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ــــْرَفـتـــي
ُ

غ

ُغـْرَفـْة لـْي  أنا  َمـنِْزلِـنا  في 
ُشْرَفْة أحلى  أيضــًا  ولـهـا 

ألعابي الُغـْرَفِة  َهِذي  في 
ثِيابي ـْقُت  َعلَّ الُغرَفِة  في 

َمْكَتبتي طـــاولتي،  فيهـــا 
ُلـَغتي َتْعـُلو  فيها،  ــَرُأ  أق

َينَْفُعني حــاُسوبي  فيهــــا 
ُيـْمـتُِعني كـْم  وبألَعاٍب 

يــا ُغـْرَفـــَة أّيامي األغلى!
ْنيا أحلى وســـأْصُحو، والدُّ

فيهـــا حّقـًا َتْصُفــو َنْفسي
مِس الشَّ ُنوُر  منهــا  َيْدُخـُل 

َتتـــألَّـُق َحْولـْي كـــُزُهوِر
سريري ـْبُت  َرتَّ الُغرَفِة  في 

ُكـُتـٌب للِعْلـــــِم ولألَدِب
ُكُتبي َتْبقى  َجلِْيٍس  َخـْيَر 

َمـهاراتي ـــْزداَد  َت أْن  في 
األوقــاِت! بعِض  في  لكْن 

سـأُعوُد إليِك لكي أْغـُفــو
وَتْصُفــو َتُروُق  واألّيـــاُم 

ِشعر: قحطان بيرقدار

***

***

***

***

***



رسوم: أحمد حاج أحمد سيناريو: ضحى جواد

سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعَبًا ـَهـبعندما تنطُق الصُّ

ْ
تـاُج الـَمِلــك والفـأُر األش
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في قديم الزمان، وفي مملكة الفئران
 التي تقُع خلَف الجدار الكبير الذي َيفِصُلـها 

عن حقول األُرّز، جَرْت أحداُث قّصتِنا.

في قصِر ملِك الفئران...

لقد تقّدَم ملُك الفئران
ـّن كثيرًا. في السِّ

سمعُت أّنُه سُيقّدُم تاَجُه إلى األقدر 
في العالم كي يحُكـَم من بعِده!

ـها  أيُّ
الفأُر 

الـُمستشار!

أحضْر لي األقدَر 
في العالم،

هذا الفأُر ذكـيٌّ أمـُر موالي!وْلـَيـْمـُثـْل أمامي!

وُمـثابٌر وقوّي، وأظنُّ 

أّنُه األقدُر في العالم.

مرحبًا يا 
موالي!

أنا الفأُر األشهب. أسكُن ُقرَب 

الجدار الكبير، ولي أسناٌن قوّيٌة، و...

أهذا الفأُر األشهُب 
الّصغير هو األقدُر 

في العالم؟!

باح الباكر  سأذهُب بنفسي في الصَّ

ألبحَث عن األقدر في العالم.

باح... في الصَّ

ال ُبّد أنَّ ُقرَص الّشمس 
الكبيَر الـُمشعَّ هذا

ُهـَو األقدُر في العالم.

َصِعـَد الـملُك 
الـجبل.

ِمـن ُدوِن 
ُقرِص الّشمس 
هذا ال ينضُج 

األُرّز.

يا ُقرَص الّشمس العظيم!

جئُت ُأقّدُم إليَك تاجي
 ألّنَك األقدُر في العالم.

ها! ها! ها!

إّنني شديُد االمتنان لك،

حاَب أقدُر منّـي! لكنَّ السَّ

فهو يستطيُع أن 
َيـحُجـَبـني بُسهولة!

حاب! جئُت ُأقّدُم  ـها السَّ أيُّ
إليَك تاجي،

ألّنَك األقدُر 
في العالم.

أنَت ُمـخطٌئ، 

فلسُت األقدَر 
في العالم.

حيَن يثوُر الهواُء 
فإّنني أمضي حيُث 
ُيرِسُلـني، فالهواُء 

أقدُر منّـي.

صرُّف
َ
ُمـقتَبسة عن قّصة يابانّية بت



ـها الهواء! جئُت أقّدُم إليَك تاجي،  توّقْف أيُّ
ألّنَك األقدُر في العالم.

لسُت 
األقدَر، 
فالجداُر 
الكبيُر 

أقدُر منّـي.

عجزُت عن هدِمـِه على الـّرغــم 
من ُكلِّ ُجـهودي.

ـها الجداُر القوّي! جئُت أقّدُم إليك تاجي  أيُّ
ألّنَك األقدُر في العالم.

أتظُنُّ 
أّنني األقدُر 

في العالم، 

وُهـناَك من 

يقضُم ُكلَّ 

يوم، فُيفتِّـُت 

َلـبِـنـاتي؟!

انُظـْر إلى األسفل ، 
فهذا الفأُر أقدُر منّـي.

أنا الفأُر األشهب.َمـن أنت؟ وماذا تفعُل ُهـنا؟

أال َتذُكـُرني يا موالي؟!

أسكُن ُهـنا، وبقـَيْت لي قضمتاِن، 
وأصُل إلى حقول األُرّز خلَف هذا الجدار.

وأخيرًا...

ها قد 
َفـَرْغـُت!

هيي! هيي! عاَش الفأُر األشهب!

يبدو أّنني وجدُت األقدَر 
في العالم.

ـها الفأُر  هنيئًا لَك تاج الملك أيُّ
ـه. األشهب، فأنَت َتْسَتـِحـقُّ
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رسوم: هيا مراد

قصيــــــدة
ديـــواُن طفـولتنــــــــا

شعر: ثراء الرومي

ـغـم اْبـُن الـمـاضي واْبـُن الـحاضْرُصندوُق النَّ
ــاعْر الشَّ بُرؤى  ُروحـــًا  أنُفـُخ 
أنغـــامي أعـــذُب ُأْسُطـــوَرْة
ُحــــورّيُة بـحـــٍر َمْسـُحــوَرْة

***
ُفراتي َعْذِب  ِمـــْن  َفـْلـَتـنْـَهـْل 
الكلمــاِت ببـــديِع  واْصــَدْح 
تبسـم شمُس طيـــٌر،  َيطــَرب 
يضحــك فــوَق التُّـربِة َغـْرُس

***

أّنـي طفلي  يــا  تــعــرُف  هــل 
بفنّـي؟ ــرِق  ــلــشَّ ل ُعــنــواٌن 
ـــاري ــُص أوت ــرق ـــوٌد ت ــا ُع أن
ــر األنــهــاِر ـــًا كــخــري طـــَرب

***
يشــة أشـــُدو ألـحـــاني بالـرِّ
ِسـْحـرًا بيـــَن َيـــَدْي َفـنّـــاِن
َيـحُضنُني، وُينـــاغي َثْغــــري
كـــأٍب داَعـَب خصلــَة َشْعـِر

***
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دارين سليمان )6 سنوات(: 

عيىس سليمان )8 سنوات(:

ماري أحمد رابعة )9 سنوات(: 

الزمرد سويد )13 سنة(:
من محافظة القنيطرة: 

أصدقائـي! تعالـوا ُنتابـع معـًا أصدقاَءنا األطفـال الذين شـاَرُكوا فـي ُمـلتقى الرسـم والفنون 
الـمـّجـانــّي لألطفـال مـن ُعمر )8( إلى )12( سـنة، الـذي أقاَمـْتـُه جمعّيُة بيت الخـّط العربـّي 
والفنون في حديقة ثقافـّي أبي رّمانة بدمشق على مدار ثالثة أيام من )14( إلى )16( آب 2022م.

