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الوجُه اآلخر 
للقمر!

 َمـْن 
َيـْعـِرُفـهـا؟

فراشاٌت عىل 
الـمسرح!

ًجرياٌن صغاٌر 
ـَطفاء جّدا

ُ
ول

أمـٌر جميٌل 
 !

ً
حّقــــــا

4

في هذا 
العدد

ميريان الشيخمهند برهوم

آالء الضرفحمزة الهبراآنا حماد

نجم الدين برهوم

عىل قلٍب واحد...
أصدقائـي األطفـال! مـا أجمـَل أن يعيَش ُكــلٌّ مـنّـا في ُأسـَرٍة 
يتعـاَوُن بعُضهـا مـَع بعٍض فـي ُكـلِّ حيـن، وُكلُّ فـرٍد مـن أفراِدها 
َيـُمــدُّ يـَد الَعْوِن إلى اآلخـر، وال يتـهاَوُن في ذلَك أبـدًا، فهذا األُخ 
األكبُر ُيسـاعُد أخاُه األصغَر في دراستِه، ويشرُح لـُه ما َيْصُعُب عليِه 
غرى برأفٍة، فإْن  َفـْهـُمــه، وهذِه األُخُت الُكبرى ُتعاِمـُل ُأخَتـها الصُّ
ـعادة بكالِمـها الَعـْذِب الـحنون.  َوجَدْتـهـا حزينًة أْشـَعـَرْتـها بالسَّ
ـُهـم في أعماِل الـمنزل، وَيْشَتـُروَن لها  اإلخوُة جميعًا ُيسـاِعُدوَن ُأمَّ
وق، وَيـْحـِمـُلوَن  ما َتطُلُب ِمـْن حاجات، وُيرافُِقوَن أباُهـم إلى السُّ
مَعــُه األغـراَض التي َيْشـَتـُروَنـها، والبسـمُة ُمـرَتِسـَمٌة على ِشـفاِه 
ـعيدة، ُكلُّـهـا أيـٍد َمـْمــُدودٌة  الجميـع... هـذِه حـاُل األُْسـَرِة السَّ
حمـة، واألُْلـَفـُة بيَن أفراِدهـا ليَس لـهــا ُحدود،  إلـى الـخيـِر والـرَّ
وَتعاُوُنـهم ُمسـتـمـرٌّ دائمًا. أرُجو أْن يسـعى ُكــلٌّ مـنّـا ليكوَن فردًا 
فاعاًل في ُأْسـَرتِـه، فهذا ُيؤدِّي إلى َتـماُســِك األُْسـَرة وَتالُحـِمـها، 
ـُه  وإذا كانـِت األُْســَرُة الواحـدُة على هـذا النَّـْحو كاَن الوطـُن ُكـلُّ

ِمـْثـَلها ُأْسـَرًة واحدًة على قلٍب واحد.

قحطــان بيــرقـــدار
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ـــــاطئ  مغــــامـــــــراُت حيــــــوانـــــــــــــات الشَّ

الوجُه اآلخُر للقمر
رسوم: عبد الوهاب الرجولة 8

سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعَبًا عندما تنطُق الصُّ

قصة وسيناريو: كاتبة كاتبة14

يا لها من ليلٍة ُمـقـِمـَرة!
ماذا تعرُف عن القمر؟وما أجمَل القمر!

ما أْعِرُفُه أّنـُه كوكٌب ُمـضيٌء وجميل.

ماوّية الـُمعتِـَمة! ال، القمُر ِمـَن األجراِم السَّ

حسنًا، لكنّني أراُه ُمـضيئًا، 
وال سّيـمـا مساًء!

ألّنُه يعكُس أشّعَة الشمس الّساقطة عليه، فهو كالـمرآة تمامًا.

في الحقيقة، ال أدري! غدًا نسأُل الـُمعّلـم ميمون.نعم، هذا صحيح.

ّف. حسنًا، أراِك غدًا في الصَّ

وأعرُف أيضًا أّن َشـْكـَلـُه ُكرويٌّ 
ُمـَفـْلَطـح. أليَس كذلك؟

حسنًا، لِـَم ال نرى سوى وجٍه 
واحٍد للقمر؟

بط  ُمّدُة دوران القمر حوَل محوِره ُتعاِدُل بالضَّ
ُمّدَة دورانِه حوَل األرض.

رعِة  أتقِصُد أنَّ القمَر يدوُر حوَل محوِره بالسُّ
نفِسها التي يدوُر بها حوَل األرض؟

تمامًا، فالوقُت الذي َيستغرُقـُه 
للدوراِن حوَل األرض 

هو نفُسُه الذي يستغرُقـُه 
وران حوَل محوره. للدَّ

ْهـَشة! يا للدَّ

ُيسّمـى الجانُب الذي نراُه من القمر الجانَب القريب،ما اسُم الجانب الذي نراُه من القمر يا أستاذ ميمون؟!
والذي ال نراُه ُيسّمـى الجانَب البعيد.

الجانُب البعيُد ُمـظلـم. أليَس كذلك؟

الجانُب البعيُد غيُر ُمـظلِـم، 
بل يتعاَقُب عليِه الليُل والنّـهار.

ما أجمَل الفضاَء والكواكب!



ـــــــــة قصَّ
احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

رسوم: سوسن مغمومة قصة: آالء أبو زرار

ة ُتريُد أن َتْسـَبـح ْطـِنـيَّ
ُ

ق

هـل جّربـَت يومًا أن ُتالحـَق قطرَة ماء؟ ال ُبـدَّ أنَّ األمَر ُمـتعٌب، فهي ستتسـّرُب مـن بين أناملِك، 
ها الـُمحيط،  وستنهمُر في سباٍق مَع بقّيِة القطرات عبَر األنهار، وسريعًا ما تنسكُب في حضِن جدِّ

ولكْن هل سألَت نفَسَك يومًا: من أيَن بدأِت الحكاية؟ 
ْل بيَن الغيوم، ُهناَك ستجُدني أسبُح في األعلى. ستجُد  حسنًا، انُظْر إلى السماء. اقترْب، وَتـجوَّ
ـُز خياَل الُفضولّييَن من  بينَنا ُغيومًا صغيرة ُولَدْت منُذ دقائَق قليلة، وغيومًا كبيرة تمتدُّ على مسـاحاٍت واسـعة، وُتـحفِّ
ُسّكان األرض، فيجُدوَن فيها تنّينًا أو تمساحًا أو يقطينة... إْن دّققَت أكثر فسُتالحُظ فروقًا في ألواننا، فمـنّا األبيُض، 

ومنّا الرماديُّ الفاتح، ومنّا الرماديُّ الغامق الذي يميُل إلى السواد، ُمنِذرًا بيوٍم ماطر. 
الجميُع ُهنا ُيناديني »ُقْطنِـّية«، فأنا أشـبُه الوسـادَة الطَّريَة الناعمة، كما أّن لوني ناصُع البياض. اليوم، 
ه في أعالي السـماء. المَسـْت أطرافي قمـَم الجبال، فسَرْت  بعَد شـروق الشـمس، خرجُت للتَّنزُّ
قشـعريرٌة في داخلي من برودة المكان. بعَد نصِف سـاعة، كنُت قد قطعُت بُصحبِة الغيمات 
الصغيـرات سلسـلَة الجبال البـاردة، ثـّم الَح لنا لـوٌن أزرُق بديُع الجمال. إّنـُه الـُمحيُط 
الواسـع. منظـُرُه ُيفرُحـنـي، وُيغريني بالنُّزول. سـمعُت نـداَء األمواج، وهـي ترتطـُم 

بالشاطئ: 
- ُقْطنِـّيـة! أما سـئمِت مـن برِد الّسـماء؟ تعالي، 

واستمتعي بدفء المياه.

