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ميهوب نزيها

ألْجـِل ثقافٍة أْعـَمق...
كيَف حاُلـكم يا أصدقائي؟! أراُكـم تذهُبوَن إلى مدارِسـكم 
كلَّ صباح، فأشـعُر بالفرح واألمل. ال أشـكُّ فـي اجتهاِدكم في 
دراستِـُكم، وبالتأكيد تغتنموَن الوقَت في الـمدرسة وفي البيت، 
ُقـوا. هذا جميـٌل جّدًا، لكنّني أحـبُّ أن أقترَح  لَتدُرُسـوا، وَتـتفوَّ
ُصـوا وقتًا  عليكـم اقتراحـًا قد ال يكـوُن جديدًا، وهـو أْن ُتـخصِّ
للقـراءة يومـّيًا خارَج الـمنهاج الـمدرسـّي، كأْن تقـَرُؤوا قّصًة، 
أو مجموعًة شـعرّية، أو أيَّ كتاٍب ُمـفيٍد َتـَروَنـه. إّن ُمواظبَتـُكم 
على القراءة الـُحّرة إلى جانب ما َتـقَرُؤوَنـُه في ُكتِب الـمدرسـة 
ـُق ثقافَتـُكم، وتفتُح  سـَتـْجَعـُلكم أكثـَر علمًا ومعرفـًة، وسـُتعمِّ
لكـم آفاقًا جديـدة. ِمــَن الـجيِّـد أن يكـوَن اهتماُمـنا بُدروِسـنا 
الـمدرسـّية هو األكبر، لكْن ِمـَن الـُمفيد أيضـًا أن نرفَد ُعقوَلـنا 
ٌر  بـمعلومـاٍت وأفـكاٍر وُنصوٍص جميلة ِمـْن خـارِج ما هو ُمـقرَّ
علينا في الـمدرسـة. ما رأُيـكم يا أصدقائي؟! أرُجو أن َتِصَلـني 
رسـائُلـكم التـي تتضّمــُن آخـَر الُكتـِب التـي اّطلعُتــم عليها، 

واسَتـَفْدُتـم ِمـْن قراَءتِـها!
قحطــــان بيـــرقــــدار
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رسوم: ريم سريول  قصة وسيناريو: هند مصطفى
سينــاريـــــو

ورُة مغامراٍت وِعَبًا الباُب الـُمقَفـلعندما تنطُق الصُّ

ُمسابقاُت الغناء 
للعصافير

ُمسابقاُت الغناء 
للعصافير

خول. أريُد الدُّ

َسـْو َسـْو َسـْو... أنا 
خول.  عصفور. ُأريُد الدُّ

ل!  َتفضَّ

ططططججججج...

 لقد َجذَبـْتـني األلواُن البّراقُة على بابِكم. 

باٌب آخر؟ لـم أَره. 

 هذا ألّنَك لـم َتنُظْر حوَلـَك جّيدًا.

لِـَم ال َتدخُل مـَن 
الباب اآلخر؟ 

ال، ال، 
للعصافير فقط.

ُر الّديناصوُر أْن يتعّلـَم ُكلَّ شيٍء  ُيقرِّ
عن العصافير، وُيصبَح ُعصفورًا.

كيَف ُتصبُح 
ُعصفورًا

 العصافير ُلغُة

ُمسابقُة 
الغناء للـجميع

األبواُب الـُمغَلقُة ليست ُمـصادفًة، 
ألنَّ باَبـَك الـمفتوَح في انتظاِرك. 

              



ـــــــــة قصَّ
احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

رسوم: مي الحلواني قصة: يسر اللحام

عنكبوٌت يف بيتـي

بـدأت األمُّ بتنظيـف البيت، وطلبـْت إلى ليلى ُمسـاعدَتـها في ترتيـب ُلـَعـبِـها، 
ولـّمــا كانـت ُتنظُِّف بالماء والصابـون أصابْت أركاَن الُغرفة، وفجأًة سـمعْت ليلى 
صوتـًا ُيناديهـا: ليلى! ليلى! تلّفتْت حوَلـهـا، فلم تجـْد مصدَر الصوت، فعادت إلى 
ترتيـب اللُّـَعــب، لكـنَّ الصوَت عاَد مـّرًة ُأخرى واضحـًا. أصغت ليلى جّيـدًا، ثـّم 
أدركْت أّن الصوَت ينبعُث من زاوية الغرفة. نظرت إلى األسـفل، فوجدْت عنكبوتًا 

َب ماُء التنظيف شبكَتـها. قالت ليلى:  صغيرًة قد خرَّ
ما بِك أّيـُتـها العنكبوت؟ لِـَم أنِت حزينٌة هكذا؟

قالـت العنكبـوُت دامعـَة العينَين: إنَّ ُأّمـِك قد خّرَبْت شـبكتي بعـَد أن تعبُت في 
حياكتها، واآلن كيَف سأحصُل على غذائي؟

أشـفَقْت ليلى على العنكبوت الحزينة، وقالت لها: ال بأس. لم نُكْن نعلـُم بأّنِك 
ُهـنا. انتظريني لحظة!

ـها بوجٍه حزين.  ذهبْت ليلى إلى أمِّ
: ما بــِك يا ليلـى! لِـَم أنِت حــزينــٌة  قــالـت األمُّ

يا صغيرتي؟!
ْبنا شبكَة العنكبوت المسكينة  قالت ليلى: لقد خرَّ
بعـَد أن تعبْت في حيــاكتهــا، وهي اآلن حزينٌة جّدًا 

يا أمي! كيَف ستحصُل على غذائها؟ 
قالت األّم: أيَن تلَك العنكبوت؟

قالـت ليلى: إّنـها ُهـنا يا أّمـي! انُظري إلى زاوية الُغرفة 
عنَد الباب.

قالـت األّم: إممم... يا صغيرتي! إّن العنكبـوَت حزينٌة حّقًا، لكنّنا لم 
نقصد اإلسـاءَة إليها أو تخريَب شـبكتها، بـل ُكـنّـا ُننظِّـُف بيَتنا، وإْن لم 
نفعْل فسـتكثُر الحشـراُت الضاّرة، وُتؤذينا، ولو أّن العنكبوَت بنَْت بيَتـها 

في الحديقة َلـَمـا أَصْبنا شبكَتـها بضرر ألّنـها لن ُتؤذَينا. 
قالت ليلى: حسنًا يا أّمـي! لقد فهمت.

، فقالت: ال بأَس يا ليلى! ما قالْتـُه  سمعت العنكبوُت ما قالْتُه األمُّ
ـِك صحيح، فحيَن ُنـحِسـُن االختياَر ُنوّفـُر على أنُفِسـنا عناَء  أمُّ
بدايٍة جديدة. إلى اللقاء يا ليلى! سأخرُج إلى الحديقة، وأبدُأ 

بحياكة شبكتي من جديٍد في مكاٍن ُيناسُبـني. 
قالـت ليلـى: إلـى اللقـاء أيتهـا العنكبـوت! بعَد أن 
أفــَرَغ من ترتيب ُلـَعـبي سـأخرُج إلى الحديقة ألرى 

شبكَتـِك الجميلة ُمـتقنَة الـحياكة. 
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ُنــوْر ِمـن  أّمـي يــا قمــرًا 
بِـَمــداها األفـــالُك َتـُدوْر

***
مـامـا لـحــٌن ُحـلـٌو دافِـْئ
في َجـْبـَهـتِـها بـحـُر آللِــْئ

***
َقَطـَفْت ِمـْن شجـِر الُبستـاْن
َزيُتـــونــًا، تينـــًا، ُرّمـــاْن

***
حـاَكـْت فستانًا قــد أْوَرْق
، َزْنـَبــْق ِمـْن َوْرٍد ُجــوريٍّ
حيَن َمَشــْت قد كاَن َيـطِـيْر
ـْقنــا مثــَل َعصـــافيْر حـلَّ

***
في ُمـقَلـتِـها َدْرٌب أخَضــْر
ـْيـهــا َوَطـٌن أْزَهـْر في َكـفَّ

***
في ُيْسراها َتـْحِمُل َنـْجـمـًا
لُتضـــيَء ُدروَب اآلمـــاْل
وبُِيـْمنــاهــا َتْزَرُع َقـْمحــًا
األطفـاْل ُقلــوُب  لَتطِيــَب 

***
ـي َوَطــــٌن لألْجـَيــــاْل ُأمِّ

***

رسوم: ناديا داود

ْحـَمة سّيدُة الـرَّ قصيــــــدة
ديـــــــــواُن طفـولتنــا

شعر: مها داود
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كـّي وتـّي الذَّ الـُمساعُد الصَّ
رسوم: رامز حاج حسين إعداد: ضحى جواد

يا لبيب! ماذا لو؟ 

اخرتنا لكم... 

