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ياضُة حياة الـرِّ
ياضـَة دائمًا، وقـد خّصصُت لها وقتًا فـي برنامجـي  ُأمـارُس الـرِّ
ـي العضالت،  اليومــّي، فهي ُتقّوي الجسـَم، وتزيُدُه جمـاالً، وُتنـمِّ
ُز الـحيوّيَة والـِهـّمَة والثِّـقَة بالنَّفس، إضافًة إلى أّنـها ُتشـِعـُرنا  وُتعزِّ
ُط ُعقوَلـنا وُقدرَتـنا على التَّفكير، وَتـْمـنَـُحـنا ذاكرًة  عادة، وُتنشِّ بالسَّ

ياضة. أفضل... إلى آخر ما ُهنالَك من فوائَد كثيرٍة للـرِّ
ياضة، وأتفاعُل مَع  في الـمدرسة، ُأواظُِب على ُحضور حّصة الـرِّ
ـُمـنا إّياها،  ياضّية التي ُيعلِّ ُأستاذي وُزمالئي، وُأتِقـُن التَّـمرينات الـرِّ
وُأشـارُك في ُمباريات ُكرات القدم واليد والّسّلة التي ُتقاُم في ملعب 
ياضة العالية،  وح الرياضّية وبأخالق الـرِّ الـمدرسـة، ُمـَتـحّلـيًا بالـرُّ
وفـي البيـت كذلـك ُأمـارُس صباحـًا بعـَض التَّـمرينـات الرياضّية 
ياضـيِّ  الـمعروفـة، وفـي الُعطلـة الّصيفّيـة، أذهُب إلـى النّـادي الـرِّ
لة، بإشـراف  ـباحة، رياضتي الـُمفضَّ القريـب من بيتنا، وُأمارُس السِّ
ياضُة  ـباحة! وقد عّلـَمـْتـنـي الـرِّ ٍب ُمـحتـرف، وكم أحبُّ السِّ ُمـدرِّ
كثيرًا ِمـّمـا ُيفيُدني في حياتي، كاإلصراِر، والعزيـمة، وُقّوِة اإلرادة، 
ـل، وُحبِّ الـُمنافسة، وتقدير اآلخرين، وتنظيـم  بر، والتَّـحـمُّ والصَّ
َرها... فـمـا رأيُـكم  الوقت، وُكّل ما من شـأنِـِه أْن يبنـَي ذاتي وُيطوِّ

يا أصدقائي؟!
قحطـــان بيـــرقــدار



ـــــــــة حقيبُتـناقصَّ
ـفر ليست للسَّ

احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

رسوم: رند الدبس قصة: ديمة إبراهيم
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بعَد سـفر طويل، وصلُت بُصحبة ُأسـرتي إلى مكان سكنِنا الجديد بعَد أن اضطّر أبي إلى ترك عمله في العاصمة. 
المنزُل صغيٌر وجميل، لكنَّ الهدوَء ُمـخيف، وليَس في وسـعي سـماُع أيِّ شـيء سـوى صوِت صرير ُمـتواصل لم 

أعرْف مصدَره.
مـرَّ يومان، ولم أعتد المكان، وشعرُت بشيء من الغرابة، فعدُد الناس قليٌل في القرية، ويمـرُّ وقٌت طويل قبَل أن 

ُتصادَف أحَد الماّرة، حّتى الـمحاّل التِّـجارّية قليلة، ال تزيُد على محّلين.
سألُت أّمي: هل ثـّمـَة مدرسٌة في هذه القرية الصغيرة؟ وهل سيكوُن لنا أصدقاء نلعُب معهم؟

ابتسمت أّمي، وقالت لي: بالتأكيد يا تامر! ال تقلق! ستتعّرُف إلى أصدقاء ُجدد، وأنا واثقٌة بأنك سُتـحبُّ المكان، 
فهي مسألُة وقت، ال أكثر.

بثَّ كالُم أّمـي الطُّمأنينة في قلبي، فتركُتـها ُتنهي عمَلـها، وخرجُت إلى حديقة المنزل بُصحبة أخي ُكميت، وبدأنا 
نتعـاوُن على تجهيز مكان لنلعَب فيه، ففي القرية ليَس ثـّمـَة ُمدٌن أللعاب األطفال كما 

ـْقنا أرجوحًة على شـجرة التُّوت، واختَرْعنا  في المدينة، وبـُمسـاعدة أبي علَّ
ـُرُه لنا الطبيعة، وغالبّيـُتـها من األخشاب. ألعابًا مـّمـا ُتوفِّ
بيـة، وكانوا ينظروَن إلـى ما نفعُلُه  مـرَّ بنـا بعُض الصِّ

باهتمام، وهـمَّ أحُدهم بُسؤالي عـّمـا أفعُله، فأجبُتـُه، 
ثـّم َتعاَرْفنـا، واّتـَفـْقنا على أن ُنصبـَح أصدقاء، ثـّم 
دَعوناهـم إلـى اللعـب معنا، وكـم كانت سـعادُتنا 
كبيـرًة لـّمـا لـبَّــوا دعوَتنـا! وقَضينا أوقاتـًا جميلًة 

عَلْت فيها ضحكاُتنا.
أصبحُت أحبُّ منزَلـنا الجديد بُكلِّ ما فيه من بساطة 
كـن في زاويـة المنـزل ُقرَب  وهـدوء مـا عدا ذلـك الـرُّ
البـاب، فقـد شـعرُت بأّنُه مـكاٌن كئيـب، ففيـه يتباحُث 
والداَي في ُكلِّ مشكلة ُتواجُه األسرة، وُيـحاوالِن إيجاَد 

حلٍّ لها.

األمـُر  يمــرُّ 
بسـالم في غالبّية 

لكنّنـي  األحيـان، 
ُحزنـًا  رأيـُت  اليـوم 

عميقـًا فـي عيـوِن أّمــي 
وأبي، كأنَّ الـُمشـكلَة كبيرٌة 

هذه المّرة.
سـألُت أبـي عـن سـبب ُحزنـه، 

فأخبَرنـي قائاًل: أعتذُر يـا تامر! وجدُت 
عماًل جديدًا، وعلينا الّسـفُر إلى مكان بعيد 

ألحُصَل عليه.
قلُت في نفسي: »هذه المّرة سنُسافُر بعيدًا جدًا عن كلِّ 

ما ُنـحّب«. 
تشـابَكْت أفكاري، وشعرُت بالـُحزن يعتصُر قلبي، ولم أرغْب 
في قول شيء. حينَـها تقّدَم أخي ُكميت، وفي عينيه ترتسُم عشراُت 

األسـئلة، وتـكاُد الحيرُة تعقـُد لسـاَنُه، فيتلعثـُم قبَل أن يبـدأ الكالم، 
وبعَد جهد، نطَق ُمـتسائاًل ببراءة أطفال العالم كّلهم: 

لكْن ليَس لدينا سـوى حقيبٍة واحدة! ستّتِسـُع لمنزلنا أم سنتُرُكـُه 
وحيـدًا؟ هـل سـيكوُن في وسـِعنا أخـُذ األرجوحـة الجديـدة التي 

صنعُتـها مع أخي؟ كما أّن شـجرَة التُّـوت اعتاَدْتنا، ووعدُتـها بأاّل 
أتُرَكها. هل تّتِســُع حقيبُتنا لشـجرة التُّوت يا أبي؟! وأيضًا علينا 
أخُذ أصدقائنا وُكـُتبنا ومدرسـتنا وأزهارنا التي زَرْعناها حديثًا، 

وسـنأخُذ ُعـَلــَب الـُمرّبــى التـي صنَعـْتـها أّمــي من ثمرات 
الحقـل، فأنـا لـم أتذّوْقـها بعد، وهـل ُيـمكـنُنـي أن أضَع في 

حقيبتنا رائحَة القرية وبعض الخبز الساخن يا أبي؟! 