خطواتـي،  تباطـأْت 
وقلُت فـي حيرة: لكنّني 

ال أستطيُع النزوَل وحيدًة، 
فقـد أخبَرْتنـي الغيمُة الكبيـرة بأّنُه 

من غير الـُممكـن أن أهطَل مطرًا إاّل إذا تعاَوْنُت 
مَع الغيمـات الصغيرات، واّتـحْدنـا في تكاُثٍف 

ُلـنا إلـى قطراٍت لهـا وزن. حينَـها  قـوّي ُيـحوِّ
ستسـمُح لنـا السـماُء بـُمغادرتِـهـا، وسـيفتُح 

عاَلـُم الغيم أبواَبـُه بغيٍث وافر. 
ُعـدُت أدراجـي إلى الغيمـات الصغيرات، وسـألُتـها أن ُترافَِقني لنسـبَح معًا فـي الـُمحيط، وُسـرعاَن ما وافَقْت 

ـْعنـا في عناٍق طويل جعَل ُبـخاَر الماء في ُكلٍّ منّا يّتـحُد  بحماس. َتـجـمَّ
ـَل قطراٍت كبيرًة. حينَـها َهَطـْلنا، وُغْصنا في الـُمحيط. لُيشكِّ

فـي ُمـنتَصـِف النهـار، اشـتّدْت أشـّعُة الشـمس علـى صفحـة 
ـباحة. يبدو  الميـاه، وشـَعـْرنا بـَحــرٍّ شـديد، وقـد أْنـَهـَكْتنا السِّ

أنَّ وقـَت العودة إلى السـماء قـد حان. ُهنا َتـخّلـْت قطراتي عن 
ـٍر ال ُيالِحُظُه أحد. ُعدُت  وزنهـا، وارتفعُت في الهواء في َتبـخُّ
ُبـخـارًا غيـَر مرئــّي، وواصلُت العـودَة ُصعـودًا، حّتى بلغُت 
ـعوَر بالبرد،  أعالـي الجبال. اسـترجعُت الشُّ
وُسرعاَن ما استعدُت شكلي الذي ُأحبُّه، 
أنـا ُقْطنِـيَّـة، طرّية الـملـمـس، خفيفة 

الوزن، ناصعة البياض.
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رسوم: آية حمود

َمـْن َيْعـِرُفـها؟ قصيــــــدة
ديـــــــــواُن طفـولتنــا

ِشعر: ثراء الرومي

قــالــْت غيـَمــْة: كــم ُتشبِـُهــني!
َهـَمـَس النَّـبــُع، وكـــاَن َحـنُونــًا:
ي إنِّـــي منهــــــا، بــــل هـَي منِـّ

***
ـــي« قـــاَل ربــيــُع ـــوان ــَي أل ـــ »ه
ــي ــات ــراش ــي وف ــئ ـــ ــُة ِدْف ــم ــس ن
هـــُر رضيـــُع هـَي حضــٌن، والـزَّ

***
َد ُعصُفــــوْر ــي« غــــرَّ »هـَي ُعشِّ
وسمـــائـي َدْوحـــي،  أجنحتــي، 
ــوْر هـَي للفـجــــِر ُخيـــوُط الـنُـّ

***
َدْنــــَدَن طِفـــٌل: هـَي َمـْدَرَسـتـي
هـَي أعـــَذُب أعـــَذُب ألفــــاظي
َفــَرحــي، وأمــــاني، َمـْمـَلــكتي

***

َعـْيـنَيهــــا فـي  أبقـــى  طِْفـــــاًل 
َشـْمـسي ُتـــوِقـــُد  ـْيـهـــا  وبَِكـفَّ
بــِذراَعـْيـهــــا وُتـَهـــْدِهــــُدني 

***
ـي؟ َضـمِّ ِمـــْن  يشبـــُع  ال  َمـنْــذا 
َشـَجــرًا؟ قلبي  في  َيـــْزَرُع  َمـــْن 
ــي! ُأمِّ هــذي  َمْرَحـى!  َمــْرَحـى! 

***
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نراها في األسـواق، لكنّنا نتعّجُب 
من شكلها، فنسأُل البائَع عنها: ما اسُم 

ـكل؟  هذه الثَّـمرة الـحمراء غريبة الشَّ
ُيـجيُبـنا: إّنـها فاكهُة التِّـنّين!

وألنَّ اسَمـها غريٌب أيضًا َبـَحـْثنا 
عنها أكثر، وأتيناكم بهذه الـمعلومات.

نبـــات وحيــاة
ســرُّ الـحيـــاة يف بـــرعـمٍ نضيــر

إعداد: أمينة الزعبي

أنواٌع عـّدة
ُيطَلـُق على ثمـرة التِّـنّين اسـم 
ـْثرى«،  »البتايـا« أو »الفراولة الُكـمَّ
ولهـا طعــٌم يجمُع بيـَن »الكيوي« 
ـْثـرى«، أّمـا أنواُعهـا فهي  و»الُكـمَّ
تختلُف في لونها أكثر من اختالفها 
طعمهـا، فمنهـا »البتايـا الحمراء« 
ذاُت اللُّــبِّ األبيـض، وهـو النوُع 
األشـهر، ومنهـا »البتايـا الصفراء« 
ذاُت اللُّــبِّ األبيـض، ومنها »بتايا 
كوسـتاريكا«، ولهـا قشـرٌة وُلــبٌّ 

أحمر.

كيَف ُتؤَكـل؟
اسـتخداُم  الـُممكـن  ِمــَن 
ُلــبِّ  اسـتخراِج  فـي  الـملعقـة 
الثَّـمـرة، وهي ُتؤَكــُل إّما طازجًة، 
دًة، وُينَصـُح بأكلهـا مـَع  ـا ُمبـرَّ وإمَّ
الليمـون، أو بإضافتهـا إلـى عصير 
الليمـون، وكذلَك مَع الـُمثلَّجات، 
كمـا ُيـمكـُن اسـتعماُل اللُّــبِّ في 

ُصنِع الـُمرّبيات والعصائر.

ـبٌّ ُحـلُو الـمذاق
ُ
ل

ثمـرٌة بيضوّيـٌة ُمغّطاٌة بقشـرٍة حمراء أو صفـراء المعة، 
وعليها ُقشوٌر صغيرة. ُلـبُّـها أبيُض عصيريٌّ حلُو الـمذاق، 

وفيِه بذوٌر سوداُء صغيرٌة جّدًا.

األصُل والـموطن
تعـوُد فاكهـُة التِّـنّين إلـى الفصيلـة الّصـّبارّية، 

وهـي تنمـو فـي الـمناطـق االسـتوائّية وشـبه 
االستوائّية، التي تشمُل آسيا وأميركا الالتينّية، 
وتتـمّيــُز الثَّـمـرُة بشـكلها، وبلونها األصفر 
الـمملـوء  األبيـض  وبُلـبِّـهـا  واألحمـر، 

غيرة.  بالـُحَبيبات الصَّ

ـورّي  َنـَجـَحـْت زراعُة »البتايا« في السـاحل السُّ
حديثًا، وُرّبـمـا هذا ما َجَعـَلنا ُنشـاهُدها في أسـواقنا 
ْســُتـم  َتـَحـمَّ فـي اآلونـة األخيـرة. أخبِـُرونـا هـل 

ِقـها بعَد قراءِة هذه الـمعلومات؟! لَتذوُّ

ـّنني فاكهة التِّ

ة
ماليّ

فوائُد صّحـّية وج
التِّـّنين  فاكهُة  تـمتاُز 

ـّحّيـة والجمالّية،  بعددٍ مـن الفوائـد الصِّ

فهي تحتوي فيتامين )C( الـُمهـّم لجهاز الـمناعة، 

وفيتامين )B( الذي ُيـِمدُّ الجسَم بالطاقة والحيوّية، إضافًة 

إلى احتوائها نسبًة عاليًة من األلياف الغذائّية والـمعادن مثل 

الفوسفور والكالسيوم، أّما فوائُدها الجمالّية فهي ُتـحافُظ 

على البَشـرة، وُتعالِـُجـها من الـُحـروق، وتحميها من 

ـيخوخة، كما ُتسـتخَدُم للتَّـخلُّص  عالمـات الشَّ

من ُبثور الوجه.
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ـــــــــة قصَّ
احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

