكوُن الفّضُة اخلـام لّينًة وذاَت لوٍن أبيض 
حاس، ومن أهـمِّ خصائصهـا أّنـها ذاُت ُقدرٍة عالية عىل  المـع. ُتسـتـخَرُج عادًة من مناجم النُـّ

توصيل احلرارة والكهرباء.

قاتلٌة للبكترييا!
ثـّمـَة كثٌر من االسـتخدامات للفّضـة الصافية، إذ ُتصنَـُع منها 

احللــّي والـميداليـات التي ُتـمنَُح يف الـُمسـابقات الرياضّية، كا 
ُتصنَـُع منهـا الُعمـلت، لكْن بعـَد أن ُيضـاَف إليها معـدٌن آخر 
يزيـُد من صلبتها، وُيصنَُع منها أيضًا بعـض األدوات الـمنزلّية، 
واألهــمُّ من ذلك ُكـلِّـه أّنـها ُتسـتخَدُم يف جمال الطِّّب بفضل 

خصائصها الـُمضاّدة للبكتريا، وُتستخَدُم لتطهر املياه.

هل تصدأ؟!
ـؤاُل غريبًا قليًل، فاملعـادُن الّثـمينُة ال تصدُأ كا هو ُمـتعاَرٌف عليه، لكـنَّ الفّضَة تصدُأ حّقًا، ليَس  قـد يبدو هذا السُّ
بسـبب األكسجن فحسب، بل بسـبب ُمرّكبات الكربيت املوجودة يف أشياء كثرة، وهلذا تفقُد الفّضُة بريَقها، فنُشاهُد 

طبقاٍت رمادّية اللون عليها، وهلذا حتتاُج إىل التلميع من وقٍت إىل آخر.

إْن أردُت أن ُأخرَبكـم بـكلِّ مـا أعرُفُه من معلومـات عن الفّضة، 
فلن تكفَيني مقاالٌت كثرة، لذلك أتُرُك لكم هذه الـمهـّمة.

ما رأيكـم يف أن تبـحثوا عن معلوماٍت جديدة 
ونا  وُمـثرة تتعّلـُق هبذا املعدن الرائع، وُتـخرِبُ

هبا؟ نحُن يف انتظاِركم.   
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ـــــــــة زيُّ قصَّ
بـــابـــــــا نــــويــــــل

احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

رسوم: رامز حاج حسين ترجمة: فاتن مرتضى

ـــــــــة قصَّ
ُمرتجمة

- أمحر، أمحر، أمحر! كفى سئـمُت من األمحر.
ُه أماَم مرآة ُغرفتِه: َب بابا نويل زيَّ قبَل أياٍم قليلة من ليلة العيد، جرَّ

- هذا يكفي. جيُب أن ُأغيِّـَر زّيـي.
ساَر بـخطواٍت واثقة إىل مصنع اللَُّعب. دخَل ُغرفَة األزياء حيُث 
ـُن بالقصِب  فاجـَأ ُمصّمـمَة األزياء الّشـاّبة الّصغـرة، وهي ُتـزيِّ

ُفستاَن ُدميٍة أمرة. تساءلْت:
بابا نويل؟! ما الذي أتى بك؟

- أمحر، أمحر، ال يشَء سـوى األمحـر. مل أُعـْد 
ـَل هذا اللون. أريُد تغيَر الـّزّي. أستطيُع َتـحمُّ

- تغير الـّزّي؟ 
- نعم، ماذا تقرتحَن علـّي؟ 

وقالـت:  األزيـاء،  ُمصّمـمـُة  فّكـَرْت 
انتظرين! 

سأرى ما أستطيُع أن أفعل. 
بعَد بضِع دقائق من البحث يف خزانِة الـملبس، قّدَمْت ُمصّمـمُة 

األزيـاء إىل بابـا نويـل قناعًا أسـوَد ذا ُأذَنـِن ُمدبَّبَتن، وبدلًة سـوداء عىل 
صدِرها رسٌم ذهبـّي، ورداًء أسوَد طويًل. 

ـَلـُه أماَم الـمرآة، ثـّم قال: تار، لبَس بابا نويل الـّزّي، وأتى وَتأمَّ خلَف السِّ
أسود... ال، هذا ُمـعتِـٌم جّدًا. ابحثي يل عن يشٍء آخر!

بعـَد بضع دقائق، قّدَمْت ُمصّمـمُة األزياء إىل بابا نويل ثوبًا ُمزرَكشـًا بمئات اللؤلؤات 
فر، ونصَف قناٍع أسود، وُقّبعًة بيضاء، وحذاًء ُمزّينًا بالُكرات. الـُحمر والـُخْض والصُّ

ـَلـُه أماَم الـمرآة، ثـمَّ قاَل: ّي، وأتى وَتأمَّ تار، لبَس بابا نويل الـزِّ خلَف السِّ
ج؟! أمحر، أخض، أصفر... ال، إّنـها ُملّونٌة جّدًا. ِجـِدي يل شيئًا  بدلُة ُمـهرِّ

آخر.
عاَدْت ُمصّمـمـُة األزياء إىل الـخزانة، وقّدَمْت إليِه خوذًة رمادّيَة 

ضة، وِدْرعًا ُصلبة. اللون ُمفضَّ
ـَلـُه أمـاَم املرآة،  لبـَس بابا نويـل الـّزيَّ اجلديـد، وأتى وَتأمَّ

ك. إّنُه غُر ُمريٍح  ثـّم قال: زيُّ الفارس؟ ال أستطيُع التَّـحـرُّ
لتوزيع اللَُّعب! ابـحثي يل عن يشٍء آخر.

بحَثـْت ُمصّمـمـُة األزيـاء يف خزانـة الـملبس، 
َمـْت إليـِه ُقّبعًة مـن القّش، وصنـدالً جلدّيًا،  وقدَّ

ولباَس بحٍر أزرَق ُمزّينًا بأزهاٍر ُصْفر.
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سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعرَبًا عندما تنطُق الصُّ

رسوم: عبد الوهاب الرجولة

اعر ُجـحا الشَّ
سيناريو: ديمة إبراهيم

 قاَل بابا نويل: ثوُب سباحة؟ يكوُن اجلـوُّ باردًا جّدًا ليلَة العيد. ال، سأمرض. 
ِجـِدي يل شيئًا آخر!

