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ماء... هِب يف السَّ مثَل الشُّ
قد يكوُن قلُبَك بـحرًا، لكنُّه ُدوَن شواطئ، وأحالُمَك 
الكثيـرُة تتالطـُم فـي داخلك على غير ُهـدًى. هل تظنُّ 
أنَّ ثـّمــَة شـيئًا ثمينـًا يـجـيُء بال تعـٍب واجتهـاد، وأنَّ 
الـحياَة ُتعطـي الـمرَء ُدوَن ُمـقابـل؟! اعلـْم يا صغيري 
ـُق ُكلَّ مـا تـحُلـُم بِه  أّنـَك بالـجدِّ والتَّـصميـم سـُتـحقِّ
من أحـالم جليلة، وحينَـها ستشـعُر بفرحـٍة كبيرة، هي 
ُهب في  فرحُة تحقيق اإلنجازات الرائعة. انطلْق مثَل الشُّ
السـماء، وال تبَق أسـيرًا ألحالٍم ُمـتفّرقة ال تعمُل ألجل 
تـحقيقها. عليَك أن َتبُذَل الـُجهوَد الكبيرَة بصدق، وأن 
تتعـَب وتعرق، حّتــى ُتـحّقـَق أهداَفـَك وُطموحاتك. 
ور، واعمْل في ُفسحٍة ُمضيئٍة كبيرة، وليُكْن  امِض إلى النُـّ
قلُبَك مثَل الـحصان الـجامح، َيْعُدو ويعدو، ويصُل إلى 
وجهـتِـه، وصهيُلـُه يمأُل اآلفاَق إرادًة وَتـحّديًا وإصرارًا 

وُصمودًا.

قحطــــان بيــــرقــــــدار



قّصة وسيناريو: صبا منذر حسن رسـوم: عـالء ديــــوب

سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعَبًا عندما تنطُق الصُّ

رسوم: عالء ديوب قصة وسيناريو: د.علياء الداية

لـمـى والوردة
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ما أجمَل الورَد يا خالي!

سأقطُف وردًة 
واحدة فقط.

حسنًا، لكن انتبهي 
ألصابِعِك من األشواك.

ما هذا؟ لقد تلّونْت أصابعي 
باللون األخضر. غريب!

أّمـي! هل أستطيُع وْضَع 
الوردات في الزهرّية الزرقاء؟

أجل، هذه هي.

خالي! هل ُيـمكنني أن أستعيَر 
هاتَفَك المحمول
َر الورد؟  كي ُأصوِّ

أجل يا لمى! 

يا لـُه من ورٍد جميل!

بًة  ورة ُمـقرَّ انُظر إلى الصُّ
يا خالي! ثـّمـَة حشراٌت 

وبيوٌض على ساق الوردة. 
ِن أصابعي  يبدو أنها سبُب َتلوُّ

باللون األخضر.

إّنـها حشراُت الـمّن، وهي مرٌض 
ُيصيُب النّباتات، ومنها الورد.

هل ُيـمكنُني أن أزرَع وردًا 
خاليًا من الـمّن؟

هذا ُمـمكن، لكْن 
عليِك العنايُة به دائمًا.

فكرٌة جّيدة. سنُـجّهـُز أصيصًا 
رفة، ونختاُر الورداِت  على الشُّ

الجميلة لزراعتها.

ستذبُل الوردُة إن أخذتِـها 
إلى البيت يا لمى!



ـــــــــة قصَّ
احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

رسوم: ريم نظام قصة: رؤى جوني

احليواناُت لـم َتـهـُرب

في قريٍة وادعة وجميلة، عاَش طفٌل وحيٌد ألبويه اسُمه هاني. أحبَّ تربيَة الحيوانات وقضاء غالبّية أوقاته باللعب 
معهـا، وكان أحـّب الحيوانـات إلى قلبه كلبه زعفـران. كان هذا الكلُب صديقـًا له بكّل معنى الكلمـة، ُيؤّدي كلَّ ما 
يطلُب إليه بإخالص، كما أحّب هاني أن ُيرّبـَي خروفًا صغيرًا، كان قد جلَبـُه والُدُه معه من السوق. كان هذا الخروف 
جميـاًل، لذلـك فقد خـّيـَم الوئام بيَن هاني وكلبه وخروفـه، وجمعْت بينهم موّدٌة ُمتباَدلة، ففي األحيان التي يبقى فيها 
الخروُف في حظيرة البستان حيَن يكوُن هاني متعبًا، كان يثغو ثغاًء متواصاًل، فيأتي زعفران، ويتسّلـُق الباب، ويضغُط 
بيديـه وقدميـه إلى الداخل بـكلِّ ما أوتـَي من قوة، إلى أن يتمّكن من فتح الباب للخـروف ليخُرجا معًا، وهما يقفزان 

بمرح.

ولـم يكـن الخروُف أقلَّ وفاًء وموّدًة من الكلب، فقد كان يحتمُل ُمشاكسـات هاني الصغير حين يربُطُه أو ُيطلُقُه، 
وحيَن يمتطيِه ُمقّلدًا الُفرسان في التلفاز، والخروُف واقٌف بإذعان، أو نائـٌم على العشب.

وألّن الخروَف كان يتمّتـُع بهذه الّصفات الجميلة، فقد أحّبُه هاني كثيرًا، إذ كان ُينّظُف ُصوَفـُه األبيض الذي كان 
يزداُد استرساالً مع األيام، فيغوُص فيه هاني بسعادٍة وُحّب.

كبـَر الخـروُف، وازداَد تعلُُّق هاني به، فكان يقطُف له العشـَب بيده، وُيطعُمه، وُيـخرُج له الماَء من البئر ليسـقَيُه، 
ويأخُذُه معه في نزهته اليومية مع كلبه زعفران، فكان الخروُف والكلُب زعفران يقفان حيُث يقُف هاني، ويركضان 

حين يركض، ويحوماِن حوَل البستان ليعودا، وهما يتـمّسحان بقدميه.
تعاقبـت األيـام، وازداَد تعلُّـُق األصدقـاء الثالثـة بعضهـم ببعـض، وكبـَر حجـُم 

الخروف زعفران، إلى أْن جاَء يوٌم لم يكن عاديًا في نظر األصدقاء الثالثة، فهاني 
كان يشـعُر بأّن أحواَل المنزل المعيشـّية ليسـت على ما ُيرام، وتزداُد صعوبًة، 

إلـى أن جاَء هذا اليوم الذي قاَل فيه أبو هاني البنه: ال ُبّد لنا من بيع الخروف 
لتحسـين حالنا، وقد تحّدثُت مع أبي سـعيد الجّزار حـوَل هذا األمر، فقد 

كبـَر حجــُم خروفنا، واقتـرَب العيد، وكثيٌر من الناس يريُد شـراَء 
الخراف.

ُجـنَّ جنوُن هانـي، وصرَخ بخـوف: كيف ذلك؟ 
ال ُيـمكـُن أن تبيَع خروفي الوديع، فهو صديقي 

وُمؤنسـي. أرجـوَك يـا والـدي! ال ُبـّد من 
وسيلٍة ُأخرى لتحسين أحوالنا.