رسوم: إلهام المغيث نزال قصة: سناء جواد

غري نُي وأُخـوها الصَّ
ُ

ل

مرحبـًا يـا أصدقائـي! سـأحكي لكــُم اليـوَم قّصتي مـع أخـي الّصغير 
مصطفـى. أنا ُلـجين، صديقُة أّمـي، وحبيبُة قلِب أبي. ُعـمري سـبُع سـنوات 
أمضيُتـها بسـعادٍة وفرح. أذهُب ُكلَّ يوم إلى مدرسـتي، وأعوُد، وأنا ُمشتاقٌة إلى 
ُأّمـي الغالية، ُأعانُقـها، وُأقبِّـُلها، وهي ُتـجلُِسـني 
في حضنها بحنان، وتقوُل لي: اشتقُت إليِك 

يا صغيرتي الغالية!
في أحـِد األيـام، بعـَد أْن ُعدُت من 
مدرسـتي، أخبَرْتني ُأّمـي بأّنـها تحمُل 
طفـاًل صغيـرًا في أحشـائها، وأّنـُه بعَد 
أْشــُهـٍر عـّدة سـيأتي، ويعيـُش مَعنـا، 

ويلعُب معي. 
ني هذا الخبُر، وبتُّ أنتظُر ذلَك  سرَّ
اليـوم الذي أحمُل فيِه أخـي بيديَّ كما 
ـيلّيـة، بعَد أن  كنـُت أرى في أحالمـي اللَّ

حّدَثـْتني صديقتي عن أخيها الصغير.
عـدُت في أحـد األياِم إلـى البيت، فلـم 
أجـْد أّمـي. سـألُت عنها جّدتـي، فأخبَرْتني 
بأّنـهـا ذهبـْت إلـى الـُمستشـفى، وسـتعوُد 

صباَح الغد مَع أخي الصغير. 
لـّمـا ُعدُت من المدرسـة في اليوم التالي 
وجـدُت ُأّمــي تحمـُل الطِّفَل بيـَن ذراعيها، 

وتهتـمُّ بِه كثيرًا، وكذلَك أبي وجّدتي. كانوا يتسابقوَن إلى َحـْمـلِـِه واالهتمام به. 
شـعرُت بأّنني وحيدٌة، وأّن أبي وأّمـي وجّدتي قد انَصَرُفوا إلى أخي، وتَرُكوني، 

غيَر، وُيداِعُبوَنُه وُيَغـنُّوَن له. فجلسُت بعيدًا، ُأشاِهـُدهم، وهم ُيناُغوَن الصَّ
ـَمُه، وُتغيِّـَر مالبَسـُه،  فـي المسـاء، أخَذْت جّدتي أخـي الصغيـر لُتـحـمِّ

فاقتربُت من أّمـي، وسألُتها: 
هـل ال تزاليَن ُتـحبِّينَني يا أّمـي؟ هل سـيبقى هـذا الّصغيُر في 

بيتنا؟ 
مّدْت يَديها، وعانَقْتني بحنان، وقالت: 

بالتأكيـد يـا صغيرتـي! ُكلُّـنـا ُنـحبُّــِك كثيـرًا، 
غيـُر مصطفى كذلك، وقد أحضـَر لِك هدّيًة  والصَّ

جميلة.
بـِه جّدتـي،  لـّمــا جـاَءْت 

بجــــانبـي،  ووضَعـْتـــُه 
بعينيـِه  إلــيَّ  ينظـــُر  راَح 
الجميلتيـن، فــأْحـَبـْبـُتـُه 

يــــَدُه  وقّبـْلـُت  كثيـــرًا، 
الصغيـرة، ثــّم أخـــرَجــْت 

جّدتي مـن حقيبتِِه لعبًة جميلًة، 
وأعَطْتنـي إّياها، فُسـِرْرُت بها 

كثيـرًا، وازداَد ُحـّبـي ألخي 
يكبـُر  راَح  الـذي  الّصغيـر 
وكنـُت  يـوم،  بعـَد  يومـًا 
بعـَد عودتي من المدرسـة 
وُأداِعُبـــــُه،  أْحـِمـُلــــُه 
وُأناغيـه، فيضحـــُك لي، 
وينظُر إلـيَّ بشـوق، فأقوُل 

في نفسي: 
ُأحبُّــَك كثيـرًا يـا أخـي 

غير! الصَّ
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أحّبـتي! هل شاهدُتـم يومًا راقصاِت الباليه على الـمسرح؟ 
تعالوا نتعّرف إلى ثالٍث من صديقاتِـنا الـموهوبات في هذا الفّن الـجميل! هّيا بنا!

مواهب صغرية
فراشاٌت

 عـــىل الـمســـــــرح
إعداد: رامه الشويكي

كـــــالنَّْقش يف الـحَجــــــر

ليا احلكيم )8 سنوات(: 
»شـّجَعني أفراُد ُأسـرتي على تعلُّـم رقص الباليـه، فبدأُت باّتباع دوراٍت تدريبّية منُذ كنـُت في الرابعة من الُعـمر. 
أشـعُر بالفـرح حيَن أرقُص، وُأحبُّ تماريـَن الباليه التي تمنُح جسـمي الليونة، كما أصبَح لـديَّ كثيٌر من األصدقاء. 
وســّي، وكذلَك لـّمــا وقفُت على  شـعرُت بالسـعادة لـّمــا حصلُت على شـهادة تقدير مـن الـمركز الثقافــّي الـرُّ

المسرح، وقّدمُت عرضًا أماَم الجمهور، وسُأتابُع تطويَر مهاراتي في هذا الـمجال«. 

تيـمـا الّصويف )9 سنوات(: 
»بدأُت بتعلُّـم رقص الباليه لـّمـا كنُت في السـابعة من ُعمري، وقد شـّجَعني والداي على تعلُّـم هذا الفنِّ الرائع 
ب الـُمسـتمّر.  الذي ُأحبُُّه ألّنُه ُيعبِّـُر عن شـخصّيتي الـَمِرنة، وُيكِسـُب جسـمي مزيدًا من الليونة، وذلَك َعـْبـَر التَّدرُّ
شـعرُت بالفخر لـّمـا استطعُت الوقوَف على المسرح أماَم جمهور كبير، وأرغُب في االستمرار في التَّعلُّـم، وصوالً 

إلى مرحلة االحتراف«.

ناي جــــــورج )8 سنوات(: 
»بـدأُت بتعلُّـم رقص الباليه منُذ كنُت فـي الثالثة من ُعمري 
بتشـجيع مـن والَدّي، وشـاركُت فـي حفـِل الـمركـز الثقافـّي 
وســّي، وشـعرُت بالّسـعادة لـّمــا رقصُت أمـاَم الحضور.  الـرُّ

ـِمِه ألّننـي ُأريُد أن ُأصبَح  ُأحـبُّ رقَص الباليه، وسأسـتمرُّ في تعلُّ
راقصَة باليه في الـُمستقبل«.

وأنُتـنَّ
يا صديقاتي!

ـْلَن رقَص الباليه؟  هل ُتفضِّ
لِــَم ال َتـْحِرْصـَن على َتعلُّـِم 

هذا الفنِّ الراقي؟!  
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رسوم: زبيدة الطالع سيناريو: خليل بيطار
سينــاريـــــو

ورُة مغامراٍت وِعَبًا ُمـغامرُة عـَربِة القطارعندما تنطُق الصُّ

عربُة قطار قديمٌة مركونة، قّررْت أن 
ُتغامَر ألجِل العودِة إلى الـِخْدمة...

لِـَمـْن أشُكو هـّمـي 
ومللـي ووحدتي؟

ـفي عنِك خـفِّ
 يا جارَتنا العزيزة!

