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جيٌل واعٌد ِمعطاء
معـًا نـميض نـحَو فضـاٍء ُمرشق تتأّلـُق فيـِه األنوار، أنواُر 
ـُق بنا اآلماُل بسـاٍم وأمان  صداقتِنا وَمـحـّبتِنا وَتعاُونِنا. ُتـحلِّ
نحـَو ُكلِّ ما فيِه الـخرُي واالزدهـاُر لنا ولوطنِنا الغايل، وقلوُبنا 
تنبُض بالـُحبِّ والعطاء. نرسـُم شمَسنا الباسمَة التي ترتاءى 
فء، وَتدَفُعنا  لنا فيهـا أحاُمـنا الـجميلة، فتـجوُد علينـا بالدِّ
إىل العمـل بـمزيٍد من اإلرصار واإلرادة. ُنغنِّـي لـُمسـتقَبـلِنا 
الذي َيسُكـنُـُه الفرُح، ويفيُض باألشياء الـجميلة والـجديدة. 
نطمــُح ونطمـُح، وال ننسـى الـُمثابرَة والَبـْذل، فإْن َشـعْرنا 
ـْرنـا مـا َينتظُرنـا ِمـن نـجـاح، فازَدْدنـا عزيـمًة  بالتَّعـب َتذكَّ
وهـّمــة. تنـهمـُر النُّـجـوُم فوَقنـا، ونحُن نعيُش حتَت سـاِء 
وطنِنا الذي يسـكُن وجداَننا، وهاِجُسـنا أن نبنـَي ُكـلَّ يشء، 
وأن ُنبِدَع الـحياَة باسـتمرار، وَنـرُتَك بصاتِنا واضحًة يف ُكـلِّ 
نا واجتهاِدنـا، وإىل أّننا أبنـاُء جيٍل واعٍد  مـكان، ُتشـرُي إىل ِجدِّ

ِمـعطاء.

قحطــــــــان بيـــرقــــــدار



ـــــــــة حكاياُت قصَّ
الّصفصافة والـمـاء

احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

رسوم: ضحى الخطيب قصة: أميمة إبراهيم

ـــــــــة قصَّ
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ألَقـِت الّصفصافـُة حتّيـَة الّصبـاح عـى النّـهـر. 
غسـَلْت ُجـذوَرهـا الـُمتشـابكة يف مياِهــه، وفجـأًة 
شـهَقْت بفـزٍع لـّمـا سـمَعْت صـوَت طلقـاِت بندقّيٍة 

أخاَفِت العصافرَي، فطاَرْت ُمبتعدًة عن أغصاهنا.
نادْتـهـا: تعـايل! ال َتـهـُريب أّيـُتـها العصافري! سـأترُك 

أغصاين وأوراقي تتشابُك لَتـْخـَتبِـئي فيها.
داعـَب النّهُر ُجـذوَر الّصفصافـة، وأغدَق عليهـا حناَنُه، 
ثـمَّ تابَع جرياَنُه كي يسـقـَي أشـجاَر احلور والّدلب ونباتات 

القصب التي سكنَْت ضّفـَتيِه منُذ زمٍن بعيد.
سألْتُه الّصفصافة: أال تتوّقُف قليًا عندي؟

- ال وقَت لديَّ يا صديقتي! سـُأوِقُظ بـائي نباتاِت 
القصـب النّـائمة وأشـجاَر احلـور والّدلب، فتشـدو 
العصافـرُي عـى أغصاهنـا، وسـأروي تلـَك األرض 

التي شـّقـَقـها اليباُس كي َتنُبَت يف أرجائها األعشـاُب واألزهار الرّبّية، كا سأسـقي 
، فهل ُتريدينَني أن أتوّقف؟! أصدقائي يف احلقول والبساتني وُكـلَّ من حيتاُج إلـيَّ

وَن  اعتـاَدْت رّيا وأصدقاُؤها زيارَة شـجرِة الّصفصـاف التي أحّبـْتـُهم ألّنـهـم ال َيكِسُ
أغصاَنـها، وال َيـحِفُروَن بآالٍت حاّدة أسـاَءهم عى حلائِـهـا، وأحبَّْت ُأغنياتِـهم وألعاَبـهم 

اجلميلـة، وشـاَركْتهم أفراَحهم، وعزَفْت أوراُقها موسـيقا ألناشـيِدهم، َفَهـبُّوا إىل تنظيِف 
املكان من بقايا ترَكها ُمـهـِمُلون.

رفَعـْت رّيا رأَسـها، وصاَحْت: انظُروا كيـَف َتـَهُب الّشـمُس أوراَق الّصفصافة ذهَبـها 
اجلميل، فتلتمُع خرضاَء تارًة، وذهبّيًة تارًة ُأخرى!

قاَل حييى، الّرّسـاُم الّصغرُي، بفرح: انظُروا كيَف ترسُم الّشمُس عى صفحِة النهر لوحاٍت مجيلة! 
سأرسُم مثَلـها عى دفرتي.

مسـَح سـامح قطراِت العرق عن جبينِه، وقال: أكاُد ُأَجـنُّ من احلرارة! أَمـا ِمـْن مكاٍن ال َتِصُلُه الّشـمس؟ أظنُّـها 
سُتـهديني رضبًة ُموِجَعة.

َسِمَعـْتُه الّشمُس، فرّدْت عليه ُمعاتِبًة: سامح! أُتريُدين أن أختفـَي، فا تصل إليَك أشّعتي، وال تراين أبدًا؟!
فء! وسـارَع إىل  َخـِجَل سـامح، وتذّكـَر كم كاَن يبحُث عن ُشـعاع شـمٍس يف أيام الّشـتاء الباردة كي َيـَهـَبُه الدِّ

أصدقائِه، ليجلَس حتَت أغصان الّصفصافة، ُمستمتعًا بظالِـها.
نظـَرْت رّيـا إىل النّـهـر، فرأْت صفصافًة تسـبُح فيـه، ُتشـبُه الّصفصافَة الكبرية، فقالْت: كم ُتشـبُِه هـذه الّصفصافُة 

صديقَتنا!
ضحَكِت الّصفصافُة الكبرية، وقالت: هذه أنا يا صديقتي! َعَكَس املاُء صوريت، فرأيتِني أسبُح يف النّهر.

وُت الذي أسَمُعه؟! - وما هذا الصَّ
خور. - إّنُه صوُت ارتطاِم املاء بالصُّ

خوَر تضحُك، ُمسـتمتعًة بدغدغِة املـاء هلا، وحوَلـها حّلـَق ُعصفـوراِن صغريان، ثـّم عادا  نظـَرْت رّيا، فرأِت الصُّ
يتقافزاِن، ويرشباِن قطراِت املاء الـُمتناثرة. 

هـا ما رأْت، ورَقَصْت مع أصدقائِـها  َفـِرَحْت رّيا، ورسَّ
حتـَت ظـال الّصفصافـة، احتفـاالً بفـوز حييـى يف 
ُمسـابقة الرسـم، ثــّم شـبُكوا أيدَيـُهـم مثَل 
جـذوِر الّصفصاف، وَغـنَّـوا مجيعًا عى 
أنغاِم حفيِف أوراق الّشجر وخريِر 

ماِء النّهر وشدِو األطيار.



حُن الالسلكـّي الشَّ
رسوم: رامز حاج حسين إعداد: ضحى جواد

ـحن، وأنا أشحُن هاتفي املحمول، فقرأُت عى الشابكة أّن ثـّمـة  انقطَع سلُك الشَّ
حن الاسلكـّي«. طريقًة ُأخرى لشحن اهلاتف ِمن ُدوِن سلك، ُتسّمـى »الشَّ

يا لبيب!  ماذا لو؟

اخـَتـــــــْرنــــا لكــــــم... 