7أســامــة - العــــــدد 830  تمـــــــوز 2022 مأســامــة - العــــــدد 830  تمـــــــوز 2022 م6



رسوم: رند الدبس

قصيــــــدة
ديـــواُن طفـولتنــــــــا

شعر: زهير هدلة

جاُرنا الكفيف
أجاَب األُب بحزن بعَد أْن شاهَد ردَّ فعِل ولده: ال تحزْن يا ولدي! لكْن ال مفرَّ من ذلك، ألنَّ أبا سعيد سيأتي غدًا 

ألخِذ الخروف وَدْفِع ثمنه.
كاَن الكلُب زعفران في بداية الحديث ُمـتمّددًا في زاوية الغرفة، يهـزُّ ذنَبُه بكسل، وفي أثناء الحديث، لـّمـا رأى 
تعابيَر وجه هاني اضطرَب، واسـتنفَر، وأخَذ يحوُم حـوَل صديقه بخوف، وهو يرى دموَعُه تنهمر. في نهاية الحديث  

توّجَه هاني إلى غرفته حزينًا، واختفى زعفران من الغرفة دون أن يالحَظ أحٌد ذلك.
في صباح اليوم التالي، توّجَه أبو هاني إلى الحظيرة كي ُيقّدَم الخروَف إلى الجّزار أبي سعيد، لكنُّه ُفوجَئ بالباب 

مفتوحًا، وبأّن الخروَف قد هرب.
أصابت الدهشة أبا هاني، وأخَذ يبحُث عن الخروف في الحظيرة وحولها، وفي كلِّ مكان، وهو ُينادي بال فائدة.
صحـا هانـي على صوت والـِده وعلى البلبلة التـي ُيـحِدُثـها في أثناء بحثـه عن الخروف، ولـّمــا علـَم باختفاء 
خروفه، أحسَّ بأمر ما قد حدث، فأخَذ ُينادي كلَبُه زعفران، لكنُّه لم يأت، وراَح يبحُث عنه في كلِّ مكان دوَن فائدة.

علـَم هاني بأّن كلَبُه العزيز قد فهـَم ما كان سـيحدُث لصديقه الخروف، فأطلَق سـراَحُه من الحظيرة، وهرَب مَعه 
كـي ُينقـَذ حياَتـه. لم يكن هاني يعرُف حقيقَة شـعوره في هذه اللحظة، فهـو من جهٍة كاَن فـِرحـًا ألنَّ خروَفـُه العزيز 
سـيكوُن بخيـر، ومـن جهٍة ُأخرى كان حزينًا الختفـاء صديقيه ُدوَن أن يدرَي في أيِّ مكان هما، لذلك بقيت ابتسـامٌة 

مرتسمة على وجهه، على الرغم من أنَّ عينيه الدامعتين كانتا ُتالحقاِن خياالٍت في األُفِق البعيد ساعاٍت طويلة.

 لِـجاِرنا الكفيِف عنَد أوِل الطَّريْق
مكتبٌة، قواُمـها أنيْق

ُرفوُفـها ُمرّتَبْة
أشياُؤها ُمـحبََّبْة

أقالُمـها جميلُة األلواْن
َوْر وُكْتُبـها بديعُة الصُّ

وصاِحُب المكتبِة الّلطيْف
ٌب وَخـيِّـٌر ظريْف ُمهذَّ
ببسَمٍة ُيقابُِل الجميْع

بِرّقٍة ُيعاِمُل الجميْع
ـٌم أليْف وَصوُتُه ُمـنغَّ

ُيـحسُّ باليَديِن ما ُيريْد
وُيكِرُم القريَب والبعيْد

ال َيطُلُب اإلحساَن من أحْد
ِه يعيُش جاُرنا الكفيْف ِمن َكدِّ

ٌب ألّنُه ُمـَهـذَّ
وَطـيِّـٌب عفيْف

***
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أصدقائي! ُترافُقـكم مجّلُة أسامة اليوم في رحلة ممّيزة لنتعّرَف حرفَة 
صناعة الّسـّجاد اليدوّي بالنّول، وهي حرفٌة تراثية قديمة ال تزاُل ُمستمّرًة 

حتى يومنا هذا. هّيا بنا!

صنـــــاعــــــُة
الّســّجـاد اليدوّي بصمات شرقية

  ِمـــــن إبــــــداِعهـــْم َنْقتبـس...

إعداد: رامه الشويكي

واآلن 
يـا أصــدقـــائي!

ـابكة عن صناعة   ابحثوا في الشَّ
الّسـّجاد اليدوّي بالنّول، واكتُبوا إلينا 
عنها لننُشـَر ما تكتبـوَن في باب بريد 

انتظـار  فـي  نحـُن  األطفـال! 
ُمشاركاتكم.

تاريُخـها
تعوُد صناعُة الّسّجاد 
اليـدوّي في سـورية إلى 
سـبعة قرون مضـت، إذ 
مدينُة دمشـق  اشـتهرت 
وُمدٌن ُأخرى مثل حلب 
والالذقية بهذه الصناعة، 
وهـي ُتشـّكُل جـزءًا من 
التـراث األصيـل لوطننا 

ُر بثمن. الذي ال ُيقدَّ

الـخيوُط 
الـُمتشابكة

ُتـميِّــُز هـذه الحرفة كثـرة خيوط 
بة والمصفوفة بانتظام  وف الـُمرتَّ الصُّ
على النول الخشبـّي القديم، وتتشابُك 
هذه الخيـوُط مـع كلِّ حركـة ُيؤّديها 
صانُع الّسـّجاد. إنها حركاٌت منتظمٌة 
وسـريعة ليده الـُممِسـكة بالـمّكوك، 
)من أدوات عمـل الحرفـّي(، تترافُق 
مع حركـة القدمين، وكلُّ ذلك يصنُع 
وف ذي  ُمـجتـِمعًا ِقطعـًا فنّيًة من الصُّ

األلوان الزاهية.

ول  صوُت النَّ
اعتـاَد الحرفــيُّ الـذي ُيـمـارُس 
هـذه الحرفـَة األصيلـة صـوَت النَّول 
الخشـبـّي الذي ُيرافـُق كلَّ حركٍة من 
ُل موسيقا تستعذُبـها  حركاته، وُيشـكِّ
أذنـاُه وتعتاُدهـا، وهـو ُيـحافـُظ على 

هذه الحرفة من االنقراض.
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سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعَبًا عندما تنطُق الصُّ

وت األوالُد وشجرُة التُّ
رسوم: زبيدة الطالع قصة وسيناريو: ضحى جواد

اعتاَد األوالد، هادي ومنير ونادر، شجرَة التُّوت الكبيرة في حيِّهم، 
»حّي التُّوت«، فهي صديقُتهم، وملَجُؤهم في األزمات.

أشّعُة الشمس حارقة.
يبدو أّننا لن نتمّكَن اليوم 

من اللعب بالكرة.
هادي! نادر!

ما رأيكما في أن نلعَب 
تحَت شجرة التُّوت؟ 

إّنـها فكرٌة رائعة يا منير! 
هّيا بنا!

هذه الشجرُة رائعة.
ال أتخّيـُل ما ُكـنّا 

سنفعُل ُدوَن ظِّلـها!

ببساطة ما ُكنّا لنلعَب 
الُكرَة اليوم يا هادي!

جرة رائعٌة  ثماُر هذه الشَّ
أيضًا، فهي ناضجٌة 

وحلوُة الـمذاق.

إنني جائٌع جّدًا.
ما ألذَّ هذا التُّوت! لقد فاجأنا الـمطر. 

، فال ليَت مَعنا مظّلة! أخشى أن نبتلَّ
يزاُل الطريُق طوياًل.

نادر! منير! لنلجْأ إلى 
شجرة التُّوت، ونحتـِم 
بها ريثما يهدُأ المطر!

لم أَر أضخـَم من هذه 
المظّلة في حياتي!

أجمُل مظّلة في الحـّي، 
بل في الكون ُكـلِّه!
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لقد أصبَح الّطقُس بعَد أسابيَع عّدة...
باردًا.

انظُروا! هذا 
العـمُّ مسعود.

لنذهْب إليه، ونَر ما 
يفعُل عنَد شجرة 

التُّوت!

ماذا تفعُل
يا عـّم؟ 

أقطُع أغصاَن الشجرة، 
وحين أفَرُغ من األغصان 

سأقطُع جذَع الشجرة.