رسوم: محمد ديبو

قصيــــــدة
ديـــواُن طفـولتنــــــــا

ِشعر: إبراهيم عباس ياسين

يف الـمكتبة
أظنُّ أّن حقيبَتنا ال تّتِســُع، فمن أيـَن نأتي بحقيبة كبيرة لنضَع فيها كلَّ 

ما ُنـحّب؟
ـفر،  أطـرَق أبـي، وقاَل: مَعَك حـقٌّ يا ُكميت! حقيبُتنا ليسـت للسَّ

إّنـمـا لنحفَظ فيها ما تبّقـى لنا من أحالم.
فر.  في المساء، أتى الجيراُن لزيارتنا، فأخبَرُهـم أبي برغبتِه في السَّ
كانوا يشـعروَن بالـُحزن لسـماعهم كلمات أبي، إاّل أّن العـمَّ أبا فواز 

وقَف بحماس، وقاَل: 
نحـُن فـي حاجـٍة إليك يا أبـا تامر، وقـد أتيُت ُمـمثِّـاًل عن أهل 
القرية. نحُن في حاجٍة إلى صيدلّية في القرية، وأعلـُم أّنُه مجاُل 
عملك، وسنتسـاَعُد جميعنا في بنائها، فهل سـتَتـُرُكنا ُدوَن 
ُمسـاعدة، وترحل؟ لقد ألِـْفناُكم، وسـُيـحِزُننا فراُقـكم 

جّدًا.
نظـَر أبـي حوَلــُه، فـرأى اإلصـراَر فـي ُعيون 
الـجيران، ونظرات الّرجاء في عيوننا، فعانَق العـمَّ 
أبا فواز، ثـّم التفَت إلينا، وقاَل: أعيُدوا الحقيبَة إلى 
مكانها، ألّننا اليوم لن ُنسـافَر إلى البعيد، بل 
إلـى ما تبّقـى لنا مـن ُحبٍّ في قلوب 

الـُمحـبِّين.

وح وبيـتي الّثــاني حديقـُة الـرُّ
وُملتقى األصحـاِب والــِخاّلِن
تفتـُح لي كـالـجنّـــِة األبــوابا
ـــا ــعــلــوَم واآلداب وتــنــشــُر ال
ُتنيـْر قلــوبِنــا  في  كـالّشمِس 
تـختـــزُن األيــاَم والُعصــوْر
والُكُتــُب األنيقـــُة الـُمـرّتـَبْة
ــَبْة أعِرُفـها باألحــُرِف الـُمذهَّ
ُتعطيـَك مــن ُعلوِمـها الكثـاْر
غاْر والصِّ الكبـــاُر  َينُشــُد  مـا 
بُكـلِّ مـــا أهواُه فيهــــا ألتقي
وأنهــُل الـمزيـــَد حّتى أرتقي
َتـْحُضنُني كــاألمِّ في أرجـائِـها
وَتبــُذُل الكثيَر مــن عطــائِـها
وُكّلـمـا أَتيُتـهــــا في َوْحَدتي
أقوُل: يا أصحاُب! هذي جـنَّـتي

 ***
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سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعَبًا عندما تنطُق الصُّ

رسوم: عدوية ديوب

مهنُة زينة 
الـُمستقبلّية

قصة وسيناريو: أريج بوادقجي

ياااا سالم!

وماذا قـّررِت يا زينة؟!فيَم ُتفّكريَن يا زينة؟!

آخخخخخ... أنا بخير! يبدو أّنِك َسرْحِت كثيرًا، وَغـِرْقِت في الوْهـم.زينة! هل أنِت بخير؟

أتخّيـُل نفسي سّيدَة أعمال 
مشهورة ومعروفة وأنيقة، وووو...

 في مناسبة عيد الُعـّمـال، طلبت الـُمعّلمُة أن نكتَب عن مهنتِـنا الـُمستقبلّية.

ماذا ُتريُد أن ُتصبَح 

في الـُمستقبل؟

ولماذا؟
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ؤال! لماذا ُتريديَن  فلنَُعـْد إلى السُّ
أن ُتصبحي سّيدَة أعمال؟

ما رأيك في أن نزوَر السّيدة وداد، وهي 
صاحبُة أكبر معمل للنسيج في البالد؟

 ال أعرف!

 حّقًا؟! ُموافقة.

إّنـها السّيدة وداد! 
هّيا ُنـحّدثها! 

أهاًل بيزن وبُأختِـِه زينة!

أريُد أن أصبَح سّيدَة أعمال ناجحًة مثَلـك! 
بـَم َتنَصِحـينَـني؟

حّقًا! أهذه السّيدة وداد؟! أين األناقة؟ تبدو عادّيًة جّدًا! لماذا 
لم ُتصّفْف شعَرها كالمشاهير؟ لماذا ال ترتدي الـجواهر؟
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ـــــــــة ـملُة والـَجـملقصَّ النَّ
احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

رسوم: آية حمود قصة: يسر غسان اللحام

صادَف الجمُل نملًة تحثُّ طريَقـها، وهي تحمُل حّبًة ُتثِقُل كاهَلـها تحَت أشـّعة الشـمس الـُملتهبة، وعلى 
الرغم من ذلك لم تتوّقْف عن ُمتابعة الـمسير.

ناداها الجمُل: أّيُتـها النّـملة! إلى أيَن أنِت ذاهبة؟                  
أجابْت الهثًة: إلى بيت النّـمل ألّدِخَر الغذاَء لفصل الّشتاء مَع أخواتي النّـمالت. 

ة، فكيَف لِك أن تسـتمّري، وحجـُمـِك صغيٌر، وعوائُق الطريق  قـاَل الجمُل: لكنَّ الّطريَق بعيدٌة وُمعوجَّ
تقُف لِك بالـمرصاد؟! إّن الّصخرَة بالنسـبة إليك كالجبل الشامخ. أحمُد الله على حجمي، 

ـَل فكرة الحياة. فلو كنُت مكاَنِك َلـَمـا استطعُت َتـحـمُّ
اغتاَظـت النّـملُة من اسـتهزاء الجمل بحجمها، وفّكرت ملّيـًا في الفارق بينهما، 

ثـّم قالت بهدوء: 
لكنَّ ذلك لن يمنَعـني من شقِّ طريقي في الحياة. انُظر، واسمْع من حولك تجد 
أّنـنـي، علـى الرغم من ِصَغــر حجمي، ُكتَِب عنّي من أسـرار الـَخْلق مـا يفوُق ما 

عـَي  ُكتَِب عنك. األموُر ال ُتقاُس بكِـَبـِرها وِصَغـِرها، والجميُع يتعّلـُم من النّـمل السَّ
ـَل  بـَر وتحـمُّ والـُمثابـرَة علـى العمل وكيفّيـة االّدخار... وكذلـك يتعّلموَن منك الصَّ

الّظمأ ومشاّق الّطريق... أليَس كذلك يا صديقي؟!
فّكـَر الجمُل في كالم النّـملة، فأطرَق خجاًل من نفسه، وقال: 

أعتذُر إليِك يا صديقتي! ال أقصُد اإلساءة. 
َقبَِلت النّـملُة اعتذاَره، ثـّم طلَب إليها أن تصعَد على ظهره 

لُيوِصَلها وحبَّتها إلى بيتـها. 