مواهب صغرية
مواهُب واعدٌة

سم والفنون يف ُمـلتىق الـرَّ
كـــــالنَّْقش يف الـحَجــــــر

إعداد: رامه الشويكي

وأنتـم يـا أحّبائي! هل ُتـحبُّوَن الـُمشـاركَة فـي ُملتقيات الرسـم والفنون؟ لِـَم ال 
ُتتابُِعوَن صفحَة جمعّية بيت الخّط العربـّي والفنون على موقع التواُصل االجتماعـّي 

)فيسبوك( لُتشاِرُكوا في الـُملتقى القادم، وَتـحُصلوا على شهادة ُمشاركة؟!

»أحبُّ أن أرسَم الطبيعَة مثل األزهار واألشجار والنباتات، 
ألننـي أحبُّ األلواَن الـُمشـرقة. شـاركُت في هـذا الـُملتقى 
ألُطّوَر موهبتي، وأتعّرَف إلى أصدقاء ُجدد، وفرحُت بشهادة 
المشـاركة والتكريم التي قّدَمـْتـها إلـّي مديرُة الجمعّية الفنّانة 

التشكيلّية ريم قبطان«.

 »رسـمُت زهرّيـًة ُمـمتلئـًة باألزهار، وأحببُت مشـاركتي 
فـي الملتقى، ألّن الرسـَم موهبتـي الـُمفّضلة. أمضيـُت وقتًا 
رائعـًا مـع األصدقاء، وحاولُت ملَء وقـت فراغي في العطلة 
الصيفية بما ُيفيد، وشـعرُت بالسـعادة لـّمـا شاهدُت لوحاتي 

ُمعّلقًة على الجدران«.

»ُأفّضُل رسَم الشخصيات الكرتونية، وأحبُّ الرسَم ألنني 
ُأعّبـُر به عـّمـا بداخلي. ُأشـارُك دومًا فـي الـُملتقيات الفنّـّية 
والمسـابقات، وقـد حصلـْت إحـدى ُرسـومي علـى جائـزة 

في مسـابقة خاّصـة بالسـالم، وُعِرَضْت على موقع المسـابقة 
اإللكترونـّي على الشابكة«.

»رسـمُت في الـُملتقـى ثالَث لوحات ُتعّبــُر عـّمـا يدوُر 
في خيالي من موضوعات كالجمال والـُحّرّية، واسـتخدمُت 

فيها األلواَن القوّية، واستفدُت من الملتقى بتنمية موهبتي، كما 
استفدُت من تشجيع األطفال من حولي«.
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قّصة وسيناريو: صبا منذر حسن رسـوم: عـالء ديــــوب

سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعَبًا عندما تنطُق الصُّ

رسوم: إلياس الحموي سيناريو: ديمة إبراهيم

ايع ظريف الـرَّ

فـي قريٍة صغيـرة، عاَش 
كاَن  ظريـف.  اسـُمـُه  راٍع 
يرعـى الـِخراَف ُكلَّ صباح، 

ويعوُد بها مساًء.

في أحد األيام، شعَر ظريف 
بالـملل، فقّرَر التَّرفيَه عن نفِسِه 
قليـاًل، فنـادى أهـَل القرية كي 

ئب. ُينِقُذوُه وِخـراَفـُه من الذِّ

هرَع أهـُل القريـة، حامليَن 
كلَّ ما طاَلـْتُه أيديهم من أدوات 

إلنقاذ ظريف والـِخراف.

وقَف الراعي ظريف ُقرَب ِخـرافِـِه 
ـٌس جّدًا ليرى ما  ينتظـُر، وهو ُمـتـحـمِّ

سَيـحُدث.
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لـّمــا وصـَل أهـُل القريـة لــم َيـِجُدوا 
ئب، وكاَن ظريف يضحُك َفـِرحًا. الذِّ

عاَد األهالي إلى 
القرية غاضبيَن ِمـن 

ِف ظريف. َتصرُّ

ئُب أيَن الذِّ
يا ظريف؟!
نحُن ال نراه.

ليَس ثـّمـَة ذئٌب يا أعـّزائي! 
لقد شعرُت بالـملل، 

فناَديُتـكم لنـمرَح قلياًل.

ذاَت يوم، بينمـا كاَن ظريف يرعى الـِخراَف، 
هاجــَم الّذئـُب الـمرعـى، فحاولـت الـِخـراُف 

الهرَب، وعـّمِت الفوضى أرجاَء المكان.

بخـوٍف  ظــريـف  شـعَر 
شديد، وحاوَل إنقاَذ الـِخراف 

وحَدُه، لكْن ُدوَن فائدة.
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ـــــــــة قصَّ
احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

رسوم: لمى زينة قصة: هند مصطفى

أنور  والقمر

مَع بداية الُعطلة الّصيفّية، سافرُت وُأسرتي من دمشَق إلى الحسكة لزيارة أقربائنا. 
سـاَفـْرنا لياًل تـجـنُّبًا للحـّر. ركْبنا الحافلَة، وجلسـُت إلى جانب النافذة. كاَن القمُر 
بدرًا يتوّسـُط السـماء، راَفَقنا طواَل الرحلة. استغرَق الطريُق ساعاٍت وساعات. نمُت 

وصحوُت، والقمُر صاٍح، لم ينم. قلُت له: راَفْقَتني طواَل الطريق. هل أنَت صديقي؟ 
ُب بكم«. سـاَرت  صمـَت، ولم ُيـِجـْب. أضاَء القمـُر الطريَق، وقرأُت الفتـة: »حمص ُترحِّ

الحافلُة عبَر البادية. رأيُت أعمدًة أثرّيًة جميلة. يا ُترى: هل هذه تدمر؟ 
حراء«.  وبفضل ضوء القمر، قرأُت الفتة: »تدمر عروُس الصَّ

نظرُت إلى القمر، وقلُت: أْرَشْدَتـني إلى مكان المدينة األثرّية. هل أنَت ُمـرِشٌد سياحـّي؟
صمَت، ولم ُيـِجْب، وبعَد قليل، نَزْلـنا في استراحٍة على نهر الُفرات، وانعكَسْت ُصورُة القمر على صفحة الماء: 

ما أجمَله! أتمـنّـى أن أُكوَن جمياًل مثـَله. 
اقتربت امرأٌة، وسّلمْت على أّمـي، وسأَلـْتـها: من هذا الصغير؟ 

قالت أّمـي: إّنُه ابني األكبُر أنور. 
قالت المرأة: إّنُه جميٌل كالقمر! 

نظرُت إلى القمر: أنَت صديٌق وُمـرِشٌد، واآلَن ُتـحّقُق األمنيات. 
غمَزني بطرِف عينِه، وابتَسـم.

نـادى ظــريـف 
بأعلـى صوتِه، طالبًا 
النَّـجـدة، لكنَّ أهَل 
القرية لـم يستجيُبوا 
إلى ندائِه هذه الـمّرة 
ظنّـًا منهم أّنُه يـمزُح 

كعادتِه.