ال أظنُّ أّن هذه الشجرَة ُتؤذي 
أحدًا. إّنـها ُمـفيدٌة للجميع، 

فلماذا ُتريُد َقْطَعـها؟

حّتى إّن حـيَّـنا قد 
ـَي باسمها. ُسـمِّ

كالُمـكم صحيٌح، لكنّني 
ُمـضطٌر إلى َقْطِعـها، ألنني سأبيُع 
خشَبـها، وبثمـنِه سأعيُل أسرتي، 

َئ  وسأستخدُم أغصاَنـها ألُدفِّ
أطفالي في هذا الطقس البارد.

يبُدو أّن العـمَّ مسعودًا 
ُمـِصرٌّ على قطع 

جرة. الشَّ

ماذا سنفعل؟                                   

ما رأيكما في أن ُنـخبِـَر 
والدي؟

هل أنتم واثقوَن بما 
تقولون؟

نعم، يا أبي!
لقد بدأ العـمُّ 
مسعود بقطع 

بعض أغصانها.

لنُفّكْر في حلٍّ 
لهذه الـُمشكلة!

 لن نسمَح لُه بأْن يقطَع 
شجرَة التُّوت.

ـُل  سنُشكِّ
سياجًا حوَل 

جرة. الشَّ

سنحرُس الّشجرَة 
ُكلَّ حين.

مهاًل يا أبنائي!
 العـمُّ مسعود طّيب. 

علينا أن نجَد حاًل 
لألسباب التي 

جعَلـْتُه ُيفّكُر في قطع 
الّشجرة.

لقد وجدُت 
الـحّل!
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توّقْف يا عـّم! ال تقطع الّشجرة!

ـها العـمُّ مسعود! أيُّ
 من فضلَِك تعاَل معي. 
أحتاُج إلى ُمساعدتِك.

ُمساعدتي؟!

هذا ُبستاني، وأحتاُج إلى 
من ُيقّلـُم أشجاَرُه، وُيزيُل منه 
األغصاَن واألشجاَر اليابسة، 

فهل ُيـمكنَُك إنجاز هذا العمل؟                         

نعم، ُيـمكنُني ذلك.

بعَد أّيام عّدة...

أشكُرَك على هذا العمل الرائع! 
تفّضْل هذا مقابل عملك. ُيـمكنَُك 

أخُذ هذه الجذوع واألغصان 
اليابسة لتستفيَد منها.              

ُشكرًا لك.

يا عـّم مسعود! من فضلك 
هل ُتقّلـُم لي َكـْرَم الزيتون؟

وأنا أيضًا لو سمحت؟

وأشجاري تحتاُج 
إلى تقليم.

نعم، نعم، 
بُكلِّ ُسرور!

بعَد أشُهـر...

سأرتاُح قلياًل تحَت 
ُشكرًا لكم يا أوالد. الحمُد شجرة التُّوت.

لله، لم أقطْع هذه الّشجرَة 
الجميلة.

أهاًل يا عـّم مسعود!
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ـــــــــة قصَّ
احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

رسوم: نداء علي قصة: يسر اللحام

لعبُة الّديناصور

أشرقت شمُس الصباح في أماٍن وانشراح، فاستيقَظ هاني مسرورًا ُمـضيَء الوجه، فقد أتـمَّ اليوم عاَمـُه الخامس، 
ِه َفـِرحًا ُمـصّفقًا:  وهو شديُد الحماس العتقاده أّنُه قد كبَر كثيرًا كصديقه الديناصور. ركَض نحَو أمِّ

أّمـي! اليوم عيد ميالدي، وقريبًا سُأماثِـُل ديناصوري في حجمه، وأغُدو عمالقًا َيـهاُبـني الجميع. 
ه: سـآكُل طعامي ُكلَّه، وأشـرُب الحليـَب الـُمغّذي لتكبَر  وأخـَذ ُيقلِّـُد مشـيَة الديناصـور وصوَتُه، وهو ُينادي أمَّ

عضالتي، ويزداَد ُطولي، فأنا ألتزُم بكالمك يا أّمـي الحبيبة! 
، وقالـت: كّل عام وأنَت بخير يا حبيبي! تعاَل معي! سـُأهديَك اليوم هدّيًة  ها. ضحكت األمُّ وطبـَع ُقبلـًة على خدِّ

ُمـمّيزة ُتسِعُدَك كثيرًا. سنخرُج معًا إلى معرض العلوم. هيا بنا نستعّد للخروج! 

قاَل هاني: وماذا يعني معرُض العلوم يا أّمـي؟!
، وهي ُتلبُِس هاني المعطف: إّنُه مكاٌن ُجـِمـَع فيه كلُّ ما يخصُّ الحيوانات، وفيه قسٌم خاصٌّ بكائنك  أجابت األمُّ

المحبوب. 
وصـَل هانـي وأّمُه الى معرض العلوم، ودخال قسـَم الديناصورات، فدهَش هانـي لحجمه الكبير وذيله 

الطويـل وأقدامه الكبيرة وارتفاعه الشـاهق وأسـنانه الحاّدة، وقد كان بعـُض الديناصورات آلـّيـًا 
ُيصِدُر أصواتًا مخيفًة حيَن االقتراب منه. فرَح هاني بزيارة صديقه الديناصور ورؤيته عن 

ُقرب، ثـّم قالت األّم: 
أتعلــُم يـا هاني؟! قد يكوُن الحجــُم الكبير مخيفًا، ويهاُبـُه الجميع، لكنُّه غيُر 
ـُرهم بنا، فال تهتـمَّ كثيرًا بالشـكل،  كاٍف لَتـْرِك بصمٍة مفيدة لدى َمـْن حولنا ُتذكِّ

بل اجعل المضموَن هو األهـّم.
ه، وحينَها قالت األّم:  هـزَّ هاني رأَسـُه، ولـمعت عيناُه، فقد استوعَب كالَم أمِّ
أحسنَت يا هاني! هيا بنا لنشترَي قالَب حلوى ولوازَم حفل المساء، وسأتُرُك لَك 

اختياَر هدّيتك من متجر اللُّـَعب. دعني ُأخـّمن ما ستختار...
ه، وُيؤرِجـُحـها بيِده، وهتَف:  ضحَك هاني، وهو ُيـمِسُك بيِد أمِّ

لعبة الّديناصور بالتأكيد.
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أسرار الطبيعة
يف ُكــلِّ خليَّـــٍة منجــُم أســـــرار

إعداد: ديمة إبراهيم

ما رأيكم أصدقائي؟! هل كاَن اختياري هذا العنكبوَت اللطيف ُموّفقًا؟
إْن كانـت لديكـم معلوماٌت عن عناكـَب لطيفة ُأخرى فأرِسـُلوها إلينا. 

نحُن في انتظاركم.

أصدقائي! هل تخافوَن العناكب؟ هل تظنُّوَن أّنـها مخلوقاٌت قبيحة؟! 
ال، بالتأكيد... سـتقولوَن إّنـها رائعٌة وجميلـٌة بعَد أن ُتتابُِعوا معي هذه المعلومات اللطيفة التي 

جمعُتـها لكم. هـّيا بنا!

مـّيـزة!
قفزاٌت ورقصاٌت مُـ

العناكـُب  هـذه  تسـتطيُع 
َرْصَد فرائسـها من مسـافٍة بعيـدة والقفز إليها 

بُسـرعة، وإيصـال لدغٍة قاتلـة إليها، كما ُتسـاعُدها هذه 
القفـزاُت في الهرب من الحيوانات المفترسـة. ُيعدُّ العنكبوُت 

الطـاووس سـاّمًا، لكنّـُه ال ُيشـّكـُل خطـرًا علـى اإلنسـان لِصَغــِر 
حجـِمه، فهو ال يستطيُع أن يثقَب الجلد. 

