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 شاُم اسمـي... 
ما أحىل الشام!   

 شام البكور بطلٌة 
مان ِمـن هذا الزَّ

ي   تـجربيت يف َتـحدِّ
القراءة العربـّي

األرنبان
8

في هذا 
العدد

محمد إبراهيمبيلسان مروة

زينة أحمدكاظم نعامةرند زهيرة

نايا اسكيف

ـهـا... مِّ
ُ
تـحـّيـة إىل شام وأ

ـورية »شـام البكور«  أصدقائي! َفِرْحنا جميعًا بفوِز الطِّفلِة العربّية السُّ
ي القـراءة العربــّي 2022م، وهـو  بالـمركـز األّول فـي ُمسـابقة تحـدِّ
إنجاٌز كبيٌر نفتـخُر به، وُنبارُك لشـام فرِحيَن من ُكلِّ ُقلوبِنا. شـام القارئة 
كّيـة التي تتـحّدُث اللُّغـَة العربّيَة الُفصحـى بطالقة، والتي  الـُمِجــّدة الذَّ
قّدَمـْت إلينا بفوزها هذا ُدروسـًا في أهـّمـّيـة القراءِة واللُّغـِة العربّية لـم 
ْمـها إلينا أحد، لكنّنا في الوقِت نفِسِه ال ننسى ما َفعَلـْتُه ُأمُّ شام، فـِمَن  ُيقدِّ
ـَقـْتــُه ابنُتـها، فهـَي  وَر األكبَر في اإلنجاز الذي حقَّ ـد أنَّ لها الـدَّ الـُمؤكَّ
التي َرّبـْتـها تربيًة صالحة، وأْنَشأْتـها على ُحبِّ الـُمطالعِة واللُّغِة العربّية، 
ْتـها بـمـا يلزُم من تشـجيٍع وتـحفيز،  وَصبـَرْت على تعلـيـِمـهـا، وأَمـدَّ
ـُه  حّتـى َبـَلـَغْت مـا َبـَلـَغـْتُه في هذِه الـُمسـابقِة الـُمـهـّمـة، لذلَك ُنوجِّ
ــُن عاليًا الـُجهوَد التي  معـًا التَّـحّيَة والتَّقديَر إلى شـام الـَموُهوَبة، وُنَثـمِّ
ـها، وَننُظُر إليها بُكلِّ فخٍر واعتزاز بَوْصِفـها ِمـثاالً ُمْشِرقًا لأُلمِّ  َبذَلـْتـها ُأمُّ

ورّية. العربيَّة السُّ
قحطـــان بيــــرقـــــدار

ظافُة يف   النَّ
زمن الكولريا



ـــــاطئ  مغــــامـــــــراُت حيــــــوانـــــــــــــات الشَّ

ـمساح هوايُة قنقور التِّ
رسوم: عبد الوهاب الرجولة 8

سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعَبًا عندما تنطُق الصُّ

قصة وسيناريو: كاتبة كاتبة13
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رس القادم أن تكتُبوا  أريُد منكم  للدَّ
لة. عن هواياتكم الـُمفضَّ

هوايتي! لكْن، عـمَّ سأكُتب؟! 
ليَس لديَّ أيُّ هواية.

 ما هوايُتك؟ 

أحبُّ بناَء القالع الّرملّية، وأستمتُع بُصنع 
ماٍت وأشكاٍل هندسّية من الرمل. ُمـجسَّ

حسنًا، يبُدو هذا ُمـمتعًا. 
ب. سُأجرِّ

آه، لقد مللت. تحتاُج إلى تأنٍّ وإلى 
كثيٍر من الوقت.

ما هوايُتَك يا صديقي؟!

أحبُّ زراعَة األزهار واالعتناَء بها.

نعم، أحبُّ األزهاَر الـُملّونة ورائحَتـها أزهار!
ب. الَعـطِـَرة. َتبُدو هوايًة جميلة. سُأجرِّ

ها قد َفـَرْغُت، واآلن ماذا؟!
يا إلهي! ال ُأطيُق االنتظاَر حّتـى َتنـُمَو وتكبر.

كيَف حاُلـك؟ ما هوايُتك؟

البحُث عن أعشاٍب ُمفيدة، وُصنُع 
خلطاٍت ُمـمّيزة منها.

ها قد جمعُت أعشابًا ُمـتنّوعة. كم أنا سريع! أظنُّ أّنـها هوايٌة سهلة.
واآلن كيَف سأصنُع خلطًة ُمـفيدة؟

ماذا َفعْلَت؟! جمُع األعشاب يتطّلُب 
بحثًا دقيقًا عن أنواع ُمـعيَّنة، فثـّمَة 

أعشاٌب ضاّرٌة أيضًا.

آه، ال أستطيُع البحَث طوياًل، 
جر. فهذا ُيشِعُرني بالضَّ

أستاذ ميمون! أنا ال أملُك أيَّ هواية.
 لِـَم أنا هكذا؟

أنا حزين!

ال تحزْن يا صغيري!
 أنَت ذكـيٌّ وُمـتمـيِّـز، 

لكْن َينُقُصَك شيٌء ُمـهـّم.

بر. تعّلـْم أاّل تتعّجِل األمور، ماذا َينُقُصني؟ َينُقُصَك الّتأنِّـي والصَّ
فُكلُّ عمل يحتاُج إلى جهٍد وعمٍل دؤوب

 لكي ترى ثمَرَته.



ـــــــــة قصَّ
احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

رسوم: صباح كال قصة: منال اللـحـام

رفيف والبـحـر

كانـت رفيـف طفلًة نشـيطة، ُتـحبُّ الحيـاَة واللعَب والـمـَرح، إاّل أّنـها هادئٌة فـي الوقت عينِه، وُتـحـبُّ الكتابَة 
والقراءة. في يوم من األيام الصيفية الجميلة، دخَل إليها أبوها لُيـخبَرها بأّنـُهم سُيسافُروَن إلى البحر األسبوَع القادم. 
سـمعْت رفيـف الكلمَة األخيرة، ثـّم قفَزْت من سـريرها ذي اللون األزرق، وقالْت بصـوٍت مرتفع: يا لها من ُمفاجأٍة 

جميلة! 
وركَضْت بُسرعٍة لتحتضَن أباها، وُتقّبـَلـه. 

لطالما أحّبْت رفيف البحَر وُزرقَتُه، وحلمْت في االسـتمراِر في زيارتِه، وفي ُكلِّ زيارة كانْت ُتنهي يوَمـها األخير 
بكلماٍت عذبة: 

ـها البحُر الجميُل األزرق! أراَك في العام القادم. أرجو أن تبقى بخير إلى حينِـها«.  »وداعًا أيُّ
الزرقاَويـن  عينيهـا  مـن  دمعـٌة  تتسـاقُط  وكانـت 
عنـَد االبتعـاِد شـيئًا فشـيئًا عـن البحـر. أّمـا في 
الرحلة األخيـرة، ومَع اقتـراِب موعِدها، 
طريقـٍة  فـي  رفيـف  فّكـَرْت  فقـد 
جديـدٍة وُمـبتَكـرة لتوديـع البحـر 
وللتَّـخفيــِف مــن ُحــزنِـهـــا، 

فوجَدِت الكتابَة طريقًة جميلة. 