حُن الالسلكـّي؟                                                                                    ما الشَّ

هل ثـّمـَة ُعيوٌب يف هذه الّتقنّية؟   

- ماذا لو أّن احلاسوَب املحمول ال يشحن؟!
لبيـب: عليـَك التَّـحقُّـق مـن بعض األمـور التي 
ـحن، فقد يكوُن اخللُل يف مأخذ  ُيـمكـُن أن تعوَق الشَّ
الطاقة، وللتَّـحقُّق َنِصُل احلاسـوَب بمأخٍذ آخر، فإْن 
حن، فاملشـكلُة يف املأخذ. من ناحيٍة ثانية، قد  بدَأ بالشَّ
د الّطاقة لاهـرتاء والـخدش  يتعـّرُض رشيـُط ُمــزوِّ
أو الحـرتاق املـاّدة العازلة، فا بـدَّ من اسـتبدالِـه إْن 
حدَث ذلك، أو قد يكوُن اّتصاُل الشاحن باحلاسوب 
فضفاضًا بسـبب ارختاء مقبس الطاقة يف اللوحة األّم، 
فنضطـرُّ إىل رشاء مقبـس جديـد. إن مل تنفـع احللوُل 
السـابقة فجّرْب تشغيَل احلاسـوب ُدوَن ُمّدخرة، فإذا 
كاَن يعمـُل جّيدًا دوهنا، وال يعمُل هبا، فالّسـبُب يعوُد 

إىل خلٍل فيها، وال ُبدَّ من استبداهلا.                            

صة لألطفال، تعمُل عى تطويرهم لغوّيًا وُسلوكّيًا. نا لكم مكتبًة تفاُعلّيًة حتتوي قصصًا عاملّية وتعليمّية ُمـخصَّ اخرَتْ
)https://noorybooks.com(

   هـو نقـُل الطاقـة مـن مصدرهـا إىل جهاز آخـر ُدوَن 
حاجـٍة إىل سـلِك توصيـل. كلُّ مـا حتتـاُج إليـه أن يكـوَن 
هاتُفـَك املحمـول يدعــُم هـذه التقنيـة، إضافـًة إىل لوحة 

.)Charging Pad( شحن السلكـّي
ُيسـتخَدم الشـحُن الاسـلكـّي لشـحن األجهزة التي 
حتتـوي ُمّدخـراٍت صغرية، مثل لوحـات املفاتيح، والفأرة 
الاسـلكّية، وبعـض األجهـزة الطِّـّبـيَّة، وُيسـتخَدُم أيضًا 
لشـحن األجهزة التي تستهلُك قدرًا كبريًا من الطاقة، مثل 

احلواسيب العماقة واملكانس الكهربائّية.

أجـل، ثـّمـَة بعُض العيوب البسـيطة، ومنها أّن الشـحَن الاسـلكـّي أبطُأ 
مـن الشـحن العادّي، كـا أّنُه ال ُيـمكُِن اسـتخدام اجلهاز يف أثناء شـحنِه، إذ 
سيتوّقُف الشحُن ُمبارشًة بعَد رفِع اجلهاز عن منّصِة الشحن، إضافًة 

إىل ارتفاع درجة حرارة اهلاتف يف أثناء الّشحن.  

لبيب وعلوم احلواسيب
معـًا نستفيـد، وَنتعلَّــُم الـجـديـد...
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سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعرَبًا عندما تنطُق الصُّ

رسوم: وائل علي

هند والُبلـُبـل
سيناريو: لميس الديري
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ُشكرًا لَك يا أيب! 
يا هلا من هدّيٍة رائعة! 

تستحّقنَي هذِه اهلدّيَة 
وأكثر.

 يا لَك من 
ُبلبل مجيل! 

وألواُنَك 
مجيلة.

تبدو هادئًا. 
أريُد أن أسمَع 

غناَءك. 

ال أريُد أن أعيَش يف 
قفص، حّتـى لو كاَن 
هب. مصنوعًا من الذَّ

ملاذا يا ُبلبيل؟ هذا القفُص 
مجيل. ال تنَس أنني سأعتني 

بَك، وأطِعُمك. 

نحُن البابل 
ال ُنـحبُّ العيَش 

يف األماكن 
الّضـيِّقة.

 أين تعيُش أنَت 
وأصدقاؤك؟ لعّلـي 

أستطيُع أن ُأحرِضَ بيَتَك 
الذي ُتـحبُُّه إىل هنا!

أعيُش عى األشجاِر 
يف الغابات ألمحـَي نفيس.

ال أستطيُع أن ُأحرِضَ الغابَة إىل بيتي، 
لكنّني أستطيُع أن أبنـَي لَك ُعّشًا ُهنا. 

أيعِجـُبَك هذا؟

ال أحَد يستطيُع أن يبنـَي 
مثَل بيتي. أعرُف كيَف أبنيِه 

غري. بـمنقاري الصَّ

لنفرتْض أّنني أطلقُتك،
َمن سيهتـمُّ بك؟

أال ختشى أن ُتـهاِجـَمَك قّطة؟

ال تقلقي! أنا أجيُد 
الطَّريان، وإْن أحسسُت 

باجلوع أحرضُت 
طعامي بنفيس.

أقنَْعَتني بأنَك تستطيُع العيَش 
يف اخلارج وحَدك، لكْن َمـن 

سُيوِقـُظني صباحًا 
كي أذهَب إىل مدرستي؟

أِعـُدِك بأن آتـَي 
كلَّ يوم إىل 
نافذتِك، 

وُأغنّـَي لِك 
كي تستيقظي.

 سأفتُح لَك الباب، 
فقد أقنَْعَتني بأّن احلياَة 
داخَل قفص، ولو كاَن 

مجيًا، ال ُتطاق.

ُشكرًا 
لِـُلطِفك.

ا  ُشكرًا لَك أيُّ
الُبلبُل الوفـّي! 

ها قد 
استيَقْظت.

ال ُشكَر عى واجب. 
أريُدِك أن ُتـخربي 

أصدقاَءِك بأْن ُيطلُِقـوا 
رساَح الطُّيور.

حسنًا، سُأخبِـُرهم.

ا األصدقاء!  أيُّ
أْطلُِقوا الطُّيوَر 

من األقفاص ألنَّ 
مكاَنـها الطبيعـيَّ 

يف الفضاِء 
الّرحب.



  َمـَحـّطــات
ِمـْن ُهـنا وُهـناك...

إعداد: خلود الباني

الغلوكوز
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هل تساءَل أحُدكم عن مصدر الغذاء األساسـّي، أو مصدر الّطاقة للعمليات احليوّية والبدنّية يف أجسامنا؟ 
هل سمعُتـم يومًا بالغلوكوز وَدْوِره؟  هّيا بنا نتعّرف معًا!

 الغلوكوز 
ـّكُر الذي ينتُج من  ُيطلُق عليه اسـم ُسـّكر العنب أيضًا، وهو السُّ
عملّيـات الّتـمثيـل الضوئــّي يف النّبات، شـكُلُه بلـوريٌّ أبيض 
ّكُر اللطيف يستعمُلُه اجلسُم مصدرًا  حنَي يكوُن صافيًا. هذا السُّ
ـّكر يف الّدم من  أساسـّيًا للطاقـة، كـا يتحّكــُم بـُمعـّدالت السُّ
ل  حيث الزيادة أو النُّقصان، فيعمُل عى مساعدة اجلسم يف َتـحمُّ
أيِّ جمهـوٍد عضلــّي أو ذهنــّي، وحيافـُظ عى حرارتِـه، وقد أثبتت 

راساُت أّن الّدماَغ يعمُل عى نحٍو أفضل حنَي يستهلُك الغلوكوز. الدِّ
أخـريًا، إذا َشـعرُتـم يومًا بانخفـاِض طاقتُِكم وبُصعوبٍة يف االسـتيقاظ صباحًا فا 

تلَجــُؤوا إىل مرشوبـات الّطاقـة الّضاّرة، بـل ُيـمكنكم تنـاُول ملعقٍة من العسـل، أو 

ُتّفاحة، فيتجّدُد نشاُطكم .

