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يف األرض!
نعيـُش علـى هـذه األرِض الـجميلـة التـي َتـْحُضـنُـنـا، 
ـُمـنـا كيـَف نـمنــُح اآلخريـَن الـُحّب. ُنـِحـبُّ أهَلـنا  وُتعلِّ
وُسـّكاَن حـيِّـنـا وأصدقاَءنا، وكذلـك ُنـِحبُّ ُشـركاَءنا في 
األرض، الـحيوانـات التي تتقاَســُم مَعنا خيراتِـها، وَتتنّفُس 
هواَءهـا، فـَمــْن مـنّـا لــم يـَر قّطــًا لطيفًا َيتنّقـُل بيـَن أزّقِة 
الـحــّي، وَيتطّفـُل على ُشـرفاِت الـجيران؟ َمــْن مـنّـا لـم 
َيْستوِقـْفـُه مشهُد كلٍب شارد يبحُث عن بقايا طعاٍم مرميَّة في 
مكاٍن ما؟ ليَس القّط والكلب فقط، بل ثـّمـَة حيواناٌت كثيرٌة 
تعيُش على هذه األرض، وُتفتِّـُش عن مكاٍن لها في الـحياة، 
ـها في العيـش، وأْن ُنـعاِمـَلـها بِرْفٍق،  وينبغـي أن نـحترَم حقَّ
ض لها باألذى، وإْن ُكـنّا نخاُفـهـا، أو ال تروُق لنا،  فال َنتعـرَّ
فهـي في األحـوال ُكـلِّـهـا مخلوقاٌت لـهــا جماُلـهـا الذي 

اختّصْت به، ولـهـا دوٌر ُمـهـمٌّ ُوِجـَدْت ألْجـلِـه.

قحطـــان بيـرقـــدار
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رسوم: عدوية ديوب قصة وسيناريو: أريج بوادقجي
سينــاريـــــو

ورُة مغامراٍت وِعَبًا ـجاعةعندما تنطُق الصُّ زينة الشُّ

يمممم... »البوشار« لذيٌذ ومفيٌد يا زينة!سنّـي ُتؤلـُمـني! أيييي...

نعم، لذيٌذ ومفيد... آخ!

ما بِك
يا زينة؟!

ما بِك يا زينة؟! 
ُقولي لي!

ال شيء.
اشتقُت إليِك

يا جّدتي!
ألـم تشتاقي إلى الكعك 

الذي أصنُعـُه بيَدّي؟

زينة! انُظري! قطفُت 
ُتـّفـاحَتين حمراَوين. 

 يااااه... تبدو ُتـّفـاحًة 
شهّية! هـّيا، سأغسُل 

واحدًة آلُكـَلها.

اشتقُت إليِه كثيرًا 
يا جّدتي! 

ما بِك 
يا زينة؟!

ماذا َيـحُدُث 
لك؟

وما الذي ُيؤلِـُمِك 
يا حبيبتي؟!

ال شيء...
ال شيء.

إّننـي 
أتأّلـم!

بعَد ُأسبوع...

بعَد ُأسبوع...

ال شيء.



أنِت ُتعانيَن من 
ألـٍم في األسنان 

يا زينة!

منُذ متى وأنت 
َتشُعريَن بهذا 

األلـم؟

منُذ 
زمن.

منُذ شهَرين 
لـّمـا ُكـنّـا نأكُل 

»البوشار«.

منُذ شهَرين يا زينة؟! لماذا تأّخرِت 
ُس كاَن في  في ُمراجعتي! التَّسوُّ
ضرٍس واحد، وأصبَح في ثالثة!

ال، ال... 
ال شيء.

سأحكي لِك حكايًة عن أضرار 
د يا زينة! الخوف والتَّردُّ

وهل ثـّمـَة ضرٌر أكبُر 
مـّمـا أصاَب أسناني؟!

ما رأيك في أن نبدأ 
العالَج ُدوَن خوٍف

أو َتردُّد؟!

أنا ُمستعّدٌة وُشجاعٌة أيضًا، 
ولن أخاَف العالَج، حرصًا 

على أسناني.

نعم، سَتتطّلـُب حالُتـِك 
وقتًا أطوَل في الـُمعالجة.

وألـمـًا أكبر! واااع...
 أنا خائفة!

هـّيا إلى طبيب 
األسنان!

ال، أنا خائفة!
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رسوم: رامز حاج حسين

قصيــــــدة
ديـــواُن طفـولتنــــــــا

ِشعر: بيان الصفدي

الِقـطـــــــار

ـــَو الـــِقـــطـــاْر ــــ ـــا ُه ه
ــْق ـــ ــَل ــط َبـــْعـــــــَدمـــا ان
َصــِعـــــَد الـــــَجـــــَبـــــْل
ــَوْر ـــ ــصُّ ــُز ال ـــ ــِف ـــ ــْق ـــ َت
ــوْت ــي ــُب ـــــْخـــــتــفــي ال َت
ـــــــُفـــوْت ِقـــــــَمـــــــُم َت

ــــاْر بــالـــــجــمــيــِع س
ــْق ـــ ــَف ـــ ــنَّ ــــاَب فـــي ال غ
ـــا َنـــــــــَزْل ـــَده ــــ ـــْع َب
ـــْر ــــ ــي األَث ــف ــت ـــ ــْخ ـــ َي
ــْر ــج ـــ ــشَّ ــــُض ال ــــرُك َي
ــْر ـــ ــَه ـــ ـــــٌة... َن ـــــري ق

ــْل  ــي ح ــرَّ ـــ ــُر ال ـــ ــثِ ـــ ــْك ُت
ـــوْل ـــُوُص ــُة ال ــَظ ـــ ــْح ـــ َل
ــداْن ــل ـــ ــُب ــُع ال ــَط ـــ ــْق ـــ َي
زمــــاْن ِمـــــــْن  راَح 
هـــاْب ـــي الـــذَّ أنـــــَت ف
ـــــاْب ـــِرُح اإلي ــــ ـــْف ــــ ُي

ــوْل  ــُق ــُح ـــ َتـــــْعـــــُبـــــُر ال
ـــًا َتـــــــُقـــوْل:  ـــِرع ـــْس ُم

ــْل ــي ــم ــج ـــ ـــا ال ـــه ــــ أيُّ
ــاْر ــغ ــصِّ ُتـــــــْفـــــــِرُح ال
ــــــاْن ـــا ُدَخ ــــ ـــم ــــ ُدوَن
ــــُن الــُبـــــخــاْر ـــــ َزَم
األْصـَحـــــاْب ُتـْحــــِزُن 
اْر ــدَّ ـــ ــي ال ــْن ف ـــ ـــلَّ َم ُك

ــــُدوْد َتـــــْقــَطــُع الــــسُّ
ــــــوْد ــــٍد أُع ـــــ ــــي َغ ف

***

***

***
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رسوم: غالية اليوسف

ْف اكتشْف وَتعرَّ
رحلٌة جديـدة ومعلومٌة مفيدة...

إعداد: سمر تغلبي

1
عضــــالُتـنـــــــــــا 

ــُم الـُمـثيـــــر
َ
هـــذا العــــال

مرحبـًا أصدقائـي! ها قد أتيُتـكـم أحمُل معي معلوماٍت مفيـدًة لكم. تعالوا 
معـي فـي رحلٍة جديدة إلـى عالم أجسـامنا العجيب، لنحطَّ رحاَلـنـا في محّطٍة 
كلُّ مـا فيها ُمـدهش! نعـم، إّنـها العضالُت التي تجعُلنـا قادريَن على الحركة، 

وُتعطي الجسَم َشـْكـَلـُه، وبـُممارسِة الرياضة تقوى وتنـمو. 