ـعادة في قلب  مـَع بدايـِة اليـوم األول، كاَن الجوُّ جميـاًل، وكانت ُزرقُة السـماء تختلُط مَع ُزرقِة البحر لَتنُشـَر السَّ
رفيف. فّكرْت في الكتابة، فكتبْت إلى البحر، وهي جالسٌة ُقرَبـُه على كرسـّي خشبّي: 

»عزيزي البحر! إّنُه اليوُم األول. دعني ُأعّبر لَك عن سعادتي بُقربِك«. 
ومـَع انتهاِء اليـوم األخير، كانْت قد كتَبْت في ثالثة أيام صفحًة كبيرة، وبدَأ الـُحزُن يتسـّلـُل إلى قلبها مَع اقتراب 

موعد الـُمغاَدرة، فركَضْت إلى أبيها لتسأَلـُه بحماس: 
أبي! هل لديَك ُزجاجٌة فارغٌة ذاُت غطاء؟ 

أجاَب األُب: نعم، ولكْن لماذا يا رفيف؟
قالـت رفيف: لقـد كنُت أكتُب للبحر طواَل األيـام الماضية، وأودُّ اآلَن أن 

ُأرِسَل كلماتي إليه. 
جاجة، ثـّم وضَعْت رفيف الورقَة الكبيرة فيها،  أعطاهـا أبوها الزُّ

وأغلَقـْتـها، وركَضْت إلى الشـاطئ في وقِت الُغروب، وَقذَفِت 
جاجـَة بحركـٍة سـريعٍة إلى البحـر، وقالْت بصـوٍت مرتفع:  الزُّ

ـها البحر! انتظْرني في العام القادم أيُّ
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ِشعر: قحطان بيرقدار

شاُم 
اسمـي... 

ام! ما أحىل الشَّ

قصيــــــدة
ديـــــــــواُن طفـولتنــا

ـــــيــْت ــاِء أَت ــب ـــ ــه ــشَّ ــْن حـــــلــَب ال ـــ ِم

َمَشيـــــْت الــــِجـــــــدِّ  درِب  وعلـــى 

ــْت ي ــدَّ ــح ـــ ِســـــــــْرُت كـــثـــيـــرًا، وَت

ــــــالْم ـــُت األح ـــق ــــ ـــّق ـــى ح ــــ ـــّت ح

ــاْم! ــى الــشَّ ــل ــا أح ــْي، م ـــ ــِم ـــاُم اْس ش

***
ـــْه ــــ ـــِويَّ ــــ أنـــــا قـــــاِرئـــــٌة ِجــــــدُّ َق

ـــــْه ــــــ ـــــــَقـــــــٌة وَثــــبــــاٌت وَرِويَّ ثِ

ــْه ـــ ــيَّ ــَرب ـــ ــَع ــــُة الــلُّـــــَغــِة ال ــــاِرَس ف

ــْه ـــ ــالَق ــا، وبــُكـــــلِّ ط ــه ـــ ــنُ ـــ ــِق ـــ ُأْت

ـــــــْي َبـــــــّراَقـــــــْه ــــراُت ذكـــائ ــــَظ َن

***

ـــــاَحــْه؟ الــسَّ هــذي  ــي  ف ِمْثـلي  ــْن  ـــ َم

ــْه ـــ ــاَح ـــ ــّم ـــ ـــٌة، أنــــا َل ــــ ـــاِرع أنــــا ب

ــْه ـــ ــاَح ــص ــَف ُث لـــكـــْن ب أَتـــــــحـــدَّ

وبـــإْصـــــرارْي ِصــــْرُت الَبَطـــــــَلـْه

أَمــَلـــْه ُكـــــلٌّ  ـــــَق  َحـقَّ قـــــد  بِــْي 

***
ـِقـــدي اتَّ أْفــــــراِحـي  ُشْعــَلــــَة  يــــا 

بِـَيـــِدْي َيــــْزُهــو  الغـــــالي  َعــَلـِمـي 

ــِد ـــ ـَــ األب ـــى  وإل قـلبـي  ــي  ف ــَو  ـــ ـــ ُه

ــي أْشـــــَتـــــِهـــــُر ـــ ــِم ــاْس ـــا شــــاُم وب أن

وبإْنـجــــــاِزي كـــــــْم أْفــَتــِخـــــُر!

***
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لة الُكتُب الـُمفضَّ

ُتـحبُّ صديقُتنا شـام قراءَة قصص األطفال والناشـئة والُكتِب الـُمتنّوعة، ولـّمـا سأَلـْتـها الّلجنُة عن كتاٍب قرأْتُه 
أكثـَر مـن مّرَتيِن أجاَبْت بـأنَّ »كتابًا تقَرُؤُه ثالَث مّرات أمتع مـن ثالثِة ُكتٍب تقَرُؤها مّرًة واحـدة«، وأّنـها قرأْت كتاَب 

يرة النّبوّية ثالَث مّرات ألنَّ فيِه ِعـَبرًا وِقـَيـمـًا أخالقّية. السِّ
وعن ُشعورها عنَد إعالن نتيجة فوزها بالـمركز األول، تقوُل شام في أحد اللقاءات إّنـها شعَرْت بالّسعادة الكبيرة 

للـُمشاركة في تجربة تـحّدي القراءة العربـّي وألّنـها تغّلَبْت على جميع الـُمشاركيَن الذيَن ُهـم أكبُر منها سنًّا.

تفاصيُل الـُمسابقة

ـَص خمسـيَن  تشـترُط هذه الـُمسـابقُة أن يقرَأ الـُمشـاِرُك وُيلـخِّ
كتابـًا، وهذا شـرٌط أولـيٌّ لُدخوِل الـُمنافسـات، وقد شـارَك في 

الـُمسابقة هذا العام )22( مليوَن طالٍب ِمـْن )92( ألَف مدرسٍة 
َوِل العربّية وجالياتها حوَل العالـم، ووصَل  ِمـْن ُمـختلِف الـدُّ
)19( بطاًل إلى الـُمنافسـِة فـي الـمرحلة النِّـهائّية للـُمسـابقة 
فـي دار أوبـرا دبي، اْخـتِـيـُروا وفَق معايير التَّـحّدي الّشـاملة، 

وذلـَك بعَد تصفياٍت تأهيلّيٍة إلكترونّيـة نّفـَذْتـها لـجاُن تحكيم 
الـُمسـابقة، وَقـيَّـَمـْت من خاللها الـُمشـاركيَن حسـَب مقاييَس 

تعتمُدها في التَّـحّدي منُذ انطالقتِه. 

إضاءات
ــورة... كي تكتمــَل الصُّ

إعداد: رامه الشويكي

شــــــــام البكـــــــــور 
مــــان بطلـــــٌة مــــن هـــــذا الـــــزَّ

وأنُتـم يا أحّبائي! 
ـُقوا الفوز!  هل ُتريُدوَن أن ُتـحقِّ

لِــَم ال تقـَرُؤوَن الِقصـَص والُكتـَب 
مثـَل صديقتِنا شـام، وَتَضُعـوَن هَدفًا 

والطُّـموح  بـاإلرادِة  أماَمكـم؟! 
تتـحّقـُق األحالم. 

ـبعة بالـمركز األّول في ُمسـابقة  أحّبائـي! تاَبْعنـا جميعـًا فوَز الطِّفلة شـام البكور ذاِت األعواِم السَّ
تحّدي القراءة العربـّي لعام 2022م. تعالوا نتعّرف إليها أكثر! هـّيا بنا! 