- ُأواجُه ُمشكلًة في جهاز )أليكسا أمازون(، وهي عدُم استجابتِـِه إلى األوامر الصوتّية.
لبيب: يا صديقي! في هذه الحال ُيـمكنَُك تطبيُق أحِد اإلجراءات اآلتية لحلِّ الـُمشكلة:

• تـحّقـْق من أّن جهاَز أليكسا الخاّص بك ُمـّتصٌل بالّشابكة.
غط على زّر الـميكروفون في األعلى. • تـحّقْق من تشغيل ميكروفون الجهاز بالضَّ

كــّي  الذَّ هاتَفــَك  أنَّ  مـن  تـحّقــْق   •
وجهـاَز )أليكسـا( ُمـّتصـالن بشـبكة 

الـ)واي فاي( نفسها.
إذا لـم يستجب الجهاُز بعَد 

ذلـك إلـى األمـر الصوتـّي 
الذي تقوُلـُه فحاوْل تغييَر 
كلمـة التنبيه، وُقـِل األمَر 
لـم  وإذا  ُأخـرى،  مــّرًة 
ُتـْجـِد الخطواُت السابقة 

فـي حـلِّ الـُمشـكلة فأِعـْد 
تشغيَل الجهاز.

موقع )فيت( لتقنيات الـُمحاكاة، وهو من المواقع الـُمفيدة، ُيتيُح ُمـحاكاًة تفاعلّية للرياضّيات والعلوم، إذ تعتمُد 
تقنية )سيم فيت( على أبحاث التعليم الـُمكّثفة، وُتْشِرُك الطُّـاّلَب في بيئٍة تفاُعـلّية ُتشبُه بيئَة األلعاب، فيتعّلموَن عبَر 

البحث واالكتشاف. 
)https://phet.colorado.edu(

حيـَن تلفـُظ عبـارة: )اإليقاظ أليكسـا(، يسـتيقُظ الجهـاُز، ويتنبَّـُه، ثــّم ما عليَك سـوى أن 
تطلَب الـمهـّمـَة التي ُتريُدها، فيسـتجيُب ُمـباشـرًة. يعمُل هذا الجهاُز بوساطة برنامج 
ـُذ األوامـَر التي يتلّقاهـا بما لديه من مصـادر، في أيِّ مـكاٍن فيه اّتصاٌل  حاسـوبـّي، ُينفِّ

بالشابكة وفيه جهاٌز ذكـّي ُيـمكنُـُه االّتصاُل بـ)أليكسا(. 

- لبيب! الحرارُة ُمـرتفعٌة ُهـنا!  
- سـأطلُب إلـى )أليكسـا( َخـْفـَض درجة 

الحرارة. 
- وما )أليكسا( هذا؟! 

- ُيسـّمـى أيضـًا )أمـازون أليكسـا(، وهو 
األوامـَر  يتلّقــى  ذكــّي  شـخصـيٌّ  ُمسـاعٌد 

وتّية. هـّيـا نتعّرفُه أكثر!  الصَّ

يسـتطيُع تنفيَذ كثيـر من الـمـهـّمـات عبـَر َمـِزّيِة األوامـر الصوتّية التي 
ُتسـّهـُل الوصـوَل إلى خدماتـك عن طريق الصوت. يسـتطيُع )أليكسـا( 
ــَم باألضواء في ُغرفتِـك، وإعداَد  تشـغيَل ُأغنيتـك الـُمفّضلة، والتَّـحكُّ
قوائـم الـمـهـّمـات، وإعداَد اإلنذارات، وبثَّ مقاطع صوتّية، وتشـغيَل 
الُكتب الـمسموعة، وتزويَدَك بحالة الطَّقس وحركة الـمرور واألخبار، 

وغيرها من الـمعلومات... 
ثـّمـَة أنواٌع من أجهزة )أليكسا أمازون( في شكل شاشٍة ذكّية وآلة 
ٍد  تصويـر ُمـراقبة وســّمـاعة وُمسـاعد صوتـّي في جهاٍز واحـد ُمـزوَّ

بقاعدة دوران تستديُر إلى جهة الصوت ُكـّلـمـا ُنوِدَيْت.                                                                                          

لبيب وعلوم احلواسيب
معـًا نستفيـد، وَنتعلَّــُم الـجـديـد...

كيَف يعمُل )أليكسا(؟ 

ما الـمـهـّمـاُت اليت يستطيُع )أليكسا( تنفيَذها؟ 
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ـــــــــة قصَّ
احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

رسوم: ميرفت السوفاني قصة: رنا مجارسة

ُحـراُس الغابة

ـرّي، وهم مينا األرنوبة،  في الغابة الكبيرة ذات األشـجار العالية، اجتمَع ُحّراُس الغابة في مقّرهم السِّ
وشمشـم السـنجاب، والغزالة سـنا، ومجموعٌة من العصافير الـُمتنّوعة، وبدؤوا بوضع خّطة لـُمواجهة 

الـُمخّلفات والنُّفايات التي انتشرت في أرجاء الغابة.
عة في الغابة، وعلى شمشم وسنا  قسُموا الـمهـّمـات بينهم، فعلى العصافير أن ُتواجَه األكياَس الـُموزَّ
جاجات البالسـتيكيَة الـُملقاَة على األرض، أّما مينا قائدة الـُحّراس فسـتجمُع  أن ُيواِجـها النُّفاياِت والزُّ
صة  القنافـَذ لُتطلَِق أشـواَكها على الـُمخلَّفـات لُتثبِّـَتـها في أماكنها، فتنُقلها مينا إلـى الصناديق الـُمخصَّ
جاجّية المكسـورة والحاّدة  لهـا. وعلى الجانب اآلخر، كانـت مجموعُة الـُمخلَّفات بقيـادة األواني الزُّ

ـُر الغابة. ُثوا ما استطعُتـم. سنُدمِّ ُثـوها، فيصيُح قائُدهم: هجوووم! لـوِّ تنشُر ُجنوَدها في الغابة لُيلوِّ
ُهـنا بدأ الـُحّراُس عمَلهم، وصاحت مينا: هيااا تقّدمي أّيـُتـها القنافذ!

رّي، وترمي أشواَكها على الـُمخلَّفات، وأّدى ُكلٌّ دوَرُه حسَب  وبدأت القنافُذ تستخدُم سالَحـها السِّ
الـُمخطَّط الذي وضَعْتُه المجموعة.

كانت هناك أشكاٌل غريبٌة من الـُمخّلفات، وجديدٌة على الحيوانات، وذاُت أعداد كبيرة. 
بدأت مينا تقلُق، فكيَف للحيوانات وحَدها أن تتغّلَب عليها؟

ُأصيـَب ُجندّيـان من القنافذ بعـَد أِن اصطَدما مـع ُمـخّلفات 
ُزجاجّية، فتلَك األشواُك ما عادْت تنفع.

