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ُمغامراُت ُبندق:
مركبة فضائّية! 

معلوماٌت ُمدهشٌة
 عن العظام! 

أبو حمدو وعجاج: 
نهاية الـُمغامرة!

حنان يف صفِّ 
جعان الشُّ

رامـــــــــز 
يف بيِت صديِقه...   

4

في هذا 
العدد

رزان إسماعيلعلي قيس

جعفر كفامانيسا شاهين

6 سنوات

11 سنة

9 سنوات

7  سنوات
إلهام قيس

13 سنة

سلمان مصطفى
6  سنوات

أيخ األكـَبـر

األكَبـــْر بــأخي  أهـاًل  أْهــاًل 
بَيـــِدي يـــأُخُذ، بــْل َيــْدَفُعني

ــُه ــنْ ــُم ِم ـــ ــلَّ ــع أنـــا َدْومـــــًا أَت
َعنُْه أْسأْل  ــــْر  َيتـــــــــأخَّ إْن 

َيـــْوَم َنـجــــاحي في َمْدَرَستي
أْفَرُح ِجـــــّدًا، َتْبِســـُم َشَفتِـْي

ــُه ـــ ــُل ــجِّ ـــ ــــــــُرُه، وُأَب وُأَوقِّ
ــي َدْومــــًا أْســأُلـــــُه ـــ فــي َدْرب

ي الَكـلِـمــاُت األْنـَقـى لَك ِمنِـّ
َتْبـَقـى َكـْم  األكَبـُر،  أخي  أنَت 

َيْفـَخـْر! َدْومًا  ُهـَو  بـْي  َمـْن  يا 
أْزَهـْر ُحـُلـٍم  ِمــْن  ــَو  أْدُن كي 

مـــا َينْـَفـُعـــني في ُدْنيـــايــــا
َعْينـــايا! َتْفـــَرُح  كـْم  َفبِـــِه 

ْة َهـِديَّ الـحاِل  في  لـْي  ُيـْحـِضُر 
وُأِحــسُّ األّيــــــاَم َهـنِـيَّــــْة

َوْهــــَو َعلـيَّ َيظـــلُّ َعُطــوفا
ـــا ــلُّ َرُؤوف ــظ ــي، وَي ــُدن ــْرِش ُي

َتْبـَقـى كـــــاألنـــــواِر َسنِيَّــْة
ــــْة! ــي ُقـــــْرَبـــــَك َوْرِديَّ ــام أّي

ِشعر: قحطــــان بيــــــرقـــــدار

***

***

***

***

***



مغامرات ُبندق

قّصة وسيناريو: صبا منذر حسن رسـوم: عـالء ديــــوب

سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعَبًا عندما تنطُق الصُّ

رسوم: عالء ديوب قصة وسيناريو: صبا منذر حسن
10

مركبٌة فضائّية
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وت؟ ما هذا الصَّ

انظُروا ُهـناك!
 إّنُه ُغباٌر كثيف.

هّيا بنا نستكشف 
األمر!

إّنها مركبٌة 
فضائّية.

كيَف وصَلْت 
إلى غابتِنا؟

ُأريُد ماًء.

عليَك أن تنتظَر نصَف ساعة 
ـها الفضائـّي! أيُّ

سأذهُب بُسرعِة البرق
 إلى الُبـحيرة.

اشَرْب منها 
لتروَي عطَشَك 

قلياًل.

أوه!
 ُشكرًا لك.

ْفنا  عـرِّ
بنَـْفِسك!

أنا »سيـمو«. جئُت من كوكب 
األحالم. كنُت أتـجّوُل في 

كوكب األرض، لكنّني فجأًة 
عطشُت وتعبُت، فقّررُت 

النُّزوَل ألستريح.

أهاًل وسهاًل بَك 
في غابتِنا.

لقد أحَضْرُت الماء. 
هل تأّخرُت؟

بالتأكيد ُتعانوَن 
من ُمشكلِة ُبـْعـِد 
الُبـحيرة عنكم.

نعم، إّن الُبـحيرَة 
بعيدٌة جّدًا.

نسيُر مسافًة طويلًة 
الحلُّ لدّي. سنبني حّتى َنِصَل إليها.

خّزانًا أرضّيًا لتـجميِع 
مياه الـمطـر.

أجْل، إّنها فكرٌة 
رائعة!

سنـحفُر ُهنا. 
هّيا!

أصبَح لدينا 
ُبـحيرٌة 
لنشرب.

لكنّها
سننتظُر ُهـطوَل الـمطر  بال ماء!

لَتـمَتـلئ.

حيل.  حاَن وقُت الرَّ
وداعًا.

ُزْرنا مّرًة ُأخرى!

ُقـْل للغيمة 
ُتـمطِر علينا.

ها قد أصبَحْت لدينا 
ُبـحيرٌة قريبة!

فيها سنسبُح، 
ومنها سنشَرب.



رسوم: محمد ديبو

قصيــــــدة
ديـــواُن طفـولتنــــــــا

ِشعر: عباس حيروقة

ـنا!
َ
ــم أهـــوى َرْســــَم الــُبــســتــاِن!ما أْجـمـل ك

ُمـثـِمــــَرًة أشجـــــارًا  أرســـُم 
ــي الــلــوحــِة ألــوانــي ــُص ف ــرُق َت

***
وأنـــــا طفـــــٌل ُأْدَعـى منـهــــْل
ـــدَوْل ـــُم ج ـــُم بــيــتــًا، أرس أرس
َرَسـَمـــْت حقـــاًل أختي  وجوى 
يعمــْل َدْومــًا  فيـــــِه  ي  جــــدِّ

***
مـــا أجـَمـَلـنا! مـــــا أجـَمـَلـنا!
وَطنا نبني  ــدًا،  ــج ـــ م ــُم  ــرس ن
ــْد ـــارًا وقــصــائ ـــع ــُد أش ــِش ــن ُن
الواحْد الــوطــِن  أمـجـاِد  عن 

***

ــاْب ــح ــا يـــا أص ــّي ـــ ــا ه ــّي ـــ ه
ــاْب ــَح ـــ ــم أمـــطـــارًا وَس ــرُس َن
ــم زهـــَرْة ــرُس ــاًل، َن ــف ــم ط ــرُس َن
ْة كلبــًا َيعــــــُدو خلـــَف الـِهـرَّ
ـــارًا وبـــــحـــــارا ـــه نــرُســم أن
ومـراكَب تـحـمـــــُل أســــرارا
نـرُســـم وردًا، َمـْرجـــًا أخضــْر
وُسهــوالً ســـــاحرَة الـمنظــــْر
مـــــــا أجمَلهـــــا أرض بالدي!
غنّـى أحمــُد، أنَشــــَد شــــادي

***
هــــاني ُأْدَعـى  طفــــٌل  وأنــــا 
الّثــــانـــي ــــفِّ  الصَّ في  األّوُل 
ِجئـــُت سعيـــدًا كي ُأخبِـَرُكـــم
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شام هنا )14 سنة( تقول: 
»بـدأُت بتعلُّـم الموسـيقا، وأنا في العاشـرة من 

ب الدائم  عمـري، وتطـّورت موهبتـي بالتـدرُّ
والمتابعـة. أطمـُح إلـى أن أصبـَح عازفـًة 

مشـهورة، وقد اخترُت آلـة الغيتار ألنها 
ُتعّبــُر عنّـي وعـن ذوقـي الموسـيقي. 
إنهـا آلـٌة هادئـٌة وناعمة، تدخـُل قلَب 
الـُمسـتمع بسهولة. سـاعَدني والداَي 
فـي تنمية موهبتي، وقّدما إلـّي الدعـَم 

المعنوي والمادي، وكانا الدافَع األكبَر 
لي لتعلُّـم الموسيقا«.