واآلن، بعَد أن تعّرفُتـم أحَد مصادر الطاقة الـُمهـّمة يف أجسامكم، ما رأيكم يف أن 

ونا عن مصادر ُأخرى للطَّاقة؟ نحُن يف انتظاِركم. ُتـخرِبُ

أيَن َنـِجُده؟
ُيـمكنُنـا احلصوُل عى الغلوكوز من مصادر طبيعّية، إذ َنـِجـُدُه يف اخلرضاوات، 

ويف البطاطا احللوة، ويف الفواكه )املانجو، الفريز، التِّني، املشمش، اخلوخ، 
البلـح، البّطيخ، العنـب، الكرز، التُّـّفاح(، كـا َنـِجـُدُه يف احلليب 

رة. وُمشتّقاته، ويف احلبوب كاألُرّز والذُّ

ال زيادة وال نقصان...
ُن الغلوكوز الفائُض عن حاجة اجلسـم يف الَكبِد عـرَب تفاُعاٍت وعملّياٍت ُمـختلفة،   ُيـخزَّ

وريِّ االعتـداُل يف تناُول األغذية  ُن يف العضـات أيضًا، لذلَك مـن الرضَّ وُيـخـزَّ
الغنّية بالغلوكوز، ألنَّ زيادَة نسـبتِِه يف الّدم عى نحٍو ُمستمّر ُتؤدِّي إىل اإلصابة 
ـّكري، كا أّن ُنقصاَنـُه يف الدم ُيؤّدي إىل أعراٍض كثرية يف اجلسـم،  بالـداء السُّ

ديد يف القلب والّرعشة وُفقدان التواُزن والوعي. كاخلفقان الشَّ



رسوم: رامز حاج حسين

قصيــــــدة
ديـــواُن طفـولتنــــــــا

ِشعر: جمال أبو سمرة

الـرايع الكـّذاب

َيرَعى األغـنـــاْم َغـنّــــاٌم 
ئِب َيـحُرُسها مــن َغــْدِر الذِّ

ُيْسِمُعـهـا أحى األنغـــــاْم
كي تأُكَل من هــــذا الُعْشِب

ــِت األّيــــاْم ــَض ـــذا َم وهب

بالـُحبِّ َتغـُمـُر راِعـَينـــــا 
اعي يومًا فّكــــَر هــذا الـرَّ

أن يَتسّلـى باألصحــــــاِب
ناداُهـْم َيرُصُخ: »هاَجـَمـني

أغراٌب وقطيـــُع ِذئــــاِب«

ــُه ــَت ــْذَب َر كِ ـــرَّ ــــرارًا َك وِم
بـالَكـــّذاِب ـــَب  ُلـقِّ حّتى 

ِذئـــٌب هـــاَجـَمُه  يوٍم  يف 
أقساُه! ما  ٌس،  رَشِ َضْخــٌم، 

عَبثًا لكْن  النَّـجدَة،  طَلَب 
لـّبـاُه ــاٍن  ــس إن ـــْن  ِم ــا  م

وّلـى َمـهـــُزومًا َمــْذُعورًا
ينســــاُه لن  َدْرســـًا  ـَن  ُلـقِّ

َخَطٍر ِمْن  ـي  ُينـجِّ دُق  فالصِّ
والكِْذُب َتُســوُءَك ُعْقبــــاُه
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ـفلُة الفراشة الطِّ ـــــــــة قصَّ
احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

رسوم: ميرفت السوفاني قصة: ثراء الرومي
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ـها ُتداعُب خصاِت شـعرها، وتقصُّ عليهـا حكايَة ما قبل  اسـتلقْت مايـا الّصغريُة عـى رسيرها، وأمُّ
وم:  النَـّ

مان وسالِف العرص واألوان... - يف قديم الزَّ
ثيني عن اآلن، وال ُتـحّدثيني عن قديم  عّدَلْت مايا جلسـَتـها، ُمقاطِعًة بدالل: أرجوِك أّمـي! حدِّ

الّزمان.
تساَءلِت األّم: وماذا أقصُّ عليِك يا ُحلويت؟

ها، وقالت: التمعْت عيناها الواسعتاِن بربيٍق غريب، ووضعْت يَدها عى خدِّ
ما رأيك يا أّمي يف أن أُقصَّ عليِك حكايَة الفتاة التي حتّولْت إىل فراشة؟ 

وقبـَل أن تسـمَع اإلجابـة، بـدأت قّصَتـهـا: يف هـذا الّزمـان، طفلـٌة ُتـحبُّ 
الفراشـات كثريًا، وتتـمـنّـى أن ُتصبَح فراشـًة تطرُي وتتأرجُح عى الغيوم، 
لُتساِعَدها يف محِل حّبات املطر إىل األرض العطشى، وُيشّع من جناحيها 

فء. ضوٌء ساحٌر َيـَهـُب األرَض الـُحبَّ والفرَح والدِّ
قاَطعْتـهـا األّم: لكـْن، هل جناحا الفراشـة قوّيـاِن لَتعُلـَو 
هبا، وحيتما حّبات املطر؟! ألن ُيـحِرَق الّضوُء جناَحـيها 

الرقيَقني؟
قالت مايا: سـأعُلو كا حيلو يل. لن ُيـحِرَقني 
الّضوء، وسُأسـاعُد الغيـات يف نقِل حّبات 

املطر. أرُجوِك ال ُتقاطعيني يا أّمي!

، وهـي تنظـُر إىل ابنتهـا  ابتسـمِت األمُّ
بحنـــان، وقــالت: هّيــا أكمـيل قّصَتِك 

يا صغرييت!
عـاَدْت مايا إىل االسـتلقاء، ُمغِمضـًة عينيها، 

وقد بدأ النُّعاُس يتسـّلُل إليهـا، وقالت: أتعلمني؟! 
لن ُأكمَل لِك القّصَة إاّل حنَي تكربين.

حتّولِت ابتسامُة األّم إىل ضحكٍة سعيدة، قائلًة:
لقد أْضَحْكتِني من أعاقي.

هّزْت مايا رأَسـها، وتابعت: أسـتطيُع فعَل كثرٍي من األشياء 
التـي تبدو مسـتحيلة. غـدًا سـأكرُب، وأصبُح فراشـًة، وسـتكربيَن، 

وُتصبحنَي جّدة. حينئٍذ أكمُل لك احلكاية، وتعرفنَي كلَّ يشء.
ومَع هذه اجلملة، غّطت مايا يف نوٍم عميق، وارتسمْت عى وجهها ابتسامٌة 
حاب وبنَي  هانئة، وهي ترى نفَسها ُمـحّلقًة بجناَحـْيـها الزاِهـَينِي فوَق السَّ

ـهول الـُخرْض، ويتناثُر منها ضوٌء مجيٌل، ُترافُقُه قطراٌت  الـُمروج والسُّ
من املطر.



ـــــاطئ  مغــــامـــــــراُت حيــــــوانـــــــــــــات الشَّ
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سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعرَبًا عندما تنطُق الصُّ

عمان ُوَريقاُت زهرِة شقائق النُّ
رسوم: عبد الوهاب الرجولة قّصة وسيناريو: كاتبة كاتبة 7

باَس املدريّس الّشتوّي أم الّصيفـّي؟ وجدُت حّاً! ما رأُيِك يا أّمي؟ أرتدي اللِّ
سأستعنُي بُوريقاِت 
زهرة شقائق النُّعان.

شتوّي، صيفـّي، شتوّي، 
صيفـّي... شتوّي!

سأرتدي اللباَس الّشتوّي.

ما رأيَك يا أخي الصغري؟! أَنْسُلـُك 
ُل الطريَق البحرّي، الطريَق الّرملـيَّ أم البحرّي؟ ُأفضِّ

فهو أكثُر ُبرودة.

رملـّي، بحرّي، رملـّي، 
بحرّي... رملـّي! 

سأْسُلـُك الطريَق الرملـّي.

ليَتني أخذُت برأي أّمـي، وليَتنا مل َنسُلـْك طريَق يا إهلي! إّننا نتصّبُب عَرقًا!
رمِل البحر الّساخن!

معي زهرٌة ثالثٌة لـُحسِن احلّظ! 8، 9، 5+4=... ما اإلجابُة يا »كرابو«؟!
8، 9... 8. حتـًا اإلجابُة 8.

خطأ يا »كرابو«!
خطأ! آه...

كيَف حصلَت عى 
النتيجة؟ وما عاقُة زهرِة 

شقائق النُّعان؟

أقطُف ُوَريقاِت زهرة شقائق النُّعان حنَي ال 
أستطيُع اّتـخاَذ قرار.

ال، يا ُبنـّي! هذا ال ُيـجدي نفعًا. اّتـخاُذ القرار 
ُيبنى عى أساِس تفكرٍي منطقـّي.

