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ـة! سّيدُة األِحـبَّ
لـهــا أجمُل ابتسـامة، وكلماُتـهـا أعذُب الكلمـات وأصدُقـها، 
وُحـبُّـهـا أصـدُق ُحــبٍّ فـي الوجـود. ال أنسـى صوَتـهـا الـحنوَن 
مـهـمــا ِعشـُت، فُهــَو ُموسـيقا الكون ِمــن حولي، وُهــَو صفائي 
وهنائـي وأمانـي. إّنـهـا قلُب أيامـي الـخافـُق بالعزيـمـة واإلصرار 
ـادق َتـَرْعـَرْعُت،  والعطـاء. على َيـَديها نشـأُت، وعلى َعْطِفـها الصَّ
ياء الذي يـمأُل دربـي ُنورًا في  أّمــا حناُنـهـا األصيُل فُهـَو منبـُع الضِّ

الليل والنَّـهار.
ـي، وَتِعـَبْت،  كـم أْعَطـْتني، وَبَذَلـْت ألجلي! كـم َحـَمـَلْت َهـمِّ

وَسـِهـَرْت ألجِل راحتي! كـم شّدْت ِمـن عزمي وإرادتي!
مَس في وجِهـها الجميل والـمعاني الّساميَة ُكـلَّها، وبيَن  أرى الشَّ

ّقـُة، وَيـْمَلـُؤني األُْنس.  فء، وَتغُمـُرني الـرِّ َيـَديها أشعُر بالدِّ
إّنـها ُأّمـي التي ال أستطيُع فِـراَقـها، ومـهـمـا طِـْرُت كالُعصفور 
هاية أُحــطُّ ُقـرَبـها ألمـأَل ُروحي  بعيـدًا ُهـنا وُهـنـاَك فإّنني فـي النِـّ

باألمل، ولتزداَد الـحياُة في قلبي َنـْبضًا وإشراقًا.
ُأّمــي! أنـِت باقيٌة فـي قلبي مـا َحـيِيُت، وأنـِت في َنَظري سـّيدُة 

األِحـّبـِة جـمـيعًا...
قحطــــان بيـــرقـــــدار



ـــــــــة الـمـاُء األزرققصَّ
احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

ـــــــــة قصَّ
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ُمرتجمة

قديمـًا، كانـت السـماُء ُتـمطُر طـواَل الوقت، فقد كاَن المـاُء عنصرًا في غايـة األهمّية، إلى درجِة تسـميِة كوكبنا 
األرض بالكوكب األزرق.

فـي يوم مـن األيام، مـرَّ ُمستكشـٌف من كوكـب ُزحل بالُقرب مـن كوكـب األرض، فجذَبـُه هذا اللـوُن األزرُق 
الجميل، وقّرَر اإلقامَة فيه فترًة من الزمن. لم يكن قد رأى في حياته مثَل هذه المساحات الـُمّتسعة من المياه الزرقاء. 
لها طواَل النهار، حينَـها عزَم على أن يأُخَذ مَعُه بضَع  انبهـَر بها كثيرًا، إلى حدِّ أنُه لم يكن يسـتطيُع َمـنْـَع نفِسـه من تأمُّ

قطرات من المياه لـُيرَي ُسّكاَن كوكبه إّياها.
بعَد ُوصولِه إلى دياره، كان فخورًا وسعيدًا بتجربته، فذهَب لرؤية الملك وحاشيته لُيشارَكهم إّياها، وأخَذ يصُف 

لهم كوكَب األرض بإسهاب، فقال: 
ُهناَك، ثـّمـَة بحاٌر واسعٌة ذاُت ُزرقٍة رائعة.

أمـَرُه الملُك بأن ُيِرَيُه إّياها، فأخرَج الـُمستكشُف الشابُّ من جيبه القارورَة التي وضَع 
فيها قطرات الماء المعدودة، لكنَّ الماَء الذي ساَل منها كان بال لون!

انفجَر الملُك وحاشـيُتُه ضاحكيَن، وسـخُروا منه، وبما أنُه كان واثقًا بما تأّمَلـُه على مدى وقٍت طويل، فقد أصرَّ 
على قولِـِه بأّن الماَء كان أزرق، واّتـخَذ قراَرُه بالعودة إلى كوكب األرض ليجلَب كمّيًة أكبر من الماء.

لم يرغْب أحٌد في ُمرافقته، ألنهم كانوا َيظنُّوَنُه كاذبًا، إضافًة إلى أّن ُسّكاَن هذا الكوكب لم يكونوا ُيـحبُّوَن السفر، 
بل كانوا ُيفّضلوَن البقاَء في موطنهم بهدوء.

عاَد الـُمستكشُف الشابُّ وحيدًا إلى كوكب األرض، وأخَذ مَعُه، هذه المّرة، ُزجاجًة من الماء، لكْن لـّمـا وصَل 
إلى موطنه كانت زجاجُة الماء تلك بال لون كالهواء، فأخَذ الملُك وحاشيُتـُه َيـهَزُؤوَن به من جديد. 

بدأ الشابُّ الـُمستاُء يبكي، وقاَل من بين ُدموِعه:
على الرغم من ذلك، ُأؤّكُد لكم أنها زرقاء.

 ضحَك الجميُع منه. حينَـها ناداُه صوٌت خافٌت آٍت من قطرِة ماٍء صغيرة انسـكَبْت من 
جاجة التي جلَبـها: ُعنِق الزُّ

لسَت على خطأ، فنحُن نتـمّتُع باللون األزرق حّقًا.
تساءَل الشابُّ بـَحيرة:

لِـَم ال أراِك بهذا اللون إذًا؟! 
- ألننـا ال نكتسـُب اللـوَن األزرق إاّل ونحـُن ُمـجتمعـاٌت باآلالف، نسـتمدُّ 

عنا. ال تكفي ضربُة ريشٍة واحدة لتصنَع لوحًة جميلة. جماَلـنا من تنوُّ
- لكـْن كيَف أسـتطيُع أن ُأثبَت للملـك أّنني على 

حّق؟ 
أّكَدْت قطرُة الماء الصغيرة:

لـن تسـتطيَع ذلـك، فواجُبـُه أن يمتلـَك 
الُفضوَل الكتشاف كوكب األرض.

يا لسذاجِة َمن يظنُّ أنُه يعرُف العالـَم من 
ُدوِن أن يخرَج من بيته!

رسوم: رامز حاج حسين ترجمة: آالء أبو زرارقصة: لورانس تيكسادور



سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعَبًا عندما تنطُق الصُّ

رسوم: ريم سريول

الـُمزارُع وأبناُؤه
سيناريو: رشا زين الدين
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رسوم: دعاء الزهيري

قصيــــــدة
ديـــواُن طفـولتنــــــــا

ِشعر: إبراهيم منصور

ريُد أن أطري!
ُ
أ

ــة! ــراَش ــا ف ثــيــنــي ي حــدِّ
ـــْي أطــيــْر ســاعــديــنــي ك
عّلـميــنـي تـخـــافـي  ال 
ـــي طـــفـــٌل خــبــيــْر ـــن إّن

***
ـــْوٍء قــمــري )طــابــُة( َض
ــــداِم الــنُّـــــجــوْم ــَن أق ــي ب
ــاٍء ــم ـــاٌب فــي َس ـــه وِش
ــوْم ــي ــُغ ــَن ال ــي حــــارٌس ب

***
سـاِعـديني يـا يـمــاَمـــة!
ــي الــِوَهــاِد ــنــي ف وُخــذي
وبيتي أرضــي  أرى  كــي 
ـــالدي ــا بِ ــي ن ــدُّ زيــنــُة ال

***
وَيعُلـــو َينـُمــو  َشـجـــٌر 
َحــــْوَل أنــهــاٍر كــثــيــَرْة
ـــاٌل ـــب ــــاٌب وِج ــــض وِه
صغيَرْة! ــُدو  ــب َت كــم  آِه 

***

كاَن لـُمزارع خمسُة أبناء 
ُيـحبُّـهم كثيرًا، لكنّهم كانوا 

يتخاَصُموَن كثيرًا، وأراَد 
والُدهم أن يتوّقفوا عن ذلك.