قالت مينا: علينا أن ننسحَب اآلن. 
تساءلْت سنا: هل سنستسلـُم للـُمخلَّفات؟

قاَل شمشم: ال، لن ندَعـها تحتّل الغابَة، وتنشر الـخراب. يجُب أن نجتمَع مساًء لوضع 
خّطٍة جديدة.

وفي المساء، لـّمـا اجتمَعت الحيواناُت مّرًة ُأخرى قاَل شمشم:  
صة لـكلِّ نوع من أنواع  لـدّي فكرة. سـنتعاوُن مَع الصناديق الـُمخصَّ

جاج.  صـة للزُّ الـُمخلَّفـات، وأهــمُّ الصناديق هي تلـَك الـُمخصَّ
علينا رفُعـها إلى األشـجار وَرْمـُيـهـا على الزجاج، وبذلك 

نكـوُن قد سـيَطْرنا علـى الوضـع ُدوَن أن ُنسـبَِّب األذى 
للحيوانات األُخرى.

وافَق الجميـُع على الخّطة، وفي الصباح بدأت 
مينـا بإعطاء التعليمات، وبدأ شمشـم والعصافير 
بمسـاعدة سـنا برفـع الصناديـق إلـى األشـجار 
وَرْبطِـها بالـِحبال، ولـّمـا هجَمت الـُمخلَّفاُت 

الزجاجية ُرِمـَيـْت الصناديُق عليها.
مـَع  واستسـلمت  الـُمخلَّفـات،  تفّرقـت 
صة  قائدهـا، وُوِضَعت في الصناديـق الـُمخصَّ
لهـا لُيـعـاَد تدويُرهـا، وهكـذا انتصـَرْت مينـا 

الـُمخّلفـات  مـن  وتخّلُصـوا  والـُحـّراس، 
جميعها.
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ـــــاطئ  مغــــامـــــــراُت حيــــــوانـــــــــــــات الشَّ

قوقعُة تريا ُتؤِلـُمـها
رسوم: عبد الوهاب الرجولة 8

سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعَبًا عندما تنطُق الصُّ

قصة وسيناريو: كاتبة كاتبة12

آخ... قوقعتي ُتؤلِـُمـني!احَذِري يا تيرا!

نعم، بالتأكيد... هل القوقعُة ُتؤلِـم؟!
آخ...

ـُن لي ألمي. اذهْب إلى تريكو، وأحضْر لي خلطًة ُعشبّيًة ُتسكِّ

حسنًا يا صديقتي!

ن؟ واآلن هل َتشُعريَن بَتـحسُّ

نعم، لقد زاَل األلـُم تمامًا. 
ُشكرًا لكما.

حمدًا لله. كانْت زحلقًة خفيفًة، ولـم تنكسْر قوقعتي!

ال ُمشكلة. لو حدَث هذا، لُكنِت 
استبدلتِـها بقوقعٍة جديدة.

كاّل يا كرابو! 
سوم الـُمتحّركة فقط. َيـحُدُث هذا في الرُّ

ظننُت أّنـِك تستطيعيَن 
الـُخروَج منها متى ِشْئِت.

ال أستطيع، فقوقعتي هي َظْهري،
 وُمرتبطٌة بعمودي الفقرّي وبجسدي ُكـلِّه.

آه... حّقًا؟

نعم، فهـَي ُجزٌء من هيكلي العظمـّي، 
نة من سّتيَن عظمًة في شكِل  وُمكوَّ

ُمربَّعاٍت ُمغّطاٍة بماّدٍة قرنّية.

اطئ  لوال الكوُب الـمرمـيُّ على رمِل الشَّ
َلـَمـا حدَث ُكلُّ هذا.

يا ُترى! َمـْن َتـجّرَأ،
ائن؟  وفعَل هذا الفعَل الشَّ

انُظرا! ُهـناَك الـمزيُد أيضًا.

هّيا بنا نجمع بقّيَة األصدقاء، 
اطَئ معًا! وُننظِّف الشَّ

حافُِظوا على 
اطئ! نظافِة الشَّ
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ـــــــــة قصَّ
احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

رسوم: دعاء الزهيري قصة: سمر الموصللي

سايل واختفاُء األلوان

ـها  سـالي في الّسادسـة من ُعمرها، وهي كثيرُة التَّـخيُّـل والتَّسـاؤل. اعتاَدْت أن تسـتمَع إلـى حكايات ُأمِّ
الخيالّية قبَل النّوم. هذه الحكاياُت التي تأخُذها إلى أماكَن بعيدٍة وُمـتنّوعة.

ـها لذلك، وسألْتـها: لِـَم هذا الـُحزُن يا سالي؟! في أحد األيام، كانت سالي حزينًة، فتعّجبْت أمُّ
أجابْت سالي: صديقتي مريضة، ولم تأِت إلى المدرسة. اشتقُت إليها.

فاَء، وابتسمي، وكوني خيَر داعـٍم لها. قالت األّم: ال تحزني! َتـمـنَّـي لها الشِّ
خلَدْت سالي إلى النّوم، وبعَد أن غَفْت، استيقَظْت فجأًة، فوجَدْت ُكلَّ ما حوَلـهـا بال ألوان.

اسـتغرَبْت، وفرَكـْت عينيهـا، لكنَّ الحـاَل بقيت كما هي. خرجْت ُمسـرعًة من ُغرفتِـهـا، فوجَدْت كلَّ ما 
حوَلـهـا خارَج الُغرفِة بال ألوان.

خرَجْت ُمسرعًة إلى الحديقة، فرأِت األزهاَر والطيوَر واألشجاَر باهتًة بال ألوان.
ركَضْت في الشارع، فوجَدْت إشارَة الـُمرور بال 

ألوان، وهذا ما أرَبـَك سائقي الّسّيارات.
وراَحـْت تجري في أنحـاِء مدينتِـها، 

موُع تنهمُر من عينيها، وهي تقول:  والدُّ
مـاذا َيـحـُدث؟ يبـُدو أنَّ ُحـزنـي علـى صديقتي 

جعَل الحياَة بال ألوان.
فجأًة، سمعْت صوتًا ُيناديها: 

سالي! سالي! التفتي إلى الوراء!
التفَتْت، فوجَدْت فتاًة جميلًة جّدًا، فسألتها:

َمـْن أنت؟!  
أجابت الفتاُة: أنا أميرُة األلوان، وما َيـحُدُث َســَبـُبـُه ُمشـكلتان، ينبغي لِك أْن َتـُحـلِّيـهـمـا. الـُمشـكلُة 
األولى أنَّ ُهـناَك قّطًا لديه جهاٌز ُيـخفي األلواَن من الحياة. عليِك بتدميِر الجهاز، والـُمشكلُة الثانية ُحـزُنك. 

عليِك أن تفَرحي لتعوَد األلوان.
دًا جّدًا. قالْت سالي: يبدو حلُّ ُكلِّ ُمشكلٍة ُمعقَّ

هاِب إلى القطِّ سـُأعطيِك مظّلـًة سـتطيُر بِك أينمـا أَرْدِت. فقط قولي:  قالـت أميرُة األلوان: ال تقلقي! للذَّ
»يا مظّلة! ُخذيني إلى مكان كذا«... وستأخُذك. أّما الـُمشكلُة الثانية فالـحلُّ لديك. ال أستطيُع ُمساعدَتـك.