كـوُر ُصدوَرها إلى األعلى، وترفُع معهـا زوجًا من األرُجل،  ترفـُع الذُّ
ُكُه يمنًة ويسـرة، وبهذه الرقصات الـُممـّيزة تستطيُع َجْذَب  وُتـحرِّ

اإلناث، ولُكلِّ ذكر رقصُتـُه الخاّصة به، والطَّرافُة كلُّها تكمُن 
فـي الرقصـة، فالذكُر الـذي ال ُيـجيُد الرقـَص تكوُن 

نهايُتـُه على يـد األنثى التـي تلتهـُمُه ِمـن 
فورها.

العنكبوُت 
ـاُووس الطَّ

َجـماٌل وألواٌن زاهية!
األلواُن الـرائعــة واللُّطُف والـَجمـــال، 
صفـاٌت اجتمعـْت فـي صديقنـا العنكبـوت 
الطـاووس. إّنـُه نوٌع مـن العناكـب القّفازة، 

وُتعدُّ ذكوُرها أجمَل من إناثها، فاأللواُن 
كـور، أّمـا اإلناُث فلها لـوٌن ُبـنّـيٌّ  للذُّ

عادّي. 
ثـّمــَة منهـا أكثـُر مـن )500( 
جنـس، أْي نحـو )5000( نـوع، 
من ضمنها أكثر من )25( عنكبوتًا 

طاووسًا.
الطـاووس  العنكبـوت  حجــُم 

صغيٌر جـّدًا، لكنّـُه كثيُر الحركـة. لـُه 
ِمــن )6( إلى )8( عيـون، وكلُّها أعضاٌء 

المركزّيـَتيـن،  العينيـن  باسـتثناء  بسـيطة، 
فهما تتمـّيـزاِن برؤيٍة قوّية تنقـُل المعلومات 

بتفاصيَل دقيقة.

؟ وماذا يأُكل؟
ُ

أيَن يعيش
ين وفـي المناطق  يعيـُش العنكبـوُت الطاووس في أسـتراليا والصِّ
بـاب والعّث والنّـمل  شـبه القاحلـة والـُمعتدلة، وهـو يتغّذى على الذُّ

الـُمجـنّـح والجنادب.
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بريد األطفال
واحــــُة اإلبــــداع الطُّفــــويّل

صديقيت والّشابكة

المخرتُع
 الصغري

تقضـي صديقتـي وقتها مع الّشـابكة، وتمرُّ الّسـاعاُت، 
وهـي تلعـُب ألعابـًا إلكترونيـة غيـر مفيـدة، ناسـيًة أهَلـها 

وأصدقاَءها ومدرستها. 
كنُت أنصُحـها بتوزيع اهتماماتها وهواياتها بما ُيفيُدها، 
لكنّها لم تكْن ُتبالي، وال ُتعطي أهـّمـّيًة لـمـا أقول، وكانت 

حيـَن تقتـرُب االمتحانـاُت تبكـي وتلوُم نفَسـها، فـال وقَت 
للدراسة وال ذاكرَة السترجاع المعلومات، حّتى إّنها لم َتُعد تعرُف 

كيـف تتعامـُل معنا، بينما كنُت وبقّيـة أصدقائي نقضي وقَتنا في المكتبة ننهُل مـن فيض العلم، ونلعُب في 
الحديقة، ونتسامر. 

ذاَت يوم، مرضْت صديقُتنا، وذهبنا لزيارتها. رأيُتـها حزينًة ووحيدة، فتحصيُلـها الّدراسـيُّ ُمـتدنٍّ 
جـّدًا، وشـعرُت بأّنها ابتعدت عنّا، فقد بدأت تسـرُد لنا قصصًا خياليًة بعيدًة جـّدًا عن واقعنا، كأّنها 

تعايَشْت مَع عالمها االفتراضـّي، فعاتبُتـها قائلًة: 
أرأيـِت ما فعَلـْتُه بك تلك األلعاُب اإللكترونّيـة؟! انُظري إلى وجهك الـُمتَعب. انُظري إلى 

تقصيرك وانعزالك عن محيطك ومدرستك. في إمكانك تكريس الّشابكة لـمـا فيه فائدٌة لك، 
كأْن تلعبي بألعاب إلكترونّية تعليمّية، وُتشاهدي 

أفالمـًا وثائقيًة عـن ثقافات الّشـعوب وحضاراتهـا. صديقتي! 
نحـُن ننصُحـِك ألّننـا ُنـحبُّـك، واشـتقنا إلـى ضحكاتـك 
وكالمـك اللطيـف. عليك بتنظيـم وقتك، فلـُكلِّ عمٍل 

وقُته. ننصُحِك من محّبتِنا، وليَس لفرِض رأينا. 
بعـَد بضعة أّيـام، عـادْت صديقُتنـا إلى المدرسـة، 
والبهجُة تمأُل وجَهـها. عادت صديقُتنا نشيطًة ُمـتمّيزًة. 
أحّبائـي! الوقـُت ثميٌن، وعلينـا اغتناُمــُه بالـُمفيد، وخيُر 

األمور أوسُطـها. انَتـُقوا ما ُيفيُدكم بحذٍر وانتظام. 

فـي قــــريـــٍة 
ُسورّية، كان هناك 
طفـٌل يعيـُش فـي 

وكان  فقيـرة،  أسـرة 
يصبـَح  أن  طموُحـه 
مّرت  مبدعًا.  مخترعًا 

أبـوه  وُتوّفــي  األيـام، 
فـي حـادث مـاس كهربائــّي، فبقـَي مـع أمه 

المريضة. 
كان حزُن الطفل على أبيه كبيرًا جدًا، وفي 

أحد األيام ُطِرَق باُب المنزل، وإذ بعجوز يحمُل 
صندوقًا ُكتَِب عليه: »عزيزي الصغير«، فأخَذ الطفُل 

الصنـدوَق، وفتـَحُه، فوجـَد فيه مجموعًة من األسـالك 
والمعّدات الكهربائية ورسالًة ورقّية ُكتَِب فيها: 

»صغيـري! هـذا الصندوُق لـك، ألنني أعلــُم أّن 
طموَحـك أن تصبَح مخترعًا. ال بّد من أن تصنَع شـيئًا 

ـك المريضة. أحبَُّك  نافعًا، وثـّمــَة نقوٌد لعالج أمِّ
جّدًا«. 

بـدْت مالمـُح الفرح على وجـه الطفل، وفي 
ُه المريضة، وبـدأ بمحاولِة  مـّدة قصيرة عالـَج أمَّ
ُصنِع شيٍء بالمعّدات التي وجَدها في الصندوق، 
وبعَد محاوالت عّدة صنـَع قّفازًا مانعًا للكهرباء 
لكـي يحمــَي النـاس، وُيـجنِّـَبهم ما تعـّرَض لُه 

أبوه.