ظلَّ ظريـف ُينـادي، بينما الّذئـُب ُمـنهمـٌك بـُمهاجمة 
الـِخراف، فَعـلِـَم ظريف أّنُه جنى نتيجَة ما اقترَفـْتُه يداه.
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كـّية  اعُة الذَّ السَّ
رسوم: رامز حاج حسين إعداد: ضحى جواد

يا لبيب! ماذا لو؟

اخرتنا لكم...

- ماذا لو تغّيـَر الوقُت والتاريخ بعَد إعادة تشغيل الحاسوب؟! 
لبيب: يا صديقي! إليك بعض حلول مشكلة تغيُّـر الوقت والتاريخ بعَد إعادة تشغيل الجهاز:                     

ضبـُط منطقـة التوقيت: ُرّبـمـا يكوُن الحاسـوُب مضبوطًا علـى منطقة توقيت غير صحيحة، وبذلـك ُيعيُد تعييَن 
الوقت بنفِسـه للمنطقة بعَد إعادة تشـغيله، وإلصالح منطقة التوقيت في الحاسـوب، يجُب النَّـْقـُر على ساعة النظام 
فـي شـريط الـمهـّمـات واختيـار تغيير إعـدادات الوقـت والتاريخ، والتَّـحـقُّـق من صّحة 
المعلومـات، وفـي حال لم تكـْن صحيحًة، يجُب 
اختيـاُر منطقـة التوقيـت الصحيحـة مـن القائمـة 

الظاهرة.  
اسـتبداُل ُمـّدخـرة )CMOS(: هـذه الـُمّدخرة 
قاقَة )التي  ُد الرُّ على اللوحِة األمِّ للحاسـوب، وُتزوِّ
ُن معلومـاٍت عـن ضبـط النظـام، ومن ذلك  ُتـخـزِّ
التاريخ والوقت( بالطَّاقة حيَن ُنغلِـُق الحاسـوب، 
قاقة سـتفقُد  ففـي حـال َتعطُّـل الـُمّدخـرة، فإنَّ الرُّ
المعلومـات، ولن ُيـحاَفَظ علـى الوقت والتاريخ، 

ولحلِّ ذلك يجُب استبداُل هذه الـُمّدخرة.

)Fun Brain( موقـٌع إلكترونــّي تعليمــّي ُيقـّدُم إلى األطفال الـمئات مـن الُكتب واأللعـاب والفيديو باللغة 
اإلنكليزّية، ويهدُف إلى تطوير مهارات األطفال في الرياضّيات والقراءة وحّل الـُمشكالت بطريقة ُمـمتعة وآمنة.

)FunBrain.com(

ها بنفسي، بل ساعتي هذه هي  يبدو أّنني مشـيُت مسـافًة طويلة. أجل، مشيُت خمسَة آالف خطوة! لم أُعدَّ
ْتـها، وحّددْت موقعي أيضًا. إّنـها تحوي كثيرًا من التطبيقات...  التي عدَّ

لبيب وعلوم احلواسيب
معـًا نستفيـد، وَنتعلَّــُم الـجـديـد...

ما هذِه الّساعُة العجيبة؟!
إّنـهـا سـاعٌة ذكّيـٌة رقمـّيـٌة وُمـَحْوَسـبة، ال ُتْعلِـُمـنـا بالوقت والمواعيد فحسـب، إّنـمــا ُتؤّدي أعماالً أساسـّية 
كالحسـابات والترجمـة، وتعمـُل على تشـغيل تطبيقـات الهواتـف المحمولة، فهي حاسـوٌب لالتصال بالشـابكة، 
وآلـُة تصويـر، وهاتٌف محمول، ومذياٌع، وُمسـتودٌع للملّفات الرقمـّية كّلها، وتقيُس نبَض الشـخص الذي يرتديها، 

وتحسـُب ساعات نومه ونشـاطه وسـعراته الحرارّية التي أحَرَقـها، 
وُتْعلِـُمــُه بحالة الطقس. ثـّمـَة أنـواٌع منها متوافقٌة 

مَع أجهزة )آيفون( فقط، وأنواٌع متوافقٌة مَع 
.)IOS(و )نظاَمـْي )أندرويد
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ـــــــــة قصَّ
       ُمرتجمة

ئُب الغبـّياحلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل الذِّ

عـاَش فـي الغابة ذاَت يوم ذئٌب غبـّي. كاَن غبّيًا إلى درجِة أّنُه لم يسـتطْع أن 
ـَن طعاَم الغداء لنفِسـه، ولـّمـا قَرَصُه الجوُع بشّدة رأى أن يمضـَي إلى  ُيؤمِّ

األسد طالبًا ُمساعدَته.
قاَل لـُه األسد: 

اذهْب إلى الـمرج. ثـّمـَة حصاٌن عجوٌز يرعى. لَك أن تفترَسُه. 
مضى الذئُب إلى الـمرج، وقاَل للحصان: 

ـها الحصان. أريُد أن أفترَسك. مرحبًا أيُّ
ُل أن تبدأ؟ من الرأس  سأَلـُه الحصان: من أيَن ُتفضِّ
يل؟ أليـَس من األفضل أن تبـدأ بالّذيل،  أم مـن الذَّ

عـَي، وأزداُد ُسمنًة؟ وفي أثناء ذلَك ُأواِصُل الرَّ
وافـَق الّذئـُب، واقتـرَب مـن الحصـان مـن 
الخلـف، فَرَكـَلُه بحوافره بأقصـى ما يملُك من 

ُقـّوة.

حكاية من روسيا البيضاء

رسوم: رامز حاج حسين ترجمة: د. ثائر زين الدين

عوى الّذئُب ُمـتوّجعًا، وقال: 
يا لغبائي! لماذا لم أبدأ بأْكـلِـِه من ناحية الرأس؟

ومضـى مــّرًة ثانيًة يطلُب إلى األسـد الـُمسـاعدَة، فأرَسـَلـُه إلى مكاٍن في الـمـرج يرعى فيه 
عجٌل. 

أقبـَل الّذئـُب على العجل، وهو يقضـُم األعشـاَب فـي الـمرعى، وأخبـَرُه بأّنُه ُيريـُد أن يأُكـَلـُه، 
فأجاَبُه العجُل:

وهل ُيْشبُِعَك عجٌل صغير؟ من األفضل أن تجلَس على ظهري، فأحملَك إلى القرية، وتصبح أنَت 
راعيًا للقطيع، فتأكل ما يطيُب لَك حّتـى الّشبع.