َتنـّهَدْت ُمصّمـمُة األزياء، وعاَدْت إىل الـخزانة، ثـّم أعَطْتُه حذاًء أسود 
كبرًا، وحزامًا أسوَد أيضًا، ورسواالً أمحر، ومعطفًا كبرًا أمحَر ُمزّينًا بفراٍء 

أبيض.
ـَلـُه أماَم الـمرآة،  ّي، وأتى وَتأمَّ تار، لبَس بابا نويل الـزِّ خلَف السِّ

ثـّم داَر حوَل َنْفِسِه ُمعـَجبًا، وهو هيتُف بسعادة:
إّنُه زيُّ بابا نويل الواقعـيُّ الـمشهور! 

الوحيـُد  يُّ  الــزِّ إّنـُه  نعـم،  األزيـاء:  ُمصّمـمـُة  قالـْت 
الـمحبوُب الذي ُيناِسُب بابا نويل.

وفـّي،  ـّجاد الصُّ  ُجـحا ماهٌر يف صناعة السَّ
عر ليحصَل عىل ُمكافأة الّتــاجر. لكنُّه قـّرَر قوَل الشِّ

جاَد   ألقى ُجـحا عىل التاجر ِشعرًا يصُف فيِه السَّ
والـِخراف، ونسـَي ِذْكـَر الّتاجر.

 غضَب الّتـاجُر، وظنَّ أنَّ ُجـحا 
يسخُر منُه، فطَرَده.

 قابَلـْتُه زوجُة التاجر، وهو يف طريق اخلروج. 

 خرَج ُجـحا بُسعٍة وسَط ضحكاِت اجلميع.

 أنِت عىل حّق. هذا جزاُء من يضُع نفَسُه
يف غِر مكانِه، ويعمُل يف مهنٍة ال ُيتِقنُـها. 

لو أّنـَك 
عَرْضَت عليِه 

سّجادًة ُصوفّيًة 
لـخَرْجَت 

مًا. زًا ُمكرَّ ُمعزَّ

كتبُت ِشعرًا فيِه مديٌح لك.
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ـــــــــة ماذا سأصيـر؟!قصَّ
احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

رسوم: نداء علي قصة: حسان زموري

ـــــــــة قصَّ

كنُت أعيُش يف مكاٍن َتـمَلـُؤُه األشجار. أسمُع غناَء العصافر وأصوات األطفال يلعبوَن وُيغنّون. جاَء الّشتاُء بربِدِه 
وغيوِمه. اشـتقُت إىل األطفال، إذ إّنني مل أُعـْد أسـمُع ضحكاهتم، وهم يلعبون. أنعَشني الّشتاُء بـمطِره، وجعَلني أشمُّ 

الرائحَة التي ُيـحبُّـها اجلميع، رائحة األرض التي تفوُح بعَد املطر.
مـّرْت األيام، وأنا يف وحديت، حّتى العصافر مل َتُعْد تلعُب وُتغنّـي عىل األغصان، واختبأْت يف أعشاِشـها. 

ـُئه. هـّبْت نساٌت ربيعّيٌة ُمـنعشة، محَلْت  ذاَت صباح، بعَد نوٍم طويل، كانت أشـّعُة الّشـمس ُتداعُب وجهي، وُتدفِّ
ْت إلـيَّ يـٌد صغرٌة لطيفـة. اقتَطَعْتني من حضـِن أّمـي األرض، ومحَلـْتـنـي برفٍق بَن  إلــيَّ ضحـكاِت األطفـال. امتدَّ

راحَتِن دافئَتن.
وجـدُت نفيس عـىل صفحِة جريدٍة قديمـة، تنظُر إلــيَّ أزواٌج من العيون: 
طفٌل صغٌر يف التاسـعة من العمر ُرّبـمـا، وأخُتُه التي تكرُبُه بسـنوات. راحا 

يتحّدثاِن، وأنا أنظُر إليها:
- كيَف نبدُأ العمَل يا ريا؟

ـا َعـلِـَق بِه من حجارٍة صغرة وبقايا نباٍت يا سمر! أجابْت ريا بُلطٍف: سنُنَـقِّـي الطَِّن مـمَّ
راَحِت األيدي تقتطُع أجزاًء منّـي، تعجنُني بَن األصابع، وتنتزُع ما َعـلِـَق يب. ما هـَي إاّل دقائُق، حّتى رصُت قطعَة 

طٍن ملساَء ونظيفة.
سأَل سمر: وماذا نفعُل اآلن؟ 

أجاَبْت ريا: سنعجُن الطَِّن جّيدًا، ونصنُع منُه أشياَء مجيلة. ماذا ُتريُد أن نصنع؟
أجاَب سمر: هل ُيـمكنُنا أن نصنَع حّصالًة من الطِّن؟ أودُّ أيضًا أن أصنَع أشياَء كثرًة لُلَعـبي.

رّدْت ريا: نعم، سنصنُع أشياَء كثرة، لكْن عليَك أن ُتساعَدين.
أجاَب سمر: سُأساِعُدِك بالتأكيد.

ـُلني يف هيئِة دائرَتِن وحلقات عّدة. شعرُت بلمساِت األيدي اللطيفة تعجنُني، وراحْت تقتطُع منّـي أجزاًء، وُتشكِّ
ـْتـها األيدي، واحدًة فوَق األُخرى،  راَحِت األيدي تضمُّ بعيض إىل بعض. الّدائرُة األوىل قاعدٌة، أّما احللقاُت فقد َلـفَّ
عىل طوِل حميِط الّدائرة التي ُتشـّكُل القاعدة. صاَر شـكيل أشـبَه بأسـطوانة. َثـبَّـَتْت ريا الّدائرَة الّثانية التي أْحَدَث فيها 

سمر ثقبًا صغرًا أعلها، فرصُت ُأشبُِه علبًة أسطوانّية. لقد رصُت حّصالًة من الّطن. 
 ، بعـَد أْن َمـلََّسـْت ريـا جوانبي جّيـدًا، وَمنـَحـْتـني شـكًل مجيًل، وَضَعـْتنـي يف ُركٍن من أركاِن املنـزل كي أجفَّ

فشعرُت بالّدفء، وغفوُت.
نة. كانت ريا تعمُل برتكيٍز وإتقان. مل أستيقْظ إاّل وريشٌة ُتداعُب وجهي، وترسُم علـيَّ أزهارًا وفراشاٍت ُملوَّ
فِء مـّرًة ُأخرى،  وَضَعـْتني يف املكان الّسـابق عينِه، كي جتفَّ األلواُن التي ُتزّيـنُني. شـعرُت بالدِّ

فغفـوُت، ومل أسـتيقْظ إاّل حن أحسسـُت بيٍد دافئٍة تـحَتـِضنُني. كاَن سـمر ُيـمِسـُكني 
بَن يديه، ثـّم راَح َيـمَلـُؤين بالنُّقود، فسـمعُت صوَت خشخشـتِـها اللطيفة. 