هل العضالُت ُمـتشابهة؟
للعضالت في أجسـامنا أنواٌع ثالثـة، فمنها الـُحْمـُر الـُمخطَّطـُة اإلرادّية، والـُحـْمـُر 
الـُمخطَّطة غير اإلرادّية، والبِيُض الملساُء غير اإلرادّية. أّما العضالُت الـُحْمـُر الـُمخطَّطُة 

نة من ُخطوٍط  اإلرادّيـة فإّنـها تتـمـّيـُز بلونها األحمر، وبأليافها الـُمكوَّ
بالتنـاُوب،  وغامقـة  فاتحـة  ُمـتوازيـة 

ولهذا ُتسـّمـى أيضـًا »العضالت 
تسـميٌة  ولهـا  الـُمخطَّطـة«، 
ثالثة، وهي »العضالُت اإلرادّية«، 
ــَم  التَّـحكُّ تسـتطيعوَن  فأنتـم 
ارَفُعـوا  كذلـك؟  أليـَس  بحركتهـا، 
أيدَيـُكـم إلـى األعلى! أال تسـتطيعون؟ 
حسنًا، ها أنتم تفعلوَنـها... كما ُتسّمـى 

أيضًا »العضالت الهيكلّية« ألّنـها ُتشّكُل 
هيكَل الجسم.

ُ
العضالُت تتعاَون

 مَع الِعظام 
العظـام  ارتبـاط  مـن  الجسـم  هيـكُل  يتشـّكُل 

والعضـالت لُتعطــَي الجسـَم شـْكـَلـُه، وتـمـنَحـُه 
ُقدرَتـُه علـى الحركة، فالعظـاُم ُتشـّكُل الركائز، وهي 
أساُس بناء الجسـم، لكنُّه ال يأخُذ شكَلـُه النّـهائـّي إاّل 
بعَد إكسـائه بالعضالت، ولهذا يقولـوَن عن البيت قبَل 

إكسائه إّنُه )على الَعْظـم(.

...
ً
والقلُب عضلٌة أيضا

النَّـوُع الثانـي من العضالت يتمّثــُل بعضلٍة واحدة هي عضلـُة القلب. إّنـها 
ُتشـبُه العضالِت الهيكلّية بأّنـها ُمـخّططة ولوُنـها أحمر، وتختلُف عنها بأّنـها غيُر 

إرادّية، فهل تتوّقُف نبضاُت قلبك، وأنَت نائم؟!

وُهـناَك عضالٌت ِبيٌض...
النَّـوُع الثالُث عضـالٌت بيضاُء اللون، وغيـُر ُمـخطَّطة، وغيُر 

إرادّية. تكوُن في أجهزة الجسم الـُمختلفة لُتساعَدها 
في أداء وظائفها بفضل ُقدرتها على التَّقلُّص.

هل أعجَبـْتـُكم 

هذه الـمعلومات 

َم  يا أصدقائي؟! انتظُروني ألُقدِّ

إليكم الـمزيَد في األعداد 

الـُمقبلة! أُِحـبُّـكم!
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ـــــــــة قصَّ
احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

رسوم: إلياس الحموي قصة: ديمة إبراهيم

مكُة الـُمغاِمـَرة السَّ

تعيـُش »جين« السـمكُة اللطيفـة ذاُت األلـوان البّراقة مع 
أّمـها وجّدتها في أعماق البحر.

اعتـادت »جيـن« االسـتيقاَظ باكـرًا قبـَل الجميـع، 
والذهاَب في جولٍة بين شعاب المرجان. 

قد تبتعُد، لكنّـها ال تبتعُد كثيرًا، فهذا األمُر 
ـها كثيرًا. ُيزعُج أمَّ

لماذا تقوُم »جين« بهذه الجولة؟!
إنها تحبُّ االستمتاَع بالمياه الصافية 
قبـَل أن تعــمَّ الفوضى أرجـاَء المكان 
باسـتيقاظ صغـار األسـماك. ليس هذا 
فحسـب، فهي تحـبُّ َجـْمـَع األشـياء 
الغريبة التي تسقُط من البشر الـُمسافريَن 
في البحر، وتحلـُم كلَّ مساء قبَل النوم 
بأن تلتقــَي أحَدُهـم، وُتصبـَح صديقًة 

له، وتسـتمَع منُه إلى حكايـات تتحّدُث 
عن حياة البشـر وأشيائهم الجميلة، وفي 

ـها: كلِّ مّرة ُيقاطُع خياَلـها صوُت أمِّ
هّيا إلى النوم يا »جين«! كفاِك أحالمًا!

تذّكـرْت »جيـن« أّن صديَقـهـا الّضفدع 
قاَل لهـا يومـًا: »يتحّقـُق الحلــُم باإلصرار، 

بعيدًا عـن الخـوف«، فقـّررْت أاّل تتوّقَف عن 

الحلم، لكْن كيف سُتـحّقُق ُحلـَمـها دوَن أن ُتـخالَف أّمـها؟
ظّلـْت ُتفّكــُر وُتفـّكر، حّتى أتتها الُفرصُة في يوٍم عاصف ممطر، والبحُر في حاِل هياٍج لم يسـبْق لُه مثيل. 

علَق وسَط هذه الفوضى قارٌب صغير على متنِـِه شاّبان، وقد عال صوُتـهما، وهما يطلباِن النجدة:
النجدة! ساعُدونا! هل َيسمُعنا أحد؟  -
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سمعت السمكُة »جين« االستغاثات، وأرادت ُمساعدَة الشاّبيِن بُكلِّ ما ُأوتَيْت من قّوة، لكنَّ هذا مستحيل، 
ـها الـُمساعدَة، قائلًة: فهي صغيرٌة، ولن تقوى على مصارعة األمواج، فطلبت إلى أمِّ

أّمـي! أّمـي! أرجوك ساعديني في إنقاذ الشابَّين!
رّدت األّم: وما أدراك؟ قد يكوناِن صّياَديِن َقـِدما الصطيادنا. 

قالت »جين« بإلحاح: أرجوك يا أّمـي سـاعديني! هل في إمكانك سـماُع أصواِت َمن يستنجُد ويستغيُث 
دوَن أن ُتسـارعي إلى تقديم المسـاعدة إليـه؟! ال أظنُّ ذلك، ألّنِك عّلـْمـتِـني أن أكـوَن عونًا لكلِّ من يحتاُج 

إلـّي.
قّررت األمُّ ُمساعدَة صغيرتها في إنقاذ القارب من هذه العاصفة، لكْن بحذٍر شديد.

ـمكتاِن ببـذِل أقصـى جهدهما في َدْفـِع القارب إلى الشـاطئ،  بـدأت السَّ
لكْن من ُدوِن فائدة، فالشـاّباِن ثقيال الوزن، كما أّن األمواَج أقوى 

منهما.
مكتاِن بالتَّعب واإلرهاق، وأدَركتا أّنـهما  شعرت السَّ

في حاجٍة إلى طلِب ُمساعدِة األسماك األكبر حجمًا.
صرخـت »جين«: نعـم، يا أّمــي! األسـماك األكبر 

حجمـًا. مـا رأيك في أن نطلـَب ُمسـاعدَة الدالفين؟ لقد 
تعّرفـُت منـُذ ُمـّدة إلى دلفينـٍة صغيـرة اسـُمـها »دوري«، 

وصرنا صديقَتين.
قالت األّم: نعم، يا »جين«! عليِك أن َتطُلبي ُمسـاعدَتـها 

وُمساعدَة ُأْسرتِـها، وأنا قادمٌة معك.
ـهـا بُسـرعٍة كبيـرة إلى المـكان الذي  سـبحت »جيـن« وأمُّ

تعيُش فيه »دوري« وُأسرُتـها، وطلبت إليها الـُمساعدَة، فرّحبْت 
ـُهوا جميعـًا إلى مكان  بذلـك، وجمعـْت أفـراَد ُأسـرتِـها، وتوجَّ

القـارب، فأحاُطوُه مـن الجهات كلِّهـا، ثـّم َدفُعوُه إلى الشـاطئ، 
واستطاُعوا إيصاَلـُه بأمان. 

