
نيسان  2022 م
827



     

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

43 38 30 18
هرُة وقطرُة  الـزَّ

الّندى  
فـــرفـــور 

أنـــــا الـمّطاطوفــرفــر
والغّسالة!

فُق  الـرِّ
بالـحيوان 4

في هذا 
العدد

ميس فاضلحيدر أحمد

نديم محمد عليليالس نزيها

6 سنوات

9 سنوات

8 سنوات

10 سنوات
أليسار شريف

7 سنوات

حمزة أحمد
3  سنوات

أبـي
ـُلـني ما  ُهـــَو ضياُء أيامي ُكـّلها، وُهــَو الَعْطُف الذي ُيظلِّ
حييت. يرعاني، وُيعطينـي، وُيكِرُمـني، وُيعلِّـمني بال ُحدود. 
ـامخ، وِعشـُت مَعــُه الـُحبَّ  ـِه الـحنون الشَّ ترعرعُت في ظلِّ
األنقـى. يزرُع األمَل في دربي، وَينَصُحـنـي دائمًا بأْن أقوَل ما 
ُهـَو خيٌر، وأفعَل ما ُهـَو خير. إّنُه ُقدوتي في حياتي، ألّنُه مثاُل 
األخالق الـَحَسنة في نَظري، وال أنسى كلماتِِه وإرشاداته التي 

كانْت وستبقى شمَس أوقاتي ُكـّلها. 
لقد بـذَل ألجلي الغالـي والرخيص، وعلى وجِهـِه بسـمُة 
مـود، وكاَن إْن رآنــي حزينـًا لسـبٍب ما، مسـَح  اليقيـن والصُّ
على َشـْعري بيِدِه الـطَّــيِّبة، فإذا بـي ُأحلِّــُق في أجواء الفَرح 

والـُقـّوة. 
قـاء! مـهـمـا  ـمّو والنَـّ أبــي الغالـي! ُدمَت لـي يا منبَع السُّ
مـُن فإّنني علـى العهِد بـاٍق، وُحـبُّـَك فـي قلبي كبيٌر  مــرَّ الـزَّ
نـي بالطَّاقة والعزيـمـة، وَيْدَفـُعـنـي إلى االجتهاد  كبيـر، ُيـِمدُّ

جاح. والنَـّ

قحطان بيرقدار



ـــــــــة الزهرُة قصَّ
وقطرُة الّندى

احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

رسوم: ريم نظام قصة: نرجس عمران
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في حديقة الحـّي مجموعٌة رائعة من األزهار، وكانت هناك زهرٌة صغيرٌة تنبُت ُقرَب أحد المقاعد، لذلك 
فهـي وحيدٌة ُمعظـَم الوقت إاّل صباحًا حيَن تزوُرهـا قطرُة الندى، وتلعُب معها، وتتزحلُق على أوراقها حينًا، 

وُتدغِدُغها حينًا آخر، فتسعُد بها الزهرة، وتضحكان كثيرًا.
وهكذا، ُتـمِضياِن معًا وقتًا ُمـمتعًا ُسرعاَن ما ينتهي حيَن ُتوّدُع قطرُة الندى الزهرَة لُتكمَل عمَلها في الجوار، 
أو تعود مع الُبـخار إلى السماء، حينئٍذ تشعُر الزهرُة بالوحدة، وتنتظُر صباَح اليوم التالي بشوق، وقد توّلدْت 

بينها وبيَن قطرة الندى محّبٌة كبيرة.
لكْن يا لألسـف! لم تأِت قطرُة الندى هذا الصباح، ولم تأِت في صباح اليوم 

الـذي تالُه أيضًا، وهذا ما أحزَن الزهرَة التي شـعرت بالضيق، فانحنت 
ذابلـًة علـى األرض، وغـَدْت عائقًا فـي طريق النمالت النشـيطات 

اللواتـي اسـتغَرْبَن ُوجوَدها على األرض، فسـألتها إحدى 
النمالت: لماذا أنِت حزينٌة هكذا أيتها الزهرة؟ 

أجاَبـت الزهـرُة بـُحزن: لقد اشـتقُت إلى صديقتي قطـرة النّدى التي كانـت ُتوِقُظني باكـرًا، ونلعُب معًا، 
لكنّـها لم تأِت منُذ أيام .

 قالت النملة: لكنَّ الجوَّ أحيانًا ال ُيالئـُم قطرَة الندى، فتغيُب في البرد والحّر الشـديَدين. إنها رقيقٌة جدًا. 
ينبغي أن تعتادي غياَبـها، فقد يطوُل أحيانًا، لكنها ستعوُد بالتأكيد. 

قالت الزهرة: لكنّني ُأحسُّ بالوحدة ِمـن ُدونِـها .
صاحت النملُة وصديقاُتـها اللواتي َوقْفَن خلَفـها: ال عليك أيتها الزهرة! سنكوُن صديقاتك، ولن َتشُعري 

بالملل.
ُسـّرت الزهـرة، وحاولت أن ترفَع رأَسـها فِرَحـًة بصديقاتها النمالت، لكنها لم تسـتطع، فسـألتها إحدى 

النمالت: ما بك؟
أجابت الزهرُة حزينًة: إنني ُأحسُّ بالعطش، فمنُذ غابت قطرُة الندى لم أرتشـف الماء. أين هي اآلن؟ أين 

أنِت يا قطرَة الندى؟! 
وراحت ُتنادي بأعلى صوتها: ندى! ندى!

حاولت النمالُت ُمساعدَتها، وَدْفَعـها إلى األعلى، لكْن ُدوَن فائدة، َفـُرْحَن ُيناِديَن مَعها: ندى! ندى!
لكنَّ الغريَب أّن األطفاَل في الحديقة ُيناُدوَن أيضًا: ندى! ندى!



رسوم: محمد ديبو

قصيــــــدة
ديـــواُن طفـولتنــــــــا

ِشعر: إبراهيم عباس ياسين

ح
ّ

الفــــل

إذا اعتلى الّصباْح
بنُوِرِه الـَوّضاْح
يخفُّ مثَل الطَّيِر
ُمْستبشرًا بالخيِر

َيرُقُب َوْجَه الّشمِس
كأّنُه في ُعْرِس

يقوُل: »يا اللُه«، ثـمَّ يمضي
َيْفَلـُح َصْدَر األرِض

وَينْـُثـُر الـُحبوبا
ُمغنّيًا َطـُروبا

فإْن أتى الّربيُع بعَد أْشُهــِر
هوَل كالبِساِط األخضِر َتـَر السُّ

ثـمَّ تعوُد التُّربُة الّسمراُء
كأّنـها حديقٌة غنّـاُء

فالخيُر معقوٌد على َيَديِه
، في عينَيِه ، ُكـلُّ الـُحبِّ والـُحبُّ
تحيا لنا – ما ِعشَت – في َنـجاْح

ـنا الفاّلْح! يا َعــمَّ

***

قالت النملُة ُمستغربًة: ما الذي َيـحُدث؟! 
وإذ بقطرِة ماٍء تسقُط فجأًة على الزهرة، ففرحت بها كثيرًا، وأحّست باالنتعاش، ثـّم رفعت رأَسها، وقالت 
لهـا: صديقتي قطرة الندى! هل ُعدِت؟ كم اشـتقُت إليك! لقد اعتدُت أن ُتوقظيني صباحًا، فمتى سـتعوديَن 

لنـمرَح كما ُكـنّا؟
أجابـت القطـرة: حيَن يصبُح الجوُّ مناسـبًا سـأعوُد حتمًا، لكنني أحسسـُت بأنَّ أحدًا يحتـاُج إلـّي، لذلك 

جئُت مَع ُدموع ندى الطفلة الصغيرة.
قالت الزهرُة ُمستغربًة: طفلة! أّي طفلة؟

أجابت القطرة: الطفلُة التي تجلُس على المقعد.
نظرت الزهرُة نحَو المقعد، فرأت طفلًة تبكي، وُدموُعـها تسيُل بغزارة،  وبعُض األطفال ُيناُدوَنـها: ندى! 