أحببـُت صوَتـهـا، وحلمـُت بامتلئـي، كي يسـتطيَع سـمر أن 
يشرتَي ُكـلَّ ما يتـمنّاه.
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من  مجيٌل  رسٌّ  إّنُه  األّول؟  دود  السُّ ُمـهندِس  عن  سمعُتـم  هل  أصدقائي! 
بناِء  يف  الرائعة  وبطريقتِِه  الفّذة،  بموهبتِِه  ُمـمّيـٌز  وهو  الغنّية،  طبيعتنا  أرسار 

ُسدوٍد صديقٍة للبيئة.
تعالوا مَعنا نتعّرف براعَتُه يف جماِل البناء واهلندسة! 

أسرار الطبيعة
يف ُكــلِّ خليَّـــٍة منجــُم أســـــرار

إعداد: أمينة الزعبي

شاِرُكونا بمعلوماٍت ُأخرى عن هذا الـُمهندِس 
البارع، وأرِسُلوها إلينا! 

نحُن يف انتظاِرُكـم أصدقائي!

د؟
دو

ُّ  الس
ُ

لماذا يبين الُقندس
ود!

دود حد سَ لفوائِد السُّ

لي

يبنـي 
منـــــــزَلــُه  الُقنـدُس 

األهنـار  يف  الطبيعّيـة،  بيئتِـِه  حميـِط  يف 

ووسـط الغابات، وعادًة ما يبنيِه ليًل، ُمستخدمًا 

األشجار، يف حِن يقيض ُمـعظـَم هناِره يف حتصِن هذِه 

األبنية الرائعة وإصلحها، وذلـَك بُصنِع خنادَق مائّية 

مـن الطِّن واحلجـارة حوَلـهـا، ويسـتخدُم مهارَتُه 

ـباحة ليحمــَي نفَسـُه مـن احليوانـات  يف السِّ

ُد حياَته. الـُمفرتَسة التي ُتـهدِّ

ـدوُد  تلعُب هذه السُّ
ـُر  ظام البيئـّي، وُيؤثِّ دورًا ُمـهـّمـًا يف النِـّ

انتشاُرها يف تغرُّ الـمناخ، وهي جّيدٌة أيضًا ألهنا 
َق املاء، وهـذا ما ُيؤّدي إىل جفاٍف وفيضان  تبطئ َتدفُّ

أقّل.

الُقندس

الُقندُس 
ُمـهندٌس لم 
َيسِبْقُه أحٌد!

تـخـيَّـْلـُتــم  ُرّبـمــا 
ُمـهندَسـنا يضُع عىل رأِسـِه 
خـوذًة صفـــراء، وبيـــِدِه 
ومل  ورقّيـة،  ُمـخّططـاٌت 
َيـخُطـْر يف بالكـم أن يكوَن 
إّنـُه  نعـم،  أليفـًا.  حيوانـًا 
الُقنـدُس الذي ُيعـدُّ األبرَع 
ـدود،  يف جمـال هندسـة السُّ
َل كائن حـّي بنى سـّدًا،  وأوَّ
بأهنـا  ُسـدوُدُه  وتتـمـّيــُز 
صديقـٌة للبيئة، وال ُتسـبُِّب 

هلا أرضارًا.

معلوماٌت
عن الُقندس

إىل  القنـدُس  ينتمـي 
فصيلـة القوارض، ولُه ذيٌل 
طويل يستخدُمُه يف الضب 
عىل سطح املاء حن يقرتُب 
ُد  ُيـهـدِّ أو  ُدُه،  ُيـهـدِّ خطـٌر 
ولـُه  األُخـرى،  القنـادَس 
أسـناٌن قوّيٌة يقطـُع هبا حلاَء 
األشـجار التي يتغـّذى هبا، 
كـا حتتوي معدُتـُه وأمعاُؤُه 
فطريـاٍت دقيقـًة ُتسـاعُد يف 
ال  إذ  األخشـاب،  هضـم 
تستطيُع احليواناُت األُخرى 

هضَمـها مثَله.
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بريد األطفال
واحــــُة اإلبــــداع الطُّفــــويّل

نايا والتلفازرسمُة األمل أصالن بكر 
غزل ديوب)11 سنة(

 )12 سنة(

مـُل مـــن الـحـشات االجتاعّية، ألّنُه يعيـُش يف ُقرى  ُيعـدُّ النَـّ
تتكـّوُن مـن مجاعـاٍت عاليـة التنظيـم، يتعـاوُن 

أفراُدها عىل أداء الـمـهـّمـات 
التـي تضمـــــُن 
بقـاَء القـريـة 

وازدهارها.

ثـّمـَة نحو مخسمئة نوع من األساك التي هلا الُقدرة 
عىل إحداث تفريٍغ كهربائـّي قوّي، ولعلَّ أقدَرها عىل 
ّعـاد، وهو سـمٌك  ذلـك األنقليـس الـرَّ

طويٌل رفيع.