بتول عيسى 
)12 سنة(

حسام عزوز
 )12 سنة(
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رتال الظاهر 
 10 سنوات

غنى رافع

رحمة موسى

عروة خداج

مريم جنوب
9 سنوات 

ليمار حسن 
12 سنة

ماسة الصاحب
12 سنة 

ميريانا األحمد
7 سنوات

شام درويش
 9 سنوات

فنانو المستقبل
ة حريَّ يف ريشتهم ألواُن الطَّيف السِّ

أليسار حسن 
15 سنة
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ـــــــــة قصَّ
احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

كوكٌب جديد
رسوم: دعاء الزهيري قصة: آالء أبو زرار

بعـَد أيام، سـتفتُح المدرسـُة أبواَبـهـا لعاٍم دراسـّي جديد. دخلـْت لينا ُغرفَتـهـا َفـِرحًة 
ن ُمـريح، ُمكافأًة  د بكرسـّي ُملوَّ ُمـتحـّمسـة، بعَد أن وعَدها والُدها بشراء مكتب جديد ُمزوَّ
لها بعَد أن تعّلـمت الكتابَة بخطٍّ بديع والقراءَة بوضوح، كما وعَدها بتثبيت رفوف واسـعة 

كي تصطفَّ عليها كتُبـها الجديدة وقصُصـها التي اشتَرْتـها في الصيف. 
وقَفـْت لينا في ُمـنتَصف الغرفة ُتفّكـُر في المكان الذي ُيـمكُن أن تضَع مكتَبـها الجديد 
فيه. قالت في نفسـها: المكاُن ضّيٌق وُمـمتلـٌئ باللُّـَعب. مـا العمـــُل 

يا ُترى؟
فقالـت  حائـرًة،  فوجَدْتـهـا  ـهـا،  أمُّ دخلـْت 

ُمـقترحًة: 
تحتـاُج غرفُتك إلى إعادة ترتيب، 
َمُه  وأرى أن نختاَر بعَض ُلـَعبِك لنُقدِّ
إلـى األطفـال الذين ال يسـتطيعوَن 

شراَء ُلـَعٍب جديدة. ما رأيك؟

رّدت لينا: أنت ُمـحّقٌة يا أّمـي! سأجمُع 
مـى التي لم أُعـْد ألعُب بها، ولم  بعَض الـدُّ

َتُعـد ُتناسـُب سـنّـي، وُأقّدُمـها إلـى الفتيات 
الصغيرات، لكْن ثـّمـَة كثيٌر من اللُّـَعب التالفة 

التـي لـم َتُعـد تصلـُح للَِّعب. هيـا بنـا نرِمـها في 
الُقمامة!

رّدت األّم: في القمامة؟ لديَّ فكرٌة ُأخرى. ما رأيك 
في أن ُنعيَد تدويَرها؟

أجابت لينا: لم أفهـْم. كيف نعيُد تدويَرها؟ 
شـرحت األمُّ قائلـًة: نسـتطيُع أن ُنعيـَد تدويـَر بعض األشـياء القديمة غير 

الحـة لالسـتخدام، فتتـحـّول بذلك إلى أشـياء جديدة مفيـدة. أتعلميـَن أّن النُّفايات التي  الصَّ
ُترَمـى على سطح األرض ُتسبُِّب تلويَثـُه، وتحتاُج إلى سنين طويلة لتتحّلـَل وتختفي؟ 

ث، وذلك بأْن ُنقّلـَل من كّمـّيات النُّفايات  كوكُبنا يحتاُج إلينا كي نحمـَيُه من التلوُّ
فيه، وبهذا نحصُل على كوكٍب نظيٍف جديد.

لـمَعـْت عينا لينا، وقد أعجَبـْتـها فكرُة إنقاذ الكوكب، وفّتشـْت بعينيها بيَن 
أشيائها، فوجَدْت حّصالَتـها المعدنّيَة القديمة. رفَعـْتـها عاليًا، وصاحت:

َلـها إلى أصيِص زرٍع جميل. سُألّوُنـها  ُيـمكنُنا أن نمألها بالتُّراب، وُنـحوِّ
باألخضر.

ـهـا: انُظري إلـى هذه الحقيبـة الُقماشـّية التي كنـِت تضعيَن  أضافـت أمُّ
ُصـها لوضع ما نشـتريِه من  فيها الـُمكّعبات. سـنَـِخـيُطها من جديد، وُنـخصِّ

خضراواٍت وفاكهة بدالً من األكياس البالستيكية.
كانـْت لينا في غاية الحماسـة والسـعادة، وهي تلتقُط شـيئًا تلـَو اآلخر من 
أشيائها القديمة، وَعـِجـَبْت لكثرة األفكار التي خطَرْت لها في إعادة تدويرها. 

لـم يحّل المسـاء، حتـى باتْت غرفـُة لينـا ُمرّتبًة نظيفـة، تحوي 
ـزٌة  ـَعــِب الـُمفيدة فحسـب، وهـَي اآلن ُمـجهَّ مـا يلـزُم من اللُّ

الستقبال مكتبها الجديد.
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أصدقائـي! النّبـاُت الـذي سـنتحّدُث عنـُه اليـوم 
ُيسـتخَدُم بوصِفـِه نوعًا من أنـواع التوابل التي ُتضفي 
نكهـًة ُمـمّيـزًة على الطعـام بسـبب رائحتِـه العطرّية 

الجميلة.
إكليل الجبل... هّيا بنا إلى مزيٍد من المعلومات!

نبـــات وحيــاة
إكليُل اجلبلســرُّ الـحيـــاة يف بـــرعـمٍ نضيــرٍ

إعداد: أمينة الزعبي

الـموطُن الرئيس
الموطـُن الرئيس لنبـات إكليـل الجبل هو 
حـوُض البحـر األبيـض الـُمتوّسـط، إذ ينمـو 
طبيعيـًا في جنوب أوروبا على التالل الصخرّية 
الجاّفـة، كمـا ينمو فـي كثير من بلـدان العالم، 
وُيـمكُن زراعته في أيِّ مكان مفتوح كالحديقة 
المنزلّيـة، ولــُه ُقـدراٌت عاليـة علـى احتمـال 

الجفاف ونقِص المياه لفتراٍت طويلة.

فوائُد صّحـّيٌة كثرية
لنبات إكليـل الجبل فوائُد صّحـّيٌة كثيرة، 
إذ يعمُل على تحسين الذاكرة، وُيـخّلُص 
الـمعدة من الـمشـكالت الهضمّية، كما 
ُينّشـُط حركـَة الجسـم، ويمنـُع ُخموَلـه، 
واألرق  بالقلـق  الشـعور  مـن  وُيـخّفـُف 
والتوتُّـر، إضافًة إلى احتوائه زيوتًا ُتساعُد في 

عر. تقوية الشَّ

أسماٌء متنوعة
لنبات إكليل الجبل أسـماٌء ُمتنّوعة تختلُف 
باختـالف الُبلـدان، فمنهم من ُيسـّمـيِه حصى 
البـان، أو الّروزمـاري، أو حشيشـة العرب، أو 
إكليل النّفساء، أو عشب البوصلة، وغيرها من 

األسماء.

»إكليُل اجلبل«
وُع والفصيلة النَّ

ُيـراوُح  ُمـعّمـر،  ُعشـبـيٌّ  نبـاٌت   
ارتفاُعُه بيَن متـٍر ومتَرين، وينتمي إلى 
عائلة النعناع. أوراُقُه دائمُة الـُخضرة، 

ل الفصول. وال َتْصفرُّ مَع تبدُّ

األوراُق واألزهار
ألوراق إكليل الجبل شكٌل إَبرّي، 
ولهـا وجـٌه ُعلـويٌّ أخضُر اللـون، أّما 
سطُحـها الخلفـّي فهو أبيُض َمْكُسـوٌّ 
بُشـعيراٍت كثيفة، وُتزِهـُر في َفْصَلـي 
الربيع والّصيف، وتكوُن هذه األزهاُر 
أو  هـرّي  كالزَّ ُمـختلفـة  ألـواٍن  ذاَت 
البنفسجـّي، وذاَت رائحٍة تشبُه رائحَة 

نبات الّصنوبر.

إذا سألُتـم ُأّمـهاتكم عن نبات إكليل الجبل، 
فإّنـُهـّن سـُيـخبِـْرَنـُكم حتمـًا بأّنـُهــنَّ يعتمدَن 
عليـه كثيرًا في إضفاء نكهٍة ُمـمّيزة على كثيٍر من 

األطباق بسبب رائحتِه الرائعة ومذاِقـِه الّشهـّي.
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ـــــاطئ  مغــــامـــــــراُت حيــــــوانـــــــــــــات الشَّ

زقزاق طبيُب األسنان
رسوم: عبد الوهاب الرجولة 8

سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعَبًا عندما تنطُق الصُّ

قصة وسيناريو: كاتبة كاتبة11

آآآخ... سنّـي 
ُتؤلـُمـني!

