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  قد تبدو العودُة إىل املدرسِة لبعٍض منا عودًة سعيدة... 

أوقاُتنا،  تنتظُم  الزمالِء واألصدقاِء، وبها  إىل  نعوُد معها  إذ 

الشمِس  برائحِة  املمزوجَة  النديَة  الصبِح  رائحَة  ونشمُّ 

املذاكراِت   بعبِء  شعورِنا  رغَم  وذلَك  واملطِر،  والريِح 

مستوياِتنا  ندرَِك  يك  منها  البدَّ  أنُه  ومعرفِتنا  واالمتحاناِت، 

املعرفيَة والعلميَة، ومدى اجتهاِدنا وصالبِة إرادِتنا ووعِينا 

ووطنَنا  ومجتمَعنا  أنفَسنا  بِه  نفيُد  مستقبٍل صحيٍح  لبناِء 

َـُّه. ورمبا العاملَ ُكل

مْن غريه،  كثرياً   أو  قلياًل  ويستثنيِه  َيِيُز جيَلنا  ما  إنَّ      

ويجعله أكرَث ذكاًء ووعياً وأوسَع اطالعاً وثقافًة وأكرَب أحالماً 

املعرفِة  عاملَ  يف  رسيٍع  تطوٍر  مْن  يشهُدُه  ما  وطموحاٍت، 

تلفزيونيٍة،  فضائياٍت  من  االتصاِل  ووسائِل  التكنولوجيِّ 

وهواتَف خلويٍة وشبكِة إنرتنيت، دخلْت بيوَتنا ومدارَسنا، 

أكرَث  ويافعنَي  صغاراً  األطفاَل  نحُن  يجعـُلنا  الذي  األمُر 

معرفًة بالعاملِ، وقْد غدا مثَل قريٍة صغريٍة نستطيُع معرفَة 

كلِّ يشٍء عنها. 

الذيكُّ حّقاً هو مْن يعرُِف كيَف يستخدُم ذكاَءُه     ولكِن 

العلِم واملعرفِة يف  نيِل  املثابرِة عىل  ويستثِمرُه، وذلَك عرَب 

املنطقيِّ  التفكرِي  إىل  سبيُلنا  وحَدُه  فالعلُم  املياديِن.  شتَّى 

السليِم. والذيكُّ مّنا هو مْن يتِلُك عقاًل شّكاكاً ال يستسلُم 

بسهولٍة لنيِل املعلوماِت واملعارِف التي قْد تأتينا مْن عقوٍل 

وُتلقى عىل أسامِعنا  بٍة،  ُمخرِّ ُمغرضٍة  أو  جاهلٍة ومتخلِّفٍة 

واملواقِع  التلفزيونيِة  الفضائياِت  بعِض  ومْن  محيِطنا،  مْن 

واملجالِت،  الصحِف  بعِض  مْن  أو  العديدِة،  اإللكرتونيِة 

وغريِها.

ن عقولَنا ويساعُدنا عىل جعِلها مثَل     العلُم وحَدُه يحصِّ

غرباٍل ُينّقي الحبوَب مَن الشوائِب، ال كإسفنٍج يتصُّ كلَّ 

يشٍء، فال نعوُد َنِيُز الغثَّ ِمَن الّسمنِي.

وكّل عاٍم  وأنتْم ووطُننا بألِف خرٍي. 

كل يتكلم بطريقته

  �ص 26

كيف اأنقذت الدجاجة الديك

  �ص 10



سيناريو : جهاد عبيد
رسوم : غاندي منصور

العـودة 

ملخص ما نرش

) احللقة اخلام�سة(
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سلمى : ماذا عْن هواياِتَك، سيُد بالٌع ؟

بالع  : أعشُق ركوَب الحمرِي وأبرُع فيِه!

دجاجٌة ُتدِخُل رُجَل األعامِل 

مَن الخوِف والذعِر .الكبريِ “ بالع أجمعني” يف نوبٍة 

كانْت مهمًة صعبًة!

عِلَم األصدقاء أن معمل السيد بالع أجمعني هو سبب تدمري

أرايض قرية العم أيب محمود، وبعد فشل كل محاوالتهم للقائه

تنكر ماهر وسلمى بزي صحفيني ملقابلة السيد بالع أجمعني.
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املدير

يسعدنا أن تكون ضيف الرشف .

عالقتي بالجمعيِة الفالحيِة ؟!.. ممتازٌة ؛ملاذا ؟!!



ُيتبع ..
العدد �688

بق بق بقيق .. 

بقبقبقبيق...



كتابة: محمد حنانا

نيكولو  باغانيني   1782 ــ 1840

هو عازف كامن ومؤلف إيطايل. درس العزف عىل يد والده 

ثم عىل يد آخرين. قام بجولته الفنية األوىل وهو يف الثالثَة 

الكامن  آللة  مقطوعات  لنفسه  وألف  عمره،  من  ََة  َعشرْ

صعبًة ومعقدًة ليك يعزفها يف تلك الجولة.  ُدعي إىل فيينا 

فقدم فيها كونشتو للكامن من تأليفه، فأثار ضجة كبرية 

يف األوساط املوسيقية. ومن فيينا انطلق إىل برلني وباريس 

ولندن، وقد حصد من جولته هذه ثروة طائلة، وأكد مكانته 

مؤلفاً وعازفاً بارعاً ال يجارى. إال أن صحته تدهورت فعاد 

وهناك   1838 عام  باريس  إىل  رجع  ثم  للراحة.  بارما  إىل 

َثُقَل عليه املرض)كان مصاباً برسطان الحنجرة(، وتورط يف 

مشاكل مالية مام دفعه إىل اللجوء إىل مرسيليا، ثم إىل نيس 

حيث تويف بعد الوصول إليها بقليل.

اعتمد باغانيني يف مؤلفاته املوسيقية عىل مهارته املذهلة 

مل  الكامن  عىل  العزف  يف  أساليب  ابتكر  فقد  العزف.  يف 

تكن معروفًة ملن قبَله، فكان، مثاًل، يعزف مقطوعة كاملة 

عىل وتر واحد بعد أن ينزع أمام الجمهور األوتار الثالثة 

األخرى. كام ابتكر أساليب باهرة يف حركات قوس الكامن. 

وكان ما يفعله يثري إعجاب املستمعني إعجابا جنونياً، حتى 

إن بعضهم ظنه  ساحراً أو أنُه حلَّ فيِه عفريٌت. 

نذكر أيضاً أن باغانيني كان عازفاً ماهراً جداً آللة الغيتار. 

وقد ألف لهذه اآللة أعامالً متنوعة غايًة يف الصعوبة.

الكامن،  آللة  كونرشتوات  ستة  باغانيني  أعامل  تتضمن 

ومجموعة من التنويعات آللة الكامن مع األوركسرتا وآللة 

الكامن  آللة  كابريساً  وعرشين  وأربعاً  املنفردة،  الكامن 

املنفردة )ال تزال هذه الكابريسات حتى يومنا هذا تشكل 

آللة  سوناتاً  ََة  َعرشرْ واثنتيرْ  املهرة(،  الكامن  لعازيف  تحدياً 

الكامن والغيتار، إىل جانب أعامل أخرى متنوعة. 

الكمان ال�ساحر

ُيتبع ..
� العدد 688
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الـفـرا�سـة

سيناريو ورسوم: رامز حاج حسني

مرحباً، يا أصدقايئ! 

أنا الفراشُة الجميلُة ذاُت األلواِن الزاهيِة. ما رأُيُكْم أن ننطِلَق يف رحلٍةِ قصريٍة ليك أعرَّفكْم 

إىل حيايت؟ ولكْن قبَل أْن نبدأَ فْلنتِفْق عىل أاّل تطاردوين أو تؤذوين، فأنا أحبُّكْم.

الندى  وقطراِت  األزهاِر  رحيِق  عىل  ى  أتغذَّ

 ، ِ نينْ ِ ملوَّ ُع داِخَلهاِ . أمتِلُك جناحينْ التي تتجمَّ

يطارُدين  لذلك  جمياًل.  مظهري  يبدو  وبهام 

األطفاُل يف البساتِي والحقوِل. 

أحبُّ فصَل الربيِع وشمَسُه الدافئَة. يف 

النهاِر أطرُي وأنتقُل مْن زهرٍة إىل زهرِة. 

وهناَك آالٌف مْن أنواِع الفراشاِت تتاميُز 

بألواِنها الجميلِة.
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أنا حرشٌة مفيدة. فعندما انتقُل مْن زهرٍة إىل أُخرى أثناَء تناوِل 

الرحيِق، أنُقُل غباَر الطلِع فيام بنَي تلَك الزهوِر. وهذا يساعُد 

عىل تلقيِح األزهاِر لتكويِن الثامِر. 