مية. ـها، وقالت لها: ال تبكي يا صغيرتي ندى! ها قد وجدُت لِك الدُّ تعالي هّيا! ثـّم اقتربت منها أمُّ
فرحت ندى الصغيرُة، واحتضنت ُدميَتـها، وركضْت ُمسرعًة نحَو أصدقائها.

نظرت الزهرُة إلى القطرة قائلًة: الّطفلُة ندى لطيفٌة تمامًا مثل قطرة الندى.
قالت النملُة سعيدًة: ألـم ُأخبِْرِك بأّن قطرَة الندى ستعوُد بكلِّ تأكيد؟

أجابت الزهرة: صدقِت يا صديقتي! سأنتظُر ُقدوَمـها كلَّ صباح.
كانـت الزهـرُة كلَّ يوم ُترِسـُل إلى قطرة النـدى تحّيًة ُمعّطرًة مَع نسـمات الصباح، قائلًة لها: تشـتاُق إليك 

باُح، وموعُدنا قد حان يا صديقتي! الزهرُة يا قطرَة النّدى! ها قد أتى الصَّ
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سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعَبًا عندما تنطُق الصُّ

رسوم: عدوية ديوب

زينــــــة 
عىل خشبة الـمسرح

قصة وسيناريو: أريج بوادقجي

ت تت مر مر مرحبًا 
أعّزائي الجمهور!

 نسيُت ما أريُد أن أقول!
أنا خائفة!

ما بِك يا زينة؟

ال شيء... 
واااااع... 

سأنسحُب غدًا.

ما الذي ُيـخيُفِك 
يا زينة؟

رّشَحـْتني الـُمعّلمُة إلى 
أداء دور البطولة في عرٍض 

مسرحـّي مدرسـّي.

َمـن هذِه التِّـلميذة؟!
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جميٌل يا زينة! ُمباَرك... إّنُه خبٌر ساّر.

ألسباٍب عّدة. أتخّيـُل نفسي.
ماذا إْن تعّثرُت، وأنا على خشبِة 

المسرح أمام الجمهور؟!

وماذا إْن نسيُت 
ُجملًة أو ُجملَتيِن 

من الـنَّّص؟!

وااااااع...
وماذا إْن ضحَك 

الجمهور؟

ههههه... وهو 
المطلوب! 

َفـْلَيضحِك الجمهوُر، 
ِحك! ولُتشاِركيِه الضَّ

أهذا هو رأيُـَك
يا يزن؟!

نعم، يا زينة!

ماذا؟! سَتنَسِحبين؟ لماذا؟ال، ال، لكنّني سأنَسِحب!

ماذا سَيـحُدث؟ ستنهضيَن ُمـجّددًا. األمُر بسيط. في إمكانِِك ارتجاُل 
عبارات ُمناسبة حسَب الموقف، وال سّيـمـا أّنك َحّضْرِت الـنَّصَّ جّيدًا.
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ُثكم عن أطول نفٍق مائـّي في العالم. إّنُه األعجوبُة المائّية الـُمذهلة التي تبدُأ  أصدقائي! سُأحدِّ
من جنوب سورية، وتحديدًا من سهل حوران )مدينة داعل(، وتنتهي في األردن )أّم قيس(. 

ماذا تعرفون عنه؟ ولماذا هو أعجوبٌة تاريخّية؟ هّيا بنا نتعّرف!

نفــُق داعــــل بصمات شرقية
  ِمـــــن إبــــــداِعهـــْم َنْقتبـس...

إعداد: لمى بدران

آالُف األمتار 
 
ً
تربُط ُمدنا
رومانّية!

يبلُغ طوُلــُه نحو )170 
ُمدنـًا  يربـُط  وكاَن  كـم(، 
رومانّيـة عـّدة قديمـًا، وهو 
أطوُل بتسـع مّرات من ثاني 
أطـول نفق في العالـم، ذاَك 
الـذي يقُع فـي إيطاليـا. إّنُه 
تحـت  مائّيـة  إمبراطورّيـٌة 
األرض. ُأنِشـَئ فـي عصـر 
اإلمبراطـور »هارديان« عام 
العمـُل  واسـتمرَّ  )130م(، 
على إنجـازه ثمانيـَن عامًا. 
حـرف  شـكِل  فـي  بدايُتـُه 
)U(، وذلـَك لتجميـع مياه 
القريبـة  والينابيـع  األمطـار 

منه. 

حضاراٌت عريقٌة
وَة المائّية تنقُل الثَّ

نعـم، يـا أصدقائـي! إّنُه نفـٌق كبيـٌر ُمذِهل، 
يجمـُع المـاَء، وُيوّزُعـُه علـى مناطـق واسـعة، 
وتكمـُن البراعُة في هيكلّية النفـق الـُمكّون من 
عاتـه وفي دراسـة  قسـَمين أساسـّيين وفـي تفرُّ
منسـوب المياه وجدوى وصولها إلى األراضي 
ـّكان آنذاك، وُيالَحُظ علـى جوانب النّفق  والسُّ
عنَد بعض امتداداته مـكاٌن لإلضاءة والقناديل، 
ومانّيـة والعربّية  وثـّمــَة كتابـاٌت باللُّغَتيـن الـرُّ
ُوِجـَدْت علـى جداره، وهـذا يدلُّ علـى عراقتِِه 

وعلى الجهد الكبير الذي ُبِذَل في إنجازه. 

ثـــــــــــــروٌة 
جيُب احلفاُظ عليها... 