نعم،
يا أبي!

 أريُد ِمـن ُكلٍّ منكم 
أن يكسَر حزمَة 

العيداِن هذه.

ال أستطيُع أبدًا. 
إنها صعبُة الكسر.

اآلن ليأُخْذ كلٌّ منكم عودًا، 
هذا سهٌل جّدًا.ولـُيـجّرْب َكْسَرُه وحَده!

 العوُد وحَدُه ضعيٌف، لكنُّه قويٌّ 
ما داَم في مجموعة، وأنتم كذلك 
ستكوُنوَن أقوياَء إذا اّتـحدُتـم، 
لكْن إذا تفّرْقـُتـم فسَتضعُفون. 

تعالوا يا أبنائي! 
أريُد أن أطلَب إليكم شيئًا.



سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعَبًا عندما تنطُق الصُّ

رسوم: عدوية ديوب

األشباُح ُتالحُق زينة
قصة وسيناريو: أريج بوادقجي
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ياااه! إّنني خائفة! لكّن صديقتي راما 
ُتشاهُد هذه األفالَم ُدوَن أن تـخاف.

لم أجْد ما هو مفيٌد وجميٌل في هذا الفيلم يا زينة!

هذا رأيُك.

حاولي أن تفهميني يا زينة!

ياااااه! شبح! واااااااااع... 
أنا خائفة!

 إّنُه شبٌح يا يزن!ما بِك يا زينة؟
 شبٌح سَيأُكـُلني!

خخخخخخخخ ....

ال ُتقاطِْعني أرجوك! ماذا ُتشاهديَن يا زينة؟لن أخاف!
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هذا ُحـلـٌم ُمـزعٌج فحسب.

آه... تقصُد أْن ليَس ثـّمـَة أشباح؟ وااااااع... ال أريُد النّوم. إّنني خائفة.

عب الذي شاَهـْدتِِه قبَل النّوم!  تّبًا لفيلم الرُّ

 أصدقائي كلُّهم 
ُيشاهُدوَن هذه األفالم.

وهل علينا أن 
ُنقّلـَد كلَّ ما 

يفعُلـُه اآلخروَن 
ُدوَن تفكير؟

اشربي كوَب اللبن هذا، سُيـهّدُئ أعصاَبك.

أشعُر بالعطش.

هذا ِمـن كثرِة أكِل الـموالح والـُمقرَمشات.

واآلن ماذا سأفعل؟

فّكري في نشاٍط ُمفيٍد وجميٍل ليوِم غد.

ُتصبُح على خيٍر يا يزن!



وحدُة تـخزين ثابتة
رسوم: رامز حاج حسين إعداد: ضحى جواد

حاسـوُبَك بطيٌء، ويسـتغرُق وقتًا طوياًل حيَن بدء التشـغيل وتحميل التطبيقات 
لب )HDD(؟ والبرامج؟ لِـَم ال تضُع فيِه الُقرَص )SSD( بدالً من الُقرص الصُّ

يا لبيب! ماذا لو؟ 

اخرتنا لكم...  )SSD( َمـِزّياُت الُقرص

- تستغرُق عملّيُة البحث في ُمـحّرك البحث )Google( وقتًا طوياًل، 
وُتظِهـُر نتائَج كثيرًة غيَر دقيقة!

لبيـب: يـا صديقي! الحتـراف عملّية البحـث والحصول علـى نتائج 
سـريعة ودقيقـة َقْدَر اإلمـكان ال ُبّد من اسـتخدام بعض الـمهـارات، مثل 
ـُه ُمـحـّرَك البحـث نحـَو النتائج  اسـتخدام ُمعاِمـالت البحـث التـي ُتوجِّ
التـي نرغـُب فـي الحصـول عليهـا. وِمـن ُمعاِمـالت البحـث:  الـُمعاِمل 

)filetype(، وُيسـتخَدُم فقط للبحث عن الملّفات عبَر الشـابكة، سـواء أكانت ملّفات صوتية، أم مكتبّية، أم فيديو، 
أم غيرها. وُيسـتخَدُم كمـا يأتي: إْن أردَت البحَث عن ملّف )Word( يتعّلُق بمكافحة الفيروسـات مثاًل، تكتُب في 
ُمـحـّرك البحث: )مكافحة الفيروسـات filetype:doc(، وسـتظهُر النتائُج التي تحوي ملّفـات )Word( تتعّلق 

بمكافحة الفيروسات.                                 
الـُمعاِمل )+(، وُيسـتخَدُم للبحث عن صفحات تحتوي الكلمات جميعًا، فلكي تبحَث عن المواقع التي تحوي 
كلمَتين مثل )مكافحة الفيروسـات(، اسـتعمل العالمة )+( بيَن الكلمتين على أن يسـبَقـها فراغ. وباستخدام العالمة 
)–( فإنـَك تسـتبعُد مـا تريُد من بحثك، ومـا عليَك إاّل كتابة مـا تبحُث عنه، ثـّم تكتـُب الكلمَة التي تريُد اسـتبعاَدها 

مسبوقًة بعالمة )-(، وعليك أن تترَك فراغًا قبلها أيضًا. 
ُمعاِمـل عالمـَتــي التَّنصيص )» «(: َضـِع الـُجملَة التي ُتريُد البحـَث عنها بيَن عالمَتـي تنصيـص مثل: »مكافحة 

الفيروسات«، واختبْر بنفسك نتائَج البحث.                            

اخترنا لكم موقع »قصص مدرسـة« الذي يحوي قصصًا باللغة العربّية مقروءًة ومسـموعة، ُموّجهًة إلى األطفال، 
)https://stories.madrasa.org(                .ُتساِعُدهم في القراءة باللغة العربّية

وسـيُط تخزيـن ذو حالـة ثابتـة، يختلُف 
لبة  لب أو سـّواقة الحالـة الصُّ عـن الُقـرص الصُّ

أو القـرص اإللكترونــّي، وهو جهـاُز تخزين للبيانـات في حالته 
لب. الجامدة، وال أقراَص تتحّرُك فيه كالُقرص الصُّ

يجعـُل الُقرص )SSD( إقالَع النِّظام أسـرَع لعدم وجود 
أجزاء ُمـتحّركة في السّواقة الجامدة، وهو أسرُع في الوصول 
العشوائـّي إلى القراءة، إذ ال يوجُد رأُس قراءٍة أو كتابة، كما 
أنُه ال ُيصـِدُر صوتًا لعدم وجود أجزاء ُمـتحّركة، ويسـتخدُم 
لب، ويملُك  تّيارًا كهربائيًا أقّل مـّمـا يسـتخدُمُه القرُص الصُّ

ل أعلى لدرجات الحرارة.        مستويات تحـمُّ

لبيب وعلوم احلواسيب
معـًا نستفيـد، وَنتعلَّــُم الـجـديـد...

ما ُهـَو الُقرص
 )SSD(؟ 
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ـــــــــة قصَّ
أجمــــــــُل 

ُعـطلــــــــــــــــة!
احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

رسوم: نداء علي ترجمة: سالم عيدقصة: مارك كولمار

ـــــــــة قصَّ
ُمرتجمة

- وأنَت يا نستور! إلى أيَن ستذهب؟ إلى البحر أم إلى الجبل؟
- لن أذهب. سأبقى ُهنا.

- ما أسوَأ هذا!
- أعرُف، لكْن هكذا هي الحال. دعني اآلن!