امتطـى الّذئـُب الغبـيُّ ظْهــَر العجل، فركَض بـه، ولـّمـا ظهرت القريُة خـاَر العجُل بصوٍت 
مرتفع، فقفَز بعُض الناس ُمـندفعيَن نحَوه، أحدهم يحمُل ِمـذراًة، وآخر يحمُل مجرفًة، وثالث 

يحمُل فأسًا، وطرُدوا الذئَب بعيدًا.
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بريد األطفال
واحــــُة اإلبــــداع الطُّفــــويّل

صدييق اجلديد
قاَل عمر لصديقته سمر: سُأعّرفِك إلى صديقي الجديد. 
أجابـت سـمر: لكنّني ال أرى أحـدًا يا عمر! أيـن هو؟ قاَل 

عمـر، وهـو يحمـُل بيـده كتابـًا: دّققـي جّيـدًا، وسـتعرفيَن 
بنفسك. أجابت سمر: منُذ متى أصبَح صديقك؟ قاَل عمر: 
ُيـمكنُـُه أن ُيصبَح صديَقِك أيضًا. رّدْت سـمر بدهشة: لكْن 

من هـو؟ أنـا ال أعرُفه. أجـاَب عمر: إّنـُه ُيعطينـا المعلومات 
المفيـدَة لنعـرَف عن الحيـاة أكثر، وحيَن نلجُأ إليه ُيـخّفُف عنّا، وُيـمتُعنا وُيسـّلينا. قالت سـمر: آها... لقد 

عرفُتـه. إّنـُه الكتـاب، لكْن كيَف له أن يكـوَن صديقًا لنا؟ أجاَب عمر: ما رأيك فـي أن نذهَب إلى معرض 
الكتاب في المركز الثقافـّي القريب لتعرفي أكثر؟ أجابت سمر: ُموافقة. هّيا بنا! 

وفـي معرض الكتاب، تجّوَل عمر وسـمر بيـن الُكتب الكثيرة، واختـارا عددًا من 
القصـص والمجالت المفيدة التي تحتـوي معلوماٍت قّيـمة. جلَس 

عمر وسـمر فـي قاعة الـُمطالعـة، وراحا ُيطالعـاِن أحَد الُكتب 
التـي اشـترياها. قالـت سـمر: مـا أروَع هـذه الُكتـَب 

والمجـالت! سـأقرُؤها كّلهـا فـي البيـت. معَك 
حقٌّ يـا عمر! إّن الكتاَب أجمُل صديٍق لنا، وخيُر 

جليس. وضحكا معًا، وهمـا ُيطالعان الُكتَب 
والمجالت الـُمفيدة.

فـي قديم الّزمان، كانت ُهناك طفلٌة اسـُمها 
ماسة، سافرت مَع والَديها على ظهر سفينٍة إلى 
بلٍد بعيد. فجأًة هّبت عاصفٌة شـديدة، وغرقت 

السـفينُة، فوجدت ماسة نفَسها على جزيرة. لم 
تعـرْف ما تفعل وما حدَث لوالَديها، فجلسـت  
على صخرة أماَم البحر تبكي، فسمعت ُبـكاَءها 

سمكٌة ذهبّية، فخرجت من البحر، وسألتها: لماذا 
. قالت السمكة:  أنت حزينة؟ قالت ماسـة: فقدُت والَديَّ

سُأساعُدِك في البحث عنهما. ُخذي هذا الخاتم. سُيـحّوُلـِك إلى سمكة 
في النهار، ثـّم تعوديَن إلى طبيعتك مَع ُغروب الشمس. 

أخذت ماسة الخاتم، ولـّمـا وضَعْتُه في إصبعها خرَج 
ضوٌء أحمر أحاَط بها، وحّوَلـها إلى سمكة. نزلت إلى 

البحر، وبحثت عن والَديها بمساعدة السمكة الذهبية، 
حّتــى وجَدْتـُهـمـا، وقـد ُأغـِمــَي عليهمـا علـى 
طـوٍف صغيـر. دفَعتا الّطوَف إلى الشـاطئ، ولـّمـا 
اسـتيقَظ الوالدان وجدا نفَسْيـهما على شاطئ أماَم 

سـمكَتين. قالت ماسـة: أنـا ابنُتـكمـا. وأخبَرْتـُهـما 
بالقصـة كاملـًة، فعانقاهـا، ولـّمــا غابـت 

الشمُس رجعت ماسـة إلى طبيعتها، 
فصنَعـْت مع والديها سـفينًة 

كي ُيكِمـُلوا رحلَتـُهـم، 
وقبـَل ذهابهم شـكُروا 
السمــكـَة الـذهبّيـــة، 

ُعوها. وودَّ

جنى حسن
 )10 سنوات(

صبا رامي الحيفاوي

ـفلُة اليت  الطِّ
تـحّولْت إىل سمكة!
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زينة بلول
10 سنوات

ميرا رجب
8 سنوات

سيسيل بلول
7 سنوات

يوسف حداد 
8 سنوات

يوسف غفر 
7 سنوات

رهام عيسى
9 سنوات غزل إبراهيم

12 سنة

فنانو المستقبل
ة حريَّ يف ريشتهم ألواُن الطَّيف السِّ

آية حمدان
13 سنة

شمس العلي
10 سنوات

لمار حمدان
9 سنوات
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ِمــَن الـُمؤّكـد أّنـكم رأيُتـم عـن ُبعد صديقَة القـرش الصغيرة، وهـي ُترافُقُه 
كظلِّه، تدخُل فـَمـُه، وتخرُج منُه بكلِّ ُجرأٍة وشـجاعة. هل تساَءْلـُتـم كيَف تشعُر 

هذه السمكُة الصغيرة باألمان أماَم ضخامة القرش؟ تعالوا معي نتعّرف معًا!

أسرار الطبيعة
يف ُكــلِّ خليَّـــٍة منجــُم أســـــرار

إعداد: ديمة إبراهيم

سمكٌة الصقة!الـّريـمــورا
إّنـهـا مـن فصيلـة أسـماك تتبُع ُرتبـَة الفرخّيات، تنتشـُر في الميـاه البحرّيـة المدارّية وفي البحر األسـود، 
ُتسـّمـى سـمكة الّريمورا، وُيراوُح طوُلـها بيَن )15( و)110( سـم تقريبًا. تتمـّيـُز بجسمها النحيل والطويل 
وبحراشفها الدائرية الصغيرة، وأكثُر ما ُيـمـّيـُزها هو الـِمـَمصُّ الذي تستخدُمُه لتثبيت نفسها على األسماك 
والحيتان والسالحف. تعيُش صغاُر الّريمورا ُحـّرًة، وال تلتصُق باألجسام العائمة قبَل أن يصَل طوُلـها إلى 

)40( أو )80( مم.

غرية صديقُة القرش الصَّ
نعـم، يا أصدقائـي! ثـّمـَة عالقـٌة وثيقٌة بيَن سـمكة الّريمورا 
الصغيرة والقرش الّضخم، وُتسـّمـى 
»التعاُيـش«،  بينهمـا  العالقـة 
فالـّريمـورا ُتنظِّـُف جلـَد القرش 
الطُّفيلـّيــات  مـن  الخـارج  مـن 
العالقـة به، وبهـذا يحصـُل القرُش 
علـى تنظيـٍف مـّجـانــّي، فـي حين 
الـُمقابـل علـى  تحصـُل السـمكُة فـي 
حمايـٍة وغـذاء ووسـيلة نقـل مـّجـانّية. إْن 
أراَد أحـٌد اصطياَدهـا فإّنـها ال ُتْصطـاُد وحَدها، 

إّنـمـا تكوُن عالقًة باألسماك الكبيرة. 

لقـــد ذّكــَرْتـنـي 
سـمكــُة الّريمــــورا وصـــديُقـها 

القـرش بالصديَقين »شـاركي وجـورج« في 
فيلم األطفال المشـهور واللطيف جّدًا. 