ال ُبــدَّ أن يتأّثــَر نفـٌق قديم كهـذا بالعوامل 
الطبيعيـة كالـزالزل، وهـذا مـا أّدى إلـى َرْدم 
بعـض أماكنـه وإلى َتشـقُّق جدرانه بسـبب قّوة 
تدفُّق المياه داخَلُه، وبما أّنُه ثروٌة يجُب الحفاُظ 
عليها، طالَب كثيٌر من العلماء والباحثين بتأهيله 
من جديـد كي يبقى حافظًا للثروة المائّية وُتراثًا 
ال يـزول، كما أّن االهتماَم به يفتـُح أبوابًا كبيرًة 

ياحة. للسِّ

واآلن، ما 
رأيكم في نفق داعل، 

أو مـا ُيسـّمـى )الديكابلـوس(؟ 
هل كنُتـم تعلموَن أنَّ نفقًا مائّيًا سـورّيًا 
ُأردنّيـًا هو األطـوُل في العالـم؟ أخبُِروا 

أصدقاَءُكـم أنَّ فـي وطنِنـا عجائَب 
وإبداعاٍت ال تنتهي.
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ـــــــــة ـُق قصَّ
ِّ
كيَف ُتـحل

ائرات؟ الطَّ
احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

رسوم: رامز حاج حسين ترجمة: تانيا حريب قصة: أديتي ساراواجي

ـــــــــة قصَّ
ُمرتجمة

ثـّمـَة فتـاٌة ُتدعى سـارال، ُتـحـبُّ ُمشـاهدَة الطيور، 
وهـي تطير. ذاَت يـوم، فـي درس العلوم، نظـرت عبَر 
النافذة، فرأت نسـرًا في السـماء. ال ُبّد أن يكوَن النسـُر 
سـعيدًا جـدًا! كمـا أعجَبـْتـهـا رؤيـُة الطائـرات، وهي 

ُتـحلُِّق عاليًا.
سألْت ُمعّلمُة سارال الجديدة: أنِت ُهنا! ما اسُمِك؟ 

أليَس من الـُمفتَرض أن َتنُظري إلى السبُّورة؟
نهضـت ســـارال علـى عـَجـــٍل، وقـالت: آسـفٌة 
يا ُمعّلمتي! لقد شـاهدُت نسـرًا، وأتمـنّـى أن أسـتطيَع 

الّطيراَن مثَل الطير أو الطائرة!
- ما اسُمـك؟

- سارال.
قالـت الـُمعّلمـة: أوه! يـا لـُه من اســٍم جميل! هل 
تعلميـَن أّن سـارال هـو اسـُم أّول امـرأة هندّيـة عملت 
بصفة طّيار؟ وأنا اسمي همسـة، ومعناُه بجعة، والبجُع 
مـن أكبر أنـواع الطيور. عليِك قضـاُء بعض الوقت في 
المكتبة يا سـارال، ففيها ُكتـٌب عّدة تتحّدُث عن الطيور 

والرحالت الجّوّية والطائرات.
بعـَد أّيام قليلة، شـعرت سـارال بالسـعادة ألنها 
تعّلمت كثيـرًا عن الطيور والطائـرات. تعّلمت أّن 
البشَر ُيـمكنُـهم الطيران أيضًا، لكْن ليس بالطريقة 
التـي تطيُر بهـا الطيـور، إذ ُيـمكنُنا الّسـفر إلى أيِّ 
مدينـة فـي العالم على متن طائـرة، وهي من أعظم 
االختراعـات البشـرّية، وبهـا ُيـمكِنُنـا أن نحظـى 

بـُمتعِة التحليق جّوًا.
ُتـَعــدُّ الطُّيوُر مخلوقاٍت جوّية، وال تحتاُج إلى 

آلـة خارجّية لتطيـر، وعادًة مـا يكوُن جناحـا الطائر 
أكبَر من بقّية جسـمه، كما أّنـهمـا خفيفاِن جّدًا، وهذا 

ـُل عليه الطَّيران.   ما ُيسهِّ
الطائـراُت ضخمـٌة وثقيلـٌة جـّدًا، ولهـا، تمامـًا مثـل 
الطيور، جناحاِن ُيساعدانِـها في التحليق، ويأخُذ جناحا 

الطائرة شـكاًل ُيشبُه جناَحـي الطائر، فالجناُح ُمـنَْحٍن 
من األعلى وُمسـطٌَّح في األسـفل، وهذا ما ُيساعُد 

الطائرَة في التحليق عاليًا في السماء. 
ُتَرفـِرُف الطيـوُر بأجنحتهـا لتطيـر، لكنّنـا 

ُترفـرُف  طائـرًة  قـّط  نشـهْد  لـم  بالتأكيـد 
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بجناحيها، فالطيوُر تفعُل ذلَك ألنها تسـتخدُم الرياَح لدفِع أجسامها نحو األعلى، 
والطائراُت أيضًا تطيُر بمسـاعدة قّوة الرياح، لكنّـها تستخدُم ُمـحّركاتها لتوليد 

رياح َتتدّفُق أسفَلـها. 
ُيعـدُّ الـُمحـّرُك آلًة قوّيًة جـّدًا، تعمُل كما لو أنها عقُل الطائرة، وتسـاعُد في 
دفع الطائرات فوَق األرض والـُمضّي ُقـُدمًا، وحيَن ُتـحِرُق تلَك الـُمحّركاُت 
الوقوَد، ُتطلُِق غازاٍت ساخنًة بُسرعاٍت عالية، تدفُع الهواَء خلَف الـُمحّرك، 

وهذا ما يجعُل الطائرَة تتحّرُك نحَو األمام.
ثـّمَة سّياراٌت ومركباٌت ُأخرى ذوات ُمـحّركات تدفُعها نحَو األمام 
أيضًا، لكنّها ال تسـتطيُع التحليَق عاليًا في السـماء مثل الطائرات التي 
تتدّفـُق الرياُح فـوَق أجنحتها الـُمشـابهة ألجنحة الطيـور، وتحَتـها، 

وتجعُلـها ترفُع الطائرَة في اّتـجاه السماء، وُتبقيها هناك. 
للطائرات ذيوٌل، مثل الطيور تمامًا، ُتـحافُظ على ثباتها، وُتسـاعُدها 
فـي تغييـر االّتـجـاه، وتحتـاُج الطائـرُة إلى ممــرٍّ طويل وكبيـر لإلقالع 
والهبـوط، وُيدعى هـذا الـممـّر »الـمـدرج«، وعلى الطائـرة أن تنطلَق 

بسرعٍة على هذا الـمدرج قبَل أن تتمّكـَن من اإلقالع في الهواء.
رعة لإلقالع في  كما تحتاُج الطائرُة إلى اكتسـاب َقْدٍر كبير من السُّ
الهواء، وتسـتطيُع غالبّيُة الطائرات أن ُتقلِـَع إذا تحّركْت بُسرعٍة كافيٍة 

فحسب.

ُيـَعــدُّ الـمدرُج ُجـزءًا ُمـهـّمـًا من المطار، ألّنُه يمنـُح الطائرات وقتًا 
كافيًا لزيادة ُسرعتها واإلقالع في نهاية الـمطاف.

تعلــُم الطائراُت إلى أيَن عليهـا أن تّتـِجَه، ألّن الطّياريـَن َيُقوُدوَنـها، إذ 
يتـحّكـُمـوَن بها من مكاٍن فـي ُمقّدمتها ُيدعى »قمرة القيـادة«، ويبقوَن على 

اّتصـاٍل مـَع المطار الذي أقلَعْت منـُه الطائرُة، والمطار الذي سـتهبُط فيه عبَر 
أجهزٍة دقيقة وحديثة جّدًا.

