
825
شباط 2022 م

 
ً
53  عاما

مُس والشَّ
ُتْشِرُق َبْيَننا



     

مجّلة شهرية مصّورة
لألطفـال والناشئة

تأسست عام 1969م

االشتراكات السنوية
االتصال بمديرية المعارض والتسويق في الهيئة 

العامة السورية للكتاب على الرقمين:
3329816 - 3329815

المراسالت
 باسم رئيس التحرير - مجلة أسامة

الهيئة العاّمة السورية للكتاب - دمشق 
الجمهورية العربية السورية

هاتف رئيس التحرير: 2212701
www.syrbook.gov.sy  :الموقع اإللكتروني

osama.magazine@gmail.com  :البريد اإللكتروني
 www.facebook.com/Mag.Osama 

 ثمـــن العـــــــــدد
سورية 250 ليرة، لبنان 1500 ليرة، األردن 500 فلس، 
فلس،   500 تونس  رياالت،   5 قطر  دراهم،   5 المغرب 
الكويت 500 فلس، السعودية 5 رياالت،  الســــــودان 
 300 عمان  فلس،   500 البحـــــرين  جنيــــه،   200
المتحدة  العربية   اإلمارات  ريااًل،  اليمن 30  بيســــــــة، 

5 دراهم، مصر 1 جنيه.

الطباعة وفرز األلوان
مطبعة الهيئة العاّمة السورية للكتاب

اإلشراف الطباعي
أنس الحسن

رئيس مجلس اإلدارة

وزيرة الثقافة

الدكتــورة لبــــانــــة مشـــّوح

اإلشراف العام

المدير العام للهيئة العاّمة

 الّسورية للكتاب

يــــن د. ثــــائـــر زين الدِّ

المدير المسؤول - رئيس التحرير

مدير منشورات الطفل

قحطــان بيــرقـــدار

هيئة التحرير

مها عرنوق

أحمد حاج أحمد

ضحى الخطيب

محمود البيطار

اإلخراج الفني

هيثــم الشــيخ علي

أصدقاء »أسامة«
لـحظـاُتـكـم الـجميلـــُة مَعنــــا

40 30 22 14

قصيدة
»أطفال الـّربيع«

فطائُر الّنـمر 
الّشهـّية! 

 الِقّطتان 
الّصغريتان  

معلوماٌت ُمدهشٌة 
عن العظام )4(

ليىل: 
القوارُب الورقّية  

6

في هذا 
العدد

بيان دحبورليث رسوق

يونس نزيهاميرنا سالم

7 سنوات

9 سنوات

11 سنة

10 سنوات
جودي الناصر

9 سنوات

شريف صبيحة
9 سنوات

ً
53 عاما

مُس ُتشِرُق بيَنـنا والشَّ
ثالثـٌة ومخسـوَن عامـًا، وجمّلُة أسـامة يف ُصحبتِكم أحّبائـي األطفال! 
أنتـم شمُسـها الـُمرشقة، وفضاُؤها الّرحب، ُتـحلِّـُق بكم ومعكم بُكلِّ 
رة  ـُه صفحاُتـها من أبـواٍب ُمفيدة، وقصـٍص ُمصوَّ سـعادة بـمــا َتُضـمُّ
شـائقة، وقصائـد ُمـؤثِّـرة، وُرسـوم َمـِرحـٍة لطيفـة، تعكـُس ثقافَتـكم 
وعالـَمـكـم وُطموحاتكم، وُتتابُع جمّلُتـكـم العريقة يف كلِّ حني تقديـَم 
ُكـّل ما هـو ُمفيٌد وُمـمتٌع وقـيِّـٌم ألجلِـكم أحّباَءنـا، فَتّطلُِعوَن فيها عىل 
الـمعلومـات الّطريفة التي َتـجِذُبكم وَتُشـدُّ انتباَهـكـم، وَتنرُشوَن عىل 
صفحاهتا ما َتكتُبوَنـُه وَترُسموَنـُه مَع ُصـَوِركم يف باَبـْي »بريد األطفال« 
نا كثريًا َتواُصـُلـكم مَع الـمجّلة َعـْبـَر موقع  و»فنّانو الـُمسـتقبل«. َيُسـرُّ
ابكة، وَعـْبـَر صفحة الـمجّلة عىل  ورّية للكتاب عىل الشَّ اهليئة العاّمة السُّ
موقع التَّواُصل االجتامعـّي )فيسـبوك(، ونحُن يف انتظار رسائلِـكم دائاًم 
لالّطـالع عىل إبداعاتِـُكـم وآرائِـكم وُمـقرتحاتِـُكم، كام ُتسـِعـُدنا جّدًا 

ُب بكم، وُينرُيُه ُحضوُركم. زيارُتـكم مقـّر الـمجّلة بدمشق الذي ُيرحِّ
أسامة مَعـُكم، وأنُتـم مَعـها... ُكـّل عاٍم وأنُتــم بألِف خري.

قحطــــان بيـــرقـــــدار



ـــــــــة أجمُل هدّيةقصَّ احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

رسوم: عدوية ديوب قصة: نوال الراضي

ـــــــــة قصَّ
أنا أيضًا اشرتيُت لك هديًة، وأرجو أن ُتعجَبك. 

تشـّوقُت إىل معرفـة اهلدّية، ففتحُت الصندوق، ووجـدُت داخَلـُه دفرَت يومّيات زهريَّ اللون، فيه رسـوٌم عّدة لفتاٍة 
تبتسم. قالت أمي: 

الفتاُة ُتشبِـُهِك، فهي دائمُة االبتسام مثلك.
أعجَبـْتني هدّيُة أمي، فسألُتـها: ماذا سأكتُب يف هذا الدفرت؟

أجابْت: إّنُه دفرُت يومّيات كام تَرين. اكُتبي فيه كلَّ ما ُتفّكريَن فيه بُلغتِك العفوّية، وِصِفـي كلَّ ما تراُه عيناك ُمـبهرًا، 
نٌة بارعة، هلذا اشرتيُت لك دفرَت يومّيات. ـُر فيك وخيطُر لك. أنِت ُمدوِّ ين كلَّ ما ُيؤثِّ وكلَّ ما َتسمُعُه أُذناِك رّنانًا، ودوِّ

رُت بـام أخرَبْتنـي به أمي، ويف البيت قّررُت أن أكُتَب يف الصفحة األوىل من الدفرت عن عيد ميالدي، فأمسـكُت  ُسِ
قلمي، وبدأُت بالكتابة، واصفًة األحداَث الرائعة التي حدَثْت منُذ الصباح الباكر.

بدأنـا بتزيـني البيت. عّلـَق أيب عىل اجلـدران زينـًة ُمتنّوعَة األشـكال واأللوان، 
ووّزعـْت أمـي األزهـاَر يف كلِّ مـكان، وعّلقـْت أختي الكـربى بالوناٍت 

ُملّونة، فتخّيلُت نفيس أمريًة تعيُش يف قرٍص من اخليال.
يف املسـاء، بدأ الضيـوُف باحلضور: أخـوايل وخااليت، 

وأعاممـي وعـّمــايت، وُزمالئـي يف الصـّف وأبنـاء 
اجلـريان، وجلُبـوا معهـم كثريًا مـن اهلدايا 

الرائعـة التـي فرحـُت هبا كثـريًا، ثم 
دّونـُت أوصاَفـهـا يف دفـرت يومّيايت 
الذي اشـرَتْتُه يل أّمــي، وكاَن أمجَل 

هدّية تلّقيُتـها يف عيد ميالدي.
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استيقظُت هذا الصباح، وُأّمـي ُتناديني بصوهتا 
الدافئ: ميساء! استيقظي يا صغرييت! 

فركُت عينـّي بُبطٍء قائلًة: ملاذا يا أمي؟! إننا يف 
عطلة هناية األسبوع. ال يزاُل الوقُت مبّكرًا.

فاجأْتنـي قائلـًة: اليـوم عيد ميالدك احلـادي عرش، 
وقد قّررُت ووالدك أن ُنقيـَم لك حفاًل. 