معلومة مفيدة
معلومة مفيدة

طرفة أعجبتين

سـقطت، فأرسَع ورسَم ورقًة مثلها، وألصَقها عىل الُغصن كلم ابنـه، ويف صبـاح اليوم التايل نظَر إىل الشـجرة، وكانت الورقُة قد عليها سوى ورقٍة واحدة صامدة. ُأحسُّ بأنني مثلها، وأخاُف أن تسقَط، فأسقط معها. تعّجَب األُب من نافذِة ُغرفِته، فسأَلـُه أبوه: إالَم تنظُر يا جاد؟ أجاَب جاد: أنظُر إىل الشجرة التي تعصُف هبا الرياح، ومل يبَق يف أحد أيام الشتاء العاصف ارتفعت حرارُة جاد كثرًا. جلَس أبواُه إىل جانبه، فلحظا أنُه ينظُر عرَب كان هناك طفٌل اسُمه جاد، وكان والُدُه رّسامًا مشهورًا، حيبُّ األطفاَل، ويرسُم هلم لوحاٍت مجيلة. 
قبـَل أن يسـتيقَظ ابنُه. اسـتيقَظ جاد، فـرأى الورقَة 

ـن، ويف اليوم  ال تزاُل صامـدًة، فأحسَّ بَتـحسُّ
التايل َتـحّسَن أكثَر فأكثر، وخرَج من بيِته، 
وشـاهَد الورقَة املرسـومَة عىل الشجرة، 

وعلــَم أّن أبـاُه هـو الـذي رسـَمـها، 
ورسَم األمَل معها.

الـجواب: البيض.

أحجية

ِمــَن الـمأكوالِت 
ها  التـي عليـَك بَكْسِ

قبَل أن َتأُكـَلها. 
ما هـو؟

زين ونوس
 )10 سنوات(

بدور سكر
 )12 سنة(

كة اسمي نايا، تلميذٌة جمتهدٌة يف الّصفِّ السادس االبتدائـّي. اعتدُت أن ُأتابَع التلفاَز ُمّدَة ساعة يوميًا بعَد  ـُل التلفاز، وأتابُع الربامَج الـُمفيدة، كا أشاهُد أفلَم الرسوم الـُمـتـحرِّ التلفـاز. إّن التِّـلفـاَز مفيـٌد جـّدًا إذا وعـامل الطبيعة، كا أحبُّ االسـتاَع إىل األغنيات الـُموّجهة إىل األطفـال التي ُتـَبثُّ عرَب وأحبُّ أيضًا مشـاهدَة األفلم الوثائقيّة، وال سيّـمـا العلميّة منها، التي تدوُر حوَل الفضاء اجلديدة، وأتابُع األخباَر الـُمتنّوعة أحيانًا ألنني أظنُّ أنَّ من الـُمهـّم معرفة ما حيدُث يف العامل، أداء واجبايت املدرسـيّة. ُأشغِّ
ما أحَسـنّـا انتقـاَء الربامـج التي 

ُتعـَرُض عـرَبه، ألننا نسـتطيُع 
ثقافَتنـا،  ُننـّمــَي  أن  بذلـك 

ونزيـَد معارَفنـا، ونقضــَي 
أوقاتنا با هـو مفيٌد 

وُمـمتٌع ونافٌع لنا.

عز الدين النجار 
)12 سنة(

نافـذَة  َتـرُتَك  أْن  األّول: 
أفضـُل  مفتوحـًة  بيتِـَك 

ّحة. للصِّ
الثاين: هل أنَت طبيب؟

األّول: ال، أنا لِـّص!

غدير إبراهيم
 )11 سنة(
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أحمد سالمة بو بكري 
10 سنوات

هيزدا الخضر 
9 سنوات

هادي داوود
11 سنة

جنى جمعة
9 سنوات

زين العفيف
10 سنوات

لجين سليمان
9 سنوات

جميل عمران
5 سنوات 

سلمى الشوفي
10 سنوات

أناسيا عمران 
8 سنوات

صبا الشوفي
 6 سنوات

فنانو المستقبل
ة حريَّ يف ريشتهم ألواُن الطَّيف السِّ
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قصة وسيناريو ورسوم: رامز حاج حسين

سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعرَبًا أبو حمدو  وعجاجعندما تنطُق الصُّ

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

ورّية الغنّية باحلضارِة والّتاريِخ الـُمِشق. رحلتِِه االستكشافّية عرَب اجلغرافية السُّ

ون الـحوريُّ

ُيطلُّ هناٌر شتويٌّ مجيل 
ّمان. عىل قرية تّل الـرُّ

إىل أيَن ستكوُن رحلُتنا 
االستكشافّية هذا اليوم 

يا برهوم؟!

سنتعّرُف حضارَة 
احلورّين

 يف سورية.

هل يل أن أقوَل رأيي 
اخلاّص يف سبب تسمية 
احلورّين هبذا االسم؟

هاِت أتـِحْفنا 
بتـحليلتَِك الـُمدِهَشة!

كاَن احلورّيوَن ُمزارعَن من 
الّطراز الرفيع، وهم أّوُل من 
زرَع شجَر احلور عىل ضفاف 
ـوهم احلورّين. األهنار، فَسـمَّ

هل لَك أن ُتقنَِعُه 
كوِت يا أبا محدو؟!  بالسُّ

يكاُد ُيصيُبني باجلنون.

أرُجو أاّل ُتقاطِـَع 
برهومًا 

يا عجاج!

هو رأٌي خاصٌّ 
وُقلناه. 

انتَش احلورّيون يف سورية القديمة ال َتْغَضبا!
يف القرن الّثامن عش قبَل امليلد، 

ف،  وأّسُسوا ُمدنًا ذوات حضارٍة رفيعة وتاريٍخ ُمشِّ
ووّسُعوا رقعَة حضارتِـهم لتشمَل حّيــزًا كبرًا 

ناعة،  راعة والصِّ من سورية، واشتهُروا بالزِّ
وِمـّمـا صنَُعوُه الـمركبات احلربّية 

ها الـُخيول. التي َتـجرُّ

لقد كانت حضارُتـهم 
عريقًة جّدًا.

أّسَس احلورّيوَن عددًا من اإلمارات يف أجزاٍء من آسيا، 
وقد متّكنُوا يف ُمـنتَصِف األلف الثاين قبَل امليلد 

من تأسيس مركٍز ُمـهـمٍّ يف شايل سورية، 
وال سّيـا يف منطقة خابور الُفرات، 

واّتـخُذوا ُهناَك بلدَة »واشوكاين« عاصمًة هلم.

معلوماٌت قّيـمٌة جّدًا. 
ِمـَن الغريب أْن أراَك ُشكرًا لك يا برهوم!

تتمّتـُع بحكمٍة بالغة 
وبكلاٍت رشيدة 

يا عجاج!

َدْعُه يا أبا محدو! 
َدْعنا نفرح بحكمتِِه، ولو 
مّرًة واحدة هههههههه...