ما األمُر يا قنقور؟! مـمَّ تشكو؟
لو التزمَت بتنظيِف أسنانك 

َلـَمـا وصلَت إلى هذه الحال.

بعَد أن َنـْفـَرَغ، نحُن التماسيح، من تناُول الطعامأحّقًا؟! لماذا؟
 نحتاُج إلى طائر الزقزاق لتنظيف أسنانِنا.

ه الطِّـّبـّي  لكْن بعَد انشغال زقزاق في بناء ُعشِّ
ْن عليك.لم َيُعد يأتي كي ُينظَِّف أسناني كما في السابق. سأذهُب إلى الطبيب زقزاق، وأصطحُبُه إلى ُهـنا حاالً. هـوِّ

فلـّي يا قنقور! َك السُّ ٌس في إحدى أسنان فكِّ ثـّمـَة َتسوُّ
ال تقلْق! سيزوُل األلـُم بعَد أن ُأعالَج االلتهاب.

انشغلُت عنَك في الفترة الماضية رغمًا عنّـي. 
لن أتُرَكـَك بعَد اآلن يا صديقي!

لدى قنقور أسناٌن كثيرة!

نعم، يبلُغ عدُدها )80( سنًّا في الـُمتوّسط،
وُيـمكنُُه تبديُل أسنانه )50( مّرًة في حياته.

ـها الطبيب! ٍن اآلن! ُشكرًا لَك أيُّ أشعُر بَتـحسُّ

هذا واجبي يا صديقي!

لألسف! ال أستطيُع تنظيَفـها إاّل 
بـُمساعدِة طبيب أسناني زقزاق.
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فّكر معنا
لنَُحـلَّ هــذي الـمسـألــة!

رسوم: أحمد حاج أحمد إعــداد: ديمـة إبـراهيـم

فوارق:
سَمين بيَن الرَّ
 فوارُق عّدة. 

حاول اكتشاَف 
أكبَر عدٍد منها. 

حّل الكلمات الـُمتقاطعة:
1-  الـُمحيُط الهادئ.

2-  الـمّريخ.
3-  الُكلية.
4-  القرنّية.

5-  النِّيل.
6-  األلـمـاس.
7-  الـُخّفـاش.

8-  ُهـموم.
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حلـــــــــــول »فــــــّكر معنــــــــــــــا« للعـــــــدد )829( حـــــــــزيــــــــــران 2022

رة« )هيتوري(: حلُّ »حذف األرقام الـُمكرَّ

ـغز: 
ُ
ل

واكتشـف  جّيـدًا،  رّكــْز 
الرقـَم الـُمناسـَب مكاَن إشـارة 

االستفهام.

ُمـخّمساٌت ُملّونة:
وّزع األرقـام مـن )1( إلـى )25( ضمـن 

الدوائر بحيث يكـون مجموع األرقام 
تحمـُل  التـي  الدوائـر  فـي 

اللوَن نفَسُه على أطراف 
ُيسـاوي  ـس  ُمـخمَّ ُكلِّ 

)65(، ومجموع األرقام 
علـى  الواقعـة  الدوائـر  فـي 

 )65( ُيسـاوي  واحـد  صـّف 
أيضًا.

مالحظة: وضعُت لكم أرقامًا 
ـس األّول مثـاالً،  ضمـن الـُمخـمَّ

وما عليكم سـوى أن ُتكِمُلوا الحلَّ 
حسَب الـمثال، كما وضعُت بعَض 

األرقام لـُمساعدتكم في الحّل.
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ـــــــــة قصَّ
احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

رسوم: رامز حاج حسين قصة: رياض طبرة

أمُّ خليل

أخيـرًا قـّرَر خليـل أن ُيلّبــَي طلـَب أوالِده الـُمتكـّرَر زيارَة 
جّدتِـهـم في القرية، لكنّـُه قاَل لهم: أرجو أن تكونوا هادئيَن كي 
ـّن،  ال ُتزِعُجـوا الجّدة. ال تنسـوا أنّـها أّمـي، وهي كبيرٌة في السِّ

خب. وال تحتمُل الصَّ
صـرَخ األوالُد بصوٍت واحــد: حسـنـًا يا أبي! بالتـأكيد 

يا أبي!
كاَن الطريُق إلى القريـة، كما هو في ذاكرتهم، جمياًل 
ُمـنِعشـًا، فـاألرُض أخـَذْت ُتنبِـُت مـن ُكلِّ زوٍج بهيـج 
فـي بسـاٍط أخضـَر وُدروٍب من األزهـار، وتعالـى تغريُد 

العصافير.
كاَن اللقـاُء بأزّقـِة القريـة وحاراتهـا، بعـَد عشـر 
سـنواٍت مـن الغيـاب، دافئـًا، وفيـِه مـن الحنان 
األطفـاُل  كاَد  الكثيـر.  الكثيـُر  ـوق  والشَّ
ينَسوَن بيَت جّدتِـهم، فقاَل لهم أبوهم:

هل جئُتـم لَتـروا الشوارَع واألزّقة، 
وُتسـلِّـُموا عليها، قبَل أن ُتسلِّـُموا على 

أّمي؟!

ـَر مَع جّدتي أبدًا. ردَّ أحُدهم: ال يا أبي! لن ُنقصِّ
وقاَل آخر: هّيا يا إخوتي إلى بيِت جّدتِنا! هّيا ُنسّلـم عليها!

كاَن اسـتقباُل أمِّ خليل ألحفادها أجمَل مـّمـا توّقُعوا، وأكبَر 
ِمن أن ُيوَصـف، حّتى أصابِت األحفاَد الحيرُة. لم ُيدِرُكوا معنى 

يها،  وال معنى الزغاريد لُقدوِمـهم. موع تتهاَطـُل على خدَّ الدُّ
ْق أنَّ األُسـرَة سـتلتقي مـن جديـد بعـَد تلك  لـم ُتصـدِّ

السـنوات القاسـية علـى قلبهـا، التـي حَرَمـْتـهـا مـن 
ـهم وشــمِّ عطرهم، وهـم األغلى على قلبها من  ضمِّ

أبنائهـا، وَمــْن أغلى على قلـِب األمِّ مـن أحفاِدها، 
ـروَر في كلِّ مكاٍن يلعبوَن  وهم يزَرُعوَن األُْنَس والسُّ

فيه؟!
بعـَد اسـتراحٍة قصيـرة، وبعَد تنـاُوِل الطعـام، راَح 

األحفـاُد ينتظـروَن الكهربـاء، ولـّمــا طـاَل انتظاُرهم لم 
َيـِجُدوا سـوى الجّدة ُتعيُد عليهم الحكايـاِت الـُمعتَّقَة في 

اكرة. الذَّ
بـدأْت أمُّ خليـل الحكايَة كعادتهـا: كان يا ما 

كان في قديم الزمان، كان في أهل وجيران...
خليـل  أمُّ  الجـّدُة  ُتكِمــَل  أن  وقبـَل 

الحكايَة، أخَذ النُّعاُس طريَقُه إلى عيون 
األحفاد، وتراخى صوُت الجّدة لتناَم 

علـى ُحـلــٍم بنهـاٍر أقّل بـردًا، فقد 
َنـِفـَد الوقود.
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  َمـَحـّطــات
ِمـْن ُهـنا وُهـناك...

إعداد: بتول يوسف

ـل
َّ
الــُمخـل

هل شعرُتـم يومًا بعدم الرغبة في تناُول الطعام؟ وهل امتنعُتـم 

أّن  الـُمؤّكد  من  ُتـحبُّونها؟  ال  ألّنكم  ُمعّينة  وجبات  تناول  عن 

اإلجابَة لدى ُمعظمكم هي: نعم. لكْن أِعُدكم يا أصدقائي بأنَّ هذا 

لن يحُدَث بعَد أن تقَرُؤوا ما اخترُتُه لكم. تعالوا معي!