هنضُت من فرايش بُسعة. عانقُت أمي، وقّبلُتـها من 
شـدة سعاديت، فابتسمْت، وأمسـكْت يدي، ثم مضينا 

لنتناوَل وجبَة الفطور.
إىل  بسـّيارته  أيب  الفطـور، اصطحَبنـا  بعـَد 
السـوق. كانـت الـمحـالُّ مفتوحًة، فاشـرتينا ما 
نحتـاُج إليه مـن أدوات الزينة حلفل عيـد ميالدي، 
ق مـَرْرنا بمحـّل اهلدايا،  ولـّمــا َفـَرْغنـا مـن التسـوُّ
فسـألني أيب: أّي ُدمية ُأهــديـــِك يف عيــد ميــالدك 

يا حبيبتي؟! 
اخرتُت ُدميًة ُتشبِـُهـني: طويلة القامة، شعُرها أسود، 

عيناها عسلّيتان. أسميُتـها ميسون.
نظـرُت حـويل ألُِرَي أّمـي إّياهـا، لكنّـهـا كانت يف 
الطابق الُعلوّي مـن املحّل، فصعدُت إليها، 
وأريُتهـا اهلدّيَة التي اشـرتاها يل أيب، 

فقالت: ُمبارٌك يا صغرييت!



قصيــــــدة
ديـــواُن طفـولتنــــــــا

رسوم: رامز حاج حسين ِشعر: أيمن أبو الشعر

أطفاُل الّربيع

الــربيْع نحـُن أطفــاُل 
ـهـا الكـوُن البــديـع أيُّ
قيـْع أنيـاِب الصَّ َرْغــَم 

الــحيـاْة أزهـاُر  نحـُن 
الُبنـاْة نحـُن  غــــٍد  يف 
الـُجناْة إرهـاِب  رغــَم 

سوَف نـحـيا... سوَف نـحـيا باسمنْي

***

النَّـهـاْر أبنـــاُء  نـحـُن 
فاجَعـُلوا الـُحبَّ ِشعاْر
الْم واهتُفــوا يـحـيا السَّ

ـنـا شـمُس الـُخلـوْد ُأمُّ
ُحـدوْد للـُحـبِّ  ليـَس 
باسـِم أطفـاِل الـُوجوْد

سوَف نـحـيا... سوَف نـحـيا باسمنْي

***

عـاْب  الصِّ درُب  درُبنـا 
ِمـْعــَوٌل ُقـْرَب الكتاْب
ِغـنـاء نيـا  الــدُّ نــزرُع 

َنـهـاْب ال  أنَّــا  غـرَي 
ـباْب َزْنـــُدنـا زنـُد الشَّ
وُطمـــوحـًا وعطـــاء

سوَف نـحـيا... سوَف نـحـيا باسمنْي

***
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سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعرَبًا عندما تنطُق الصُّ

رسوم: عبد الوهاب الرجولة

زيارٌة إىل ُمستشىف األطفال
قصة وسيناريو: خليل بيطار

صديُقنا سامر يف ُمستشفى األطفال منُذ يوَمني، واليوم ُعطلة. ما رأُيك يف أن َنـُزوَره؟

فكرٌة جّيدة، وماذا نـحمُل إليه؟

نشرتَي لـُه وردَتني، 
وِقطعَتـي شوكوالته ُمغّلفَتني.

وأقرتُح أن ُنـهدَيُه 
كتاَب حكايات.

ماذا تـحمالِن للـمريض؟

نـحمُل وردَتني وِقطعَتـْي شوكوالته وكتابًا.
األغذيُة ممنوعة، واملريُض ال حيتاُج إىل كتاب.

سامر ُيـحبُّ الشوكوالته، 
وُيـحبُّ احلكايات.

سالمتك يا صديَقنا الغايل.

أهاًل بكام صديَقنِي وفّيني.

اقبْل هذه اهلدّيَة الرمزّية!

ورٌد وحلوى وكتاُب حكايات!
يا لذائقتكام الـُمرهفة!

مالء واألهل؟ ما أخباُر الـزُّ

مالُء بخري، قلِـُقوَن عليك،  الـزُّ
وينتظروَن شفاَءَك وعودَتـك سالـمـًا.

هل تتـحّسُن 
حاُلـَك 

بعَد العمـلـّية؟

قاَل الطبيُب 
إنني أحتاُج إىل أسبوع

 يف الـُمستشفى 
وأسبوٍع نقاهة.

كيَف حاُلـَك يا بطل؟

ُن واضح.بخري. التَّـحسُّ
ْفنا إىل زائريك. َعـرِّ

نادر وحتسني زميالَي 
يف الّصفِّ السادس.

هل لديَك وقٌت إلجابتي عن سؤال؟

تفّضْل.

ُد ُغـَرَف األطفال  لِـَم ال ُتزوِّ
الـمرىض بُرسوٍم فنّـّية؟

فكرٌة جّيدٌة 
ُيـمكُِن بـحُثـها مَع إدارة 

الـُمستشفى.
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حسنًا، سأسمُح 
لَك هذه الـمّرة.



ال جيوُز يل تأخرُيَك عن إتـامم الـجولة، لكنَّ ُسؤاالً ُيلحُّ علـّي.

أنا ُمـْصٍغ.

فاء. قرأُت أنَّ للـموسيقا تأثريًا يف ُسعة الشِّ
ُد الُغَرَف بـمقطوعاٍت موسيقّية هادئة.  لِـَم ال ُتزوِّ

ـَر سلبًا يف مرىض آخرين، ُيـخشى أن ُتؤثِّ
 لكنَّ الفكرَة جديرٌة بالبحث.

األطفاُل ُيـحبُّوَن احلكايات. 
ضات وقٌت لقراءة نصٍّ هلم؟ هل لدى الـُممرِّ

أعامُلنا كثريٌة،
وال وقَت لدينا للقراءة.

إذا قلَق الـمريُض أو تألَّـَم ُيـْمكُِن تلبية طلبِه.

ُهناَك حاجٌة إىل تدريب الـُممّرضات 
عىل القراءة اجلاذبة.

نا. قنَي يف صفِّ زميالَي من الـُمتفوِّ

أسئلُتكام ذكّيٌة، وتستحقُّ االهتامم.

شكرًا الهتامِمَك بصديقنا، ونتوّقُع ُمغادرَتُه سيعًا.شكرًا الهتامِمَك وتشجيِعك.

ُأحبُّ أن أختصَّ يف صناعة األجهزة الدقيقة للـجّراحني.ماذا ُتريداِن أن تكونا يف الـُمستقبل؟ هل ُتـحّباِن الطِّّب؟

ُثُه عنكام.ُأحبُّ أن أكوَن كيميائّيًا ألكتشَف أدويًة لألمراض الـُمزمنة. كام، سُأحدِّ إجابتاِن رائعتان! لديَّ ابٌن يف مثِل سنِـّ
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  َمـَحـّطــات
ِمـْن ُهـنا وُهـناك...

إعداد: ديمة إبراهيم

ـمـر ـمر ُصنُع أيدينا!عسُل التَّ عسُل التَّ
نعـم، يا أصدقائي! أيديكم الصغرية تسـتطيُع ُصنَع عسـل التَّـمر بكلِّ ُسـهولة. كيف؟ 
سـأقوُل لكم... نضُع حّبات التَّــمر النظيفة بعَد َنـْزع النّواة منها يف وعاء نظيف، ونغمُرها 

بالـامء الـمغلـّي، وَنرُتُكها هكذا سـاعَتنِي تقريبًا، أو أقّل، حسـَب طراوة التَّـمر الـُمستخَدم. 
نطحُن اخلليَط، وُنصّفيِه باسـتخدام ُقامٍش دقيق الفتحات. ُيؤَخُذ الـامُء الـُمصّفى، وُيوَضُع عىل 

ناٍر هادئة، حّتى ُيصبَح سميَك القوام، ثـّم ُيـحَفُظ يف حافظة طعام نظيفة، وهكذا ُيصبُح جاهزًا لألكل.