كانـت آخُر أيام المدرسـة ُمؤلـمًة لنسـتور، فقد طرَح عليه أصدقاُؤُه في الّصّف السـؤاَل َعـْيـنَـه، وقد آثَر أن يقوَل 
الحقيقة، ال لُيثيَر شـفقَتهم، وال ليقولوا له: »ما أسـوأ هذا!«، فهو يعرُف ذلك. إّنها أّوُل مّرة يحدُث لُه ذلَك فيها، وقد 
ترّددْت والدُتُه طوياًل قبَل أن تعترَف لُه بذلك، ثـّم، ذاَت مسـاء من شـهر أّيار، جاءْت إلى غرفته، وجلست على حافة 

السرير، ومّسَدْت شعَره.
- تعلـُم يا نستور! ال ُيـمكنُنا أن ُنسافَر في عطلة هذا الّصيف. تتذّكـُر ُمشكالت السّيارة الّشهَر الماضي.

ـُل تكاليف الّسفر. ْعنا، وال ُيـمكنُنا َتـحمُّ  لقد كّلـَفْتنا أكثَر مـّمـا توقَّ

- لكْن ماذا سأفعل؟ أصدقائي ُكلُّهم ُمسافرون! سأشعُر بالـملل وحدي.
ـُر أمَرك. أثُِق بك. - ال تقلْق، أنا واثقٌة بأّنَك سَتتدبَّ

- ما أسوأ هذا!
- ُتصبُح على خير يا كبيري!
بعَد دقيقَتين، حاَن دوُر والِده:

ُض في الشتاء الـُمقبل. سنذهُب للّتزلُّـج على الثلج. تصبُح على خير يا حبيبي! - ال تحزْن! سوَف ُنعوِّ
لـّمـا غادَر والُدُه انفجَر نسـتور في ُبكاٍء مرير. في كلِّ صيف، كانوا ُيسـافروَن ثالثَة أسابيع، سنة إلى البحر، وسنة 
َف إلى  إلى الجبل. ُيـحبُّ نستور السفَر في العطالت، والّرحالت الطويلة بالسّيارة، واكتشاَف أماكن جديدة، والّتعرُّ

بد أكَلـها، أّما هذا العام فال شيء. َق أطباق غير مألوفة، فما زاَل يذكُر بـُحبٍّ أّوَل حلوى بالزُّ أصدقاء ُجدد، وتذوُّ
في اليوَمين األّول والثاني، ظلَّ نستور في ُغرفتِه يقرُأ ويلعُب ألعاَب الفيديو، لكنَّ ذلَك لم يُكْن ُمسّليًا. الجوُّ جميٌل 
في الخارج. شـمٌس سـاطعة، وسماٌء صافية، فال يرغُب في البقاء محبوسًا، وال سّيـمـا أّنُه كان يسمُع أحيانًا أصواَت 

أطفال ال يعرفهم، يلعبوَن قريبًا من منزله، وكانت تلَك األصواُت ُتثيُر ُفضوَلـُه كثيرًا.
في اليوم الثالث، خرَج لـّمـا سمَع تلك األصوات المجهولة. كاَن ُهناَك ولداِن وبنٌت في مثِل ُعمِره يلعبوَن بالكرة 

حك، فاقترَب منهم بـُهدوء. الحديدّية في الساحة الـُمجاورة. لـم َيـَرُهـم من قبل. كانوا ال يتوّقـُفوَن عن الضَّ
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سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعَبًا ُجـحـا والـخّبازعندما تنطُق الصُّ

سيناريو ورسوم: عبد الوهاب الرجولة

قاَل أحُد الولَدين، بلهجِة أهِل وسِط فرنسا: 
- هيه أنت! هل ترغُب في أن تأتـَي لتلعَب مَعنا؟ ُيـمكنُنا تشكيُل فريَقين.

- ال ُمشكلة. اسمي نستور.
تعاَرُفـوا، فـكاَن ُهناَك ريمي مـن بربينيان مَع أختِِه ليـا، وباتريس من تولـوز. أمَضوا فترَة ما بعَد الظُّهـر معًا. لعُبوا 
البولينغ في البداية، ثـّم تنّزُهـوا في مركز المدينة بحثًا عن ُمـثّلجات. كانت السـابعة مسـاًء، وقت العودة إلى المنزل 

لتناُول العشاء لـّمـا افترَق األربعة، لكنّهم اّتفُقوا على اللقاء في صباح اليوم التالي.
في المسـاء، خطَر لنسـتور بعُض األسـئلة. نظَر إلى الخريطة ليعرَف موِقَعـي بربينيان وتولوز. خمسمئة كيلومتر 

إلى الـجنوب. ما الذي جاَء بهم إلى ُهنا، بعيدًا عن ُبيوتهم؟ قـّرَر أن يسأَلـُهم في الغد. 
انَفـَجُروا ضاِحكيَن لـّمـا طرَح نستور ُسؤاَلـه.

- حسنًا، نحُن في ُعطلة. ماذا كنَت َتُظّن؟
- في ُعطلة؟! ُهنا؟!

ْق نسـتور أّنـُه ُيـمكِـُن للمـرء أن يقطَع خمسـمئة  لـم ُيصـدِّ
كيلومتر لُيـمضـَي ُعطلَتُه في مدينتِه.

- وهل ِجئُتـم إلى هنا من قبل؟
- ال، إّنها أّوُل مّرة.

- هـل ترغبوَن في أن ُأرَيـُكم الـمنطقة؟ لقد ُولدُت هنا، 
وأعرُف أماكَن كثيرة. إّنها مدينٌة رائعة.

َتـبِـَعــُه األصدقـاُء الثالثـة، ولـم يفترقـوا طـواَل العطلـة. 
جعَلهم نستور يكتشـفوَن األماكَن الـُمفّضلة لديه كّلها: النُّزهة 
عنَد النهر، وأطالل القلعة، وروى لهم حكايات المدينة والُقرى 
الـُمجاورة، والبيت المسكون، وغابة الساحر، وغيرها. في نهاية 
شـهر آب، أقاُمـوا حفاًل كبيرًا في حديقة منزل نسـتور، وتباَدُلوا 

العنوانات، واّتفُقوا على التراُسـل كلَّ شهر، 
وعلى اللقاء في الصيف الـُمقبل.

- أيَن أمضيَت الُعطلة؟
- ُهنا.

- ما أسوَأ هذا!
- ال، إّنُه رائع!

حّتـى وإن اسـتصعَب أصدقـاُؤُه فـي 
نسـتور  كاَن  فقـد  تصديَقـُه،  المدرسـة 

صادقًا، إذ إّنُه أمضى أجمَل ُعطلٍة حّقًا.

ذهَب ُجـحا إلى الـخّباز لشراء رغيف ُخبز.

كاَن الّرغيُف ناقَص الوزن.

أعطِني رغيَف ُخـبز.

لماذا الرغيُف ناقُص الوزن؟

إنَّ الّثـمَن الذي َدَفْعـَتـُه ينقُص ِقطعًة.هذِه أربُع قطٍع نقدّية ثـمن الرغيف!

حّتى َيسُهـَل عليَك َحـْمـُلـه ههههههه!

 لكنَّ ثمَن الرغيف خمُس ِقَطع.

ها هههههه! حّتى َيسُهـَل عليَك عدُّ
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ـــــــــة هقصَّ ماجد يف بيت جدِّ احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

رسوم: سمارا الحناوي قصة: عال الخليل

ـــــــــة قصَّ

اعتاَدْت ُأسـرُة ماجد أن تزوَر بيَت الجدِّ في نهاية كلِّ أسـبوع لتسـتمتَع بيوِم 
ُعطلٍة جميٍل وُمـمـّيـز.