شـكَرْت »جين« صديقَتـها الدلفينة وُأسرَتـها، ومنُذ ذلَك الحين 
أصبـَح لديها صديقان جديـدان ُيـحّدثانها ُكلَّ صباح عن ُكلِّ ما ُتريُد 

ـها  سـماَعـُه من أخبار البشر وحكاياتهم، وفي بعض األحيان ُتشاِرُكها أمُّ
وجّدُتـها االستماَع إلى هذه األخبار والحكايات في مـَرٍح وفـَرح.
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رسوم: وائل علي قّصة وسيناريو: يامن جواد
سينــاريـــــو

ورُة مغامراٍت وِعَبًا مَع أيب يف الُبستانعندما تنطُق الصُّ

صباح الخير.

صباح الخير يا أبي!

إممم... ما أجمَل 
هذه الفواكه! تبُدو 

لذيذًة وشهـّية.

نعم، يا ُبنـّي! 
لقد قطفُتـها من 
الُبستان ُمنُذ قليل.

أمجد! ما رأُيـَك في 
أن تذهَب معي إلى 
البستان غدًا صباحًا؟

ستأُخـُذني 
مَعَك حّقًا
يا أبي؟!

لكْن عليَك أن تناَم باكرًا 
كي تستيقَظ باكرًا

 يا عزيزي!
كم أنا ُمـتلـّهـٌف

 إلى يوِم غد!

يا لهذا الهواِء الـُمنعش!
بدأُت أشعُر بشيٍء من النشاط. 
أتسمُع زقزقَة العصافير يا أبي؟!

ما أروَعـها!

يكوُن الهواُء في الصباح الباكر 
ُمـشَبعًا باألُكسجين، وهذا ما ُيشِعـُرَك 

در. بالنشاط وانشراِح الصَّ

أبي! انُظـْر إلى الشمس، 
وهي ُتشِرق! ما أروَع 

هذا الـمشهد!

نحُن، الفالحين، اعَتْدنا 
ُرؤيَتـها كلَّ يوم، وهي 
ُتشرُق، فَعمُلـنا يبدُأ مَع 

بدايِة ُشروِقـها.

ها قد َوَصْلنا إلى الُبستان! 
حاَن وقُت العمل.

وأنا أحبُّ العمل. 
لنبدْأ معًا!

الماُء ضروريٌّ جّدًا لـنُـمـوِّ األشجار 
والنباتات. أسقيها في أوقاٍت ُمـنتَظمة، 

دًة  ويجُب أن ُيعَطـى ُكـّل صنٍف كـّمـّيًة ُمـحدَّ
من الماء.
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ـــــــــة قصَّ
احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

رسوم: رند الدبس قصة: عـادل عطيـة

ـَحاب درُس السَّ

سألُت أبي: ما معنى قولهم إّنـها سحابُة صيف، وَتـُمـّر؟
ُك  رفة، ثـّم أشاَر إلى سحابٍة بيضاء تصنُع ظاّلً وجيزًا على األرض، ال يلبُث أن يمضـَي حيَن تتحرَّ أخَذني إلى الشُّ
ُدُه حيَن َتـحُدُث  ـحابُة العابرة التي ال تحمـُل مطرًا، أوَحْت إلينا بهذا التعبير الذي ُنـردِّ مَع النسـائم، وأجاب: هذِه السَّ

وال، وال ُتـخلُِّف ُمشكالت. أزمٌة سريعُة الـزَّ
ثــّم دعانـي إلـى الجلوس، وهـو يقـول: مـن الـُمدهـِش أن نتعّلـَم من 

ــحاب، ليَس في موسـم الصيف فحسـب، بل في موسم الشتاء  السَّ
أيضـًا، فحيـَن ننظُر إلى الغيـوم القاتمة، نقوُل بصبـٍر وأمل: نثُق 

بـأنَّ الشـمَس خلَف الغيمـة، أي أنَّ الظالَم لن يـدوَم طوياًل. 
وهذا ما يحدُث حّقًا، فبعَد أن تفتَح الغيوُم مخازَنـها، 

وتنهمــَر األمطاُر، تنقشـُع الغيوُم، وتظهُر 
الشمُس من جديد.

لكـْن  أبـي:  سـألُت 
الـمطـُر  ُيخلِّـُف  أال 
الوحـَل الـذي َيُعوُق 
وُيلـّوُث  َكـنـا،  َتـحرُّ

مالبَسنا؟
أجـاَب أبـي: ال يروي 

يغسـُل  بـل  فحسـب،  العطشـى  األرَض  المطـُر 
األشـجاَر والـمباني والطُّرقات أيضًا، أّما الوحُل 
فسـَبـُبـُه أّننا لــم َنرُصِف الطُّرقـاِت بالمواّد التي 

تمنُع إثـارَة األتربة، ولم نفتْح قنـواٍت لتصريف 
ِل الوحل. المياه وَمـنْـِع َتشكُّ

نحـُن  أبـي!  يـا  صدقـَت  ألبـي:  قلـُت 
ُم إلينا  ـبب، أّمـا الّسـحاُب فإّنــُه ُيقـدِّ السَّ

الـخيَر والـجمال.

واآلن سنقتلُع األعشاَب الّضاّرة ِمن 
حوِل الـمزروعات، ونتفّقُد أوراَقـها 
إْن كاَن فيها أيُّ حشرات، فإذا كانت 
مريضًة أعطيناها الّدواَء الـُمناسب.

يا َلـُه ِمن عمٍل ُمـمتٍع 
حّقًا!

أبي! لكْن لماذا ُهـناَك أشجاٌر ُمـثمرة، 
وُأخرى لـم ُتـثـِمـْر بعد؟ أليسْت 

كّلها أشجار فواكه؟!

ُكلُّ نوع من الّثـمار يحتاُج إلى ظروف مناخّية خاّصة، فبعُضها 
يحتاُج إلى وقٍت أطول، أو إلى رطوبٍة أكثر. ثـماُر الّتين، مثاًل، 

تحتاُج إلى حرارة ووقٍت أطول حّتـى تنضج.

األشجاُر والنّباتات في حاجٍة إلى 
عنايٍة ُمستمّرة، فُكـّلـمـا اعتـنَينا 

بها أكثر أعَطْتـنا ثـمارًا أكثر.

أهاًل وسهاًل بكما. الفطوُر جاهز. 
تبدو مسرورًا جّدًا يا أمجد!

نعم، يا أّمـي! لقد استمتعُت جّدًا 
بالعمل مع أبي، كما أّنُه  عّلـَمـني 

أمورًا عّدة تتعّلُق بالّزراعة.

سنتناوُل الفطوَر، ثـّم 
نستريـُح قلياًل، فغدًا 

لدينا عمٌل 
في الُبستان.

سأذهُب مَعَك ُكلَّ يوم 
ألُساعَدَك إلى حيِن 
بدِء العام الدراسـّي.

أحسنَت يا عزيزي! 
العمُل ال يتوّقُف عنَد حدٍّ

 أو وقٍت ُمـعيَّن.
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تتراقُص األلـواُن، وتتمايُل، وتتباهـى باألحمر النّاريِّ 
الرائـع واألصفـر  واألزرق  الجميـل  وباألخضـر  حينـًا، 
واألسـود حينًا آخـر. ما رأيكـم إْن قلُت لكـم إنَّ الجماَل 

يسكُن تحَت صفيحٍة من الماء العذب؟! 
تعالـوا معي ُأعّرفكم واحدًا من أجمل 

األنهار في العالم!