كنُت سأقوُل إّن تسميَة 
»واشوكاين« جاءْت بسبب 

زراعِة نبات »األريض 
شوكي«، لكْن خفُت أن 

َتْسَخـرا منّـي.
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ُج جبلــــــة ُمـــــدرَّ
مسرٌح ُرومانـيٌّ بطابٍع شرقـّي بصمات شرقية

  ِمـــــن إبــــــداِعهـــْم َنْقتبـس...

إعداد: لمى بدران

مرحبًا أصدقائي! سُأحّدُثكم عن أحِد أمجل األوابد واآلثار التي حتتوهيا حمافظُة اللذقّية، 
وحتديـدًا مدينـة جبلـة التي حتتضـُن أروَع أثٍر عىل سـاحل البحر األبيض الـُمتوّسـط، وهو 

مسٌح من أهـمِّ الـمسارح األثرّية يف سورية. هّيا بنا! 

طــــــــــراٌز 
رفيع...

مـن  جبلـة  مـسُح  ُيعـدُّ 
حيـُث األهـّمـّيـة الثـاين بعـَد 
والثالـَث  ُبـرصى،  مـسح 
بعـَد مـسح تدمـر، وخامَس 
أهــمِّ ُمـدّرج أثـرّي يف العامل، 
وهو يّتسـُع لنحـو ثانية آالف 
ُمشـاِهــد، وُينَسـُب بنــــاُؤُه 
إىل اإلمرباطـور »جوسـتنيان« 
يف العـرص الرومانــّي. تظهـُر 
املهارُة الفنّـّية يف هندسـِة بنائِه 
وزخرفتِـِه ودهاليـزه، وهذا ما 
جيعُلُه ُأنموذجًا مثالّيًا للمسح 
ـورّي، وهو ُيعطي انطباعًا  السُّ
الـُمهندسـن  عـن  ُمـذهـًل 

ورّين وُقدراهتم. السُّ

محّطاُتُه 
الـُمـهـّمة

ُأقيـَم عىل هذا املسح كثٌر 
من الفعاليات الثقافّية والفنّـّية 
والنَّـدوات  والـمهرجانـات 
العربّية والعالـمّية، إضافًة إىل 
نوّية التي ُتقاُم  املهرجانات السَّ
فيه مثل مهرجان طريق احلرير 
الثقافــّي  جبلـة  ومهرجـان 
ومهرجـان الـمحّبـة، وحديثًا 
مهـــرجــان »عيـش جبلـة« 
تأكيدًا عـىل إرادة احلياة يف ظلِّ 

الظُّروِف كّلها.

أعـّزائي! 
ُزوُروا هــــــذا األثــَر 

جولـٍة  يف  سـيأُخُذكم  الـذي  الرائـع 

اث واألصالة، ثــّم َيدَفُعكم إىل  حافلـٍة بالرتُّ

َتـخـيُّــِل األعـداد الكبـرة التـي كانت حتُض 

لُتتابـَع ما َيعِرُضُه هذا الـمسح عىل منّصـته، 

واألحداث اجلميلـة التي كانت حتدُث 

فيِه قبَل سنَن كثرة.

الـمـســرُح تفاصيُل ُتراثّيٌة ساحرة! ُشـيِّـَد 

ثلثـة  مـن  ويتأّلـُف  سـهلّية،  أرٍض  عـىل 

حـن الـُمسـتدير، ومنّصـة  أقسـام: الـُمـدّرج، والصَّ

التَّـمثيـل. يبلـُغ ُقطـُرُه )90( مرتًا، وقـد اسـُتـخِدَم يف بنائِِه 

احلجـُر الكلســّي الفاتح الذي تتداخُل فيِه ُعـروٌق غامقٌة قريبٌة 

مـن لون البحر، إضافًة إىل الـمرمـر ذي الّلون الكريمـّي، وهذا 

مـا ُيضفي عليِه أناقًة ومجاالً، كـا أنَّ اجلداَر األمامـيَّ لـمنّصة 

ٌن بـمحاريَب ُمسـتطيلٍة وُمسـتديرة. نعم،  التـمثيل ُمـزيَّ

إّنُه ُمـمتلـٌئ بـمشـاهَد جتعُلنا نرى التاريَخ يقُف 

أماَمنا شاخمًا ساحرًا.
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فّكر معنا
لنَُحـلَّ هــذي الـمسـألــة!

رسوم: أحمد حاج أحمد إعــداد: ديمــــة إبـراهيــــم

حلـــول فّكـــــر معنــــــــــا للعــــــــــدد 823 مــــــن أسامة )كانون األول 2021(

حلُّ
غز 

ُ
 ل

األرقام:

لعبُة 
األرقام الّناقصة 

»سودوكو«:
امأل الـُمرّبعـاِت الفارغَة بأرقام ِمـن 
ــفِّ  الصَّ يف  تكـراٍر  ُدوَن   )6( إىل   )1(

والعمود.

حلُّ 
»الكلمات 

الـُمتقاطعة«:

1- النَّاعورة.
2- الُبستانـّي.

3- بولندا.
4- دلو.

5- األمازون.
6- ياقوت.
7- آرغون.

فوارق:
سَمـن عشُة فوارق. حاوْل معرفَتـها يف أرسِع وقٍت ُمـمكِـن. بَن الرَّ

غـز:
ُ
ل

إذا علمَت أنَّ ثمَن التُّـّفـاحة )9( لرات فحاوْل معرفَة ثمِن ُكـلِّ ثمرٍة مـّمـا يأيت، لتصَل إىل حلِّ الـُمعادلِة األخرة.
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سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعرَبًا الُعقَدةعندما تنطُق الصُّ

رسوم: أحمد حاج أحمد سيناريو: ضحى جواد

عن قصة »الّشبكة« للكاتبة البلغارية »ليانا داسكالوفا«

ـنا  مرحبًا يا عـمَّ
نودُّ أن حتمَلنا مَعَك عىل مركبَِك لُتعلِّـَمـنا اإلبحار. البـّحار!

أهًل بكا أهيا اللطيفان! 

َتفّضل!

لكْن ليس اآلن               سُأعلِّـُمكا اإلبحار،

ألنني مشغوٌل بُصنِع الُعَقد.