، وقالت  بدأْت سالي رحلَتـها بالـمظّلة لَتـُحـلَّ الـُمشكلَتين، وتعود األلواُن إلى الحياة. وصَلْت إلى القطِّ
له: 

ْف عن هذا! ـها القّط! لماذا ُتـخفي األلوان؟ إّنـَك تجعُل ُكـلَّ شيٍء حزينًا. توقَّ أيُّ
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رسوم: رامز حاج حسين

دى أغاين عصافري النَّ قصيــــــدة
ديـــــــــواُن طفـولتنــا

شعر: محمود حامد

: وما شأُنـِك أنت؟ سأَل القطُّ
أجاَبْت سالي: انُظـْر حوَلـك! ُكلُّ شيٍء أصبَح بال 

ألوان.
: لِــَم أنـِت حزينـة؟ يبـدو الـُحزُن  سـأَل القـطُّ

واضحًا في عينيك؟
رّدْت سـالي: صديقتـي مريضـة، لذلـَك أنـا 

حزينة. 
قـاَل القّط: يبـُدو أّننا ُمـتشـابهان، فأنـا حزيٌن 
مثلـك. ليَس لي صديـٌق ألعُب مَعـُه، وقد عثرُت 

على جهاٍز ُيـخفي األلواَن، فُسِرْرُت به.
قالـْت سـالي: مـا رأُيــَك فـي أن أكـوَن صديقَتـَك، 

ُفـَك إلى أصدقائي لتلعَب معهم؟ فنلعب معًا، وسُأعرِّ
ـَر الجهاَز، لكنَّ األلواَن لـم َتـُعـْد. فجأًة، شعَر القطُّ بالسعادة، ودمَّ

ـْرنا الجهاز.  سأَل القّط: لماذا لـم َتـُعـِد األلوان؟ لقد دمَّ
ـفاَء  ـها لها بأْن تتـمـنّـى الشِّ تذّكـَرْت سـالي الـُمشـكلَة الثانية التـي أخبَرْتـها بها الفتـاُة الجميلة وَقـْوَل أمِّ

لصديقتها، فبدأْت َتتيّقـُن بشفائِـها، وهي تبتسم، وبعَد قليٍل بدأت األلواُن تعوُد إلى الحياة.
ـها، وأخبَرْتـها بـمـا رأْتُه، فقالت  اسـتيقَظْت سالي من النّوم فجأًة، فأسـرَعْت إلى ُأمِّ

األّم: 
لأللـوان تأثيٌر كبيـر في حياتنا. يبُدو أّن سـبَب اختفاء 

األلوان في الـمناِم الذي رأيتِـِه ُهـَو ُحـزُنـِك لـَمرِض 
ثيها عبـَر الهاتف،  صديقتِــِك وغيابِـهـا. هـّيـا حدِّ

واطمـئـنّـي عليها!
اّتصَلْت سـالي بصديقتها، فأخبَرْتـها بأّنـها 

أصبَحـْت أفضـَل حـاالً، وأّن صّحـَتـهـا في 
ـٍن ُمستـمـّر، وأّنـها ستعوُد قريبًا جّدًا  َتـحسُّ

إلى الـمدرسة. 
ـْت علـى  فرَحـْت سـالي كثيـرًا، وقصَّ

صديقتِـهـا الـمناَم الـذي رأْتــُه، وَضِحَكتا 
معًا.

في الَفـْجـِر
َيـتَِّسـُع الـمدى لِغنائِنا

واألُْفُق أْرَحُب في َمـداْه
في الَفـْجـِر

باُح لـنـا َيـْبـَتـِسـُم الصَّ
وَيـْغـُمـُرنا ِضـياْه

في الَفـْجـِر
َنْبـَتـِدُئ الطَّريَق

إلى الـَحياْه
ُنْلقي ُخـطانا لِلـُعلى

وَنُقوُل: يا َربُّ النَّـَجـاْه!
ُهـَو َدْرُبنا لَِغـٍد
وُكـلٌّ في ُمناْه

َيْشتاُق َتـحقيَق األماني
في ِصَبـاْه...

***
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  َمـَحـّطــات
ِمـْن ُهـنا وُهـناك...

إعداد: ديمة إبراهيم

ـني
ّ
الفل

والسّيارات  الناس  أصواُت  ُتفِقُدَك  الّضوضاء؟  ُتزعـُجَك 
وصخب الحياة ُقدرَتـَك على التركيز؟

الـحلُّ لدينا للتَّـخلُّص من كلِّ ذلك. إّنـها ماّدٌة رائعٌة وبسيطة، 
وَيْسـُهـُل الحصوُل عليها. ما هي؟ تعالوا َنتعّرفها معًا!

ع؟
َّ كيف ُيصن

يجـُب أن يكوَن عمُر 

شـجرة بلُّوط الفّلين عشـريَن عامـًا، حّتى 

ُتصبَح سـماكُة لحائهـا قابلًة للقشـر، وحينها يقطُع 

العامـُل باسـتخدام بلطـةٍ أجـزاًء ُمسـتطيلًة مـن الّلـحـاء 

ُمـمتـّدة مـن أعلى الفـروع إلـى قعر الّشـجرة. ُترَفـُع أجزاُء 

الّلـحاء، ُثـّم ُيـجَمـُع الفّلين منها. ُيقَشُر لـحاُء األشجار ُكلَّ 

ثماني سنوات أو عشر مَع الحذر الشديد واالنتباه للطبقة 

الداخلّية كيال تتأّذى. تستمرُّ األدمُة الفّلينّية الجديدة 

ن، لذلـك يكثُر نتاُج الفّلين بعَد  في التَّـكوُّ

ُكـلِّ عملّية َقْشر.

استعماالُت 
ني

ّ
الفل

عازلـًة  مـاّدًة  الفّليـُن  ُيسـتعَمـُل 
ـوت، ولهـذا ُيـمكِــُن أن ُنغطِّـَي  للصَّ
ـقوف  والسُّ واألرضّيـات  الـُجـدراَن 
لننعــَم  الـمضغوطـة  الفّليـن  بألـواِح 
بالـُهـدوء، كما ُيسـتعَمـُل في مصانع 
حفظ اللُّحوم وفي مصانع الـُمثّلـجات 
وفـي تنقيـة الزيت. يطُفـو الفّليُن على 
المـاء، لذلَك اسـتفاَد منُه اإلنسـاُن في 
صناعة عّوامات شباك الّصيد، وُتصنَُع 
منُه أيضًا سـدادات القوارير، كما ينتُج 
مـن َحـْرِق نشـارِة الفّلين صبٌغ أسـود 

يستعمُلـُه الرّسامون في لوحاتهم.

ألـم أُقـْل لكم إنَّ 

الـحلَّ لـدينــا للتَّـخلُّص من 

األصوات الـُمزعجة؟

أرجو أن تكوَن معلوماتي عن ماّدة الفّلين 

قد نالت إعجاَبـُكم، وإلى الّلقاء مَع 

معلوماٍت جديدة ولطيفة سأختاُرها 

بعنايٍة ألجلِـكم.

نُي
ّ
الفل

ِمـْن شـجـرة!
مـاّدٌة  الفّليـن  نعـم، 
إسـفنجّيٌة وخفيفـُة الـوزن، 
ُتسـتخَرُج من لـحاء شـجر 
بلُّوط الفّلين. ال تمتصُّ الماَء 
بُسـهولة، وُيـمكُن ضغُطـها 
إلـى حدٍّ كبيـر، لكنّـها تعوُد 
إلـى حالتها الّسـابقة بعَد أن 
غط. تنـُمو شجرُة  يزوَل الضَّ
بلُّـوط الفّليـن فـي البرتغال 
وإسـبانيا والـجزائر وغالبّية 
ُدَول حـوض البحر األبيض 
دائمـُة  وهـي  الـُمتوّسـط، 
ُمــّدًة  وتعيـُش  الـُخْضـرة، 
طويلـًة ُتـراِوُح بيـَن )300( 

و)400( عام.
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بريد األطفال
واحــــُة اإلبــــداع الطُّفــــويّل

الُقندُس
 وأصدقاُؤه

فـي  تلعـُب  وهـي  الحيوانـاِت،  ُيراقـُب  القنـدُس  كاَن 
الـُمروج، ويرغُب في اللَِّعِب معها، لكنُّه يقوُل في نفِسه:

مـاذا لو سـقطُت في ُجـحـٍر عميق؟ ماذا لـو هاجـَمـني 
حيواٌن ُمـفترس؟ سـأبقى جالسـًا ُهـنا ُأراقـُب الجميع، وأنا في 

أمان. 
ومَضِت األيام، والقندُس ال يبتعُد عن بيته سوى بضعِة أمتار، خوفًا من أيِّ شيٍء قد ُيسبُِّب لـُه األذى.