َغُف القراءة
َ

ش
تقوُل صديقُتنا شـام في لقاءاٍت عّدة ُأجَريْت معها إّنـها بدأت الـحفَظ 
والقـراءة منُذ كانت في الثالثِة من الُعـمر، وتابَعْت برعايِة والدتِـها الحفَظ 
والقـراءة، حّتـى وصَلْت إلى الـُمسـابقة، وتقوُل إّنـها أراَدِت الـُمشـاركَة 
َث باللُّغـِة العربّية الُفصحى، وقد اسـتطاَعْت  ألّنـهـا ُتـحبُّ التَّـحـدُّ
قراءَة مئِة كتاب، سّجـَلْت سبعيَن منها في جوازاِت التَّـحّدي 
الـُمشـاِرُكوَن  َعـْبـَرهـا  ينتقـُل  التـي 
مـن مرحلـٍة إلـى ُأخـرى ُوصـوالً إلـى 

الـمرحلة النّـهائّية.
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ـــــــــة قصَّ
احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

رسوم: رند الدبس قصة: نوال الراضي

غري الكّشاُف الصَّ

هاب إلى ُمعسـكر الكّشافة.  أيقَظـْتني أّمـي باكرًا في الُعطلة الصيفّية، وقالت: حاَن موعُد الذَّ
شعرُت بالسعادة، فقد كانت لديَّ رغبٌة كبيرة في أن أتعّرَف الكّشافة.

وّدعـُت ُأسـرتي، وركبُت حافلَة الكّشـافة مَع مجموعـٍة من األطفـال، وكاَن الجبُل وجهَتنا. 
وَصْلنا إلى مكان الكّشافة حيُث رأيُت سلسلًة من الـِخَيـام في الهواء الطَّلق.

تعّرفُت إلى عدٍد من األطفال، أّوُلـهم حازم، وهو ذكـيٌّ وُمؤدَّب، سـريُرُه ُمـجاوٌر لسريري. 
َتباَدْلـنا الحديَث، وأصبحنا صديَقين.

في اليوم التالي، رنَّ الـُمنّبُه في السـابعة صباحًا، لكنّني أطفأُتـُه كعادتي في المنزل، فأيقَظني 
حازم. جاَء الـُمشِرُف، وَتلّقينا منُه تعليمات الكّشاف، ومنها: اخلْع حذاَءَك قبَل ُدخوِل الخيمة. 
د.  هوض من النَّوم. اغسْل َوْجـَهك. اذهْب إلى الفطور في الوقت الـُمحدَّ رتِّْب فراَشـَك بعَد النُـّ

نظِّْف أسناَنـَك، واْستـِحـّم.
قلُت: ما َتطلـُبُه إلـيَّ أّمي هو نفُسُه ما ُيْطـَلُب ُهنا في الكّشافة.

قاَل لي حازم: في الكّشـافة نتعّلـُم أشياَء ُمفيدًة كثيرة ُتسّمى الـمبادَئ األولّية، ومنها ما ذكَرُه 
الـُمشرف.

جوم، وفجأًة ظهَر لنا ضوٌء سـاطٌع في  في الليلة الثانية، َسـِهـْرنا تحَت ضوِء القمر، نتأّمُل النُـّ
السماء يسيُر بُسرعة. أخَبـَرنا الـُمشرُف بأّنُه ُيسّمى نيزكًا.

في اليوِم الثالث، نهضُت باكرًا، وفعلُت ُكلَّ ما يجُب على الكّشاِف فِْعـُلـُه بانتظام، وعزمُت 
على أن أكوَن ُمـنضبطًا هكذا في المنزِل أيضًا.
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مغامرات ُبندق

قّصة وسيناريو: صبا منذر حسن رسـوم: عـالء ديــــوب

سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعَبًا عندما تنطُق الصُّ

رسوم: عالء ديوب قصة وسيناريو: صبا منذر حسن
11

الّسـريك

رجاُل الّسيرك أَخـُذوا القرَد 
شوكو مَعهم في الّسّيارة.

ال ُبدَّ أّنـُهـم اخـَتَطُفوُه كي 
ُيشاِرَك معهم في الُعروض.

علينا أن نفعَل شيئًا.

هّيا يا بندق! 
أوِجـِد الـَحّل!

هـّيـا...

اتبُعوني ألشَرَح 
لكم الـخّطة.

الفيُل فلفول! 
أنَت البطُل في هذه الـُمغامرة، 

وسُيساِعُدَك أرنوب والفأر.

أنا ُمستعدٌّ 
يا ُبندق!

عليَك أن ُتؤّدَي 
َعـْرضًا جميـاًل 

في الّسيرك.

وهل ثـّمـَة أحٌد 
يذهُب إلى الـَخطِر 

بنَـْفِسه؟

ال تقلْق يا فلفول! ال ُبدَّ 
ـُل باألمر. أنَّ ُبندقًا سيتكفَّ

َسُتؤدِّي أنَت الَعـْرَض األولـّي، 
ثـّم يأتي دوُر الفراشات.

اٌت، وقد  نحُن ُمستعدَّ
َتعّلـْمنا رقصًة جميلة.

سنُـْلهي ُجموَع النّاس بالَعْرض، 
حّتـى َيدُخَل أرنوب والفأر. 

ون؟  هل أنتم ُمستِعدُّ

ون. أجل، ُمستِعدُّ

ُم إليكم أبرَع الِفَيـَلِة في  ُأقدِّ
الّرقص. إّنُه فلفول...       

واآلن يا صديقي!
كيَف سنتمّكُن من َتـجاُوِز 

الـُحّراس؟

سُأؤدِّي َعـْرضًا ُأناِوُر بِه الـُحّراس، 
وأنَت َتكّفـْل بإخراِج شوكو.

أْمِسكا بي! 
هـّيا!

يا لَك من فأٍر 
سريع!

كنُت واثقًا بأّنـُكم 
لن َتتُرُكوني.

هّيا يا شوكو! 
لقد َنـَجـْحـنا...لِـنَـْهـُرْب بُسرعة!
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ـــــــــة قصَّ
احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

رسوم: دعاء الزهيري قصة: عائشة مجدي

كـنـُز جّديت

تجتمُع العصافيُر عنَد ُشـرفِة 
جـاج، كأّنـهـا  جّدتـي، وتنقـُر الـزُّ

ُتطالِـُب بحّصتِـهـا من الـُخبز، فنبتسـُم أنا 
وجّدتـي، وتطلُب إلــّي أن ُأقطَِّع رغيفًا من الـُخبز 

إلى قطٍع صغيرة، وُأطعـَم العصافير. 
تجتمـُع العصافيـُر، وتلتهـُم ُفتاَت الـُخبز في دقائق، ثـّم ُتسـاِرُع 

ـْي جّدتي، وتنقَر بـمنقارها ما علَق بهما من  إلى داخِل البيت، وتحطُّ على كـفَّ
ُم إلى  العجيـن، فَتبُدو كأّنـهـا ُتـخبُِرها بأّنـها ُتريُد الـمزيد، فنضحـُك أنا وجّدتي، وُنقدِّ

العصافير مزيدًا من ُفتات الـُخبز.
حيـَن َتـْفــَرُغ جّدتـي من ُصنـع الـُخبز تمأُل سـّلًة باألرغفـة، وتأخُذ بيـدي، وتدوُر َتطـُرُق أبواَب 

الجيران، وبوجٍه باسم ُتعطيهم الـُخبز.
في ُكلِّ مّرة كنُت أقوُل لها: 

ليَتـِك َترْكِت الـُخبَز لنا يا جّدتي! أنا ُأحـبُُّه كثيرًا.
وا أن َيتذّوُقوُه، لذلَك  تقـوُل لـي: إنَّ للجار علينا حّقًا يا صغيـري! ُرّبـمـا َوصَلْت رائحُة الـُخبز إلى الجيران، فـَودُّ

تذّكْر دائمًا أّن العطاَء ِمـَن الـُخُلِق الـَحَسن.
ُث نفسي خجاًل: يا َلـَطمعي!  ُأحدِّ