ِمـَن اخلطأ قطُف األزهار. بِفعلِـَك هذا سُتفِسُد حقًا 
كامًا من شقائق النُّعان.

ُشكرًا يا ُمعّلـمي »ميمون«! سأّتـِخُذ 
قراراٍت صائبًة ِمـَن اآلن فصاعدًا.

أتعلـُم أّن يف قعِر البحر حقًا 
من شقائق النُّعان؟

 أتودُّ الّذهاَب لـُمشاهَدتِه؟
ْر!  هّيا قـرِّ

أذهُب أم ال؟ لِـَم ال؟ 
سأذهُب، فُمشاهدُة حقٍل 

بحرّي أمٌر رائع.

يا جلاِل شقائق النُّعان البحرّية!

الشمُس ساطعٌة، واجلوُّ دافئ،
ارَتِد الّصيفــيَّ يا ُبنـّي!



هدّيُة بابا نويل ـــــــــة قصَّ
احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

رسوم: نهى العثمان قصة: ريم صبح
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يف أحد األيام، اسـتيقظْت مريم نشـيطًة، وجّهزْت نفَسـها بُسعٍة لتذهَب إىل الروضة باكرًا، فاليوم هو اليوُم األخري 
الستكاِل التحضريات ألجِل حفِل عيد املياد. 

بعـَد ُوصولِـها إىل الروضة، بدأت العمَل مَع أصدقائها بنشـاط، كأّنـهم نحـاٌت يف خلّيِة نحل. بعُضهم كاَن ينفُخ 
ُقهـا عـى اجلدران، وبعُضهـم اآلخُر يضُع الزينَة عى شـجرة عيد امليـاد، أّما الـُمعّلمـُة فقد اختارْت  البالونـات، وُيعلِّ

جمموعًة من أغنيات العيد الستقبال بابا نويل عى أنغامها.                                                                 
قاَل أحُد األطفال: أنا يف شوٍق إىل يوِم غد، وأرُجو أاّل ينسى بابا نويل أن ُيـحرِضَ يل هدّية. 

أجابْتـُه الـُمعّلمـة: ال تقلْق! سـُيـحرِضُ بابا نويـل اهلدايا للجميع، ولن ينسـى 
أحدًا. 

قالـْت مريـم: إذا كاَن بابـا نويـل ُيـحـرِضُ اهلدايـا لألطفـال فمن 
ُيـحرِضُ لُه هدّيًة يف العيد؟

أجابِت الـُمعّلمة: ال أحَد يا صغرييت! هدايا عيد املياد ُمـخّصصٌة 
لألطفال فحسب. 

قالْت مريم: ُكـلُّ إنساٍن يفرُح إذا حصَل عى هدّية. ما رأيك يف أن ُنـحرِضَ لبابا نويل هدّيًة صغريًة عربوَن ُشكٍر لُه، 
ألنُه يـمنُح ُقلوَبنا السعادة؟ 

قالت الـُمعّلمة: إهنا فكرٌة مجيلة. أوافُق عليها إذا وافَق أصدقاُؤِك مجيعًا. 
ُموهَنا إىل بابا نويل. قاَل أحُدهم:  ُأعِجَب األطفاُل مجيعًا بالفكرة، وبدُؤوا يَتشاَوُروَن يف اهلدّيِة الُفْضى التي سُيقدِّ

ما رأيكم يف أن ُنـحرِضَ لُه حذاًء مجيًا؟
مل ُيْعـَجـب األطفاُل هبذه الفكرة، فبابا نويل يملُك حذاًء. 

قالت طفلٌة: ما رأيكم يف أن ُنـحرِضَ لُه ُقّبعًة مجيلة؟ 
أجابت الـُمعّلمة: لكنَّ بابا نويل يملُك ُقّبعًة محراَء مجيلة. 

َط به حليَتُه البيضاَء الطويلة.  قالت مريم: أقرتُح أن ُنـحرِضَ لُه مشطًا أمحَر من متجر والدي، لُيـمشِّ
وافَق األطفاُل والـُمعّلمُة عى هذا االقرتاح، وكلَّـُفوا مريم بإحضار اهلدّية. 

يف اليوم التايل، لبَس األطفاُل ثياَب احلفل، واسـتقَبُلوا بابا نويل أمجَل اسـتقبال، ثـّم َغـنَّوا مَعُه، ورَقُصوا، والتَقُطوا 
َور التذكارّية، ولـّمـا حاَن وقُت توزيع اهلدايا أخَذ كلُّ طفٍل هدّيَتُه َفـِرحًا، وشكَر بابا نويل.  بعَض الصُّ

وَن أن َيشـكُروَك  قالـت الـُمعّلمـة: شـكرًا لَك يا بابـا نويل ألّنـَك غمرَت قلـوَب أطفالنا بالفرح. إهنـم َيودُّ
بطريقتهم اخلاّصة، وهم َيرُجوَن منَك أن تقبَل منهم هذه اهلدّيَة الصغرية عربوَن حمّبٍة وُشكر.

فتَح بابا نويل اهلدّية، وفرَح هبا كثريًا، وقال: شكرًا يا صغار! إهنا 
املـّرُة األوىل التـي ُيـهديني فيها أحٌد هدّيـة. أِعُدكم بأْن 

ُأحافَظ عليها، وسأبقى أتذّكُركم دائًا.



نا بِسـحِره،  فنـدوُر يف دّوامٍة من اخليال،  ننـجـذُب إىل كلِّ مـا هـو غريٌب ومجيٌل يف عامل الطبيعة. َيـُلـفُّ
ونتسـاَءل: أهذا حقيقـٌة أم خيال؟! يأيت اجلواُب صادمـًا، فا نراُه حقيقـّي. تعالوا معـي ُأعّرفكم صديَقنا 

اجلديَد والـُمـمـّيـز!

أسرار الطبيعة
يف ُكــلِّ خليَّـــٍة منجــُم أســـــرار

إعداد: ديمة إبراهيم

واآلن، بعـَد أن تعّرفُتــم هـذِه احلـرَشَة اللطيفـة، ما 
رأيكـم يف أن تبحثـوا عـن معلوماٍت تتعّلـُق بحرشاٍت 

ُمثرية ُأخرى، وُتشاِرُكونا إّياها؟ نحُن يف انتظاركم.

كيَف يبدو؟!
أنثى النَّـحل األزرق 

ذاُت لـوٍن أزرق داكن مـَع بعض اللون 

كـُر فلوُن  ُن الكسـاء، أّما الذَّ الُبـّنــّي الـذي ُيلـوِّ

أزرق  مـن جسـِمه  األوسـط  القسـِم  ولـوُن  رأِسـه، 

شـاحب، أّما لوُن القسـم اخللفـّي من جسِمه فهو ُبـّنـيٌّ 

قليـًا. ُتـَعـدُّ اإلناُث فريدًة يف شـكلِـها، وذلَك ألّنـها 

متتلُك َشـْعـَر وجٍه قصريًا وُمـنتِصبًا تستخدُمُه يف 

مجِع اللقاح من األزهار. 

ـحـُل األزرق الـنَّ

حنٌل 
ذو لوٍن 
أزرق؟!

هـو نوٌع من أنـواع النّـحل 
مقاطعـة  يف  يعيـُش  البنّـاء، 
)فلــوريـدا   »هايـــانـــدز« 
الـُمّتـحـــدة  الواليــــات  يف 
حل  األمريكّية(. ُيْشَتقُّ اسُم النَـّ
األزرق  لونِـه  مـن  األزرق 
الـُمـمـّيـز، ومن اسـِم النّبات 
الـُمضيـف، الـُمفّضـل لديـه، 
وُيدعى نبات »كاالمينثا آش«.