وفـي صبـاِح أحِد األيـام، اقترَح األرنُب والـُخلُد والّسـنجاُب علـى حيوانات الغابـة أن يلعبوا لعبَة 
هرة البّرّية، وهي أن يركضوا نحَو الّتـّلة الكبيرة، وُيـحِضَر ُكلٌّ منهم زهرًة بّرّية ذاَت لون مختلف،  الزَّ

وَن طعامًا شـهـّيًا  وبذلـك يجمعوَن طاقـَة أزهار بّرّية جميلة، ومن تتشـابه ألواُن أزهارهم فسـُيِعدُّ
للجميع. 

بدأت الحيواناُت تستعدُّ للُّعبة، فقاَل األرنُب للُقندس: لماذا ال ُتشارُكنا اللَِّعب؟ إّنَك تحرُم 
نفَسك من اكتشاف جمال الطبيعة ومن ُمـتعة اللَِّعب مَع األصدقاء.

أجـاَب الُقنـدس: أخاُف على نفسـي، ولـن أغامَر 
بحياتي ألجِل لعبة. 

قـاَل الـُخلـُد: إْن بقيـَت هكـذا فسـَيُفوُتَك 
ْب وتكتشـْف  الكثيـر. لـن تكوَن سـعيدًا إن لـم ُتـجرِّ

بنفِسك. انضـمَّ الينا، وسنمرُح كثيرًا.
قاَل الُقندُس: أنتم ُمـِحقُّون. حسنًا، هّيا بنا! 

وراَح يجري بُسرعة، ويقفُز، ويقوُل:
يا لـجمال الحقول واألصدقاء!

أنا اآلن مسرور. 

اجتمـَع األصدقـاُء األربعـة صباحـًا، وداَر 
بينهم حديٌث، فُكـلٌّ منهم كاَن يتباهى بجماله، 
ويـرى نفَسـُه األفضـل. بـدأ الّشـتاُء الحديَث 

إّننـي أسـقي األرَض  إذ  أنـا األفضـُل،  قائـاًل: 
بمائـي، وبفضلي تجتمُع األُسـرُة حوَل المدفأة 

بأمان.
يُف: فيَك يشـعُر النّـاُس بالبرد، كما  قـاَل الصَّ

أّنـَك تقُسـو عليهم بعواصِفك ورياحك، أّما أنا فشمسـي 
دافئٌة جميلة، وفي أّيامي يخرُج األصدقاُء في رحالت، وَيذهُبوَن إلى البحر.

ردَّ الخريف: أنا األجمل، فجّوي ُمـعتدٌل وجميل، وفيِه تتسـاقُط أوراُق األشـجار، وتجعُل المنظَر بديعًا، فيلتقُط 
ـَوَر فِرحين. النّاُس الصُّ

نة. قاَل الربيع: أنا َمـن يفرُح النّاُس بُقدومي، فِفـيَّ النسيُم العليل، واألزهاُر الرائعة، والفراشاُت الـُملوَّ
تعاَلِت أصواُت الفصول أكثَر فأكثر، ثـّم قاَل الربيع: حسـنًا، لو لم َيْسـِق الّشتاُء بمائِه األرَض َلـَمـا نبتت أزهاري 

الكثيرة.
َد أوراَقـها. ثـّم قاَل الخريف: ولو لـم يأِت الربيُع َلـَمـا استطاعت األشجاُر أن ُتـجدِّ

تاء من الّسباحة في البحر، لكاَن األمـُر ُمـِمـاًل لهم حيَن أجيُء أنا. يُف: لو لـم ُيـحَرِم األطفاُل طواَل الشِّ وقاَل الصَّ
أضاَف الّشتاء: لو لـم تكوُنوا َتتعاَقـُبوَن فصاًل تلَو اآلخر َلـَمـا كنُت ُمـمّيـزًا، وهذا يعني أنَّ ُكاًل منّا ُيكمُل اآلخَر، 

وأنَّ لُكلٍّ منّا قيمـَتـُه وجماَلـُه الـُمـمـّيـز.

جبران أبو فخر 
)8 سنوات(

الفصوُل 
األربعة

غالية الـجيدوري
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فريد مندو

ليث عزيز

مي يوسف

ألين هرمزجعفر السليمان

زين رجوب

فنانو المستقبل
ة حريَّ يف ريشتهم ألواُن الطَّيف السِّ

تيم الدياب

جعفر إسماعيل

ليليان نايفة

مريم جنوب
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فجر الحلبي

ميرابل جبور

نور السليمان

هديل الشركةعيسى سلوم

باسل غيالن
أديبة صافي

جوري الصغير

النا سالمة

سامي الجرف
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أحـمـد بـن مـاجـد بصمات شرقية
  ِمـــــن إبــــــداِعهـــْم َنْقتبـس...

إعداد: قحطان بيرقدار

د  مرحبـًا يا أصدقائي! ِمــَن الـُمؤكَّ
بالبِـحـار  شـغفًا  منكـم  لكثيـٍر  أّن 
يـحـوي  الـذي  الـُمثيـر  وعاَلـِمـهـا 
كثيـرًا من الغرائـب والعجائب، لذلَك 
سـأروي لكـم سـيرتي، أنـا البـّحــار 
ّحالـة  والـرَّ والـجغرافــّي  والـمــاّلح 

العربـّي أحمد بن ماجد.

ُولـدُت فـي »جلفـار« الواقعـة علـى 
1421م،  عـام  نحـَو  العربــّي  الخليـج 
وكاَن أبـي وجـّدي ماّلَحيِن مشـهوَرين، 
فاسـتفدُت مـن خبَرتِـهمـا فـي الـِمالحة 
علــٍم  علـى  وكنـُت  كثيـرًا،  البحريـة 
باللغـة العربية، وبرزُت فـي علوم الفلك 

والـمالحة والـجغــرافيــة، وغيرها. 
ـها األِحـّبة! نشأُت في  نعم، أيُّ

ُأسـرٍة عمَل أفــراُدها في 
ـفن، وَتعِرُف  قيادِة السُّ

أصــوَل الـمــالحة 
كاَن  فوالدي  جّيدًا، 
عظيمـًا،  بـّحـــارًا 
كاَن جــّدي  كـمـا 

ـنـًا مـن علم  ُمـتـمكِّ
البحر.

مولدي ونشأتـي

رّية
بـح

يت ال
وىل رحال

ُ
أ

في  والدي  رافقُت 

رحالتِـهِ البـحرّية، وأنا في العاشـرة 

من ُعمري، وُقْدُت تحَت إشرافِـهِ أّوَل رحلةٍ 

بحرّية، وأنا في الّسـابعَة عشرة، وواصلُت دربي 

في تـحصيل العلوم، حـّتى إّنني ألّـفُت في أثناء 

حياتي أكثَر من ثالثيَن كتابًا، وضعُت فيها 

أُسـَس علـِم البِـحار وقواعَده.