هل شاَهـْدُتـُموه؟
إْن صادَفـْتـُكم صداقٌة لطيفة كهذه 

داقـة فأخبِـُرونـا بهـا أصدقائـي!  الصَّ
نحُن في انتظاركم.
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ـــــــــة قصَّ
       ُمرتجمة

احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

ديُق الـمـجـهـول سينــاريـــــوالصَّ
ورُة مغامراٍت وِعَبًا عندما تنطُق الصُّ

سيناريو ورسوم: عبد الوهاب الرجولة

ـجاة دُق طريُق النَّ الصِّ

هل شاهدَت فتًى 
يمـرُّ من هنا؟

لقد خّبـأُتـُه ُهـنا 
بيَن أكوام القّش.

يا ُبنـّي! حبُل الكذب قصيٌر مهما طاَل، 
دُق منجاٌة مهما قَسْت نتائـُجه. والصِّ

إْن كنَت ُتريُد إخباَرُهـم 
عنّي فلماذا خّبأَتـني؟

لو كذبُت عليهما لَشّكـا في 
أمري، وبـحثا عنَك، ووجَداك.

هذا الحّطـاُب ُيريُد تضليَلـنا، 
فليَس من المعقول أن 

ُيـخبِّـَئُه، ثـّم َيُدّلـنا عليه!

إذًا هّيا ُنسرع 
قبَل أن يبتعد.

ـها الحّطاب!  أرُجوَك ساعْدني أيُّ
ثـّمـَة ُقّطاُع ُطرٍق ُيطاِرُدوَنني.

ادُخْل بيَن
أكوام القّش. حّقًا، إّن ثـّمـَة شـخصًا سُيسـاعُدنا دائمًا من ُدوِن 

معرفتِنـا! هـذه قّصـُة آرون قليل الـكالم، وهو طالٌب 
جديـٌد في الّصفِّ السـابع. لـم يُكْن لديـه أصدقاء في 
ـه أو فـي حياتِه عاّمًة، فشـعَر بالوحدة في المدرسـة  صفِّ
وفـي المنزل وفـي كّل مكان. آرون ابُن َرُجـٍل ثرّي جّدًا، 
غير أّن أحدًا في المدرسـة لـم يعلـْم بذلك، فقد كان طفاًل 
هادئًا جـّدًا وخجوالً، وال ُيـحبُّ االختـالَط بأحد، وهذا ما 

جعَل ُزمالَءُه ال ُيْبـُدوَن اهتمامًا به، أّما هو فلم يفهـْم أسباَب تجنُّبِـهم إّياه.
ُيعاني بعُض الطالب في صفِّ آرون من ُمشكالٍت ُمـختلفة، بعُضها مالـّي، وبعُضها اآلخر صـّحـّي، ولـّمـا سمَع 
حيفُة  آرون بذلك اّتـخَذ التدابيَر لحلِّ هذه الـُمشـكالت ِمـن ُدوِن أن يعلـَم أحٌد أّنُه كاَن وراَء ذلك، إلى أْن نشـرت الصَّ

يومـًا ُصـورَة آرون ووالـده، تقديـرًا 
لعملهما الخيرّي في ُمسـاعدة 

األشخاص الذين ُيعانوَن 
مالّيـة  ُمشـكالٍت  مـن 

وصّحـّية َحـِرجة.
هــــذه  فــاجـــأْت 

األخبـاُر ُزمـالَء آرون فـي 
أّنـُه  أدَرُكـوا  فقـد  الّصـّف، 

حـلِّ  عـن  الـمسـؤوَل  كاَن 
كثيـر مـن ُمشـكالتهم، ولـّمـا 

ـفَّ فـي اليـوم التالي  دخـَل الصَّ
وأقَبـُلـوا  بحـرارة،  اسـتقَبـُلـوُه 

عليـه، ومنـُذ ذلك الحيـن، َحـظِـَي 
بكثيٍر من األصدقاء.

ترجمة: سالم الفاضل رسوم: لمى زينةقصة: سلغا رامشاندران
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نوٌع من األزهار ُمـحبٌَّب إلينا جميعًا لرائحته العطرّية 
الجّذابة وجمال منظر أزهاره الـُمتفّتـحة. اخترُت لكم 
اليـوم ِمـن بين أنـواع الياسـمين الـجميلة »الياسـميَن 
األزرق« لنتـحـّدَث عنُه في باب »نبـات وحياة«، فهـّيا 

إلى عالـٍم من الجمال والرائحة الـُمنعشة!

نبـــات وحيــاة
ســرُّ الـحيـــاة يف بـــرعـمٍ نضيــر

إعداد: أمينة الزعبي

الّسنادات
يحتاُج الياسـميُن األزرق إلى سناداٍت 
أو تعريشـات ليتسـّلـَقـها، وينمـَو عليها، 
النباتـات  ضمـَن  ُيصنَّـُف  ألّنـُه  وذلـك 
الـُمتسـّلقة. يتوافـُر غالبًا في األسـواق في 
شـكِل أقـواٍس حديدّيـة ُيغطِّيهـا النّبـات، 
لـذا فهـو ُيسـتخَدُم لتغطيـة األماكـن ذات 

الـمناظر غير الـمرغوب فيها. 

العنايُة به
يحتـاُج الياسـميُن األزرق إلى شـمس 
سـاطعة طـواَل النهـار، كما أّنـُه ال ُيـحبُّ 
الجفـاف، لـذا فهـو فـي حاجـٍة إلـى ريٍّ 
ُمـنتَظــم، وألنَّ أغصاَنـُه وسـيقاَنُه رقيقـٌة 
ُيوَضُع في مناطَق ال تتعّرُض للرياح القوّية 

ـُر فيه كثيرًا. التي ُتؤثِّ

زراعُته 
ُيزَرُع الياسـميُن األزرق في األحواض 
جّيـدَة  تكـوَن  أن  علـى  للنقـل  القابلـة 
التصريـف، وُيقلَّــُم مـن حيـٍن إلـى آخـر 
الخارجــّي  شـكله  علـى  للـُمحافظـة 
ـُد  وُيسـمَّ اإلزهار،  ولتحفيـز 
كلَّ  مـّرًة  سـائل  بسـماٍد 
بأّنـُه  وُيعـَرُف  شـهر، 
ويحتمُل  جّدًا،  ُمـتعايٌش 
المنـاخ الصعبة،  ظروَف 

كما أّنُه ُمقاوٌم لآلفات.

نوُعُه
ُيصنَُّف الياسـميُن األزرق ضمَن النباتات 
الـُمتسـّلقة التـي ُيـراوُح طوُلـهـا بيـَن متَرين 
الُكتلـة  باسـم  أيضـًا  ُيعـَرُف  أمتـار.  وثالثـة 
الزرقـاء، والجاكومونتيـا، ويتمـّيــُز بأزهاره 
غيرة والجميلة والـُمتفّتـحة طواَل  ْرِق الصَّ الـزُّ

العام.