تمسُح جّدتي على وجهي، كأّنـها علمْت ما في نفسي، وتقوُل لي: 
أنَت ال تزاُل صغيرًا، وستتعّلـُم في كلِّ يوم الكثير، لكْن ُكـْن حريصًا َدْومًا على أْن تتحّلـى بالـَحَسِن والجميل من 

لوك لَتـهنَأ في العيش. األخالق والسُّ

جّدتي لطيفـٌة جّدًا، هكـذا أراها، وأحبُّ 
وأجلـَس  لزيارتهـا،  أذهـَب  أن  كثيـرًا 
بجانبها في الصباح، وُأساعَدها، وهي 

ُر العجيَن لتصنَع الـُخبز. ُتـحضِّ
كيَف لي أن أصَف لكم الرائحَة 
الّزكّيَة لـُخبزها وطعَمـُه الّشهـّي؟ 

كلِّ  فـي  أسـتطيُع  ال  أتعلمـون؟ 
مـّرة أن أنتظَر الـُخبَز ليبرَد، بل ُأسـرُع، 
وألتهـُمــُه مـن فـوري، وفـي كلِّ مـّرة 
يحتـرُق لسـاني، لكنّنـي ال أبكـي، بـل 

أبتسُم، وأنا أتلّذُذ بطعِمـِه الرائع.
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رسوم: محمد ديبو

ايع الــــــــــرَّ قصيــــــدة
ديـــــــــواُن طفـولتنــا

بـّي العلوش
ُ
ِشعر: أ

في يوم من األيام، َمـِرَضْت جّدتي، فازدحـَم البيُت بكثيٍر من األقارِب والجيران. كانْت قلوُبـهم حزينًة لـَمرِضـها، 
وكانوا َيْدُعوَن الله أن يشفَيـها، ويتساَبُقوَن إلى خدمتِـها والبقاِء بجانبها.

ُئ  بعَد مرور أيام عّدة، ُشفَيْت جّدتي الحبيبة، وعادِت الفرحُة تعـمُّ البيَت من جديد. كاَن األقارُب والجيراُن ُيـَهـنِـّ
بعُضهم بعضًا، كأّنُه يوُم عيد.

كنُت أتساَءل: يا ُترى! لِـَم يحمُل النّاُس ُكـلُّهم هذا الـُحبَّ لجّدتي؟! 
أجيـُب في نفسـي: لِـَم العجب، ولـدى جّدتي كنٌز ثميٌن هو ُحبُّ الناس والعطـاء؟! ما أجمَلـُه من كنز! ُدمِت لنا 

يا جّدتي الغالية! 
راٍع   أنــــــــــا  راٍع،  أنـــــــــا 

ــي  ــُدن ـــ ــاِع ــس ــٌب ُي ــل ــي ك ــع م

ــي ــان ــْرف ـــ ــــا، وِخ ـــُر أن ـــي أِس

ـــــهــا إلـــى الـــــَمــْرعــى ـــــُه ُأوجِّ

وفي الـَمـــْرعى وفي الـَمــــْرعى

وَتـْهـــوى الَعـــْزَف ِمـْن نـــايـي

ــا َغـــرَبـــْت   ــن ــُس ــْم ــا َش مــتــى م

َعـَمــلـــي وذا  راٍع،  أنــــــــــا 

ُمـبَتِسمــــا بــــَح  الصُّ وأغــــُدو 

الَغـنَـــمــــا َيـحــــُرُس  وفـــيٌّ 

ــطــاِوُعـــــنــي ــي، ُت ــع ــُر م ــي ــِس َت

ُتـَمـــــْأِمـُئ ِحيــــــَن َتـْتـَبُعنــي

ــُل الــُعــْشــبــا ـــ ــأُك ــي َت ــراف ـــ ِخ

ـْعـبـــا اللِّ ُتـْكـثِـــــُر  وَتـْقـِفـــُز، 

ــلِّ ِخـــــْرفــانــي ــُك ــُت ب ــْع ـــ َرَج

ـــِه بـــإْتـــــــقـــاِن ــــ أُقــــــــوُم ب
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ـحر والجمال قبَل أن أُخـطَّ كلماتي في  َغـَمْسـُت قلمي في بِركة السِّ
وصـِف كهـف الخيال، وهـذا أقلُّ ما علــيَّ فعُلـُه ألصَف ولـو قلياًل من 

روعِة هذا الكهف وِسحره. 
تعالوا معي ُأعّرفكم أعظـَم الكهوف وأكبرها في العالم!

أسرار الطبيعة
يف ُكــلِّ خليَّـــٍة منجــُم أســـــرار

إعداد: ديمة إبراهيم

كهُف »شاندونغ«

أيَن يقع؟
»شـاندونغ« هـو أكبـُر كهـٍف 

فـي العالم. يقُع فـي حديقة »فونج 

نهـا كو بانغ« فـي فيتنام. اكتشـَفـُه 

حّطـاٌب فيتنامــّي ُمصادفـًة لـّمــا 

والـميـاه  الّريـح  صـوَت  سـمَع 

داخَلـه. يصـُل طـوُل الكهـِف إلى 

تسـعِة كيلومترات، وارتفاُعـُه مئتا 

متر، وعرُضُه مئٌة وَخمُسوَن مترًا.

سياحٌة وُمـغامرة
قاَمْت مجموعٌة من الشـباب بجولٍة سـياحّية في الكهف، وكانوا أّوَل 

من استكَشَفـُه، وبعَدها ذاَع ِصيُتـُه، وأصبَح ُدخوُلـُه يحتاُج إلى تصريح. 

ُيقـاُل إّنـُه يجُب أن تكوَن صبورًا جـّدًا للـُحصول على هذا التَّصريح، إذ 

إّن الـُحكومَة ُتصِدُر ِمـن )300( إلى )500( تصريح فقط سنوّيًا.

 الـُمفاجآت!
ُ

كهف
َتشّكَل الكهُف من الـحجر الـجيرّي الكربونـّي. ُيعدُّ الـممرُّ الرئيُس 

أكبـَر َمـمرِّ كهٍف معروٍف فـي العالم. تتخّلـُل سـقَف الكهف ُفـْتـحتاِن 

كبيرتان تسـمحاِن ألشـّعِة الشـمس بُدخوِل أجزاٍء منه، وهذا ما ُيسـاعُد 

فـي ُنـموِّ األشـجار والنَّباتات داخَلـُه، كما ُعـثِـَر فـي الكهِف على آللئ 

بحجـِم ُكراِت البيسبول، وهذا حجـٌم كبيٌر جّدًا.

ُكلُّ شـيء ُمـذهـٌل في هـذا الـمكان، فزيـارُة الكهـف ُفرصٌة ال 

تتكّرر. كم أرجو أن تكوَن هذه الُفرصُة من نصيِب أحِدُكم يومًا ما! 

إلى الّلقاء في رحلٍة قادمة أكثَر تشويقًا وإثارة.
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بريد األطفال
واحــــُة اإلبــــداع الطُّفــــويّل

نــــــــــورا 
أميــــرُة  الغنــــــــــاء

فـي قديم الّزمـان، كانْت ُهـنـاَك قريٌة صغيرة اسـُمـها 
مـاري. كانْت تعيُش فيها فتاٌة اسـُمـها نـورا ُتـحبُّ الِغناَء 

كثيـرًا، حّتــى إّن جيراَنـها في القرية ُيـحبُّوَن سـماَع غنائها 
فـي األوقات ُكـلِّها، ألنَّ صوَتـها جميٌل جـّدًا. قـّرَر أهُل القرية أن 

َي فيها، وَيسَتـِمُعوا إليها، ولّقـُبوها باسم »أميرة الغناء«.  نًة، لُتغنِـّ َيـْبـنُوا لها ُغرفًة صغيرًة ُمزيَّ
في يوم من األيام، كاَن أحُد األُمراء يتجّوُل في القرية، فسـمَع صوَت نورا، وأحّبُه كثيرًا، فسـأَلـها عن 

اسـمها، فأجاَبـْتُه قائلًة: اسـمي نورا، وأنَت ما اسُمـك؟ أجاَب األمير: أنا األميُر سامر. ثـّم قاَل لنورا: 
أنـِت ُمبدعـٌة في الغناء، وقد سـمعُت النّـاَس يقولـوَن إّن لقَبـِك هو أميـرُة الِغناء. 