نـحٌل 
ِمن ُدوِن 

ملكة!
نعـم، يـا أصدقائـي! ليَس 
للنَّـحـل األزرق ملكـة، فهـو 
يعيُش حيـاًة انفرادّيـة، إذ تبني 
الطِّـني  يف  أعشاَشـها  اإلنـاُث 
أو داخـَل طـوٍب مـن احلجـر 
النّـحـُل  ُينتـُج  ال  الرملــّي. 
مـا  وغالبـًا  العسـَل،  األزرُق 
احلدائـق،  يف  سـاُعُه  ُيـمكِـُن 
وهـو يـزُّ األزهـاَر، ُمـحـاوالً 

التَّـخلَُّص من حبوِب اللقاح.
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بريد األطفال
واحــــُة اإلبــــداع الطُّفــــويّل

ـم
ِّ
عهــــــــــد   و  احللـــويــــاتالـُمعل داني حالوي

آدم الغزالي)8 سنوات(
 )8 سنوات(

غالبـًا  يعيـُش  القـوارض،  مـن  حيـواٌن  ـنجاُب  السِّ
عـى األشـجار. لـُه عينـاِن سـوداواِن واِسـعتان، وُأذنـاِن 

ُمسـتديرتان، وذيـٌل كثيـٌف وكبـري. 
يتغّذى عى اجلـوز والُبندق والبّلوط 
الطُّيـور  بيـض  وعـى  والفواكـه 
وأفراِخـهـا، وهـو فريسـٌة للطيـور 

اجلارحة واألفاعي والثعالب.

ينمـو الُبـنُّ يف أكثر من سـبعنَي بلدًا، وال سـّيا املناطق االسـتوائّية 
يف أمريكا الّشـالّية واجلنوبّية وجنوب رشق آسـيا 
وشـبه القـاّرة اهلندّيـة وإفريقيـة، 
وُيقـاُل إّن الُبـنَّ األخـرض هو 
ثـاين أكثـر الّسـلع تـداوالً يف 

العامل بعَد النّفِط اخلام.

معلومة مفيدة
معلومة مفيدة

طرفة أعجبتين

ـر أحِدمها ووصوِل عاَش طفاِن ذكيّان حياًة فقرية. مّرِت األياُم، ودخا املدرسَة االبتدائّيَة َعـْيـنَـها، لكنَّ دواَم ُكلٍّ منها  ِل موعـِد الدوام، يتأّخُر خيتلـُف عن دوام اآلخر. انتبـَه الـُمعّلـُم لتأخُّ الولـُد الثـاين، ويصـُل األوُل يف الوقـِت الـُمحـّدد. حاوَل اآلخر يف الوقـت الـُمحّدد، ومَع َتبدُّ
الـُمعّلــُم معرفـَة احلقيقة التي ُيـخفيهـا األخوان، وهو 

يظنُّ أهنا وقعا يف ُمشـكلة، وقد حيتاجاِن إىل املساعدة، 
وحرصـًا منـُه عليهـا، قـّرَر اللحـاَق بأحِدمهـا بعـَد 

باحــّي، ليعلـَم ما جيـري، وإذا  انتهـاء الـدوام الصَّ
بـِه يرى األخَويـِن يتبـاَدالِن الثِّياَب املدرسـّية، ألنَّ 
والَديا ال يسـتطيعاِن تأمنَي لبـاٍس لُكلٍّ منها. وقَف 

ــُم حينَـها عاجزًا أماَم ما يّتِســُم بِه األخواِن  الـُمعلِّ
الـُمجتهداِن من اإلرادة والُقّوة.

ُِّها. الـجواب: ُنقرش

أحجية

ُل  ُنـحوِّ كيـَف 
احلمراَء  التُّـّفاحـَة 

إىل صفراء؟!

نغم إسماعيل
)7 سنوات(

ناصر أمين 
)8 سنوات(

ُه يف البيت، عهـد طفٌل ُمـجتهـٌد وذكـّي، لكنّـُه كاَن يأكُل كثريًا مـن احللويات،  ُه لـُه أمُّ ّحــّي والـُمفيد الذي ُتِعدُّ ُه ويرفـُض أْكَل الطعام الصِّ ويف يـوٍم مـن األيام، أصبَح مريضًا، يشـعُر بـاألمل، فأخرَب أمَّ
بذلـك، فا كان منها إاّل أن ذهبْت بـِه إىل الطبيب. فحَص 

الطبيُب عهدًا، ثـّم قاَل له: ال تقلْق يا ُبنـّي! لكن استمْع 
إىل نصائحي، والتزْم هبا. ال تأُكْل كثريًا من احللويات، 

بـل حـاِوِل التَّـخفيـَف منهـا قـْدَر اإلمـكان، وتنـاوْل 
َك يف البيت،  ُه لـَك أمُّ طعامـًا صّحيًا ُمفيـدًا ِمـّمـا ُتِعدُّ

ياضـة بانتظام، وسـُتصبُح  كـا أنصُحَك بـُمـارسـة الرِّ
واخلرضاوات والفاكهة باعتدال، وخّفَف كثريًا من احللويات، قوّيًا ونشـيطًا. التزَم عهد بنصائح الطبيب، وأصبَح يأكُل اللُّحوَم 

كا واظَب عى ُمـارسة الرياضة، حّتى صاَر قوّيًا ونشيطًا.

أسامة قصير 
)13 سنة(

عبد الله السعود 
)8 سنوات(

سـأَل ماجـٌد صديَقُه سـامر: أُخـوَك الذي 
ُيدبِّــُر  أيـَن  ِمــن  ُأخـرى،  مدينـٍة  إىل  سـافَر 

معيشـَته؟ أجـاَب سـامر: ِمـَن 
الكتابـة. سـأَل ماجـد: ومـاذا 
يكُتب؟ أجاَب سـامر: يكتُب 
رسالًة إىل أيب ُكلَّ شهر 

لرُيِسَل إليِه ُنقودًا. 
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فنانو المستقبل
ة حريَّ يف ريشتهم ألواُن الطَّيف السِّ

شهد البحري
ليان البرهانيآدم اشتي

تولين ديوب

لونا الكريدي

زينة الرجب

لين هواريحمزة عبد الهادي

المار قطيشآية شهاب
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قصة وسيناريو ورسوم: رامز حاج حسين

سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعرَبًا عندما تنطُق الصُّ

8

ون الكلدانيُّ

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 عرَب اجلغرافية السُّ
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ُن  وُيطِلُّ املساُء مجيًا، والبدُر ُيلوِّ
الكوَن بُشعاعِه الفضـيِّ اجلميل.

إىل أيَن املسرُي 
يف هذا املساء 

اجلميل يا برهوم؟!

سننطلُق إىل شال غرب 
سورية لنستطلَع آثاَر 
الكلدانّينَي األوائل 

وتاريـَخـهم.

الكلدانيُّون؟
وما سبُب هذه 

التسمية؟

َلني قبَل املياد وبعَدُه  ساَد يف القرَننِي األوَّ
ـمني،  إطاُق تسمية )كلدي( عى الـُمنـجِّ
ـم«  أي أّن هذه الكلمة ُتوازي كلمة »ُمـنـجِّ

أو »عالِـم فلك«.

أخباٌر ُمـمتازة وتعريٌف لطيف. 
إذًا لنصطحْب مَعنا بعَض 

القهوة! 
وملاذا نصطحُب 

القهوَة معنا؟

من الـُمؤّكد أّن ُهناَك بقّيًة من 
نسِل أجداِدنا الكلدانّيني، وقد 

يستطيعوَن التَّنـجيـَم يل عرَب قراءِة 
فنجاين والنَّظر يف ُحظوظي.

َدْعنا من قهوتَِك 
وُزهوراتَِك اآلن!
ُكفَّ عن ُمضايقِة 

عالِـِمنا اجلليل!

َدْعَك منُه يا برهوم! 
ْثنا عن تاريخ  حدِّ

الكلدانّيني 
يف سورية!

حسنًا... انترَشت القبائُل األوىل التي محلت اسم 
)كلدو( يف القرن الثاين قبَل املياد، يف غرب باد 

الّشام ويف مناطَق واسعة من سورية، وبسبِب 
اآلثار والنُّصوص التارخيّية 

الكثرية التي تتحّدُث عن 
روابَط قوّية بني اآلرامّيني 

والكلدانّيني، يذهُب الُعلاُء 
إىل أّنـهم من أصٍل واحد.

وقد كاَن هلم كثرٌي من الـُمدن والـمالك التي 
ِقـها العلمـّي والفلكـّي إىل جانب  امتازْت بَتفوُّ
إتقان فنون الزراعة والصناعة والتـجارة. لقد 
كانوا بحّق ُبناَة حضارٍة عريقة، ومن ممالكهم 

الـُمتعاقبة: »بيث أقني، بيث دكوري، 
كمبولو، بيث أموكاين، بيث 

شعايل، بيث شياين«.