حل الذي  حنَي نتذّوُق العسَل نشعُر يف داخلنا بكثري من االمتنان للنَـّ
ُيـمكنُنا،  العسل  من  ُأخرى  أنواعًا  ثـّمـَة  أنَّ  تعلموَن  هل  لكْن  صنََعه، 
نحُن البرش، أن نصنَعـها بأيدينا؟! تعالوا معي ُأعّرفكم أحَد هذه األنواع!

ـمـر؟! عسٌل من التَّ
ُيعـَرُف  مـا  أو  التَّـمـر،  مـن  عسـٌل  نعـم، 
باسـم  »دبـس التَّـمـر«، وهو سـائٌل حلـٌو ولذيٌذ 
ُمستخَلٌص من التَّـمر بطرائَق بسيطة، ُدوَن إضافة 
مواّد اصطناعّية ُمرّضة، وهو من الـُمنتجات رائعة 

الـمذاق وذوات الفوائد العظيمة للجسم.

ُة فوائد كبرية!
ّ
سل

فوائـُد عسـل التَّـمـر ال ُتـحىص، ألّنـُه حيتوي 
كثـريًا مـن العنـارص الغذائّيـة الـُمفيـدة للجسـم 
والبوتاسـيوم  واحلديـد  والفلـور  كالفيتامينـات 
والصوديوم والنُّـحاس واأللياف واحلديد وغريها 
مـن العنـارص الـُمهـّمـة. ومـن فوائِده أّنــُه يمنُع 
ايني، ويعمـُل عىل خفض  أعـراَض َتصلُّـب الرشَّ
ُف أعراَض  الكوليسـرتول الّضاّر يف الّدم، وُيـخفِّ
مـرض الروماتيزم وهشاشـة العظـام ألّنـُه حيتوي 
عر نضارًة وحيوّية،  الكالسيوم، ويمنُح اجللَد والشَّ
وُيـحافُظ عىل الكبد ووظائفه الـُمختلفة، وُيعالُج 

النُّـحوَل، ويزيُد الّشهّيَة للّطعام.

واآلن بعـَد أن تعـــّرفُتـم أحـَد ألذِّ أنواع العسـل، 
ونا عن أنواٍع ُأخرى، وُترِسـُلوا  مـا رأيكم يف أن ُتـخرِبُ

إلينا طريقَة ُصنِعـها؟ نحُن يف انتظاركم.
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ـــــــــة قصَّ
ـِمـر  فطائُر النَّ

ة هـيَّ الشَّ
احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

رسوم: رامز حاج حسين ترجمة: تانيا حريبقّصة: نغوين تران ثين ليك

ـــــــــة قصَّ
ُمرتجمة

يعيـُش يف الغابـة َنـِمــٌر ُيـحـبُّ ُصـنَْع الفطائـر. ذاَت يـوم، َخـَبـَز 
ـَلها عىل عربة،  جمموعـًة لذيذًة من فطائر الفاصولياء اخلـرضاء، وحـمَّ

وذهَب هبا إىل النهر ليبيَعها.
محلـت الرياُح رائحَة الفطائر يف اهلـواء، فوصلْت إىل الغزال، لكنّــُه 

ِمـر. ال َيـجُرُؤ عىل اللحاق هبا ألّنُه خياُف النَـّ
إّنـُه وقُت الظهرية، ومل َيبِــع النّـمُر شـيئًا، فعـاَد مَع عربتِه إىل الـمنزل 

خائبًا.
يف تلـك الليلة، أخـَذ النّـمُر يأكُل فطائـَر الفاصولياء، 

حّتـى امتأَل بطنُُه متامًا.
يف اليوم التايل، َخـَبـَز كـّمـّيًة من فطائر الـموز 

اللذيذة، وذهَب ليبيَعها حتَت شجرٍة قديمة.
ارتفَع الُبـخاُر الـُمتصاعُد من عربة النّـمر، 
ــل برائحة الفطائـر، عاليًا جدًا، إىل  والـُمَحـمَّ

أن وصَل ُمبارشًة إىل أنِف القرد.
ق الفطائر، لكنُّه  لــدى القرد رغبٌة يف َتـذوُّ

ال َيـجُرُؤ عىل النُّزول عن الشجرة، ألّنُه خياُف النّـمر.
حّلِت الظهرية، ومل يستطع النّـمُر أن يبيَع أّيـًا من الفطائر، فعاَد مَع عربتِه إىل الـمنزل ُمـحـَبطًا.

يف تلك الليلة أيضًا، تناوَل النّـمُر فطائَر الـموز ُكّلها، حّتـى امتأَل بطنُُه متامًا.
يف اليوم الثالث، َخـَبـَز النّـمُر فطائَر البطاطا الـُحلوة الّشهّية، وذهَب إىل 

الـمرج عنَد حافة الغابة ليبيَعها.
ـنجاب  فاحت رائحُة البطاطا الـُحلوة عرَب الـمرج، فوصلت إىل السِّ

يِل الكثيف والكبري، فبدأ يشعُر باجلوع، لكنُّه خياُف النّـمر. ذي الذَّ
إّنـهـا الظهـرية، ومل َيبِــع النّـمُر شـيئًا بعد، فعاَد مَع عربتِـه إىل الـمنزل 

حزينًا أكثَر من أيِّ وقٍت مىض.
حينئـٍذ، أكَل فطائَر البطاطا الـُحلوة ُكّلها، حّتـى أصبَح بطنُُه كبريًا بحجم 

بالون. أّما يف اليوم الرابع، فلـم يـخبز النّـمُر شـيئًا، وصّمـَم عىل أْن يعرَف ملاذا 
ال يشرتي أحٌد فطائَرُه اللذيذة، فرأى ُكاّلً من الغزال والقرد والّسنجاب، جالسنَي 

عىل تّلٍة من الُعشب، وَسـِمـَعـُهـم َيتـحّدُثون.
قاَل القرد: رائحُة فطائر النّـمر زكّيٌة جدًا.

وقاَل الّسنجاب: إّنني ُمشتاٌق إىل َتناُوِل واحدة.

15أسامة - العدد 825  - شباط  2022 مأسامة - العدد 825  - شباط  2022 م14



سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعرَبًا عندما تنطُق الصُّ

رسوم: عبد الوهاب الرجولة قصة وسيناريو: خليفة عموري

فّنـان تشكيلـّي
طهبوب الـموهوب

5
نخـاُف  مجيعـًا  لكنّنـا  الغـزال:  فقـاَل 

النّـمر. 
خطَرْت للنّـمر فكرة!

يف اليـوم اخلامـس، صنـَع ثـالَث جمموعـات مـن 
الفطائر: الفاصولياء اخلـرضاء، والـموز، والبطاطا 
الـُحلـوة، ووضَعهـا يف أكـرب عربـٍة لديـه، وأخـَذ 

يتدحـرُج يف الدقيق األبيض، وقـصَّ خمالَبُه، ووضَع 
عىل رأِسِه أذَننِي طويلَتني.

حينئٍذ، أصبَح النّـمُر ُيشـبُه األرنب، ودفَع عربَتُه ُمـتلّهـفًا 
نحَو الّتـّلة الُعشبّية.

بعَد ُمـروِر بعض الوقت، صاَح أحُدهم: ُنريُد رشاَء بعض الفطائر.
نظَر النّـمُر حوَلـُه َدِهـشـًا جدًا، فـرأى ثالثَة ُنـمور قادمة لرشاء 

فطائـره. األّول لديـِه قرنـاِن كبـريان، والثـاين لديـِه ذراعـان 
طويلتان، والثالث لـُه ذيٌل كثيٌف وكبري.