العمُّ الفالُح يحبُّني وال يؤذيني؛ ألنني أساعُدُه يف رعايِة حقِلِه 

ُه كثرياً. وبستاِنِه. وأنا أيضاً أحبُّ

نوٍع  كلَّ  متيُز  وأشكاالً  ألواناً  اللُه  منَحَنا  نحُن 

كبرُي  فِمنَّا  بعِضها.  مْن  الفراشاِت  مَن  وجنٍس 

الحجِم وِمنَّا صغرٌي، وفينا األحمُر واألصفُر واألزرُق واألسوُد 

... ليتني  أستطيُع تعداَدها كلَّها. والربتقايلُّ

أمي  تضُعها  صغريٍة  بيضٍة  شكِل  يف  ُولدُت 

بجانِب البيِض اآلخِر. ثّم خرجُت مَن البيضِة 

ثمَّ  النباتاِت؛  أوراِق  عىل  ى  يتغذَّ أرسوعاً 

دخلُت َطْوَر الخادرة حيُث ُأِتمُّ  التحوَل إىل 

أجنحتي  وأفرُد  أطرُي  ناضجٍة.  كاملٍة  حرشٍة 

للشمِس وللحريِة.

شكراً لكْم عىل مرافقِتي .. مع السالمِة.

أرسوع

بيض
خادرة

حرشة ناضجة



كاَن ، يا ما كاَن ، ديٌك و دجاجٌة . الدجاجُة كانْت تبيُض 

 ، يجُد حبًة  ، حنَي  كاَن   . الحبوَب  يجمُع  الديُك  و  البيَض 

يدعو الدجاجَة :

يت الرقشاَء ، قد وجدُت حبًة ! ـ كو كو ، كوكو ! قبرّ

ذاَت يوٍم وجَد حبَة فوٍل كبريًة ، ففكَر الديُك :

أن  األفضُل   ، الحبِة  ابتالَع هذِه  الـدجـاجُة  لْن تستطيَع  ـ 

ألتهَمها أنا ! 

الهواء  ، رافعاً يف  الديُك أرضاً  نقرَها و اختنَق بها . سقَط 

 ، بعيٍد  مْن  الدجاجُة  رأْتُه   . أنفاُسُه  توقفْت  و   ، قامئتْيِه 

فُهِرَعْت إليِه مرتاعًة و سألْتُه :

ـ ماذا حلَّ بَك ؟ ملاذا وقعَت ، و ملَ ال تتنفُس ؟

أجاَب الديُك و هو ينئُّ :

أو.. وي ! لقْد حلَّْت نهايتي ، اختنقُت بحبِة الفوِل .

كيف اأنقذت الدجاجة الديك

حكاية �سعبية من  بيلورو�سيا

ـ كيَف ميكُن إنقاُذَك ؟

أجاَب الديُك بصوٍت خافٍت :

ـ يجُب تأمنُي الزبدِة و َدْهُن الرقبِة .

ـ و أيَن سأجُد الزبدَة ؟

ـ اطلبيها مَن البقرِة .

ُهِرَعِت الدجاجُة إىل البقرِة :

ـ أيتها البقرُة البنيُة ، أعطيني قلياًل مَن الزبدِة !

ـ ما حاجُتِك إليها ؟

ـ اختنَق الديُك بحبِة الفوِل ، يجُب دهُن رقبِتِه بها .

أجابْتها البقرُة :

ـ حسن ٌ ! سأعطيِك الزبدَة ، لكِن اذهبي أوالً إىل الحّصاِد 

و اطلبي ِتْبَناً .

ُهِرَعِت الدجاجُة إىل الحّصاِد :

العدد 10688



ترجمة أحمد ناصر
رسوم: شذا حوراني

ـ حّصاُد ، يا حّصاُد ، أعِطني ِتْبناً !

ـ و ما حاجُتِك للتنِب ؟

ـ سأطعُم البقرَة لتعطَيني الحليَب . من الحليِب سأستخلُص 

الزبدَة ، و ِبها سأدهُن رقبَة الديِك . الديُك طريُح األرِض ، 

ال يتنفُس ، اختنَق بحبِة الفوِل . 

أجاَبها الحّصاُد :

ـ أرسعي إىل الخباِز ، اطلبي الفطائَر منُه . نأكُلها و نجتُث 

أعشاَب العلِف !

ُهِرَعِت الدجاجُة إىل الخّباِز :

ـ خّباُز ، يا خّباُز ، أعطني بعَض الفطائِر !

ـ عالَم تحتاجنَي الفطائَر ؟

اَد . سيحصُد الحصيَد للبقرِة التي ستعطينا  ـ ألُطعَم الحصَّ

الحليَب . سأستخلُص الزبدَة منُه للديِك ، فاملسكنُي طريُح 

األرِض ، ال يتنفُس ، اختنَق بحبِة الفوِل .

و يجيُبها الخّباُز :

ـ أرسعي إىل الغابِة و أحرضي حطباً ، يك نشِعَل الناَر !

ُهِرَعِت الدجاجُة إىل الغابِة و أحرضِت الحطَب .

اُد  الحصَّ أكَل   . الحّصاِد  إىل  ، حملْتها  الفطائَر  الخّباُز  خبَز 

حتى االمتالِء ، تكّونْت لديِه طاقٌة ، فحصَد كثرياً ـ كثرياً مَن 

استخلصِت   . الحليَب  فأعطِت   ، البقرُة  أكلِت   . األعشاِب 

الدجاجُة الزبدَة مَن الحليِب . دهنْت رقبَة الديِك ، فابتلَع 

حبَة الفوِل بسهولٍة . ابتلَعها و راَح يغني فرِحاً :

ـ كوكو ـ ريكو ، كوكو ـ ريكو ! الدجاجُة شاطرٌة !

و ها قْد رسْدنا عليكُم الحكايَة !   
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سيناريو: ياسمني أبو فخر
رسوم: دانة النفوري 5تاريخ الأزياء
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اأزياء اليونان والرومان

إبريت ، لقِد اخرتُت رحلَتنا 

اليوَم ،  فلنتجْه إىل حضاريت 

اليوناِن والروماِن .

اختيارُِك رائٌع يا زينُة ، فهذاِن الشعباِن 

عاشا ازدهاراً حضارياً واجتامعياً وفكرياً 

انعكَس عىل أزياِئِهُم التي تتميُز 

بالبساطِة الجليلِة و املرونِة املالمئِة 

. لطبيعِة عيشهُم الحرِّ

استخدَم اليوناُن والروماُن 

  الصوَف والقطَن والكتاَن 

      والحريَر خاصًة الرشقيَّ

      املطرَز، وكاَن اللوُن األكرُث

     انتشاراً هو األبيُض الّسمنيُّ  

     عنَد اليوناِن ، واألحمُر 

    القرمزيُّ عنَد الروماِن خاصًة 

للقادَة ، إضافًة الستخداِمِهُم 

األزرَق السامويَّ و األصفَر 

البنفسجيَّ الدالَّ عىل علوِّ 

الطبقِة االجتامعيِة  .

    متاماً ، فالخيتوُن ؛ للرجاِل والنساِء 

   أسايٌس عنَد اليوناِن، و هو عباءٌة واسعٌة ُترَبُط 

عنَد الكتفنِي يرتديها الخطباُء واملرسحيوَن اليوناُن؛ 

وهو صويفٌّ خشٌن للحرفينَي والخدِم ، إضافًة 

الرتداِئِهُم الغياميث والهيامنيون اللتنِي سميتا عنَد 

الروماِن )الباليوَم( للرجاِل و )اإلستوال( للنساِء ، أما 

)التوغا( فكانْت رمزاً ملواطني روما  محرَّماً عىل 

املجرمنَي والعبيِد  ارتداؤها ،  لذا ُسمي 

      الروماُن ) توغاتوس ( .

رغَم ذلك ، فقْد كاَن 

للعبيِد والخدِم والراقصنَي 

واملوسيقينَي لباٌس رقيٌق غاٍل ليتباهى 

أسياُدهم بهم،  لكْن ماذا عِن املقاتلنَي 

أيتها اإلبرُة وكال الحضارتنْيِ مشهوٌر 

بجيِشِه ؟



ُيتبع...
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يرتدي املقاتلوَن  الكليميز والخالميدا 

وهي عباءٌة قصريٌة مصبوغٌة بالقرمزيِّ 

للقادِة ، ويرتدوَن الدروَع للصدوِر 

وحامياٍت للساقنِي والشاراِت 

الحربيَة والزخارَف ، وللقائِد 

الروماينِّ وشاٌح قرمزيٌّ ُيثبَُّت عىل 

الكتفنِي إىل الخلِف يخلُعُه عنَد 

دخولِِه روما ، أما كرثُة التكسرياِت

      والتنجيداِت فتخُلُق 

         جالالً وبساطًة .

مل ألحِظ اختالفاً يف ِزيِّ املرأِة 

لكِن الواضُح أنَّ نوَع القامِش 

كاَن يدلُّ عىل الطبقِة ، وكذلك 

الحيلُّ واألقراُط الذهبيُة والتيجاُن 

واملشابُك لتثبيِت الشعِر ، وكانِت 

املرأُة اليونانيُة والرومانيُة تهتامِن 

بترسيحِة الشعِر وبالتجعيداِت 

املتنوعِة الغزيرِة  والخصِل الصناعيِة 

والشاالِت وأغطيِة الرأِس واألساوِر 

اللولبيِة عىل شكِل ثعباٍن .