أسرار الطبيعة
يف ُكــلِّ خليَّـــٍة منجــُم أســـــرار

إعداد: ديمة إبراهيم

»كانو«
نـهـُر األلوان

نـهــٌر ُملـّوٌن بأجمل األلوان ُيسـّمـى نهر »كانو كريسـتال« لـجماله وألوانـه البّراقة، يقُع في »كانو كريستال«

كولومبيـا. إّنُه نهٌر صغيٌر ال يتجاوُز طوُلـُه )100( كم، ويبلُغ عرُضُه )20( مترًا. تتـمـيّـُز مياُهـُه 

بُعذوبتها، وقد تحّوَل من كوِنـِه نهرًا طبيعيًّا ومصدرًا للماء العذب إلى وجهٍة سياحيّة رائعة ِلـَمـا 

َيـمتِلُكـُه من مزيٍج ُمـذهل من األلوان التي تظهُر فقط في شهـَرْي أيلول وتشرين الّثـاني.

سـرُّ األلوان
نهـٌر طبيعـيٌّ في غالبّية شـهور الّسنة، لكْن كيَف يتـحّوُل 
ـرُّ  فجأًة في شهَريِن إلى خليٍط من األلوان الـُمذهلة؟ يعوُد السِّ
إلى ارتفاع نسـبة الرطوبة في شـهَرْي أيلول وتشـرين الثاني، 
فيتـحّوُل المشـهُد، وتنفجُر الـمياُه بألوانهـا العجيبة النابضة 
ـِقـها بُسرعٍة أكبر، فتتـحّوُل ألواُن  بالحياة، وذلك بسـبب تدفُّ
الطحالـب الـُخْضر إلى ألـواٍن ُأخرى ُيسـيطُر عليها األحمُر 
الالمع، ومَع امتزاج أشـّعِة الشمس بالمياه يتـحّوُل النهُر إلى 
مـا ُيشـبُه قوَس ُقــَزح، وُيضفي على المكان منظـرًا خاّلبًا ال 

مثيَل له.

الـجمـال  مـن  كثيـٌر  ُهـنـاَك 

واأللوان واألشياء الـُمذهلة مِـن 

حولِـنا، وما علينا سـوى البحث 

تفاصيلهـا،  فـي  لنغـوَص  عنهـا 

َفـها. ونتعرَّ

إْن كانـت لديكـم معلومـاٌت 

لطيفٌة كهذه فأرِسُلوها إلينا. 

نحُن في انتظاركم.
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بريد األطفال
واحــــُة اإلبــــداع الطُّفــــويّل

شهــــــد 
واألوراُق الـُمتطايرة 

شـهد طفلٌة صغيـرة تعيُش مَع ُأسـرتها في قريـة جميلة. 
كان لبيتهـا حديقٌة جميلة فيها أشـجاٌر كثيرة، وكانت تعتني 

بها، وتسقيها، وتستمتُع بجمالها.
فـي أحد األيـام، الحَظْت أّن األشـجاَر تبـدو حزينة، وأّن 

أوراَقـها َتْصـَفــرُّ وتذبُل، فحزنْت شـهد، وصارت تسـقي 
األشجاَر كلَّ يوم لعلَّها تعوُد كما كانت. 

ذاَت صبـاٍح خريفـّي، رأْت شـهد األشـجاَر مـن ُدوِن 
أوراق، وكانـت األوراُق تتطايُر فـي كلِّ مكان من الحديقة. 

بكْت كثيرًا، فرآها أبوها، وسألها: 
لماذا تبكيَن يا صغيرتي؟! 

شهد:  أجابت 
انُظـْر يا أبي! أشجاري من ُدوِن أوراق.

قـاَل األُب: ال تحزنـي يـا صغيرتـي! 
األوراُق تتساقُط في فصل الخريف. 

قالـت شـهد: ومتـى سـتعوُد األوراُق 
الـُخْضُر والّثـماُر اللذيذُة ثانيًة؟ 

أجـاَب األُب: حيَن يأتـي فصُل الربيع سـتعوُد 
األشجاُر كما كانت. 

فرحت شـهد، وقالت: ما أجمَل فصَل 
بفـارغ  أنـا وأشـجاري  الربيـع! سـأنتظُرُه 

بر. الصَّ

في الغـابـة الخضـراء شـجرٌة حزينة. لماذا 
يـا ُترى؟! ألّنهـا لم ُتزِهـْر، ولـم ُتـثـِمـْر. تنظُر 
موع،  إلـى بقّية األشـجار، فتفيُض عيناهـا بالدُّ

ألّنـها تشعُر بأّنـها بال فائدة. 
فـي أحد األيـام، ذهَب الحّطـاُب إلى الغابة 
ليقطـَع األغصـاَن اليابسـة ألجـل الّتدفئـة فـي 

الشـتاء، ولـّمــا كان يبحـُث هنـا وهنـاك رأْتــُه 
الّشجرُة الحزينة، فصاحت: 

ـها الحّطاُب! اقطْع أغصانـَي الـُخْضـَر، فال فائدَة لي في هذه الغابة.  أيُّ
سأَل الحّطاُب َدِهـشًا: لماذا يا صديقتي؟! 

أجابت الّشجرة: أنا ال ُأقّدُم أزهارًا ذاَت رائحٍة طّيبة، وال ثمارًا شهّية.
اقترَب الحّطاُب من الّشـجرة ُمـبتسـمًا، وقال: ال تحزني يا صديقتي! إّن لِك 

فوائَد كثيرًة. ضحكت الّشجرُة، وقالْت: ماذا تقول؟! 
أجـاَب الحّطاب: يأتي النّاُس إليِك هـَربًا من أشـّعة الشـمس الحارقة 
ليقُفـوا في ظلِّــك، وبعُضهـم يأخُذ من أوراقـك ألجل صناعـة الّدواء، 

إضافًة إلى أنِك تطرحيَن في الجـوِّ األُكسجين، فيغُدو أكثَر حيوّيًة. 
إلـى  الشـجـرُة  نـظــَرت 
ُشـكرًا  وقالت:  الحّطـاب، 
لَك يا صديقي! جَعـْلـَتني 

أشـعُر بقيمة نفسي في 
هذه الغابة الكبيرة. 

ـكُر لك أّيـتها الصديقُة  قاَل الحّطاب: الشُّ
الجميلُة الّرائعة! 

شهد إسماعيل
 )8 سنوات(

رزان ربيع ربيع 
)9 سنوات(

الـحّطاُب
 والّشجرُة الـحزينة 
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نتالي أسعد

جوري درويش

خليل المحمود

لمك إسماعيل
6 سنوات

زينب غانم
11 سنة

مصطفى عبيد

فنانو المستقبل
ة حريَّ يف ريشتهم ألواُن الطَّيف السِّ

حال عودة

حال محمد رجب
9 سنوات

أوس الجيدوري

تيم الدخيل
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ـــــــــة قصَّ
احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

رسوم: رامي األشهب قصة: لمى بدران

ئب ـّياُد والذِّ الصَّ

لـّمـا كاَن الّصـّياُد يشـقُّ طريَقـُه في الغابة سـمَع صوتًا غريبًا، فتوّقَف قلياًل ليكتشَف مصدَرُه، فاستنتَج أّنـُه صوُت 
وت، فشاهَد خلَف أشجار  عواٍء قريب، لكنُّه لم يشعْر بالخطر، بل شعَر بأّن أحدًا ُيناديه. اّتـجَه شماالً ُمـقتربًا من الصَّ

الّصنوبر الكثيفة ذئبًا ُمـصابًا ينزف. 
نظَر إلى عينيه الـُمـمتلئَتيِن بالّرجاء واألمل بأْن ُيسِعَفُه، وقاَل لـُه: 

ال تتوّسْل إلـّي! سُأنقُذَك يا صاحبي! 
وما كاَن منُه إاّل أْن جمَع بعَض األعشاب الطبيعّية، وضـّمـَد للّذئب جراَحـُه بها، ثـّم قّدَم إليه الّطعاَم لُيساعَدُه في 

فاء والنُّـهوض.  الشِّ

ئَب، ولم َيـخُطْر لـُه أّنُه قد ينهُض ويفترُسُه، كما لم ُيفّكر الّذئُب في أّن الّصـّياَد قد يناُل منه،  لم يخَش الّصـّياُد الذِّ
بـل فّكـَر فقـط في أنَّ عليِه ردَّ الجميل إلى الّصـّياد. إّنُه ال يعرُف كيف، لكنُّه يشـعُر باالمتنـان، ولم يتخلَّ الّصـّياُد عن 

الّذئب، بل كاَن يأُخـُذُه مَعُه أينما ذهَب، حّتـى الحَظ شفاَءُه الّتاّم.
في أحِد األيام، قّرَر الّصـّياُد أن ُيطلِـَق الّذئَب ليـمضـَي في سبيلِِه، فقاَل له: 

اذهْب يا صاحبي! سنلتقي يومًا ما. 
وبنظراِت وداٍع ُمـمتلئٍة بمشاعَر جميلٍة، ذهَب كلٌّ منهما في طريِقه.