وكمـا أّن فـي األرض إشـارات مرور وشـرطة لـُمسـاعدتنا في 
ـوَن ُيـخبُِروَن الطّياريَن متى  ُعبوِر الطُّرق، ثـّمـَة ماّلُحوَن جّويُّ

وأيـن ُيـحلِّـُقـون، ومتـى ُيـمكِنُـهـم اإلقـالع أو الهبوط 
بأمان.

إّن الطائـرَة فـي الحقيقـة هي طائـٌر عمالق، 
فهـي ليسـْت في شـكِل طائٍر فحسـب، بل 

تسـمُح لنا بالطيران، وإْن لـم يُكْن مثل 
الطيور تمامًا.

وهكذا، فإّن سارال ترغُب 
حينمـا  ُتصبـَح  أن  فـي 

ُتـحّلُق  تكبُر طّيـارًة 
بالطَّائرات.
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سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعَبًا فـرفـور وفـرفـرعندما تنطُق الصُّ

رسوم: وائل علي قصة وسيناريو: ضحى جواد

فرفور! أنا جائٌع 
يا أخي!

وأنا جائٌع مثلَك 
يا فرفر!

لقد تعبُت، ولم أعد 
أقوى على الحركة.

اصبْر يا أخي! إنني 
أبحُث عن شيٍء ُيؤَكل.

انهْض يا فرفر! 
أظنُّـها قد ُفـِرَجت.

ماذا تقصُد يا فرفور؟!
هل سُتـمطُِر السماُء طعامًا؟!

انُظـْر! لقد عاَد الفاّلُح 
من حصاد حقلِه، ومَعُه 

كثيٌر من القمح.

القمح! أممم لذيذ!
ل! هذا طعامي الـُمفضَّ

حمَل الفاّلُح 
أكياَس القمح 

إلى مخزِن 
الـُحبوب.

ثـّمـَة كثيٌر من 
حبوب القمح ُهنا! 

هّيا نجمعها 
بُسرعة!

لقد َجمْعنا الـَحبَّ الـُمتناثَر 
على األرض ُكـلَّـه.

هذه كمّيٌة جّيدة، 
تكفينا شهورًا عّدة.

ثـّمـَة الـمزيُد 
في الداخل.

ما َجمْعناُه يكفينا
 يا أخي! ساعدني

في نقله إلى ُجحرنا!

إذا دخلُت مخزَن 
الحبوب فسأحصُل 
على كمّيٍة أكبر من 

القمح.

انتظرني في مكانِك. 
لن أتأّخر.

ُعـْد يا أخي! ال تُكْن طّماعًا!

النَّـجدة! النَّـجدة!

ميااووو...

ارُكْض بُسرعٍة 
يا فرفور!

وحّباُت القمح؟!

يا ويلي! قليٌل من 
القمح كاَن أفضَل من 

كثيٍر َيحرُسُه ِقّط.

أيَن سَتـهُرباِن 
منّـي؟! مياااوو...

لقد َخِسْرنا كثيرًا 
من القمح.

لو لـم تطمْع بما هو 
لغيِرَك َلـَمـا َخِسْرَت 

ما ُهـَو لك.
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أسرار الطبيعة
يف ُكــلِّ خليَّـــٍة منجــُم أســـــرار

إعداد: ديمة إبراهيم

أصدقائـي األعـّزاء! سـأتُرُكـكم غارقيـَن في 
دهشـتكم علـى أمـِل أن ألقاكـم، وفـي جعبتـي 

أعجوبٌة جديدٌة من عجائب الطبيعة الرائعة.

ْتـها من  ماذا أرى؟! أَهـَبـَطْت قوُس ُقَزح من السماء، وسالْت بنعومة على هذه الجبال، فروَّ
ألوانها الرائعة، وصبَغْت ُتراَبـها بكثير من الـَجمال والدهشة أم أّن ما أراُه ليَس سوى لوحٍة زيتّية 

ساحرة ُمعّلقة على الجدار؟! تعالوا معي ُأعّرفكم حقيقَة األمر يا أصدقائي!

ْت؟!
نَ كيَف تلوَّ

تشـّكلْت 
هذه الجبـاُل من المعادن 

ومـن الحجر الجيرّي، وذلـك عبَر )24( 
مليون سنة، لكْن كيَف وصلت المعادُن البّراقُة إلى 

خور؟ إنَّ المياَه الجوفّية  هذه الجبال؟ وكيَف لّوَنِت الصُّ
تترُك في أثنـاء انتقالها عبَر ُحبيبات الحجر الرملـّي بعَض 
المعادن التي تترّسـُب بيَن ُحبيبات الرمـل، وتتراَكـُم مَع 

مرور الزمن لَتُسـدَّ الفراغـاِت الرملّية، وتجعَلها ثابتًة 
فـي مكانهـا، وهكـذا ُتضيـُف المعـادُن إلـى 

الحجارة ألوانًا رائعة.

جباُل دانكسيا

جباٌل وألوان
بألـوان  ُملّونـٌة  إّنـهـا جبـاٌل  نعـم، 
خاّلبـة، ُتدعـى جبـال دانكسـيا. تقـُع 
في الصيـن، وُتَعـدُّ مـن أروع عجائب 
التكوينـات الجيولوجّيـة فـي العالـم، 
جات اللونّيـة الـُحْمر  وتتمـّيــُز بالتَّدرُّ
التـي تتداَخـُل مَع ألـواٍن ُأخـرى عّدة، 
قـوس  »جبـال  عليهـا  ُيطَلـُق  لذلـك 

ُقـَزح«. 

ارتفاعاٌت شاهقة!
دانكسـيا  جبـال  ارتفـاُع  ُيـراِوُح 
و)3800(   )2000( بيـَن  الضخمـة 
متر، وتمتدُّ على مساحة )320( كلم، 
وقد أسـهمت الرياُح إلـى حدٍّ كبير في 
تكويـن تلـك الجبـال وتلوينهـا بهـذه 
األلوان فائقة الـَجمال التي تبدو عليها 

اآلن.
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بريد األطفال
واحــــُة اإلبــــداع الطُّفــــويّل

ـائهسليمان العيىس العصفوُر التَّ منى فايز بدر
مريم اللحام)9 سنوات(

ذئـُب تسـمانيا، أو نمُر تسـمانيا حيـواٌن منقرض، 
كان أكبـَر الحم جرابـّي في العصـر الحديث، وكان 
موطنـه األصلـّي أسـتراليا 
وغينيــا  وتسـمـانيــا 
أنه  وُيعتَقُد  الجديدة، 

انقرَض في القرن العشرين.