      أما الرجاُل فظلوا حارسي 

الرأِس،الروماُن منهْم 

يحلقوَن شعرَُهْم. وعنَد 

تقديِم قرابنِي اآللهِة ُيغطوَن 

رؤوَسهم  بجزٍء 

مَن ) التوغا (. لكْن أيخربين 

أحُدكام عِن األحذيِة ؟

كانِت األحذيُة 

خفيفًة للصيِد 

والسفِر ، 

اآلَن اكتملِت الصورُة ، 

وميكنني أن أقرأَ األساطرَي 

اليونانيَة والرومانيَة املمتعَة 

وأتخيَل  أبطالَها بأزيائهُم 

الكاملِة .
   ثقيلًة للمعارِك ، وهي 

صنادُل ذاُت نعٍل سميٍك ، 

لها أحزمٌة ُتضَفُر فوَق الّساِق 

َيْت كاليفا  عنَد اليوناِن، وُسمِّ

وكالتسيوس عنَد الروماِن ، 

ولإلمرباطوِر حذاٌء أحمُر خاصٌّ 

يسمى موليوس ، أّما الفالحوَن فارَتَدْوا 

أحذيًة خشنًة ُتدعى البريو .



يف قف�ص التهام
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سيد قندس!

ماذا تريدوَن مني؟ 

دعوين أتابْع عميل بهدوٍء.

يؤسُفني أنََّك لْن تتاِبَع عمَلَك قبَل 

أْن نجَد حاًل ملشكلِتَك.

مشكلِتي؟!

لديَّ شكاوى تفيُد بأنَك قطعَت 

عدداً كبرياً مَن األشجاِر وَجَررَْتها 

إىل املاِء.
نعْم ، قطعُتها 

بأسناين... هْم... 

هْم.. هْم..

ولكْن! كلَّ هذِه الكميَِّة! 

أمْل تتآَكْل أسناُنَك؟

أبداً، يا سيِّدي القايَض، أطراُف 

ٌة كاإلزميِل،  قواطعي األربعِة حادَّ

وهَي يف منوٍّ دائٍم.
وملاذا تفعُل ذلَِك؟

أحتاُج هذِه األشجاَر 

لبناِء بيتي.

وهْل يحتاُج بيُتَك إىل 

ُكلِّ هذِه األشجاِر؟

بكلِّ تأكيٍد. عائلتي مكونٌة مْن 

ستِة أفراٍد حالياً، وستلُد زوجتي 

قريباً وسنصبُح عرشًة. يجُب أْن 

يتسَع البيُت لحجرٍة دافئٍة للصغاِر، 

وحجرٍة لحفِظ الطعاِم، وحجرٍة للمبيِت، وحجرٍة 

يٍة  ، ومخرٍج، ومداخَل ِسِّ لالختباِء، ومدخٍل أسايسٍّ

عدٍة ، وفتحاِت تهويٍة، وممراٍت...

القند�ص



سيناريو : نوار اجلمالي          رسوم : توفيق موسى
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كلُّ هذا! إنُه قلعٌة 

وليَس بيتاً!
هاهاها! أجْل،  وسيبلُغ طوُلُه 

300 م تقريباً. أغلُبها تحَت املاِء، 

وذلَك لحاميِة نفيس وعائلتي مَن 

الحيواناِت املفرتسِة.

أنا يف حريٍة مْن أمري، القندُس ال 

يقِصُد التخريَب، إمنا ال ميكُن أْن 

نحتمَل خسارَة كلِّ هذِه األشجاِر 

مْن أجِل بيٍت.

أتسمُح يل مبتابعِة عميل؟ فقْد جمعُت 

أيضاً الحجارَة والطنَي واألغصاَن الصغريَة. 

والكلُّ بانتظاري. حتى إنَّ بعَض السمِك 

ترحُب بالعيِش بجوارِنا وبحاميِتنا.

حسناً، سأعلُن براءَتَك مْن 

تهمِة تخريِب الغابِة، ولكْن..

ولكْن.. ماذا؟

َم خدمًة لباقي الحيواناِت،  عليَك أْن تقدِّ

وهي بناُء سدٍّ يف وْجِه الفيضاِن، يحميَك 

ويحمي الـغـابـَة. ما رأُيَك؟

موافٌق.

ومنُذ ذلَك اليوِم أمارُس هوايتي 

املفضلَة فأبني البيوَت والسدوَد 

يف مجاري األنهاِر، فأفيُد وأستفيُد، 

مْن دوِن أْن يعرتَض أحٌد ويشكَوين 

للقايض.



سيناريو: محمد سامي الكيالالهديُة ال�سحريُة
رسوم: ملى ندور

)احللقة الثانية(

العدد 16688

وش!!  سأريِهنَّ أيَة ساحرٍة هي لَمُّ

لديَّ هنا أعجُب تعـاويـِذ السحِر. 

، يا  هل تعرفنَي ماذا سأفعُل بِهنَّ

ميمو؟

ماذا، يا سيديت؟!

َ بالقاذوراِت.. ُلُهنَّ إىل ذباباٍت كبريٍة، وُأرِسُلُهنَّ إىل أرِض الواقِع ليلعبنْ سأستعمُل تعويذَة الذباِب. سأحوِّ

ها ها ها...

ولكنَّ الساحرَة »شنتريا« قْد أوجدْت 

تعويذًة مضادًة لهذِه التعويذِة منُذ 

زمٍن طويٍل، وعلَّمْتها ُكلَّ الساحراِت.
اللعنُة!! كيَف نسيُت ذلَك!! 

حسٌن؛ لديَّ تعويذٌة أُْخرى.

تعويذُة الجرذاِن!! سأسلُِّط الجرذاَن عىل قصوِر أولئِك الشمطاواِت..

نياه نياه نياه.
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ولكْن، يا سيديت... الساحرُة »رشنِّةْ« 

قْد سيطرْت عىل ُكلِّ جرذاِن أرِض 

آه!! صحيٌح... طيٌب، مل الساحراِت منُذ مئاِت السننِي.

َتْنَفْد أالعيبي بعُد.

َـّاً بصواعقي..هع هع هع. سأسلُِّط عليهنَّ الصواعَق!! سأشويهنَّ شي

ولكْن هذِه التعويذُة مْل تعْد 

قابلًة لالستخداِم بعَد أِن انتهْت 

حرُب الساحراِت منُذ سبعِة 

ماذا َحلَّ بذاكريت؟! لقِد قروٍن.

استنفدُت ُكلَّ تعاويذي. 

ماذا سأفعُل اآلَن؟!

ال تبيك يا سيديت!! 

ُكلُّ تعاويذي باتْت قدميًة، سنجُد حاًل بالتأكيِد.

والساحراُت يسخرَن منِّي... لقْد 

َفَقَدْت أرُض الساحراِت روَنَقها، 

وتلَك الشمطاواُت ال يفعْلَن شيئاً 

. سوى إعداِد املقالِب لبعضهنَّ

وجدُتها!!

ماذا وجدِت، أيتها الحمقاُء؟!!

هْل لديَك تعويذٌة تنقُلَنا 

ملاذا؟!!إىل أرِض الواقِع؟!
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... لقْد باتْت كلُّ  الواقُع هو الحلُّ

التعاويِذ السحريِة قدميًة، ويف أرِض 

الواقِع يوجُد الِعْلُم. سنحارُِب الساحراِت 

الرشيراِت بالعلِم.

العلُم؟!

يف أرِض الواقِع يوجُد عديٌد مَن العلامِء. وبالعلِم ميكُننا أْن نفعَل ما 

نريُد... ميكُننا أْن نجعَل تلَك املكنسَة تطرُي لتتفوَق عىل ُكلِّ املكانِس 

العتيقِة التي تطرُي عليها الساحراُت. أنا أعرُف واحداً مْن أولئَك العلامِء.  

تعرفنَي عالاًِم مْن أرِض الواقِع؟!!
آ... أنا أراِقُب أرَض الواقِع مْن 

بلورِتِك السحريِة يف بعِض 

األحياِن. وكنُت دامئاً أشاهُد عالاًِم 

ذكياً يعمُل يف مختربِِه. إنُه عالٌِم 

عبقريٌّ و... ووسيٌم.

هناَك تعويذٌة قدميٌة ميكُنها 

أْن تنقَلنا إىل أرِض الواقِع، 

ولكنَّها تعويذٌة محرمٌة علينا 

معرَش الساحراِت.