مـّرْت أشـُهـٌر، وجاَء الّشـتاُء القاسي، وفي إحدى الليالي الباردة، قصَد الّصـّياُد الغابَة، فتوّقَف فجأًة في ُمـنتَصف 
الّطريق، وشعَر بأّن شيئًا غريبًا يحُدث. لقد سمَع عواَء مجموعِة ذئاب جائعة، وقد تجتمُع حوَلـه. إّنُه صّياٌد ُشـجاع، 
وقد اعتاَد أجواَء الغابة. ُرّبـمـا يستطيُع الّتغلَُّب على عدد كبير من الّذئاب، لكنّـها معركٌة َخـطِـَرٌة، وقد يتعّرُض فيها 
لألذى، لكنُّه فجأًة شاهَد الّذئاَب جميَعـها تبتعُد عنه، وتنسحُب، لكْن بحسرة، فقد جاَء ذئٌب واحٌد، ووقَف أماَمـها، 

ض له. وأوحى إليها بأنَّ الّصـّياَد صديُقُه، ومنََعـها من الّتعرُّ
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قصيــــــدة

رسوم: رامز حاج حسين

شعر: جليل خزعل

ُفوجَئ الّصـّياُد، إْذ إنَّ المعركَة انتهْت قبَل أن تبدأ، وتالشى الخطُر تمامًا، ونظَر إلى الّذئب الذي منَع عنُه الخطَر، 
فتذّكـَر أّنـُه صاحُبُه القديم الذي أنقَذُه وعالـَجُه وأطلَقُه منُذ أشـُهـر، وها هو ذا قد عاَد في الوقت الـُمناسـب ليُردَّ إليه 

الجميل. 
ًة ُأخرى لم يخَش الّصـّياُد منه، ولـحَق به، وعبَر مَعُه في  بمالمَح سعيدٍة، أشاَر الّذئُب إلى الّصـّياد أن يتبَعـُه، ومـرَّ
الغابـة مسـافًة طويلة، ثـّم وصال إلى أطرافها، حيُث توّقَف الّذئُب، ُمشـيرًا إلى أّنُه المـكاُن المقصود، وعوى بصوٍت 

م واللَّعِب مَع الّصـّياد.  ُمرتفع، فأَتْت زوجُتُه بحذٍر، ووراَءها صغاُرُه الذيَن لم يترّدُدوا في التَّقدُّ
بعَد مرور ساعاٍت قليلة، جمَع الّذئُب طعامًا، ووضَعُه أماَم الّصـّياد الذي فهـَم أّن هذا الّطعاَم لـُه، ويستطيُع أْخَذُه، 
والّذهـاَب بـُحّرّيـة، لكنَُّه لم يقبـْل بذلك، وما كاَن منُه إاّل أْن جمـَع حطبًا من الغابة، وأوقَد نـارًا طـهـا عليها الّطعاَم، 

وقاَل للّذئب: 
سنأكُل معًا، ونحتفُل بُأسرتَِك الجديدة. 

واجتـَمـُعـوا حـوَل الــموقد، وأخُذوا يرقُصوَن بفرٍح رقصَة الّذئاب الفريدة، وفـي النّـهاية عرَف ُكلٌّ من الّصـّياد 
ئب أنَّ فِعَل الخير ال يضيع. والذِّ

ــــــــــام الشَّ
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ديـــــــــواُن طفـولتنــا

ـــــــــــاْم الشَّ ُزْرُت  اليــــــــوَم 
ــــــــــالْم ـــــَة األح ـــــن ـــــدي م
ــــاْء ــــي ــــي األح ـــــاُس ف ـــــنَّ ال
ـــــــــــاْء بـــــأجـــــمـــــِل األزي
ــــــاْح ــــُن ف ــــي ــــم ــــاس ــــي ال
ــــبــــاْح ــــُر الــــصَّ ـــــ ــــطِّ ــــَع ُي
ــــــــــاْر ـــــُف اآلث ـــــاح ـــــت م
ّواْر ـــــزُّ ــــــ َيـــْقـــِصـــُدهـــا ال
ـــــاْل ـــــف مـــــراكـــــــــــُز األط
ـــُز الـــــــخـــيـــاْل ــــ ـــفِّ ـــح ــــ ُت
ـــــــْدُت »شـــاَمـــْة« ــا َوج ــه ــي ف
وُأْخـــــــَتـــــــهـــا »ُأســـــاَمـــــْة«
ــــي الـــــــمـــســـاْء ــــُق ف ــــش دم
ــــــــــواْء ــــــرُة األج ــــــاح س
ـــوْن ـــاســـي ــــــوِق ق ــــْن ف ـــــ ِم
ــــوْن ــــُك ـــــ ــــٍة َت ــــوح ــــل ك
ـــْل ـــي ـــل هــــــــواُؤهــــــــا ع
ــْل ــي ــم ـــا ج ـــُره ـــَظ ــــ ـــنْ ــــ َم
ــــــالْم ــــــسَّ ــــــبُّ وال ــــــُح ال
ـــــراْم ـــــكِ ـــا ال ـــه ــــ ـــلِ ــــ ألْه



شجرٌة ذاُت مكانٍة عظيمة في التاريخ، ولها أهـّمـّيٌة 
كبيـرٌة مـن الناحية الّتـجارّيـة، ُتدعى »شـجرة اللُّبان«. 

تعالوا نتعّرف مزيدًا من أسرارها يا أصدقائي!

نبـــات وحيــاة
ســرُّ الـحيـــاة يف بـــرعـمٍ نضيــر

إعداد: أمينة الزعبي

بان
ُّ
استخراُج الل

ُيستخَرُج اللُّبان في بدايات شهر نيسان 
من كلِّ عـام بطريقة خاصـة، فحيَن ترتفُع 
درجـُة الحـرارة ُتـجَمـُع الثِّـمـاُر بتجريح 
الّشـجرة فـي مواضـَع مختلفة، إذ ُتكَشـُط 
قشـرُة الشـجرة الخارجية، فيخرُج سـائٌل 
لبنـيٌّ َلـِزٌج، ُيتَرُك ُمّدًة تصُل إلى أسـبوعين 

ِضِه للهواء. بعَد أن يتجـّمَد نتيجَة تعرُّ

 ثـمرٌة لها فوائد
ُ

بان
ُّ
الل

بان نحَو سـنتيمتر  يبلـُغ طـوُل ثمـرة اللُّ
فـي  تكـوُن  صمغّيـٌة  مـاّدٌة  واحـد، وهـي 
األغصـان، وتدخُل كثيرًا مـن الصناعات، 
ومنها العطور ومسـاحيق التجميل، وذلَك 
كمـا  وُمـطّهــرة،  ُمعطِّـرًة  مـاّدًة  لكونهـا 
ُن عملّيَة التَّنفُّس، وُتـخلُِّص الجسَم  ُتـحسِّ

من التوتُّـر الناتج من اإلجهاد.