في البداية تـخّرجُت في 
الجامعة/ ُكّلـّية الهندسة.

قي كلَّ  هههههه... ال ُتصدِّ
ما ُيعَرُض في األفالم يا زينة!

حسنًا، لكْن بعَد أن ُتنـهي ُدروَسك!

يف! سُأساِعُدكم في فصل الصَّ

أريُد أن أرتدَي مريلَة العمل يا سّيدة وداد!

 عملُت سنوات، 
وجـّمعُت ثمَن آلٍة 
صغيرة، وفتحُت 
مشروعًا صغيرًا. 
كانت معي عاملٌة 

واحدة، واآلن 
معي ُقرابُة مئِة 
عامل وعاملة، 

نا ُأسرٌة  وكلُّ
واحدة!

وماذا بعد؟
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الثّية األبعاد!
ُ
باعة ث الطِّ

رسوم: رامز حاج حسين إعداد: ضحى جواد

يا لبيب! ماذا لو؟ 

اخرتنا لكم... 

- الطابعُة قيد التشغيل، لكنّـها ال تطبع؟!  
لبيـب: ثـّمـَة أسـباٌب عّدة لهذه الـُمشـكلة، 

إليَك بعَضها وما يجُب فِعُله:                  
- تـحّقـْق مـن أنَّ سـلَك الواجهة غيُر 

مقطـوع أو ُملتٍو، وإذا كاَن لديَك سـلُك 
ـلك  واجهـٍة آخـر فَضْعـُه بـدالً مـن السِّ
القديـم، وتحّقْق من عمـل الطابعة على 

نحٍو صحيح.
- تحّقـْق مـن تثبيـت برنامج تشـغيل 

الطابعة على نحـٍو صحيح، وإذا لزَم األمر 
فأِعْد تثبيَته. 

الطابعـة  فـي  عالقـًا  الـورُق  كاَن  إذا   -
فأوِقـْف تشـغيَلـها، وافتـْح غطاَءهـا، وأِزِل 

الورَق العالق.

 )NASA Kids’ Club( لألطفال )نادي )ناسا
فن الفضائّية وُرّواد الفضاء.  ُم هذا النادي إلى األطفال معلوماٍت ثرّيًة عن الفضاء والكواكب والسُّ ُيقدِّ

 )https://www.nasa.gov/kidsclub(
 

الطِّباعـُة ُثالثّية األبعاد، أو )التَّصنيع الّتراُكـمـّي( هي عملّيُة ُصنع 
أجسـام ُصلبـة ثالثّية األبعـاد باسـتخدام البرامج الحاسـوبّية )ملّف 
رقمــّي(، ثــّم طباعتـه )تصنيعـه( باسـتخدام طابعـة ثالثّيـة األبعاد 
)3D(. ُتسـاعُد الطِّباعـُة ُثالثّية األبعاد في إنتاج أشـكال ُمعّقدة جّدًا 

باستخدام كـّمـّية أقّل من المواّد بعكس طرائق التصنيع التقليدّية.

ـَبـهـا في هـذا الجزء مـن الخاّلط  - لبيـب! أحتـاُج إلـى قطعـة بالسـتيكّية ألُركِّ
الكهربائـّي بدالً من التي انكسَرت.                                                                                                   

- ال عليك يا صديقي! سأصنُعـها لك باستخدام الطباعة ُثالثّية األبعاد.

تعتمـُد طابعـات )3D( فـي عملها علـى ترتيب 
طبقات عّدة من )البوليمرات( أو المعدن، واحدًة تلَو 

ن بطريقة  األُخـرى، بحيث يبدُأ الشـكُل بالتكـوُّ
ُمعّينة، ثـّم برمجة الطابعة عليها للوصول في 

ُد أنموذجًا  النهاية إلى أنموذج رقمـّي ُيـجسِّ
مـا فـي الواقـع بأسـلوب ثالثــّي األبعاد.                                                                                       
ُم هذا النّوُع مـن الّطباعة ُعروضًا هائلًة  ُيقدِّ

إلـى تطبيقـات اإلنتاج فـي مجـاالت عّدة: 
الصناعــّي،  التصميـم  األحذيـة،  )الجواهـر، 

العمارة، الهندسة، الّسـّيارات، الطائرات، طّب 
األسنان، الّصناعات الطّبـّية(.

لبيب وعلوم احلواسيب
معـًا نستفيـد، وَنتعلَّــُم الـجـديـد...

الثّية األبعاد؟
ُ
باعُة ث ما الطِّ

 ) 3D( طابعات
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ـــــــــة جروي الـجميلقصَّ احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

رسوم: دعاء الزهيري قصة: السيد شليل

وضَعْت كلبُة ياسـر خمسـَة جراء ذوات ألوان مختلفة وجّذابة. لفَت نظري األبيض منها، فكأّنُه جزٌء من سـحابة 
تتحّرُك على األرض، أو قطعٌة من الُقطن تتطايُر في الهواء.

رغبُت في أن أحظى به لُيشـارَكني تفاصيَل يومي، لكنّني لم أسـتطْع أن ُأخبَر ياسرًا، وانصرفُت، على وعٍد باللقاء 
ـَز مكانًا مناسبًا في حديقة المنزل تعيُش فيه الجراُء مع أّمـها، وذلك بـُمساعدة منير ابِن  اليوم لـنُـجـهِّ
ه الذي سيأتي من المدينة ليقضَي ُعطلَة نهاية العام الدراسّي هنا في القرية الجميلة.  عـمِّ
ه وأخُته عبير أماَم الباب بوجوه ُمـبتسمة. قّررُت أن أتباطأ  قابَلني ياسٌر وابُن عـمِّ
فـي سـيري، حّتـى أتمّكَن من عـرض طلبي، وعّبرُت لياسـر عن رغبتـي، فكانت 

ابتسامتُه هي الـّرّد.
ه،  نبـَحـت األمُّ على منيـر لـّمـا حاوَل َلـْمَس أحَد جرائهـا. ضحكت ابنُة عـمِّ
وجـَرْت نحـَوُه لُتنِقَذُه منهـا. اقتربُت من صديقـي، ورجوُتُه أن ُيوافِـَق على طلبي، 

ووعدُتُه بأن ُأحافَظ على الجرو األبيض.
جرَوهـا  وحمَلـْت  ثقـة،  بـُكلِّ  عبيـر  اقتربـت  حّتـى  الجـرَو،  تابعـُت 

الـُبـنّـّي، وقبَل أن تمسـَح عليه، تحّركْت نحَوها أمُّ الجراء، فجَريُت، وسـقطُت على األرض، وعبير تضحُك، واألمُّ 
ـها، وهي تقُف  َعِت الجراُء أسفَل أمِّ ـها، ثـّم حّركْت ذيَلـها في وداعة، وعادت إلى مكانها. تجـمَّ تقترُب منها، وَتشمُّ

في ثباٍت لُتراقَب نظراتِنا وحديَثنا.
ُثه، وقلُت في نفسي: لعلَّ منيرًا ُيريُد جروًا من الجراء.  رأيُت ابتسامًة على وجه ياسر، ومنيٌر ُيـحدِّ

ـها طعامًا ألمِّ الجراء، وقالت:  وضعت عبير وعاًء فيه ماء، ووضعت أمُّ
ال يستطيُع غريٌب عن المنزل أن يقترَب من جرائها، وإاّل فإّنُه لن ينـُجـَو منها، فهي تحفُظ رائحة كلِّ فرد هنا، وما 

فعَلـْتُه مَع عبير طبيعـيٌّ ألنها تحفُظ رائحَتـها جّيدًا. 
تراجعـُت عـن فكرة تقليد عبير، لكنّني الحظُت أمـرًا عجيبًا، فقد رأيُت منيرًا ُيتابُع الجـرَو الوحيد الذي بقـَي في 

ـها. لم يُكِن الجرَو  بيت الجراء، بعَد أن خرَجِت البقّية، وناَمْت في حضن أمِّ
األبيَض كما ظننُت، وال الُبـنّـيَّ الذي ُتـحبُُّه عبير، نعم، إّنُه األسود.