موهبٌة واعدة

َطـُمـوٌح وُمبدع

أصدقائـي ُمـحـّبـي الموسـيقا والعزف! سـنتعّرُف معًا 
إلـى اثنيـن مـن أصدقائنـا الموهوبين فـي العزف علـى آلة 
الغيتار، ونـرى كيف تطّورت موهبتاهمـا، حّتـى وقفا على 

المسرح!

مواهب صغرية
موهبتان واعدتان

يف الـموسيقا
كـــــالنَّْقش يف الـحَجــــــر

إعداد: رامه الشويكي

وأنتـم يا أصدقائي! لِــَم ال تعملوَن على تطوير مواهبكم الموسـيقّية لـُتصبـُحوا 
عازفيَن ُمـحترفيَن، وتقفوا على مسارح اإلبداع؟!

جريس هنا )14 سنة( يقول: 

ب والمثابرة،  »بـدأُت بتعلُّــم الموسـيقا والعزف، وعمري عشـُر سـنوات، وعملُت على تطويـر موهبتي بالتـدرُّ
والتحقـُت بمعهد صلحي الوادي الذي سـاعدني في تطويـر مهاراتي. أطمُح 

َر مهاراتي في العزف على آلة الغيتار،  ـَن أدائي، وُأطوِّ إلى أن ُأحسِّ
إضافـًة إلى أّن ذلـك يجعلني أغتنـُم أوقـات الفراغ بما هو 

مفيـد، وألنني أحببُت الموسـيقا والعزَف على اآلالت 
الموسيقية فقد اخترُت الغيتار بوصفه آلًة وترّية ذاَت 

إيقـاع يجعلنا ُنعّبـُر عن مشـاعرنا بألحـان جميلة، 
فهـي تأخـُذ الـُمسـتمع إلـى عالم جميل جـدًا من 
الخيـال، فتطـرُب ُأذُنه، وتولـُد لديه طاقـٌة إيجابية 
وإبداعيـة. سـاعدتني الـُمعّلمة ناديـن تقي الدين، 

وشـّجعتني، ودعمتنـي ودعمـت التالميـَذ كّلهـم. 
شـاركُت في حفل على مسرح الكندي عام 2020م، 
وفي حفل على مسرح صلحي الوادي عام 2022م«.
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ـــــــــة قصَّ
احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

رسوم: نهى العثمان قصة: لينا أبو إسماعيل

الثعلُب والقنادس

في غابٍة خضراء، تعيُش حيواناٌت كثيرة بمحّبٍة وتعاون، إاّل أّن هناك ثعلبًا اعتاَد إيقاَع األذى بها.
يسـكُن الثعلُب أسـفَل شـجرة كبيرة ُقرَب النهر الـمـاّر وسـَط الغابة، الذي ترتوي الحيواناُت واألشجار من مائه 
العـذب، وعلـى الرغم من الهدوء والتعاون إاّل أّن هناك ما ُينغُِّص على الثعلب َعـْيـَشـه. إّنـها القنادُس النشـيطة التي 

تسكُن ُجـحرًا قرَب ذلك النهر إلى جوار الثعلب.
تجمـُع القنادُس األخشـاَب، وُتنّسـُقها لتصنَع منها سـّدًا قويًا تتجـّمــُع المياُه خلَفه، فيخـّف اندفاُعـها، ثم تصنُع 
ُغـَرفـًا داخَل الطين تسـكنُـها، إاّل أّن هذا العمَل 
ال ُيعجُب الثعلَب، ألنُه سـُيضطّر إلى نقل 
الميـاه مـن النهر إلـى حقلـه الصغير 
بنفسـه، ليـروَي مزروعاتِه: التُّوت 
وسـُيضطّر  والُعّليق،  والُكّمثـرى 
إلى البحث عن األسـماك العالقة 
هنا وهناك، ليأكَلـها، وهذا عمٌل 

شاقٌّ كما يراه.
ذاَت يـوم، بعـد أن َفـَرَغـت 
القنـادُس من عملها، ذهبت إلى 
النوم، فتسـّلـَل الثعلُب، ووصَل 
إلى السـّد، وأزاَل إحدى القطع 
الخشـبية، وفـرَّ هاربًا إلـى بيته. 
وهكـذا قـّرَر الثعلـُب تخريـَب 
الّسـدِّ مـّرًة تلـَو األُخـرى لُيعيَد 
فًا وراَءُه  الميـاَه إلى حقلـه، ُمـخلِّ

ُفتحًة صغيرة.
الحظـت القنـادُس أّن حركـَة 
الميـاه غيـُر طبيعيـة، فاجتمعـت، 
الُفتحـة،  إغـالق  علـى  وعملـت 

والثعلُب ُيراقُبـها من نافذة بيته.
أنهـت القنـادُس عمَلـهـا في ذلـك اليوم، 

وذهبـت للراحـة، وقـد الحظـت تكـراَر 
التخريب، ُمـتسائلًة:

من الفاعُل يا ُترى؟! 
في صباح أحد األيام، وقد أشـرقت 
الشـمُس على الغابـة الجميلة، انهارت 
مار،  أخشاُب الّسّد، ُمـخّلفًة وراَءها الدَّ
فغمـرت المياُه األرَض وحقَل الثعلب، 
حّتى وصلت إلى بيته، فاسـتيقَظ سابحًا 
في المياه، وبدأ يستغيُث، طالبًا النجدة.

علـى  الغابـة  حيوانـاُت  اجتمعـت 
أصـوات القنادس وصـوت الثعلب، وبدأ 

الثعلـب،  مسـاعدة  علـى  العمـَل  الجميـُع 
وهو يصيـح: يا ويلي! مـا الذي فعلُتُه بنفسـي 

وبـمزروعاتي؟!
نظرت الحيواناُت إلى الثعلب، ُمستغربًة حاَلـه، 

ثم تقّدَم كبيُر القنادس منه قائاًل: 
ُب الّسـّد. أنـت من فعَل  اآلن عرفـُت مـن كان ُيـخرِّ

رَر  ذلـك. انظـر إلى نتائـج فعلتَِك تلـك. لقد ألحقـَت الضَّ
بنـا وبَك وبكثير من حيوانات الغابة. كان هذا السـدُّ يحمي 

الجميَع من فيضان النهر.
قال الثعلُب بصوت حزين: أنا آسٌف.

قـال كبيُر القنـادس: هيا يا أصدقـاء! لنبدأ 
العمَل معًا لنُعيَد بناَء السـّد وتنظيم ما استطعنا 

ب. هّيا! ِمـّمـا ُخـرِّ
وبـدأ الجميُع العمَل بتعـاُون، حّتى غروب 

الشمس، وانتهى اليوُم بسالم. 
عـاَد الثعلُب إلـى بيته بعـَد أن نّظـَفـُه، وقد أخَذ 

على نفسه عهدًا بأاّل يعوَد إلى فعلتِه ثانيًة، فهل سَيـِفـي 
بعهِدِه يا ُترى؟!
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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 يـا أصدقائـي! سـُأحّدثكم اليـوم عـن وظائـَف ُمـختلفة 
للعظام ُتضاُف إلى دورها في تكوين هيكل الجسـم وإعطائه شـكاًل 

ُمـمّيزًا. هّيا بنا!