ِمـْن كثرِة إتقانِـهم إشعاَل 
النّار أْسـَموُهـم بيت شعايل 

آٍه منَك وِمن حتويراتَِك اللفظّية!هههههههه! 
عجاج ليَس لُه حلٌّ أبدًا.



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

بـحـُر الـهـالك
7
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بعَد أن طاَل بِه الـمقاُم يف وطنِه بنَي أهلِه وأصحابه، اشـتاَق السـندباُد إىل حياِة الـُمغامرة واكتشـاف املجهول، فبدأ 
ـُز نفَسـُه لرحلـٍة جديدة، وأعدَّ بضاعًة من أجوِد أنواع القاش واألمتعة الفاخـرة، ثـّم اّتـجَه إىل امليناء، وأبحَر يف  ُيـجهِّ

سفينٍة حتمُل عى متنِـها جمموعًة من التُّـّجار.
ني، ففرَح  انطلَقِت السـفينُة يف البحر، والسـاُء صافية، وبعَد أياٍم عّدة، اقرتبـْت من أرِض الصِّ

ّكاُب، وجّهـُزوا أنُفَسهم للنُّزول إىل الرّب، وبينا هم كذلك، إذا بعاصفٍة قوّيٍة َتـُهـّب،  الـرُّ
ثــّم هطَلْت أمطاٌر غزيرة، فابتلُّوا مجيعًا، وكذلك بضائعهم، فحاوُلوا تغطيَتـها كي ال 

تتلف.

َصِعـَد القبطاُن سـاريَة السفينة، فنظَر يمنًة ويسة، ثـّم نزَل، وقال: 
نيا. اعلمـوا أّن َمـْن يصُل إىل  لقـد ألَقْت بنا الريـاُح يف آخِر ُبـحوِر الدُّ

ُهنا فهَو من اهلالكني.
وصـاَرت األمـواُج ترفـُع السـفينَة نحَو األعـى، ثـّم هتبـُط هبا إىل 

عد، فخاُفوا، وأيَقـنُوا  األسـفل بقّوة، وفجأًة سمُعوا رصخًة عظيمًة كالرَّ
اهلـاك، وإذا بـُحـوٍت ضخم قد أقبَل نحَو السـفينة، ثـّم ظهـَر ُحوٌت ثاٍن، 

وبعَد قليل أقبَل حوٌت ثالٌث، وراحِت احليتاُن الثاثة تدوُر حوَلـهم، ثـّم هبَّْت 
ريٌح قوّيٌة جّدًا قذَفْت بالسفينة نحَو ُكتٍل صخرية، فَتـحّطَمْت، وغرَق َمـن عليها، 

هر واجلوع،  ـَق به، وبعَد أياٍم من التَّعب والسَّ لكنَّ السـندباَد أمسَك بلوٍح خشبـّي، وتعلَّ
ألقْتـُه األمواُج عى جزيرٍة ممتلئة باألشـجار واألهنار، فاسـرتاَح، وأكَل من ثاِرها، حّتى َقـِوَي جسـُمه، ثـّم 

مشى فيها لعّلُه جيُد ُأناسًا ُيقّدُموَن إليه الـُمساعدة، لكنُّه مل َيعُثـْر عى أحد، فقاَل يف نفِسه:
ال ُبدَّ أن أصنَع َطـْوفًا ألنجَو بنفيس.

واألخيرة
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ـجر، وأنزَلـُه يف أحد األهنار، وكان تّياُر املياه قوّيًا، فاندفَع به الطَّـوُف بسعة  صنَع السـندباُد َطـْوفًا من خشـِب الشَّ
هائلـة، إىل أن بـرَز أماَمــُه جبٌل، فخاَف كثريًا، وحـاوَل التـخفيَف من السعة، لكنُّه مل يسـتطع، فنزَل به الطَّـوُف حتَت 
اجلبل، فأيقَن اهلاك، واسـتمرَّ الطَّـوُف يف رُسعتِه، حّتى وصَل إىل واٍد كبري، فحاوَل السـندباُد إيقاَفُه من جديد، لكنُّه مل 
ُيفلِح، وهكذا حّتـى هدَأ تّياُر املياه، فاستطاَع السيطرَة عى الطَّـوف، وقد الحت لُه مدينٌة كبرية مجيلُة البناء، َيسكـنُـها 
كثرٌي من الناس، ولـّمـا شاهَدُه بعُضهم ألـَقوا إليه احلبال، وتعاوُنوا عى إخراج الطَّـوف من النهر، ثـّم سقَط الّسندباُد 

أرضًا من شّدة الّتعب واإلرهاق، فساعـُدوُه يف الوقوف.
َم إليه الطعاَم  جـاَء رجـٌل وقـوٌر، لـُه مكانـٌة كبريٌة يف املدينـة، فرّحَب بالسـندباد، ثـّم اصطحَبــُه إىل بيتِه، حيُث قـدَّ

اَب والثياب، وأْسَكـنَُه إحدى ُغـَرِف البيت، وأمَر الـخَدَم بخدمتِه، وبعَد أيام، قاَل السندباُد للّرُجل:  والرشَّ
وق ألعرَف ثمَن اخلشب الذي صنعُت منُه الطَّـوف! أرُجو أن تأُخـَذين إىل السُّ

ـوق، وبعَد أن عرَض اخلشَب، وعرَف ثمنَـُه،  ُجُل السـندباَد إىل السُّ واصطحَب الرَّ
ُجـُل ثمنًا أكـرب، وأخَذ اخلشـَب، ثــّم عادا، ووضـَع لـُه ماَلـُه يف  دفـَع لـُه الرَّ

صندوق، وأعطاُه املفتاح. 

ُه وإخاَصُه يف العمل، وأّنُه يتـمـّتُع بأخاٍق كريمة،  من، والحَظ الرجُل جدَّ ُجل ُمّدًة من الـزَّ عمَل السندباُد مَع الـرَّ
فأحبَُّه، وقاَل له: يا ولدي! لقد أصبحُت كبريًا يف الّسـّن، وليَس يل ولٌد، ويل ابنٌة ُأريُدَك أن تتزّوَجـها، لكْن إْن مل ُتوافِْق، 

وأرْدَت التِّـجارَة والسفَر إىل وطنِك، فإّنني ال أمنَـُعك. 
ُجل، وكاَن سـعيدًا بزواِجه، ومّرِت األياُم والّسـنون، وُتوّفـَي والُد زوجتِه، فطلَب  وافَق السـندباُد، وتزّوَج ابنَة الـرَّ

إليهـا االسـتعداَد للرحيـِل إىل وطنِـه، فوافقـْت، ثــّم اسـتأجَر سـفينًة، ومحَّــَل عليها 
بضائَعـُه، وانطلـَق عائدًا هو وزوجتـُه، ُمـحـّمًا باهلدايـا الكثرية، ولـّمـا 

وصَل إىل وطنِـه وجَد أهَلُه وأصدقـاَءُه َينتظُِروَنـُه بفارغ الصرب، 
َع عليهـم بعَض اهلدايا، وأخرَبُهـم بأّنـها كانْت رحلَتـُه  فوزَّ

األخرية، فَفِرُحوا بذلَك كثريًا، وعاُشوا مجيعًا 
يف سعادٍة وهناء.



فّكر معنا
لنَُحـلَّ هــذي الـمسـألــة!

رسوم: أحمد حاج أحمد إعــداد: ديمــــة إبـراهيــــم

حلـــول فّكـــــر معنــــــــــا للعــــــــــدد 822 مــــــن أسامة )تشرين الثاين 2021(

حلُّ لعبة 
األرقام 

الّناقصة 
»سودوكو«:

الكلماُت 
الـُمتقاطعة:

1-  ِمـن آثار مدينة محاة.

2-  يقوُم بأعال البستنة.
3-  مكاُن وجود الغابات الـُملتوية.

4-  بمعنى إناء.
5-  ثاين أكرب غابات العالـم.
6-  حجٌر كريـٌم أمحُر اللون.