، فوجدُت أبا ياسـر   شـعرُت بيـٍد ُتـحيُطني من الخلف. التفتُّ
وعبير، وقد احتضنَْت يُدُه الُيسرى كتَف منير، وابتسَم قائاًل: 

من الـُمؤّكد أّن ُكاّلً منكما أحبَّ جروًا، ورغَب في أن يأُخَذُه 
ها؟! مَعه، لكْن أليس من األفضل أن تأُخذا الجراَء الخمسة وأمَّ
نظَر كلٌّ منّا إلى اآلخر، وقلُت في نفسي: ليَس لدى أيٍّ منّا 

مكاٌن لرعايتها. 
ابتسَم األُب، وقال: ُيـمكنُكما زيارُتـها 
واللعـب معهـا هنـا متـى أَرْدُتـمــا، وال 
سـّيـمـا أّنـهـا مَع مرور الوقت سـتحفُظ 

رائحَة ُكلٍّ منكما، وسُتـحبُّـكما.
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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

ـون وريُّ
ُ

اآلش
12

ّمان«  »تلُّ الرُّ
على موعٍد جديد 

هذا الّصباح مَع رحلٍة 
استكشافّية شائقة.

إلى أيَن سَتْصـَحـُبنا 
حلة في هذه الرِّ

يا برهوم؟!

إلى أشهر الحضارات 
ـها في سورية.  وأهـمِّ

سنتعّرُف اليوَم حضارَة 
اآلُشورّيين.

إنهم أجدادي 
األعّزاء الذيَن 

ُأحبُّـهم.

هل لَك أيُّ 
تصريح 

يتعّلُق بسبب 
التَّسمية؟ 

بالتأكيد. سبُب 
تسميتهم 

باآلشورّيين 
واضٌح وجلـّي.

وما سبُب 
التَّسمية

يا ذكـّي؟!

لقد بَرُعوا في تخطيط 
الـُمدن والشوارع، وكانوا 

أّوَل من اخترَع إشارات 
وا  الـُمرور، فُسـمُّ

باآلشورّيين.

أبا حمدو! هل تستطيُع أن 
تجعَلـُه َيصُمت لـنُنهـَي 

دعَك منُه هذه الحلقَة بسالم؟
يا برهوم!

أكمْل
كالَمك.

ُخوَن إنَّ الحضارَة اآلشورّية برزْت  يقوُل الـُمؤرِّ
في األلف الثاني قبَل الميالد، وشمَلـْت، إضافًة 

ورّية وبالد الّشام عاّمًة،  إلى الجغرافية السُّ
ُكاّلً من العراق واألناضول، وكاَن لها السبُق 
الحضارّي البارز في مجاالت العلوم والفلك 

ناعات والعمران،  والرياضّيات والصِّ
وال يزاُل كثيٌر من آثار الـمدن التي 
كانت في حقبة اآلشورّيين في تلك 

المواضع ُتـخبِـُرنا الـمزيَد عن 
حضارتهم العريقة.

هذا ُيثيُر في قلبي 
اإلعجاَب والفخر.

 وقد تمّيـزْت عماراُتـهم بالُقّوة والجمال، 
ُروَن الـُمدَن الكبرى بأسوار عالية منيعة،  وكانوا ُيسوِّ

وَيتفنَّـنُوَن في بناء األبراج، وُيزّيـنُوَن البّوابات بالزخارف 
الجميلة، وعلى أطرافها ثيراٌن ُمـجنَّـحة ضخمة 

ُتثيُر الرعَب والهيبة في نفس ُكلِّ من يقترُب 
من أسوارهم.

وهل كانْت تلَك الّثيراُن 
ُمستـوحاًة من ثيران حقيقّية 

تطيُر بأجنحتها؟

لي رغبٌة واحدٌة في حياتي، عجااااااااج!
وهي أن َتتُرَكنا نكمل 

َعـْرَض معلوماتنا ُدوَن 
تدّخالتِك وتحليالتك 

الغريبة يا عجاج!

إّنـُه أمٌر خارٌج 
عن سيطرتي، وال 
أستطيُع لـُه ضبطًا.
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أسرار الطبيعة
يف ُكــلِّ خليَّـــٍة منجــُم أســـــرار

إعداد: ديمة إبراهيم

ليَس طائُر الشبنم آخَر ما في جعبتي، بل 
بقـي لديَّ كثيٌر من المعلومات الـُمدهشـة، 
سُأخبِـُركم بها قريبًا. ابقوا في انتظار كلِّ ما 

هو ساحٌر وغريٌب وُمـمتع.

هـل ُعدنا إلى عصـر الّديناصـورات، أو أّن الّديناصورات قفـَزْت إلى عالمنا من 
هشـُة مـّمـا سـتعرفوَنُه اآلن عن هذا الطائر  جديد؟ أنتم ُمـحقُّوَن في أن ُتصيَبـكم الدَّ

العمالق. تعالوا معنا أصدقاَءنا نتعّرف إليه!

جميٌل وَخـِطـر!

بيٌض أخضر!

مـن  الرغـم  علـى 
جمالـه وألـوان ُعنِقـه البّراقـة، إاّل 

أّنُه طائٌر ُعدوانـّي إلى درجة شديدة، وال 
غـار، أو حيَن  سـّيـمـا في مرحلة رعاية الصِّ

يتعّرُض لجرح، أو يشـعر بأّنُه ُمـحاَصر، 
فـي  بـه  االحتفـاُظ  يصعـُب  لـذا 

حدائق الحيوان.

كـُر عـن حفـرة  يبحـُث الذَّ

ض لبناء الُعّش، وتكوُن ُمـختفيًة بين 
مناسبة في األر

األعشاب واألشجار، وُيبطُِّنـها بأوراق األشجار. تضُع األنثى 

ض النعامة، 
ض بعَد بي

ع البي
البيـَض، وهو ذو لون أخضر وأكبُر أنوا

كر.  غـار إلـى الذَّ ثــّم تختفـي األنثـى، وتترُك أمـَر العنايـة بالصِّ

يتغّذى طائُر الشـبنم على الفاكهة والحشرات والضفادع 

والحيوانات الصغيرة والفطرّيات.

طائُر الّشبنـم

ألواٌن ساحرة 
ّوٌة ُمـخيفة!