ـعَر العلمــيَّ الـمالحــّي، وعـدُد مـا كتبـُتـُه بهـذا  كتبـُت الشِّ
األسـلوب كبيـٌر، وِمــن ُكتبـي: »ُمـخـتَصـُر كتـاب الفوائـد في 
ُأصـوِل علـم البحـر والقواعـد«، و»الُعمـَدُة الـمهدّيـة فـي ضبِط 
الُعلوم البـحرّية«، و»الـمـنهـاُج الفاخر في علم البـحر الزاخر«، 

و»حاويُة االختصار في ُأصوِل علـم البـحار«.
وّضحُت في كتابي »الفوائد في ُأصوِل علـم البحر والقواعد« 

ـِر  تاريـَخ علـم البـحر والـمالحة البحرّية، حّتى القرن الخامس عشـر الميـالدّي، ومدى تأثُّ
ًة، وفي الـُمحيِط الهندّي خاّصة، وَتـحّدثُت في  الُبرتغالّييَن بُعلوِم العرب وبتقاليِدهـم في الـمالحة البحرية عامَّ
ـها  الكتاب َعـْيـنِه عـّمـا يـجُب أن ُيـلِـمَّ بِه ُرّباُن الّسـفينة من علوم، فُقلُت إّن لركوِب البـحر أسـبابًا كثيرًة أهـمُّ
معرفُة الـمنازل والـمسـافات والقياس واإلشارات، ورسـمُت كثيرًا من الـخرائط البـحرّية، وُقـمُت برحالٍت 

كثيرة إلى شرِق إفريقية، والهند، وجنوب شرق آسيا، والّصين.

صوِل علـِم البـحر
ُ
الفوائُد يف أ
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اخترعـُت وطّورُت آالٍت مالحّيًة عـّدة، كالبوصلة البـحرّية، 
وكاَن العـرُب قد عرُفوا آالٍت مالحّيًة كثيـرة، منها »اللوح« التي 
دهـَش الـّرّحالـُة »فاسـكو دي غامـا« لـّمـا رآها معـي، و»وردة 
الّريـاح«، وهـي آلـٌة خشـبّية ُتسـتـخَدُم لـمعرفِة اّتـجـاه الـّريح 
ـحـُت الـمعلومـاِت غير  والـجهـات التـي تـهبُّ منهـا. َصـحَّ
الّصحيحـة حوَل علـم البـحار، وأسـهمُت فـي توفيِر الـحماية 

ـفن بـُمسـاعدتِـها فـي االبتعـاد عـن مناطـق الـخطـر فـي البـحـار  للسُّ
َول، وقّدمـُت النَّصائَح لتفادي الظُّروف الـجوّية الّصعبة  ُر الّتـجارة البـحرّية بيَن الدُّ والـُمحيطـات، فازداَد َتطوُّ

فن في البِـحار. وَتـجاُوِزها في أثناِء َسـْيِر السُّ

ِمـن ُمـختـَرعايت

استعاَن بـي الـّرّحالُة الُبرُتغالـّي »فاسكو 
دي غامـا« فـي ترحالِـِه، بوصفـي ُرّبانًا، وال 
سـّيـمـا رحلتـه ِمـن »مالندي« على ساحل 
ـرقية إلـى »كلكتا« فـي الهند  إفريقية الشَّ
عام 1498م، لذلـَك قيَل إّنني األجدُر 

منُه بلقِب »ُمـكتِشف طريق الـهند«.
فَن  نعم، يا أحـّبائي! أنا َمـْن قاَد السُّ
الُبرتغالّية في الـُمحيـط الهندّي آنذاَك، 
وكنُت دليَلـها الكتشاِف طريق الهند، وقد 
وائـُر العلمّية في العالــم أجمع بفضلي،  اعترَفِت الدَّ
فأقامـْت حكومُة الُبرتغال ُنُصبـًا تذكارّيًا لي في مدينة 
»مالنـدي« تـخليدًا لذكـراي، واعترافـًا بفضلي على 

الـمالحة العالـمّية وُعلوم البِـحار.
ــُه بـمــا َقّدمُتـُه مـن  لقـد أدهشـُت العاَلــَم ُكـلَّ
ُمـؤّلـفـاٍت رائدة، اعترَف بَفْضلِـهـا كلُّ من عمَل في 
مـجـاِل الُكشـوِف والّرحـالت البـحرّيـة، وأّوُل َمـن 
اعتـرَف بهذا الفضـل الُبرتغالـيُّوَن الذيـَن َنـَهـُلوا من 
ُلوا إليه من ُكشـوفاٍت  ِعْلـمــي، وَبـنَـوا عليِه ما توصَّ

جغرافّية.

أنا و »فاسكو دي غاما«

وهكذا يا أِحـّبائي! 

وبعَد رحلٍة حافلٍة بالعِـْلـم والعمل 

واالختراعات والُكتب الـُمفيدة وَخـْوِض 

نيا نحَو  ِغـَمـاِر البحار، رحلُت عن هذه الدُّ

عام 1500م، وقد تركُت بصماٍت كبيرًة 

في علـِم الـمالحِة البـحرّية والجغرافية 

والفلك، وغيرها، وال يزاُل أثُرها 

باقيًا إلى اليوم.
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فّكر معنا
لنَُحـلَّ هــذي الـمسـألــة!

رسوم: رامز حاج حسين إعــداد: ديمـة إبـراهيـم

حلـــــــــــول »فــــــّكر معنــــــــــــــا« للعـــــــدد )832( أيلول 2022

حلُّ 
ـّر:  »كلمة السِّ

فاصولياء.

حلُّ »رياضة العقل«:

امأل الـُمرّبعات باألرقام 
من )1( إلى )9( 

ّف والعمود. ُدوَن تكرار في الصَّ

دّقـُة الـُمالحَظة:
أماَمـَك مجموعٌة من الـجوارب الـُمختلفة، لكْن بينَـها جورباِن ُمــَتشابهان. 

اختبـْر ُقـّوَة ُمالحظتَِك الكتشافِـهـمـا سريعًا. 
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ُخـطوٌط
 وُحـروف:

فحة،  بـخطٍّ واحد، وُدوَن أن ترفَع يَدَك عن الصَّ
وُدوَن أن ترجـَع إلى الـوراء، هل ُيـمكنَُك أن َتِصَل 
بيَن الـُحروف في شـكِل ُمـثّلـثات بحيث تـحصُر 
فـي ُكلِّ ُمثّلٍث غيمـًة واحدًة فقط، علمـًا أنَّ البدايَة 

ِمـن حرِف القاف؟

لعبُة األرقام 
الّناقصة 
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مرحبًا أصدقائي! َنـِجُدُه حوَلـنا، ولـُه ألواٌن عّدة، منها: 
األحمـُر واألصفـر واألخضر. ُيـِحبُّــُه أكثُرنا، ولــُه فوائُد 

كثيرٌة سنتحّدُث عن بعِضها. نعم، إّنُه التُّـّفـاح. هّيا بنا!

نبـــات وحيــاة
ســرُّ الـحيـــاة يف بـــرعـمٍ نضيــر

إعداد: منال اللحام

معلوماٌت غريبٌة 
ـّفـاح! عن التُّ

* تحتاُج أشـجاُر التُّـّفـاح إلى 
أربع سـنواٍت أو خمس إلنتاج 

ُأولى ثمارها.

* التُّـّفــاُح ُعضـٌو فـي عائلـة 
الورد.

* أكبـُر ُمـنتجــي التُّـّفـاح في 
والواليـات  الّصيـن،  العالـم: 
وتركيا،  األميركّيـة،  الـُمّتحدة 

وبولندا، وإيطاليا.

العـادّي  الشـخُص  يـأكُل   *
خمسًا وسّتيَن ُتـّفاحًة في الّسنة 

تقريبًا.

* قد تعيـُش أشـجاُر التُّـّفـاح 
حّتى نحِو مئِة عام.