مـخزٌن احتياطـيٌّ للكالسيوم

6
مـاَغ، والعموُد  نعـم، العظاُم تـحمـي أعضاَءنا الـُمهـّمـة، فالجمجمُة تحمي الدِّ

الفقـريُّ يحمي النُّـخاَع الشـوكـّي، والقفُص الصدريُّ يحمي القلـَب والرئتين، وهو 
ٌن من الفقرات الظهرّية مـن الخلف، وعظـِم القصِّ الذي َنتلـّمُسـُه في ُمـنتَصف  ُمكـوَّ

در من األمام، واألضالع التي تصُل بينها. الصَّ

أخبرُتـكم سـابقًا بأّن العظاَم تكتسـُب قسـاوَتـها من 
ـهـا أمالح  ـب األمـالح المعدنّيـة عليهـا، وأهـمُّ ترسُّ

الكالسـيوم، وعلـى الرغم مـن أّن هذه األمـالح ترتبُط 
علـى نحٍو وثيق بالمـاّدة العظمية، إاّل أنهـا تنفصُل عنها، 
ض الجسم لنقص شديد في  وتهاجُر إلى الدم في حال تعرُّ
ـُل مـخزنًا احتياطّيًا يمدُّ الجسَم  الكالسـيوم، فالعظاُم ُتشـكِّ

بما يحتاُج إليه من الكالسـيوم في حاالت نقِصه، كما أّن األسناَن جزٌء 
من هيكل الجسم، وُتشبُه العظاَم في هذه الخاصّية.

م العظاُم ُتـنِتـُج خاليا الدَّ

العظاُم 
تـحـيم األعضاَء الـحيوّية

ثـّمـَة قناٌة في مركز العظام الطويلة ممتلئٌة بماّدٍة رخوة ُتسّمـى: »نقي العظم«، وتمأُل هذه الماّدُة أيضًا تجاويَف 
العظام القصيرة والـُمسـطَّحة وُرؤوَس العظام الطويلة. والغريُب أّن هذه الماّدة هي المسؤولُة عن إنتاج خاليا 

م الـُحْمـِر والبِيض. الدَّ
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رسوم: عبد الوهاب الرجولة قصة وسيناريو: خليفة عموري

طهبوب وأداُء الواجب
طهبوب الـموهوب

سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعَبًا عندما تنطُق الصُّ

6

ال ُبّد أْن ُأهدَيُه شيئًا، فليَس جمياًل صديقي الوحيد في الـُمستشفى، وواجبي أن أُزوَره.
أن أدُخَل إليه فارَغ اليَدين.

أرى أّن الحافلَة قد تأّخَرت. سأجلُس، وأنتظر.هذِه هدّيٌة تليُق بصديقي الـمريض. ُيـحبُّ الطعاَم مثلي.

يناُم طهبوب على مقعد الـموقف، وقد أكَل الفاكهَة الطعاُم سرُّ ضعفي، وال أستطيُع ُمقاومَته.
والحلويات ُكّلها، وراَح يشخُر بصوٍت مرتفع.

ُك ساكنًا،  ويبقى طهبوب نائمًا، وال ُيـحرِّ
ويجتمُع حوَلـُه نفـٌر من الناس ينظُروَن إليه.

ال ُبّد ِمن نقلِـِه إلى الـُمستشفى.

سارعُت إلى زيارتَِك قبَل أن َتـُزوَرني ههههههه...

لـمـاذا أنا ُهـنا؟! وعكٌة صّحـّيٌة طارئٌة سبُبها
اإلفراُط في تناُول الّطعام.

جلبُت لَك طاقًة من األزهار، وأخشى أن َتأُكـَلـها أيضًا.
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ـــــــــة قصَّ
ُمرتجمة

احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

رسوم: سمارا الحناوي ترجمة: يامن جوادقصة: شيرا شيرما

 
ُ

احلصــــــــان
والـحلــــــــــــــــزون

عـاَش حصـاٌن في غابٍة واسـعة وجميلة، وكاَن مغرورًا جّدًا. فـي يوٍم من األيام، رأى حلزونًا صغيرًا يمشـي أماَمُه 
بُبطء، فبدأ بإزعاِجه واالستهزاء به، ثـّم قاَل له: 

ـها الحلزوُن الصغير! ما رأيك في أن نتسابق؟!  مرحبًا أيُّ
َغِضـَب الحلزوُن من ُغرور الحصان، وردَّ عليه قائاًل: 

حسنًا! أنا ُموافق. سنتساَبـُق يوَم األحد الـُمقبل. 
عـاَد الحلـزوُن إلى بيتِـه، ثـّم دعا أصدقاَءُه جميعـًا، وأْطـَلَعـُهـم على ما جرى بينه وبيـن ذلك الحصان المغرور، 

فتباَحـُثوا في األمر، ووَضُعوا خّطًة ُمـحكمًة ليتغّلـُبوا عليه.

باق الـُمّتفق عليه، غادرت الحلزوناُت ُبيوَتـها، واختبأ كلٌّ منها في مكاٍن قريب من  في صباح يوم األحد، يوِم السِّ
اآلخر على امتداِد خطِّ السباق، من خطِّ البداية إلى خّط النهاية.

بدأ السـباُق، وراَح الحصاُن يعدو ُمسـرعًا، لكنَُّه ُسـرعاَن ما رأى الحلزوَن أماَمُه، فزاَد من ُسـرعتِه، لكنَّ الحلزوَن 
ال يـزاُل أماَمـه! وكّلمـا حاوَل الحصاُن أن ُيسـرَع أكثـَر كاَن يظهُر أماَمـُه حلـزوٌن من الحلزونـات الـُمختبئة، وبـمـا 
أّن الحلزونـات ُيشـبُه بعُضها بعضًا، لم يتمّكن الحصاُن من معرفِة الحلزون الـُمتسـابق، ولم يكتشـف 
الـخّطة، وظلَّ يعُدو حّتـى َتِعَب، ولـم َيُعْد في مقدوِره الَعْدُو أكثر، فاضطّر إلى االنسحاب من 

السباق، وقاَل: 
لقد خسرُت السباق. أعترُف بذلك. 

ضحَك الحلزوُن وأصدقاُؤه، ورقُصوا فرحيَن بالّتغلُّب على الحصان. 
َنِدَم الحصاُن على فعلتِه، وتعّلـَم أاّل يكوَن مغرورًا، وأاّل يستهزَئ باآلخرين.
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قصة وسيناريو ورسوم: رامز حاج حسين

سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعَبًا أبو حمدو  وعجاجعندما تنطُق الصُّ

لسـلة مـن  راَفــَق أبـو حمـدو وعجـاج فـي هـذِه السِّ
ُمـغامراتِـهمـا العالــَم الّتاريخــّي »برهـوم األُحفورّي« فـي رحلتِِه االستكشـافّية عبَر 
لسلة. ورّية الغنّية بالحضارِة والّتاريِخ الـُمشِرق، وهذِه آخـُر حلقات السِّ الجغرافية السُّ

نـهايُة الـُمغامـرة
13

واألخيرة

هذا الّصباُح ليَس كُكلِّ 
صباح، فنحُن في آخر حلقات 

ُمـغامراتنا الحضارّية.

ما الذي تفعُلـُه 
يا صديقي برهوم؟!

كما ترى يا أبا حمدو! 
إّنني أحزُم الحقائب.

ولِــَم تحزُم 
الحقائب؟ هل 

أنَت ُمسافر؟

نعم، يا صديقي عجاج! 
لقد انتهت ُمـغامراتي 

معكما.
ألـم تبَق 

حضاراٌت 
نتـحّدث عنها
يا صاحبي؟!

على العكس، هناَك 
الكثيُر، لكنّنا تحّدْثنا 

عن أْشـَهـِرها.

هّيا نتذّكـر أسماَء الحضارات التي َبـَحْثناها في حلقاتنا السابقة على صفحات مجّلة أسامة الحبيبة. 
لقد تـحّدثنا عن: »حضارة كيش، حضارة ماري، حضارة إيبال، حضارة األمورّيين، حضارة 

يـمـحاض، حضارة الكنعانّيين، حضارة اآلرامّيين، حضارة الكلدانّيين، حضارة الـحورّيين، حضارة 
ميتاني، حضارة الـحيثّيين، حضارة اآلشورّيين«، وهي التي ُتـَعـدُّ أهـمَّ الحضارات التي نشأْت 

ورّييَن في كتابِه »قّصة الحضارة«:  في وطننا الغالي سورية، وكما قاَل »ديورانت« عن السُّ
»رَبُطوا الّشرَق بالغرب من سواحل سورية إلى سواحل الـُمتوّسط بشبكة من الروابط الّتـجارّية 

والثقافّية، وشَرُعوا َينتشُلوَن أوروّبا من براثن الـهـمجّية«.