استعمليها، يا سيديت.. أرجوِك، 

ليَس لدينا ما نخرُسُه، أال تريديَن 

أْن تنتقمي مَن الساحراِت 

الرشيراِت؟

غداً سنسافُر عرَب 

العواملِ إىل أرِض الواقِع.
شكراً لِك، يا أعظَم ساحرٍة... غداً 

إذْن ستبدُأ مغامرُتَنا يف أرِض الواقِع، 

ومَع العالِِم الوسيِم.

ُيتبع ..



إنَُّه َيْسِبُقِني..

َين .. َحيَّ

..ماذا أْفَعْل؟

َقْبَل َفْجري

َيْهُجُر النَّْوَم وَيْجري

َيْبَعُث األرَْض َعطاْء

َيْنُشُ الَجوَّ ِغناْء

َيْجَعُل الِعْطَر َسامْء

ْنيا أْجَمْل. َيْجَعُل الدُّ

**************

إنَُّه َيْسِبُقني..

.. ُقْلُت: َغداً أْسِبَقُه..

.. أهُجُر نْوِمي

بالَجنى أْمأُل َيْومي

نا أْسِبُقُه.. كالسَّ

.. أرُْسُم بالَبْسَمِة َنجمي

َمْوِطَناً للنُّوِر للُحبِّ األْشَمْل.

ِبَقَني    َت�سْ
ْ

َلن

شعر: مهند محمد الشعبي
رسوم: هزار السنقنقي

وَجرى َقْلبي أمامي

َيْسِبُق الَفْجَر..

.. وأْساَب حَمِم

َيْجَعُل الَحرَْف َنشيدا

َيْغِسُل الُحْزَن، َفَيزْهو

َقْلُب أّمي

َوْجُه ُحْلمي

َيْبَدُأ الُعْمَر الَجديدا

وَيرى ُكلَّ َصغرٍي..

ُكلُّ ُعْصفوٍر َسعيدا

مَلْ َتُعْد َتْسِبُقني..

.. يا َنْهُر، َقْد ِصُْت َطليقا

َلْم َتُعْد َتْسِبُقني..

..ِصُْت آلمايل َصديقا

ِصُْت َنْهَر امُلْسَتْقَبْل

ِصُْت إْنساناً أْجَمْل
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كتابة: نوفل نيوف

العدد 20688

يحيى حقي   )1905- 1992(

ن�سري الفالحني والفقراء

زينب  السيدة  الكبري يحيى حقي يف حي  األديب     ولد 

بالقاهرة عام 1905. وكان والداه مغرمينْ بالقراءة. 

تعلم يحيى حقي يف مدرسة للفقراء. وحصل عىل الشهادة 

حلمه  عن  يتخىلىّ  الفقر  جعله  1921.وإذنْ  عام  الثانوية 

بدراسة الطب، فقد دخل مدرسة الحقوق العليا، ثم اشتغل 

محامياً يف اإلسكندرية، وموظفاً إدارياً يف الريف سنتي كان 

هام من أجمل سنوات حياته، ألنه تعرىّف خاللهام عىل  يعدىّ

الطبيعة وحياة الفالحي يف مرص.

الجامعَة:  دخوله  قبل  فقرأ  الصغر،  منذ  القراءة  أحبَّ     

َر املهجر، وديِكننْز وستيفنسون.  املنفلوطي وجربان وِشعنْ

و تأثَّر كثرياً باألدب الرويس.

 . ََة من عمره  راً وهو يف السادسَة َعشنْ الكتابة مبكِّ    بدأ 

ونش أوىل قصصه وهو يف مدرسة الحقوق.

   أمىض سنوات طويلة )1929- 1954( يعمل يف السلك 

الدبلومايس، فقرأ عدداً كبرياً من الكتب، وتعلىّم لغات كثرية 

)الرتكية، واإليطالية، والفرنسية(. واشتغل يف استنبول أربع 

تركيا.  كبار شعراء  وتعرىّف عىل  الثالثينات،  مطلَع  سنوات 

اإليطالية،  فتعلم  إيطاليا،  إىل  وانتقل ملدة خمس سنوات 

إىل  ثم عاد  األوروبية.  بالثقافة  اتصال مبارش  وأصبح عىل 

مرص عام 1939 وكتب روايته الشهرية »قنديل أم هاشم« 

د فيها نظرته إىل العالقة بي الشق والغرب. كام  التي جسىّ

يف  واشتغل  البوسطجي«.   « أهمها:  ومن  القصص؛  كتب 

النقد والرتجمة.

يف عام 1949 التحق بالعمل يف السفارة املرصية بباريس 

مرص  إىل  عودته  وبعد  الحرية.  عاصمة  ها  يعدُّ كان  التي 

ترأّس تحرير مجلة »املجّلة«. 

مام قاله عن طفولته:

يف  غاية  سنوات  خمس  االبتدائية  املدرسة  يف  »قضيت 

التعاسة.

يف  ُتظلم  الدنيا  تجعل  املدرسني  عيص  رضبات  كانت     

دماغي  أحشو  وأنا  هائاًل  عذاباً  أتعّذب  كنت  كام  عينّي، 

مبعلومات ال أكاد أفهم منها شيئاً، وال ملاذا يعلِّمونها لنا... 

د لك أين مل أفهم الفرق بني الرّي الدائم وريِّ الحياض إال  أؤكِّ

بعد أن تخرّجت وعملت معاون إدارة يف الصعيد...

    كان طبيعياً أن أرسب يف السنة األوىل االبتدائية، ولكني مل 

أرسب بعد ذلك َقّط... كنت أنجح يك أِفرَّ من هذا الجحيم، 

األمل... كانت هي  أُجرِّعها خيبة  أو  أّمي  أُغِضب  وليك ال 

عامد األرسة«.



كتابة : باسل زينو

الواقعة  األثرية  القرى  أهم  من  واحدًة  رسجيال  تعترب     

أو  امليتة”  “املدن  باسم  ُتعرف  كانت  و  يف شامل سورية، 

يتجاوز  التي  القرى  من  سلسلة  وهي  املنسية”،  “املدن 

من  املمتدة  الكلسية  الكتلة  يف  تنترش  سبعامئة،  عددها 

أفامية جنوباً،  الشامل حتى منطقة  يف  تركيا حالياً  حدود 

ومن سهل الغاب غرباً حتى سهول حلَب وقنرسين رشقاً. 

   تتميز هذه القرى بأنها ما تزال تحتفظ بحالتها املعامرية 

املمتازة التي قاومت عوامل الطبيعة والتخريب حتى اآلن، 

يف حنٍي مل يبق فيه أي أثر عىل السطح يف السهول املجاورة. 

التي  السهول  قرى  سكن  استمرار  إىل  ذلك  سبب  ويعود 

الكلسية،  الكتلة  قرى  أما  انقطاع،  دون  مساكنها  تتجدد 

املباين  امليالدي وصالبة  الثامن  القرن  ابتداًء من  فهجراُنها 

الحجرية املشيدة فيها سمحا بحفظها وبقائها.

البارة،  من  الجنوب  إىل  صغري،  واٍد  عىل  رسجيال  تقع     

االستيطان  من  مرحلتني  إىل  يعودان  قطاعني  من  وتتألف 

السكاين:

 يتألف القطاع األول، وهو األقدم، من بيوت سكنية عديدة 

األول  القرن  من  بدءاً  الروماين،  العرص  إىل  تعود  بسيطة 

مل  وهذِه  امليالدي؛  الثالث  القرن  منتصف  حتى  امليالدي 

�سـرجـيال

يبق منها سوى دعامات أبواب وبعض السواكف الحجرية 

املرتاكِب بعُضها فوق بعض يف أسفل الوادي.

أما القطاع الثاين، وهو األحدث، فيعود إىل العرص البيزنطي، 

بدءاً من نهاية القرن الرابع امليالدي وحتى القرن السابع 

بلغت  حيث  الوادي  من  األعىل  الجزء  يف  ويقع  امليالدي، 

القرية أوج ازدهارها املعامري يف منتصف القرن الخامس 

امليالدي، وشملت مجموعة من املباين املتنوعة كالحاممات 

التي تعترب واحدًة من أكرث األمثلة حفظاً من الفرتة البيزنطية 

يف سورية، وقد ُأرخت أرضيُتها بالعام )473(، وُيعترب وجود 

ازدهار  النائية دلياًل عىل مدى  القرية  الحاممات يف هذه 

فخمة  بيوٍت  عىل  أيضاً  ُعرث  كام  الفرتة.  تلك  يف  املجتمع 

وبعض  الرجال(،  اجتامع  مكان  )وهو  وأندرون  وكنيسة 

الذين  املحليون  السكان  بناها  وقد  الجنائزية،  املدافن 

تأثرهم  الواضح  ومن  الجديد،  املسيحي  الدين  اعتنقوا 

إىل حد كبري بالحضارات املدنية التي كانت معارصة لهم، 

وانعكس ذلك عىل املظاهر العمرانية املوجودة فيها. 