يجري األطفاُل في حديقة البيت، ُيسـابقوَن الفراشـاِت الصغيرة، 
ويقفـزوَن بيـَن األشـجار واألزهـار كعصافيَر بّرّيـٍة عاشـقٍة للحياة 

واالنطالق.
ها  وفـي فتـرِة الغـداء يسـتمتعوَن بأفضـِل وجبـِة طعـام، ُتِعدُّ

ـهم، ثـمَّ يسـتمعوَن في المسـاء إلى بعض  الجّدُة بـُمسـاعدِة أمِّ
هم. ها عليهم جدُّ الحكايات الـُمسّلية التي َيقصُّ
في ذلَك اليوم غاَدُروا بيَت الجدِّ يضحكوَن 

حزينـًا  كاَن  ماجـدًا  لكـنَّ  ويـمزحـوَن، 
َر الخاطر. سأَلـُه أبوه: وُمكدَّ

ما بَك يا ماجد؟! ألسـَت سـعيدًا؟! 
لقد استمتعنا جميعًا بيوٍم جميٍل ورائع، 

أليَس كذلك؟
- بلى يا أبي! لقد كاَن يومًا رائعًا.

- ما الـُمشكلُة إذًا؟
- ألـم ُتالحْظ شـيئًا غريبًا في بيت 

ي يا أبي؟! جدِّ
- لم ُأالِحظ.

- ألـم َتدُخِل المطبَخ لسـبٍب 
ما؟

- بلى، فعلُت هذا أكثَر من مّرة.
- ماذا الَحْظَت؟

- ال أذكُر أّنني الحظُت شيئًا.
ـْر يا أبي! - فكِّ

ْد أكثَر يا ماجد! - حدِّ
- صنبور الـمياه.

- ما به؟
- إّنـُه ُمعّطـٌل، وكاَن الماُء يتسـّرُب منـُه بُبطٍء، وقـد أخبَرنا 
الـُمعّلــُم فـي درِس العلوم أنَّ نقطًة تلَو نقطة سـتمأُل خّزانًا في 
سـاعاٍت دوَن أن ندري، وأنا أشـعُر بالحزن ُكّلـمـا تذّكرُت أنَّ 

هناَك أطفاالً صغارًا في هذا العالم َيسكنُوَن أماكَن تقلُّ الـمياُه 
فيهـا، وَيـمرُضوَن ألّنهم يشـربوَن من مصـادر مياه قد تكوُن 

ـرب، ونحُن ُهنا نهدُر الماَء النّقـيَّ  ُملّوثًة وغيَر صالحٍة للشُّ
بُكلِّ استهتار.

نظـَر األُب إلـى طفلِـِه نظـرَة حنـاٍن 
وفخر، وقال:

ال تحـزْن يـا ماجـد! أِعـُدَك بأْن 
أتوّلـى أمـَر الّصنبور غـدًا، فالماُء 
لنـا جميعـًا، وواجُبنـا أن ُنـحافـَظ 

ث. عليِه من الهدر والّتلوُّ
- أبي! أنا ُأحبُّـَك كثيرًا.

- وأنا كذلَك يا ماجد!
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أو  حقيقـّي،  أراُه  ما  هل 

تمّرغْت  ُمشاكسًة  ريشًة  أّن 

ــزح،  ــوس ُق ـــوان ق فــي أل

الصغير،  ـها  أيُّ واختاَرْتَك 

من  عليها  مــا  فــأفــَرَغــْت 

الناعم،  ريِشَك  على  ألوان 

الروعة  هذه  في  لتجعَلَك 

والجمال؟!

الطائَر  هــذا  لتتعّرُفوا 

كـّمـًا  يجمُع  الذي  الصغيَر 

ــوان  األل سحر  من  هائاًل 

الّرحلة  هذه  في  معي  تعالوا 

اللطيفة!

أسرار الطبيعة
يف ُكــلِّ خليَّـــٍة منجــُم أســـــرار

إعداد: ديمة إبراهيم

هل كانت رحلُتنا ُمـمتعًة وُمفيدًة أصدقائي األعـّزاء؟! 
أرجو ذلك! واآلن إلى اللقاء في رحلٍة جديدٍة وُمـمّيزة 

قريبًا.

الـمكاو، وَمـن غرُيه؟ 

يتبُع الـمـكاو فصيلَة 
تضـمُّ  التـي  الحقيقّيـة  الببغـاوات 

أجناسـًا عـّدة، ويعـوُد أصـُل هـذا الببغاء 
الوسـطى  وأميـركا  المكسـيك  إلـى  الرائـع 

وأميـركا الجنوبّيـة. أكبُر أنواعـه الـمكاو 
الـمـكاو  وأصغُرهـا  الياقوتــّي، 

أحمُر الكتفين.

طائٌر بألوانببغاُء الـمكاو
ـَزح!

ُ
قوس ق

بـل أجمُل من قوس ُقـَزح! يتمـّيـُز الـمكاو 
بمنقـاٍر كبيـر أسـود اللـون غالبـًا. ليـَس علـى 
وجِهــِه ريـٌش، أو قد يكـوُن عليه ريـٌش، لكْن 
بكثافـة قليلة، وتكوُن مسـاحُة الوجـه ذاَت لوٍن 
فاتـح، وُتَعدُّ من األجـزاء الـُمـمّيزة، ألّنـها بيَن 
ببغـاوات الـمـكاو في منزلة بصمـات األصابع 
بيَن البشر، حّتى إّن رجَليِه ُمـمّيزتان، إذ يتوّضُع 
الخلـف،  جهـة  إلـى  الخارجّيـان  اإلصبعـاِن 

واإلصبعان الداخلّيان إلى جهة األمام.

ني! طعاٌم من الطِّ
تشـمُل  ُمـتنّوعـًة  أغذيـًة  الـمـكاو  يتنـاوُل 
الفاكهـَة والُبنـدَق والحبـوَب وأوراَق الّشـجر 
واألزهار. يسـتطيُع الطَّيـراَن مسـافاٍت طويلًة، 
بحثـًا عن الغذاء، وفي أثنـاء ترحالِـِه يتناوُل في 
البّرّيـِة بعَض األغذية الّسـاّمة! نعم، الّسـاّمة... 
تناُولِــِه  بفضـل  هضِمـهـا  علـى  قـادٌر  لكنّـُه 
كـّمـّيـات مـن الطِّين الذي يقوُم بدوره بتعديل 

درجِة ُسـّمـّية هذه المواّد.
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بريد األطفال
واحــــُة اإلبــــداع الطُّفــــويّل

إىل جّديتفرحُة العطاء هيام ضويحي 
لجين عجيب)9 سنوات(

يتكـّوُن ُجـزيُء المـاء الواحـد مـن ذّرَتــْي هيدروجيـن وذّرة 
.)H2O( مز ثعلـٌب ُأكسجين، وُيرَمـُز لـُه بالـرَّ األبيـض،  الّثعلـُب  أو  الُقطبــّي  الثَّعلـُب 

صغيٌر، موطنُُه الُقطُب الشـمالـّي. يمتلُك ُقوى سمع 
حاّدة، ويسـتطيُع الـَحْفــَر والقفز، 
وفرُوُه األبيُض ُيساعُدُه في التَّـمويه 
شـتاًء، وفـي الّصيـف كذلـك، إذ 

ُيصبُح لوُنـُه ُبـنِّـّيـًا.

معلومة مفيدة
معلومة مفيدة

طرفة أعجبتين

ـلوك. اشـترت لها جّدُتـها كثيرًا من األدوات المدرسـّية في بداية  ـّف، عّرَفت الـُمعّلمُة التلميذات إلى التلميذة الجديدة سـارة التي بدا عليها الفقُر من العام الدراســّي. ذهبت لونا إلى المدرسـة في اليوم الدراسـّي األّول، مسرورًة بأدواتها الجديدة زاهية لونا تلميذٌة مجتهدة وحسـنُة السُّ ـفها عن الكتابة، فأجابت سارة: ُكِسَر قلمي، وليس لدّي مالبسـها البالية وأدواتها المدرسـيّة القديمة، وفي أثناء الدرس انكسـَر قلـُمـها، فتوّقفْت عن الكتابة. األلـوان. في الصَّ تطيُر فرحًا. سألتها الجّدُة عن سبب هذه الفرحة، فَرَوْت لونـا الـُمعّلمة، وبعَد انتهـاء الدوام عادت إلى البيت، وهي تكاُد الجميع التصفيق للونا، وقالت لها: سـتكونيَن أميرَة هذا األسبوع. شكرت بُلطف، وقّدمت إلى سارة مبراًة. شكَرْت سارُة لونا، وبدت عليها السعادة، فطلبت الـُمعّلمُة إلى مبـراة. طلبـت الـُمعّلمُة إلى التلميذات أن ُيِعـْرَنـها مبراًة، فنهضت لونا من مقعدها، وهي تبتسـُم انتبهت الـُمعّلمة، وسأَلـْتـها عن سبب توقُّ
ِف  ـّف. أثنَِت الجّدُة علـى تصرُّ لهـا ما حدَث فـي الصَّ

لونا، وقّدمْت إليها الحلوى.