ــنجاب،  َف النّـمـُر من فوِرِه الغـزاَل والقرَد والسِّ َتعـرَّ
ُفـوُه أيضًا، فانفجـَر األربعُة ضاحكني. وهـم َتعرَّ

لــم َيـُعــْد أحٌد خيـاُف النّـمَر، فقـد أصبحوا مجيعـًا أصدقاء، 
وغـدا خمبُز النّـمر الـمكاَن األكثَر شـعبّيًة يف الغابة ُكّلهـا، إذ َيـْفـَرُغ 

من بيِع الفطائر كلَّ يوم قبَل أن يـحنَي وقُت الظهرية.

سم،  أحبُّ فنَّ الـرَّ
لكنّني ال ُأِجيُده.

ن،  أخاُف أن أرُسـَم، وُألوِّ
فتتلّطخ لوحتي البيضاء 
باأللوان عىل نحٍو قبيح. 
األفضُل أاّل أرُسـَم أبدًا.

ماذا رسمـَت 
يا صديقي 
طهبوب؟!

رسمُت 
مرجًا أخرض 

يا أستاذ!

أيَن هذا 
الـمرج؟! 

أراَك مل ترُســْم 
شيئًا!

ال، يا أستاذ! رسمُت 
الـمرَج، لكنَّ الثلـَج 
تساَقَط بغزارٍة فغّطاه!

ليَس الـخطأ أاّل َنعِرف، 
بل الـخطأ 

أْن نّدعي الـمعرفة.

علـيَّ أن أتعّلـَم 
وأتـمّرَن كي أنـجح، 
وسأبدُأ أوىل خطوايت 

إىل النّـجاح...
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ـــــــــة الكلُب األمنيقصَّ
احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

رسوم: آية حمود قصة: ريم صبح

ـــــــــة قصَّ

كلٌب نشـيٌط وحمبوب، يعيُش يف قريٍة مَع إحدى األَُســر. كاَن يلعُب مَع األطفال، وُيرافُقهم يف ُنزهاهتم، أو 
ُيرافُق الفاّلَح لـُمساعدتِِه يف رعي األغنام. 

يف احلاّرة، ذهَب مَع الفالح للرعي، ولـّمـا شـعَر الفالُح بالتعب قاَل للكلب: انتبْه لقطيع  يف أحـِد أيـام الصَّ
األغنام ريثـمـا أناُم قلياًل يف ظلِّ الشجرة. 

هـزَّ رأَسُه ُموافقًا، وذهَب الفالُح لينام، وبينـام كاَن الكلُب َيـحُرُس القطيَع جاَء عدٌد من أصدقائه الكالب، 
وقالوا له: الـجـوُّ حاّر. ما رأيَُك يف أن نذهَب لنلعَب يف الغابة؟ 

أجاَب الكلب: الفاّلُح نائـٌم، وقد أوكَل إلـيَّ حراسَة القطيع. 
قاَل أحُد الكالب: نذهُب ونعوُد قبَل أن يستيقظ. 

ئُب، فيأُكَل بعَض األغنام،  - ال ُأريد، فأنا أحبُّ الفالَح وُأسَتـُه كثريًا، وأخاُف، إْن ذهبُت، أن َيتسـّلـَل الذِّ
حينئٍذ سيحزُن الفالح، وخيُس مصدَر رزِقه. اذهُبوا أنتم، وحنَي ُأْنـهي عميل أتبُعـكم.

ـها الكلُب  َذَهـُبوا إىل الغابة، وبقـَي الكلُب َيـحُرُس القطيع، ولـّمـا استيقَظ الفالُح قاَل لكلبِه: ُشكرًا لَك أيُّ
الوفـّي! أشعُر بالنَّشاط اآلن. جاَء َدوُرَك لتسرتيح، وأنا سُأكِمُل رعـَي القطيع.

فرَح الكلُب، وَلـِحـَق بأصدقائِـِه إىل الغابة، وَلـِعـُبوا كثريًا، ثـمَّ قاَل هلم: 
أرُجو أن تكونوا قد تعّلـمُتـم أن ُتكِمُلوا أيَّ عمٍل َتبدُؤوَنُه بُكلِّ جدٍّ وأمانة.
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الـُمروج،  الـُمخّططة وسَط  بألواهنا  الوحشّية  الـُحـُمـُر  تتـمّيـُز 

لكْن هل هذِه الـُحـُمـُر بِيٌض مَع ُخطوٍط ُسود أو ُسوٌد مَع ُخطوٍط 

ـرَّ من أسار الطبيعة! بِيض؟ دعونا نكتشف معًا هذا السِّ

أسرار الطبيعة
يف ُكــلِّ خليَّـــٍة منجــُم أســـــرار

إعداد: أمينة الزعبي

مـن  مزيـدًا  إلينـا  اكتُبـوا  األحـّبـة!  أصدقاَءنـا 
الـمعلومات عن الـُحـُمـر الوحشّية، وأرِسُلوها إلينا، 

ها يف باب »بريد األطفال«. نحُن يف انتظاركم. لننرُشَ

ت
ـختلفٌة كالبصما هــــذه الـخطوطُ مُ ختتلـُف 

وحشــّي  محـار  بـنَي  اخلطـوُط 
وآخـر، فال يملـُك اثنان منهـا الرتتيَب 
عينَــُه مـن الـخطـوط، وذلـك متامًا ما 

ُيشـبُِه اختالَف بصـامِت األصابع 
بنَي إنسان وآخر.

الـُحـُمـُر الوحشّية 

أبيُض أم أسود؟
قد يبدو لك للوهلة األوىل أّن احلامَر الوحشــّي أبيُض 
مَع خطوط ُسـود، بنـاًء عىل لون بطنِـه األبيض، لكنَّ 
هـذا غرُي صحيح، ألّن احلامَر حني يكوُن جنينًا يف بطن 
ـه، يكوُن أسـوَد اللون، ثـّم تظهـُر اخلطوُط البِيُض  أمِّ

عليه يف املرحلة اجلنينّية األخرية.

  
كيَف تنتُج 

هذه الـُخطوط؟
يف املرحلة اجلنينّية ُينتُج اجلسـُم خاليا امليالنني )خاليا 
صبغّيـة(، فُتعطـي الفـراَء اللـوَن األسـود، أّمـا اللوُن 
األبيـض فَسـَبـُبُه قّلـُة خاليـا امليالنـني يف اجلسـم أو 

غياُبـها.

ما وظيفُة هذه الـخطوط؟
ال تعمـُل هـذه الـخطوُط بوصفها عالمـًة ُمـميِّـزًة هلذا احليوان فحسـب، بل تعمُل عـىل تنظيم درجة حرارة 
جسـمه، وذلك ألّن احلامَر الوحشـّي ُيـميض غالبّيَة أوقاته يف الغابات االستوائّية ذوات احلرارة الـُمرتفعة صيفًا، 
فيمتـصُّ اللوُن األسـوُد احلرارَة، وُتنظِّـُم اخلطوُط البِيُض بدورها درجَة احلـرارة، وُتقلِّـُل من امتصاصها، كام أّن 
هـذه اخلطـوط تعمُل كوسـيلة تـمويه حلامية احلامر الوحشــّي من الـحيوانات الـُمفرتسـة، إذ جتعُلــُه قادرًا عىل 

االختفاء بنَي األعشاب الطويلة.
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بريد ُممي
واحــــُة اإلبــــداع الطُّفــــويّل

قصة: هيا حسن إبراهيم 
)17 سنة(

رسوم: محمد ديبو

القّطتان 
غريتان الصَّ

يف أحـد أيـام الشـتاء البـاردة، كانـت اجلـّدُة جتلـُس عـىل ُكرسـّيـها اخلشـبـّي الـهـّزاز إىل جانـب املدفـأة التـي 
فاجتـَمُعـوا  مجيلـة،  قّصـًة  عليهـم  لتقـصَّ  األربعـة  أحفاَدهـا  نـادْت  اجلميـل.  الربتقالــّي  النـار  ضـوُء  منهـا  شـعَّ 
ُصوفّيـة: ُقّبعـًة  َتـُحـوُك  وهـي  وقالـت،  بـُحـّب،  الـجـّدُة  ابتسـَمِت  وُمـتـحّمُسـون.  فرحـوَن  وهـم  ُقرَبـهـا، 