ال تقلقي! 
ُج  ُد، وُنفرِّ سنُغرِّ

ـك. َهـمَّ

يا صديقتي الّشمس! 
الُكلُّ َيـتـحّرُك، 

وأنا واقفة.
يِت َدْوَرِك،  أدَّ

ُرك. والجميُع ُيقـدِّ

أعددُت خّطًة لـُمغادرِة 
ُر الوصلَة،  مكاني. سُأحرِّ
وأِصُلـها بأّوِل قطاٍر قادم.

خّطٌة جّيدة. أدعـُم 
كّية. فكرَتـِك الذَّ

مرحبًا
 يا أصدقاء!

 أنا مسرورٌة بكم.

انظُروا، عربٌة 
موصولٌة بقطارنا! 

ُرّبـمـا َينقُلوَنـها إلى 
مكاٍن آخر.

قد َيأخُذوَنـها 
إلى رحبِة اإلصالح،

أو ُيلُقوَنـها في الـُمستوَدع! عربٌة ُشـجاعة! 
علينا أن ُنسانَِدها.

سنُـهديها ُأغنيًة.

أتوّقُع أن تلحَق عرباٌت 
أخرى مركونٌة
 بَعـَربتِنا هذه.

17أســامــة - العدد 835  كانون األول 2022 مأســامــة - العدد 835  كانون األول 2022 م16



رسوم: ورد سعود

إىل األعـلـى قصيــــــدة
ديـــــــــواُن طفـولتنــا

ِشعر: إبراهيم عباس ياسين

! انـَهَضا،  هـّيا يا زميَلـَتـيَّ
يا لها من عربٍة وشاِركا في الـُمغامرة!

ذكّيٍة ُمـثابِرة!

القطاراُت الّسريعُة
 ُتنـِجُد العَرباِت الـُمثابِرة، 

وال تنتظُر العرباِت النّـائـمة. 

إلى أيَن يذهُب 
القطاُر بهذه 

العَربات؟

قد ُيصلِـُحوَنـها 
وُيعيُدوَنـها إلى 

العمل.

أليسْت عرباٍت 
قديمًة جّدًا؟

ال أدري، لكنّنا 
لـم نتلقَّ أوامَر 
بإضافِة عَربات.

َمـْن أضاَف هذه 
العَرباِت القديمَة 

إلى القطار
 يا ُترى؟!

هذِه مـحّطُتـُه 
األخيرة.

سيعوُد سريعًا مَع 
العَربات الطَّـموحة.

بُكلِّ تأكيد،
 سيعوُد بها.

يا للعَرباِت 
جاعة! سنُغـنِّـي لها الشُّ

ُأغنية...

يا قطاَر العودِة ِسـْر
واسَتعـِجْل في الـَمِسير!

ما أحلى العودَة يا وطني! 
يا قطاَر العودِة ِسـْر...

ـــى األعـــلـــى أغــانــيــنــا إل
ــا ــن ــاِرُق ــي َبـــنـــاِدُقـــنـــا، َب

ــا ــن ــادي ـــى األعـــلـــى أي إل
األعــلى إلى  األعــلى،  إلى 

ــمــاواِت  ــاِر الــسَّ ــم ــأق اآلتيك َمـْجـــــَدُه  سنَـْرَفـُع 

مِس كالشَّ الفيـحــــاِء  ِمـَن 
ُتـنْبِئُكــــْم                   األّيــــاَم  َسـُلوا 

ُنــــــــورًا ألْنـَدُلِس َمـَشى 
َولَّـى ــذي  ال األمــِس  عــِن 

َمـــُنلـنـــا في أرِضنـــا وَطـــُن الـزَّ باْسـِمــِه  ُيسبِّــُح 
ُتـْتـــلى آيـــــًة  يبقــــى  القــلــــــِب  في  ِذْكــــــُرُه  وَيبَقـــى 

ــِهبُكـــــلِّ الَعــــْزِم َنـْبـنِيـــِه   ــِدي ــْف ـــ َن ــــــاألرواِح  وب  
ـْهال والسَّ ــطَّ  ــشَّ ال ـــروي  ن ــيِّ  ــْدس ـــ ــُق ال ِم  بــالــدَّ وَنـــــــْروي 

أعــــــلى إلى  أعــــلى  ِمـْن  مـِس  الشَّ ُدروِب  في  وَنـْمضـــي 

***

***

***

***

***
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وتتـمايُل  تسبُح  بُرؤيتها  الحظُّ  ُيـحالِـْفني  لـم 
واحدٍة  على  الـُحصوِل  في  ُيـحالِـْفني  ولـم  أمامي، 
منها. رأيُت صورًة لها بألواٍن مختلفة فحسب، فوقفُت 
مذهولًة أماَم جمالها، وأمضيُت وقتًا طوياًل، وأنا أنظُر 

إليها، وأتفـّحـُص أدقَّ تفاصيلها. كـم هي رائعة!

ُهــنـــاَك كثيـــٌر من 

واألشـياء  واأللـــوان  الـجمـــال 

الـُمذهلـة ِمــن حولِـنـا، وما علينا سـوى 

َفـها. البحث عنها لنغوَص في تفاصيلها، ونتعرَّ

إْن كانـت لديكـم معلومـاٌت لطيفـٌة كهـذه 

فأرِسُلوها إلينا.

 نحُن في انتظاركم.

 
ٌ

سمك
ُمقاتل!

مُك الـُمقاتل، ِمـْن أشهر  »بيتا سيامي« أو السَّ
ينة التي تـمتاُز بألوانها  أنواع سمِك الـزِّ

ـقة،  الزاهيـة وبزعانِفـهـا الـُمتدفِّ
ـمك الـُمقاتل  ـَب بالسَّ وقد ُلـقِّ

لِـَمــا يّتصـُف بــِه مـــن 
وُعـدوانّيـــة  شــراسـٍة 
فـُة  شـديدة، وهـذِه الصِّ
كـوِر  الذُّ علـى  ِحـكـٌر 
اإلنـاُث  أّمـا  فقـط، 
فإّنـها تّتصُف بالوداعة. 

يعيُش الّسـمُك الـُمقاتل 
الـمناطـق االسـتوائّية  فـي 

ين. الدافئة، وفي أجزاٍء من الصِّ

أسرار الطبيعة
يف ُكــلِّ خليَّـــٍة منجــُم أســـــرار

إعداد: ديمة إبراهيم

ق!»بيتا سيامـي« جماٌل ال ُيصدَّ
»بيتـا  أسـماُك  تتـمـّيــُز 

زاهيـة  بألـوان  سـيامي« 
تتبايـُن  الجمـال  رائعـة 

والُبـنِّــّي  األخضـر  بيـَن 
والُبرتقالــّي،  مـادّي  والرَّ
مـن  ُيـمّيـُزهـا  مـا  وهـذا 

أسـماِك الّزينـة األُخـرى. لـدى 
مك الـُمقاتل زعانُف ُمـتدّفقة، وأفواٌه مقلوبة  السَّ
ُسُه  ُتساعُدُه في التقاط الحشـرات للغذاء، أّما َتنفُّ

طح  فهو قادٌر على تنفُّس الهواء من السَّ
ُمـباشرًة ومن المياِه أيضًا.

ـى سمكُة »بيتا سيامـي«؟ كيَف ُتربَّ
إذا رغبُتــم فـي تربيتهـا داخـَل حـوض األسـماك 
فعليكـم أن َتـحِرُصوا على أن يكوَن ُطوُل الحوض 
بيـن )25( و)40( سـم، كمـا يجُب وضـُع الماء 
في الحوض قبَل أياٍم عّدة من اسـتضافِة الّسـمكة، 
سـي، وال ننسـى  وذلـك للحفاظ على جهازها التَّـنفُّ
إبقاَء الماء دافئًا كيال ُتصاَب السمكُة بالكَسل، وعليكم 
بتغطيِة الـحوض، فسـمكُتنا الّصغيرة قـادرٌة على القفز 

ثالَث بوصاٍت فوَق سطح الحوض.
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بريد األطفال
واحــــُة اإلبــــداع الطُّفــــويّل

وق يف  السُّ

في أحِد األيام، ذهبُت مَع أهلي إلى سـوٍق شعبـّي قريب 
راسة.  لكي نشترَي طاولًة للدِّ

ـوُق كبيرًا وجمياًل وُمـزدحمًا بالنّاس، وُمـمتلئًا  كاَن السُّ
بالبضائـع ِمـْن مالبـَس وأجهزٍة ُمسـتعَملة وحيوانـاٍت أليفة 

أيضـًا، وقـد كاَن الباعُة َيبيُعـوَن بضائَعـُهم بأسـعاٍر ُمـناسـبة، وفي أثناِء 
سيِرنا َسمعنا أصواَتـهم ُيـناُدوَن النّاَس ليأُتوا ويشتروا. 