الـجواب:
 إشارُة الـُمرور.

أحجية

شيٌء لُه ِرجٌل 
وثـالُث  واحـدة، 

عيون، فما هو؟

لمار فليحان
)9 سنوات(

مازن سلطان
)14 سنة(

السروَر في قلوبنا. لقد اشتقُت إلى تلك األيام. اشتقُت إلى وشـأنهم. أطفاٌل وُيريدوَن أن يلعبوا«. كنـِت تفرحيَن ألننا ُقرَبك، وُتدخليَن لكـن اكتشـفُت أنك لن تفعلي ذلك مهما فعلنا، بل كنِت ُتدافعيـَن عنّا أماَم أّمـهاتنا، قائلًة: »اتُرْكنَـُهـّن األسرة في بيتك الصغير، فنلعُب، ونضحك، كنُت أنتظُر منك أن تغضبي وتأُمـرينا بالكفِّ عن اللعب، جّدتـي! بعـَد أن كبرُت أريُد أن أخبَرك بأمـر لطالما أردُت أن أخبرك به! لـّمــا كنّا نجتمُع وأطفال 
ضحكاتك وكلماتك. اشـتقُت إلى سـماع حكاياتك 

الجميلة تحَت شـجرة التُّوت. ابتسـامُتِك اللطيفة، 
ُتفـارُق  ال  بالـُحـّب،  الـُمفَعمـة  وكلماتـك 

ذاكرتـي. أذكُر أنك في آخر لقـاٍء طلبِت إلـّي 
لحظَة وداعنا أاّل ُأطيَل الغياَب عنك، وها 
قد عدُت يـا جّدتي! لكنّنـي لم أِجْدك. 
سـألُت عنك، فقيَل لي إنك قد ذهبِت، 

ولن تعودي أبدًا، لكنِّك باقيٌة في 
قلبي دائمًا.

عبد الرحمن النجار 
)11 سنة(

يقـوُل  ال  لمـاذا  األّول: 
دق؟ األناناُس الصِّ

الثاني: وكيَف ذلك؟!
األّول: يقوُل: أنا »ناس«، 

وهو من الفاكهة!

محمود الزعبي
)9 سنوات(

23أســـامــة - العـــــدد 826  آذار 2022 مأســـامــة - العـــــدد 826  آذار 2022 م22



بتول الحواج

حسين حنوف
 10 سنوات

أصالن بكز 
 11 سنة

رهف البرقبراء ساعاتي
 14 سنة

ماسة شيخو

أمل إبراهيم

سالي أسعدلين شروفريتا عبود

فنانو المستقبل
ة حريَّ يف ريشتهم ألواُن الطَّيف السِّ
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حمزة درويش
 12 سنة

ليماس بزي

ليا الحكيم
عدنان يوسف 7 سنوات

مراد الشحف 
7 سنوات

دانيال رجب

رحيم الشمالي
تيسير شاهين

تولين ديوبلمى قليشة
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سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعَبًا عندما تنطُق الصُّ

رسوم: عالء ديوب

بيُت العنكبوت
قصة وسيناريو: د. علياء الداية

انُظـْر يا ُقصـّي!
هذِه شبكُة 
عنكبوت.

انُظري يا أمل! لقد وجدُت 
العنكبوَت يختبُئ ُهناك.

سنُخبُِر أّمي في الصباح. 

أّمـي! نسينا أن ُنـخبَرك!
ثـّمـة عنكبوٌت في الُغرفة.

العنكبوُت ُمـفيٌد يأكُل الحشراِت 
الّضاّرة. سننقُلـُه إلى الحديقة.

بكة  لقد زاَد حجـُم الشَّ
على حجِمـها البارحة.

توّسَعْت كثيرًا.
يا لُه من عنكبوت نشيط!

ما هذا يا أّمـي؟! ُعلبة؟
أّمـي! ماذا سنفعُل 

بهذه الُعلبة؟

سنحمُل العنكبوَت إلى 
الحديقة، فهو ُيـحـبُّـها، 

وهي بيٌت جّيٌد له.

إّنُه يهرُب، ويبتعد.

سريُع الحركة 
هذا العنكبوت.

أخيرًا صاَر العنكبوُت في الُعلبة.

هّيا اْبِن بيَتَك في الحديقة، 
ـها العنكبوُت فهـَي المكاُن الـُمناسُب لك. وداعًا أيُّ

النّشيط!
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»أحـبُّ الرسـم، وقد شـاركُت في مسـابقة ألـوان وأفكار نحـَو عالـٍم ُملـّون عام 
2021م، وكنـُت أحـَد الفائزين، وأمارُس الرسـَم مَع أختي في المركز الوطنــّي للفنون البصرّية 

وفي مرسـم شـغف، وشـاركُت في سـّتة معارض فيـه، وحصلُت علـى شـهادَتـْي تقدير لـُمشـاركتي في 
الورشـات الفنّّية وفي المعرض عام 2020م، وشـعرُت بالسـعادة لـّمـا شـاهدُت رسـومي ُمعّلقًة على جدران 

المعرض، وأتمـنّى أن أصبَح فنّانًا حيَن أكبر، كما أتعّلـُم الموسيقا والعزَف في معهد صلحي الوادي بدمشق«.

حصاٌد ُمـثـِمر
قصي فادي بدور )9 سنوات(

صديَقـْينـا  ُنشـارك  تعالـوا  أصدقائـي! 
الـَموُهـوَبيِن الّلَذين استثمرا أوقاتهما بـُممارسة 

هوايَتـْيهما في الـموسيقا والرسم! هّيا بنا!

مواهب صغرية
خطواٌت صغريٌة 
ـجاح ـم النَّ

ّ
عىل ُسل

كـــــالنَّْقش يف الـحَجــــــر

إعداد: رامه الشويكي

وأنتـم يا أحّبائي! هل ُتريُدوَن أن َتفوُزوا في الـُمسـابقات، وَتـحصُدوا شـهاداِت 
التقدير؟ لِـَم ال ُتـماِرُسوا هواياتكم في أوقات الفراغ، وَتـحِرُصوا على تنـمـيتِـها؟!

بذوُر الـموهبة الـموسيقّية
يانا فادي بدور )11 سنة( 

غـر، وكّلما كبرُت ازدادْت  »كنُت أسـتمُع إلى الموسـيقا مَع والدتي منُذ الصِّ
رغبتـي فـي تعلُّـم الموسـيقا والعـزف، ولـّمـا كنـُت في الّصـّف األول أهداني 
والدي، الذي اسُتشـهَد بعَد ذلك، آلَة الكمان ألتعّلـَم العزَف عليها، وشّجَعـْتني 
الفنّانة سعدة الحكيم. لهذه اآللة أربعُة أوتار، وأنغاُمـها ُمـمّيزة، ويحتاُج تعلُّـمها 
إلى وقت. أتعّلـُم العزَف عليها، وفي الـمستقبل سأتعّلـُم العزَف على آلة الفيوال 
التي ُتشبِـُهـها في الشكل، لكنّـها أكبُر منها قلياًل، وصوُتـها أكثُر رخامًة. أحلـُم 

بأن أصبَح عازفًة ُمـحترفًة مثل ُمعّلمتي األستاذة زوفاك باغبودريان«.