نستطيُع ُمساعدَتك.

سُأعلِّـُمكا كيَف حسنًا.
تصنعاِن الُعقدة.

 اقَتـِربا!

ِمـن َفضلُِكا

لديَّ عمٌل سأقوُم 

به، ثـّم أعود.    

أْكـِمل ُصنَع 
الُعَقد!

ماذا؟!

سأعوُد، وأصحُب ال تقلقا،
معي أحَدُكا إىل البحر.

لن أتأّخر.

تعاَل، وانُظـْر كيف ما أمجَل موَج البحر! 
تتدحرُج األمواُج

عىل الّرمِل يا أخي!

ال أقدُر، فأنا اآلَن أصنُع ُعقَدة.

أوه! انُظر يا أخي!
ما أمجَل الـمركَب،

وهو يتايُل مَع موج البحر!

ما أمتَع اإلبحاَر بذلَك فأنا أصنُع ُعقدًة ُأخرى. ال أقدر،
الـمركِب اجلميل!

أعتقُد أنَّ البـّحاَر سيأُخُذين 
مَعُه ألنني األكرب.

لقد أهنيُت عميل،
وُعدُت بُسعٍة إليكا.

أخرباين 
ماذا 

َفعلُتـمـا 
يف 

أثناِء 
غيايب؟

لقد تأّملُت البحر،

ما أمجَلـه!       

كم سيكوُن رائعًا إذا أبحرُت فيِه 
عىل متِن الـمركب!              
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رسوم: لمى زينة

قصيــــــدة
ديـــواُن طفـولتنــــــــا

ِشعر: مصطفى صمودي

ُحـبُّ الوطن

ما أسَعَدنا! ما أرَوَعنا
إْن أحَبـْبنا هذا الوطنا!

َنزَرُع يف ُترَبتِِه حّبــًا
نـجـنـي َزْهـرًا ُحلوًا وُمـنى

* **
وطني الغايل ما أحلُه!
نبني مـجدًا فوَق ُعلُه
إْن لـم ندَفـْع عنُه أذاُه
يا ُغرَبَتـنا! يا ُغرَبَتـنا!

* **
لو أْعَطونـــا بدالً منـُه
 فِرَدْوسًا ال ُيغنِـي عنُه

وطني األغىل َربِّـي ُصـنْـُه
ال نرىض إاّلُه َســَكنا

* **

لقد صنعُت ُعقدًا.وأنَت، ماذا فعلت؟

انُظر!

إذًا تعاَل أنت! سأحـِمُلـَك عىل مركبي، 
وُأعلِّـُمَك قيادَته.

لكنني
 أنا 

األكرب!

صحيٌح أنَك األكرب، لكْن كاَن عليك
 أن تتعّلـَم ُصنَع ُعقدٍة قبَل اإلبحار.

لكنني تعّلمُت منَك 
قبَل قليٍل ُصنَع 

الُعقدة!

ُأتِقُن ُصنَعـها جّيدًا.

سأصنُع كثرًا من الُعَقد،وكيَف أستطيُع معرفَة ذلك؟
 ولن ُأضيَع مزيدًا من الوقت.
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ـــــــــة الـحذاُء العجيبقصَّ
احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

رسوم: سمارا الحناوي قصة: لينا أبو إسماعيل

ـــــــــة قصَّ

جوري تلميذٌة ُمتفّوقٌة يف دراستها، لكنها مل تكْن كذلَك يف ماّدة الّرياضة. 
سُة الرياضة سباقًا يف اجلري بَن تلميذات الّصّف، لكنَّ جوري خسْت كالعادة. ذاَت يوم، أقاَمْت ُمدرِّ

عادْت إىل البيت، وهي تبكي، فسألتها جّدُتـها: ما بِك يا غاليتي؟! ملاذا تبكن؟
باق ُمـجّددًا. لن ألعَب الّرياضَة بعَد اليوم. أجابت جوري: لقد خسُت يف السِّ

قالت اجلّدة: ال، يا حبيبتي! علينا أاّل نيئس، وأن ُنـحاوَل مرارًا كي هنزَم اخلسـارَة بالتَّـحّدي. قويل يل! متى سـُيقاُم 
سباٌق جديد؟ 

أجابت جوري: يف كلِّ شهر لدينا سباق.
قالت اجلّدة: حسنًا. سنجُد حّلً. ال تقلقي!

بعــَد أيـــام، قــّدمت الــجّدُة إىل جــوري حذاًء، وقــالت لـها: اسـمعي! هـذا حــذاٌء عجيــٌب سـيجعُلـِك 
تفوزيَن بالّسبـاق، لكْن عليـــِك أن جتري بـــِه أّوالً ليتعـّرَف طريقَة جريِك ورُسعتــك. 

فرحْت جوري كثـرًا، وقالت: أحّقًا 
سأفوز؟!

أجابــت الــجّدُة ُمـبتسـمًة: نعــم، 
يا حبيبتي!

وهكذا، راحـْت جـوري وجّدُتـها 
تذهبـاِن إىل احلديقـة كلَّ يـوم، وكانت 
العجيـب،  باحلـذاء  جتـري  جـوري 
وجّدُتـهـا حتسـُب هلا الزمـن، وواظبتا 
عـىل هـذا، حّتـى أصبحـت جـوري 
زمـن  يف  الـُمحـّددة  املسـافَة  تقطـُع 
أقـرص، وكانـت ُمـتـحّمسـًة كثـرًا 

باق الـُمرتَقب. للسِّ
سـألْت جـوري جّدَتـها عن رسِّ 
ِه  احلـذاء، فأجابت: سـُأخبِـُرِك بِسِّ

غدًا بعَد أن تعودي.

استيقَظْت جوري صباحًا عىل صوت جّدتِـها، وهي ُمستعّدٌة الستقبال اليوم احلاسم.
غادَرِت البيَت ُمِشَقَة الوجه، وُكـلُّها ثقٌة بأنَّ الفوَز سيكوُن حليَفـها. 