كر  لَك فائُق الشُّ
والتقدير لِـَمـا 

أْتـَحـْفَتنا به 
يا برهوم العزيز!

كُر لكما الشُّ
حبة الّطـّيبة.  لهذه الصُّ

َت هذه  لن ُأفوِّ
اللحظَة الجميلة 

ُدوَن التقاط ُصورٍة 
تذكارّية.

وقَف األصدقاُء الثالثة ُمـقابَل كاميرا 
هاتف عجاج الـمـحـمـول...

لفتٌة جميلٌة 
منَك

يا عجاج!

حّقًا لفتٌة 
ابَتِسـمـا طّيبٌة منك!

للـحياة!

غريب! لقد توّقَف هاتفي 
الـمحمول عن العمل. 

يبدو أّنني نسيُت أن أشـحـنَُه 
بالطاقة الكهربائّية، 
فَفـَرَغْت ُمّدخرُته.

أستوِدُعكم الله أصدقاَء »أسامة« 
األِحـّبة! لن َيتُرَك عجاٌج برهومًا حّتـى 

ُيصيَبُه بالـجنون. ساَمـَحُه الله!

على رْسلِك! لحظات، 
ونشحُن الـُمّدخرَة،
ورة. ثـّم نلتقُط الصُّ

19أســـامــة - العـــــدد 829  حــــــزيــــران 2022 مأســـامــة - العـــــدد 829  حــــــزيــــران 2022 م18



أسرار الطبيعة
يف ُكــلِّ خليَّـــٍة منجــُم أســـــرار

إعداد: ديمة إبراهيم

فـي  مـا  آخـَر  تيكـي«  »أخـال  ليـَس 
جعبتـي، بل بقي لديَّ كثيـٌر من المعلومات 
الـُمدهشـة، سـأخبِـُركم بها قريبًا. ابقوا في 

انتظار كلِّ ما هو ساحٌر وغريٌب وُمـمتع.

النظُر إلى الطبيعة الخاّلبة بكلِّ ما فيها من جمال يمنُح أرواَحنا الراحَة والهدوء، لكْن هل جّربُتـم 
يومًا النظَر إلى شـيء مختلف ُيـِمدُّ أرواَحـكم بطاقة غريبة، فتشـعروَن بأنكم أقوياء وقادروَن على 

تـجاُوِز الصعاب؟ نعم، إنها الخيوُل الرائعة! تعالوا معي ُأعّرفكم نوعًا ُمـمّيـزًا منها!

...
يبىق للـُخيول ُحضوُرها

جميٌل وعنيد!

ر  على الرغم مـن التطوُّ
الكبيـر الـذي وصـَل إليـه العالــُم فـي 

وسـائل النقـل والتكنولوجيـا، إاّل أّن العالقَة بين 
الحصـان واإلنسـان لـم َتضُعـْف، فالحصـاُن ال يـزاُل 

ُيسـتخَدُم في رياضة ركـوب الخيل وفي السـباقات، وال 
يـزاُل كثيٌر من الناس يحرُص على اقتناء الخيول لجماِل 

شكلها ولطباعها اللطيفة، وال تزاُل هذه الحيواناُت 
الرائعة بطلَة كثيٍر من األعمال الفنّية واألفالم 

وُكتب األدب.

مـا ال يختلـُف عليـه َمــْن َرأَْوُه 

هـو جمالُـُه األّخاذ، لكنَّ »أخـال تيكي« ُيـخفي وراَء هذا 

مـالِـُكُه يحتاُج إلى كثير من 
الجمال عناداً كبيراً وطباعـاً صعبة، فـ

ن قيادتـه، فهو حصاٌن 
رة ليتمّكـَن م

ب والصبـر والخب التـدرُّ

ُض تلـّقـي األوامر من أحد.
، ويرف ُحـرٌّ

»أخال تييك« 
خيـــــوٌل ذهبّيــــــــة

خيوٌل 
من ذهب!

ال، يا أصدقائي!
مصنوعـًة  ليسـت  هـي 
مـن الذهـب. إنهـا حقيقّية، 
لكنَّ لوَنـها ذهبــّي. انظروا 
إليها كم تبدو رائعة! تحمُل 
هـذه الخيـول اسـم »أخـال 
تيكـي«. إنهـا ُسـاللُة خيوٍل 
مذهلـة  »تركمنسـتان«  مـن 
وسـريعة جـدًا وقـادرة على 
عـاب، وهي  الصِّ ــل  تـحـمُّ
ذكّيـٌة وجميلة، وذاُت َشـعٍر 
المع بّراق، وهذا ما أْكَسـبها 

ذلَك االسَم المميز.
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بريد األطفال
واحــــُة اإلبــــداع الطُّفــــويّل

غة اإلنكلزيّية نـجايح وهوايايت 
ُّ
رائدٌة يف الل إيناس عمر يوسف 

آية باسم الصمل)7 سنوات(

 )12 سنة(

ـّحــّي طعاٌم ُمتوازٌن وُمتنّوع، يحتوي العناصَر  الغذاُء الصِّ
الغذائّيـة األساسـّية التـي يحتـاُج إليها 
الجسـم، ويشـمُل مجموعاِت الطعام 
ّت: »البروتينات، الكربوهيدرات،  السِّ
الـمعـادن،  الفيتامينـات،  هـون،  الدُّ

الـمـاء«.

معلومة مفيدة
طرفة أعجبتين

راسـّية جميعهـا، وقد نلـُت المرتبَة األولى علـى صّفي، وذلك في مـن الّصفِّ األّول االبتدائّي إلى الصـفِّ الثاني، وكنُت ُمتفّوقًة في المواّد عمر يوسـف«، صديقُة مجّلة األطفال »أسامة«. ُعمري سبُع سنوات. نجحُت مرحبـًا يا أصدقائي األعّزاء! أحببُت أن ُأعّرَفـكم بنفسـي. أنا صديقُتـكم »إيناس  أسـتفيُد مـن وقتـي وال أهـدُره. ُأحبُّـكـم جميعـًا، وأتمنّــى لكم التـي ُتنـّمــي ذكائـي وتزيـُد مواهبـي، وتجعُلـنـي أحـسُّ بأّنني و»شـامة«، وبالتأكيـد أحبُّ ألعاَب األطفال، لكـن الـُمفيدة منها، فـي حياتي، كما ُأحـبُّ مجاّلت األطفـال كمجّلـَتـْي »أسـامة« رحلـٍة إلى عالم الخيال الجميل، وُتعطيني ُدروسـًا وِعبرًا ُتفيُدني قصـَص األطفـال كثيـرًا، وأحـبُّ أن أقرأهـا، فهـي تأخُذني في مدرسـتي »الذيابّية الثانية« بريف دمشـق. مـن هواياتي أّنني أحبُّ الدِّ
التوفيَق والنّـجاح. 

الـجواب: 
الّصـّبار.

أحجية
نبـاٌت شـائٌك يعيـُش في 
الـمثُل  وُيضـَرُب  الّصحراء، 
العطـش  ــل  َتـحمُّ فـي  بـه 

والجفاف، فما هو؟

ُيكّوُن الماُء ما نسـبُتُه )60( في المئة تقريبًا من جسـم 
اإلنسـان، ولذلـَك فإّنـُه ُيعدُّ ُمـهـّمــًا جّدًا للحيـاة، إذ إّنُه 

يدخـُل وظائَف الجسـم الحيوّيـة جميعًا، 
خاليـا  فـي  ُمتوافـٌر  وهـو 
وأنسجته  الجسم 
وأعضــــائــه 

كّلـها. 