أزهاُرُه
تتمـّيـُز أزهاُر الياسـمين األزرق بجمالها 
وُنـمّوها في شـكل زوجـيٍّ غالبًا، كما تشتهُر 
بأّنـهـا ُمتتاليُة الظُّهور، لكنّـهـا قصيرُة الُعمر، 
إذ تنمـو فـي الصباح ُمـّتـجهًة نحَو الشـمس، 
ثـّم ال تلبُث أن تذبَل، لتظهَر أزهاٌر ُأخرى في 

صباح اليوم التالي.

إذا أردُتــم أن تعرُفـوا موطـَن هـذا النبـات 
فهـو ينـُمــو فـي أميركا الُوسـطى وفـي جنوب 
إفريقية وفي جنوب آسـيا وأستراليا، وُرّبـمـا في 

ُشرفاتكم الـُمضاَءة أيضًا.

الياسمنُي األزرق  
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فّكر معنا
لنَُحـلَّ هــذي الـمسـألــة!

رسوم: رامز حاج حسين إعــداد: ديمـة إبـراهيـم

الكلماُت 
الـُمتقاطعة:

بعـَد أن َتـْفــَرَغ من حـلِّ الكلمـات الـُمتقاطعة، 
وإْن كاَن حّلــَك صحيحـًا فسـتتكّوُن لديـَك 
مجموعـة أحُرف ُتشـّكُل إحـدى ُمدن 
جنـوب إفريقية بعـَد أن ُترّتـَبـها 
التـي  الـُمسـتطيالت  فـي 

تحتوي نجمًة.

حلـــــــــــول »فــــــّكر معنــــــــــــــا« للعـــــــدد )830( تمـــــــــــوز 2022

حّل 
»ُمخّمسات 
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متاهُة األرقام:
حيحة. كيف؟! في البداية هناك رقم  خور الصَّ إْن أراَد الّضفدُع الوصوَل بسالم إلى صديِقـه فعليِه بالقفز على الصُّ
)8(، ولكي يصَل إلى العدد )120( بسـالم عليِه أن ُيـجرَي عملّيات حسـابّية يسـتعمُل فيها الجمَع فقط، ولـُه ُحّرّية 

ك عمودّيًا وأفقّيًا، كما ُيـمكـنُُه تـجاُوز حجٍر واحد فقط. هل تستطيُع ُمساعدَته؟ التَّـحرُّ

1- ثاني حروف الهجاء.
2- بمعنى َسُخَن.

3- بمعنى سحاب. 
4- ُمـتيّسٌر في ُمـتناَول اليد. 

خدمـَة  ُم  ُيقـدِّ اجتماعــّي  تواُصـل  مــوقــــُع   -5

الّتـــدوين الـُمصّغــــر. 
6- ُمـنافسة في ألعاب رياضّية. 

7- حشرٌة كبيرٌة ُمـفترسة، لها بطٌن طويٌل وُمـجّزأ. 
عور  8- ِمـْن أشـكال الطاقة، ُيـمكُن ُمـالحظتها والشُّ

بها في الّطبيعة. 
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ـــــــــة قصَّ
احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

رسوم: ميرفت السوفاني قصة: ياسمين درويش

مروة وليىل والقّطة

سـمعْت مـروة صوتًا غريبًا في أثناء ُشـربها الماء فـي المطبخ، وتال ذلَك الّصـوَت مواُء قّطة 
فـي باحـة الدار. نظَرْت عبَر النافذة، فرأْت قّطًة تتجّوُل في باحة الدار، لكنَّ مروة لم تسـتطْع 
ُرؤيَتـها بوضوح بسبب الظالم. ابتعَد الّصوُت شيئًا فشيئًا. همسْت مروة: ال ُبّد أّنـها قّطٌة 

قفزْت من سور المنزل.
فـي تلك الليلة، حّدثْت مروة ُأخَتـها الُكبرى ليلى عن تلك القّطة، فحزنت 
ليلـى ألجلها، وقالـت: ال ُبّد أّنـها قّطـٌة وحيدة، وُرّبـمـا تكـوُن جائعًة أو 
عطشى. لنتـُرْك غدًا المصباَح الخافت في باحة الدار ُمضاًء، وُنراقب 

الباحَة، حّتـى ُتطِلَّ تلَك القّطة، فنـخُرج لرؤيتها معًا.
عادت القّطُة مسـاَء اليوم التالي، وجلَسـْت على ُكرسـيٍّ 
كبير في باحة الدار، ولـّفت حوَلـها ذيَلـها. لـّمـا رأْتـها 
األختاِن خَرجتا إلى باحة الدار ُمسـِرَعَتين، وهذا ما 

أخاَف القّطَة، وأجبَرها على الهرب.
علـى  األُختـان  اّتفَقـت  الليـل،  فـي 
ـهـمــا برغبتـهـمــا في  ُمصارحـِة ُأمِّ
االحتفـاظ بتلـك القّطـة والعناية 

بها، وناَمـتا سعيَدَتين.

فـي اليـوم التالي، اجتمعت األُسـرُة حـوَل مائدة الطَّعـام، وتجـاَذَب أفراُدها أطـراَف الحديث في جـوٍّ من األُلفة 
والـموّدة.

ـها: هناَك قّطٌة جميلٌة تترّدُد على باحة الدار، ونريُد االحتفاَظ بها يا أّمـي! قالت ليلى ألمِّ
قالـت األمُّ بُلطـف: أنا أيضًا أريُد أن ُنربِّــَي قّطًة في منزلنا، فالقّطُة حيـواٌن أليٌف ولطيف، لكْن قبَل 

ها من األمـراض، وذلك بعرضها على طبيٍب بيطرّي، ويجُب أن  ذلـك، يجُب التَّـحقُّق من ُخـلـوِّ
تأُخَذ اللقاحات الالزمة لبقائها سليمًة وُمعافاة.

: وعلينا جميعًا أاّل نلـمـَسها قبَل التَّـحقُّق من َتـمـتُّـِعـها بالّصّحة والعافية  تابعت األمُّ
لئاّل تنقَل إلينا األمراض.

ـهـمـا. َرتا االعتناَء بالقّطة دائمًا بإشراف ُأمِّ فرَحْت ليلى ومروة كثيرًا، وقـرَّ
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  َمـَحـّطــات
ِمـْن ُهـنا وُهـناك...

إعداد: بتول يوسف

الّطاقاُت الـُمتـجّددة

وجميلة،  ُمـتنّوعٌة  حولنا  من  الطبيعُة  أصدقائي! 
منها  نستفيُد  كثيرة  خيراٍت  ذاُت  وهي  القلوب،  وتسرُّ 
كيف  يوم.  بعد  يومًا  الـُمتنامية  حاجاتنا  وتسدُّ  دائمًا، 
ذلك؟ هـّيا بنا نتعّرف معًا في هذه الـمحّطة الجديدة! 

َتـخّيـُلوا 

ـــذه  روعـــــــــَة ه

الطـاقـــات وأهـمـّيـَتـهـا، فهي 

مـّجـانّيـٌة وصديقــٌة للبيئـة وُمستدامة. 

إْن كــــانــْت لـديُكــم معلـومــــاٌت 

فراِسُلونا.  أُخرى  طـــــاقاٍت  عــن 

نحُن في انتظاركم.