ُ
وق

يطيـر.  هـو طائـٌر ضخـم، وال 
يعيُش في الغابات المطيرة في غينيا 
الجديدة، وُيعدُّ أكبَر طائر في العالم 
بعـد النعامـة. يتمـّيـُز طائُر الّشـبنم 
بشـبِه ُخـوذٍة عظمّيـة علـى رأسـه، 
أجرَديـن  والُعنـُق  الـرأُس  ويكـوُن 
وذَوْي ألـواٍن زاهية خالفًا للجسـم 
الـمكُسـّو بالّريـش الُبـنّــّي المائل 
ـعر.  إلـى الّسـواد واألقرب إلى الشَّ
وزُنـُه )60 كـغ( تقريبـًا، ويمتلـُك 
قدَمين قوّيَتيـن، في ُكلٍّ منهما ثالثُة 
المخلـب  طـوُل  يصـُل  مخالـب، 
إلى )13 سـم(. لدى طائر الشـبنم 
الُقـدرُة علـى الجري مسـافَة )31( 
مياًل في السـاعة، كما ُيـمكنُُه القفُز 

إلى ارتفاع يصُل إلى الـمتَرين.
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بريد األطفال
واحــــُة اإلبــــداع الطُّفــــويّل

احلياُة الـجديدةالّصـّياُد وابنُته حال جمال ظريفة 
حسن ربيع ربيع )11 سنة(

)10 سنوات(

ألكسندر غراهام بل )1847- 1922م( عالـٌم مشهور وُمـهندٌس 
اسـكتلندّي  وُمـبتكـٌر  وُمـختـرٌع 
الـمولـد، ُينَسـُب إليه تسـجيُل 
أّول براءة اختـراع هاتف فّعال 
الهاتـف  شـركة  وإنشـاء 

والتلغراف األميركّية.

معلومة مفيدة
طرفة أعجبتين

ــَن حاجات ُأسـرته. فـي أحد األيام، عـاَد إلى بيتـه، ونادى كان يعيـُش في القريـة الـُمـحاذية للبحر صّياُد سـمك يذهُب كلَّ يـوم إلى المدينة  ِخــْرُه ليوم آخر، فابنُتنا نور عادت من عملهـا، وأعطتني كلَّ ما اّدخَرْتُه من مال. زوجَته: تعالي ألعطَيِك الماَل الذي جنيُتُه لتشتري حاجات البيت. رّدت الزوجة: ليبيـَع األسـماك، وُيؤمِّ غار. ال تعرفيَن مدى سعادتي! ها قد كبرِت وأصبحِت ُتساعدينَنا في شؤون البيت ذهَب الصّياُد إلى حديقة البيت، وقال البنته: شكرًا لتقديمك المال إلى أّمك. ُتسـاعُدنا به. أيـن هي؟ قالت الزوجـة: إنها في حديقة البيت تسـقي األزهار. ابتسَم الّصّياُد، وقال: ابنُتنا كبرت، وتعّلمت، وعملت، وأصبح لها دخٌل خاّص ادَّ غار. قالت نـور: ُأحبَُّك أنَت وأّمـي وإخوتي الصِّ إلى جانبك في كّل األوقات لنحلَّ الـُمشكالت التي ُتواِجـُهـنا.واجبي أن ُأساعَدَك أنت وأمي. ابتسَم الصّياُد، وقال: ُأحبُّك يا بنتي! سأكوُن ال َتشـُكـْرني يـا أبي! بـل أنا سأشـكُرَك لتضحياتك وِلـَمـا قّدمَتـُه إلينا، ومن وفـي تربية إخوتك الصِّ

الـجواب: 
كـم الّساعة؟

أحجية
الـذي  ـؤاُل  السُّ مـا 
ُكّلـمــا سـأْلـَتُه كانـت 
إجابُتُه ُمـختلفًة دائمًا؟ 

ُيعرُف وتيُن القلب علمّيًا بمصطلح »الّشـريان األبهر 
أو األورطي«، وُيعدُّ الّشـرياَن األكبر في 

جسم اإلنسـان، إذ إّنُه 
الغنــيَّ  الـّدَم  يحمـُل 
باألكسـجين ابتداًء من 
إلـى  األيسـر  الُبطيـن 

أجزاء الجسم كاّفة.

معلومة مفيدة

محمد نبيل أبو خروفزينب عزيزي

غرى نسيُر فـي أحـد أّيام الّربيع، قـّرَر أبي أن ننتقَل من المدينة إلى الّريف بسـبب عمله ُمـهندسـًا زراعّيًا. كان  والبندورَة والخياَر وغيَرها، وبدأُت أسـقي األرَض دورّيًا، إلـى مسـاكَب صغيـرة زرَع فيها النّعنـاَع والبقدونـَس والفجَل ثــّم اقتَلْعنا األعشـاَب الّضاّرة، وبـدأ أبي بحراثة األرض وتقسـيمها ووعَدنـي بأن ُيسـاعَدني. فـي صباح يوم الُعطلـة نّظْفنا الحديقَة من األوسـاخ، وفـي البيـت قلُت ألبي: مـا رأيَك في أن نجعـَل حديقَتنا الجرداء حقـاًل صغيرًا؟ رّحـَب أبي بالفكرة، بيـن الحقول في طريق المدرسـة، فالحظـُت عمَل الفاّلحيَن في ُحقولهم بنشـاط، فخطرْت لي فكرٌة، بيُتنا الجديد جمياًل، ولُه حديقٌة صغيرٌة جرداء. في يومنا المدرسّي األّول، كنُت وأختي الصُّ
وأقّدُم إليها األسـمدَة واألدوية المناسـبة بمساعدة أبي، 

أّمـا محيـُط الحديقة فقد زرعنـا فيه األزهـاَر الجميلة 
ذوات الّروائح واأللوان األّخاذة، وبعَد ُمّدة أصبحت 
حديقُتنـا حقاًل صغيرًا ُمـمتلئًا بالـُخضرة والـجمال. 

ما أجمَل الحياَة الريفّية! أهاًل بحياِتنا الـجديدة.

طرَق أحُدهم بـاَب بيتنا، ففتحنا لُه، 
فقـال: إّننا نبني مسـبحًا ألهالي الحـّي، 

إذا  سـعيدًا  وسـأكوُن 
قــدَر  سـاَعـْدُتـمونا 
اإلمكان. أعطيناُه 
من  كـــوبًا 

الماء!
نيرمين المحمد العليوي

زهير زيد باضلي
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حسن بدور

زهير كريشان

حنين صادقة

سدرة جواد

جوزيف بريخانالنا سمين

راما نور الدين

زينب شرف

ألين هرمز

فنانو المستقبل
ة حريَّ يف ريشتهم ألواُن الطَّيف السِّ

لبانة الصفدي
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هزار أسعد

ملك شامية

محمد شحادة

نايا اإلبراهيم

دلع عبد العالسارة سكرية

ميرنا األحمد

نتالي أسعد

رتال الظاهر

ماسة شعيب
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رسوم: هيا مراد

قصيــــــدة
ديـــواُن طفـولتنــــــــا

ِشعر: بيان الصفدي

ـور جيُل الـنُّ

أبـــواَبـــْك سمسم  ــا  ي افـــَتـــْح   
ــْح، واســتــقــبــْل أصــحــاَبــْك ــَت اف

ـــْت ســـاعـــاُت الـُمستقبــْل دقَّ
وأشـــــاَرْت لآلتـي األجمــــــْل

ــــــوْر ـــــلُّ الــــــنُّ ـــــطِ ـــــُي س
بــــــــتِــــــــالِل ُزهـــــــــــوْر 

ــــاْل ُتـــــْحـــــيِــــــــــــــــــــي اآلم
ـــــحـــــــــــــــــاْل ُم ـــــيَء  ش ال 