قالـْت نورا: هذا صحيح. إّن صوتي جميـٌل جّدًا، وقد َبـنَوا لي ُغرفًة صغيرة، 
ولّقـُبونـي بأميرة الغناء. أحبَّ األميُر نورا كثيرًا، وأحبَّـْتُه أيضًا، ثـمَّ تزّوجا، 

وعاشا في سالٍم وأمان.

ديقاِن حسن وحّسان يلعباِن بالُكرة  كاَن الصَّ
فـي الحديقة، وبينما ُهـمـا كذلك، تدحَرجْت 
ُكرُتـهمـا بعيدًا، فَلـِحـقا بها إلى حيُث ذهَبْت، 

ديقان بيَن  وأْمَسَكها حّسان، وحينَـها شاهَد الصَّ
األعشـاب شيئًا غريبًا أسـوَد اللون، فلـم يقتربا 
منُه، وكانا َحـِذَريِن جـّدًا، وبينَـما ُهـما واقفاِن 

شاَهـدا َرُجاًل كبيرًا، فقاَل لـُه حّسان: كنُت ألعُب 
مَع صديقي حسن بالُكرة في الحديقة، فتَدْحَرجْت ُكـَرُتنا 

إلى ُهـنا، فَوَجْدنا شيئًا كبيرًا أسوَد اللون بيَن األعشاب.
ُجَل إلى الـمكان، وأشـارا إلى  ُجُل: أيَن هو؟ اْصَطِحـباني إليه. اصَطـحَب الّصديقاِن حّسـان وحسـن الرَّ قـاَل الرَّ

ُجل: يا إلهي! إّنـُه ُلـْغـٌم مـن ُمـخّلفات الحرب،  الـجسـم الغريب، فقـاَل الرَّ
وقـد ينفجـُر إِن اقتـرَب منـُه أحـد. هـّيا 

ابتعــدا عنـــُه ِمـن فــوِركما 
يا صغيَرّي! 

الّرُجـُل  اّتصـَل  ُثــّم 
بالطَّوارئ، وأخبَرُهـم بوجود 

اللُّـغـم، فتوّجهـْت فرقـٌة من الطـوارئ إلى 
مـكاِن اللُّغـم، وتدارَكـْت أمـَرُه، ُثـّم شـكَرِت 

فِـهما.  غيَريِن على ُحْسِن َتصرُّ الصَّ

مريم حسن
 )11 سنة(

فاُت
ّ
ُمـخل

 الـحـــــــرب

رند رمضان
)9 سنوات(
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فنانو المستقبل
ة حريَّ يف ريشتهم ألواُن الطَّيف السِّ

بتول ياسين
 12 سنة

دينا العلي 
11 سنة

ألين هرمز 
8 سنوات

أحمد زرزر 
 10 سنوات

ليلى ديوب 
 5 سنوات

القيصر نضال أسعد 
 7 سنوات

ليا الحكيم 
8 سنوات 

يوسف ديوب
7 سنوات

نتالي أسعد 
ميريان الشيخ  10 سنوات

10 سنوات
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سوٌق ُمـهـّم!
ُيعدُّ سـوُق الـمهـن اليدوّيـة واحدًا من األسـواق 
الـُمـهـّمـة التـي تضــمُّ غالبّيـَة الـِحـَرف التقليدّيـة 
التُّراثّية، ففيه أكثُر من تسـَع َعْشَرَة حرفًة يدوّيًة قديمة، 

ّياح منُذ الِقَدم.  وهو َمـْقِصٌد ُمـهـمٌّ للسُّ

موقٌع وتصميـٌم ُمـذِهـل!
يقـُع سـوُق الـمهـن اليدوّيـة فـي قلـب العاصمة 
دمشـق، ولــُه بّوابـٌة واسـعٌة يعُلوها قـوٌس حجرّي، 
يدخـُل منهـا الزائـُر ليجـَد مجموعـًة مـن الـمحـاّل 
الصغيـرة الـُمتناسـقة، ُمـصطّفًة بالتَّـوازي وُمـتقابلة، 
يفصُل بينها شـارٌع ضّيٌق عرُضُه سـّتُة أمتـار، وطوُلـُه 
مئتـا متـٍر تقريبًا، يّتـجـُه من الغرب إلى الشـرق، ولـُه 
مدخـالن، من التكّيِة نفِسـها، ومن ُسـوِق الـمكتبات 

الـمعروف في منطقة الحلبوني.

ُسوُق الـمهـن اليدوّية بصمات شرقية
  ِمـــــن إبــــــداِعهـــْم َنْقتبـس...

إعداد: أمينة الزعبي

وق؟ ماذا يضـمُّ السُّ
ـوُق أكثـَر من خمسـيَن محـاّلً، يعمُل  يضــمُّ السُّ
أصحاُبـها فـي ُمـختلـف الـمهن والـِحـَرف اليدوّية 
القديمـة، ومنها صناعـُة اللوحات الخشـبّية الـُملّونة 
بزخـارَف  ُمزّينـٌة  وهـي  بالعجمــّي،  ُتعـَرُف  التـي 
وديكـورات شـرقّية تعتمـُد علـى الخشـب بوصِفــِه 
ُن بألـواٍن ُمـختلفة، ومن الـِحَرف  ماّدًة أساسـّية، وُتلوَّ
مشقـّي الذي  وق حرفُة البروكار الدِّ الـُمتوافرة في السُّ
ُيصنَـُع علـى نوٍل يـدوّي يتجـاوُز ُعمُرُه مئًة وتسـعيَن 
سـنة، وُرّبـمـا كاَن آخَر نوٍل َينسـُج بتركيبتِـِه البسيطة 

أجمَل األقمشة.

خرى
ُ
ِمـَهـٌن أ

ـوق أيضًا ِمـَهـٌن ُأخرى، كالخطِّ العربـّي،  في السُّ
وصياغـة الفّضّيات والـُحلــّي اليدوّية، والقيشـاني، 
علـى  والحفـر  الذهبّيـة،  والّصياغـة  والُفسيفسـاء، 
ـّجاد  دف، وحياكة السَّ الخشب، والـموزاييك، والصَّ
وق معامُل  زات الشـرقّية، وفي السُّ والُبُسـط، والـُمطرَّ
والُعـود  والقـّش  والجلدّيـات  ـق  الـُمعشَّ جـاج  للزُّ

الشرقـّي والفـّخـار والّسيراميك.

أخيرًا 

يا أصدقائي! 

وق داخَلـُه  يـحـتضُن السُّ

مسجدًا، وُيعدُّ ُجزءًا من التكّية 

ليمانّية التي تقُع على الضّفِة الـُيمنى  السُّ

لنهر بردى شرقـيَّ الـُمتحف الوطنـّي 

ُتوا ُفرصَة زيارة هذا  بدمشق. ال ُتفوِّ

وق العريق. السُّ

التكّية  أحضان  في 
الـمهن  سوُق  يقُع  ليمانّية،  السُّ

جداِر  على  يّتـكُئ  الهادئ،  اليدوّية 
حكاياٍت  ويروي  الحربـّي،  الـُمتحف 

رائعًة عن الِقَطِع التُّراثّية التي َصنَعـْتـها 
مشقّيُة  الدِّ الحرفّيُة  ــدي  األي

الماهرة.
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رسوم: عدوية ديوب قصة وسيناريو: أريج بوادقجي
سينــاريـــــو

ورُة مغامراٍت وِعَبًا ـظـافُة يف زمـِن الكـوليـراعندما تنطُق الصُّ النَّ

 ماذا تقرأ؟
»الـُحبُّ في زمِن الكوليرا«.