 ِمـن أيِّ فصيلة؟
بـان إلـى الفصيلـة البخورّيـة،  تنتمـي شـجرُة اللُّ
بان نسـبًة إلـى ماّدة صمغّية ُتسـتخَرُج  ـَيْت باللُّ وُســمِّ
منها، وهي لبُن الشجرة، أو العلُك الـُمـّر، أو الّصمغ، 
ُتسـتخَدُم بخـورًا ُمـعّطرًا للجّو، وُيـمكـُن َمـْضـُغـها 

في الفـم.

بان
ُّ
شكُل شجرة الل

علـى  بـان  اللُّ شـجرُة  تنمـو 
شـبه  جنـوب  فـي  الـُمنحـدرات، 
الجزيـرة العربّيـة، وخاّصًة في ظفار 
شـمال  فـي  تنتشـُر  كمـا  واليمـن، 
الّصومـال وفي الهنـد، وهي صغيرُة 
بيـَن  ارتفاُعـهـا  ُيـراوُح  الحجـم، 

متَريـن وثمانية أمتار، وقـد يكوُن جذُعـهـا واحدًا أو 
أكثر، أّما أوراُقـها فهي ُمـتسـاقطة، وتتـمـّيـُز بكونها 
بًة وريشـّيًة وُمتناوبة، وحافاتـها ُمـتمّوجة. ُتزِهـُر  ُمركَّ
الشـجرُة من شهر أيلول إلى تشرين الثاني، وأزهاُرها 

صغيرُة الحجم، ولوُنـها أبيُض ُمـْصـَفـّر. 

إلينـا  اكتُبـوا  أصدقائـي!  يـا  واآلن 
مزيدًا من المعلومات عن شـجرة اللُّبان، 
وأرِسـُلوها إلينا لنَنُشـَرها في باب »بريد 

ـَور. األطفال« مَع الصُّ

بان
ُّ
شجرُة الل
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فّكر معنا
لنَُحـلَّ هــذي الـمسـألــة!

رسوم: رامز حاج حسين إعــداد: ديمـة إبـراهيـم

حلـــــــــــول »فــــــّكر معنــــــــــــــا« للعـــــــدد )831( آب 2022
حلُّ »الكلمات 
الـُمتقاطعة«: 

1-  ب.
. 2-  حـرَّ
3- غيم.

4-  ُمـتاح.
5- تويتر.

6- ُمـباراة.
7-  اليعسوب.

8- الكهرباء.
جنـوب  ُمـدن  إحـدى 

إفريقية: )بريتوريا(.

حلُّ »متاهة األرقام«:
6+32+25+2+1+20+3+1+8+7+4+3+8 
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األشكاُل الـُمـتطابقة:
أماَمـَك مجموعٌة من األشكال الـُمختلفة، لكْن بينها شكالِن ُمـتطابقان. 

اختبْر ُقـّوَة ُمالحظتَِك الكتشافِـهما في ثالث دقائق.

ـّر: كلمُة السِّ
اآلتيـة،  الـخضـراوات  أسـماَء  اشـطب 
ــّر، وهي اسـُم نوٍع  واحصـْل على كلمة السِّ

من الـخضراوات ُمؤلَّف من ثمانية أحُرف.
سـبانخ – ملفـوف – هندبـاء – جـزر – 

لفت – شمـندر.

رياضُة 
العقل:

امـأل الـُمـرّبعـاِت 
ْرَق بأرقاٍم، ُمـراعيًا  الـزُّ
والعــالقـات  األرقاَم 
الـُمتوافرة،  الحسـابّية 
على  تحصـُل  بحيـُث 
ن  الـمجمـوع الـُمـدوَّ
سـطٍر  ُكلِّ  آخـر  فـي 

عمودّيًا وُأفقّيًا.
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ـــــــــة قصَّ
احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

رسوم: سوسن مغمومة قصة: غنوة عباس

حلة حيواٌن أليٌف يف الـرِّ

بعَد انتهاء الدوام الـمدرسّي، وفي أثناء الخروج من باب المدرسة، شاهَد التالميُذ إعالنًا لرحلٍة ترفيهّية، موعُدها 
نهاية األسـبوع، ففرُحوا كثيرًا، وبدُؤوا يتباَدُلوَن الخبَر بينهم بُسـرور، ويّتفُقوَن علـى التَّـجهيزات، وفي طريق العودة 

إلى المنزل، سألْت سارة صديقَتـها حال:
هل سنستمتُع برحلتنا المدرسّية؟

أجابت حال: 
ولِـَم ال؟ نحُن أصدقاء، وال ُبدَّ أن نقضـَي وقتًا ُمـمتعًا.

وتوالـت األيـام، إلـى أن جـاَء يـوُم الرحلـة الـُمنتَظـر، 
ـت الحافـالُت، ُثـمَّ بـدأت المقاعـُد تمتلئ، وقد  واصطفَّ
رْت حال، واألسـاتذُة َيسـأُلوَن عنها، فشعرْت سارة  تأخَّ
بالقلـق، وطلبْت إليهـم أن ينتظُروها قلياًل، فاسـتجاُبوا 

إليها. 

وَر والّضحكات. وَصلْت حال أخيرًا، وجلسْت بجانب صديقتها سارة، تتبادالِن الصُّ
بعـَد الوصـول إلى المحّطـة األولى مـن الرحلة، نزَل التالميُذ واألسـاتذُة مـن الحافالت 
لـُمشاهدة إحدى الحدائق السـياحّية الجميلة التي تتمـّيـُز بأزهارها وحيواناتها األليفة، وقد 
كْت، فدَخلْت بيَن األعشـاب.  ألِـَفْت حال ِقّطًة بيضاَء ُمـختبئًة تحَت مقعٍد خشـبـّي، ثـمَّ تحرَّ

َلـِحَقـْت بهـا حـال، وَتبَِعـْتهـا سـارة، وبذلـك ابتعَدتا عـن الجميع، فوصَلتـا إلى ُفسـحٍة مملوءة 
باألشجار، وفجأًة، َسِمَعـتا صوَت ُنباح، وُسرعاَن ما ظهَر أحُد الكالب أماَمـهما. 

َث إلى صديقتها للبحث عن طريق العودة، لكنّـها ُفوِجَئت لـّمـا رأْت حال ُتالعُب الكلَب،  حاولْت سارة أْن تتحدَّ
وقـد وَضعـْت أماَمــُه وردًة صغيـرة، فبدأ الكلـُب يلهُث، ويـدوُر حوَلـها، وهو يهـزُّ ذيَلـُه، وقد َبـَدْت عليه عالماُت 

َر إحدى قدَمـيِه على ِحذائها، فقالت حال:  السعادة، ثـّم التقَط الوردَة بفـِمـِه، وأحَضَرها إلى سارة، وَمـرَّ
ــَر عـن أنيابه، وفي الحالَتيِن  ــُه ُيريـُد منـِك أن تلعبي مَعـُه، فهو أليٌف، ولو كاَن ُمؤذيًا، َلـنَبـَح علينا بُقـّوة، وكشَّ إنَّ

ُه  يجُب أاّل نركَض، فهذا أسـوُأ مـا نفعُله، ألنَّ
أسـرُع ِمـنّــا، والحلُّ أن نلتـزَم الـُهدوَء 

تمامًا.
فـي أثنـاء ذلـك، قطَفـْت سـارة 
الكلـب،  أمـاَم  ووضَعْتـهـا  وردًة، 

فالتَقَطـها بُسرعة، وشكَرها عليها، 
فابتسَمْت قائلًة:

باالقتـراب  أنـا سـعيدٌة  كـم 
منـه! لقـد زاَل ُشـعوُر الخوف، 

فالحيـواُن األليـُف ُجـزٌء مـن 
فُق بِه  هذا الكـون، والـرِّ

واجب.
الكلُب  أخـَذ 
وعاَد  الوردَتيـن، 

بيَن  فاختفى  أدراَجـُه، 
ـا حال وسـارة، فقد  األشـجار، أمَّ

وقـد  جـّدًا،  َمسـُرورَتيِن  كانتـا 
أخبَرتا أصدقاَءُهـما بما حدَث 

معهما.