معلومة مفيدة

هيام عبد الرحمن عبد الله فرحات 

َغر، وكاَن لوالَدّي مرحبًا يا أصدقائي! أنا رائدٌة في اللغة اإلنكليزّية على ُمستوى محافظة ريف دمشق.  ق إلى الّصفِّ الثامن. بدأُت مشـواري مَع اللغـة اإلنكليزّية منُذ الصِّ الحّصة الُكبرى من الـُحّب للُّغِة اإلنكليزية، فهي تفتُح اآلفاَق وقـد شـّجـعني هذا كثيرًا كي أكوَن ُمتفّوقًة فـي المواّد كاّفة، وتبقى الفضـُل في ذلك، وقد شـّجعاني كثيرًا، وفي كثيٍر مـن األحيان كانا يتـحّدثان معـي باللغة اإلنكليزّية، نجحـُت بتفوُّ
ـعوب األُخرى. سـعيدٌة جّدًا  لالطـالع علـى ثقافات الشُّ

ألننـي أتعّلـُم ُلغـًة ثانية إلـى جانب اللغـة العربّية، 
وجميـٌل جـّدًا أن يتـحـّدَث اإلنسـاُن أكثَر من 

َغر  ُلغـة، وإذا بـدأ بتعلُّـم اللُّغات منـُذ الصِّ
فهذا يزيـُد من إتقانها، وقـد قيَل »العلـُم 
َغر كالنَّقش في الحجر«، وأنا ُأشّجـُع التالميَذ  في الصِّ
جميعـًا على تنميـة مهاراتهم ومواهبهـم ألّن ذلَك 

يفتُح الباَب واسعًا لـُمستقبٍل واعد.

قاَل الـُمعّلـُم للتلميذ: 
اذُكر لي ثالثَة حيوانات برمائّية.

الّتلميذ:  أجاَب 
ـهـا  ضفـدعـٌة وأمُّ

وأخُتـها.

حبيبة الخير 
آية ساعاتي
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سالي عيسى
 11 سنة

كرم رجب 
 5 سنوات

زينب هرمز 
 10 سنوات

معن أحمد 
 7 سنوات

جاد عيسى 
 9 سنوات

أناسيا عمران 
 9 سنوات

رهف سليمان
6 سنوات

مضر عيسى
 8 سنوات

جوري رجب 
 3 سنوات

فنانو المستقبل
ة حريَّ يف ريشتهم ألواُن الطَّيف السِّ

سالي غريب
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ـــــــــة قصَّ
حنان يف صفِّ احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

جعان الشُّ

ه، وجلَس في مقعده بهدوء. الحَظ أّن التالميَذ يتجـّمعون حوَل زميلهم  في صباح يوم مدرسـّي، دخَل فارٌس صفَّ
ُثـهم بصوت منخفض. لم يسـتطْع فارس سـماَع الكالم، لكنَّ الخـوَف كاَن واضحًا على الجميع.  مـازن، وهو ُيـحدِّ

اقترَب فارٌس، وقد تمّلـَكُه الفضوُل، فسمَع مازنًا يقول: 
إنها ترتدي ثوبًا رمادّيًا، وتحمُل إبرًة عمالقة، تغرُسها في يد الطفل، فُتؤلـُمُه بشّدة!

صاَح األطفاُل بخوف: يا ويلي! ومتى سيحدُث هذا؟
قاَل مازن: علمُت أنها ستصُل اليوم، فكونوا ُمستعّدين!

رنَّ الجـرُس، فعـاَد كلٌّ منهـم إلى مقعده ُمـترّقبـًا. ُفـتِـَح بـاُب الّصّف، فدخلت 
الـُمعّلمُة، وقالت:

صبـاح الخيـر يـا أطفـال! سنسـتقبُل اليـوَم ضيفـًة ُمـمّيــزة، 
سُتـحـبُّوَنـها كثيرًا.

نظـَر فـارٌس إلـى زميلـه مـازن صاحـِب القّصة 
الـُمرعبة، وعلــَم أّنُه كان على حّق، ثـّم رّكـَز 
عينيه علـى الباب في انتظـار دخول تلك 
الضيفة، لكنَّ دهشـَة األطفال كانت 
كبيـرًة لـّمــا دخلـت الّصـفَّ 
صبّيٌة رقيقـة، ترتدي قميصًا 
وتحمـُل  أبيـض،  نظيفـًا 
سـوداَء  حقيبـًة  بيدهـا 
بصوت  قالـت  المعة. 

ناعم:
الخيـر  صبـاح 
أنـا  صغـار!  يـا 
حنان،  الـُممّرضة 
أجـوُب الـمدارَس 

رسوم: مرح تعمري قصة: آالء أبو زرار

َم إلى تالميذ الّصفِّ األول اللقاَح وقايًة من األمراض. هل أنتم ُمستعّدون؟ مع فريق طبـّي كي ُنقدِّ
مُت في انتظار ما سـيحُدث. طلبت الـُمعّلمُة إلى التالميـذ االصطفاَف بانتظام، وها قد  لـم يردَّ أحٌد، بل سـاَد الصَّ
حاَن دوُر فارس، وهو ُمـترّدد: أيهـُرُب أم يقُف في مواجهة تلك اإلبرة العمالقة؟ نزلْت حنان على ُركبَتـيها، وحـّيـْتُه 

بابتسامٍة ُمشرقة:
رع القوّية التي ترتديها. جاع! أنا واثقٌة بأّنك بطٌل بهذه الدِّ ـها الشُّ حاَن دوُرَك أيُّ

نظَر فارس إلى نفِسه ُمـتعّجـبًا، فهو لم يكن يرتدي سوى لباِس المدرسة. 
أكملت الـُممّرضُة قائلًة:

جعان. هل تراه؟ أّما أنا، فكما ترى، أميرة، وأضُع تاجًا خفّيًا ال يراُه سوى األبطاِل الشُّ
رفَع فارٌس عينيه إلى األعلى، فبدا لـُه أّنُه يرى تاجًا ُمرّصعًا باللؤلؤ يعلو رأَس الـُممّرضة. فقاَل بحذر: 

أجل، أرى تاجًا على رأسك. هل هذا يعني أنني ُشجاع؟ لكْن متى سُتـخِرجيَن إبرَتـِك الـعمالقة؟
رّدت الـُممّرضُة ضاحكًة: ها قد انتهينا!

خفـَض فـارٌس عينيه إلـى ذراِعـه َدِهـشـًا، فوجَد 
قطنـًة بيضـاء ُمبّلـلـة بالكحـول. رفَعـهـا، فالحَظ 
تحَتـها نقطًة حمراَء صغيرة، وأحسَّ بوخزٍة بسيطة 
لـم ُتزِعـْجــه. كانـت حنان قـد أعَطـْتــُه اللقاَح 
بُسـرعة وخّفة من ُدون أن َيشُعر، بينما كان غارقًا 

في خياله حوَل التاج الخفـّي. 
ولـّمــا عاَد إلى البيت حـّدَث فارٌس 
والَديـِه عـن الـُممّرضـة حنـان 
الّصـفَّ  حّولـت  التـي 
إلـى صـفٍّ مـن  ـُه  كلَّ

جعان. الشُّ
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َتـِجُدُه عنَد البائع مصفوفًا مع الخضراوات بيَن 
البقدونـس والكزبرة والفجل. لوُنُه أخضُر داكن، 
وأوراُقُه طويلٌة والمعة وُمـمّيزة. سُأحّدثكم اليوم 
عن الطرخـون يا أصدقائي! هّيا بنـا إلى مزيد من 

التفاصيل والمعلومات! 