ـهام وأبومها«، كاَن لدى   يف بيـٍت صغـري تسـكنُُه ُأسٌة ُمؤّلفٌة من أربعة أفراد، هم »الطِّفالن الصغريان غيث وميـس، وأمُّ
غيث قّطٌة صغرية، ُيـحبُّـها، ويعتني هبا، وكانت هذه القّطُة َتتَبُعُه كلَّ صباح، وهو ذاهٌب إىل مدرستِه، وذاَت يوم رأْت 

ميس قّطًة مجيلًة يف متجر بيع احليوانات األليفة، فأقنعت أبوهيا بأن يشرتياها هلا، لكْن ماذا حدَث يا ُترى؟! 
لـّمــا رأْت قّطـُة غيـث القّطَة اجلديدة شـعَرْت بالغرية، وصـارْت ُتبِعُدها ُكّلـمـا حاولت االقـرتاَب من أفراد 

األسة، وعـىل الرغـم مـن أهّنم 

حاَوُلوا َجْعَلـها تلعُب مَع قّطة ميس، إاّل أّن احلاَل مل تتغرّي. 
يف أحد أيام فصل الربيع الدافئة، كانت قّطُة غيث تلعُب يف حديقة البيت، ولـّمـا عاَد غيث من املدرسـة جَرْت إليه 
بسعـة، ومل تَر احلجَر الذي كان أمامها، فسـقطت عىل األرض، وُجِرَحْت ِرجُلهـا. أسَع غيث إليها، وهو يبكي، ثـّم 
ُل أن تبقى  عرَض األبوان القّطَة عىل الطبيب البيطرّي، فلفَّ ضامدًا عىل رجل القّطة، وقاَل لغيث: اعتِن هبا جّيدًا، وُيفضَّ

جالسًة بال حراك لكي ُتشفى بُسعة، وسُتصبُح بخري بعَد شهر، فال تقلق.
بعـَد أن وصَل غيـث إىل البيت وضَع القّطَة يف بيتها الصغري إىل جانب املدفأة، ووضَع عليها وشـاحًا ُصوفّيًا ليقَيـها 
الربد، وجلَب هلا احلليَب الدافئ. بقيت القّطُة جالسـًة وحيدًة بعَد أن مىض غيث وميس لكتابة وظائفهام. كانت مالمُح 
احلـزن باديًة عىل وجههـا اللطيف، وفجأًة اقرتبت قّطُة ميس منها بحذر، ولـّمـا رأهتا تـموُء هلا بصوت ُمرَهـق اقرتبْت 
أكثر، وبدأت تلعُق رأَسـها بُلطف، وتلعُق ِرجَلها الـمجروحـة بحذر، وأصبحتا تلعباِن هُبدوٍء وحذر ألجِل أاّل تتأّلـَم 
القّطـة، وهكـذا إىل أن ُشـِفَيْت متامًا، وأصبحـت القّطتاِن صديقَتني، تلعبـاِن يف احلديقة بمرح، وأينـام ذهَبْت قّطُة غيث 

َتبَِعْتـها قّطُة ميس، وأينام ذهَبْت قّطُة ميس َتبَِعْتـها قّطُة غيث، وفرَح أفراُد األسة كثريًا هبذا التَّغريُّ الـُمفاجئ الرائع. 
قالت اجلّدة: هل أعجَبْتـُكم القّصة يا أحفادي الّصغار؟!

َتنا احلبيبة! هتَف اجلميُع بصوٍت واحد: نعم، يا جدَّ
ضحكت اجلّدُة، وضّمْت أحفاَدها بـُحبٍّ وسعادة.
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تيم الدخيل

بيان موسى

جويل سليمان 
 4 سنوات

سيال حسن 
 6 سنوات

صفا شقفة
 9 سنوات

ليمار حمودة 
 10 سنوات

ساندرا علي
 5 سنوات

لميس حمزة 
7 سنوات

حمزة الهبرا 
 10 سنوات

إبراهيم نعامة 
 7 سنوات

فنانو المستقبل
ة حريَّ يف ريشتهم ألواُن الطَّيف السِّ
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مي يوسف
 5 سنوات

مريم هرمز 
 9 سنوات

ضحى إبراهيم
 12 سنة

لجين حمودة
 7 سنوات

يحيى العلي 
 7 سنوات

محمد إدريس
 9 سنوات

يوليا ديوب 
 6 سنوات

ورد حمزة 
 7 سنوات

هيام ضويحي 
 9 سنوات

 مايا عبد الله 
7 سنوات
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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 
ُمـغامراتِـهـام العالــَم الّتارخيــّي »برهـوم األُحفـورّي« يف 

ورّية الغنّية باحلضارِة والّتاريِخ الـُمرِشق. رحلتِِه االستكشافّية عرَب اجلغرافية السُّ

حضارُة ميتاين
10

ُيطلُّ هناٌر جديد عىل 
ّمان الوادعة،  قرية تّل الـرُّ
وَن  واألصدقـاُء َيستعدُّ

لـُمغامرهتم اجلديدة.

إىل أين ستـميض بنا 
يف رحلتَِك هذه الـمّرة 

يا برهوم؟!

سنذهُب إىل حضارة 
ميتاين 

يف شاميل سورية.

ممم... ميتاين! 
أظنُّ أنني أعرُف 

معنى التسمية 
هذه املّرة.

وما معنى تسمية 
»ميتـــاين« 

ـها الفصيح؟! أيُّ

لقد كاَن أجدادي َيتـمـّتُعوَن بصّحٍة 
جّيدة وذوي بنيٍة جسدّية متينة، لذلك 
وصَفـْتـُهم شعوُب العامل بالـمتانة، 

ومنها جاَءْت تسمية »ميتاين«.

عجاج! أرُجوك! 
ارَحـْمـنا من 

تـحليالتَِك الـُمسَتـِفـّزة 
يف كلِّ مّرة.

تفّضْل يا برهوم! 
ْثـنا عن حضارة  حدِّ

ميتـــاين!

نشأْت بنَي القرَنني اخلامس عرش والرابع 
عرش قبَل امليالد حضارٌة 

امتّدْت إىل األرايض الشاملية من سورية 
والعراق، وشمَلْت حلب والالذقية 
ومحص، وكانت عىل عالقة وثيقة 

باحلضارة الفرعونّية آنذاك، حّتـى إّن 
الفرعوَن رمسيس الثاين تزّوَج االبنَة 
الُكربى ألمري مدينة باكتيا من ميتاين.

روابُط وثيقٌة 
وحضاراٌت عريقة. 

نعم، وقد اشُتـهـَرْت مملكُة ميتاين 
بأّنـها من الـماملك ذوات االقتصاد القوّي.
راعّية،   اعتمَدْت عىل الزراعة وتصنيع الـُمنَتـجات الـزِّ

وبرَعْت يف ُمـنَتـجات تربية الـموايش، 
د ممالك الفراعنة،  وكانت نّدًا قوّيًا لَتـمدُّ

وسيطَرْت عىل جتارة الرشق القديم، 
وتـحّكمْت بُطرِقـها الرئيسة.

لو كنُت مكاَنـهم َلصنَْعُت 
عالمًة جتارّيًة باسم أجبان 
وألبان ميتاين، وَلضاَهت 

ناعاِت العالـمّيَة ُكلَّها  الصِّ
        يف هذا الـمضامر!

ههههههههههه 
أضَحـْكَتني 
يا عجاج! 

آٍه منَك 
ومن أفكاِرَك 

يا عجاج!
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هـل أعجَبـْتـُكم هذه الـمعلومـات يا أصدقائي؟! 
َم إليكم الـمزيَد يف األعداد الـُمقبلة!   انتظُروين ألُقدِّ

ُأِحـبُّـكم!

رسوم: غالية اليوسف

ْف اكتشْف وَتعرَّ
رحلٌة جديـدة ومعلومٌة مفيدة...