   متثل قرية رسجيال مستوطنًة بيزنطيًة كاملة ِشـيدت يف 

موقع رائٍع ومنعزل؛ مام يضفي عليها  سحراً ال ميكن أن 

يفارق ذاكرة زائريه. 
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اإليز و اأغنية احليتان

                          كانْت إليز تسرُي حارسَة الرأِسِ بالقرِب مَن الشاطِئ رغَم األمطاِروالرياِح 

                               الباردِة يف شهِر ُشباط .كاَن والُدها يقوُل دامئاً بأنَّ 

                              جزيرَتَهْم هذِه تتعرُّض لَِلطِم الرياِح الشديِد  ِ،ومَع ذلَك، فقْد أحّبْت  

                             وهذِه الزاويَةََََ الصغريَة مَن األرِض املعزولِة يف الَبيَِّة! رغَم أنََّ الشتاَء   

.                            مل َيْنَتِه بعُد،وكأنَُّه كاَن يتشّبُث ويقاوُم بشّدٍة األّياَم الرتيبَةَ والحزينَةَ

                   وَبْيَنام كانت تفّكُر يف األّياِم الجميلِة، ويف الشمِس الغائَبِة، رأْت فجأًة خياالٍت 

            غريبًة ترتاقُص يف املَْوِج، جذبِت انتباَهَها.

     َحَبَسْت إليز أنفاَسها وأخذْت ُتحّدُق يف األفِق وقتاً طوياًل، من دوِن أْن تفهَم سبَب هذِه 

     الحركاِت غرِي العاديِة.

ُ تلَك األماكَن املحيطَةَ بها، إْذ كانْت مليئًةالغموِض، ولذلَك           عندما حلَّ الليُل،مل تَكْد َتَتَبيَّ

قّررِت العودَة إىل املنزِل دوَن مزيٍد مَن التأخرِي. حَي دخلْت إىل البيِت، كانِت العائلُة قْد 

َها إىِل مائدة الطعام، ومل َتِجْد البنُت وقتاً لالعتذاِر لَُهْم عىل نفاِد صبِِهْم مِن جلسْت لَتوِّ

                                                       انتظارَِها.

                                                       - لقد رأيُت أشياَء غريبًة ترقُص يف املاِءلَِلَحَظاٍت.

                                                              - هل سمعِتها تغّني أيضاً؟  قال الجدُّ ذلَك  

                                                                  وقد ظهرْت عليه سعادٌة غرُي عاديٍة.

                                                                     - ُتغّني؟؟  سألْت إليز.

                                                                        أخَذ األُب يرشُح الْبَنِتِه بنْغمِة عطٍف  

                                                                           ومحّبٍة: ما رَأَْيِتُه يا إليز هَو حيتاٌن  

                                                                             بالتأكيِد، يف املايض كانْت َتأِْت

                                                                             للِسَباَحِة بأْعَداٍد كبريٍة قريباً مْن 
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* مترجم من اجلزائر

تأليف: جوزلني مارك  - ترجمة * : ياسني سليماني
رسوم: رمي العسكري

ًَة طويلًة، لذلَك فاملرَُّة هذِه استثناٌء. ِجَهِتَنا، ثمَّ اختفترْ فترْ

ثم أضاَف: بعد األكِل سنقوُم بجولٍة يف الشاطِئ.

تساءلِت البنُت: لكنَّ جّدي قاَل إنَّها ُتَغنِّي.

اراً،وكنرُْت أذهُب بسفينِتي نحو بعِض الجزِر  ًة ملنرْ يسَتِمُع إليرْها جيِّداً. أكمَل الجدُّ قائاًل: كنُت يف شبايب بحَّ - نعم، خاصَّ

ِها!   األخرى، وُهناَك سمعُت صوَتها أّوَل مرٍّة، كانرْترْ هذه األَغاين تستمرُّ ساعاٍت، بلرْ أيَّاماً بأَسرْ

أوضح األُب: يقولون عن صوِتها إنَّه غناء،ولكنَّه يف الواقِع وسيلُة اتصاٍل، فالحيتاُن تتواَصُل مع بعضها منرْ ِخاللِه، وهذه 

َعاِت الكبريِة  ِسِم التزاوِج والتجمُّ اإلشاراُت والرموُز واألغايِن إمنا هَي لجذِب اإلناِث،  فالذكوَر خاصًة هي التي  ُتَغّني ِخالَل َمورْ

يف الشتاِء.

انتهِت الوجبُة سيًعا هذا املساَء، كام تمَّ االنتهاُء من تنظيِف املائدِة برسعٍة أيضاً، فقدرْ كانِت الَعائلُة متلهفًة لرؤيِة 

الحيتاِن، ولحسِن الحظِّ فإّن الرياَح نجحترْ يف متزيِق السحِب الكثيفِة، فظهرت السامُء مع آالِف النجوِم التي َتِشعُّ عىل 

األرِض الخاليِة والبحِر.

رصخِت الفتاُة من شّدِة الفرِح عندما وصلوا إىل هناك.

. كانِت الحيتاُن ما تزاُل يف مكاِنها، وتظهُر بشكٍل جّيٍد هِذِه املرَّة تحَت القمِر الفيضِّ

أخذِت املياُه الفّوارُة ُترَشُّ بكثافٍة، وراحِت الحيتاُن تستعرُض يف رقصاٍت غريبٍة وعديدٍة.

. وفجأًة ارتفَع منرْ بنِي هذِه األلعاِب املائيِة املذهلِة هديٌر قويٌّ صدَر منها إاّل أّنه سعاَن ما توقَّفرْ

اندهشترْ إليز وشعرترْ بأنَّ كلَّ يشٍء يف حياِتها صاَر صغرياً أماَم هِذِه املشاهِد العظيمِة، وكانترْ عىل يقنٍي بأنَّ والَداها 

. ها كاَن لديهام الشعوُر نفُسهرْ                                                 وجدََّ

،  مشدوديرْن بسعادٍة غامرٍة إىل هِذِه                                                             بقَي األربعُة وقتاً طوياًل منرْ دوِن حركةرْ

. همرْ وا بالربِد الذي أَخَذ يعضُّ                                                                   املشاهِد األّخاذِة منرْ دوِن أنرْ يهَتمُّ

، شعرترْ إليز فجأًة أّن الربيَع                                                                          بعَد ذلَك، عندما عادوا إىل املنزلرْ

                                                                              يسارُع يف املجيِء، كانترْ عالماُتُه غرَي مرئيٍة بالطبع، لكّن 

                                                                                   حزَن األياِم املاضيِة كاِن قد رحَل مع الظهوِر الرائِع لتلَك 

                                                                                        الحيتاِن.  
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   أرادْت ملكُة الّنحِل الّزواَج، فطارْت خارَج الخلّيِة. لحَق بها ذكوُر الّنحِل ، لكّنها انتقْت أقوى الّذكوِر وأرسَعهم، عريساً لها. 

االُت بتنظيِفها. عادِت امللكُة إىل قرِصها، يف تجاويِف صخرٍة، لتقوَم الشغَّ

   وضعِت امللكُة بيَضها يف الّنخاريب، فتحّوَل البيُض، بعَد ثالثِة أياٍم إىل يرقاٍت. وبعَد ميضِّ سّتِة أّياٍم، إىل عذراواٍت، وبعَد 

مروِر اثنْي َعرَشَ يوماً، صارْت حرشاٍت كامالٍت، لكلِّ واحدٍة منها: عيناِن مرّكبتاِن للّرؤيِة البعيدِة، وثالُث عيوٍن بسـيطٌة للّرؤيِة 

القريبِة يف العتمِة.

االُت تجمُع رحيَق أزهاِر  القطِن، وشجِر الّتفاِح، والّتوِت، والّنعناِع.    عنَد الّصباِح، خرجِت الّشغَّ

القفيِز، وهي ترقُص  االُت إىل  الّشغَّ إليِه. عنَد املساِء عادِت     طردِت امللكُة الذكوَر ِمْن قرْصِها،  ومْل تسمْح لهْم بالعودِة 

، ليرْشَن إىل ُبعِد مكاِن  ا األخرياُت فرقصَن بَذَنِبهنَّ رقصًة دائرّيًة، لتدلَّ بقيَة النحالِت ِمْن جنِسها، أنَّ مكاَن الرّحيِق قريٌب. أمَّ

الرّحيِق.

االُت عليها اسَم “النحلِة     ولكنَّ نحلًة وحيدًة، عادْت إىل الخلّيِة، مْن دوِن رحيٍق، وال رقصٍة، مطأطئَة الّرأِس. أطلقِت الشغَّ

املختلفِة”.

االُت إىل امللكِة:    اشتكِت الّشغَّ

   ـ عفواً، أّيتها امللكُة، هذِه الّنحلُة املختلفُة ال تستطيُع أْن تفعَل شيئاً، ال تنّظُف نفَسها، تطرُي ِمْن دوِن هدٍف، ال تتوّقُف عىل 

األزهاِر، ال تجمُع الرّحيَق، وتجهُل الرّقَص، ولوالنا لضلَّْت عِن الخلّيِة. صمتِت الّنحلُة املختلفُة، وانزوْت حزينًة.