كانِت البضائُع تمأُل كلَّ مكان. صحيٌح أّنـها قديمة، لكنّـها جميلٌة وجّيدٌة وصالحٌة لالستعمال، ومنها 
حاسّية القديمة.  حاسّي ودّلة القهوة النُـّ المالبُس، واألدواُت الـمنزلّية، مثل هاون َهـْرس الثُّوم النُـّ
تأّملـُت وجـوَه النّـاس الـُمتَعبيـَن من العمـل، ورأيـُت أعُيـنَهم 

الـُمتلّهـفة إلى مزيٍد من الـُمشتريَن لبضائعهم القديمة. اشتَرينا 
طاولـًة ُمناسـبة، كما اشـتريُت أربَع سـمكاٍت ذهبّيـة الّلون 
كـرى، وتعّلمـُت أنَّ على اإلنسـان أْن يعمـَل ويـجتهَد  للذِّ

لكي يكسَب ُلـقمَة العيش.

ملياراُت النُّـجوم، وكثيٌر من الماء. مالييُن 
اليرقـات والفراشـات التي تطيُر بسـعادٍة حوَل 
النُّـجوم، أجل بسـعاَدة... سـعادة! يا لـهـا من 
كلمٍة رائعة! تتأّلـُف من خمسـِة أحُرف، ولكْن 
عب  عـِب إيـجاُدها! كم مـن الصَّ كـم مـن الصَّ

اإلحساُس بها!
َدُعوني ُأسـافر إلى ضوء الّشـمس الّساطع. 
َدُعونـي أرُقـص على القمـر. َدُعونـي أقفز من 

نجمـٍة إلى نجمـة. َدُعوني ُأصبـح صديقًة للقمر 
والكواكب والنُّـجوم. 

ـحاب، وأتسـاقَط مَع قطـرات الـمطر على  ُأريـُد أْن أكتشـَف العالــم، وأنـاَم على السَّ
األرض، وأسـمَع الـُموسـيقا الهادئة، وأسـتيقَظ مَع صوت العصافير. َدُعوني ُأسافر 

إلى مدينة األحالم. 
أجـل، َدُعونـي، واترُكـوا لــي ُحـّرّيـتـي. أّمــا أنـا فسـأدُعوكم إلـى أن 

ـُقـوا فـي أفكاركـم، وَتـْرَحُلـوا إلـى أبعد  ُتسـافِـُروا وُتـحلِّ
األماكن، وأنُتـم في أماكنِـكم، لَتـكَتِشـُفـوا الـحياَة من 

جديـد، ألّن الحياَة جميلٌة في نظِر َمـْن 
َيـْفـَهـُمـها.

َدُعــوين !

شهد رصيصشمس فكرت برهوم
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فنانو المستقبل
ة حريَّ يف ريشتهم ألواُن الطَّيف السِّ

ليان نشار

ناجي فارس آدم الشمري

هزار أسعد حمزة جوني

ألمى عبد اللطيف

يوسف ال المضر عيسى

نغم صالح
علي يوسف
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  َمـَحـّطــات
ِمـْن ُهـنا وُهـناك...

إعداد: بتول يوسف

ـحـيَنة الطَّ

تنساُب طرّيًة ناعمًة كالحرير، وتذوُب في أفواِهـنا، فنُـحّلـُق 
مَعها إلى ألـذِّ النّـكهات. صانعُة الفرح لألطفال حين ُيضاف إليها 
ّكر، وصانعُة الفرح للكبار حين ُتضاُف إلى مأكوالٍت ُمتنّوعة.  السُّ

تعالوا معي ُأعّرفكم ماّدتنا الجديدة واللذيذة يا أصدقائي!

واآلن أصدقائي! 

أرجو أن تكوَن معلوماتي 

قد نالت إعجاَبـُكم! إلى الّلقاء 

مَع معلوماٍت جديدة ولطيفة 

سأختاُرها بعنايٍة ألجلِـكم.

ما هـَي؟ 
وكيَف ُتصَنـع؟!

لَِسـة، وهي مـن أصٍل عربـّي،  ُف الطَّحينَة بأّنـها صلصٌة سـميكٌة كالعجينة السَّ ُتعـرَّ
والكلمـُة ُمشـتّقٌة مـن الفعـل »َطـَحـَن«. ُتصنَُع مـن ُعصارة ُحبـوب الّسمسـم، إذ ُتنَقُع 
الـُحبوُب في الماء، ثـّم ُتسَحُق لفصِل النّـخالة عنها، وُتنَقُع الحبوُب بعَد ذلك في المياه 
الـمالـحة، فتغـرُق النّـخالة، وتطُفـو 
الحبـــوُب عـلى السـطــح، 
ثـمَّ  ـص،  فُتؤَخـُذ، وُتـحمَّ
ُتطَحـُن لنحصـَل منهـا 
على العجينة الـّزيتّية.

تدخـُل الطَّحينـُة فـي صناعِة كثيٍر مـن الحلويـات والـمأكوالت 
الـُمحـاّلة كالحـالوة الطَّحينّية والحـالوة الّسمسـمّية، كما ُتضاُف 

إلـى كثيٍر من األطبـاق الـمالـحة كالـحّمص 
والكفتـة،  ـمك  والسَّ والـُمتّبــل 

فُتضفـي عليهـا نكهـًة رائعـًة ال 
ُتوَصف.

ُمضاّدة  للطَّحينة خصائُص 
لألكسـدة، وهي جّيدة للبشـرة، 
يـوُت التـي تحتويهـا بـذوُر  فالـزُّ

الّسمسـم تمنُع ُظـهـوَر التَّـجاعيد، 
كمـا ُتعـدُّ مصـدرًا ُمـمتازًا للكالسـيوم، 

وال سـّيـما لـمـن يشـعُر باالنزعاج من الحليب 
وُمشتّقـاته، وهي مصدٌر غنـيٌّ بالبروتين أيضًا.

لـّذٌة وفائدة...
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رسوم: أحمد حاج أحمد   قصة وسيناريو: ضحى جواد
سينــاريـــــو

ورُة مغامراٍت وِعَبًا ًعندما تنطُق الصُّ
ـَطـفاء جّدا

ُ
جرياٌن صغاٌر ول

ديد. أشعُر بالـحرِّ الشَّ

جاع! أنا الفارُس الشُّ

أوووف...

سأفتح النّافذَة لـتـهويِة الُغرَفة.

ياه! لقد انكسَر 
مقبُض النّافذة.                                                                

لن نستطيَع َفـْتـَح 
النّافذة بعَد اآلن.

ال تقلقي يا ُأختي! 
أنا عالء العبقرّي!

ها قد َفـَرْغُت...سُأصلِـُح مقبَض النّافذة.

انتبْه يا عالء!
الااا...

ُمستحيل! 

لقد َثـبَّـتُّـُه جّيدًا!

أنا أعرُف َمـْن يستطيُع 
إصالَح النّافذة. 

أصلِـْح مقبَض النّافذة.ِمـْن َفْضلِكبابا!

ليَس اآلَن 
أنا مشغوٌل جّدًا.                               يا بنتي!

سُأْصلِـُحها حيَن أْفـَرُغ 
ِمـْن عملي.

بعَد يوَمين... 