معلومة مفيدة
طرفة أعجبتين

، وصّممُت على أصدقائـي األحبـة! سـأحّدثكم اليوم عن تجربتـي المميزة لـّمـا قـرأُت »ديوان األطفال« للشـاعر  ال ُتوَصـف. مـن القصائد التي أعجبتني قصيـدة »منى الصغيرة قـراءة الديوان كّله وفهم معانيه، وقد نجحُت بذلك، وكانت سـعادتي الراحل سـليمان العيسـى. إنها تجربٌة جميلٌة جدًا ورائعة. وضعُت نفسـي أماَم تـحدٍّ
تقـول«، وال سـيّـما أّن اسـمي منـى أيضـًا، فشـعرُت كأّن 

ني بالتحديد. الشاعر سليمان العيسى فنّاٌن  القصيدَة تخصُّ
ـعر حّقـًا، فنّاٌن ألنه كتَب شـعرًا لألطفال وللكبار،  في الشِّ

وكتـَب عـن كثير من القضايـا التي تهــمُّ الناس، وعلى 
الرغـم مـن الصعوبات التي واجهتـه في حياته 
ـعَر  إاّل أنـه تخّطاها كّلها، وبقـَي يكتُب الشِّ

الجميل والـُملتزم الـذي ال يزاُل يعيُش 
في وجدان الناس.

الـجواب: 
ُّـَلْحفاة. الس

أحجية
مـا اسـُم الحيـوان الذي 
يكوُن َعْظـُمــُه في الخارج، 

وَلـْحـُمـُه في الداخل؟ 

في إمـكان اإلنسـان العيش بُكليـٍة واحدة، 
لكـْن مـن الـُمهــّم الحفـاظ علـى نمـِط حياٍة 

صّحـّي لحماية الُكلية الـُمتبّقية. 

معلومة مفيدة

غزل ديوب
 )12 سنة(

تيم زنبركجي
 )10 سنوات(

ها، فأشـارت لها صديقُتـها رشـا إلى األعلى، فرأت عصفورًا يطيُر داخَل الصف.  وري. يأكُل سألت صبا: كيَف أتى إلى هنا؟ أجابت رشا: َدخْلنا الصفَّ صباحًا، فوجدناُه داخَله. يبدو أنه دخَل من دخلت صبا صفَّ حـن، لكـنَّ العصفوَر ُفتـات الخبـز. هيا ُنطعمه! صنـَع بعُض التالميذ صحنـًا ورقّيًا، وأخذت حال قطعًة من خبز شـطيرتها، النافـذة. قالـت حال: ال ُبّد أنه جائع. مـا رأيكم في أن ُنطِعَمه؟ قالت صبا: إنـه عصفوُر الدُّ رفَض االقتـراب. ولـّمـا جاءت الـُمعّلمـة أخبَرها التالميُذ وجعَلْتـهـا ِقطعـًا صغيـرًة جـدًا في الصَّ
بمـا يجري. قالـت صبا: معلمتـي! ما رأيك فـي أن ُنغنّـَي 

لُه قصيدة، فلعّلُه يشـعُر باألمان، ويتناول الطعام؟ ُأعِجَبت 
المعّلمـة باالقتراح، وبدأ األصدقاُء بالغنـاء، فإذا بالعصفور 

وأطلَقُه في السماء، وكان العصفوُر يزوُر التالميَذ كلَّ يوم، ويقُف نادت المعّلمُة حارَس المدرسـة، فأتى، وأمسـَك بالعصفور برفق، ُيزقـزُق فـَرحًا، ويتنـاوُل الطعام. فرَح التالميـُذ كثيرًا بذلك، ثم 
ُد لهم. ـهم، وُيغرِّ عنَد نافذة صفِّ

مروة السليمان
)11 سنة(

قـاَل الطفُل ألّمه: أعطيني نقـودًا ألقّدَمـها إلى 
ُجل الذي ُينادي في الشارع. فرحت األمُّ بقلب  الرَّ

طفلها الطّيب وُحبِّه فعَل الخير، 
فأعطته النقود، ثـّم سـألته: ماذا 
ُجل؟ قـال الطفل:  ُينـادي الرَّ
»آيـس  ُينـادي:  إنــــه 

كريم... آيس كريم«!
حال محفوض
 )9 سنوات(
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راما طه

رند صالح

جنى علي

رند مظلوم

رنيم العاقلدعاء حسن

روني قندلفت

زينة سعود

رند سرحيل

فنانو المستقبل
ة حريَّ يف ريشتهم ألواُن الطَّيف السِّ

رهف كحلة
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شام النقري

الرا صهيوني

ماسة آغا

لينا الحكيم
7 سنوات

محمد باسل عاصيفرح سلوم

وائل معراوي

ناهي أبو سرحان
13 سنة

زين رجوب

سنا صافي
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قصة وسيناريو ورسوم: رامز حاج حسين

سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعَبًا أبو حمدو  وعجاجعندما تنطُق الصُّ

لسـلة مـن  ُيرافِــُق أبـو حمـدو وعجـاج فـي هـذِه السِّ
ُمـغامراتِـهمـا العالـَم الّتاريخـّي »برهـوم األُحفورّي« في 

ورّية الغنّية بالحضارِة والّتاريِخ الـُمشِرق. رحلتِِه االستكشافّية عبَر الجغرافية السُّ

الـحيثـّيـون
11

ُيطِلُّ الّصباُح الربيعــيُّ الجميل 
ّمان الوادعة. على قرية تّل الـرُّ

إلى أيَن الـمسيُر اليوم 
يا صديقي برهوم؟!

سنذهُب الستكشاف حضارٍة 
امتّدْت من بالد الشام والعراق 
إلى حوض األناضول ُكـّله، 

وهي حضارُة الـحيثـّيين.

إنها مساحاٌت شاسعة تلَك التي 
نعم، يا عجاج!سيطَرْت عليها مملكُة الـحيثـّيين.

 لقد كانوا أصحاَب ريادٍة وحضارة، 
وتـمّيزوا بجودة مصنوعاتهم ودّقتها، 

من األواني الزجاجّية إلى المعادن وَصْهـِرها 
ها الخيول. وصناعِة األسلحة والعربات التي تجرُّ

يبدو أنهم كانوا 
بحقٍّ أصحاَب 

ريادة.

وُيقاُل إّنـهم أّوُل 
من صهَر الحجارَة 

النيزكّية.

أبا حمدو! 
قلُت لك إّنـني من 

نسِل الفضائّيين، وُهناَك 
نيزٌك حمَل أجدادي 

إلى هذه األرض.

ليَس هذا وقَت المزاح! 
ْم معلوماٍت ُخّلبّيًة  ال ُتقدِّ

يا عجاج!

أرْح نفَسَك يا عجاج!
 َدْعُه ُيكمل!

لقد كاَن الـحيثـّيوَن يصهروَن المعادَن، 
ُعوَنـها في صناعاتهم الـُمتنّوعة  وُيطوِّ
)صحون، مالعق، عربات، رماح...( 

وكّل ما يلزُم حياتهم ومعاركهم، حّتى لـّمـا تقّسَمْت 
مملكُتـهم فإنها تقّسـمْت إلى ممالَك صغيرة

وَح الحضارّيَة َعـْيـنَـها   تحمُل الرُّ
)حلب، حماة، قرقميش(.

وهم أّوُل من صنَع 
الـمناقيش!

اغُرْب عن وجهي يا عجاج! 
ههههههههههه

آٍه من عجاج وتعليقاتِه!
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  َمـَحـّطــات
ِمـْن ُهـنا وُهـناك...