ـّفـاح   ما أبرُز فوائد التُّ
ـّحـّية؟ الصِّ

ُيعـدُّ التُّـّفــاُح من أكثر أنـواع الفواكه انتشـارًا في العالم، 
وهو غنـيٌّ بكثيٍر من العناصر الغذائّية الضرورية للجسم، فهو 

يمتاُز بـُمحتواُه العالي من ُمضاّدات األكسدة، 
 )C( وبعـض أنـواع الفيتامينـات كفيتامين

الذي ُيفيُدنا في حماية أجسـامنا من 
األمراض وااللتهابات.

ـّفـاُح وصّحُة  التُّ
جهازنا الـهضمـّي؟

نعم، يا أصدقاء! إنَّ للتُّـّفـاح فوائَد عظيمًة لحماية الجهاز 
الـهضمـّي، فتناُوُلـُه ُيسـاعُد في تحسـين 

عملّيـة الهضـم الحتوائـه األلياَف، 
ُمـرّكبـاٍت  يـحتـوي  أّنـُه  كمـا 
ُتـحافـُظ علـى تـواُزن البكتيريـا 

النافعة في األمعاء.

أخيرًا يا أعّزائي األطفال! أنصُحكم بتناُول التُّـفاح 
باستمرار، ألّنـُه شهـيٌّ وُمفيٌد، وُيقّوي أجساَمـكم.

اكتُبوا إلينا مزيدًا من المعلومات، وأرِسُلوها إلينا 
ـَور. لنَنُشَرها في باب »بريد األطفال« مَع الصُّ

ـّفـاح التُّ
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ـــــــــة قصَّ
احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

رسوم: لمى زينة قصة: فادية عريج

ـحل الُعصُفورتاِن والنَّ

ـها:  غيرة في الُعّش. سمعْت صوتًا لـم َتسَمْعُه من قبل. سألْت ُأمَّ كانت العصفورُة الصَّ
ـي! وت؟ أنا خائفٌة يا أمِّ ما هذا الصَّ

حُل، وهذا  ـُه النَـّ قالـِت العصفورُة األّم: ال تخافي يا صغيرتـي! إنَّ
حالت الجميلة على  ـوُت طنينُه. قفي وتأّمـلي هـذه النَـّ الصَّ

أغصان شجرة الكينا.
حـُل ُهـنــا  غيـرة: ماذا يفعـُل النَـّ قالت العصفـورُة الصَّ

يا أّمـي؟ هل يبني أعشاَشُه على شجرتِنا؟
حـُل عـن األزهـار ليرتشـَف  النَـّ أجابـِت األّم: يبحـُث 
جرَة إلى منزلِـِه قبَل  حيَق، ويصنَع منُه العسـل. سُيغادُر الشَّ الرَّ

غياب الشمس.
هـل  ُمـتعّجـبـًة:  العصفـورُة  سـألت 

حِل منازُل يا أّمـي؟  للنَـّ
حـل  للنَـّ األّم:  العصفـورُة  أجابـِت 
منازُل ُتسـّمـى خاليا، يبنيهـا في أماكَن 
ُمرتفعـٍة كاألشـجار والجبـال، وَيصنُعها 
ـمع، ثـّم َيـمَلـُؤها بالعسل، أو يبنيها في صناديَق من ُصنِع  من الشَّ

اإلنسان في شكِل خاليا هندسّيٍة ُسداسّية رائعة التَّصميم.
مع يا أّمـي؟ سألت العصفورُة: ِمـن أيَن يأتي النَّـحُل بالشَّ

، ويحرُص  : ُيفرُز النّـحُل الّشـمَع من ُغـَدٍد صغيرة في ُبطونِه يا صغيرتي، وهو نشـيٌط، ويعمُل بـِجـدٍّ أجاَبت األمُّ
على جعِل منازلِـِه نظيفًة وأنيقة، وال ُيـمكُِن أن َيسُكـَن أعشاَشنا التي نبنيها من القشِّ وأوراق األشجار.

، وأخَذْت تحوُم فوَقـُه دائرّيًا: وززز...  سـمعِت النَّـحالُت ما تقوُلـُه العصفورُة األمُّ وابنُتـها، فاقترَبْت من الُعـشِّ
وززز... وززز...

ـها، وصاحْت:  غيرة، والَتَصقْت بُأمِّ خافت الُعصفورُة الصَّ
ـي! النَّـحُل سيأُكـُلني! أمِّ

ـجرُة ملٌك للجميع،  مـْت إحـدى النَّـحالت، وقالت: نحُن ال نأكُل الطُّيوَر، وال نسـكُن أعشاَشـها، وهذه الشَّ تقدَّ
للعصافيـِر لتبنـَي أعشاَشـها على الُغصون، وَتضـَع فيها البيَض حّتى يفقَس، وللنَّـحل ليرتشـَف من َزْهـرها الّرحيق. 

ـُتـها الجميلة! نحُن أصدقاء أيَّ
ُتزقـزُق،  الّصغيـرة، وراحـت  ت العصفـورُة  ُســرَّ

ُق  وتتنّقــُل مـن ُغصـٍن إلى آخـر ُمـطمئنّـًة، ُتصفِّ
بجناَحـْيـهـا تـارًة، وُتطلِـُق َشـْدَوها الجميَل 

تارًة ُأخرى. 
كانت شجرُة الكينا ُتصغي إلى الحوار 

ُم الـُمسـاعدَة إلى  سـعيدًة، ألنَّـها ُتـقـدِّ
الجميع، فأخـَذْت أغصاُنـها تتـمايُل 

العصافيـر  زقزقـِة  صـوِت  علـى 
وطنين النَّـحل.
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إضاءات
ــورة... كي تكتمــَل الصُّ

إعداد: ُحْسن صبح خميس

»الوقت«
 عمٌل مسرحـيٌّ لألطفال

أحّبائي األطفال! ما أجمَل الـمسـرح! فيِه نسـتمتُع ونـمرح، ويأخُذنا إلى آفاٍق رحبٍة من الخيال اللطيف، 
ُم إلينا القيـمَة والعبرة...  وُيقدِّ

إّنـها تجربٌة رائعٌة لي، أبطاُلـهـا األطفاُل الـموهوبوَن في التَّـمثيل! تعالوا ُأحّدثكم عنها!

يف ثقافـي »الّسّيدة زينب«...
ـهًا إلى األطفـال بعنوان »الوقت«،  ــّيدة زينب بريف دمشـق عرضًا مسـرحـّيًا ُموجَّ َم الـمركُز الثقافـّي في السَّ قـدَّ
ألَّـْفـُتــُه ودّربـُت األطفـاَل على أدائه، وقد شـارَك فيـه أطفاٌل من ُمـنّظمـة طالئع البعث، وهم: »مرح مظهر موسـى، 
بُتـهم في قاعة  تاال عيسـى، فرح عيسـى، يزن سمارة، عشتار عيسـى، آية األحمد، حال سمارة، مايا مظهر موسى«. درَّ

الـمركز في جلساٍت امتّدْت على مدى أّيام عّدة، فكاُنوا ُمـتعاونيَن وُمـخلصيَن وناجـحين. 

ُمـحتوى الَعـْرض
راسـة واللَِّعب واألنشطة الكثيرة  رّكـَز العرُض الـمسـرحـيُّ على أهـّمـّية الوقت وكيفّية إدارته واسـتثماره في الدِّ
ـعر تتـحّدُث عـن أهـّمـّية الوقت  التـي يقـوُم بهـا الطفُل في حياتـه اليومّية، وقد تضّمــَن العرُض إلقاَء أبيات من الشِّ
َمـْت أغنيٌة لألطفال تدوُر حوَل موضوع الوقت ومكانته، وفـي نهاية العرض قّدَم األطفاُل  وتنظيـمـه في حياتنا، وُقـدِّ

رقصًة ُمـمّيزًة على أنغام أغنية ثانية بعنوان »ما أجمَل تنظيـَم الوقت«!