35أســامــة - العــــــدد 832  أيلول 2022 مأســامــة - العــــــدد 832  أيلول 2022 م34



  َمـَحـّطــات
ِمـْن ُهـنا وُهـناك...

إعداد: لمى بدران

ـحل... مَع النَّ

هّيا بنا ُنـحّلـق في محّطة جديدة ُمـمتلئة بالـمحّبة 
الكائنات  لنتـحّدَث عن صنٍف من  والنَّشاط والعمل، 
نباتات  من  كثيٍر  تلقيح  عن  والـمسؤولة  جّدًا  النّافعة 

حل. هـّيا نبدأ التَّـحليق! العالم... نعم، إّنـُه النَـّ

هل تعلـم؟! 
- النَّـحـُل هــو الـوسيــُط 
األكبُر بيَن اإلنسان والّطبيعة، إذ 
إّن لـُه دورًا في تلقيح النباتات، 
على  الكبير  بالنَّفع  يعوُد  وهذا 

اإلنسان.

حل  النَـّ من  كثيٌر  ثـّمـَة   -
لكنَّ  العالم،  حــوَل  ُمـنتشٌر 
الـُمنتِـُج  هو  فقط  واحدًا  نوعًا 

للعسل. 

حل  ؤية لدى النَـّ - ُسرعُة الرُّ
أكبُر منها لدى اإلنسان بخمس 
ثالثَة  ُيـمـيِّـُز  فالنَّـحُل  مّرات، 
فوق  ــي:  ه أساسّية،  ألــوان 

البنفسجـّي، األصفر، األزرق.

هار
 األز

ـراُقُص بنيَ التَّ
طيـران  عملّيـَة  إنَّ 

إلـى  زهـرةٍ  مـن  وانتقالهـا  النَّـحلـة 

أُخرى يجعُل حبوَب الّلقاح ُمـلتصقًة عليها، 

فُتلقِّـُح بها نباتاٍت بعيدًة، وهذا ُيسـِهـُم في ظهور 

نباتـات جديدة، لذلَك ُيسـتخَدُم النَّـحُل في كثيٍر 

مـن الُبـلـدان لزيـادة نسـبة الـمحاصيـل فـي 

راعّية من جهةٍ، وإلنتاج  الـمواسـم الزِّ

العسل من جهةٍ أُخرى. 

ـُرنا  عباراٌت ُتذكِّ
ـحل بالنَّ

أفعاُلـنـا  تكـوَن  أن  جـّدًا  جميـٌل 
رقيقـٍة  بعبـاراٍت  ُمقترنـًة  ـليـمة  السَّ
ولطيفـة، لذلك َعـبِّـُروا عـن ُلطِفـكم 

بـمثل هذه العبارات:
- حيـَن نرى شـيئًا جميـاًل، وُنريُد 
أن نصَف شّدَة حالوتِه، نقول: »أحلى 

من العسل«.
- حيـَن ُنصـادُف شـخصًا نشـيطًا 
بدّقـٍة  أعماَلــُه  وُيـنجـُز  وُمـجتهـدًا، 
»نشـيٌط  نقـول:  وإتقـان  وُسـرعٍة 

كالنَّـحلة«.
- حيَن ُنشاهُد عددًا من األشخاص 
وُمـتفاعلين  وُمـتعاونيـَن  ُمـجتـمعيَن 

نقول: »إّنـهم كـخلّية النَّـحل«.
َم أرقَّ تـحّية  - حيـَن ُنريـُد أن ُنقـدِّ
إلى َمـْن ُنـحـبُّـهم نقول: »صباُحـكم 
أو  عسـل،  مسـاُؤكم  أو  عسـل، 

جعَل اللُه أّياَمـُكم كالعسل«.

واآلن 

يا أصدقائي! اكتُبوا إلينا مزيدًا 

من الـمعلومات عن النَّـحل، 

وأرِسُلوها إلينا لَننُشَرها في 

باب »بريد األطفال« مَع 

ـَور. الصُّ
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سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعَبًا شجرُة عندما تنطُق الصُّ

ـّفـاح التُّ
قصة وسيناريو ورسوم: حسام وهب 30

رائع! سُأخبُر أّمـي، ثـّم ننطلق.إممم... ما رأيِك في أن نذهَب إلى الـمزرعة؟أشعُر بالـملل. 

صباُح الـخير يا جّدي!

أهاًل يا ليلى! صباُح الخير.

سُأساِعُدَك في قطاِف الثِّـمار العالية.

 ُشكرًا يا ليلى!
انتبهـي جّيدًا كيال َتسُقطي يا صغيرتي!

إّنـها طريقٌة ُمـمّلـة.
يجُب أن نجَد طريقًة أسهل.

لكْن يجُب أن نكوَن 
َحـِذَرين!

... ـر، ُثــمَّ ـُر ليـلى وُتـفـكِّ ُتـفكِّ

أِعـُدَك بأاّل أَتـهـّوَر 
في أيِّ عمٍل 

أقوُم به.

بر واالنتباه،   إنَّ أيَّ عمٍل يحتاُج إلى كثيٍر من الصَّ
ر. بعيدًا عن االستعجال والتَّـهـوُّ

هل أنُتـمـا بخير؟
كاَن يجُب أاّل تتعـّجـلي.

 أنا بـخيٍر يا جّدي! سأنتبُه في 
الـمّرة القادمة.

 آآآآآه...

ـوش!  أوووه... احَذْر يا خـمُّ

 وجدُتـها. نحتاُج 
إلى قطعِة ُقـمـاٍش كبيرة.

39أســامــة - العــــــدد 832  أيلول 2022 مأســامــة - العــــــدد 832  أيلول 2022 م38



ـــــــــة قصَّ
       ُمرتجمة

َاحلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل
اختـــــالُفـك

ـــــِزك ِســــــرُّ َتـمـيُّ
ترجمة: كاتبة كاتبة رسوم: نهى العثمانقصة: إل. ويليامز

قالت الجّدة: هل تعرُف الغرباَن ُكلَّها على هذِه األرض لَتشُعَر بالثِّـقِة هكذا؟
أجاَب »تيو«: ال، ال أعرُف الغرباَن ُكّلها.

، وبهذِه الطريقة لن تكوَن وحيدًا، ولن َتشُعَر الغرباُن  قالت الجّدة: حسنًا، يجُب أن َتـكُتَب كتابًا عن ُغراٍب لـُه ِسنٌّ
األُخرى ذاُت األسنان بالوحَدِة أيضًا.

قاَل »تيو«: يا لها من فكرٍة ُمـضحكة!
ثـّم قاَل في نفِسه: ال أرى كيَف سُيغيِّـُر ذلَك حقيقَة أّنني ُأريُد أن ألعَب مَع أصدقائي!

لكْن، لم يُكْن لدى »تيو« أّي فكرٍة ُأخرى، لذلَك بدأ بكتابِة قّصِة ُغراٍب ذي 
ِسنٍّ واحدٍة مثله.