إعداد: بتول يوسف

الـمّطاط

ُتريُد  بأّنَك ال  بيديك؟ هل شعرَت  ْسـَتـها  ُكرًة طرّية، وَتلـمَّ هل أمسكَت 

َتـْرَكها ألّنها ُمريحٌة وُمـمتعة؟ ال عجَب في ذلك، فهي ُكرٌة مّطاطّيٌة ُدوَن شّك. 

ما الـمّطاط؟ كيَف ُيصنَّع؟ وفـيـَم ُيستخَدم؟ 

تعالوا معي ُأعّرفـُكم إّياُه يا أصدقائي!

بيعـيِّ  ِمـَن الطَّ
إىل االصطناعـّي

لـم َيُعد الـمّطـاُط الطبيعـيُّ قادرًا على سـدِّ 
مختلـف الصناعات، وِمــن ُهنا بـرزْت حاجٌة 
ُملـّحـة إلى صناعة مـاّدة ُأخرى ُتشـبُه الـمّطاَط 
ــَر األلمان نوعًا  ُه. َحضَّ الطبيعــّي، ولها خواصُّ
ٍب غير ُمشبع  من الـمّطاط، وذلك بَبْلـَمـَرِة ُمركَّ
ُأطلَق عليه اسـم »الـمّطـاط المثيلــّي«، وُيَعـدُّ 
العالــُم المشـهور »فاراداي« أّوَل من اكتشـَف 
أّن الـمّطاَط الّطبيعــّي يتكّوُن من خمس ذّرات 

كربون وثماني ذّرات هيدروجين.

صناعاٌت ال ُتَعـدُّ
 وال ُتـحَصـى!

بسـبِب متانـة الـمّطـاط وُمرونتِـِه ُمـنقطعـة 
النظيـر، وُقدرتِـه الفائقـة علـى مقاومـة المـاء، 
فقـد دخـَل صناعـاٍت كثيـرًة، منهـا: »إطارات 
السـّيارات، األحذيـة، سـدادات الـُمحّركات، 
عوازل األسالك الكهربائّية، المالبس، الُكرات 
َول إنتاجـًا لهذه  الرياضّيـة...«، ومـن أكثر الـدُّ

الماّدة: تايلند وإندونيسيا وماليزيا. 

إْن أَرْدنا الحديَث عن 
ُكلِّ مـا يخصُّ الـمّطاط فسـنحتاُج 

إلـى أكثـَر مـن مقـال. أرجـو أن تكـوَن 
معلوماتـي قد أعجبتكـم! إْن كنُتــم تعرفوَن 

فراِسـُلونا،  الـمعلومـات  مـن  الـمزيـَد 
وأخبِـُرونا بها.

نحُن في انتظاركم.

هل لألشجار ُدموع؟! نعم، لبعضها دموٌع كشجرة »الهيفيا« البرازيلية التي نحصُل منها على ماّدة بيضاء كالحليب، 

وهي ماّدُة الّصمغ الخام. ُيـجَمـُع الّصمُغ في الصباح الباكر، وُيضاُف إليه الماُء والموادُّ الحمضّية الخاّصة بكّمـّيات 

ُمعتدلة، وبعَد ساعاٍت عّدة يخفُّ حجـُم السائل، ثـّم ُيوَضُع في قوالَب خاّصة الستخدامه في الصناعة.

ُدمـــــــوٌع مـــــــن األشجـــــــار
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فّكر معنا
لنَُحـلَّ هــذي الـمسـألــة!

رسوم: رامز حاج حسين إعــداد: ديمـة إبـراهيـم

حلـــــــول فّكــــــــــــر معنـــــــــــــــا للعــــــــــــــــــــدد 826 مــــــــــــن أسامة )آذار 2022(

ـّر: كلمُة السِّ
ـّر، وهي اسـٌم ُيطَلُق على جسـٍم جليدّي صغير يدوُر  اشـطب الكلماِت اآلتيَة لتحصَل على كلمة السِّ

مسـّي: في النِّظام الشَّ
الكون – فضاء – حياة – فلك – كواكب – فجوات – لمع.

حلُّ لعبُة حذف األرقام )هيتوري(:حلُّ »الكلمات الـُمتقاطعة«:
ـّل  الظِّ

الـحقيقـّي:

1- الـُمحيُط الهادئ.
2- فيكتوريا.
3- الهيليوم.

4- الّصين.
5- األرض.

6- ُخلُد الماء.
7- الكواال.
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الفيُل 
رقم )3(.

أحضَر عماد مَعُه إلى المدرسة ُعلبَة ألوان جديدة فيها من األلوان كّلها على الّرغم 
من أّنُه يملُك مقلمًة فيها كثيٌر من أقالم التلوين، لكنُّه يهوى الرسم كثيرًا، وُيـحبُّ 

َجْمـَع أقالم التلوين.
ُأعِجبُت كثيرًا بألوان صديقي عماد، وسألُتُه عن عدد ُكـلِّ لون، فأجابني:

ْفر بثالثة أقالم، وعدُد األقالم  عدُد أقالم التلوين الـُحْمر يزيُد على عدد الصُّ
ْرق ُيسـاوي عدَد الـُحْمر، وُكلٌّ من عدَدي األقالم البِيض والـُخْضر  الزُّ

ـود ُيسـاوي  رق بـ )2(، وعدُد األقالم السُّ ينقُص عن عدد األرقام الزُّ
عدَد األقالم الـُخْضر.

فر ال يزيد على  مالحظة: عدُد األقالم كّلها )21(، وعدُد األقالم الصُّ
ثالثة أقالم، فهل استطعَت معرفَة عدد كلِّ لوٍن يا صديقي؟!

قصة ولغز:
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ـــــاطئ  مغــــامـــــــراُت حيــــــوانـــــــــــــات الشَّ

َعب الـمحار
ُ

آللـُئ ش
رسوم: عبد الوهاب الرجولة 8

سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعَبًا عندما تنطُق الصُّ

قصة وسيناريو: كاتبة كاتبة9

نعم، كم هي لـّمـاعٌة وُملّونة!يا للّروعة! ال ُأصّدُق جماَل الآللئ البّراقة!

َم إلى كلٍّ منكما ُلؤلؤًة، تعبيرًا  اسمُحوا لنا بأْن ُنقدِّ
ـها الصديقان! عن ُشكِرُكما أيُّ

ال ُشكَر على واجب.

جماُل آللئكم يحبُس األنفاس. يا ُترى ما ِسرُّ لـمعان ألوانها 
واختالفه؟

ن اللُّؤلؤّي، وهو شكٌل  ُنسّمـي هذا بالتلوُّ
ح اللونـّي. من أشكال التَّقزُّ

أوه، هذا يعني أّن لوَن اللؤلؤة يتغّيُر 
وفقًا للزاوية التي ُينَظـُر منها.

نعم، بالضبط، وينتُج ذلَك بسبب صفائح األرجوانيت 
الـُمرّتبة في زوايا مختلفة.