7-  غاٌز عديـُم اللون والرائحة.

غـُز 
ُ
ل

األرقام:
بأرقـام  الـُمرّبعـات  امـأل 
ُمـناسـبة لُتصبـَح الـُمعادالُت 

صحيحًة.

حلُّ 
ـّر«: »كلمة السِّ

البابونج.

متـــــــاهــــــة:
نجاب يف الُوصوِل إىل حّبِة البّلوط يف أرسِع وقٍت ُمـمكِـن؟ هل تستطيُع ُمساعدَة صديِقنا السِّ
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مغامرات ُبندق

قّصة وسيناريو: صبا منذر حسن رسـوم: عـالء ديــــوب

سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعرَبًا عندما تنطُق الصُّ

رسوم: عالء ديوب قصة وسيناريو: صبا منذر حسن
9

ـّل  أبطاُل مسرح خيال الظِّ

أيَن أنَتَمـْن أنت؟
هذا كراكوز، يا عيواظ؟!

صديُقنا اجلديد.
أهًا وسهًا.

لقد اختفى صديقي 
منُذ ُمّدة، وأنا اآلَن وحيٌد 

ِمـن ُدونِه.

ُيـمكِنُنا أن نبحَث كـم أنَت ِمسكني!
عنُه يف الغابة.

ُكـنّا سابقًا أبطاَل خياِل الظِّـّل.

سنكوُن أصدقاَءَك األوفياء.

اشتقُت إليَك يا صديقي!

ُقـْل يل! لِـَم 
أنَت حزين؟

ذهبُت إىل مكان ُمصطنَع، 
فُهـناَك يف التِّلفاز ال 

أستطيُع ُرؤيَة اجلمهور، 
وال ساَع التَّصفيق.

تدارْكَت األمَر، وُعدَت 
إىل أصلَِك يا عيواظ!

ُنريُد َعـْرضًا خاّصًا بغابتِنا.

أجْل، ليكوَن خياُل 
الظِّـّل يف غابتِنا أيضًا.

ٌس  إّنني ُمـَتـحـمِّ
للَعـْرض.

كان يا ما كان، رُجٌل 
َظَهـَر عرَب التِّـلفاز.

لكنُّه عاَد ليكوَن بطَل خياِل الظِّـّل، 
وتَرَك التِّـلفاز...

شعرُت بالُغربِة يف غيابِك.
 ال َترُتكني!

وأنا لـم أُكْن أسمُع 
تصفيَق اجلمهور يف 

غيابَِك يا عيواظ!

ال حتزْن، فنحُن مَعك!

لكنّني اآلَن وحيٌد، 
فصديقي َقـّرَر َتـْرَك 
مسِحنا، وانتقَل إىل 

شاشِة التِّـلفاز.

أنا بطُل خياِل الظِّـّل 
كراكوز، جئُت 

ألبحَث عن صديقي 
عيواظ.

ال حتزْن يا كراكوز! 
تعاَل معي!

أنـْرَت الغابَة 
بقُدوِمك.

ُشكرًا لُلطِفُكم.

عيواظ! أجْل، 
لقد جاَء 
عيواظ!



ـــــــــة قصَّ
مك غري والسَّ القطُّ الصَّ

احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

رسوم: مرح تعمري ترجَمـْتـها بَتصرُّف: آية عامر

ـــــــــة قصَّ
ُمرتجمة
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يف يوٍم ُمشمس، وبعَد أن َفـَرَغ القطُّ الصغري من ترتيب بيتِه اجلديد، شعَر 
ـعادة الغامرة، ودعا أصدقاَءُه، اخلروف واألرنب واحلصان والّسنجاب،  بالسَّ

إىل بيتِه لُيشاِرُكوُه سعادَته.
بدَأ القطُّ الصغري بتحضري الغداء، وهو ُيفّكُر قائًا: 

َح عن أصدقائِنا بولـيـمِة  السـمُك أفضُل الطَّعام يف العامل. ما أمجَل أن ُنروِّ
سمك!

يد، وذهَب إىل النهر، واصطاَد بعَض األساك، ثـّم عاَد  أحرَض أدوات الصَّ
إىل بيتِه، وأخَذ يقيل الّسمك، وفاحت الرائحُة يف البيِت ُكـلِّه.

كاَن يظنُّ أّن أصدقاَءُه سَيشعُروَن باالمتنان جتاَه وليمة السمِك هِذه.
يف الظهـرية، وصـَل األصدقـاُء، واحدًا تلـَو اآلخـر، وأْثـنَوا عـى البيِت 
اجلديـد، ثــّم بـدَأ القـطُّ الصغري ُيِعـدُّ مائـدَة الطعام يف سـاحِة بيتِـه، ويدعو 

أصدقاَءُه إىل اجللوس.

ألقى األصدقاُء نظرًة عى املائدة، فَوجُدوا أّنـها تتأّلُف من الّسـمك فقط: سـمك مطهّو عى الُبـخار، سـمك مقيّل 
ُمـجّفف، حساء الّسمك.

مك.  بعَد أن قّدم القطُّ الصغرُي العصرَي إىل أصدقائه، أعلَن قائًا: لقد بدأْت وليـمُة السَّ
مل ُيبِد األصدقاُء أيَّ تفاُعٍل مَعه. قاَل الصغرُي يف حرية: 

تفّضُلوا! الطعاُم شهـّي. ملاذا أنتم َدِهُشون؟!
أفصَح اخلروُف الّصغرُي عـّمـا يف داخله، قائًا:

ُل  ـها القـطُّ الصغري، لكنّنا مجيعًا ال نأكُل السـمك. طعامي الـُمفضَّ شـكرًا لُلطِفَك أيُّ
هو العشـُب األخرض، وطعـاُم األرنب الصغري الفجـُل واخلرضاوات، أّما 

الّسنجاُب الصغري فإّنُه يأكُل البّلوَط والُبندَق والُفستق.
حينَـها أدرَك القطُّ الـُمشكلَة، فقال:

أشـعُر باحلرية حّقًا. إّنني ُأفّضُل السـمَك يف طعامي، لذلك ظننُت 
أّن اجلميَع ُيـحبُُّه أيضًا. أعتذُر إليكم.

وقَف األصدقاُء ُيواُسوَن القطَّ الصغرَي قائلني:
ال بـأس. لقـد رأينـا بيَتَك اجلديـد، وقضينا معـًا وقتًا 

ُمـمتعًا، واآلن علينا أن نعوَد إىل ُبيوتِنا.
إىل  وانرَصُفـوا  الصغـري،  القـطَّ  األصدقـاُء  وّدَع 
ُبيوتِـهـم، وأخـَذ ينظـُر إليهـم، وهم ينرصفـون، وإىل 
مائـدِة الّسـمك التـي مل يـأُكْل منها أحٌد، وهو يشـعُر 

باألسف واخلجل.



بدايُة الـموهبة
تقـول »صفـاء إليـاس« والـدة ريمـون: »بـدأْت 

موهبُتُه، وعمُرُه ال يتجاوُز عرشَة شـهور لـّمـا أمسـَك بقلم 
الرصاص والورقة، وراَح يرسـُم ُخطوطًا، ثـّم راَح يذكُر أسـاَء 

أشـياء عـّدة باللُّغَتني العربّيـة واإلنكليزّية حنَي ينظـُر إىل صورها، 
وكانت املفاجأة لـّمـا كاَن عمرُه سـنة وعرشة شهور، إذ بدَأ يقرُأ 

حروفًا إنكليزّية كانت مكتوبًة عى املابس، فأحرضُت ورقًة، 
وُرحُت أسـأُلُه عن احلروف واألرقام اإلنكليزّية، فإذا 

به يعرُفهـا كّلها، إضافـًة إىل أكثر من مئتي 
كلمٍة إنكليزّية«.

أصدقائي ُمـحّبـي الرسم! تعالوا نتعّرف معًا موهبَة الطِّفل 
»ريمون شـكور« الذي ُيبدُع بريشـتِِه أمجـَل اللوحات، وحيفُظ 

الكلاِت العربّيَة واإلنكليزّية بطريقٍة الفتة. هّيا بنا!