سُة إىل التلميذات االستعداَد لبدِء اجلري. طلبِت الـُمدرِّ
ْلـَن عليها كثرًا، فهي  ـنَْت يف اجلري، لكنّـُهـنَّ مل ُيعوِّ نظَرْت صديقاُت جوري إليها، وُهـنَّ ُمستغرباٌت أّنـها َتـَحسَّ

خارسٌة يف نَظِرهـّن.
ارتفـَع صوُت الصافـرة، وبدأ اجلميُع باجلري، وأخذْت جـوري جتري بُسعة كبرة، حّتـى صاَرِت الـُمتسـابقاُت 

ُكـلُّـُهـنَّ خلَفـها، ومل ترتاجْع عزيمُتـها، ومل َتضُعْف إرادُتـها.
سُة النتيجة: ذهلت التلميذاُت لـّمـا رأيَن ذلك، ويف هناية السباق أعلنِت الـُمدرِّ

جوري هي الفائزة.
َق هلا اجلميع. وصفَّ

عادْت جوري إىل البيت، وشـكَرْت جّدَتـها ألهنا قّدمْت إليها احلـذاَء العجيب، فضحكِت اجلّدُة، وقالت: َظننْـِت 
ـوق. اعلمي أّن ما حّقَق لـِك الفوَز هو ثقُتِك  ــرَّ يف احلـذاء. ال يـا حبيبتـي! إّنُه حذاٌء عاديٌّ اشـرتيُتُه لِك من السُّ أنَّ السِّ

ـَق كلَّ ما نطمُح إليه. ب نستطيُع أن ُنـحقِّ بنفِسك وُمواظبُتِك عىل اجلري كلَّ يوم. بالـُمـارسِة والتَّدرُّ
سألْت جوري: كلُمِك يعني أنني ُفزُت بجهدي؟!

أجابت اجلّدُة: نعم، يا غاليتي!
قالـت جوري ُمبتسـمًة: كم أنـِت حكيمة! 

سأحتفُظ هبذا احلذاء، وسـُأبِقـيِه أمامي رمزًا 
ي واإلرصار. ُشكرًا يا جّديت! للتَّـحدِّ
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لن األصفر واألخض،   »أحبُّ األلواَن الـُمفَعمة باحلياة، ولوناَي الـُمفضَّ
ُل القّصات الـُمبتَكرة اجلديدة التي تشدُّ االنتباه. تصميُم األزياء هوايتي التي أحبُّ أن  وأفضِّ

ُأمارَسـها يف أوقات فراغي، كا أّن يل شـغفًا بالرسـوم الكرتونّية، وتعّلمُت الرسَم الرقمـّي، وأمتنّـى أن 
يكوَن ُكلُّ ما سبَق مهنتي يف املستقبل«.

لة ألواُنـها وقّصاُتـها الـُمفضَّ
أصدقائي! تعالوا نتعّرف إىل صديقتنا املوهوبة يف الرسـم 
وتصميم األزياء »ماسـة الـمهاجـر طرابزونيل« التي طّورْت 
موهبَتـها يف الرسـم، ثـّم يف تصميم األزياء والرسم الرقمـّي 

للشخصّيات الكرتونّية. هّيا بنا!

مواهب صغرية
موهبٌة واعدٌة

 يف تصمـيـم األزياء
كـــــالنَّْقش يف الـحَجــــــر

إعداد: رامه الشويكي

ــوا إىل دورات  وأنتـم يـا أحّبائي! هل ترغبـوَن يف تعلُّـِم تصميـم األزياء؟ انضـمُّ
ـُقـوا أحلَمكـم  ـورّية لـُمصّمـمــي األزيـاء يف الُعطلـة الصيفّيـة، وحقِّ اجلمعّيـة السُّ

بتصميم ملبِسكم بأيديكم!

رعايُة الموهبة
»ماسة الـمهاجر طرابزونيل« )13 سنة(:

»نشـأُت يف ُأرسٍة فنّّيـة، فألفـراِد ُأرسيت موهبـُة 
عني  الرسـم والتصميم. الحَظ والدي موهبتي، فشجَّ

ـورّية لـُمصّمـمـي  عـىل االنتسـاب إىل اجلمعّيـة السُّ
األزياء، وبدأُت بتعلُّـم التصميم باحرتاف لـّمـا كنُت 

يف الثامنة من عمري، وتعّلمُت رسَم )املانيكان( وكيفّيَة 
حتريكِِه وإكسائِه ورسم أنواع األقمشة من )حرير وساتان 

وجـوخ وفرو(، إىل جانب ابتكار التصميم من وحي األشـياء 
التـي حويل. كا بدأُت بحضـور دوراٍت تدريبّية يف رسـم )البرتون( 

واخلياطـة عىل )املاكينـة(، وسـأبدُأ بتنفيذ تصاميمي عىل األقمشـة مَع 
بداية الُعطلة الصيفّية«.
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سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعرَبًا مكتبُةعندما تنطُق الصُّ

الـحـّي
قصة وسيناريو ورسوم: حسام وهب 22

أشعُر بالـملل. الـجوُّ بارٌد يف اخلارج.

ه. نعم، لن نتمّكـَن من اخلروج للتَّـنـزُّ

ما رأيِك يف أن ختتاري كتابًا، وتقرئيه؟

مل َيـُعـْد لديَّ ُكتٌب.
قرأُت كلَّ ما يف مكتبتي.

 قرأتِـها ُكـلَّها؟!

إممم... نعم، ُكّلها.

ومكتبُة الـمدرسة؟

الـمدرسُة ُمغلقٌة. نحُن يف ُعطلة.

ما رأيِك يف أن تستعري ُكتبًا من اجلران؟ 

ال، إنني أخجل.
ُرّبـمـا ال ُيـِحـبُّوَن إعارَة ُكتبِـهم.

إاّل إذا أَعـْرُتـهم ُكتبي، 
وأعاُروين ُكتَبـهم. هّيا بنا! 

ُكلٌّ منّا ُيعُر اآلخَر كتابًا قـَرَأُه، وهكذا... ما رأيكم؟

رائع! هكذا ستدوُر الُكتُب عىل البيوِت كلِّـها.

هكذا سيقرُأ كلُّ طفٍل يف الـحـيِّ الُكتَب ُكـلَّها.