أظنُّ 
أنكم ستجعلوَن 

الـُمخلَّـَل طبقًا أساسّيًا على 
مائدتكم. أرجو أن تكوَن معلوماتي 

قد ساعَدْتـكم في تحسين شهـّيتكم! إْن 
كانت لديكم أفكاٌر ُأخرى فأخبُروني 

بها. أنا في انتظاركم.

ـل« 
َّ
»الـُمخل

ماذا تعين 
هذه الكلمة؟

الـُمـخلَّــُل مـــــن 
أي  )خّلـَلـُه(  التَّـخليل، 
ـُلُه،  وضَعُه في ماّدة ُتـخلِّ
وتجعُلـُه بنكهـة الخـّل، 
وبهذا ُيصبُح طرّيًا وشهّيًا 
وحامضًا بعَض الشـيء، 
فمثاًل ُيوَضـُع الخياُر في 
الماء والملح ضمَن إناء 
ومسـحوب  مضغـوط 
منُه الهواء لـُمّدة أسـبوع 
وبعَدهـا  األقـّل،  علـى 

ُيصبُح جاهزًا لألكل.

هـّية فاحت للشَّ
نعم، إنُه فاتٌح للّشهّية، وحين تنظُر إليه فإّن عصاراتك الهاضمة تعمُل بُكلِّ نشاط، ولن تشعَر إاّل ويُدك قد تناولْت 

قطعًة منه. كيَف ذلك؟ سأقوُل لكم.
ـر التلقائـّي لحمض اللبن، إذ ُيثبُِّط ُنـموَّ  ُتـنْـَتــُج الخضراواُت الـُمخلَّلة بالتَّـخمُّ

المكروبات الحّساسـة غير المرغوب فيها، وفي اآلن نفِسه ُيؤّثـُر في التليين 
األنزيمـّي للخاليا واألنسجة، فُيـحّسُن قابلّيَة الهضم، وُيـحّقُق الفائدَة 

الّصحّية. كما ُتعدُّ الـُمخّلـالت مصدرًا جّيدًا للفيتامينات، وتحتوي 
كّمـّيـاٍت عاليًة من الصوديوم، لذلك ُيسـاعُد تنـاُوُل عصيرها في 

تطوير جهاز المناعة في الجسم.

ضر

بنَي الـمايض والـحا
قــديمـًا كـــانـت 

الـُمخّلـالت ُتوَضُع في ُمكّعبات كبيرة 
تحـَت األرض، أو فـي حاويـات مصنوعة من 

الخشب، لكْن بسـبب تفاُعل الخشب مع الحمض 
اسُتـخِدَمت الحاوياُت الفّخارّية، أّما اليوم فُتسَتـخَدُم 

أوعيـٌة بالسـتيكّية وزجاجّية. وال تقتصـُر صناعُة 
الـُمخّلــالت على الخضراوات فحسـب، 

بل أصبحت تشمُل اللحوَم أيضًا.
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سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعَبًا بيُت عندما تنطُق الصُّ

ـجـرة الشَّ
قصة وسيناريو ورسوم: حسام وهب 28

انُظر ما أجمَل هذا البيت!

لكنُّه مبنـيٌّ على شجرة! 

نعم، ولهذا هو رائع. تخّيْل أن يكوَن لنا بيٌت على شجرة.

وأين سنجُد شجرًة ضخمًة 
نستطيُع أن نبنـَي عليها بيتًا؟!

جرُة الكبيرة  وجدُتـها! الشَّ
في الحديقة خلَف المنزل.

إنَّ حجـَمـها ال يكفي كي نبنـَي بيتًا عليها.

ال عليك. 
سنبني ُكوخًا 
صغيرًا جّدًا. 

أال يجُب أن نستشيَر أحَد الكبار؟

سنجعُلـها ُمـفاجأًة. سيفَرُحوَن كثيرًا 
حيَن ُيشاِهُدوَن بيَتنا الجميل.

يجُب أن ُتثبِّـتِـيـها جّيدًا 
كي ال َيسُقَط المنزل.

طاخ...

طاخ...

طاخ...

 قااااق... قااااق...

احذري يا ليلى! 
ُغراٌب في األعلى!

 قاق... قاق... قاق...

كاَن علينا أن نختاَر شجرًة ُأخرى.

بل كاَن علينا أن َنطُلَب 
ُمساعدَة أحد الكبار.
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ـــــــــة قصَّ
احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

رسوم: مرح تعمري قصة: ريم المحمد

سالـم والعصفورة

كاَن يومـًا طويـاًل. مَضْت حصُص الدراسـة بطيئـًة، ولم ُأرّكــْز في بعضها. 
ـُه ألنَّ تفكيري ال يزاُل عالقـًا بالذي رأيُتُه في الصباح قبـَل أن أذهَب إلى  هـذا كلُّ

المدرسة. 
صعدُت حافلَة المدرسـة غيـَر ُمنتبٍه ألحاديث أصدقائـي، وُدوَن أن ُأخبَرهم 
بسـّري الصغيـر. أمضيـُت الطريـَق كّلـُه هادئًا. بضـع دقائق وأصُل إلـى البيت. 
وّدعـُت أصدقائي على أمل اللقاء في األسـبوع المقبل، ونزلُت أركُض بُسـرعة 
ي ال يزاُل في  فـي اّتـجـاه حديقة بيتنـا، وأنا ألهُث، وأدعـو الله أن يكوَن سـرِّ

مكانه. 
لـّمــا اقتربـُت مـن الشـجرة أبطـأُت خطواتي، 
وصـرُت أنظـُر إلى الُعـّش في وسـطها، ذاك الذي 
انتبهُت له، وأنا أجمُع بعَض األخشاب صباحًا. 
 ، كانت فيه عصفـورٌة صغيرة بَدْت لي كأّنـها أمٌّ
تجمُع الحصـى واألوراَق الصغيرة من األرض 

لتبنـَي ُعّشًا.
حّتـى  ـجرة،  الشَّ أغصـان  علـى  صعـدُت 
اقتربُت أكثر، فلم أجْد في الُعّش إاّل أربَع بيضاٍت 
صغيـرة. كان منظُرهـا ُمـبـِهـجـًا. نظرُت إليهـا، وأنا 
أفّكـُر كيف سـأحميها من أن ُيصيَبـها مكروه. أخذُت 
أبحـُث بين األشـجار عن بعـض الحصـى واألوراق 
الناعمة ألُكمَل الـُجـزَء الذي لم ُتكمْلـُه العصفورُة 
األمُّ بعـد. جمعُتـهـا، وألصقـُت بعَضها ببعض، 
حّتى أصبَح الُعـشُّ متينًا وثابتًا. أعدُت الُعشَّ 
إلى مكانه، وجلسـُت بعيدًا عن الشـجرة، 
حّتى ال تراني العصفورة، فتفزع. كنُت 
على يقيـن بأّنـهـا سُتَســرُّ حيَن ترى 

أّننـي حميـُت بيَضها. مّرْت سـاعتان، ولم تأِت، فأحسسـُت 
بالضجـر، وبـدأُت أتسـاءل: أُيعَقـُل أّنـهـا رأْتنـي، وخافـْت، 

ولذلك لم َتُعد؟
ـا حولي، فسـأَلـني  دخلُت البيَت حزينًا. الحَظ أبي ذهولي عـمَّ

بعـَد أن جلـَس إلـى جواري على السـرير: ما بـَك يا سـالـم؟ ما الذي 
حَدث؟ لماذا أنت حزيٌن هكذا؟ 

حكيُت لـُه القّصة، وأخبرُتُه كم أنا خائٌف من أاّل تعوَد العصفورُة، وأن تكوَن 
ُمساعدتي تلك سببًا في إيذاء البيض. ربََّت على كتفي، ثـّم قال: 

سـالـم! طفٌل في الثامنة من ُعمِره مثلك، من الطبيعـّي أن يخاَف فكرَة َتـْرِك األمِّ أطفاَلـها، 

لكنَّ الحقيقَة أّن األمَّ ال تتخّلـى عن صغارها مهما حَدث، كما أّن ما 
فعلَتُه كان ُمساعدًة لطيفًة منك. ال تقلْق يا صغيري! ستعود. 