الكســــــــــــــــــــــــُل راَح 
وطني فــي  ِعـْلـٍم  مــن  شمٌس 

ــي ــاق ــُح آف ـــ ــت ــف وكـــتـــابـــي ي
ّفـــاِق ــِم الـــدَّ ـــ ــْل ــِع ـــِن ال ــي زم ف
ـــاْت ـــح ـــف ـــصَّ ـــــــــُر ال ِحــــْب
ِرحلَتنا ــُف  ــوِق ــُي س ـــيَء  ش ال 

ــا فــي فــــرٍح غــامــْر ــان ــط ـــ وُخ
ــْر ــائ ــطَّ ــَل ال ــث ــــًا م ــُدو دوم ــش ن
ـــــرا ـــــح ـــــصَّ ــــــا ال ــــــن وب
يا جيــــــَل الـنُّـوِر لنـــــا الُبْشرى

ـــــــــــــاَء الـــــعـــــمـــــُل ج
ـــــاْل ـــــي َتـــــــــْهــــدي األج

 
ـــْل ـــي ـــج ـــــــيُء ال ـــــــض وُي
ـــْل ـــي ــــُر دل ــــي هـــــــــــــــو خ
لـحيـــــــــــــــــــــــاْة درٌس 
ـــْل ـــي ـــج ــــ ـــل مـــــرحـــــى ل

 
ــــِم تـــســـيـــْر ـــــ ــــْل ــــِع ــــال ب
ـــْر ـــي ـــط ـــــــــصــــِر ن ــــنَّ ــــل ل
ــــــرا ــــــْض ـــــــُدو َخ ـــــــغ ت
ـــوْر ـــُص ـــن ـــَم ــــ أنــــــــَت ال ***

***

***

***

***
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ـــــاطئ  مغــــامـــــــراُت حيــــــوانـــــــــــــات الشَّ

الّطائُر تريكو َيْسـَبـح
رسوم: عبد الوهاب الرجولة 8

سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعَبًا عندما تنطُق الصُّ

قصة وسيناريو: كاتبة كاتبة10

باحة! أستطيُع الغوَص في الماء خمَس ما أجمَل ُمـمارسَة السِّ
عشرَة دقيقًة ُدوَن َتنفُّس.

باحَة  أتستطيُعوَن السِّ
بطريقة جانبّية مثلي؟

ال بأَس يا تريكو! سنجُد لك حاّلً تستطيُع به الّسباحَة مَعنا.

لكنَّ هذا ُمستحيل!ال تقلق!

ال ُبدَّ أن نجَد حاّلً. لنُفّكـْر في طريقة يا أصدقاء!
أستطيُع أن أضَع تريكو على ظهري، وأسبح به.

جّيد، لكْن علينا أن نجَد طريقًة 
ُتساِعـُدُه في الّسباحِة والغوص أيضًا.

لِـَم ال نعثُر على قصبة فارغة
 لُتساِعَدُه في الّتنفُّس؟

فكرٌة رائعة!

لديَّ كثيٌر منها في منزلي. سُأحضُر واحدة.

شكرًا لكم يا أصدقائي األوفياء!

واآلن، بعَد أن َثـّبـْتـنا القصبَة جّيدًا 
في منقار تريكو، تستطيعاِن 

النُّزوَل إلى الماء.

هل أنَت ُمستعدٌّ
 يا تريكو؟

راااائع!

يا للّروعة!
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فّكر معنا
لنَُحـلَّ هــذي الـمسـألــة!

رسوم: رامز حاج حسين إعــداد: ديمـة إبـراهيـم

حلـــــــول فّكـــــر معنــــــــا للعــــــــــــــــــــدد 827 مــــــــــــن أسامة )نيســــــان2022(

متــــــاهـــــــة:

غز«:
ُ
غز الـُمعادلة«:حلُّ »قّصة ول

ُ
حلُّ »لعبة ل

ـّر«: حلُّ »كلمة السِّ

عدُد األقالم الـُحْمر = 5 

فر = 2 عدُد األقالم الصُّ

عدُد األقالم الـُخْضر = 3 

رق = 5  عدُد األقالم الزُّ

عدُد األقالم البِيض = 3 

ود = 3  عدُد األقالم السُّ

لعبُة األرقام الّناقصة )سودوكو(:
امأل 

الـُمرّبعاِت 
الفارغَة 
باألرقام 
من )1( 
إلى )9( 

ُدوَن تكرار 
في الّصفِّ 
والعمود.

الزهرتان = 10
مية = 5 الدُّ

الحذاء كاماًل = 4
المعادلة األخيرة: زهرة واحدة )5( + دمية تضُع زهرَتين على شعرها، وترتدي 

حذاًء )19( × فردة حذاء واحدة )2( = 48

الـُمذنَّب.

وضَع الّصـّياُد الّطعـَم في النّـهر، وقطَع الطريَق على السمكة الصغيرة في طريق عودتها إلى الـمنزل. 
ـها ُدوَن أن ُتـمِسـَك بها ِشـباُك  هـل تسـتطيُع ُمسـاعدَتـها في العثـور على الطريق اآلمـن للوصول إلى أمِّ

الّصـّياد؟ 

ـّر، وهي اسُم نبتة ُتزَرُع  اشطب الكلماِت اآلتيَة لتحصَل على كلمة السِّ
في فصل الّشتاء. ـّر: كلمُة السِّ

- زراعة.
- زهور.
- الّشتاء.
- الغذاء.
- الّراحة.

قيع. - الصَّ
- ُعشب.
- ُكرات.
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ال يخلو منها بيٌت عربـيٌّ ودمشقـيٌّ قديم، وتتوّزُع في أرجائه وفي باحاته وُغـَرفه وإلى جانب 
بـحرته، فتزيُد المكاَن جماالً واستقرارًا لجمال ُصنعها وإتقانه. هل عرفُتـم عن أيِّ شيء أتحّدُث 

يا أصدقاء؟! هيا نتعّرف في باب »بصمات شرقّية« هذه الـمهنَة العريقة!

ّ
كرايس القش بصمات شرقية

  ِمـــــن إبــــــداِعهـــْم َنْقتبـس...

إعداد: أمينة الزعبي

صناعُة
 

ّ
كرايس القش

اشتهرت صناعُة كراسي 
القّش في دمشق منذ )600( 
عام، وتعتمُد على الخشـب 
وهمـا  الحلفـاء،  وقـشِّ 
فـي  األساسـّيتان  الماّدتـان 
صناعتها التي ُتنـَجـُز يدوّيًا، 
وقد عرَف الّدمشـقيُّوَن هذه 
الحرفـَة منُذ الِقـَدم، وبرُعوا 
فيهـا، وترّكـزت دكاكينُـها 
فـي منطقة بـاب الـُمصّلى، 
وفي سـوق القباقبّية القديم 

خلَف الجامع األموّي.

أخبِـُرونا! 
هل تقتنوَن كراسـي 

القـّش في ُبيوتكـم؟ ما رأيكم 
مـن  مزيـدًا  لنـا  تكتُبـوا  أن  فـي 

المعلومـات عـن صناعتهـا؟ 
نحُن في انتظاركم.