ال ملَل بعَد اليوم...
لكْن عىل ُكلٍّ منّا أن ُيـحافَِظ عىل الُكتِب، ويعتنـَي بنظافتِـها.
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أسامة - العدد 823  - كانون األول  2021 م

ُكـُتـب

ـهـا يف زراعة حديقة  يف يوم ربيعـّي مجيل، بَدْت تشـان سـعيدًة ألهّنا سُتسـاعُد أمَّ
بة، وهذا عمٌل ُمـتِعٌب جّدًا  املنزل، وكاَن عليها أن تستخدَم جمرفًة كبرًة كي ُتقلَِّب الرتُّ

هلا. لنتعّرف معًا أحداَث قّصة »تشان واخلضاوات« من سلسلة »أطفالنا/ قصة«.
ف: د. ميساء ناجي.                رسوم: أمحد حاج أمحد. ترَجـَمـْتـها بَترصُّ

أديٌب وُمؤّرٌخ ُسـورّي، وواضُع قاموس صيني- عريب كبر، وهو األّوُل من 
نوعه يف العامل، وكاَن إنسـانًا يتـمـّتُع بصفاٍت نادرة مـن النُّـبل والتَّواُضع... إّنُه 

ُفـُه يف سلسلة »أعلم ومبدعون«. الشاعُر »سلمة عبيد« نتعرَّ
كتابة: ضحى عبيد.                             لوحة الغلف: رامي األشهب.

ُه ُتعاتُبُه عىل ذلك دائًا، وكاَن ُيـجيُبـها  ال ُيـحبُّ بطباط االغتساَل، وكانت أمُّ
بأّنـُه ُيـحسُّ نفَسـُه رائعًا هكذا. لنـَر كيَف اغتسـَل ذلك البطبـاط يف قّصة »فرخ 

البّط القذر« من سلسلة »أطفالنا/ إبداعات«.
ترمجة: د. ثائر زين الدين.                       رسوم: قحطان الطلع.

األعـداُد عالــٌم ُمـمـّيـٌز مـن األرسار، وعلينا أن نكتشـَف أرساَر العلقات 
بينَـهـا للوصول إىل علقاٍت جديدة، فعىل أساِســها قـاَم العلـُم احلديث وثورُة 
التكنولوجيا التي غّيـَرِت العامل. نكتشُف هذه األرسار يف قّصة »أرسار األعداد« 

من سلسلة »أطفالنا/ علوم«.
قّصة: ميس العاين.                   رسوم: حسام وهب.

مرآٌة تعكُس األشياء، كأّن خلَفها عاملًا ُيشبُِه عالـَمـنا، لكنَّ اجلاَد فيه َيتنّقــُل 
مى متيش، وتفعُل ما تشاء. نقرُأ معًا قّصة »مرآيت العجيبة«  ويتكّلـُم، واللَُّعب والدُّ

يف سلسلة »أطفال مبدعون«.
قّصة ورسوم: الزمرد سعيد سويد

بلٌد عجيٌب يف أعاق ُجزٍء من الكوكب مل يستكشْفُه أحٌد، وكان ملذًا لكثر 
من الشخصّيات الرائعة. ُيبـحُر ُسّكاُنـُه يف أخيلتهم إلجياد القصص الـُمدِهشة، 
ثــّم َيـهمُسـوَن هبا يف اآلذان. نتعـّرُف هذا البلَد يف قّصة »البلد التـي ُتوَلـُد فيها 

احلكايات« من سلسلة »مكتبة الطُّفولة«.
ترمجة: سلم عيد.                            رسوم: صباح كل.

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

تشان 
واخلضراوات

 سالمة عبيد

فرُخ البـطِّ الَقـِذر

أسراُر األعداد

مرآيت العجيبة

ـُد فيها 
َ
البالُد اليت ُتول

احلكايات
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ـــــــــة حرّيةقصَّ ريشُة لـمـى السِّ احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

رسوم: محمد ديبو قصة: ثراء الرومي

ـــــــــة قصَّ

ـنُـها هنٌر ُمتدّفق، وأساٌك تسبُح  رقَصِت الّريشُة بيِد لـمـى، وراحت متتزُج باأللوان، وهي ُتغنّـي، وترسُم لوحًة ُيزيِّ
بسـعادة، وأشـجاٌر ُمـثـمـرة... ولـّمـا اسـتداَرْت لتشَب كوَب احلليب الـُمفّضل لدهيا، أراَدِت األسـاُك أن تتـحّرَر 
من مياه النّـهر، فقَفـَزْت هاربًة من إطار الّلوحة. شـعَرِت األشـجاُر بالغرة، وأراَدت الّلحاَق هبا، فاقتلَعْت نفَسـها من 

جذورها، وراحت تركُض نحَوها.
مل ُتدِرك األسـاُك ُخطورَة ما فعَلـْتُه، حّتى ضاَقْت أنفاُسـها، وبدأْت ختتنق، فهي ال تستطيُع العيَش من دون ماء، أّما 
، وثمـاُرهـا َتـذُبـُل، ألنـها مل َتُعد  األشـجاُر فقد حزنت ألّنـها وجدت نفَسـها يف ورطٍة كبـرة، فأوراُقها بدأت َتْصَفـرُّ

تستمدُّ الغذاء واملاء بـُجذورها من التُّـراب.
سمعت لـمـى أنَن األساك واألشجار، فالتفَتْت إىل اللوحة لُتدرَك ما حَدث، فأرسعت إىل إنقاِذ املوقف، وبريشتِـها 
الـُمبدعة رسمْت حوَض ماٍء احتضَن األساَك يف اللحظة الـمناسبة، وبعَد تفكٍر عميق، خطَر هلا أن ترسَم فّلحًا طّيبًا 
ُيـحبُّ األرَض واألشـجار، وألّنُه لن يسـتطيَع مسـاعدَة األشجار وحَدُه، رسـمت لـمـى ُمزارعَن معهم أدواُت حفٍر 
ـُلوا اجلّراَر ليسـتعينوا به وبا رسَمـْتُه صديقُتـهم من أدواٍت حلفر ُحفرٍة  وجّراٌر ضخم. َنـَهـُضوا من بن األلوان، وشـغَّ

اب من جديد، فعاَدت احلياُة إىل األشجار.  ضخمة نقُلوا األشجاَر إليها، ومَلـُؤوها بالرتُّ
ضا، وفرحْت بلوحتِـها التي أْسَمـْتـها »وطٌن وُجذور«. وضَعْت لـمـى ُفرشاهتا جانبًا، وقد شعَرْت بالـرِّ