اإلبداُع يف الرسم
إلى جانب الموسيقا، ُتـحبُّ يانا الرسَم، وتقول: »أشعُر بأّنُه ُمتنّوٌع، وُأعبِّـُر بِه 
عن مشاعري، وُأمارُس هوايتي في المركز الوطنـّي للفنون البصرّية وفي مرسم 
حَت بـُمسـاعدة الـُمعّلمين، وقد شاركُت في  شـغف حيُث أتعّلـُم الرسـَم والنَـّ
معارَض عّدة، وحصلُت على شـهادات تقدير من األستاذ غياث األخرس، كما 
شـاركُت في مسابقة ألوان وأفكار، وكنُت سعيدًة ألنني من الطُّالب الناجحين، 

وقد استقَبـَلنا الفنّان بديع جحجاح أنا وأخي، وسّلـَمـنا الجوائز«.
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فّكر معنا
لنَُحـلَّ هــذي الـمسـألــة!

رسوم: أحمد حاج أحمد إعــداد: ديمــــة إبـراهيــــم

حلول »فّكر معنا« للعدد 825 من أسامة )شباط 2022(

ـّر«: حلُّ »كلمة السِّ

حلُّ »دّقة الـُمالحظة«:

حـلُّ »الكلمات الـمتقاطعة«:

1-  َغـَزَل.
2-  َلـَمـَح.
3-  َرَحـَل.

4-  الراكون.
5-  أوزبكستان.

6-  أرنب.
7-  زْمـَجـَر.

8-  كريم.

9- نيويورك.
رافة. 10- الـزَّ

11- نشرح.

12- حرباء.
13- مساًء.

14- حاسب.
15- ملح.

16- ِمـن أو عن.

لعبُة حذف األرقام )هيتوري(:
ّف والعمود. اشطب األرقام الـُمكّررة في الصَّ

الـجندب.

األرنب رقم )2(.

2
15

2
1

1 2

5
4
5

444
4

4
4 2
2

3
3

41
23

1

ـلُّ  الظِّ
الـحقيقـّي:

إْن كنــَت دقيـــَق 
الـُمالحظة، حـــاوْل 
ــلِّ  ـــ ــظِّ ــَة ال ــرف ــع م
الـحقيقـّي في أسـرع 

وقٍت ُمـمكن.

الكلماُت
الـُمتقاطعة:

مسـاحة  ُثلـَث  ُيغّطـي    -1
األرض.  

2-  أكبُر ُبـحيرة في إفريقية.   
3-  أخفُّ وزنًا من الهواء.   

َول إنتاجًا  4-  ِمــن أكثر الـدُّ
لألُرّز.  

5-  ِمـن كواكب الـمجموعة 
الّشمسّية.

لديـِه  ليـَس  حيـواٌن    -6
َمـِعـَدة.    

7-  ِمــَن الـحيوانـات التـي 
لها بصمات.  
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ـــــاطئ  مغــــامـــــــراُت حيــــــوانـــــــــــــات الشَّ

ـائهة شمُس الـُمحيط التَّ
رسوم: عبد الوهاب الرجولة قّصة وسيناريو: كاتبة كاتبة 8

سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعَبًا عندما تنطُق الصُّ

8

لَم البحُر هائٌج اليوم 
يا كرابو؟

ال أدري! أظنُّ أّن ثـّمـَة 
أسماكًا ُمضطربة.

لننزْل إلى البحر ونَر الـُمشكلة!

نعم، هّيا بنا!

خمتان؟ مكتاِن الضَّ لكْن كيَف حدَث ذلك؟ما الـُمشكلُة أّيـُتـها السَّ

كانت تلعُب الغّمـيضة مَع أصدقائها 
صباحًا، واختبأت، ولم تظهـْر.

أخشى عليها من األسماك األُخرى، 
فهي صغيرٌة جّدًا.

نا عليكما. سنبحُث معًا  هـوِّ
إلى أن نجَدها.

ـها الّصديقان؟ أتبحثاِن عن شيٍء أيُّ

نعم، نبحُث عن سمكٍة صغيرٍة تائهة.

في الحقيقة، أظنُّ أّنـها ليست صغيرًة جّدًا.

غر، دخلْت،  في داخلي سمكٌة ُمـتناهيُة الصِّ
واختبأت، وهي ُتَدحرُج اآلن ُكرتي اللؤلؤّية.

يا لها من سمكة صغيرة جّدًا!

أظنُّ أّنـها ليست هي، فوالداها من أضخم أسماك الـُمحيط.

»موال موال« صغيرتي! َقـلِـْقنا عليِك كثيرًا. اْصَطِحـْبـُهـما إلى ُهنا. لعّلها صغيرُتـهما!

إّنـها هـَي إذًا. حمدًا لله على سالمتها.

لكْن لِـَم هـَي صغيرٌة جدًا، 
وأنتما ضخماِن جّدًا؟

نحُن أسماك شمس الـُمحيط حيَن نخرُج من البيضة نكوُن هكذا،
 لكنَّ أحجاَمنا تتضاعُف بسرعٍة هائلة.

ُق جماَل الآللئ البّراقة. نعم، وأنا أكاُد ال ُأصدِّ

أكاُد ال ُأصّدق!

نعم، كم هي جميلٌة وُملّونة!

آه، لقد أضعُت ابنتي 
الّصغيرة »موال موال«.

في أثناء بحثهما، يسمعان صوتًا غريبًا قادمًا من الـمحار.

بعَد ُوصوِل الوالَدين، يفتُح الـمحاُر صدفَتُه،
غيرة، وتّتـجُه نحَو والَديها. وتظهُر »موال موال« الصَّ

يفتُح الـمحاُر ِمْصراَعـي صدفتِه لُيفاَجأ 
ديقان بِصَغِر حجـِم الّسمكة. الصَّ
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لـم يُكن الـحّمـاُم قديمًا مكانًا للنَّظافة فحسب، بل كاَن تاريخًا من العراقة وطقسًا 

مشقيُّوَن ألسباٍب عّدة. سنذهُب معًا في رحلٍة إلى أحد حـّمـامات  ُمـمّيزًا ُيـماِرُسـُه الدِّ

مشقّية لنتعّرَف تلَك البصمَة الّشرقّية التي َيزيُدها الّزمُن ألقًا وبهاًء. وق الدِّ السُّ

حـّمـاماُت دمشق  بصمات شرقية
  ِمـــــن إبــــــداِعهـــْم َنْقتبـس...

إعداد: أمينة الزعبي

حـّمـاٌم 
وأكرث...

دمشــق  مــدينـُة  ُعــِرَفـْت 
ولم  العريقة،  بـحـّمـاماتهـا 
الـحـّمـامـاُت  هـذِه  تكـن 
مكانـًا لالغتسـال فحسـب، 
بل كانت أشبَه بنواٍد رياضّية 
وأمكنـة للـُمؤانسـة وَتبـاُدل 
بعُضهـا  واشـتمــَل  اآلراء، 
اجتماعّيـة،  قاعـاٍت  علـى 
ومكتبـة للـُمطالعة، وكانت 
ُمـحاطـًة ببسـاتيَن ُمـزهـرة، 
وكاَن بعُض ُسـّكان الـمدينة 
وق ألّنُه  يرتاُدوَن حـّمـاَم السُّ
لـم يُكـْن ثـّمــَة حـّمـاماٌت 

في ُبيوتهم.