نبـــات وحيــاة
الّطرخونســرُّ الـحيـــاة يف بـــرعـمٍ نضيــرٍ

إعداد: أمينة الزعبي

نكهٌة فريدة!
يتمـّيــُز الطرخوُن بـمذاقـه الـحلو والـُمـّر 
وبنكهتـه العطرّيـة الـُممّيـزة التي تمـتـزُج فيها 
وس والليمون والريحان، ولـُه  نكهاُت عرق السُّ
اسـتخداماٌت ُمـختلفة في الطبخ، إذ ُيسـتخَدم 
وربات( وفي طهو اللحوم  ـَلطات والشُّ في )السَّ

لِـَمـا ُيْضِفيِه من نكهٍة مختلفة وطعـٍم لذيذ.

فوائُد كثرية!
ُيستخَدُم الطرخوُن ُمطّهرًا للمعدة واألمعاء، 
ويسـاعُد فـي تقليل التوتـر والضغط النفسـّي، 
كما أّن له اسـتخداماٍت تجميلّيًة، إذ ُيـخَلُط مع 
الزيوت العطرّية والصابون وكريمات الترطيب 
إلضافـة رائحـٍة جميلـة إلـى الـُمسـتحضرات 

العالجّية. 

يف حديقة مزنلك...
فـي  الطرخـون  نبـاَت  تـزرَع  أن  أردَت  إذا 
حديقـة منزلـك، فـإنَّ هـذا سـهٌل جـدًا، فهـو 
يتكاثـُر بالبذور، وُيـمكُن أن ينمـَو في األجواء 
الـُمعتدلـة، واألفضُل زراعُتُه شـتالٍت، بحيُث 
ُيفَصـُل ُجزٌء من النبات مع ضرورة وجوِد ُجزٍء 

من الجذور.

نباٌت ُعشبـيٌّ ُمـمـّيـز 
إلـى  الطرخـوُن  ينتمـي 
مـن  وهـو  النجمّيـة،  الفصيلـة 
الكثيفـة  ـجيرات  الشُّ نباتـات 
ذوات األوراق الملساء الرفيعة، 
 )50( بيـَن  طوُلــُه  وُيـراوُح 
و)150( سم. ينمو في األماكن 
الدافئـة والجاّفة، كمـا ينمو بّرّيًا 
في بالد الشام وفي أوروبا وآسيا 
وفـي بعـض األجـزاء الشـمالّية 
من المكسـيك. تّتصـُف أوراُقه 
بالطُّول نسـبّيًا، وهـي تبدو على 
سـاق النبتـة في شـكٍل ُمتناِوب، 
َن  أّما سـيقاُنه فإنها تتجـّمُع لُتكوِّ
تكـوُن  وقـد  ُحـْمــرًا،  عناقيـَد 

ملساء أو ُمغّطاًة بالوبر.

مزيـدًا  إلينـا  اكتُبـوا  أصدقائـي!  يـا  واآلن 
مـن المعلومـات عـن الطرخون وعـن نباتات 
ُمـمـّيـزة ُأخرى، وأرِسـُلوها إلينا لنَنُشـَرها في 

ـَور. باب بريد األطفال مع الصُّ
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ـــــــــة قصَّ
احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

رسوم: محمد مارديني قصة: رنا مجارسة

وطة بطُّ

اعتادْت بطُّوطة أن تقَف أماَم 
بركـة المـاء يوميـًا لتنظَر إلى شـكلها 
ـر  الذي لم يُكـْن ُيعِجـُبـها، فكانت دائمَة الّتذمُّ

من زغبِـها األصفر ومنقارها األحمر الكبير.
كانـت بّطوطة ُتراقـُب الحيوانـات األُخـرى دائمًا، 
فتحلـُم بأن تسـبَح برشـاقة مثَل السـمكة في الماء، وأن 
تقفَز بـخّفـٍة كالّضفدعة من مكاٍن إلـى آخر، كما كانت 
تحلــُم بـأن تكـوَن أرنبًة سـريعًة لكـي تجـرَي وتقفَز 

بسعادٍة ومرح، وتستمتَع بأكل الجزر اللذيذ.
َب تغييَر  فّكـرْت بّطوطـة ذاَت يـوم فـي أن ُتـجـرِّ
شـكلها، وأن ترتـدَي قناعـًا يجعـُل أحـَد أحالمهـا 
حقيقـًة، فوضعـْت فـي البدايـة زعانَف كاألسـماك، 
ـباحَة تحَت الماء لتلحَق بسـمكة كبيرة  وحاولت السِّ
َس  تجوُب البحيرَة بسـرعٍة ومهارة، لكنّها لم تسـتطع الّتنفُّ
تحـَت المـاء ُمـّدًة طويلة، وسـارعْت إلـى الخروج خوفـًا من أن 
تختنق، وقالت في نفسها غاضبًة: يبدو أّن هذا الـُحلـَم لن يتحّقق، فالبطُّ يسبُح 

َب ُحـلمًا آخر. على سطح الماء، ويتنّفُس بـُحّرّية، وأنا ال أريُد أن أختنق. علـيَّ أن ُأجرِّ

ُب القفَز كضفدعٍة صغيرة، لكنَّ ِرْجـَلـْيـها القصيرَتين لم ُتسـاعداها  لّونْت نفَسـها باللون األخضر، وبدأت ُتـجرِّ
في ذلك، وكذلك منقارها الكبير ولسـانها القصير، لم ُيسـاِعداها في التقاط الحشـرات لتستمتَع بالطعام، فقالْت في 

نفسها ُمستاءًة: 
يبـدو أّن هـذا الـُحلـَم لن يتحّقَق أيضًا، فالبطُّ يأكُل ما يريُد من الحشـائش اللذيذة وسـواها، وال أسـتطيُع العيَش 
من ُدوِن طعام. حسنًا، سُأجّرُب أْن أكوَن أرنبًة، آكُل الجزَر اللذيذ، وأختبُئ في ُجـحر صغير. ال ُبّد أنَّ هذا سينجح.

أسـرعْت بّطوطـة، ووضَعْت ُأذَنيِن طويلَتيـن، وبدأت ُتـجـّرُب أْكَل الجزر، لكنَّ منقاَرها لم ُيسـاعْدها في ذلك، 
ولـّمـا كانت تبحُث عن ُجـحٍر لتعيَش فيه كاألرانب، وُتفّكـر في حلٍّ لـُمشكلة الطعام، رآها ثعلٌب، فظنَّ أنها أرنبٌة، 

فبدَأ بـُمالحقتِـها. 
جَرْت بّطوطة بُسـرعة من شـّدة خوفها، لكنَّ ِرْجـَلـْيـها القصيرَتين لم ُتساِعداها في الجري بُسرعة، فرَمْت أُذَنـي 

األرنبة، وقفزْت إلى بركٍة قريبة، وراحت تسبُح بُسرعة، ُمـبتعدًة عن الثعلب الذي كانت ستغُدو طعامًا له.
ولـّمــا بـدأت بّطوطة تشـعُر باألمـان نظَرْت إلى انعكاس ُصورتِـها على سـطح الماء، وهي تسـبُح، فابتسـَمـْت 

باحَة خيٌر ألَف مـّرة من أرنبٍة في بطِن ثعلب. لنفِسها، وقالْت:  بّطٌة ُتـجيُد السِّ
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فّكر معنا
لنَُحـلَّ هــذي الـمسـألــة!