انُظـْر يا عالء! ما هذا الذي 
على  رفِّ النّافذة؟

ِمـْن أيَن جاَءْت 
أعواُد القشِّ هذه؟

َمـْن َوَضَعـها عنَد 
النّافذة؟

وكيف؟ 

هذا 
غريب!                          

النّافذُة عاليٌة 
وُمـغَلقٌة منُذ يوَمين!                           
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ال تقلقي
أنا الـُمحّقُق العبقرّي.  يا ُأختي!

سأكتشُف الفاعلين.

ِمـْن ُهـنا 
سُأراِقُب
 جّيدًا.

تعالـي بُسرعٍة يا ُعال! لقد عرفُت 
َمـْن يـجلُب أعواَد القشِّ إلى النّافذة!        

ولـمـاذا تفعُل 
العصافيُر 

ذلك؟                                                     

يبدو أّنُه أصبَح 
لدينا ِجيراٌن ُجـُدد.

جيراٌن صغاٌر وُلـَطفاء جّدًا.

يأتي األُب إلصالِح النّافذة.                                           

ناِوْلـني 
الـِمْطرقَة 
يا عالء!

ال، يا أبي!
َتوّقْف

أرُجوك!

ستـخاُف العصافيُر،
 وقد َتـهُجـُر الُعّش.

ـُل إصالَح النّافذة سنُؤجِّ
 إلى وقٍت آخر...

ما أجمَلـها!

بعَد أسابيَع عّدة...

يبدو أّن عدَد جيرانِنا قِد ازداد. كم هي 
صغيرٌة وجميلٌة هذِه األفراخ!

غيرُة َتتعّلـُم الطَّيران...وَتنـُمو سريعًا.إّنـها تأُكـُل كثيرًا. العصافيُر الصَّ

أُيـمكِـنُني اآلَن إصالُح النّافذة؟

أجل، يا أبي! ال خوَف 
على العصافير بعَد اآلن.                       

وأنا الـُمساعُد 
العبقريُّ ُمستعدٌّ 

للـُمساَعدة.

وداعًا يا ِجيراَنـنا اللُّـَطفاء!
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فّكر معنا
لنَُحـلَّ هــذي الـمسـألــة!

إعــداد: ديمـة إبـراهيـم

حلـــــــــــول »فــــــّكر معنــــــــــــــا«
 للعـدد )834( تشرين الثاين 2022

متاهة:
ُمسـاعدَة  تسـتطيُع  هـل 
فـي  الـمسـكين  الفـأر 
حـّبـات  إلـى  الُوصـوِل 
فـي أسـرِع وقـٍت  الُفسـتق 

ُمـمكِــن؟

42

11

35

42

21

25

46

32

39

49

14 46

18

63

25

28

حلُّ 
»دّقة الـُمالحظة«:

حلُّ 
»َمِلك الّرياضّيات«:

ُمرّبعاُت 
األرقام:

امأل الـُمربَّعات بأرقاٍم ُدوَن 
تكـرار للـّرقم الواحـد مّرتين، 
بحيُث يكوُن مجمـوُع األرقام 
ضمَن الـُمربَّعات أفقّيًا ووترّيًا 

يساوي )12(. 

ـّر: كلمُة السِّ
اشـطْب أسـماَء االختراعـات 
ــّر،  اآلتية لتحصَل على كلمِة السِّ
لـُمختـرِع  األّوُل  االسـُم  وهـي 
ـن ِمــْن ُمكـبِّــِر  النَّــوع الـُمحسَّ

وت: الصَّ
بوصلـة – ُمكّيـف – مقيـاس 
– هاتـف – ورق – مجهر 
– بيانو – طائرة – دّراجة 

- مصعد.

ب م س ا ي ق م

و ص ف ي ك م هـ

ص ع ق ر و س ا

ل د ر هـ ج م ت

ة ة ج ا ر د ف
ر إ ة ر ئ ا ط
ن و ن ا ي ب

)C( ـْكـل الشَّ
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ّ
صناعُة القـش بصمات شرقية

  ِمـــــن إبــــــداِعهـــْم َنْقتبـس...

إعداد: رامه الشويكي

أو ِسالالً  أطباقًا  يومًا  أّنـكم شاهدُتـم  في  أصدقائي! ال شكَّ 
التي  الـحرفَة  هذه  معًا  نتعّرف  تعالوا  القّش.  من  مصنوعًة  نًة  ُملوَّ

تقوُم عليها أياٍد ُسورّيٌة منذ الِقـَدم! هـّيا بنا!

ضر 
بنَي الـمايض والـحا

في الماضي، كانِت 

مـن  الـمصنوعـُة  ـالُل  والسِّ األطبـاُق 

القـّش ُتسـتعَمـُل يومّيـًا كأدواٍت فـي الـمنزل، 

ُيوَضـُع فيها الـُخبُز والـُحبـوب، وكانْت ُتصَنـُع من 

القـّش أدواُت حفـِظ الطعـام واللبـاس ومصنوعـات 

خاّصـة بالـُحلــّي، وغيـر ذلـك... أّمـا اليـوم فإّن 

هـذه الـمصنوعـات ُتسـتخَدُم لتزيين ُجدران 

البيـوت، فقد تـحّولـت إلى ُتـَحف 

فّنـّية.

ِحـرفٌة يدوّيٌة ُتراثّية
صناعُة القّش حرفٌة يدوّيٌة 
القـشِّ  علـى  تعتمـُد  ُتراثّيـة 
الـمأخـوذ من ُسـوِق سـنابِل 
القمـح وِمــن نبـات قَصـب 
ُيسـتعَمـُل  الـذي  الـمكنـس 
ــّلة  السَّ أو  الطَّـَبــق  لحشـوِة 
القـشُّ  عليـِه  ُيـَلـفُّ  بحيـُث 
، إضافًة إلى عيدان  الذي ُيعـدُّ
عير وقّش القصب وُقشور  الشَّ
أساسـّيًة  مـاّدًة  الخيـزران، 
واألطبـاق  ـالل  السِّ لصناعـِة 

ُمتعّددة االستعمال.

ناعة طريقُة الصِّ
بعَد حصاِد القمـح، ُيـخَتـاُر الـجّيُد 
ـنابل، وُيرَبُط فـي ُحـَزم،  ِمن ُسـوِق السَّ
وُيعلَّـُق، حّتـى بداية فصل الشتاء للعمل 
وُق في الماء حّتى ُتصبَح  به، ُثـّم ُتنَقُع السُّ
لـّينًة، وُتـخَتـاُر ثالُث قّشات، وُتـجَدُل 
فيـرة، ثــّم ُتـَلـفُّ دائرّيـًا لصناعة  كالضَّ
الُعقدة األساسّية، ثـّم ُتدَخـُل الـحشوُة 
نُة من القشِّ الّطرّي الرفيع الذي  الـُمكوَّ
ُيـَلــفُّ حـوَل الُعقدة، وُتثـبَّـُت الدوائُر 
الـُمْلـَتـّفُة بعضها حوَل بعٍض بوسـاطة 

قّشة ُتدَخـُل في الـمخرز.
ُن القشُّ الـمصبوغ لُيسـتخَدَم  وُيـلوَّ
بـحياكـِة  الطَّبـق، وذلـك  فـي زخرفـِة 
أشـكاٍل هندسـّية ُمـتناظرة كالـُخطوط 
الـُمنكِسـَرة أو الـُمتعّرجـة والـُمثّلثات 
الطيـور  وبعـض  والنُّـجـوم  واألزهـار 

والحيوانات.

واآلن يا أحّبائي!

 ما رأيكم في أن ُترِسُلوا 

إلينا مزيدًا من الـمعلومات عن 

صناعة القّش لننُشَرها لكم في باب 

ور  »بريد األطفال« مَع الصُّ

الـُمناسبة؟
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عـــــــامـــــــُة  النَّ
يــــــران ــــــــُم الطَّ

ّ
تتعل ُمرتجمة

، وها هي ذي جوزفين، نعامٌة لطيفة. ها هو ذا إرنست، دبدوٌب شقـيٌّ
على  سيرًا  تـمشي  فـجوزفين  أبدًا،  يطيُر  ال  الـُمضحُك  الطَّائُر  هذا 

األقدام.
سأَل إرنست صديقَتـُه: لماذا ال تطيرين؟

أجاَبـْتُه: لـم ُيعّلـمنْـي أحٌد الطَّيران.
قاَل إرنست: حسنًا، أنا سُأعّلـُمـك.