أشكاٌل 
ُمـختلفة

ــــواُع  ــّوُع األن ــن ــت ت
كراسي  من  الـُمصنَّعة 
القّش مــا بين )الكنبـة( 
وُكرسّي الّسفرة وكرسّي 
الخارجـّي  االستخــدام 
ولها  الــداخــلـــــّي،  أو 
عمَل  ـــّدة  ع ــوٌش  ــق ن
مشـقـيُّ  الحــرفـيُّ الــدِّ
مثل  استعمالها  على 
الــــطــــاووس وعــيــن 

الشمس والنسر.

صناعٌة 
يدوّية

ُتعدُّ عملّيـُة تحضير القّش يدوّيًة 
ـُبُه  تمامًا، فبعـَد حصاد القـّش، ُيرطِّ
الصانُع بالماء نحَو أربِع ساعاٍت أو 
خمس، وُيغّطيـه بقطعة من الخيش 
ُطُه بمشط خاّص  المبلول، ثـّم ُيـمشِّ
ـعر  بهـدف تقطيعـه، فيصبـُح كالشَّ
ُلُه على  الطويل، ثـّم يضفُرُه، وُيشـكِّ
الُكرسـّي، وتحتاُج صناعُة الُكرسّي 
الواحـد إلى وقت قـد يصُل إلى يوم 
كامـل، بعـَد مرحلـة تجميـع القّش 

التي تستغرُق ثالثَة أيام ُمتتالية.

تـجديٌد 
وتلوين

القـّش  كراسـي  ظهـرت 
حديثـًا بألـوان ُمغايـرة بعـَد أْن 
وهـذا  واحـد،  لـوٌن  لهـا  كاَن 
مـا جعـَل عـددًا مـن أصحاب 
عليهـا،  ُيقبِـُلـوَن  البيـوت 
وَيسـتخِدُموَنـها فـي منازلهم، 
إذ أصبـَح في إمكانهـم اختيار 
بمـا  ُيفّضلـون  الـذي  اللـون 
يتناسـُب مـَع ديكوراتهم، كما 
ُأضيَفـْت إليهـا وسـائُد صغيرٌة 

زاَدْتـها جماالً وبهاًء.
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سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعَبًا صيُد عندما تنطُق الصُّ

ـمك السَّ
قصة وسيناريو ورسوم: حسام وهب 26

وش!  انُظـْر يا خـمُّ
هذا النّوُع من األسماك يعيُش في ُبـحيراتنا! 

لو أّننا نعرُف كيَف نصطاُد 
َلذَهـْبنا إلى الـُبحيرة القريبة!

 تذّكـْرت... 
ما به؟خالي صابر!

يَد كثيرًا،   ُيـحبُّ الصَّ
وُيـمضي غالبّيَة وقتِه ُقرَب 

الـُبحيرة الكبيرة.

رائع! وهل يقبُل أن ُيساعَدنا؟

 بالتأكيد. سأطلُب إلى 
ـي أن ُتـخبِـَره. أمِّ

هل ستكفي 
هذِه الّسـّلة 

لألسماك التي 
سنَصطاُدها؟

بالتأكيد ال. 
سنُعطي خاَلـِك 
صابرًا الّسمَك 

الذي يزيد. 

ابَقـْي ُقربي، وال تقتربي من الحافة. 
انتبهي جّيدًا للخيط، فإذا اهـتـزَّ 

فاسَحـبيه، أو نبِّـهيني بإشارٍة من يدك.

هل سأنتظُر طوياًل 
حّتى تعلَق الّسمكُة بصنّارتي؟

 عليِك أن تصبري
 يا ليلى!

ال تستسلمي للـملل!

لـم أُعـْد أحتمل.
إّنُه عمٌل ُمـمـلٌّ وغيُر ُمـمتع.

انتظري! ال ُبـّد أن تعلَق 
سمكٌة بصنّارتك.

إّن الخيَط يـهـتّز. ماذا أفعل؟!

 اسحـبي الّصـنّارَة بـُهدوء!

رائٌع يا ليلى!

إّنـها صغيرٌة جّدًا. 
أُظنُّ أنَّ هذا يكفي اليوم.

بر والـُمثابرة.  مك إلى كثير من الصَّ يحتاُج صيُد السَّ
عسى أن ُأصبَح صّيادًة ماهرة!

سمكٌة صغيرٌة أفضُل من سّلٍة فارغة!
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ـــــــــة يوٌم سعيدقصَّ احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

رسوم: نجالء الداية قصة: هشام عباس

اليوم هو الـُجمعة، عطلُتنا األسـبوعّية التي أنتظُرها بشـغف. كنّا نتساءل: أيَن سـتكوُن ُنزهُتنا األسبوعّية؟ َيتُرُكها 
ُل دائمًا قضاَء يوم في إحدى الحدائـق، حيُث نجري ونلعُب، ونأكُل، ونلتقُط  أبـي ُمفاجـأًة لنا في كلِّ مّرة. كنُت ُأفضِّ
وَر بيَن األشـجار وجداول المياه، أّما أخي الصغير أسـامة فقد كاَن ُيـحبُّ الّذهاَب إلى النادي لـُيـمارَس هوايَتـُه  الصُّ

باحة بعَد أن أتقنَـها. في السِّ
ليَن لديها، ولذلك فإّن أكثَر ما ُيسـِعُدها ذهاُبنا  ُتـِحبُّ أختي حال الّسـينما، وُتتابُع أفالَمـها وأخباَر أبطالها الـُمفضَّ

إلى السينما في يوم الُعطلة.
أخيرًا أتى يوُم الُعطلة، وركبنا الّسّيارَة التي كانت ُمـمتلئًة بمجموعة كبيرة من الحقائب البالستيكّية التي ُتباُع فيها 
ؤال  المالبُس واألحذية. كاَن هذا غريبًا، فلماذا أحضَر أبي هذه الحقائَب في ُنزهتنا األسبوعّية؟! لـّمـا سألُتُه هذا السُّ

ابتسَم في ُغموض، وقاَل: ستعرُف حيَن نصل.
اشتدَّ ُفضوُلنا لمعرفة المكان الذي َنْقِصُدُه، وعالقته بهذه الحقائب.  

مررنا بوسـط المدينة، وانطلقت بنا الّسـّيارُة ُمسـرعًة إلى مكان غريب لم نذهب إليه من قبل. كاَن بناًء كبيرًا ُكتَِب 
عليه »دار الّرحمة لأليتام«. َتباَدْلنا النَّظرات أنا وإخوتي، فلماذا جاَء بنا أبي إلى ُهنا؟ 

نظَر أبي إلينا، وقال: بالتأكيد أنتم َتتعّجـُبوَن من المكان الذي جئنا إليه اليوم.
قلُت له: حّقًا يا أبي! هل سنقضي يوَمنا هنا؟

أجاَب أبي: نعم، سنستمتُع بقضاء يوم لطيف مَع أطفاٍل صغار سُتـحبُّوَنـهم كثيرًا.
صاَح أسامة: لكنّنا ال َنعِرُفهم يا أبي! 