رسوم: رامز حاج حسين إعــداد: ديمـة إبـراهيـم

االختالُف الوحيد:

حلُّ لعبة 
األرقام 

الّناقصة 
)سودوكو(:

ْسـَمـيِن اختالٌف وحيد. حاوْل معرفَتُه في أسرِع وقٍت ُمـمكِـن. بيَن الـرَّ

حذُف األرقام 
رة »هيتوري«: الـُمكرَّ

عليـَك فـي هـذه اللعبـة َحـْذف األرقام 
ـّف والعمود. هـل أنَت  الـُمكـّررة فـي الصَّ

ُمستعّد؟ 
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حلُّ 
ـّر: كلمة السِّ

األقحوان. 

1- ُيغّطي ُثلَث األرض.  
2- كوكٌب أحمُر اللون.   

3- ِمـن أعضاء جسم اإلنسان، ُيشبُه حّبَة الفاصولياء.  
4- ُعضٌو في جسم اإلنسان ال َيِصُلـُه الّدم.     

5- نـهـٌر يسقي مصر.       
6- أصلُب ماّدة في الكون.        

7- يطيُر، وهو من الّثدييات.       
8- ُمفرُدها »َهـّم«.          

الكلماُت الـُمتقاطعة:
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  َمـَحـّطــات
ِمـْن ُهـنا وُهـناك...

إعداد: ديمة إبراهيم

الـمعكرونة

أشكاُلـهـا جميلٌة وُمـتنّوعة، ولـمذاقها سحٌر خاّص. ُيـحبُّـها 

غاُر والكبار، فحيَن تفوُح رائحُتـها في البيت تنتعُش القلوب،  الصِّ

قها. تعالوا معي في هذه المحّطة التي  ويتلـّهـُف الجميُع إلى تذوُّ

سُأحّدثُكم فيها عن الـمعكرونة! 

كيَف ُتصَنع؟
- ُيعـدُّ دقيـُق الّسـميد الـذي ُينَتـُج مـن القمح 
لب أساسـّيًا في صناعـة الـمعكرونة في غالبّية  الصُّ
أنحـاء العالـم، ومـن األفضـل أن يحتـوَي دقيـُق 
السـميد نسـبًة عاليًة من »الجلوتين« الرطب تصُل 
إلـى )30( فـي الـمئـة، ونسـبًة مـن »الجلوتيـن« 

الجاّف تصُل إلى )18( في الـمئة. 
- ُيضـاُف الماُء النقـّي، ويجُب أن تكوَن درجُة 
حرارته بيَن )40( و)60( درجة مئوّية، إلى كـّمـّيٍة 
مـن دقيق الّسـميد لُصنـِع عجينـٍة ذات رطوبة تبلُغ 

)31( في الـمئة.
- ُتوَضُع العجينُة في آلة خاصة لصناعة أشكال 
الـمعكرونـة الـُممّيـزة، فيخـرُج من بين ُمسـنّنات 
اآللـة طعـاٌم مـن العجيـن فـي شـكل أسـطوانات 

صغيرة، أو أشكال صغيرة ملفوفة... وهكذا.
عملّيـُة  تأتـي  الـمعكرونـة،  صناعـة  بعـَد   -
التجفيـف، وذلـك ألجـِل القضـاء علـى الرطوبة 
بـه  الـمسـموح  الحـدِّ  ضمـَن  وإبقائهـا  الزائـدة، 

لـُمواصفات الجودة.
- بعـَد الّتـهوية، ُتعبَّــُأ الـمعكرونة في أكياس 
بالسـتيكية، وُتـحَفُظ فـي أماكَن جاّفـة، بعيدًا عن 
أشعة الشمس، مع مراعاة التهوية الجّيدة والتطهير 

ضها للحشرات والفطرّيات.  لمنع تعرُّ

في جعبتنا 
معلوماٌت كثيرٌة لكم، والقادُم 

أجمل... انتظُرونا في مـحـّطاٍت 
جديدٍة ُمـتنّوعة تـحمُل لكم 

الفائدَة، وتزيُد اّطالَعـكم.

ثـّمـَة كثيٌر من الكالم حوَل أصل الـمعكرونة الحقيقـّي، لكنَّ الـُمتعاَرَف 

عليه أو الـُمتداَول أنَّ شـعَب اليابان أّوُل شـعوب العالم التي عرفْت صناعَة 

ناعَة الرّحالُة »ماركو بولو« إلى إيطاليا حيُث  الـمعكرونة، ثـّم نقَل هذه الصِّ

ع طهوها ومذاقها. َرْت من حيث جودُة صناعتها وتنوُّ ُطـوِّ

خليٌط بسيٌط من الماء الدافئ ودقيق الّسميد ُيـِمـدُّ الجسَم 

بمـواّد ُزاللّيـة، وُدهنّية، وفيتامينات، ومعادن مثل الفوسـفور 

والكالسيوم والحديد... وُتعدُّ الـمعكرونة غذاًء مثالّيًا إاّل في 

ّكرّي. حاالت صـّحـّية ُمـحّددة كـمرضى السُّ

أصُل الـمعكرونة؟

فوائُد الـمعكرونة
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سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعَبًا عندما تنطُق الصُّ

الـجـّرة
قصة وسيناريو ورسوم: حسام وهب 27

إّن الجوَّ حارٌّ جّدًا.

كاَن يجُب أن ُنـحِضَر مَعنا بعَض الماء.

ال ثاّلجَة ُهـنا. كيَف سنشرُب ماًء باردًا؟!

 إممم... إّن ماَء 
الّصنبور 

دافـئ.

انُظري! ُهناَك إناٌء فـخـارّي!

 وماذا 
سنفعُل به؟ 

إذا َوَضْعنا الماَء فيه فسَيبُرد.

كيف؟ لـم أفهم. 
لنسأْل جّدي!

جــــّدي! 
       هل سَيبُرُد الماُء إذا 

وضعناُه في إناٍء فـّخـارّي؟

بالتأكيد يا ليلى! 
َنَضُعُه، وننتظُر 
بعَض الوقت، 

فيصبُح الماُء باردًا.

كيف؟ وهل في الـجّرة أداُة تبريد؟!

 ههههه... ال، 
يا ليلى! الماُء يبرُد 

ـر. بفعِل التَّبـخُّ

ـر؟ كيف؟! َتبـخُّ

الماُء الذي يخرُج من مساّم الفّخـار يتبـّخر، 
وكي َيـحُدَث ذلك يـمـتصُّ الحرارَة من الماء الموجود 

داخَل اإلناء، فُيسبُِّب ُبروَدَته.
أْي أنَّ الماَء في الخارج يـمـتصُّ حرارَة الماء داخَل الـجّرة.

 أحسنِت يا ليلى! وكّلـمـا ازداَدْت 
رة  كـّمـّيُة الماء الخارجـّي الـُمتبـخِّ
ازداَدْت ُبرودُة الماء داخَل الـجّرة.

يا سالم! إّنُه ُمنِعش!

سأطُلُب إلى أبي أن يشترَي لي إناًء فـخـارّيًا 
كي أَضَعُه في ُغرفتي.
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ـــــــــة قصَّ
احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

رسوم: نداء علي قصة: سارة حلوم

 رامــــــــــز 
يف بيِت صديِقه

كاَن رامز ذو الّسنوات العشر ُيـحبُّ اللعَب مع صديقِه عامر، وفي المدرسة كانا يـجرياِن مَع بداية االستراحة إلى 
ُه في شـكل حصان، أّما عامر فقد كاَن  ها أمُّ الباحة، ُمـتنافَِسـين في الوصول أّوالً. كاَن رامز ُيـحبُّ الحلوى التي ُتـِعـدُّ

ُيحبُّ الحلوى التي في شكل إوّزة، لذلَك كانا ُيقّلداِن الحصاَن واإلوّزة بمرٍح وسعادة.
ذاَت يوم، وهما عائدان من المدرسة، قاَل عامٌر لرامز: 

ما رأيك في أن تتناوَل الغداَء عنَدنا اليوم؟ 
أجاَب رامز: علـيَّ أن أسأَل والَديَّ أوالً.