جوزفين  بتعليم  إرنست  وبدأ 
واستمتَع  الــطَّــيــران،  مــبــادَئ 

على  ْســم  والـــــرَّ ــْرِح  بــالــشَّ
لكنَّ  الكبيرة،  الّسبُّورِة 
جوزفين لـم َتـِجْد في ذلَك 

أيَّ ُمـتعة.
اقترَح إرنست: حسنًا، 
التَّـطبيـــِق  إلى  لِننَتـِقـــْل 

العملـّي.
لكنَّ جوزفين خائفٌة من الطَّيران.

َطـْمـأَنـها إرنست قائاًل: ال تقلقي! كلُّ شيء سيكوُن على ما ُيرام. هـّيا، افردي جناَحيِك على نطاٍق واسع، ثـمَّ 
اجعليهما يصعداِن وينزالِن مرارًا وتكرارًا، أسرع، أسرع!

يا للـخسارة! جوزفين لـم َتـطِـْر. 
تفـّحـَص إرنست جناحيها لـمعرفِة الـُمشكلة، لكْن يبدو أنَّ ُكلَّ شيء على ما ُيرام، فلماذا لـم تستطْع جوزفين 

الطَّيران؟
با معًا في ُكلِّ مكان، وَقَضْت جوزفين وقتًا رائعًا. تدرَّ

قاَل لها إرنست: رفرفي بجناَحيك!

ما  شيئًا  يبتكَر  أن  إرنست  حــاوَل 
لـُمساعدتِـها، لكْن ُدوَن فائدة.

جوزفين  لكنَّ  شتَّـى،  بُطرٍق  حاوال 
ما  يعرُف  إرنست  َيُعْد  ولـم  َتـطِـْر،  لـم 

سنطلُب  فكرٌة:  لُه  خطَرْت  فجأًة،  يخترع. 
إلى الطُّيور األُخرى ُمساعدَتنا.

البطريُق لـم يعرْف، وطائُر الكيوي 
لم َتـُكْن لديِه أيُّ معلومة، ولـم َيـُكْن 

لالهتمام  ُمثيٍر  شيٍء  أيُّ  الببغاء  لدى 
لـُيـخبِـَرُهـما به. 

لن  ُرّبـمـا  وقالت:  جوزفين،  تنـّهـدْت 
أستطيَع الطَّيراَن أبدًا.

نرجــع  دعينــا  إرنســت:  أجاَب 
أدراَجـنــا إلى الـمنزل، وفي نهــايِة 

الـمطاِف سوَف تستطيعين.
بدا الطريُق لهما ال نهايَة لـُه، وبدأ 

إرنست يشعُر بألـٍم في قدَميه. 
اركْب  جوزفين:  لـُه  قالْت 

على ظهري.
خطواٍت  َمَشْت  البداية،  في 

قلياًل،  أسرعــْت  ثــــّم  جـــدًا،  بطيئًة 
ثـّم أسرَعْت وأسرَعــْت... بـــدأْت 

بالـجري بُسرعٍة كبيرة إلى درجــِة 
أنَّ إرنست شعَر كأّنُه يطير، فقــاَل 

لها: 
ساقـــاِك سريعتــاِن جّدًا، 

وَلْسِت في حاجٍة إلى َتعلُّـِم 
أْن  ما رأُيِك في  الطَّيران. 

باحَة  السِّ ُأعـلِّـَمـِك 
بَدالً ِمـن ذلك؟!

رسوم: نهى العثمان ترجمة: كاتبة كاتبة قصة: كاتارينا ماكوروفا
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ـــــــــة قصَّ
احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل



رسوم: غالية اليوسف

ْف اكتشْف وَتعرَّ
رحلٌة جديـدة ومعلومٌة مفيدة...

إعداد: سمر تغلبي

3
عضــــالُتـنـــــــــــا 

ــُم الـُمـثيـــــر
َ
هـــذا العــــال

أحـّبـائي األطفال! ما أجمَل االبتسـامات على ُوجوهكم! هذه االبتسامات 
التـي ال ُيـمكُن أن تظهَر ِمــن ُدوِن العَضالت! نعم، ال َتْســَتغِرُبوا، وهـّيا ُنتابع 
ـد أّنـُكم تنتظـُروَن مزيدًا من الـمعلومـات حوَل العضالت.  معـًا، فمَن الـُمؤكَّ

أليَس كذلك؟!

للعضالِت أشكاٌل ُمـختلفة
بالتأكيد يا صغاري! كلُّ حركٍة تقوُموَن بها، مهما 
كانـت صغيرًة، تتــمُّ بفضِل تقلُِّص عضـالٍت ُمعيَّنة 
واسترخاِء عضالٍت ُأخرى. ِمـْن أشكاِل العَضالت: 
كُل الدائرّي  ـكُل الـمغزلـّي كعضلة الَعُضد، والشَّ الشَّ
كعضلـة الشـفتين، والّشـكُل الـمروحـّي كعضالت 

الّصدر، والشـكُل الـُمسطَّح كعضالت البطن، وغير 
ذلَك من األشكال.

أهـّمـّيُة ارتباط العضالت بالِعظام
ـَيت العضالت  ـَل هيكَل الجسم، وُتساعدنا في الحركة، ولذلَك ُسـمِّ ترتبُط العضالُت الـُمخطَّطُة بالِعظام لُتشـكِّ
ُك  ـالِن رافعًة ُتـحرِّ الـهيكلّية، فالعضالت هي التي تشـدُّ العظاَم ليقترَب بعُضها من بعض أو يبتعد. إّنـُهـمـا معًا ُتشـكِّ
األعضـاَء الـُمختلفة للجسـم بسالسـٍة وعلى نحٍو إرادّي، وال ننسـى ُهـنا أّننا نتـحّدُث عن العضـالت اإلرادّية، وأنَّ 

جهاَزنا العصبـّي هو الذي َينُقـُل إليها أْمـَر الحَركة.

ـّوِتـها
ُ

تـختلُف العضالُت يف ق
جَلين  قـد يقوُل العـُب ُكـرِة قـدٍم مثـاًل إنَّ عضـالِت الـرِّ
هـي أقوى العضـالت، فهـو يلعُب ُكـرَة القـدم وَيركُل 
الُكـرَة بُقـّوة، فنُـجيُبـُه بـأنَّ هذا غيُر صحيـح، فأقوى 
العضالت في الجسـم هي تلَك التـي تجعُلنا نمضُغ 

الطعـاَم، وال تتعـب. هل 
يــومـًا  شـعرُتـم 
بالتَّعـِب، وأنتـم 
تأكُلون؟ بالتأكيد 
ال، وهـذا بَفْضـِل 

الصغيـرة  العضلـِة  تلـَك 
يِن بعضهما ببعض.  التي تربُط الفكَّ

هل أعجَبـْتـُكم 

هــذه الـمعلومــات

َم  يا أصدقائي؟! انتظُروني ألُقدِّ

إليكم الـمزيَد في األعداد 

الـُمقبلة! أُِحـبُّـكم!
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رسوم: ريم سريول قصة وسيناريو: سريعة حديد
سينــاريـــــو

ورُة مغامراٍت وِعَبًا !عندما تنطُق الصُّ
ً
نعم، انُظري إلى األعلى مّراٍت عّدة، وكذلَك إلى األسفل، أمٌر جميٌل حّقـا

وإلى اليميِن واليساِر أيضًا.
رياضٌة 
للعين؟

  أمٌر جميٌل 
حّقـًا!

حاضر، 
سأغسُل عينَـيَّ 

بالماء البارد.