إعداد: سمر تغلبي

معلوماٌت ُمدهشٌة 
عن العظام

مرحبـًا يـا أحّبائـي! تعالـوا معـي ُنبـحـر أكثـَر يف عالــم العظام 
الـُمدهـش، فال يزاُل يف َجْعَبـتِنا الكثري. سـُأعّرُفكم اليوم ما ُيسـّمـى 

»العظام الـُمضحكة«، مَع أّنـها ليسْت عظامًا، وليست ُمـضحكًة!

العظاُم الـُمضحكة!

4 
عَرْفنا مـكاَن العظـم الـُمضحك، فام هذا 

العظم؟
العظاُم الـُمضحكة ليست عظامًا يف احلقيقة، 
عىل الرغم من ربِط التسمية بعظم العضد بسبب املكان، 

ـعور بالوخز  لكنّـُه العصـُب الزنـدّي الذي يـمتـدُّ داخَل مرفقـك، والذي ُيـؤّدي َضـْرُبُه إىل الشُّ
واأللــم الشـديد، فالعظــُم الـُمضحك هو البقعُة الـموجـودة يف الـُجزء اخللفـّي مـن مرفقك حيُث 

راع( عىل عظم العضد )عظم الّذراع الُعلوّي(. يستقـرُّ العصُب الزندّي )أحد األعصاب الثالثة الرئيسة يف الذِّ

هل سبَق لَك أن اصطدَم مرفُقَك بحاجٍز ما؟ 
هل تستطيُع َوْصَف إحساسك حينئذ؟

إّنـُه اصطـداٌم ُيوّلُد ألـمـًا شـديدًا يرتافـُق مَع الوخز 
والـخدر )التَّنـميل(، كام أنَّ األلـَم يتناَقُض مَع تسمية هذه 
املنطقـة »العظم الـُمضحك«، لكنَّ اإلحسـاَس الغريب 
الـذي ُيرافـُق األلــَم ُرّبـمـا كان سـبَب هذه التسـمية، 
وُرّبـمـا كان سـبب التسـمية هو التشـابه الصوتـّي بنَي 

اسم عظم العضد يف اإلنكليزّية )humerus( وتركيب 
ُمضِحـك  يشٍء  لوصـف  الـُمسـتخَدم  عابـة(  الدُّ )روح 

)humorous(، فكالمها ُيلَفظ )هيومريوس(.
يف األحوال ُكلِّها، إّن هذا االصطداَم ال ُيـمكُن أن يكوَن 

ُمضحكًا مَع ما ُيسبِّـُبُه من ألـم.

 األلـم؟
ُ

كيَف يـحدث

!
ً
 ليَس عظما

ُ
العظـُم الـُمضحك

يـمتدُّ العصُب الزندّي من كتِفَك إىل كفِّ يِدك، ويكوُن 
مـحـمّيـًا بالعظام والعضالت واألربطة غالبًا، أّما حنَي يـمـرُّ العصُب 

هـون فقط، وهـذا ما جيعُلـُه ُعرضًة  مـن الكـوع، فيكـوُن حمـمّيـًا باجللد والدُّ
دمات، وهذا يعني أّنـَك حنَي ترضُب عظَمَك الـُمضحك، فإّنـَك  للنُّـتوءات والصَّ

يف الواقع ترضُب العصَب َعـْيـنَـُه، أو ترضُب العصَب، 
وتضغُطُه يف اّتـجاه العظم كام لو كنَت تسحُقُه، والنتيجُة 
هي األلـُم والوخز واخلدر )الّتنـميل(، أو إحساٌس 
دمة الكهربائّية، وهذا اإلحساُس ال  شـبيٌه بالصَّ

عالقَة لُه باسم »العظام الـُمضحكة«.
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فّكر معنا
لنَُحـلَّ هــذي الـمسـألــة!

رسوم: أحمد حاج أحمد إعــداد: ديمــــة إبـراهيــــم

حلول »فّكر معنا« للعدد 824 من مجلة أسامة )كانون الثاين 2022(

حلُّ لعبة األرقام الّناقصة »سودوكو«:
غـز:

ُّ
حلُّ الل

الكلماُت الـُمتقاطعة:

1-  مدَّ اخليَط، وَفتَلُه.  2-  أبرَص بنظرٍة خاطفة.  3-  ساَر، ومىض. 4-  حيواٌن يغسُل طعاَمـُه قبَل َتناُولِه. 
خب.  8-  بـمعنى سخـّي.    ياح والصَّ 5-  عاصمُتـها طشقند.  6-  حيواٌن أليف. 7-  أكثَر من الصِّ

9-  مدينٌة ُتعدُّ أهـمَّ مراكز الـامل والّتـجارة يف العالـم.   10- أطوُل الـحيوانات الرّبّية.  
.   12- ُتغيِّـُر لوَنـها باستمرار.  13- عكُس »صباحًا«.     11- بـمعنى ُنبنيِّ

حرُف جـّر.  14- َمـن ُيـامِرُس الـِحساَب، وُيتِقنُه.  15- ُيضفي عىل الّطعام نكهًة.    16- 

ثـمُن ثـمرة البندورة: )7( ل.س
ثـمُن ثـمرة الـموز: )10( ل.س

ثـمُن ثـمرة الكرز: )3( ل.س
ثـالث  ثـمـن   + ُتّفاحَتـني  ثـمـُن 
ثـمـرات بنـدورة – ثـمـن ثـمَرَتـْي 

موز = 29
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ـّر: كلمُة السِّ
اشطب أسامَء الـحرشات لتـحُصَل عىل كلمة الّسـّر، وهي اسُم حرشة نّطاطة تنتـمي إىل ُرتبة حامالت األزاميل:

باب - البعوض - العناكب - الـخنافس - البّق. مل - الـجراد -  الّدبابري - الذُّ - النَّـحل - النَـّ
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دّقـــــــــــُة الـُمــــــــــــالحظــــــــــــــة:
أرانـب،  ثالثـُة  لدينـا 
ُمـتشـاهبان،  منهـا  اثنـان 
أمعن  ُمـختلف.  والّثالـُث 
وحـاِوْل  جّيـدًا،  النَّظـَر 
الـُمختلف  األرنب  معرفَة 

يف أسِع وقٍت ُمـمكِـن.
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سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعرَبًا داقةعندما تنطُق الصُّ حتيا الصَّ

رسوم: رنا قويدر قصة وسيناريو: محمد قشمر

غدًا الـُجمعة. ما رأيُـكام 
يف زياريت الّساعة الّرابعة 

مساًء ألُِرَيـكام 
ما لديَّ من ُلَعٍب 

وقصص؟
حسنًا يا وعد! 

أنا ُسمّية. جئنا لزيارة صديقتِنا وعد.

هي َمـن َدَعـْتنا يا ُسمّية، 
واختاَرِت الوقَت الـُمناسب هلا!

ملاذا لـم تفـي بوعِدِك يا وعد؟ 
لقد جئنا لزيارتك، ومل َنـِجْدك.

أعتذُر إليكام عن خطأٍ غرِي مقصود، فقد شَغَلني 
عن املوعد نبُأ مرِض خالتي الـُمفاجئ.

ديق  حسنًا، من الواجب عىل الصَّ
أن يلتـمَس ُعذرًا لصديِقه.

الـمعذرة! خرَجْت 
مَع أّمـي لزيارة 

خالتي.

سأكوُن أّوَل َمـن 
َيـخُرُج من الّصفِّ 

حنَي ُيقَرُع الـجرس، 
وسأنتظُر ُخروَجـهام 

عند الباب.

ُق  رحاب! ال ُأصدِّ
أّن وعد لـم َتـِف 

بوعِدها.

أنتـحّدُث مَع 
وعد أم َنرُتُكها 

وشأهنا؟

ال أدري يا رحاب! 
أنا حزينٌة ألهنا مل 

َتِف بوعِدها.

سنأيت أنا ورحاب 
غدًا لزيارتك.