قصة:أميرة سالمةالّنحلة املختلفة
رسوم: دانة احلصيني

   قالِت امللكُة:

االُت، أنا متأّكدٌة  أنَّ الّنحلَة املختلفَة ستتفتَُّح قريباً، فهَي كالربُعِم  ـ اصربَن أيُتها الّشغَّ

املغلِق، يحتاُج لدفِء الّشمِس حّتى يتفتََّح يف الوقِت املناسِب.

   اقرتبِت امللكُة مَن الّنحلِة املختلفِة، وقّبَلْتها، بينام حّدقِت الّنحلُة “غّيورُة” بعيوِنها 

الثالثّيِة البسيطِة يف العتمِة غاضبًة.
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   ناَم أطفاُل الّنحِل يف رسيٍر مْن أقراِص الّشمِع، وقّدمِت امللكُة لهُم الغذاَء املليكَّ الخاصَّ امليلَء بالفيتاميناِت.

بكثافٍة غريبٍة  االِت  غَّ الشَّ باقي  مْن  تتمّيُز  فهَي  بالخرِي،  تبرّشُ  املختلفِة  الّنحلِة  لدى  االستشعاِر  أنَّ قروَن  امللكُة     الحظِت 

َقِر الشّميِة الّصغريِة، وها هي ذي تقرتُِب، ألوِل مرٍة، مْن كتاِب األزهاِر، تقّلُب صورَُه بفضوٍل،  للّشَعرْياِت اللمسّيِة، وبآالِف النُّ

وتقوُل:

اٍح، هذِه شقائُق النعامِن، هذِه زهرُة املرمييَِّة.    هذِه زهرُة زنبٍق، هذِه زهرُة توٍت، هذِه زهرُة تفَّ

االِت عىل باِب الخلّيِة، مّتجهًة إىل ناحيٍة واحدٍة، ُتحرُِّك أجنحَتها بقّوٍة كمراوَح ُتدِخُل     جاَء حرُّ الّصيِف، ووقفْت طوابرُي الّشغَّ

ا الّنحلُة املختلفُة، فكانْت تصغي لصوٍت  تّياراٍت قـوّيًة ِمَن الهواِء البارِد إىل الخلّيِة، يْك ال يختِنَق أطفاُل الّنحِل ِمَن الحرارِة. أمَّ

بعيٍد يف الفضاِء، ال ميكُن ألحٍد أْن يسمَعُه إال هَي.

االُت بهندسِة أقراِص الّشمِع حتَّى رصخِت الّنحلُة املختلفُة: غَّ    ما إْن بدأِت الشَّ

اً، وهَي تقرتُب ِمَن الخليِة.    ـ أيُتها امللكُة، أشمُّ رائحَة دبابرَي ِمْن بعيٍد بعيٍد جدَّ

   أطلقِت امللكُة زّموَر الخطِر وأعلنْت حالَة طوارىَء:

االُت، اختمَن باَب القفيِز بالّشمِع واألعشاِب، فال ترانا الدبابرُي. غَّ    ـ هيا، أيُتها الشَّ

   مرّْت جيوُش الّدبابرِي دوَن أْن تنتِبَه إىل القفيِز.

اً، وشكرْتها. ها القويِة ِجدَّ ِة شمِّ    ضّمْت ملكُة الّنحِل الّنحلَة املختلفَة، ألّنها أنقذِت الخلّيَة بفْضِل حاسَّ

ّغاالِت، نهضِت الّنحلُة املختلفُة بسعادٍة، تنّظُف بقريِن االستشعاِر أرُجَلها، عيوَنها، جسَمها، وُتخِرُج األوساَخ     أماَم دهشِة الشَّ

ِمَن القفيِز قائلًة بفرٍح:

   ـ بىل..بىل أستطيُع أْن أفعَل كلَّ يشٍء!



خرُة الكبريُة امللساُء اهتامَم ماجدَة، فأخذْت     أثارِت الصَّ

بأنامِلها  األملَس  سطَحها  ُس  تتلمَّ وهَي  بدهشٍة،  ُلها  تتأمَّ

الرقيقِة.

ُتها الفتاُة إنَِّك ُتَدْغِدغيَنني. - أيُّ

نظرْت ماجدُة حولَها، فلم تَر أحداً ُيكلُِّمها، فلم َتأَْبْه لألمِر، 

ُس بأصابِعها نعومَة  ْخرِة وهي تتحسَّ وعاَدْت َتدوُر حوَل الصَّ

ْخرِة وَصالبَتها. الصَّ

ْغَدَغَة. - أرجوِك، أيَُّتها الفتاُة، أنا ال أُحبُّ الدَّ

أيضاً، ولكّنها كانْت  َتْت ماِجدُة حولَها، فلم تجْد أحداً  َتلفَّ

دًة هذِه املرَة أْن مثََّة َمْن ُيَكلُِّمها، فأخذْت ُتنادي وهي  ُمتأكِّ

ُت حولَها: تتلفُّ

- َمْن ُهناَك؟ َمْن ُيكلُِّمني؟ هل من أََحٍد؟

خرُة. - أنا الصَّ

نظرْت ماجدُة إىل الصخرِة بحريٍة، وتساءلَْت:

- ولكنَّ الصخوَر ال تتكلَُّم! 

خرُة: قالِت الصَّ

ألنَّ  تفعُل،  ما  نادراً  ولكّنها  الكالَم،  تستطيُع  خوُر  الصُّ  -

قصة:سامر أنور الشمالي
ُم ِبطريقته رسوم: صباح كال  يتكلَّ

ٌ
كّل

خوَر تحبُّ الهدوَء. الصُّ

فنظرْت ماجدُة إليها طوياًل، وسألَْتها:

- حسناً.. ولكْن ملاذا أنِت ملساُء؟

مِس، ويغِسُلني  - ألنَّني يف الَعراِء، يف الصيِف تحَت َوْهِج الشَّ

املطُر طواَل فصِل الشتاِء.

لنَي قسوَة الطبيعِة؟! - كيف تتحمَّ

خرُة باعتزاٍز: تساءلَْت ماجدُة ِبَعَجٍب. فأجاَبْتها الصَّ

خوُر ال ُتصاُب باملرِض، فهي ُصْلَبٌة. - الصُّ

سمعْت ماجدُة صوتاً خافتاً ُيناديها:

ْعِر األسوِد! - أيَُّتها الفتاُة ذاُت الشَّ

فصاَحْت  يكلُِّمها،  من  تجْد  فلم  حولَها،  ماجدُة  نظرْت 

بصوٍت عاٍل:

- من ُيكلُِّمني؟.

- انظري إىل فوق.
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قصة:سامر أنور الشمالي
 رسوم: صباح كال

بنِي  من  يخرُج  صوتاً  فسمَعْت  األعىل،  إىل  ماجدُة  نظرْت 

جرة الكبريِة التي أردَفْت قائلًة: أغصاِن الشَّ

ثوَن مَع أنُفِسُكم؟  - َطْبُعُكْم غريٌب أيُّها البرُش! ملاذا تتحدَّ

أجابْت ماجدُة:

خرِة. ُث إىل الصَّ - إنَّني أتحدَّ

ْفِر، ثم  جرُة حتى تساقَطْت بعُض أوراِقها الصُّ َضِحَكْت الشَّ

قالْت بدهشٍة:

خوَر ال تتكلَّم.  .. الصُّ - ولكنَّ

خرِة: قالْت ماجدُة للصَّ

جرُة. ِدَقني الشَّ خرُة، يك ُتصَّ - تكلَّمي، أيَُّتها الصَّ

خرَة مل تتكلَّْم، وهذا ما أغضَب ماجدَة، فقالْت: ولكنَّ الصَّ

خوِر بعَد اآلِن. - لن أتكلََّم مَع الصُّ

طواَل  ُث  تتحدَّ التي  هي  فقط  األشجاُر  غريُة،  الصَّ أيَُّتها   -

اليوِم.

ُث األشجاُر؟ - حسناً.. وعمَّ تتحدَّ

- كلُّ شجرٍة تروي لألشجاِر التي ُقْرَبها ما رأَْت، وكلُّ شجرٍة 

وهكذا  سمعْت،  ما  بجوارها  التي  لألشجاِر  بدورها  تحيك 

تعرُِف األشجاُر ماذا َيجري يف الغابِة.

- أننتَّ األشجاَر متعاوناٌت ولطيفاٌت.

قالْت ماجدُة بإعجاٍب. وقد كاَنْت تريُد أن تسأَل الشجرَة 

أسئلًة كثريًة، ولكنَّها َسِمَعْت صوتاً ُيخاِطُبها:

ثنَي مَع نفِسِك؟! - ال أرى أحداً يكلُِّمِك.. فهْل تتحدَّ

نظرْت ماجدُة حولَها، فرأْت غزاالً جمياًل يقرتُب منها بحذٍر، 

فقالْت لُه:

ُثني عن أشجاِر الغابِة. - كانِت الّشجرُة ُتحدَّ

هزَّ الغزاُل رأَسُه ذا القرننِي الّطويلنِي، وقاَل بأسٍف:

الّطيبُة، األشجاُر والّنباتاُت والفواِكُه والّثامُر  الفتاُة  ُتها  أيُّ  -

ُث. ال تتحدَّ

- أنَت مخطئ أيُّها الغزاُل الوسيُم.. فاألشجاُر لديها القدرُة 

عىل الكالِم أيضاً.