فِـْلـُم كرتون ُمـدهش!
 سُأشاِهُد فِـْلـمًا آَخر.

ُرورّي  ِمـَن الضَّ
إغالُق التِّـلفاز 
لُتريحي عينيِك 

يا هبة!

سالي!
 انُظري إلى 

طريقة تحضير 
هذا الّطعام 
هـّي.  الشَّ

سأطلُب إلى 
ُه لنا. أّمـي أن ُتِعدَّ

لقد انتقلْت إليِك 
أشّعُة الهاتف 
الـمحمول! 

سَتشُعريَن بتعٍب 
في عينيك بال شّك.

بصراحة، أشعُر بألـٍم في عينَـّي.
استعملي الهاتَف الـمحموَل ُمّدًة قصيرة،

وُقومي بحركاٍت رياضّيٍة لعينيك.

 كذلَك سيري 
في الهواء الطَّلق، 

وانُظري إلى البعيد، 
فهذا ُيبِعُد الجفاَف 

عن عينيك.

ُشكرًا لِك
يا سالي!

 لقد شعرُت 
احِة  بالـرَّ

حّقًا.
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ُكـُتـب

لنتمّكَن من رؤية األشياء الصغيرة بأحجاٍم كبيرة نستخدُم العدسَة الـُمكبِّرة، 
َغر نسـتخدُم الـمجهر، أّما إذا  ولنتمّكَن من ُرؤيِة األشـياء التـي في ُمـنتهى الصِّ
أَرْدنا رؤيَة شيء بعيد، ويبدو صغيرًا جّدًا، نستخدُم »التلسكوب«. نتعّرُف تلَك 

األدوات في قصة »عين ثاقبة« من سلسلة »أطفالنا/ علوم«.
رسوم: آنكيتا ثاكور.  ترجمة: مهند العيسى.       

ضفدعاِن عاشـا ُمـنفِصَليـن في مدينَتيـن ُمـختلفَتين، فلم ُيشـاهْد أحُدهما 
اآلخـَر، ولـم يسـمْع عنـُه شـيئًا، وذاَت يـوٍم رغـَب كلٌّ منهمـا في رؤية شـيٍء 
خارَج عاَلـِمـِه الخاّص. نتعّرُف الـمزيَد بقراءة قّصة »الّضفدعان« من سلسـلة 

»أطفالنا/ إبداعات«.
ترجمة: سالم الفاضل.                   رسوم: زبيدة الطالع.

ـهـا الفقيرة فـي عّلـّيـة صغيـرة. أماني ترسـُم وتعيُش  تعيـُش أمانـي مـَع أمِّ
أحالَمـهـا وُأمنياتها في تلك العّلـّية. نتعـّرُف معًا أحالَم أماني في قّصة »أحالم 

العّلـّية« من سلسلة »أطفالنا/ قّصة«.
رسوم: عالء ديوب. قصة: صبا منذر حسن.  

بلُّوطة شـجرٌة جميلة، تحمُل على أغصانِـها ُأرجوحًة وعشَّ عصافير، وفي 
بطنِـها ُجـْحـُر سـناجب، وتحَت ظلِّـها يقضي النّاُس ُنزهاتهم. لنقرأ معًا قّصة 

جرة بلُّوطة« من سلسلة »أطفال ُمـبدعون«. »رحلة الشَّ
قصة ورسوم: ُسـمّو باسل رشيد.

َمـِن اخترَع الطبَخ، وابتكَر البسـتنة؟ وكيَف تـمّكنت األّمـهاُت في العصور 
القديمة من الّزراعة وتقديم األطباق الّشهّية؟ وكيف تطّورْت تلك االكتشافات؟ 

نتعّرُف ذلَك في قّصة »اختراع الّطبخ والبستنة« من سلسلة »مكتبة الطفولة«.
ترجمة: سالم عيد.                 رسوم: محمد مارديني.

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

عنٌي ثاقبة

ـّية
ّ
أحالُم العل
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ـفدعان الضِّ

ـبخ  اخرتاُع الطَّ
والَبْستنة

إعـــــــداد: ســـــــالم الحمـــــــد

ـــــــــة قصَّ
احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

رسوم: رند الدبس قصة: ديمة إبراهيم

صدييق األرنب

ذاَت صباح، سمَع األرنُب، وهو يتجّوُل في الغابة، صوتًا يئنُّ طالبًا النَّـجدة، فاقترَب بحذر، فوجَد ُسَلحفاًة عالقًة 
تحَت ُغصٍن أكبر منها. أمسَك الُغصَن، وَرَفـَعـُه، وخلََّصها، فَشكَرْتُه. 

ـُر في  ـه، فأمسـَكـُه، ورفَع رأَسُه نحَو الُعشِّ ُيفكِّ تابَع األرنُب جولَتـُه، فُفوجَئ بفرخ صغير يبُدو أّنـُه سـقَط من ُعشِّ
طريقـٍة إلعادتِه، فرأْتـُه العصفورُة األّم، فظنّْت أّنُه ُيريُد أن ُيؤذَيـها، فنقَرْتُه في رأِسـه، فهرَب إلى أقرِب ُجـْحـٍر، ومَعُه 
رًة  الفرخ، واختبأ، فظنِّت الُعصفورُة أّنُه سـرَق صغيَرها. طلَبْت إلى الطُّيوِر الـُمسـاعدَة، فاجتمَعْت، وصرَخْت ُمـحذِّ

األرنَب ِمـْن أن ُيؤذَي الفرخ.
َلحفاُة ُمصادفًة بالمكان. علَمْت بما حدث، فطلَبْت إلى الُعصفورة أن تسمَح لها بأن تتحّدَث مَع األرنب. مّرِت السُّ

َلحفاُة: صديقي األرنب! لِـَم أنَت ُهـنا تحتجُز الفرخ؟ قالِت السُّ
أخبَرها بالحقيقة، فضحكْت، وأخبرِت الُعصفورَة، فهَدأْت. 

ـه، فَشـكَرْتُه،  خـرَج األرنـُب مـن الـُجـْحــر، وأعـاَد الفـرَخ إلى ُأمِّ
واعتذَرْت إليه. 

َلحفاُة، وهي ُتـمِسُك يَد األرنب: هذا صديقي! قالِت السُّ
إّنُه لطيٌف، وال ُيؤذي أحدًا.
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ـتاِء الـَخـيِّــَرة! اْنـَهـِمــري بـَمطـِرِك العذِب فـوَق روابينـا وُحقولِـنا  يـا غيـمــاِت الشِّ
وُبيوتِـنـا وأرِضنـا ُكـلِّـهـا، ليزَدِهـَي ُكـلُّ شـيٍء ِمـْن حولِـنـا، ولَيـُعـمَّ الـخيـُر والـجماُل 

فـي ُكــلِّ مـكان... اْنـَهـِمــري أّيـُتـها الغـيـمـاُت فوَق ُقلوبِنـا النَّـابضـِة بالـُحبِّ 
واألمل، واْسـقي أحالَمها وُطموحاتِها، وارُسـمي داِخـَلها عالمًا ِمـَن الـُحْسِن 

نَة والعصافيـَر البريئَة  ال ُيضاِهـيـِه ُحْسـٌن. أْطلِـقـي فيها الفراشـاِت الـُملوَّ
واألزهـاَر الَعـطِـَرة، واْجَعـلِـيهـا ُتـْقبِـل على الـحياة بُكــلِّ ثقٍة وإصراٍر 
وَتـفـاُؤل... إّننا جيُل العمِل والعطـاِء والبِـناء. ننطلُق ِمـْن حاِضرنا بِـجدٍّ 
واجتهـاٍد وجـدارة، وأْعـُيـنُنا تنظُر إلى ُمسـتقبٍل واعد سـيكوُن فيِه الـخيُر 
لنـا جميعًا ولوطنِنا الذي ُنـِحـبُّـُه ونعمـُل ألجلِه، لنَـْبـنِـَيـُه، وَنـِزيَدُه ِرفعًة 

وَحضارًة وازدهارًا.