 ُأريُد أن أقرَأها.

إّنـها روايٌة جميلٌة للكاتب »غابرييل 
غارسيا ماركيز«، لكنِّك ال تزاليَن 

صغيرًة على قراءتِـها.

هل ألّنـها سميكة؟
 كم عدُد صفحاتِـها؟

آه... َتذّكـْرت!

)313( صفحة. ستقَرئينَـها 
حيَن ُتـصبحيَن يافعًة مثلي.

آآآه... لقد َسـِمـْعُت بهذِه الكلمِة من قبل.ما رأُيِك في أن ُتفّكري قلياًل؟!

 ما معنى كلمة 
)كوليرا(؟ أظنُّ أّنـني 

َسِمـْعـُتـها حديثًا.

زينة! ال تأُكلي التُّـّفـاحَة قبَل 
َغْسلِـها جّيدًا بالماء والّصابون. 

أخشى عليِك من الكوليرا.
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أحسنِت يا زينة! أنِت 
أفضُل كاتبٍة صغيرة! 

وحيَن يسقي الفاّلُح أرَضُه بـمياٍه 
نقّية، فُهـَو ُيـِحبُّـنا. أليَس هذا 

الـُحّب في زمن الكوليرا يا يزن؟! 
َعرْفُت ُمـحتوى الّرواية. 

وحيَن يزرُع أبي لنا البقدونَس 
بنفِسه، فُهـَو ُيـِحبُّـنا.

بلى، يا زينة! أحسنِت!

حيَن تقوُل ُأّمي اغسلي التُّـّفـاحَة 
جّيدًا، فهـَي ُتـِحبُّـني.

وحيَن تقوُل اغسلي يَديِك جّيدًا بعَد 
الـُخروج من الـحـّمـام، فهي ُتـِحبُّـني.

لكْن، ما عالقُة 
الـُحبِّ بالكوليرا؟

بُح   الكوليرا. إّنُه ذلَك الشَّ
الـُمرِعب! يتغّذى على 

اإلهماِل واألوساخ.

 لماذا تزرُع البقدونَس 
بنفِسَك، وال تشتريِه 
ّكاِن يا أبي؟! من الدُّ

خشيَة الكوليرا، 
فبعُض الـُمزارعين 

ال يسقي َمـْزُروعاتِـِه 
بـمياٍه نقـّية، وُيسِهـُم 

بذلَك في نقِل 
األمراض.

آه... 
َتذّكـْرت! 
الكوليرا...

 زينة! اغسلي يَديِك جّيدًا بعَد 
الـُخروج من الـحـّمـام.
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فّكر معنا
لنَُحـلَّ هــذي الـمسـألــة!

إعــداد: ديمـة إبـراهيـم

حلـــــــــــول »فــــــّكر معنــــــــــــــا«
 للعـدد )833( تشرين األول 2022

متاهة:
هـل ُيـمكِـنَُك ُمسـاعدُة 
فـي  غيـرة  الصَّ ـَلـْحفاة  السُّ
فـي  ـهـا  ُأمِّ إلـى  الُوصـول 

أسرِع وقٍت ُمـمكِـن؟

دّقـُة 
الـُمالحظة:

الكبيـرة  الـُمربَّعـات  فـي 
شـكٌل هندسـيٌّ ُمشـتَرٌك بينها، 
لكنَّ ُمرّبعًا واحدًا ليَس 
كل،  الشَّ هذا  فيِه 

فما هو؟

 
ُ

َمـِلـك
ياضّيات: الـرِّ

َمـلُء  ُيـمكِنُـَك  هـل 
بحيـُث  بأعـداد  الـُمرّبعـات 
ُيصبُح مجموُع ُكلِّ َصفٍّ وُكلِّ 

عمود ُيساوي: )134(؟
إْن  ُمشـكلَة  ال  مالحظـة: 

َتـكّرَر العدُد مّرَتين. 
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حلُّ لعبة األرقام الّناقصة 
)سودوكو(:

حلُّ 
»ُخـطوط وُحـروف«:

حلُّ »دّقة الـُمالحظة«:
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مرحبـًا يا أصدقائي! اسـمي جنى أبو فخـر، وُعمري 
عشـُر سـنوات. تـجاوَز عدُد الُكتب التي قرأُتـها )400( 
كتـاب. لقد مأل الكتـاُب جعبتي بالحكايـات، وجعَلـني 

أزوُر العالـَم، وأنا في مكاني.

مواهب صغرية
تـجـربيت يف

ي القراءة العربـّي« »َتـحدِّ
بقلـم: الطفلة جنى أبو فخر

كـــــالنَّْقش يف الـحَجــــــر

ـها! مِّ
ُ
كلمٌة إىل شام البكور وأ

َم  أشـكـُر القائميَن على هذه الـُمسـابقة، فكم هو جميل أن ُنقدِّ
شـيئًا إيجابّيـًا إلـى هذا العالـم، وأشـكُر األُّمـهـات اللواتي 
ـهـَن أطفاَلـُهــّن نحـَو الكتـاب، وأخـصُّ بشـكري  ُيوجِّ
والـدَة الطِّفلة شـام البكـور، وأقوُل لها: »كم أنـِت رائعة! 

هنيئًا لنا بِك وبشـاِمـِك الـجميلة«. وأقوُل لشـام: »رسمِت 
البسـمَة على شـفاِه الـجميع بَفوِزِك بلقب بطلـة تـحّدي القراءة 

العربــّي، وأثَبتِّ للعالـم أّننـا، نحُن األطفاَل، قاِدُروَن علـى الُوصول، وُكنِت 
ُقدوًة للـجميع. ُأهـنِّـُئـِك بهذا الفوز الـُمستـحّق«. 

كانت الـُمشاَركة ُمكافأًة يل!
رّشَحـْتني مدرستي للـُمشاركة في مسابقة تـحّدي القراءة 
العربــّي فـي موسـمها السـادس. شـعرُت بالفـرح، إذ إّننـي 
لطالـمـا وددُت أن ُأشاِرَك بما أقرأ، وأتـحّدَث به. لقد شعرُت 
بأّن هذه الـُمشـاركَة كانـت ُمكافأًة لي علـى اختياري الكتاَب 

رفيقًا منُذ تعّلمُت القراءة.

استعداٌد واخـتبارات...

بدأُت أستعدُّ للـُمشاركة، فاخترُت بعَض العناوين ِمـّمـا قرأُت، ولـّخصُت سبعًة وسبعيَن كتابًا ُمنّوعًا. مررُت بخمِس 
لـجـان تحكيم، وكنُت في كلِّ مّرة أسـتمتُع، وأنا أتحّدُث عـّمـا لـّخصُت من ُكتب، وأسـتخلُص ُدروسـًا ُمـهـّمة، وكنُت 
سـعيدًة بُرؤية األعداد الكبيرة من األطفال الـُمشاركيَن والـُمْقبليَن على هذا التَّـحّدي بُكّل حماس. تجاوزُت االختبارات، 

مُت مَع أصدقائي على مسرح دار األوبرا.  ورية، وُكـرِّ ووصلُت إلى النِّـهائيات على ُمستوى الـُجمهورّية العربّية السُّ

ال خـاسَر يف هذه الـُمسابقة!
في الـحقيقة، ال خاسـَر في هذه الـُمسـابقة، فالـجميُع ربَح ما قرأ، أّمـا أنا فقد اكتشفُت ُقدرتي على الكتابة أيضًا، 
وذلَك بعَد قراءتي الّروايَة الّشهيرَة »آن الـجـملونات الـخضراء« للكاتبة »لوسي مود مونتغمري« التي َجعَلـْتني أشعُر 

بأّنني قادرٌة على التَّـحليق، وبأنَّ خيالي ال ُحدوَد لـُه تـمامًا مثَل »آن«. 