ماذا َنـِجـُد داخَل الـحـّمـام؟
كبيـرة  ُقّبـٍة  مـن  عـادًة  الـحـّمــاُم  يتأّلـُف 
ُتـهيِمــُن علـى قبـاٍب صغيـرة، وِمــن أقسـاٍم 
»الوسـطاني«،  ثــّم  »البّرانـي«،  هـي:  عـّدة، 
ومنـُه ندخـُل »الـجّوانـي«، ويختصُّ كلُّ قسـم 
بطقـوس ومهـّمــات خاّصـة بـه. تعمـُل فـي 
الـحـّمـام مجموعُة ُعـّمال تتأّلُف من: صاحب 
الـحـّمــام أو الـُمعّلــم، والنّاطور الذي ينوُب 
وغيرهـم.  و)الـُمَصْوبِـن(،  غيابـه،  فـي   عنـُه 

)بقجُة( الـحـّمـام
إلـى  يذهـُب  أحُدهـم  كاَن  لـّمــا  قديمـًا 
الـحـّمــام كاَن ال ُبـّد لُه مـن أن يصطحَب مَعُه 
)البقجـة( الخاّصـة بـه، وهـي صـّرٌة ُقماشـّيٌة 
تحتوي ُمسـتلزمات الـحـّمـام كالثِّياب النَّظيفة 
وصابون الغار والحنّاء والليفة وكيس التَّفريك 
والـمناشـف والـمـآزر، وهـي ِقَطـٌع منسـوجٌة 
 يدوّيـًا ُتسـتخَدُم لتغطيِة جســِم الـُمسـتـحـّم.

حـّمـاماٌت دمشقّية
حـّمـاُم  مشقّية:  الدِّ الـحـّمامات  أهـمِّ  ِمـن 
وحـّمـاُم  الظاهر،  الـملك  وحـّمـاُم  العفيف، 

عّز  وحـّمـاُم  الورد، 
ين، وحـّمـاُم  الدِّ

القيـمريـــة، 
وحـّمــــاُم 
القــرماني، 
ــا. ــره ــي وغ

أحّبائي! 
إْن كاَن أحُدكـم قـد 

زاَر أحـَد هـذِه الـحـّمـامـات 

ْثنا عن أجواء  فلَيِصْفُه لنا، ولُيـحدِّ

يارة وما شاهَدُه فيها. هذه الزِّ

ة
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ف 
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تعـوُد ُشـهرُة مدينـة 

نين  دمشـق بالـحـّمـامات إلى مئات السِّ

ومانــّي(، وكانت تعكـُس وجهًا  )منـُذ العهـد الرُّ

ُتراثيـًا من وجـوه المدينة وَمْعَلمًا بارزًا مـن َمـعالِـمها، 

وقد تفّنـَن أهُلـها بصناعتها وزخرفتهـا، فَرَصُفوا أرَضها 

وا علـى ُجدرانها القيشـاني  خـام الـُمضـيء، ومدُّ بالرُّ

ُعقـوَد  قبابهـا  أطـراف  الالمـع، وعقـُدوا علـى 

سـوم الالفتة  الجـّص النّافـرة ذوات الرُّ

والّزخارف البديعة.

37أســـامــة - العـــــدد 826  آذار 2022 مأســـامــة - العـــــدد 826  آذار 2022 م36



ـــــــــة فدُع والبّطـاتقصَّ الضِّ احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

رسوم: مي الحلواني قصة: ريم صبح

ـــــــــة قصَّ

فـي غابٍة جميلة ذاِت أشـجاٍر كبيرة، تتوّسـُطها ُبـحيـرٌة عذبُة الماء، تعيـُش حيواناٌت كثيرة. كانت الحياُة تـّتسـُم 
بالنشـاط، فالقـردُة تقفـُز بيَن األشـجار، والفراشـاُت تتنّقـُل بيـَن األزهار، والنّـحـالُت تتبارى في ُصنع العسـل، أّما 

باحة والزراعة. صديقاُتنا البّطات فماهراٌت في السِّ
ذاَت يوم، أتى الغابَة ضفدٌع غريٌب مَعُه آلٌة شـكُلها عجيب. راَح ُينادي: ُمـثّلـجات! اقتربي أيتها الحيوانات! إّنها 

لذيذٌة وُمـنعشة. الواحدُة منها بخمِس قطٍع نقدّية. 
ِع األلوان والنّـكهات! اقتربت الحيواناُت، وأخذت تشتري، وكم ُأعِجـَبْت بتنوُّ

مّرت األياُم، وصديقاُتنا البّطات على شراء الـُمثّلجات ُمقباِلت، وتكاسلت عن السباحة وعن العمل في الزراعة، 
أّمـا بقّيـُة الحيوانات فكانت تشـتري مّرًة في األسـبوع أو 

مّرَتين، ُمـحافِظًة على نشاطاتها الـُمعتادة.
ومـَع ُمــرور األيام، لم َيُعـد لدى البّطـات ماٌل، 
والّضفدُع ال ُيعطي الـُمثّلجات مـّجانًا، فقّررت 
العودَة إلى السـباحة والعمل، ولـّمـا ذهبْت 

إلى البحيرة وقَف الضفدُع ُمعترضًا، وقال: هذه البحيرُة لي، ولن أسـمَح ألحد أن يسـبَح فيها إاّل إْن دفَع لي كثيرًا من 
المال.

حزنت البّطاُت، وعرفت أّنـها ظلَمْت أنُفَسها باإلسراف والكسل، وفّكرت في طريقٍة إلصالح الخطأ. 
، ونجمَع الماَل الكثير لنشترَي البحيرة.  قالْت كبيرُتـها: علينا أن نعمَل بـِجدٍّ

رّدْت إحداها: وماذا لو رفَض الّضفدُع َبـْيـَعـها؟ 
، وسنرى.  قالت كبيرُة البّطات: علينا أن نعمَل بـِجـدٍّ

وهكـذا أخذت البّطاُت تجتهُد في عملها، أّما الّضفدُع فقد َكَسـَدْت تجارُتُه بعَد أْن علمت الحيواناُت بـَجَشـِعه، 
راِء منه، فاضطّر إلى أن يصرَف من ُمّدخراتِه. فامتنعت عن الشِّ

في أحِد األّيام، َمِرَض الّضفدُع، فذهَب إلى الحكيم، طلبًا للعالج. 
قاَل الحكيم: مرُضَك خطير، ودواُؤُه أعشاٌب نادرة لن تجَدها إاّل في مزرعة البّطات. 

ـاًل أن ُتعطَِيُه األعشـاَب مـّجانًا، أو ُتـْمـِهـَلـُه ليدفَع لها  ذهَب الّضفدُع إلى مزرعة البّطات، ُمـتوسِّ
الّثـمَن حيَن تتـحّسُن حاُلـه. رفضت البّطاُت طلَب الضفدع، وقالت البّطُة الكبيرة: 

أتُظـنُّ أّننا سنُسـاِمـُحـك، وننسـى كيَف َمـنَْعـَتـنا من السـباحة في البحيـرة إاّل ُمقابَل كثيٍر من 
المال؟ لديَّ اقتراح. ما رأيك في أن تبيَعنا البحيرة؟ أنت تحتاُج إلى المال، ونحُن اآلَن َنـملُِكه. 

وافَق الّضفدُع على مضض، إذ ليَس لديه حلٌّ آخر. وهكذا، استرجعت البّطاُت البحيرَة، 
وعـادت إلى الّسـباحة ُمـجّددًا بعَد أن تعّلمْت أاّل تتكاسـَل وُتسـِرف، أّمـا الّضفدُع فبعَد 

شـفائِه ذهَب إلى مكاٍن آخر ليبدأ تجارًة جديدة بعَد أن تعّلـَم أاّل يكوَن طّماعًا، حّتى ال 
يخسَر محّبَة اآلخرين الذيَن لن تنجَح تجارُتُه من ُدونِـهم.
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سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعَبًا األفراُخ عندما تنطُق الصُّ

غرية الصَّ
قصة وسيناريو ورسوم: حسام وهب 24

ـوش؟! هاِب إلى مزرعة الجدِّ يا خـمُّ ما رأيَُك في الذَّ

ستكوُن ُنزهًة ربيعّيًة جميلة.