ِجْذِعها  يَدها عىل  الّشجرِة، ووضَعْت  ِمَن  ماجدُة  اقرتبْت 

الخشِن، وخاطَبْتها قائلًة:

جَر يستطيُع الكالَم. َق الغزال أن الشَّ - تكلَّمي يك ُيَصدِّ

لْت صامتًة.  جرَة مل تستِجْب لطلِب ماجدَة، وظَّ الشَّ ولكنَّ 

فقاَل الغزاُل:

- ال ُتحاويل عبثاً.. الحيواناُت فقط هي التي تتكلَُّم ألنَّ لها 

آذاناً وأفواهاً مثَل اإلنساِن.

- حسناً.. وأنتم الحيواناِت عمَّ تتكّلموَن؟

قاَل الغزاُل وهو َيخطو نحَو ماجدَة برشاقٍة:

ُث  تتحدَّ والنُّموُر  والغيوِم..  امِء  السَّ عَن  ُث  تتحدَّ الّطيوُر   -

ْيِد.. واألرانُب عن الجزِر.. و عن الصَّ

صوتاً  َسِمَعْت  فقد  الغزاِل،  كالِم  بقيََّة  ماجدُة  تسمْع  مل 

ُيناديها:

- ملاذا تتحّدثنَي مَع نفِسِك ُهنا، بينام صديقاُتِك ينتظرَْنِك 

يف املنزِل؟

نظرْت ماجدُة إىل أخيها هاين، وقالْت وهي تلتفُت حولَها:

كيف  لسمعَتُه  هنا  َبِقَي  لو  الغزاِل..  مع  ُث  أتحدَّ إّنني   -

ُث. يتحدَّ

الوحيُد  الكائُن  هو  اإلنساُن  خيُف؟!  السَّ املزاُح  هذا  ما   -

الذي يتكلَُّم.

خوَر، واألشجاَر،  َلْت ماجدُة الصُّ قاَل هاين وهو يضحُك. تأمَّ

والغزاَل الذي رأْتُه يركُض بعيداً، ثم قالَْت:

األشياِء  هذه  كلُّ  ُث  تتحدَّ كيف  البرُش  َيْفَهُم  ال  قد   -

ة. والكائناِت، ولكْن ال َشكَّ أنَّ لُِكلٍّ منها ُلَغَتُه الخاصَّ
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كتابة الفنان : عصام درويش

العدد 28688

   تخرجت الفنانة أسامء الفيومي من كلية الفنون الجميلة، 

قسم التصوير عام 1966، وبعد تخرجها ورمبا قبله خالل 

أيام الدراسة بدأت مشوارها الطويل مع الفن . وهو مشوار 

وضعها بني أصحاب األساليب الفنية ذات البصمة الخاصة 

يف الفن السوري.

   متيزت أعاملها بالخطوط التي متأل اللوحة مهتمة بشكل 

واضعة  بحرية،  عليه  تعمل  كانت  الذي  باللون   رئييس 

طبقات لونية فوق أخرى، وغالباً باستخدام ألوان سميكة 

إىل جانب ألوان شفافة مام جعل لوحاتها غنية جداً ومليئة 

بالحركة البرصية .

   ورغم أنها بدأت الرسم متأثرة باالتجاه التجريدي يف الفن 

الذي يركز عىل األلوان دون أن يضع أشكاالً من الواقع يف 

التجريدية  القيم  بني  النهاية  يف  جمعت  أنها  إال  اللوحة، 

التوازن واالنسجام بني  تأثرت بها والتي تعتمد عىل  التي 

األلوان، وبني رغبتها يف قول يشء ما عن طريق الفن، وهو 

ما أدخل اإلنسان بقوة إىل لوحتها يف النهاية .

األلوان الصافية مع الحضور    اجتمعت يف أعاملها الحقاً 

مرِّ  عىل  ازداد  الذي  الدمج  هذا  بفعل  ومتكنت  اإلنساين، 

اأ�سماء الفيومي

من رائدات الفن  الت�سكيلي

األيام من الوصول إىل معادلتها الخاصة وبصمتها املتميزة.

لتجربتها طوال عقود من     تبدو أعاملها األخرية تتويجاً 

األلوان،  سخاء  عندها  وازداد  خربة،  ازدادت  حيث  الزمن 

واستطاعت إظهار عامل االنسان الداخيل املتصارع   بواسطة 

الخطوط ورضبات الريشة  وبعديد من طبقات األلوان .

 وقد ساهم دخول األشكال اإلنسانية إىل لوحاتها يف إظهار 

الغربة واالنتظار، وكثري  التعبريات اإلنسانية املتنوعة مثل 

من املشاعر اإلنسانية النبيلة .

   تجدر اإلشارة إىل أن أسامء الفيومي، ولدت عام 1943، 

العريب  التلفزيون  يف  مناظر  ورسامة  مهندسة  عملت  و 

الثقافة  وزارة  يف  أعامُلها  وتتوزع  سنة.   34 ملدة  السوري 

عديد  ويف  اإلعالم،  وزارة  ويف  بدمشق،  الوطني  ،واملتحف 

من املجموعات الخاصة.



اإ�سراء املن�سي      14  �سنة

اأو�ص عدنان �سمايل    8  �سنوات

علي يو�سف  7  �سنواتعلي م�سلم   7  �سنوات

اأمريال جربي    9 �سنوات

حممد جا�سم اآل عبيد   11  �سنة

29معتز دادو  9  �سنواتحممد مطر  10  �سنوات العدد 688



سيناريو: كاتي احلايك
رسوم: رمي حلو

الحلقة األخرية

ملخٌص عام سبق: حتولت احلمار

 الذهبي

العدد 30688

أن  أراد  الذي  »لوكيوس«  وصل  طويلين،  وترحاٍل  طواٍف  بعد 

يصبح طيـراً فتحول حماراً، إلى شاطئ بحٍر آمٍن، حيث غمره 

إحساٌس بأنها آخر محطات رحلته قبل العودة إنساناً.

يحلم  »لوكيوس« 

بأنه يشكر ملكة 

السماء الجليلة 

»ايزيس« الخارجة 

من البحر مبتسـمـًة 

و محاطًة بهالة من 

نور.

شكراً لِك أيُتها العظيمُة 

»ايزيس«، فجلُد الحماِر َمَنَحني 

معرفَة جوهِر الحياِة مْن زيِفها.

.. فصبرَُك وصفاُء روِحَك سيعيداِنَك إنساناً. ُن كهنتي سفينًة جديدًة تحِمُل تمثاالً لي. محنُتَك زائلٌة، يابنيَّ غداً سيدشِّ

وُكْل أنَت إكليَل الورِد الذي ستراُه في يِد الكاِهِن.



متت.
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يا لعظمِتِك، يا ايزيس! فما حدثِتني به في الحلِم يحُدُث اآلَن، 

وها هو الحماُر يأكُل إكليَل الورِد.

المجُد لِك، يا ايزيس...

سُأمضي بقيَة حياتي كاهناً يخِدُم المحتاجيَن بعَد أياٍم عدٍة.

والمظلوميَن والعظيمَة ايزيس.



كتابة : عصام مفلح 

العدد 32688

   يعد الصوت أهم وسيلة اتصال بين البشر ، وهو ضروري 

االتجاهات  شتى  وفي  المجتمع  في  العاملين  لمختلف 

العلمية والتقنية.

   والصوت بشكله الفيزيائي ارتجاٌج مرٌن لعناصِر الوسِط 

يمكن  والذي  نعيش،  حيث  المحيط  فيه  ينتقل  الذي 

في  ينتقل  ال  فالصوت  أو صلباً،  سائاًل  أو  غازياً  يكون  أن 

قادرة   ) ) موجات صوتية  اهتزازية  تموجات  وله  الفراغ، 

على التأثير وإيقاظ حاسة السمع لدى اإلنسان، ولكي يتم 

انتقال الصوت ينبغي توافر ثالثة عناصر : 

1 – المنبع ) المرسل ( : يشتمل على كل ما يحّول تموجاً 

ذا طبيعة ما إلى تموج ميكانيكي )حركي( للوسط يمكنها 

أن تؤثر على غشاء طبلة األذن . 

له   ( مادياً  يكون  أن  ينبغي  الذي   : االنتقال  وسط   –  2

حجم وليس فراغاً ( ، ففي الغازات )الهواء( يتحقق انتقال 

الموجات الصوتية عن طريق التصادمات ما بين الجزيئات 

التجاذب  قوى  تلعب  الصلبة  األجسام  وفي  لها.  المؤلفة 

بينما  النقل،  أساسياً في عملية  الجزيئية دوراً  )التماسك( 

عامل ال�سوت

الحالتين  بين  وسطى  حالة  السوائل  في  االنتقال  يكون 

السابقتين . 