لقد أْسـَعـَدُه األمُر كثيرًا، وبدأ باختراِع شـخصّيٍة ُتشـبـُهـُه، وجعَلـها 
غيَر عادّية، فهـَي تستطيُع القياَم بـمجموعٍة كبيرة من األشياء الـُمدهشة 

بسنِّـها، حّتـى إنَّ لديها ُقوًى خارقة.
قرأْت جـّدُة »تيـو« كتاَبُه، وَنَشــَرْتُه، وبعَد بضعِة أشـُهـر، 

ـنِّ الواحدة. عرَف الجميُع كتاَب الُغراِب ذي السِّ
كاَن نـجاحـًا عظيمـًا، فقد ُأعِجـَب النّاُس بهذا 

الُغراِب البطل الذي كَتـَب عنُه »تيو«، وأراَد ُكلٌّ 
منهـم ُمقابلَة هذه الشـخصّية، أّما »تيو«، فقد 

سـاَرْت ُأموُرُه على خيِر ما ُيرام، وُحـّلْت 
ُمشـكلُتُه، فلــم َيُعــد يخشـى اللَِّعَب 
مَع أصدقائه، واألمـُر الـُمذِهـُل أّنـهم 

أراُدوا جميعًا امتالَك ِسنٍّ مثله.

ذاَت مــّرة، كاَن ُهـنـاَك ُغراٌب ُيدعى »تيو«، اختلَف عن أقرانِـِه بأنَّ داخَل منقاِره سـنًّا بيضاَء جميلة، لكنُّه لم يُكْن 
نَّ جميلًة، وقد َرِغَب كثيرًا في أن يكوَن ذا منقاٍر فقط، مثَل كلِّ الغربان التي َيعِرُفـها. يرى هذه السِّ

ِعَب مَع الغربان اآلخرين، خشـيَة أن َيْســَخـُروا منُه بسبِب سنِّه، وبحَث كلَّ يوٍم  ْل ُغراُبنا الصغير اللَّ لذلَك لم ُيفضِّ
عن طريقٍة إلزالـتِـها، وقد حاوَل مرارًا وتكرارًا، إاّل أّن ُمـحاوالتِه ُكّلها لـم تنجـْح.

أصبـَح »تيـو« حزينًا وُمـنزعجًا، ألّنُه أراَد أن َيبُدَو مثَل الغربان األُخرى، فقـّرَر ذاَت صباٍح جميل أْن ُيـخبِـَر جّدَتُه 
باألمر، وقاَل لها إّنُه لن يلعَب مَع اآلخريَن حّتـى ُتزاَل ِسنُّه.

سـألْتُه جّدُته: هل أنَت واثٌق حّقًا بأّنـَك الُغراُب الوحيُد الذي على هذه 
الحال؟

أجاَب »تيو«: آه، نعم، أنا واثٌق بذلك.
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ُكـُتـب

اللؤلـُؤ مـن الحجـارة الكريمـة باهظِة الثمـن، وذلـَك لندرتِـِه وجمالِـه، إذ 
نه في  يستخدُمـُه اإلنسـاُن في صناعة الـحلـّي. نتعّرُف كيفّيَة استخراِجـه وَتكوُّ

قّصة »حكاية اللؤلؤة« من سلسلة »أطفالنا/ علوم«.
قّصة: ريم الـمحمد.                     رسوم: زبيدة الطالع.

أحـُد كبـار الُكّتاب واألدبـاء، رئيُس الـمجمـع العلمـّي العربـّي بدمشـق، 
ُسـُه، وصاحـُب مجّلـة الـُمقتبـس والـُمؤّلفـات الكثيرة الـُمفيـدة... إّنُه  وُمؤسِّ

محمد كرد علي، نتعّرُفـُه في سلسلة »أعالم ومبدعون«.
كتابة: سراج الجراد.                 لوحة الغالف: رامي األشهب.

جـداٌل وصـراٌع طويل بيـَن الـّريح والّشـمس حوَل َمـْن منهمـا األقوى في 
الطبيعـة. يـا ُتـرى! َمـْن منهمـا أثبَت أّنــُه األقوى؟ الجـواُب في قّصـة »الّريح 

والّشمس« من سلسلة »أطفالنا/ إبداعات«.
ترجمة: رشا زين الدين.                       رسوم: مرح تعمري.

بة ماسـا االعتنـاَء بقّطتِـها ريثـمـا تعوُد من  طلبْت نورا إلى صديقتها الـُمقرَّ
ـفر، فوافَقْت بُكلِّ ُسرور، وقَضْت أوقاتًا ُمـمتعًة مَع القّطة. نعرُف ما حدَث  السَّ

بعَد ذلك في قّصة »قّطة ماسا« من سلسلة »أطفالنا/ قّصة«.
قّصة: يسر اللحام.                   رسوم: محمد مارديني.

طفالِن صغيران يتيـمـان، يعيشاِن في كوٍخ صغير وحَدهما في غابٍة ُمـمتلئة 
بالحيوانـات الـُمفترسـة. لنعـرْف ما حـدَث معهما في قّصة »جـاد وجود« من 

سلسلة »أطفال مبدعون«.
قّصة: إلهام قيس.                               رسوم: بتول نعمة.

جزيرٌة ُيـحيُط بها بحـٌر باهـُر الجمال، وفي أرضها أشـجاٌر ُخضٌر باسـقة، 
مى«  أّما ُسّكاُنـها فهم ُدمًى من ُمـختلف األشكال. هّيا نقرأ معًا قّصة »جزيرة الدُّ

من سلسلة »مكتبة الطُّـفولة«.
قّصة: ميس العاني.                           رسوم: حسام وهب.

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

حكايُة اللؤلؤة

محمد كرد عيل

قّطُة ماسا

جاد وجود

ـمس الـّريُح والشَّ

ىم جزيرُة الدُّ

إعـــــــداد: ســـــــالم الحمـــــــد

سيناريو ورسوم: عبد الوهاب الرجولة
سينــاريـــــو

ورُة مغامراٍت وِعَبًا ذكاُء القايضعندما تنطُق الصُّ

أعلَن تاجٌر أّنُه فقَد كيسًا فيِه مئتا قطعٍة نقدّية، فـَمـْن وجَدُه فَلـُه ُمكافأٌة كبيرة، 
وبعَد حين أتى فاّلٌح إلى الّتاجر، ومَعُه كيُس الـمـال.

احـَتـَكـمـا إلى قاضي الـمدينة.
 ما أوصاُف الـجوهرة 
التي كانْت في الكيس؟

هذا الّتاجُر 
ال يقوُل الـحقيقة.

 ماذا؟! إممم...

 الكيُس الذي فَقـْدَتُه فيِه جوهرٌة، وهذا 
الكيُس ال جوهرَة فيه، فهو ليَس لك.

ـها الفاّلُح بالكيس ُمّدًة، فإذا لـم  احـتفْظ أيُّ
يظهْر َمـْن َيِصُفُه وصفًا دقيقًا فُهـَو لك.

كاَن في الكيس جوهرٌة 
ثمينة، وإّنني ال أجُدها فيه. 

لن ُأعطَيـَك الـُمكافأَة حّتـى 
ُتـحضَر الـجوهرة.

ها هو ذا الكيُس، وفيه 
مئتا قطعة نقدّية.
ُأريُد الـُمكافأة.
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لوحٌة جديدٌة َنرُســُمـها للـحياة. نبتسُم لـهـا، وَنتشّوُق لنعيَشها. إّنـها صفحٌة َنفَتـُحـها، ونبدُأ مَعـها حكايَة 
ـعادة. نتـجّدُد كـمـا تتـجّدُد األلوان، وفي حقائبِنا الـمدرسّية  فصٍل ُنريُدُه أن يكوَن ُمشـرقًا بالعمل والـِجدِّ والسَّ
بشـائُر عاٍم دراســيٍّ جديد، ُكتٌب جديدة، ودفاتُر جديدة، وأقالٌم تتسـابُق لَتـُخطَّ ُأولى كلماتِنا التي سنَتعّلـُمـها 
اليـوم، لنَـحـِمَلـهـا مَعنا إلـى غِدنا الـجميل كـمـا ُنريـُدُه أن يكون. إّنـهـا لوحٌة جديدٌة َتتفـّتــُح َتفاصيُلـها في 

، فيفوُح عطُرُه في ُكلِّ مكان. أعـُيـنِنا كأزاهير الفـَرح، ُتـهدينا الـُحبَّ