وكيَف تصنعوَن اللؤلؤ؟

َنصنَُعُه من ماّدٍة بروتينّية ُتسّمـى ُأمَّ الآللئ.

انُظر يا »كرابو«! ُلؤلؤتي أكبُر حجمًا من لؤلؤتك.

يحتاُج اللؤلُؤ ليتكّوَن إلى فترة طويلة ، 
تصُل إلى نحو ثماني سنوات.

هذا يعني أنَّ أصغَر لؤلؤة ُعمُرها ثماني سنوات؟!

نعم، فُكّلما زاَد عمُر اللؤلؤة كُبَر حجـُمـها، 
وازداَدْت جماالً.

أنتم كنٌز ثمين!
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هـل أعجَبـْتـُكم هذه الـمعلومـات يا أصدقائي؟! 
َم إليكـم الـمزيَد في األعداد الـُمقبلة!  انتظُروني ألُقدِّ

ُأِحـبُّـكم!

رسوم: غالية اليوسف

ْف اكتشْف وَتعرَّ
رحلٌة جديـدة ومعلومٌة مفيدة...

إعداد: سمر تغلبي

معلوماٌت ُمدهشٌة 
عن العظام

مرحبـًا أصدقائـي! كيـف حالكم؟ حيـَن َتنظُروَن إلـى ُصَوركم 
القديمـة ُتالِحُظوَن اختالَف أحجامكـم عـّمـا هي عليه اآلن، وِمـن 

ُهنا نتساءل: كيَف تنمو العظاُم، وهي في هذه القساوة؟!

كيَف تنـمو الِعظام؟

5
يكـوُن النُّـمّو في السـنة األولى مـن الُعمر في أعلى ُمعّدالتـه، ثـّم يتناقُص 

شـيئًا فشـيئًا نتيجَة َتعظُّـم الغضاريف تدريجّيًا. ال ِسـنَّ ُمعّينـة يتوّقُف عنَدها 
الطُّـول علـى نحـٍو ثابـت، فالغضاريـُف فـي أطـراف العظـام الطويلـة هي 
المسـؤولُة عـن النُّـمّو ُطوالً في مراحل الطفولة والـُمراهقة، ولذلك ُتسـّمى 

مـّو«. يتناقُص حجـُم هذه الغضاريـف تدريجّيًا، وَتتعّظـُم  »غضاريف النُـّ
بعَد سـنِّ النُّضج بتأثيـر بعض الهرمونـات، وحينها يتوّقُف 

نـموُّ الفرد ُطوالً.

مّو هـو أّن العظاَم في  لبـة أن تنمو، لكنَّ سـرَّ النُـّ بالتأكيـد، ال ُيـمكـُن للعظام الصُّ
المرحلة الجنينّية تكوُن في شكل غضاريَف قابلٍة للـنُّمّو. 

مـا الغضاريـف؟ هـل الحظُتـم النسـيَج الـذي علـى ُرؤوس الِعظـام؟ هذا 
ُل  ـى النسيَج الغضروفـّي، وهو أقلُّ صالبًة من النسيج العظمـّي. ُتشكِّ النسيُج ُيسمَّ

الغضاريـُف غالبّيَة أجزاء الهيكل العظمـّي في أثناء المرحلـة الجنينّية، وَيتعّظـُم هذا 
ُل قسـمًا كبيرًا من  الهيـكُل تدريجّيـًا. بعـَد الـوالدة تكـوُن الغضاريُف ال تزاُل ُتشـكِّ
هذا الهيكل، وال سـّيـمـا في السـنة األولـى من العمر، 

مّو عن طريقها. ويحدُث النُـّ

؟
ً
كيَف تنـمو العظاُم َعـْرضا

ـنا
ُ
لـمـاذا ال يزداُد طول

؟
ً
 بعَد سنِّ »18« عاما

الحظُتـم أنَّ اختالَف أحجامكم اآلن عـّمـا كانت عليه في ُصَوركم القديمة هو في 
الطُّـول والعـرض معًا، فإذا كانت غضاريُف النُّـمّو مسـؤولًة عن النُّـمّو ُطوالً، فما المسـؤوُل عن 

النُّـمّو َعـْرضًا؟ 
ثـّمــَة طبقـٌة رقيقٌة ُتغّطــي العظاَم ُتدعى »الّسـمحاق«، قادرة على إنتـاج خاليا عظمّية جديـدة تحتها، فتزيُد 
من سـماكة العظم، ومَع أّن هذا النُّـمّو يتوّقُف بفعل الهرمونات، فإّن الّسـمحاق تبقى قادرًة على إنتاج خاليا عظمّية 

جديدة عنَد الحاجة ألجِل ترميـم الُكسور مثاًل. 
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ـــــــــة أنا والغّسالةقصَّ
احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

ـــــــــة قصَّ

رسوم: لمى زينة قصة: أمينة الزعبي

لـّمـا كنُت أتقّلُب في فراشـي، وأفّكُر في ُمباراة الغد التي 
سـأخوُضها مـَع فريق المدرسـة، تذّكرُت لباسـي الرياضـّي، 

فنهضُت ُمسرعًا َهـلِعًا:
- آه! لقد نسـيُت َغْسـَلـه! إّنـُه ُمـّتسـٌخ. لـم ُأنظِّـْفُه، ولـم 
ُأخبْر أّمـي عنه. كيَف نسيُت مثَل هذا األمر؟! ال فائدَة من هذا 

الكالم اآلن. هّيا إلى الحّل!
وضعُت لباسي في الغّسـالة التي بدأْت تدور بُكلِّ ُسرور، 
أّمـا أنـا فجلسـُت على ُكرســّي ُقرَبـهـا أتأّمُل عملّيـة تنظيف 
لباسـي، وأنتظـُر أن تنتهي، ألُخِرَج الّلباَس، وأنُشــَرُه، ليجفَّ 
حّتـى الصباح. وبينمـا أنا على هذه الحال، خاطَبْتني الغّسـالُة 
التـي فتحـْت باَبـهـا، وطلبـت إلــيَّ غاضبـًة أْخـَذ الّلبـاس 
خور باسـتخدام  والـُمضـّي بِه إلى النهر كي أغسـَلُه فوَق الصُّ

الصابون الخام، إاّل أّنني َرَجوُتـها قائاًل: 
أرجـوك! إّنني في عجلٍة من أمري، فلباسـي بهذه الطريقة 

لن يجفَّ حّتى الصباح، وأنا ُمضطرٌّ جّدًا.
قالت الغّسالة: إذًا ضْع لباَسَك في الغّسالة الخشبّية.

- ماذا؟! ال أعرُفـها. كيَف تعمل؟ كيف تدور؟
- إّنـها الغّسـالُة اليدوّية األولى التـي اخترَعـها »هاملتون 
سميث«، واعتمدت على استخدام مجذاف خشبـّي لتحريك 
المالبـس داخـَل برميل خشـبـّي ُمـغَلق، إذ ُتوَضـُع المالبُس 
داخَلــُه، ثـّم ُيَصـبُّ فوَقـها الماُء الدافـئ والصابون. أعرفَت 

اآلن كيَف تعمل؟ هّيا ابدْأ ِمـن فوِرك!