سأدُعوكام لزياريت يف 
الّسادسة مساًء هذا اليوم، 
وسَتـَرياِن أنني عنَد قويل.

تفّضال. هذِه هي ُغرفتي. 
اجلسا، وسأعوُد بعَد قليل.

أرُجو أن تناَل الـُمفاجأُة إعجاَبـكام.

لقد أْدَهَشْتنا إىل درجِة أّننا ال 
نعرُف ما نقوُل يا صديقَتنا الغالية!

ُشكرًا ألّنكام َتقّبْلـُتـمـا ُعذري، وَجعْلـُتـمـا صداقَتنا 
تستـمّر. استعريا ما ترغباِن فيِه من القصص الـُملّونة.

كـم هي ُمرّتبٌة وأنيقة!

ما أمجَل هذِه 
الُغرفَة 

يا ُسمّية!

تـحيا 
داقة... الصَّ

تـحيا 
داقة... الصَّ
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يقولـون: »مَع ُكلِّ عّضـٍة من الّسـفرجل ثـّمَة غّصٌة 
تنتظُرك«، وهـذا صحيٌح لو جّربُتــم تناُوَلـه، لكْن قبَل 
أن تتناَوُلـوُه، مـا رأيكـم يف أن تتعّرُفـوُه أكثـر، لتأُكـُلوُه 

وأنتم ُمطمئنّوَن إىل فوائده الكثرية...  هّيا بنا!

الّسفرجل نبـــات وحيــاة
إعداد: أمينة الزعبي

أيَن ُيزَرع؟
يعوُد الـمنشُأ األصلـيُّ للّسفرجل 
إىل جنويب رشق آسيا، وُيزَرُع يف اليمن 
ويف منطقـة حـوض البحـر األبيـض 
الـُمتوّسـط وحوض البحر األسـود، 
كام ُيزَرُع يف سـورية والعراق وجنوب 

الّسعودّية ونيوزلندا.

شجرُة الّسفرجل
ارتفاُع شجرة الّسفرجل نحو سّتة 
أمتـار، وهلـا أوراٌق بيضوّيـة، لوُنـهـا 
رماديٌّ قريٌب إىل األخرض، وأزهاُرها 
قٌة  كبريٌة َعـطِــَرٌة، لوُنـها أبيُض وُمعرَّ

باللون البنفسجـيِّ اخلفيف.

طبٌق شهـّي
ُيؤَكــُل الّسـفرجُل بطرائـَق عّدة، 
بعيدًا عـن كونِِه فاكهًة فحسـب، فهو 
األطبـاق  بعـض  ُيـؤَكُل مطبوخـًا يف 
املشـهورة يف بالد الّشام كالّسفرجلّية، 
الّسـفرجل  ُمرّبــى  منـُه  وُيصنَـُع 
واحللويـات التـي تتضّمُن حشـوُتـها 

الّسفرجل.

غنـيٌّ بالعناصر الغذائّية
الفصيلـَة  يتبـُع  الفاكهـة،  أنـواع  الّسـفرجُل مـن 
الوردّيـة. لوُنـُه أصفـر، ويتـمّيــُز بطعـِمـِه احلامض، 
وال ُيـمكُن َتناُوُلـُه عّضًا لقسـاوة ِقرِشِه وُلـبِّه، وال ُيعدُّ 
فاكهـًة لألكل فحسـب، بل هـو عالجـيٌّ أيضـًا لِغناُه 

بكثري من العنارص الغذائّية الـُمفيدة.

ما فائدُة الّسفرجل؟
إىل  عـّدة،  وطّبـّيـٌة  صّحـّيـٌة  فوائـُد  للّسـفرجل 
جانـب ِغنـاُه بالفيتامينات واملعادن وأليـاف البكتني، 
كام أّن ُبذوَرُه ُتسـتخَدُم يف عـالج كثري من األمراض، 

أثنـاء  يف  للـمناعـة  رافعـًا  ويعمـُل 
واإلنفلونزا  الرشـح 

الحتوائه نسـبًة 
عــــاليـًة من 

.)C( فيتامني

مـن  مزيـدًا  إلينـا  اكتُبـوا  األحـّبـة!  أصدقاَءنـا 
إلينـا،  وأرِسـُلوها  الّسـفرجل،  عـن  الـمعلومـات 
ها يف باب  »بريد األطفال«. نحُن يف انتظاركم. لننرُشَ
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ـــــــــة بــــــــذرُة الـمـــــــــــاء قصَّ
ـحــرّيـــــــة السِّ

احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

رسوم: نهى العثمان ترجمة: كاتبة كاتبة

ـــــــــة قصَّ
ُمرتجمة

يف قديـم الّزمـان، كانت ُهنـاَك مملكٌة صغريٌة ُتـحيُط بُبـحـريٍة زرقاَء عذبة، لكنّـها جّفْت بعَد انقضاء سـنٍة عجفاء، 
 صيُفها شـديُد احلرارة، وشـتاؤها مل هتطْل يف أثنائه قطرُة مطٍر واحدة، لذلَك ذهَب ُسـّكاُن اململكة الَقـلِـُقوَن إىل امللك.

خاطَبُه الـُمزارعون:
امُء منُذ فرتٍة طويلة، وقد يبسْت حقوُلنا. لـم ُتـمطِـر السَّ

قاَل الّصّياُدون:
لـم يتبقَّ أيُّ سمكة يف الُبـحرية، فكيَف سنكسُب رزَقنا؟

وتوّسـلْت إليُه النِّسـاُء، وبكـى األطفاُل من شـّدِة العطش، قائلني: أنِقْذنا مـن هذه الكارثة 
ـها امللُك الّصالح! أيُّ

أرسَل امللُك جنراالتِه األربعة يف االّتـجاهاِت كّلـها 
للبحـث عن املـاء. توّجَه اجلنـراُل األّول نحَو 
مرشِق الشـمس، وذهَب اجلنراُل الثاين 
ياح اجلنوبّية، واّتـخَذ  يف اّتـجـاِه الـرِّ
الّثالـُث مغـرَب الشـمس مسـلكًا 
لـه، أّما الرابُع فاّتـجَه شـامالً، وتبَع 

مساَر النّـجـم الُقطبـّي.
الـمـــاء،  عـــن  فتَُّشـــوا 
وبحُثــوا يف كــــلِّ مكــان، 
فــــائــــدة. ُدوَن   لكــْن 

عـاَد ثالثـٌة مـن اجلنراالت 
إىل اململكة خائبني، لكنَّ 
اجلنـراَل الـذي اّتـجـَه 
ـَم عىل أاّل  شامالً صمَّ
امللك،  أمـَل  ُيـخيَِّب 
فــوصـَل إىل قــرية 

جبلّية جليدّية، وبينام كاَن جالسًا عنَد سفح اجلبل، مّرْت ُقرَبُه امرأٌة عجوز. أشاَر اجلنراُل إليها بيدِه، وقال: إّنني أنتمي 
إىل مملكة مجيلة، لكنّـها ُحـِرَمت املطر منُذ أكثَر من عام. هل تستطيعنَي ُمساعديت يف الُعثور عىل قليٍل من املاء؟

قاَدْتُه املرأُة إىل داخل كهٍف يف أعىل اجلبل، وقالت: 
ليـَس لدينـا ماٌء يف بالدنا أيضًا، لكنّنا نملُك يف هذا الكهف ِقَطعًا جليدّية، إْن أخْذَت قطعًة منها فلن يعطَش ُسـّكاُن 

اململكة ثانيًة. 
َكَســَر اجلنـراُل قطعـًة ضخمًة من اجلليد، ووضَعهـا يف عَربتِه، وانطلَق هبا ُمسعًا إىل اململكـة، ولـّمـا وصَل كانت 

القطعُة قد ذابْت، وحتّولْت إىل قطعِة ثلج صغرية.
 مل يسبْق ألحٍد يف اململكة أْن رأى اجلليَد، لذلَك كان اجلميُع ينظُروَن يف عجب. قاَل أحُد الوزراء: ال ُبـدَّ أّنـها بذرُة املاء!
أمــَر امللـُك بـزرِع بـذرِة املـاء عـىل الفـور، ولـّمــا حفـَر الـُمزارُعـوَن الـُحفـرَة تقّلَصـْت قطعُة الثلـج بتأثـرِي حرارة 
 الشـمس، لذلـَك وضُعـوا البـذرَة يف الـُحفـرة بُسعـة، وقبـَل أن يتـمّكـنُـوا مـن تغطيتِـهـا كانـْت قـد اختَفـْت.
 ُفوجـَئ الـُمزارُعـوَن، وقلُقـوا، فقـّرُروا يف أثنـاِء الليـل أن حيفـُروا عميقـًا يف األرض للبحـث عـن البـذرة الغامضـة.