األطفال!  أصدقائي 
ـه نحَو  ـُعـكم علـى التَّوجُّ ُأشـجِّ

وخيـُر  جليـٍس  خيـُر  فهـو  الكتـاب، 
صديق، وقد بدأُت أستعدُّ للـُمشاركة في 

ي القراءة  الـموسـم الجديد من تـحـدِّ
وا معي!  العربـّي، فاسَتـِعـدُّ
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سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعَبًا عندما تنطُق الصُّ

ـة
ّ
الـِمظـل

قصة وسيناريو ورسوم: حسام وهب 31

إّنـها ُتـمطِر. ما رأُيَك في أن َنـخُرَج في َجـْولة؟

ـَتـِك تالِـَفة؟! . أَنسيِت أنَّ مظلَّ سنَـْبـَتــلُّ

سأصنُع واحدًة.

ـِك ليست في الـمنزل، ُأمُّ
ولن تستطيعي ُصنْـَعـها وحَدك.

بل أستطيع. األمـُر سهٌل جّدًا.
 سأصنُع مظّلـًة كبيرًة ومتينة.

ها هي ذي األسالُك جاهزة. 
بقـَي أن أضَع لها قبضًة.

يا لها ِمـْن قبضٍة متينة! 
ن. سُأثـبُِّت عليها الُقـمـاَش الـُملوَّ

 رائعة! إّنـها كبيرٌة جّدًا.
يطرَة عليها.  لن أستطيَع السَّ

خـّموش! أْمـِسْك مظّلـتي الرائعة بُقـّوٍة كيال تطير!

ياُح َتـُهـبُّ بُقـّوٍة يا ليلى!   الـرِّ
ـفي! توقَّ

 ما أجمَلـها! ُأحبُّ أن أستمتَع بالـمطر 
تحَت مظّلـتي الـجميلة.

إّنـنا نطير.
 أنا خائٌف.

 أْغـلِـقي الـمظّلـة!

 لقد نسيُت أن أبتكـَر 
طريقًة إلغالِقـها!

ماذا تفعليَن في األعلى
 يا صغيرة؟!

ال شيء. لقد صنعُت مظـّلـًة 
أكبَر من َحـْجـمـي بكثير...
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رسوم: غالية اليوسف

ْف اكتشْف وَتعرَّ
رحلٌة جديـدة ومعلومٌة مفيدة...

إعداد: سمر تغلبي

2
عضــــالُتـنـــــــــــا 

ــُم الـُمـثيـــــر
َ
هـــذا العــــال

مرحبًا يا أصدقائي! بعَد أن تعّرْفنا أنواَع العضالت، ما رأيكم في أن ُنكِمَل ما 
بدأنا بِه، ونتعّرف معلوماٍت جديدًة عن عضالتنا هذا العاَلـم الـُمثير؟! هّيا بنا!

خصائُص ُمشرَتكة
لُكلِّ العضالت، مهما اختلَفْت أنواُعـها وأشكاُلـها، 

خصائُص ُمشتَركة، ومنها: 
الـُمرونـة: العضالُت بأنواعها ُكـلِّها َمـِرنة، أي 
أّنـها قادرٌة على أن تعوَد إلى شـكلها الطبيعـّي بعَد أن 

ـُرنا بالنَّابض. ، وهذا ُيذكِّ ـدِّ تتعّرَض للشَّ
الُقـدرُة علـى التَّقلُّص: العضـالُت بأنواعهـا ُكلِّها 
تتقّلُص وتنبسـُط، وهذا أسـاُس قيامها بوظائفها، حّتى 

العضالت الملسـاء، فعضـالُت األمعاء مثـاًل تتقّلُص، 
وال يتـحّرُك الطعاُم داخَلها ِمن ُدوِن ذلك.

مئاُت العضالِت يف جسِمـك
اختلَف الُعلماُء في تقدير عدِد عضالت جسـم اإلنسـان، فهي ُتراوُح بيَن )600( و)650( 

عضلة، وهذا االختالُف ليَس بسبِب خطأ في العّد، فالعلماُء ُيـْحُصوَن العضالِت 
عضلـًة عضلـة، ُكّل عضلة باسـِمـها وموقعهـا، لكنَّ االختالَف يعـوُد إلى آلّيِة 
العـّد، فبعُض العلماء يقسـُم العضـالت الكبيرة إلى أجزاٍء أصغـر، وبعُضهم 

ها وحدًة واحدة. اآلخر َيُعدُّ

َتفاُوٌت كبري يف أحجام العضالت
هل َتظنُّوَن أّن للعضالِت الحجـَم َعـْيـنَُه، أو أنَّ أحجاَمـها ُمـتقاربة؟ بالتأكيد 
ال، إذ إنَّ ُهـناَك فرقًا كبيرًا في الحجم بيَن أصغر العضالت وأكبرها. 

أكبـُر عضلـٍة هــَي العضلـُة األلوّيـُة الُكبـرى، وتقـُع في 
الجهة الخلفّية من الورك، وُتسـاعُد هذه العضلُة في دوران 

د الجسـم، أّمـا أصغُر عضلـٍة فموجودٌة  الجـذع وَتـمدُّ
داخَل األُذن الوسـطى، وُتسـّمـى العضلَة الّركابّية، 

وبَتقلُّصهـــــــــــا 
باهتزاز  تتحّكـُم 
عظــِم الّركاب، 
أصغـــُر  وهـــو 

عظـٍم في الجسـم، 
وهو من ُعـَظيمات الّسمع.

هل أعجَبـْتـُكم 

هــــذه الـمعلـــومــــات 

َم  يا أصدقائي؟! انتظُروني ألُقدِّ

إليكم الـمزيَد في األعداد 

الـُمقبلة! أُِحـبُّـكم!
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ـــــــــة قصَّ
ُمرتجمة

احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

رسوم: محمد ماردينيترجمة: كاتبة كاتبة

األرنبـــــــــان
قصة: كلود بوجون

األّول،  الـُجـحـر  فـي  ُمـتـجاوريـن.  ُجـحَريـِن  فـي  أرنبـان  عـاَش  الجميلـة،  الغابـات  إحـدى  فـي 
)غريسـتو(. ُيدعـى  رمـاديٌّ  أرنـٌب  عـاَش  الثانـي،  الـُجحـر  وفـي  )بـرون(،  ُيدعـى  ُبـنّــيٌّ  أرنـٌب  عـاَش 

ـُم ُكـلٌّ منهما على اآلخر بُلطٍف ومـحـّبـة:  في بداية األمر، كانا ُمـّتـفَقين جــّدًا، وُيسـلِّ
- مرحبًا سّيد )برون(! سعيٌد بُرؤيتِك.