أجبُته: هل أنَت واثٌق يا أبي؟! 
قـاَل بثقـة: بالتأكيـد يا صغيـري! سـترى ذلك 

بنفِسك. 
فـي  أفّكــُر  وأنـا  فراشـي،  فـي  اسـتلقيُت 

العصفـورة. سـتعوُد أم ال؟ ثـّم غفـوُت على أمل أن 
أحصَل على اإلجابة السعيدة غدًا.

فـي اليـوم التالـي، أيقَظنـي أبـي باكـرًا. ارتديُت مالبسـي 
بسـرعة، ثـّم خرْجنا إلـى الحديقة. وَقـْفنا بعيدًا عن الشـجرة. لم 

يُكـْن واضحـًا لي ما فـي الُعّش، فلـم أسـتطْع أن أرى إْن كانت 
العصفـورُة قد عادْت أم ال. لم تمِض بضُع دقائق على انتظارنا، 
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ُكـُتـب

لماذا ُســّميْت أزهاُر عّباد الّشـمس بهذا االسـم؟ ولماذا ُتـحبُّ الّشـمس، 
وتتبُعـها في رحلتها عبَر الّسـماء، فتصحو مَع ُشروقها، وتنحـني مَع ُغروبـها؟ 

لنكتشْف ذلَك في قّصة »أزهار عّباد الّشمس« من سلسلة »أطفالنا/ علوم«.
ترجمة: مهند العيسى.                            رسوم: ديبانغشو موليك.

لة بناُء القالع من الرمل على شاطئ البحر. أهداها البحُر  هوايُة صبا الـُمفضَّ
ُسَلحفاًة صغيرة، وذاَت ليلة تسّرَبْت ماّدُة الفيول إلى الشاطئ، وال ُبّد من إيجاد 
َلحفاة. لنقرأ معًا قّصة  ـَر في السُّ حلٍّ للـُمشـكلة قبَل أن ُتسّبَب كارثًة بيئّية، وُتؤثِّ

لحوفة« من سلسلة »أطفالنا/ إبداعات«. »عملّية إنقاذ السُّ
قّصة ورسوم: رامز حاج حسين.         

رّسـاٌم صغير أخَذ بنصيحة ُأختِه، وتعّلـَم الرسـَم من الطبيعة، وراَح يرسـُم 
كلَّ ما يراُه أماَمـُه ُدوَن خوف لكي ُيبدَع في الرسم، وكانت النتيجُة ُمذهلًة. هّيا 
نَر إبداَعـُه في رسم الطبيعة والحيوانات والّسماء في قّصة »الّرّسام الّصغير« من 

سلسلة »أطفالنا/ قّصة«.
قّصة: أميمة إبراهيم.                                 رسوم: قحطان الطالع.

العلــُم والمعرفُة كنٌز حقيقـيٌّ يجُب الوصوُل إليـه والحفاُظ عليه، فالعلـُم 
نـوُر حياتنا ومعناهـا. لنقرأ معًا قّصـة »الجواهر الحقيقّية« من سلسـلة »أطفال 

مبدعون«.
قّصة: أسامة جراد.                    رسوم: مايا عكل.

ُنـّو مـن البحيرة ومشـاركة أصدقائه  فـأٌر صغيـٌر ُمـخادٌع ال يجـرُؤ على الدُّ
المـرح. رأى ُسـَلحفاًة كبيرة، فخطـَرْت لُه فكرة، وهي أن تحمَلـُه على سـطح 
البحيرة لكي يمرَح ويتنّزه. هّيا بنا نقرأ قّصَة »الفأر النَّّسـاء« من سلسـلة »مكتبة 

الطفولة«.
ترجمة: د. هاشم حمادي.                 رسوم: دعاء الزهيري.

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

أزهاُر 
عّباد الّشمس

الّرّسام الّصغري

اجلواهـُر احلقيقّية

عـملّية إنقاذ 
لحوفة السُّ

ّساء الفأُر النَّ

إعـــــــداد: ســـــــالم الحمـــــــد حّتى رأيُت العصفورَة قادمًة من أعلى الشجرة، وفي فمها دودة. قلُت لوالدي بصوٍت خافت: انُظر! إّنـها العصفورة. 
لقد عادت إلى الُعّش. أجاَبني: صحيٌح، ها هي ذي. ألم أُقْل لك إّنـها ستعود؟

قلُت: أبي! أرجوك! ارَفْعني إلى األعلى. أريُد أن أرى أيَن سَتـُحّط. 
َب األغصان لم يسمْح لي بالرؤية الواضحة، لكنّني دّققُت  رفَعني عاليًا كي أتمّكَن من رؤية الُعّش. صحيٌح أّن َتشعُّ

النظَر، فوجدُتـها واقفًة على مقربٍة من الُعّش، وأصواُت زقزقٍة تدلُّ على أنَّ البيَض قد فقس، واألفراخ جائعة. 
أنزَلـني أبي، ثـّم قال: واآلن، هل أنَت سعيد؟ 

قلُت: بالتأكيد، أنا سعيٌد جّدًا. 
قال: والعصفورُة سعيدٌة أيضًا بما قّدْمَتُه إليها. أنَت طفٌل نبيٌل يا سالـم! 

قلُت: ُشكرًا لَك يا أبي! لوالَك َلـَمـا رأيُت العصفورَة اليوم.
كُر لك يا صغيري! هيا ُنحّضر الطعاَم أنا وأنت قبَل أن يستيقَظ أحد. قال: الشُّ

أجبتُه بحماس: كما فعلِت العصفورُة ألفراخها؟
قاَل، وهو يضحك: تمامًا كما فعلت.

دخلُت البيت، وأنا سعيٌد بالـمهـّمة النّبيلة التي أنجزُتـها.



رسوم الغالف: حسام وهب

هل رأيُتـم الّسماَء ُتـمطُر فـَرحًا؟! هل جّربُتـم ُشعوَر تسلُّق أعمدة النُّـور ومالعبة عصافير 
نيا  هر لتملؤوا الدُّ الـمرح؟! وهل تـخـّيلـُتـم أنُفَسكم على جناح غيمة، وأنتم َتدلُقوَن جراَر الـزَّ
عطرًا؟! نعم، أصدقاَءنا! هي مسـاحاُت الخيال الواسـعة، صفحاٌت بيضاُء ُنسطُِّرها بقصصنا 
الـُمثيرة، وُنـَزركُِشـها بألواننا اآلسـرة، لتكوَن دفاتَرنا األثيرة التي نقرُأ فيها الحياَة كما ُنـحبُّـها 
أن تكون. ما أجمَل أن نمتلَك هذه الُقدرَة، وأن نحترَف هذه الـمهارَة، مهارَة رسم الجمال في 
أبهـى ُصـَوره! ولنـمـتلَك هذه الـمهارَة علينـا أن نمأل قواريَر خيالنا 
بأجمل ما ُيـمكُن َتـخيُّـُره من إبداعات األقالم واأللوان، فلنُكْن 
إذًا عونًا ألنُفِسـنا على تحقيـق هذه الغاية! لنقرأ... لنرسـْم... 

لنكُتْب... لنُـحلِّْق على جناح غيمة!