- ال، أرجـوك! لـن تنفـَع هـذه الطريقـُة 
أيضًا. سَتُفوُتني الـُمباراة.

قالـت الغّسـالة: لديك حلٌّ أخيـر. َضْع 
لباَسَك في الغّسـالة الكهربائّية العاّمة ُمقابَل 
بعض الِقَطع النقدّية. انتشـرْت هذه الطريقة 
عبـَر التاريخ، وقـد افُتـتِـَحْت محـاّل كثيرة 

ألجِل ذلك.
- لكنَّ الـمحـالَّ ُمغَلقٌة في هذا الوقت. 

لن أتمّكَن من ذلك.
ِت الغّسـالُة على موقفهـا، وقالت  أصـرَّ
لي: ُعـذرًا، لن أسـتطيَع اسـتقباَل لباِسـك، 
ولـن أتحـّمـَل نتيجـَة إهمالِـك. حاَن وقُت 

نومي. هّيا اذهْب!
َنقَلـْتـنـي مـن  فجـأًة، سـمعُت صافـرًة 
عالــم إلى آخـر. إّنـها إشـارُة انتهـاء وجبة 
الغسـيل التـي كشـَفْت لـي أّننـي كنـُت في 
ُحـلــم ُمـزعـج نقَلنـي إلى عالــم ليَس فيه 
غّسـالٌة كهذه التي تغسـُل لنا مالبَسنا بأسرع 

الطَّرائق وأسهلها.
ُشـكرًا مـن قلبـي ألهــمِّ اختـراع عرَفْتُه 
البشرّية. إّنـها »الغّسالُة األوتوماتيكّية« التي 
ظهـَرْت عـام 1951م، وكانـت أحجاُمـهـا 
رْت عام  ُمـختلفًة في ذلـك الوقت، ثـّم ُطـوِّ
1960م بوضع ما ُيسّمى الـُمؤقِّت داخَلـها، 
الـذي أيَقـَظني منُذ قليل ُمعلنـًا انتهاَء وجبة 

الغسيل.
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سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعَبًا صديُقنا عندما تنطُق الصُّ

وبوت الـرُّ
قصة وسيناريو ورسوم: حسام وهب 25

ماذا َترُسمـيَن يا ليلى؟!

لقد دخلُت دورًة لتصميم 
وبوتات، وُأحاوُل أن  الـرُّ
ـَذه. أجَد تصميمًا كي ُأنفِّ

ما رأيِك في أن تصنعي 
ُروبوتًا في شكِل ِقـّط؟!

رائع! سأبدُأ في الحال.

َفـَرْغُت من الـُمخطَّطات 
والتَّـصاميم. سآُخُذها إلى 

المدرسة كي ُيساِعَدني 
ُبوَن في تنفيِذها. الـُمدرِّ

تأّخرِت ليلى!
وبوتات صعبٌة  إّن صناعَة الـرُّ

كما يبدو!

ـوش بوت« ألّنُه ُيشبِـُهَك كثيرًا. ـيِه »خـمُّ انُظـْر يا خـّمـوش! سُأسـمِّ

إّنُه ُيشبِـُهني حّقًا!

سألعُب مَعُه 
َب ليونَة  ألُجرِّ

حركاتِه.

ما بَك يا خـّموش؟! 
تعاَل والعْب مَعنا!

إمممم... ال أرغُب في اللَِّعب.

هل تغاُر منه؟ 
إّنُه ُهنــا ليوٍم واحٍد فقط. 

سيأُخُذوَنُه إلى معرض 
وبوتات غدًا.  الـرُّ

إذا كاَن األمـُر كذلك فهـّيا بنا نلعب!
ال ُبدَّ أن تـحصلي على 

الـمرتبة األولى. 
إّن ُروبوَتـِك رائع. 
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رسوم: هيا مراد
رسوم: عبد الوهاب الرجولة

قصيــــــدة
ديـــواُن طفـولتنــــــــا

ِشعر: بشار عريج
سيناريو: ديمة إبراهيم

سينــاريـــــوأرُجوَحـيت
ورُة مغامراٍت وِعَبًا فُق بالـحيوانعندما تنطُق الصُّ الـرِّ

كبيْر ــا  ــه ل ــي  ـــ ــبِّ ُح
ُتـــرافِـــــــُق األطــيــاْر

جــــوْم النُـّ وُأمِســـُك 
ــاْء ــض ــف كـــرائـــِد ال

ــاْم ــع ــطَّ ـــى ال ــا إل ــّي ه
ــالْم! ــك ــَتــْســـــَمــِع ال لِ

ــد َغــَســْلــت َيــــَديَّ ق
ـــي نـــاَوْلـــت ـــَوت إلخ

وَحــــْوَلـهــــا الُوروْد
ـــوْد ــــ ــــا أُع ــا أن ــه ل

ُأرُجــــــوَحتي تطيـــْر
ــاْر ــج ـــُص األش ـــراِق ُت

الُغيــــوْم أْعـُبــــُر  قد 
ــاْء ــم ــسَّ ــــــُس ال ُأالِم

َتـُقـــوْل:  أَتـــْت  ـي  ُأمِّ
الـَخُجوْل  أرنــبــي  يــا 

 
ـــابــون والصَّ بالـمـاِء 
حوْن الصُّ َيــــِدها  ِمـن 

مْس الشَّ في  ُأرُجوَحـتي 
رْس ــدَّ ال ِحْفِظ  وَبــْعــَد 

سأهرُب، ولن أعوَد 
إلى هذا المكاِن ثانيًة.

ها الثَّور!  ُـّ ُعـْد أي
لَدينا عمٌل كثير.

لقد تعبُت كثيرًا من ُمالحقتِك، 
لذا ُعـْد بُسرعة.

إّنُه ثوري، لقد تَرَكني، 
وهو اآلَن يعمُل مَع غيري 

ُدون كَلـل.

ماذا فعلَت لهذا الثَّور، حّتـى 
أطاَعـَك بعَد أن َهـَرَب منّـي؟

أْطَعـْمـُتُه، وَترْكـُتُه 
يرتاُح بعَد العمل، ولـم 

أستخِدْم عصًا بيدي.

ـّر، وسأستعيُد  لقد َعـَرفُت السِّ
ثوري بطريقتِـَك َنـْفِسـها.

وق... في السُّ
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الـحياُة 
ِمـن حـولِـنا 
األطفال.  نحُن  جميلٌة 
أشجاٌر، وأزهــاٌر، وفراشاٌت 
الُعشب  ُمـمتّدٌة من  ُملّونٌة، وُدروٌب 

األخضر... ونـحـُن معــًا نلعُب يدًا 
بيٍد، ونـمرح، وقلوُبنا تنبُض بالـفَرح 

قـــاء. نرُجو  فاء والنَـّ واألمل، بالصَّ
ونزرُع  َمـْن حــوَلـنا،  لُكلِّ  الـخيَر 

الـُحبَّ في ُكلِّ مكاٍن نكوُن فيه.
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