مواهب صغرية
موهبٌة المعة 
ومعرٌض فّنـّي

كـــــالنَّْقش يف الـحَجــــــر

إعداد: رامه الشويكي

هل أعجَبـْتـُكم موهبُة صديِقنا ريمون؟ هل ترغبوَن يف أن ُتعلَّـَق لوحاُتكم 
عى الـُجدران لُيشـاِهَدها اجلميع؟ احِرُصوا عى تنميِة مواهبِـكم والتعبري عن 

مشاعركم بالـُخطوط واأللوان!

حاولـْت والدُة ريمون اسـتثاَر ُقدراتِه عرَب تعليِمِه الرسـم، فإذا به 
يرسـُم ما تعّلَمـُه مَع مزيٍد من اخليـال والتغيري، ولـّمـا أعَطْتُه ُرسـومًا جاهـزًة لتلوينها 

مل خيـرْج خارَج ُخطوط الرسـم، وشـّجَعـْتُه والدُتُه، واحتفظْت باللوحات الصغـرية الـُممّيزة التي 
رسَمها، ثـّم أحرَضْت لُه لوحاٍت وألوانًا ُمتنّوعًة ليبهَرنا بعَدها برسوِمِه اجلميلة.

تنـميُة الـموهبة
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معرٌض خاّص
فّكرْت والدُة ريمون يف إقامة معرٍض لُه يتضّمُن مئَة لوحة، وُأقيـَم املعرُض بمساعدة الفنّانة »ريم قبطان« مديرة بيت 
اخلّط العربـّي، وكاَن عمُر ريمون ثاث سـنوات ونصف الّسنة، وافُتـتَح املعرُض يف ثقايف أيب رمانة )2021/10/3( 

بحضور الّسّيدة »نعيمة سليان« مديرة ثقافة دمشق وعدد من ُمـحّبـي الفّن، واستمـّر عرشَة أيام.

لقاٌء خاّص
يقوُل ريمون: »أحبُّ الرسـَم ألّنني أحبُّ األلواَن كثريًا. فرحُت باملعرض، فقد شـاهَد لوحايت 
ْت  ـُل رشَّ األلوان عى اللوحات والرسـَم بالفرشـاة، وقـد ُنرِشَ كثـرٌي من النـاس. ُأفضِّ

إحدى لوحايت يف جملة أسامة. أريُد يف املستقبل أن أصبَح فنّانًا وطبيبًا«.



سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعرَبًا بيُت عندما تنطُق الصُّ

العصافري
قصة وسيناريو ورسوم: حسام وهب 21
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ما أمجَل املطر! لنخُرْج يف ُنزهٍة رسيعة!

 حسنًا، انتظري قليًا 
ألبحَث عن الـمظّلة!

ما أمجَل العصافري! 
إّنـها جتتمُع لتستمتَع باملطر معًا.

ورّي، تشعُر بالربد. ال، إّنـها عصافرُي الدُّ

غرية! أوووه... مسكينٌة هذِه العصافرُي الصَّ

ما رأيِك يف أن نصنَع هلا مسكنًا صغريًا؟

نعم، فكرٌة رائعة!
لكْن كيف؟

لنذهْب إىل البيت، وُنفّكر يف حلٍّ جّيد!

كَن  ورّي ُيـحبُّ السَّ إّن ُعصفوَر الدُّ
ُقرَب ُبيوِت البرش.

لنبدأ بشكٍل ُيشبُِه البيَت إذًا.

ندوَق يف الـُمستوَدع. انُظر! وجدُت هذا الصُّ

جيُب أن نصنَع لُه بابًا كي تدُخَل العصافري.

ســأطُلُب إىل والــدي الـُمســـاعدة،
ُنُه بنفيس.  ثـّم سُألـوِّ

أترى كم هي سعيدة؟!

لن َتشُعَر العصافرُي بالربِد بعَد اليوم.
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ُكـُتـب

ما األنسـولني؟ وما مدى أهـّمـّيـتِِه لإلنسـان؟ وما فائدُته؟ وملاذا يسـتخدُمُه 
بعُض البرش؟ نتعّرُف ذلَك مَع الطِّفلة جنى يف قّصة »مغامرة جنى واألنسـولني« 

من سلسلة »أطفالنا/ علوم«.
قّصة: آالء دياب.                              رسوم: مرح تعمري.

عاَد نّوار من املدرسة ُمـتحّمسًا، فعيد الّشجرة يقرتب، والـُمعّلمُة طلبْت إىل 
الّتاميذ إنجاَز مرشوع ُمـمّيـز ُيعبِّـُر عن الـُمناسـبة لُيشاِرُكـوا بِه يف الـُمسابقة. 
يـا ُترى! ماذا سـيفعُل نـّوار ألجِل الفوز يف الـُمسـابقة؟ اجلـواُب يف قّصة »َمـن 

الفائز؟« من سلسلة »أطفالنا/ إبداعات«.
قّصة: ثراء الرومي.                             رسوم: فادي كيوان.

احف البحرّية تعيُش يف ساٍم وهدوء، ومَع رُشوِق الشمس  جمموعٌة من السَّ
خترُج من املياه إىل الّشـاطئ لتسـتلقـَي عـى رمالِه. يا ُترى! ماذا حـدَث مَعـها؟ 
احف ُتنّظُف الّشاطئ« من سلسلة »أطفالنا/ قّصة«. نعرُف ذلَك يف قّصة »السَّ

قّصة: إياب القسطاوي.                  رسوم: حممد مارديني.

ساح طفلٌة صديقٌة للبيئة، جاءْت من مدينٍة بعيدة الستكشاف احلياة الرّبّية، 
ولتـحـمـَيـهـا مـن عبـِث الـُمشاكسـني، وهذا ما سـّبَب هلا مشـكات كثرية، 
وحَرَمـهـا مـن صداقة األطفال ألّنـها ُتفِسـُد عليهم حلظات التَّسـلية. لنقرأ معًا 

قّصة »جمّلة ساح« من سلسلة »أطفال مبدعون«.
قّصة: جود أبو سمرة                            رسوم: بحر أبو شديد.

مجـَع امللـُك أبناَءُه الثاثة ألّنُه يـودُّ أن يفرَح بزواجهم، فقـاَل هلم: ليأُخْذ كلٌّ 
منكـم قوَسـُه، وُيطلق سـهًا، وحيُثــا يقع السـهـُم تصبح ابنـُة صاحب البيت 
زوجًة له. هّيا بنا ُنتابع أحداَث هذِه القّصة الّشائقة من سلسلة »مكتبة الطُّفولة«!

ترمجة: د. هاشم محادي.                    رسوم: رامز حاج حسني.

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

ُمغامرُة جىن 
واألنسولني

َمـِن الفائز؟

ُف  الحُف ُتنظِّ السَّ
اطئ الشَّ

ُة سماح
ّ
مجل

األمريُة الّضفدعة

إعـــــــداد: ســـــــالم الحمـــــــد

رسوم:  محمد ديبو

قصيــــــدة
ديـــواُن طفـولتنــــــــا

ِشعر: محمود حامد

وطُن الـُمىن 

هّيا أخي
ُنطلِْق ُخطانا لألمْل!

َمـْن َجـدَّ فاَز
وَمـْن تأّهَب للنّـجاِح

فقد َوَصْل
قد حاَن وقُت الـِجدِّ

هّيا يا َبطْل!
ناَدى بنا 

وطُن الـُمنى:
هل ُكـلُّ يشٍء جاِهــٌز؟

ُقْلنا: أجْل
وبراعـُم اجليِل الـمثْل

***
َنـْميض إىل َغِدنا
عى درِب العمْل
ونظلُّ دومًا ُقدوًة
وبنا طريُق الفجِر
بالفوِز اكَتـَمـْل!

***



أصدقاَءنا األحّبة! مواقُف طريفـة، ومعلوماٌت ُمفيدٌة 
بُأسلوٍب بسيط، وَمـَرٌح وابتسامة... 

رة »ُمغامرات  لسلة القصصّية الـُمصوَّ يف السِّ
ـاطئ« التـي ال تـزاُل ُمسـتـمّرًة  حيوانـات الشَّ

معكم عى صفحاِت جمّلة أسامة. 
تابُِعـوها، واكتُبوا إلينا آراَءُكـم!
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