- مرحبًا سّيد )غريستو(! الّطقُس جميٌل اليوم.
ذاَت يوم ربيعـّي جميل، أو باألحرى غير جميل، لم َيـُعـِد األرنباِن ُمـّتفَقين. قاَل األرنُب )برون( غاضبًا:

ما هذِه األوساُخ أماَم ُجـحر )غريستو(؟ إّنُه ألمٌر ُمـْخـٍز!
كوى، فقال: بعَد ذلَك، حاَن دوُر )غريستو( في الشَّ

ـها الـجار! اخفْض صوَت الـمذياع قلياًل، فلـم أُعـْد أسمُع حّتى صوت َقْضـم الـجزرة التي آكُلها! أيُّ
كاَن كلُّ يوم جديد يحمُل خالفاٍت ال تنتهي:

ؤية. أْبِعـْدُه من ُهـنا! - حبُل غسيلَِك َيـحُجُب عنّـي الـرُّ
- لن ُأبِعـَده.

في أحِد األيام، قـّرَر األرنُب )برون( أن ُيعلِّـَق ستارًة ُقماشّيًة بيَن الـُجحَرين، وقاَل ُمـبتهجًا:
هذه الّستارُة سَتفِصُلني عن ذلك األرنب الـُمزعج. الوداع يا سّيد )غريستو(!

 لكـنَّ األرنـَب الّرمادي )غريسـتو( لـم ُيـعِجـْبُه ذلك، فاشـتعَل بينهما ِشــجاٌر، ثــمَّ تـحّوَل إلى عـراٍك ُمـحتِدم.
في أثناء العراك، ظهَر ثعلٌب جائع، وقاَل في نفِسه:

جميل! َوْجبتاِن خفيفتاِن تتشاَجـران! سيكوُن صيُدهما سهاًل جّدًا.
لـُحسـِن الحـّظ، شـاهَدُه األرنبـاِن لـّمــا قفـَز، فاختبـأا فـي الـُجحـر نفِسـِه هـَربـًا مـن أنيـاِب آكِل اللُّـحـوم.

 

غرَس الثعلُب مخلَبـُه داخَل الـُجحر، وقال:
انتظرا! لـم ينتِه األمُر بعد. سُأمِسُك أحَدكما.

وأضاَف قائاًل: لألرانب، ُبـنّـّيًة كانت أم رمادّية، الطَّعُم َنـْفُسه.
الـُمجـاور. الـُجحـر  نحـَو  طريـٍق  بَشـقِّ  ُقواهمـا  توحيـَد  األرنبـان  اسـتطاَع  األثنـاء،  هـذه   وفـي 
وفي أثناء حيرِة الثعلب وقلِقـِه ألّنُه لـم َيعُثـْر على أيِّ شيء، قفَز األرنباِن من الـُجحر الذي وصال إليه، وهـَربا معًا.

منُذ ذلَك اليوم، أصبَح األرنُب )برون( واألرنُب )غريستو( صديَقيِن مـّرًة ُأخرى، ونادرًا ما َيتـجادالِن أو يـختلفان.
لقـد احتفظـا بالنَّفق الواصل بيـَن ُجـحَريهما، وبهذه الطريقة يسـتطيُع كلٌّ منهما زيارَة اآلخـر ُدوَن أن َيـْبتاّل حيَن 

ماء. ُتـمطُِر السَّ
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ُكـُتـب

زهـرٌة صفراُء ذهبّية شـديدُة الجمال، تنمو في الـمناطق الجبلّية، ُتسـتخَدُم 
عالجـًا ألمراض الجلـد والـمغص ونزالت البـرد... إّنـها »زهـرُة األقحوان« 

َنتعّرُفـها في سلسلة »أطفالنا/ علوم«.
قصة: رنا مجارسة.                             رسوم: عبد الوهاب الرجولة.

أحُد قادة النهضة العلمّية. كاَن َشُغوفًا بالـمعرفة، وُمـحّبًا لإلصالح، وراغبًا 
فـي اإلحيـاء والّتـجديـد. إّنـُه رفاعـة الّطهطـاوي، َنتعّرُفـُه في سلسـلة »أعالم 

ومبدعون«.
كتابة: بيان الصفدي.                   لوحة الغالف: رامي األشهب.

جولي سـمكٌة صغيرة، تسمُع عن الـُمـحيط أينما ذهبت، وأّنُه أجمُل مكاٍن 
فـي العالم، وفيه كلُّ ما نحتاُج إليه، ولهذا أراَدْت ُرؤيَته. تعالوا نعرف ما حدَث 

معها في قّصة »الّسمكة جولي« من سلسلة »أطفالنا/ إبداعات«.
ترجمة: كاتبة كاتبة.                    رسوم: رنا قويدر.

في البـحر عدٌد ال ُيـحصى من قطرات الماء الـُمتشابهة، يترابُط بعُضها ببعض 
لُتشـّكـَل األمـواج. ذاَت يـوم مألْت هـذه القطـراُت دالًء بالسـتيكّية ُمـلّونة. هـّيا 
الء« من سلسلة »أطفالنا/ قّصة«. نتعّرف ما حدَث للقطرات في قّصة »البحر والدِّ

قصة: هند مصطفى.                             رسوم: مرح تعمري.

نجمـٌة ُمـمّيزة تلمُع بشـّدة أكثر من بقّيـة النّـجمات، اختاَرْتـهـا الّطفلُة لين 
لَتـمـيُّزهـا وشـّدِة لـمعانهـا. هّيا نقـرأ معًا أحـداَث قّصة »النّـجمـة لؤلؤة« من 

سلسلة »أطفال مبدعون«.
قصة: سارة الحسن.                    رسوم: حال بديرة.

خاُء واألمان،  أميـرٌة جميلة تعيُش في قصـر منيف، في مملكة َيُسـوُدها الـرَّ
وتقضـي غالبّيـَة وقتها في حديقـِة قصرها الكبيـرة الغنّـاء. إّنـهـا األميرُة زهـُر 

البان، َنتعّرُفـها في سلسلة »مكتبة الطفولة«.
قصة: ضحى جواد.                 رسوم: أحمد حاج أحمد.

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

زهرُة األقحوان

ـهطاوي رفاعة الطَّ

الء البـحـُر والدِّ

ـجمُة لؤلؤة النَّ

ـمكُة جويل السَّ

األمريُة زهر البان

إعـــــــداد: ســـــــالم الحمـــــــد

سيناريو ورسوم: عبد الوهاب الرجولة
سينــاريـــــو

ورُة مغامراٍت وِعَبًا َحـماءعندما تنطُق الصُّ  الـرُّ
ُ

الـجريان

ْم هذا   اذهْب إلى الـمدينة يا ُبنـّي، وقدِّ
الـمـاَل إلى أفقِر ُأسرٍة َتـِجُدها.

كيَف لي أن أعرَف 
أفقـَر ُأسَرة؟!

نعم، ُهـناَك ُأسَرٌة فقيرٌة 
في هذا الـحـّي.

 نعم، سأطُرُق هذا الباب.

لديَّ أمانٌة أوصى صاحُبـها  َمــْن ُهــناك؟
َمـها إلى أفقِر ُأسَرة. بأْن ُأقدِّ

إنَّ جيراَنـنا أفقـُر منّا. 
أْعطِـِهـُم األمانة.

طَرَق الّشابُّ 
الباَب الـُمجاور...

نعم، يا ُبنـّي!

َمـُه إلى  لديَّ كيٌس من الـمـال، وعلـيَّ أن ُأقدِّ
أفقـِر ُأسَرة، فَدلَّـني جيراُنـكم عليُكم.

إّننا وجيراَنـنا في الفقر سواٌء، 
فاْقِسْمـها بينَنا.

لقد قسمُت الـمـاَل بيَن األُسَرَتين.
كم أنا مسروٌر مـن هؤالِء

َحـماء!  الـجيراِن الـرُّ
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