لـّمـا استيقَظ امللُك فجرًا وجَد الـُمزارعنَي نائمنَي حوَل الـُحفرة. نظَر بفضوٍل إليها، وهتَف َدِهـشًا:
جعان! لقد نبَتْت بذرُة املاء! ثـّمـَة ماٌء يف الـُحفرة! ها الشُّ ُـّ استيقُظوا أي

وهبذِه الّطريقة ُحـِفـَرْت بئُر ماٍء كانْت مصدَر خرٍي عميـم للمملكِة ُكلِّـها.
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سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعرَبًا القوارُب عندما تنطُق الصُّ

الورقّية
قصة وسيناريو ورسوم: حسام وهب 23

سباُق قوارب رشاعّية. ما أمجَلها! ليَتني أمتلُك قاربًا رشاعّيًا!

هذا سهٌل جّدًا، تصنعنَي قاربًا من الورق.

أصنَُعُه من الورق؟! 
وأيَن سأجعُلـُه ُيبـحر؟

نعم، وجدُتـها. نصنُع قاربًا لَك وقاربًا يل. إممم... ُهناَك ساقيٌة صغريٌة خلَف احلـّي.

وَنـجعُلهام يتسابقاِن 
اقية. عىل ُطوِل السَّ

إّنـها ُمـمتلئٌة 
بالقاذورات.

لن تستطيَع القوارُب أن تطُفـَو فيها.

جر. ما رأيك يف أْن ُننظِّـَفـها؟ ُنزيُل األغصاَن الـُمتكّسة وأوراَق الشَّ

سنحتاُج إىل ُمساعدِة عامل البلدّية.

ُشكرًا لَك يا عـّم!
 لوالَك َلـَمـا اسَتَطْعنا تنظيَفـها.

اقية! ِعِب بـمياِه السَّ احَذرا يف أثناء اللَّ

اآلَن سنصنُع القوارب. 
لنبدْأ بقاربَِك أّوالً.
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ُكـُتـب

لدى ُأسة مايا سـفينٌة فضائّية، لكْن ال ُيسَمـُح هلا باستخداِمـها وحَدها، إاّل 
أنَّ صديقَتـها آفا التي ُتـحبُّ علـَم الفلك ترغُب يف رؤية كوكب بلوتو، فطلَبْت 
إىل مايا أن تطرَي هبا إليه. نكتشـُف هذه الـُمغامرَة يف قّصة »ثقب يف مـجّريت« من 

سلسلة« أطفالنا/ علوم«.
ف: مهند العيسى.                رسوم: تشايابراهبات. ترجـَمـها بَترصُّ

روائــيٌّ ومسحـيٌّ وصحافـيٌّ ُسـورّي، وباحٌث وناقـٌد يف القضايا الوطنّية 
والقومّية واالجتامعّية واإلنسانّية. إّنُه األديب »جان ألكسان« َنتعّرُفـُه يف سلسلة 

»أعالم ومبدعون«.
كتابة: هناء أبو أسعد.                                لوحة الغالف: رامي األشهب.

ـها. يف عيِد  سارة طفلٌة ُتـحبُّ القراءَة واخليال، وُتـحبُّ أن تتزّيَن بـجواهر ُأمِّ
ـها كتابًا قدياًم وسـوارًا فّضيًا مجيـاًل ذا نقوٍش غريبة. َتـحّوَل  ميالدها أهَدْتـها أمُّ
ـُق األمنيـات. نعلـُم كيَف حدَث ذلك يف قّصة »فتاة  ـواُر إىل فتاٍة مجيلة ُتـحقِّ السِّ

وار« من سلسلة »أطفالنا/ إبداعات«. السِّ
قّصة: زهرة ديكر.               رسوم: عدوية ديوب.

لوٌح خشبـيٌّ ذو إطاٍر مجيل، ُثـبِّـَت عليِه عدٌد من األوراق الـُملّونة بدبابيس 
ُملّونـة أيضًا. يا ُترى! ما سُّ هذه األوراق؟ ومـاذا ُكتَِب فيها؟ نعرُف اإلجابَة يف 

قّصة »لوح اليومّيات« من سلسلة »أطفالنا/ قّصة«.
قّصة: كنينة دياب.                                         رسوم: فادي كيوان.

قّطـاِن صغـريان يعيشـاِن ُقرَب مكـبِّ ُنفايـات، وكانـا يعمالِن عـىل تدوير 
النُّفايات واسـتعامهلا ُمـجّددًا يف ُصنع أشياء رائعة ومفيدة، وهبذا العمل الـُمبدع 
أصبحـا مثاَلـنِي ُيـحتذى هبـام. تعالوا نقرأ معـًا قّصة »لولو وفوفو« من سلسـلة 

»أطفال مبدعون«.
قّصة ورسوم: جويل البسيط.

كاَن ابـُن آوى ُمغَرمـًا باحليوانـات املائّية، وقـد اعتاَد النُّـزوَل إىل ضّفة النّـهر 
الصطيـاد الّسطانات، وذاَت مّرة كاَد التِّـمسـاُح  ُيـمِسـُك بـه. هّيا نتعّرف معًا 

غري والتِّـمساح« من سلسلة »مكتبة الطفولة«. أحداَث قّصة »ابن آوى الصَّ
ف: د. باسل الـمساملة.          رسوم: زبيدة الطالع. ترجـَمـها بَترصُّ

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

ثقٌب يف مـجّريت

جان ألكسان

وار فتاُة السِّ

لوُح اليومّيات

لولو وفوفو

غري  ابُن آوى الصَّ
ـمساح والتِّ

إعـــــــداد: ســـــــالم الحمـــــــد

رسوم: محمد ديبو

قصيــــــدة
ديـــواُن طفـولتنــــــــا

ِشعر: إبراهيم عباس ياسين

غري اعـُر الصَّ الشَّ

ــامْت ــل ــك ــال ـــي أرُســـــــــْم ب ـــن َدْع
ــــَن الـــلـــوحـــاْت ـــا أهـــــــواُه م م
ـــاٍت عـــن بــلــدي ـــوح ـــُم ل ــــ أرُس
ويـــدي قــلــبــي  ــا  ــه ـــ ـــ ــُرفِ ـــ أح يف 
ـــادي ـــشَّ ــوِر ال ــف ــص ــُع ــال فــأنــا ك
زادي، أوراقـــــي، وِمــــــــــــدادي
ـــــواِر طــلــيــقــا ـــــاألن أحـــــــيـــا ك
ُموسيقا ِشـــْعـــري  وُأَدْنـــــــــــِدُن 
ــاميت ـــ ــْل ـــ ـــد تـــكـــرُب كِ وغــــــدًا ق
اآليت مـــِن  ـــزَّ ــــ ال مــــَع  ــُش  ــي ــع وت
ـــري األطـــفـــاْل ـــْع ــي ِش ـــ ــنّ ــغ ـــ وُي
ـــــاْل ـــُع آم ـــَب ــــ ـــْت ــــ آمـــــــاالً َت
ــــــًا ألـــــحــاين وســـُأْنـــِشـــــــُد َدْوم
ـــــاِن األوط ــبِّ  ـــ ـــ ُح يف  ـــرًا  ـــع ِش
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