َتفاُعـٌل وتكريـم
تفاعَل الـُحضوُر من األهالي والـُمعّلمات مَع العرض وفكرتِِه وأداِء األطفال فيه َتفاُعاًل كبيرًا، وأثنى الجميُع على 

ما قّدَمـُه األطفاُل الـموهوبون، وَشـّجـُعوهم على القيام بأعماٍل مسرحّية ُأخرى وابتكاِر أفكاٍر جديدة. 
بعَد العرض، كّرَمْت رئيسـُة الـمركز الثقافـّي في الّســّيدة زينب األسـتاذة كوكب األحمد األطفاَل الـُمشاركين، 

وقّدمْت إليهم الهدايا.

َعني، وَشـّجَع األطفاَل، كما أشـكـُر القائـميَن على الـمركز  أشـكـُر ُكلَّ من حضَر ذلَك العرض، وَشــجَّ
ُموُه في سبيِل إنـجاح هذا العمل. الثقافـّي في الّسـّيدة زينب لِـَمـا قدَّ
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رسوم: زبيدة الطالع سيناريو: خليل بيطار
سينــاريـــــو

ورُة مغامراٍت وِعَبًا ـِمـُر الـمريضعندما تنطُق الصُّ النَّ

حالي تسوُء منُذ األمس، 
وُرّبـمـا أحتاُج إلى عالج. 

ساِعـْدني يا صديقي الّذئب!

أعرُف كلبًا خبيرًا بهذه األمور، 
وُيـمكنُـُه أن ُيفيَدنا.

تعاَل معي!

ـها الكلُب الـخبير! أيُّ
صديقي النَّـِمـُر موجوع، وُيريُد 

ُف آالَمـه. منَك َمُشورًة ُتـخفِّ

ال علـَم لي بعالِج حالتِه.
أعرُف هـّرًا اسُمـُه ميمون ُيـجيُد 

مور. ُمـعالجَة النُـّ
سأُدلُّـكما عليه.

، ـُر في حلٍّ سُأفكِّ
على الـّرغـِم من 

عاس.  ُشعوري بالنُـّ

ـها الـِهـرُّ الحكيم!  استيقْظ أيُّ
صديُقنا النَّـِمـُر يشعُر بألـٍم في 

َمـِعـَدتِـِه، ويحتاُج إلى ُمساعدتِك. 

يبدو ميمون نائمًا، والحلُّ 
ـها الكلب!  لديِه كما ُقلَت أيُّ

ماذا أفعل؟ آالمي تشتّد.

يبدو لي أّن الحالَة 

صعبٌة، وال خبرَة 

لي بعاِلِجـها.

ُهـناَك صديٌق أقدُر 
منّـي على عالِجـها هو 
الـُجرُذ الحكيم دهمان، 
سأُدلُّـكم على ُجـحره.

ُجرٌذ حكيم؟! 
ال، ال...

ليَس أماَمـنا
 ِمن خياٍر آَخـر.

صديُقنا النَّـِمـُر 
يشعُر بألـم شديد، فهل 

تستطيُع ُمساعدَته؟
ليَس لديَّ عالٌج 

لهذه الحالِة 
الـُمستحيلة.

إكرامًا لصداقتِنا 
ْم ما تستطيع. قدِّ

َلحفاُة  صديقتي السُّ
هي األقدُر على ُمـعالجِة 

الـُمشكلة، وسأُدلُّـكم
 على مكانها.
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ُكـُتـب

تفسـُد األطعمُة بـمرور الزمن، لكنَّ الهـواَء البارد في الثاّلجة ُيـحافُظ على 
األطعمة ُمّدًة أطول. نتعّرُف مزيدًا من الـمعلومات حوَل ذلك في قصة »ما هذه 

الرائـحة؟« من سلسلة »أطفالنا/ علوم«.
ترجمة: تانيا حريب.                     رسوم: طارق عزيز.

ـحات،  ـوريين. اختصَّ بتلـحين الـُموشَّ واحـٌد من أهـمِّ الـُموسـيقّيين السُّ
فأبـدَع، وأثـرى الغنـاَء العربـّي، كمـا أبدَع فـي رقِص الّسـماح، فطـّوَرُه. إّنـُه 

العبقريُّ الـُموسيقـّي »عمر البطش«. نتعّرُفـُه في سلسلة »أعالم ومبدعون«.
كتابة: أحمد بوبس.                لوحة الغالف: رامي األشهب.

حمـاٌر صغيٌر عنيـد ُيعارُض الجميع، وما كاَن في إمـكاِن أحٍد أن ُيـحاِوَره. 
يـا ُترى! َمــْن تغّلَب عليه؟ الجـواُب في قّصـة »الـحمـار العنيد« من سلسـلة 

»أطفالنا/ إبداعات«.
ترجمة: د. ثائر زين الدين.                       رسوم: قحطان الطالع.

داني طفٌل َمـِرٌح، وكثيُر الحركة، لديِه دجاجٌة أسـماها »ريشـة« لُسـرعتِـها 
وخّفـِة حركاتهـا وحّدِة نظراتهـا. نتعّرُف الـمزيـَد في قّصة »داني وريشـة« من 

سلسلة »أطفالنا/ قّصة«.
قّصة: ديمة إبراهيم.                   رسوم: رند الدبس.

طفلـٌة جميلٌة أراَدْت زيـارَة جّدتِـها الـمريضـة، وفي طريِقـهـا التَقْت طائَر 
ـنونو، وأراَد اللَّعـَب معها، لكنّـها رفَضْت. نتعـّرُف ما حدَث معها في قّصة  السُّ

»سالي والسنونو« من سلسلة »أطفال مبدعون«.
قصة ورسوم: شام حاج حسين.

ُيسـّمـى الطائر األطيـش أزرق القدَمين، ويتـمـّيـُز عن بقّيـة الطُّيور بأنَّ لـُه 
قائـمَتيـِن زرقاَويـن. نتعّرُفـُه فـي قّصة »الّطائـر ذو القائـمَتيـن الّزرقاَوين« من 

سلسلة »مكتبة الطفولة«.
قّصة: د. علياء الداية.                            رسوم: آية حمود.

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

ما هذه الرائـحة؟

عمر البطش

داين وريشة

سايل والسنونو

الـحمـاُر العنيد

الّطائُر ذو 
رقاوين القائـمَتني الـزَّ

إعـــــــداد: ســـــــالم الحمـــــــد

يا ُسَلـْحفاة!
 أيَن أنِت؟

َلحفاُة الّطّيبة! أّيـُتها السُّ
 ُنريُد ُمساعدَتِك في عالج صديِقنا 

ِمـر، وسنفعُل ما َتطُلبِـينَه. النَـّ

ال أريُد إاّل بعَض 
عادة. الـمرِح والسَّ

وأنا ُأجيُد الغناء.
ْم َعـْرضًا ِمـَن  هّيا ُنقدِّ

عادة! الـمرِح والسَّ

يا أصدقاء! هـّيا َنرُقْص 
وُنَغـنِّ للُغروِب الجميل!

أعجـَبني عرُضكم، 
وأْشَعَرني بالـَمَرح،

لذا سُأساِعُد صديَقـكم.

أنا ال ُأجيُد الغناَء 
لذا سأرقُص فقط.

سُأعطيَك دواًء 
ُف آالَمـَك،  ُيـخفِّ

فاء.  وُيساِعُدَك في الشِّ
اسَمْع ما سأُقول!

َلـحفاة!  واآلن أّيـُتـها السُّ
ساِعديني بُسرعٍة، أرُجوِك!

ِمـر!  ـها النَـّ أيُّ
ْف طعاَمـك تأَمْن سقاَمـك. خـفِّ



رسوم الغالف: مي الحلواني