ردَّ أبي: سَتعِرُفهم وُتـحبُّـهم يا أسامة!
قالت أمي: يا أحّبائي! في كلِّ ُعطلة نذهُب إلى مكان ُيسِعُدكم، لكنّنا في هذا اليوم سنُسِعُد أطفاالً آخرين بزيارتهم 

وبإعطائهم بعَض الهدايا، فهم أيتاٌم، ليَس لهم آباء وال ُأّمـهات.
ُكنّا ُمـتضايقيَن في البداية، لكنّنا لـّمـا جلسنا مَع األطفال وَجْدناهم طيِّبين، ولـّمـا أعطيناهم الهدايا فرحوا كثيرًا، 
واحَتَضنُونا في امتنان. ُكنّا ُسـعداء جّدًا بالفرحة التي رأيناها على وجوههم، وبقينا نلعُب معهم ُدوَن أن َنشـُعَر بالملل 

حّتى انتهى اليوم.
عادَة تكوُن أكثَر ما تكوُن في إسعاد  ـعيد، واكتشفُت أنَّ السَّ في طريق العودة، كنُت أسـترجُع أحداَث هذا اليوم السَّ

اآلخرين.
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سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعَبًا عندما تنطُق الصُّ

رسوم: عالء ديوب قصة وسيناريو: محمد الحفري

جُل األُكول الـرَّ
كان يا ما كان، في سالف العصر 

واألوان. نحكي أو ننام؟

نحكي.

كاَن هناك َرجٌل ُيدعى أبا 
الّذهب، يأكُل الّطعاَم بشراهة، 

وال ُيـحبُّ أن ُيشارَكـُه أحٌد.

ـلي بالّطعام عجِّ
 يا زوجتي!

أنَت تضُع الطَّعاَم 
على الطعام.

ُأحبُّ الطَّعاَم 
كثيرًا.

أحبُّ التُّـّفـاَح 
كثيرًا.

والـموَز أيضًا.

ْث،  أّما الحلوى، فحدِّ
وال حَرج... أحبُّ كلَّ شيء.

انتبْه لنفِسَك يا َرُجل! 
ال يجوُز ذلك. أنَت تضرُّ 

صّحَتك.

ِرْفقًا بنفِسك!

ال أشبُع من طعاِمِك 
اللذيذ.

إلى أيَن 
تذهب؟

سأتسّلـى بهذا الطعام، وأنا 
أجلُس في الهواء الطَّلق.

الطعاُم ليَس للتَّسلية 
يا َرُجل!

ما أحلى الـُجلوَس ُهنا من 
ـَر علـيَّ أحٌد،  ُدوِن أن ُيعكِّ

وَينَْصـَحـني بأاّل أتناوَل الّطعام!

هل ُيـمكُِن أن ُتعطَِينا من 
طعاِمَك يا عـّم؟! نحُن ِجياع.

هاه! نعم! نعم!
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ُكـُتـب

ؤيـة والّتوازن. إّنُه  ُصـداٌع بيَن األُذن والعين بسـبب َتعـاُرض يحدُث بين الرُّ
ُدواُر البحـر. نشـعُر بُدواٍر وُنعاس فـي البداية، وقد تتطـّوُر األعراض، وتصبُح 
أكثـَر حّدة حيـَن يكوُن البحـُر هائجًا. لنقرأ معـًا قّصة »كـرم ودوار البحر« من 

سلسلة »أطفالنا/ علوم«.
قّصة: ديمة إبراهيم.                                      رسوم: آمنة محناية.

بدأ الماُء يتسـّرُب من خــّزان الـمياه التي ُتديُر طاحـوَن الّطـّحـان، ولو أّنُه 
أولـى ذلـَك اهتمامـًا َلـَمـا كاَن تضّرَر وخِسـَر كثيـرًا، لكْن لــَم عليـه أن يفعَل 

ذلك؟! الجواُب في قّصة »الّطـّحـان« من سلسلة »أطفالنا/ إبداعات«.
ترجمة: حسين سنبلي.                               رسوم: مرح تعمري.

شارَك هاني في رحلة مدرسّية إلى غابات ريف الالذقّية الجميل، وانبهـَر هو 
رق والجبال  وأصدقـاُؤُه بالـمناظر الجميلة والّتداُخل البديـع بيَن البحيرات الزُّ
الـُخضـر. لنكتشـْف معًا تلـَك الـمناظر في قّصـة »يوم في ريفنـا الجميل« من 

سلسلة »أطفالنا/ قّصة«.
قّصة: ياسمين درويش.                                 رسوم: حسام وهب.

بر. أتى اليوُم الـُمنتَظر،  مريم طفلٌة صغيرة، تنتظُر يوَم عيد ميالدها بفارغ الصَّ
فاحتفلـت مـَع أصدقائهـا وأهلها بعيـد ميالدها. أعطاهـا والُدها ُعلبـًة صغيرًة 
ُمزّينـة، وكاَن فـي داخلها أرنٌب صغيـر ناصُع البياض وجميل. لنقـرأ معًا قّصة 

»مريم واألرنب« من سلسلة »أطفال مبدعون«.
قّصة: سارة كفاح محمود.                     رسوم: تمام عزام محمد.

علـى الحافة البعيـدة للغابة ُقـرَب بركٍة كبيرة، ثـّمـَة سـياٌج خشـبـّي حوَل 
بنـاٍء حجرّي ُمـحاٍط بأكـواخ وحظائر صغيرة. تعيُش هناَك فتـاٌة صغيرة ُتدعى 
سارة، تمتاُز بُروحها المرحة. هـّيا بنا ُنتابع ُمغامرَة سارة في قّصة »سارة وسّرها 

الّصغير« من سلسلة »مكتبة الطفولة«.
ترجمة: تانيا حريب.                           رسوم: رامز حاج حسين.

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

كرم وُدواُر البحر

يوٌم 
يف ريِفـنا الـجميل

مريم واألرنب

الّطـّحـان

غري ها الصَّ سارة وسرُّ

إعـــــــداد: ســـــــالم الحمـــــــد
يجُب أن ُأفّكـَر في طريقٍة لصرِف 

هؤالء األوالِد وإبعاِدهم عنّـي.
اسَمُعوا يا أوالد! ُهناَك َرجٌل في ذلَك 
البيت قد أعدَّ وليمًة كبيرة، وهو ينتظُر 

َم إليه الطعام.  َمـن يحضُر لُيقدِّ

ُع  هاه! قد يكوُن األمُر صحيحًا! ُرّبـمـا ُيوزِّ
انَتظُِروني يا أوالد!عليهم الّطعاَم، وأنا جالٌس ُهنا!

آه يا بطني! 
إّنُه ُيؤلِـُمـني.

ْرَك من ذلك؟ وهكذا يا أوالد َعرْفنا ما فعَل ألـم ُأحذِّ
اإلسراُف في تناُول الطعام بذلَك 
ُجل الذي ُيدعى أبا الذهب.  الرَّ

هل أعجَبـْتـُكم الحكاية؟
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ُقلوبنا،  أزهار  بيِن  ِمـن 
الـحياة  لفراشات  ُح  ُنلوِّ

ُترفِرُف  التي  الـُملّونة 
ُح لنا، وُتشارُكنا  حوَلـنا، وُتلوِّ

األلوان  زاهي  بـُمستقبٍل  األمَل 
العمل  نافذة  من  عليِه  ُنطِلُّ  بيع،  كالـرَّ
والـِجدِّ واالجتهاد، والـُحبُّ يبدو في 
نحُن  ُعيونِنا.  نظراِت  وفي  ابتساماتِنا 
جيل الـُمستقبل الواعد، نمأُل الـحياَة 
ومَرحًا...  وحيوّيًة  وفَرحًا،  َجـمـاالً 
وغدًا  ي،  وُنغنِـّ ونلعُب  نتعّلـُم  اليوم 
سنعمُل ونرفُع ونبني... أبُقوا أيدَيـُكم 
األبهى  إلى  معًا  لنـمضَي  أيدينا،  في 

واألنقى في ُربوِع وطنِنا الـحبيب. 