سأذهُب للبحث عن األزهار. سأجمُع األزهاَر الـُحـْمر.

رائع! وأنا سأجمُع 
ْفر. األزهاَر الصُّ

َمـِن الذي جمَع هذا جّدي! تعاَل وانُظـْر ما وجدُت!
ـُه ُهنا؟! البيَض ُكـلَّ

ههههه. أحسنِت يا ليلى!
 ستعرفيَن بعَد قليل. 
لنبتعْد وُنشاهْد 
من بعيد!

انُظـْر يا جّدي! الّدجاجُة 
الـحمراُء الكبيرُة قادمة.

لقد عرفُت. إّنـها 
ُمـختفيٌة منُذ أيام.

ـُه لها؟! وهل هذا البيُض ُكـلُّ

 بالتأكيد، لقد َوَضَعْتُه في 
مكاٍن بعيٍد عن الخطر، 
كي َتـحضنَُه بعَد ذلك.

 أال تخاُف الثَّعالَب والقطَط 
في هذا المكان المكشوف؟!

بالتأكيد، تخاُف على 
البيض، لذلَك ال ُتغادُر 

المكاَن إاّل نادرًا.

هّيا نذهب، وسُأحِضُر لها 
الحقًا بعَض الّطعام والماء.

ومتى سيفقُس البيض؟

لقد اختَفْت 
منُذ عشرة أيام. 

بقـَي لها ثالثوَن يومًا. 
في إمكانِك اللَِّعب 

غيرة  مَع األفراخ الصَّ
بعَد شهر.

غيرة! ْفـَر الصَّ أهاًل ليلى! تعالي وشاهدي أفراَخِك الصُّ

ما أجمَلـها!
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أسامة - العدد 823  - كانون األول  2021 م

ُكـُتـب

ها ُيناديها »أصيل«، فتُظنُّ أّنُه نسـَي  »أسـيل« طفلٌة صغيرٌة وجميلة. كاَن جدُّ
اسـَمـها، لكنُّه يعلـُم أّن اسـَمـها أسـيل، ولم ينَس، وألنها ُتشـبُه الخيَل العربّيَة 
ــَبه بيَن »أسـيل« والخيل  األصيلـة فهـو ُيناديهـا »أصيل«. نعلـُم معـًا وجَه الشَّ

العربّية في قّصة »أنا أصيل« من سلسلة »أطفالنا/ علوم«.
قّصة: أريج بوادقجي.                                 رسوم: صباح كال.

ـَلحفاة، يخسُر األرنُب بسبب  في الحكايِة القديمة عن سـباق األرنب والسُّ
باق  لحفاة، أّما في قّصتنا هذه فإّن سبَب خسارة األرنب السِّ إهمالِـه، وتفوُز السُّ
ُمـختلـٌف حّقـًا. نكتشـُف معًا سـبَب خسـارتِه في قّصـة »لماذا خسـَر األرنُب 

باق؟« من سلسلة »أطفالنا/ إبداعات«. السِّ
قّصة: آالء دياب.                               رسوم: دعاء الزهيري.

دَعِت العصفورُة »كالي« أصدقاَءها الحيوانات إلى حفل عيد ميالدها، فبدأ 
النّقـاُش بيَن األصدقاء حوَل تجهيز هدّية عيد الميـالد، أّما صديقُتـها الـُمقّربة 
فكانـت هدّيـُتـهـا هـي األجمـل. نتعـّرُف الهدّيَة فـي قّصة »أجمـل هدّية« من 

سلسلة »أطفالنا/ قّصة«.
قّصة: كاتبة كاتبة.                                 رسوم: فادي كيوان.

ـبع ُيـحبُّ النظافـَة كثيرًا، وُيـحـبُّ الـُمحافظَة على  ـنوات السَّ عامر ذو السَّ
البيئة. تعاوَن مَع والِده على وضِع الفتاٍت كبيرة في الحدائق، كما نشرا نصائَح 
كثيرًة على مواقع التواُصل االجتماعـّي ألجِل بيئٍة نظيفة ونقّية. تعالوا نقرأ معًا 

قّصة »راعي البيئة« من سلسلة »أطفال مبدعون«.
قّصة: همام مبارك.                              رسوم: عبد الرحمن مبارك.

فـي الّصيـن قديمًا، كاَن طفـٌل صغيٌر ُيـحـبُّ األزهاَر ُحـّبًا جـّمــًا، كما أنَّ 
اإلمبراطـوَر ُيـحـبُّ األزهاَر أيضًا، فقّرَر إعالَن مسـابقة ألطفـال البالد َيـمنَـُح 
فيهـا مـن يأتيـِه بأجمل األزهـار جائزًة عظيمـة، وأعطـى ُكاّلً من الـُمتسـابقيَن 
أصيـَص بـذور. هّيا ُنتابْع معًا ما حدَث، ونكتشـف العبرَة فـي قّصة »األصيص 

الفارغ« من سلسلة »مكتبة الطفولة«.
ف: د. ميساء ناجي.                  رسوم: أحمد حاج أحمد. ترَجـَمـْتـها بَتصرُّ

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

أنا أصيل!

لماذا َخِسـَر األرنُب 
ـباق؟ السِّ

أجمُل هدّية!

رايع البيئة

األصيُص الفارغ

إعـــــــداد: ســـــــالم الحمـــــــد

رسوم: رامي األشهب

قصيــــــدة
ديـــواُن طفـولتنــــــــا

بي العلوش 
ُ
ِشعر: أ

قّطيت سمـر

ـــْر   ـــمــــ ــــّطــــتــــي َس ِق
ـــْر ـــم ـــَق ــــُه ال ــــبِ ــــش ُت

ـــْت ــــ ـــا أَت ـــَون ـــْح ــــ َن
ــْت ــَك ـــ ــا َش ــه ـــ ــوَع ُج

ــــا: ــــف ُقــــــْلــــــُت آِس
ــى  ـــ ــَف ـــ ــَت ـــا اخ ـــن أكـــُل

ـــْت ـــَك ــــ ـــي َش ـــت ـــّط ق
ـــْت ـــَك ــــ ـــي َب ـــت ـــّط ق

ــْر ــَم ـــ ــَه ـــ ــا اْن ــه ـــ ــُع َدْم
ــْر ــط ــَم ـــ ــا ال ـــ ــم ـــ ــَل ــث ِم

ـــْر!  ـــم ـــــري َس ـــــبِ اْص
ـــْر! ـــظ ـــنَّ ـــي ال ـــن ـــِع أْم

ـــــا ــــــــــــــــاِزٌح أن م
ـــــا ُهـــنـــا ـــــن ـــــُل أك

ــْك ــم ــسَّ ـــَو ال ــــ ـــا ُه ه
ـــــــمـــــــا َحـــَســـْك ُدوَن

َرأْت ِحــيــنَـــــمــــــــــــــا 
ـــا َدَنــــــْت ـــه ـــَل ــــ أْك

ـــَرْح ــــ ـــَف زاَدهــــــــا ال
زاَدهــــــــــا َمـــــــــَرْح

ــــْر ــــم ــــي َس ــــت ــــّط ق
ـــْر ـــم ـــَق ــــُه ال ــــبِ ــــش ُت

ــا! ــه ـــ ــبُّ ـــ ـــْم ُأِح ــــ َك
ــا! ــه ـــ ــبُّ ـــ ـــْم ُأِح ــــ َك
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ـــــاٌت ربــيــعــيَّــْة ـــــراش ف
ُنـَرْفـــِرُف، والـحيــاُة لـنـــا،
ُمــوسيقــا الَكـــْوُن  َيِفيــُض 

ـــْة ــــ َوْرِديَّ ــــالُم  األح لـنـا 
ــْة ــٍة حــريــريَّ ــح ـــ ــن ـــ ــأج ب
ـــْة وُح ُســـوِريَّ ـــرُّ ــــ ــا، وال ــن ب

قحطــــان بيــــرقـــدار