هاب إلى  ذهـَب رامز إلى بيته بُسـرعة، وقاَل ألّمه: أريُد أن أسـتأِذَنِك في الذَّ
بيِت صديقي عامر. 

قالت األّم: حسنًا، لكْن ال تتأّخر.

ـه، وانطلَق إلى بيت عامـر القريب جدًا من بيته. اسـتقبَلـُه عامـر، وراحا يلعبـاِن ُدوَن ملل، وتناوال  شـكَر رامـٌز أمَّ
ُه عن الغـداء، ثـّم نادى رامزًا بصـوٍت مرتفع: رامز! هّيا يا صديقـي! تعال! الغداُء  الحلويـات. ذهـَب عامٌر ليسـأَل أمَّ

جاهز.
أتى رامٌز ُمسرعًا، وفجأًة تعّثـَر، وارتطـَم بزهرّيٍة كانت في إحدى الزوايا، فانكسَرت، ولم يدِر ما يفعل، لكنُّه قّرَر 

ه، وأاّل ُيـخفـَي األمَر عنهما. أن ُيصارَح عامرًا وُأمَّ
نظَر إليه عامٌر قائاًل: ما بَك يا رامز؟ لِــَم تأّخرت؟ ولِــَم تبدو حزينًا؟ 

وقالت أمُّ عامر ُمستغربًة: ما بَك يا ولدي؟ هل أنَت مريض؟ 
قاَل رامٌز بـخجل: آسف! لقد كسرُت الّزهرّيَة عن غيِر قصد. 

أجابت أمُّ عامر: ال عليَك يا ولدي!
وضَع عامٌر يَدُه على كتِف صديقه، وقاَل له: ال تحزْن يا رامز!

ُه بـمـا حدَث مَعـه، وأخبَرها كيَف تصّرَف بعَد أن  ثــّم تنـاوال الطعاَم فرَحيِن، ولـّمــا عاَد رامٌز إلى البيت أخبَر أمَّ
ـُه ُمـبتسمًة راضيًة:  ُكِسَرت الّزهرّية، فقالت لـُه أمُّ

َف يا ولدي! لكْن في الـمّرات الـُمقبلة ُكْن أكثَر حذرًا. غدًا نذهُب إلى بيِت أمِّ عامر لنعتذَر إليها. أحسنَت التَّصرُّ
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سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعَبًا عندما تنطُق الصُّ

رسوم: زبيدة الطالع

الُغراُب وأصدقاُؤه
سيناريو: خليل البيطار

شكا الغراُب إلى صديقه النورس 
ُسوَء حالِـه.

حالي َتُسوء، كيَف أخرُج 
منها يا صديقي النّورس؟

)كيف( تفتُح 
نافذًة، وعبَرها 

نـجُد حاّلً.

ُيضَرُب بنا الـمثُل
 في بشاعة اللون ورداءة 

الّصوت.

الـُمهـمُّ َجـمـاُل 
كل. القلب، ال الشَّ

ـُر في الرحيل. ال أجُد عماًل  أفكِّ
سوى التحليِق والنعيق.

غاِدْر خرابَتـَك،
وُقـْم بعمٍل نافع.

حاولُت أن أتعّلـَم 
أعماالً جميلًة عّدة، 

وأخفقُت.

ُدلَّـني يا طائَر البجع 
على حرفٍة نافعة.

اسأْل طائَر البجع،
فهو كثيُر الّتـجوال.

رافِْقني في رحلتي 
تزَدْد معرفًة.

ال أقوى على 
التحليق عاليًا مثلك.

اسأل الببغاء،
 فهو صديُق األطفال 

والبـّحـارة.

جمُع األصداف وإهداُؤها، 
أو استشِر الحمامَة الزاجلة.

هل ثـّمـَة حرفٌة أسهل؟

تنظيُف الّشاطئ، وإعادُة 
الّسمك الصغير إلى البحر!

لديَّ ِحـَرٌف كثيرة نافعة. 
سأختاُر لَك واحدة.
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ها الببغاء! ُـّ أي
ُدّلـني على حرفٍة نافعة.
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ُكـُتـب

ظاهرٌة طبيعّيٌة فيزيائّيٌة جميلة تحدُث حيَن ينكسـُر ضوُء الشمس، ويتحّلـُل 
خـالَل قطرات الـمطر. إّنـها قوُس ُقزح! تعالـوا نتعّرف تلك الظاهرَة في قّصة 

»قوس الـمطر« من سلسلة »أطفالنا/ علوم«.
قّصة: دالل لوقا.                                 رسوم: أحمد حاج أحمد.

فـي إحدى الليالي، ضرَبت الّشـاطَئ عاصفٌة هوجـاء، وانقَضْت مع مجيء 
الصباح، وقد ُمـلِـَئ الّشاطُئ بنجوم البحر في ُكلِّ اّتـجاه. هّيا نعرف مصيَر تلك 

النجوم في قّصة »نجـم البحر« من سلسلة »أطفالنا/ إبداعات«.
ترجمة: سالم الفاضل.                               رسوم: رنا قويدر.

مـرَّ بائُع مرايا بالفيل، وقاَل له: إْن أبصرَت بدَنـَك في إحدى مراياي حدَث 
َتغيُّـٌر في حياتك؟ دهَش الفيُل من تلك المرايا ومن جمالها. لنكتشـف التَّغيُّـَر 

الذي حدَث للفيل في قّصة »الفيل والمرآة« من سلسلة »أطفالنا/ قّصة«.
قّصة: الحسن بنمونة.                                 رسوم: آية حمود.

عـاَش حّطـاٌب في قريٍة صغيـرة، وذاَت يـوم ذهَب كعادتـه لجمع الحطب 
وَبيِعه ليشـترَي بثمـنِـه الـُخبَز ألطفاله، فهطَل المطر، وهـو في الغابة، فاحتمى 
بكهٍف انفتَح أماَمـُه فجأًة، فوجَد فيه حطبًا كثيرًا. لنعرَف ما حدَث علينا أن نقرأ 

قّصة »الحّطاب الفقير« من سلسلة »أطفال مبدعون«.
قصة: جود أبو سمرة.                    رسوم: محمد درويش.

منـُذ زمـٍن بعيـد جـّدًا، كاَن علـى الـُمزارعيـَن أن يكدُحـوا فـي العمل كي 
يتدّبــُروا أموَرُهــم، وكاَن علـى الجميـع أن يعمـل، حّتـى األطفـال الّصغار، 
ومنهم »بيير الّصغير« الذي كّلـَفُه والُدُه بحراسة اإلوّز. نعرُف الـمزيَد في قّصة 

»بيير الّصغير« من سلسلة »مكتبة الطفولة«.
ترجمة: سالم عيد.                   رسوم: محمد مارديني. 

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

قوُس الـمطر

الفيُل والـمرآة

الـحّطاُب الفقري

نـجـُم البـحر

بيري الّصغري 
 ُحـّراس اإلوّز

ُ
ملك

إعـــــــداد: ســـــــالم الحمـــــــد
عّلـميني حرفًة نافعة 

أّيـُتـها الحمامُة 
الزاجلة!

يا للـمسكين! لـم يتعّلـْم 
حرفًة نافعًة حّتى اآلن.

مـا رأيُــَك في نسـِج 
ها  ُـّ الحكايات أي

الُغراب؟!
َنْسج الحكايات؟!
 قد أستطيُع ذلك.

َلـِقـَي ُغراٌب حمامًة زاجلة، فدّلـْتُه على حرفٍة نافعة وجّذابة. 
وهي نسُج الحكايات. وِمـن يوِمـها، وهو يقصُّ حكاياتِه، 

وَنـها على أصدقائهم. واألطفاُل ُيِضيُفوَن إليها، وَيقصُّ
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