طاقاٌت صديقٌة 
للبيئة

يـــاح والميـــاه  الــرِّ ِمــَن 
طاقـاٍت  نسـتـمدُّ  ـمس،  والشَّ
ال  الطاقـاُت  وهـذه  كثيـرًة، 
الطبيعـة،  ُث  ُتلـوِّ وال  ُتـؤذي، 
وهي ُمسـتـجّدٌة وُمستدامٌة، وال 

ُيـمكُن أن تنضب.

مسّية الّطاقُة الشَّ
نسـتمدُّ مـن الشـمس طاقـًة 
رائعـًة وكبيرًة باسـتخدام ألواح 
شمسّية، إذ إّن الطاقَة التي تصُل 
مـن الشـمس إلـى األرض فـي 
سـاعٍة واحـدة ُتـَعــدُّ أكبـَر من 
الطاقة التي َيسـتهلـُكها اإلنساُن 

في سنة.

ـــــــــاح
ِّي طـــــاقــــــــُة الــــــر

ة
مـائيّ

اقُة الـ الطَّ

الريـاح  طاقـُة  أّمـا 

انتشـارًا،  الطاقـة  أنـواع  أكثـُر  فهـي 

َول  وفعاليُتـهـا كبيـرة، وال سـّيـمـا فـي الـدُّ

التـي تضـمُّ مناطـَق ذات ريـاٍح قوّية، وُتْسـَتـَمدُّ 

هـذه الطاقـُة عبـَر تثبيـت توربينـات كبيـرة فـي 

شـفراُتـها  تتـحـّرُك  ثــّم  الريـاح،  مناطـق 

ك الرياح، وتنتـُج طاقة كبيرة  بَتـحـرُّ

كالكهرباء. 

طـــاقــٌة  إّنـها 

الـميـاه،  مصـادر  مـن  ُتنَتــُج 

ـدود وميـاه  وتحديـدًا خّزانـات السُّ

األنهار الـُمتدّفقة، وُتنَتـُج منها طاقٌة 

مسـاحاٍت  ُتغطّـي  كهربائّيـٌة 

كبيرة.
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سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعَبًا نظافُة عندما تنطُق الصُّ

ه الـُمـَتـزنَّ
قصة وسيناريو ورسوم: حسام وهب 29

 انُظري! أكواُم القمامة تـمأُل المكان!

يبُدو أّنـهم لـم ُينظِّـُفوُه منُذ ُمـّدٍة طويلة.

ه يجلس على الـمقعد؟! ما باُل حارس الـُمَتنزَّ

يبُدو حزينًا.

مرحبًا يا عـّم! ما بك؟ هل أنَت ُمـتَعب؟!

ال، لكن انُظري حوَلـك!
ُهـوَن ُقـمامَتـهم في كلِّ مكان. لقد ترَك الـُمَتنزِّ

إمممم... 
ولماذا؟!

إّنـها كثيرٌة جّدًا، ولن أستطيَع 
الفراَغ من العمل قبَل الـمساء.

هل في إمكاننا الـُمساعدة؟

بالتأكيد. هّيا بنا! 

أحَسنُتـمـا. لنَـْجـَمْعـها في مكاٍن واحد 
ريثـمـا تأتي سّيارُة الُقـمامة، وتأُخـُذها.

يـجُب أن نـجَد طريقًة 
لتنبيِه الـّزائرين كيال َيرُمـوا 

ُقـمامَتـهم في ُكلِّ مكان.

ـها الّصغيران! أحَسنْـُتـمـا أيُّ
أرجو أن ُيصبَح الـجميُع مثَلـُكـمـا!

اتُرِك الـمكاَن 
كـمـا كــاَن،

ألنَّك ستعوُد قريبًا...
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ـــــــــة قصَّ
       ُمرتجمة

احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

ترجمة: كاتبة كاتبة رسوم: دعاء الزهيريقصة: إل. ويليامز

إدوار 
 البـحــــــر

ُ
ســــرطــــــــــان

ذاَت مــّرة، كاَن ُهـنـاَك سـرطاُن بحـر ُيدعـى إدوار، ُيـحـبُّ 
المدرسـة كثيـرًا، وعلـى الرغم من أّنـُه لم يطْأ ذلـك المكاَن 
قـّط، إاّل أّنـُه رغَب في أن يكوَن تلميذًا، فقد سـمَع حديَث 
األطفـال عـن المدرسـة، وهـم يلعبـوَن على الشـاطئ، 

ويقولون: كم هي رائعة! 
لـم يكـن يعـرُف أيَّ صـفٍّ خـاصٍّ بسـرطانات 
البحـر، وال يعرُف إلى أيـَن يذهُب، لكنّـُه قّرَر 
ذاَت صبـاح َتـْرَك الميـاه والّذهاب 

إلى أقرب مدرسة. 

وهكذا، وبعَد مسيرٍة طويلة، وجَدها، ولم يرغْب في ُمغادرتِـها.
عـاَش إدوار فـي المدرسـة ُمّدًة. كانت لـُه عاداُتـُه الصغيـرة، وُيـمكنُنا القول إّنُه ترَك َبْصـَمـَتـه. أمضى أياَمـُه بيَن 
فـوف، وكاَن يتنّقـُل من مـكان إلى مكان، وحيَن يفرُغ التالميُذ من الّلِعب، يتمّكُن من االسـتمتاع بالهواء  مقاعـد الصُّ

الطَّلق، وقد أحبَّ ذلك كثيرًا.
أحـبَّ إدوار المدرسـَة، وقد حرَص علـى أاّل ُيالِحَظُه أحٌد، وكاَن يـرى التالميَذ يضحكوَن ويلعبـوَن ويتعّلمون، 

ّف، ويتمـنّـى لو كاَن واحدًا منهم. وُيشاهُدهم من إحدى زوايا الصَّ
عاَش إدوار بسعادٍة غامرة في المدرسة، لكنُّه أراَد أن يكوَن تلميذًا أيضًا.

ذاَت يوم، لـّمـا كاَن ُمـختبئًا خلَف صندوق في الـُجزء الخلفـّي من الّصّف، ُيشاهُد التالميَذ يرسـُموَن صورًا جميلًة 
ْت بضَع ُبـَقـٍع من الطِّالء على جسِده. ُأصيَب إدوار  لتزيين المدرسة، تَدْحـَرَجْت نحَوُه ُفـرشاٌة، وتوّقفْت أماَم أنفه، ورشَّ
عر، ولم يعرْف ما يفعل. في هذه األثناء، اقترَبْت طفلٌة صغيرٌة الستعادة الُفرشاة، فرأْتُه. قالْت في نفسها: آه! ما هذا؟!  بالذُّ

ّف جميعًا، قائلًة: تعالـوا وانظُروا!  ثـّم صاَحْت، واستدَعْت تالميَذ الصَّ
ركَض التالميُذ، وبدُؤوا ُيراِقـُبوَنُه باهتماٍم كبير. في الحقيقة، لم َيُعـْد إدوار ُيشـبُِه سـرطاَن البحر، فقد كاَن ُمغّطًى 

بالطِّالء.
: إّنـُه أمٌر غريٌب حّقًا! لم أَر هذا من قبل! قال صبـيٌّ

وقاَل آخر: قد يكوُن َخـطِـرًا.
 أدرَكت الـُمعلِّمُة أّنُه سرطاُن بحر، وأراَدْت أن ُتـمِسَكـُه. حينَـها بدأ إدوار في االبتعاد، وَعَلْت ضحكاُت التالميذ.
بـدا ُمـمتعـًا جّدًا بِنُـَقطِِه الوردّيـة الصغيرة، أّما إدوار فقد كاَن هـذا الوضُع ُمـخيفًا جّدًا له، إذ َتـجّمـَع التالميُذ حوَلـُه 

ُيراقُبوَنُه، ويضحكوَن، ولم يسبْق أْن حدَث مَعُه هذا قّط، فغالبًا ما كاَن يمرُّ ُدوَن أن ُيالِحَظُه 
أحد.

وعلـى الرغـم من أّنُه شـعَر بالخـوف، إاّل أّنـُه وجَد بعَض 
فِّ ُكّله. الـُمتعة في أن يكوَن مركـَز اهتمام تالميذ الصَّ

كاَن يظـنُّ أّنُه شـيٌء سـحرّي، فـُكلُّ حركٍة من 
حركاتِـِه ُيـمكُن أن تجعَل التالميَذ يضحكوَن، 

ُل لـُه دائمًا.  وُت الـُمفضَّ وهذا هو الصَّ
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أْمَســَكـْتُه الـُمعّلمُة، وعَرَضْت عليِه إعادَتـُه إلى البحر. غلَب الـُحزُن 
علـى التالميذ، وَرَجـوها أن ُتبِقـَيـُه معهم، فقّرَرت االحتفاَظ به حّتـى نهايِة 

العام، ثـّم ُيعيُدوَنُه معًا إلى الماء.
وهكـذا، بقــَي إدوار فـي المدرسـة، حّتى إّنُه صـاَر لَديِه ُصنـدوُق رمٍل وبركـُة مياٍه 
صغيـرة. كان التالميـُذ ُيـحبُّوَنُه كثيـرًا، وأراَد الجميُع الجلوَس إلـى جانبِه، وكاَن ُمفيدًا أيضـًا في َحـْمـِل 

األقالم أو األوراق.
نجَح إدوار. أصبَح تلميذًا كاآلخرين، وهذا ما أراَدُه دائمًا. تعّلـَم كثيرًا في هذا العام، وال سـّيـمـا َشـْرح الـُمعّلمة 

ث وُكّل ما يتعّلُق بكيفّية إنقاذ الكوكب. عن البيئة والّتلوُّ
ـوائل النّفطّيـة في الماء  ـرطانات وتعليـَمـهم مخاطر البالسـتيك والسَّ أدرَك إدوار أنَّ عليـِه إبـالَغ أصدقائِــِه السَّ

لـَمنِْعـهم من االقتراب أكثر من الالزم.
بـدا  الـُحـزَن  أّن  ومـَع  المـاء،  إلـى  إدوار  التالميـُذ  وأعـاَد  الدراســّي،  العـام  مـن  األخيـر  اليـوُم  حـلَّ 
األبـد. إلـى  سـتبقى  معـًا  ذكرياتِـهـم  وأّن  أفضـل،  هـذا  أّن  يعلمـوَن  كانـوا  أّنهـم  إاّل  وجوههـم،   علـى 

ـَمُه في المدرسة. ى لي أْن أَتعلَّ رطانات ُكلَّ شيٍء َتسنَـّ قاَل إدوار لنفِسه: علـيَّ اآلَن أن ُأعلِّـَم أصدقائي السَّ
رطانات، لتوعيتهم بمخاطر  ولهذا قّرَر أن ُينِشــَئ مدرسـَتـُه الخاّصة في البحر للسَّ

ث وكيفّية تـجنُّـبِه. الّتلوُّ
بعـَد أْن حّقـَق ُحلـَمــُه في أن يكوَن ُجزءًا من مدرسـة، 
اسـتطاَع إدوار أن ُيسـاعَد أفراَد نوِعه فـي العيش على 
نحٍو أفضل، بحيُث تظلُّ الشـواطُئ ُمسـتقباًل ُمغّطاًة 
الّشـمس، وتسـتمُع  بسـرطاناٍت تسـتمتُع بأشـّعة 
إلـى حديـث التالميذ عـن األوقـات الجّيـدة التي 

َيْقُضوَنـها في مدارِسـهم.
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ُكـُتـب

النّـحلُة صديقُة البيئة، فمعها تكتمُل دورُة حياة البراعم، وهي تصنُع العسَل 
الـذي فيه غذاٌء ودواء. لنكتشـْف كيَف تفعـُل ذلك في قّصة »برعوم يكتشـُف 

عاَلـَمـه« من سلسلة »أطفالنا/ علوم«.
قصة: ثراء الرمي.                             رسوم: عدوية ديوب.

في ظهيرِة يوٍم حاّر، كاَن الّصمُت يسوُد الغابَة، حّتى ليبدو أْن ال أحَد يعيُش 
فيهـا، لكنّـها ُمـمتلئـٌة بالحيوانات والطيور، وقد ازداَدْت مشـاغُلـها في أواخر 
غـاُر عن طاعة  الخريـف، حّتــى أصبحـت في فوضـى عارمة، فقد خـرَج الصِّ
الكبار! نتعّرُف سبَب ذلك في قّصة »صغار غير ُمطيعين« من سلسلة »أطفالنا/ 

إبداعات«.
ف: د. ثائر زين الدين.          رسوم: قحطان الطالع. ترَجـَمـها بَتصرُّ

ه أنَّ ثـّمـَة أشياَء ُمـخيفًة ال يراها  تامر طفٌل صغيٌر يخاُف الظالم، يشرُح ألمِّ
وال يسـمُعـها إاّل في الظالم. هـّيا نَر كيَف اسـتطاَع تامر التَّغلَُّب على مخاوفِـه 

في قّصة »تامر ال يخاُف الّظالم« من سلسلة »أطفالنا/ قصة«.
قصة: د. ميساء ناجي.                             رسوم: أحمد حاج أحمد.

عـيٌّ مفيٌد ُيؤّديِه أهالـي الحـّي واألصدقاء معًا في تنظيف حديقة  عمـٌل تطوُّ
الحــّي لتبـدَو جميلًة تشـعُّ نظافًة وروائَح طّيبـة. تعالوا نقرأ معـًا قّصة »تنظيف 

حديقة الحـّي« من سلسلة »أطفال مبدعون«.
قصة: حسن ربيع ربيع.                    رسوم: جولي البسيط.

لولو ُدميٌة خشـبّيٌة جميلة، تبدُأ يوَمـها، وهي ُمـرّتبٌة وُمـتألقة. سمعْت صوتًا 
ُيناديهـا قائاًل: »تبديَن جميلًة يا لولـو! لكْن لوال أنُفك الكبير«. نعرُف ما فعلْت 

لولو في قّصة »أنف صغير جّدًا« من سلسلة »مكتبة الطفولة«.
قصة: أريج بوادقجي.                 رسوم: آمنة محناية.

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

برعوم 
ـَمه

َ
يكتشُف عال

تامـر ال يـخاُف 
الّظالم

تنظيُف
حديقة الـحـّي

صغاٌر 
غري ُمطيعني!

ً
أنٌف صغري جّدا

إعـــــــداد: ســـــــالم الحمـــــــد
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