3 – الالقط ) المستمع (: وهو دائما األذن، حيث إن لحالة 

السمع أو األذن عالقة بقدرتنا على تلقي الموجات الصوتية 

وتحديد موقعها وترددها ) قوتها(. 

   ويقاس تردد الصوت بوحدة تعرف باسم   الهرتز، وهي 

الثانية.  عدد الذبذبات الصوتية التي تصل إلى األذن في 

وتتراوح قدرة األذن على تلقي هذه الترددات بين  الصفر 

هرتز  و50000 هرتز . 

   ويختلف مدى السمع بين البشر، إذ يتراوح  عند الشبان 

األطفال  يستطيع  بينما  هرتز،  و1600   16 بين  البالغين 

أكثر،  أو  هرتز   20000 إلى  تصل  ترددات  سماع  الصغار 

أما كبار السن وخاصة أولئك الذي تعرضوا كثيراً للضجيج 

في حياتهم فإنهم ال يستطيعون سماع األصوات التي يزيد 

على  القدرة  لديهم  من  وهناك  ترددها عن 1500 هرتز. 

التمييز بين ترددات األصوات بدقة فائقة  كالموسيقيين 

الصغيرة  االختالفات  تمييز  يستطيعون  حيث  والملحنين 

جداً بينها.



كتابة: أحمد اسماعيل اسماعيل
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   ما من شيء في الطبيعة بال فائدة.

انتباهنا،استطاع  تثير  قلما  التي  األجسام   حتى ظالل     

فن  إلى  بتحويلها  منها  االستفادة  اليقظ  بعقله  اإلنسان 

جميل، هو فن خيال الظل.

   وهذا الفن هو ظل دمية على شاشة خاصة بعد تسليط 

للدمى  المسطحة  األشكال  ظل  فيظهر  عليها،  الضوء 

الصغيرة: الرأس والجسم واألطراف، يحركها بعصا صغيرة 

متوارياً  يكون  المخيال،  يدعى  العب  عنها  بدالً  وينطق 

خلف الستارة البيضاء.

بالد  إلى  األولى  بنشأته  يعود  الظل فن قديم،     وخيال 

الهند حوالي القرن األول قبل الميالدي.

   أما الظهور الحقيقي لفن خيال الظل في الوطن العربي 

بن  محمد  العيون  طبيب  يد  وعلى  بغداد  في  كان  فقد 

 1311-1248 عامي  بين  عاش  الذي  الموصلي  دانيال 

ميالدي، وقد ترك لنا ثالث مسرحيات من تأليفه.

   اشتهر فن خيال الظل باسم )كراكوز وعيواظ(، واتخاذه 

فيه: الرئيسيتين  الشخصيتين  إلى  يعود  التسمية  هذه 

وتعني  تركي:كراكوز  أصل  من  وهما  وعيواظ،  كراكوز 

تعني  واط  حاجي  أو  وعيواظ   السوداء،  العين  بالتركية 

شخصيتان  وهما  السلطان.  مطبخ  عن  المسؤول  الخادم 

أورخان  السلطان  عصر  في  ظهرتا  حقيقيتان  مرحتان 

وساد  ونمطهما  أسلوبهما  فانتشر  )1326-1399(ميالدي. 

األتراك  جعل  الذي  األمر  واإلسالمية،  العربية  البالد  في 

ينالون شرف تطور هذا الفن ونشره.

خيال الظل

ظاللنا تنف�سل عنا وحتاكينا

   في القرن التاسع عشر، شهد خيال الظل أوسع انتشار 

واستطاع  واسعة،  بجماهيرية  فحظي  الشام  بالد  في  له 

المخيال أو الكراكوزاتي الشامي أن يضيف إليه كثيراً بما 

كان يقدمه من حكايات وأغان وحكم وأمثال وتسلية لرواد 

المقاهي في ذلك الزمن، إضافة إلى شخصيات جديدة غير 

كراكوز وعيواظ مثل: المدلل وقشقو وأم شكروم وشعيط 

وبعيط،إلخ...

الفصل.  البابَة أو  الفن كانت تسمى  الحكاية في هذا     

أو  مناماً  أو  لعبة  أثناءها  المخايل  أو  الكراكوزاتي  يقدم 

طرفة، إضافة إلى األغاني الشعبية والحكم واألمثال، وهو 

من  يحركها  التي  الدمية  شكل  في  يتحكم  ذلك  كل  في 

خالل تقريبها من الشاشة أو إبعادها بقصد إظهاِر الحجم 

الطبيعي أو حجٍم أكبَر لها حسب ما يتطلبه النص.

   لم يبق فن خيال الظل على حاله منذ تاريخ نشوئه، 

بل تطور مثل بقية الفنون، فأصبح لإلضاءة و للموسيقى 

كان  أهمية  األكثر  التطور  أن  غير  فاعلية.  أكثر  دور  فيه 

في إحالل يد المخايل محل الدمية، فمع بدء الموسيقى 

َن أشكاالً وخطوطاً متعددة ومنسجمة مع  اليد لُتكوِّ تبدأ 

إيقاع الموسيقى، ويد الممثل في هذا الفن تمتاز بالليونة 

والحساسية والقدرة على التعبير السريع والمتعدد.

جميل  هو  ما  منه  نصنع  أن  يمكن  مما  كثير  الحياة  في 

ونافع، نجده حين نبحث عنه.    

 



يسِبُق  وقلبي  الصفَّ  ودخلُت  املدرسِة  إىل  أرسعُت     

ُخُطوايت. نظرُت إىل صديقايت، وجدُت أنَّ كلَّ واحـدٍة منهنَّ 

قِد ارتدْت أجمَل  ثياِبها.  وكأنَّ اليوَم عيٌد... ما أجمَلُه مْن 

عيٍد!

   قالِت املعلمُة: اجِلسوا اآلَن، سنبدُأ بتوزيِع الجالءاِت.

   ساَد الصمُت والقلُق. 

قوا     “ تيامُء، مبارٌك لِك...لقْد نجحِت بامتياٍز،أحسنِت! صفِّ

لتيامَء لحصولِها عىل الدرجِة األوىل. لقْد أصبحْت يف الصفِّ 

الرابِع!”

   شعرُت أنَّ قلبي يرُقُص فرحاً وأنني أطرُي مَن السعادِة. 

كلُّها  تقديرُها  كاَن   ، عالمايت  إىل  ونظرُت  الجالَء  فتحُت 

انتظرُت صديقتي  بنفيس.  فخورٌة  إنني   ... ممتازاً...ممتازاً 

إىل  معاً  ركضنا  ثمَّ  بفرٍح  تعانْقنا  جالَءها.  أخذْت  حتى 

الباحِة ونحُن نرفُع الجالَء وندوُر ونرقُص ونغنِّي ...نجْحنا 

... فرِْحنا... شهادُة فرحِتَنا مَعَنا..الدنيا نجاٌح، الدنيا أفراٌح.

   العلُم سالٌح يرفعَنا إىل الُعال.

   أرسعُت إىل أمي، عانقُتها بقوٍة وأنا أقوُل لها: 

)مْن  يل  تقولنَي  كنِت  عندما  كالِمِك  معنى  عرفُت  اآلَن   “

جّد وَجَد ..ادريس فإنَّ لكلِّ مجتهٍد نصيباً( أحبُِّك ...أحبُِّك، 

أحبُِّك يا أمي.”

   أتحدُث اآلَن عْن نفيس، وعْن خيايل، 

أنا رغٌد.

أسكُن بنَي عائلٍة صغريٍة يف بيٍت صغرٍي. 
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   إنُه يوُم الخميِس، موعُد توزيِع الجالءاِت. 

كْم كنُت متلهفًة وقلقًة وفرحـًة يف الوقِت 

نفِسِه!

تيماء بزي  9  �سنوات

فرحة النجاح اأنا و الهريمونيكا

رغد زيد    12 �سنة

أحبُّ املوسيقى، وأعزُف عىل آلِة الهريمونيكا، لكنني أحبُّ 

البيانو أكرَث، ومْل أقِدْر أْن أحوَز واحداً يف حيايت، فبيتي صغرٌي 

وعائلتي أصغُر.

ُر يف نفيس؛ أنا طفلٌة صغريٌة، أحبُّ املوسيقى، وأحبُّ أْن  أفكِّ

أصبَح صحفيًة وكاتبًة.

أقوُل يف نفيس: ال يوجُد يف الحياِة طفلٌة مثيل، تقوُل :أدافُع 

عْن نفيس وحيايت، هل تقدُر أن تفعَل شيئاً مثيل؟ أحبُّ أن 

أسكَن بنَي أمواِج البحِر ألنني أتخيُل كلَّ موجٍة مترُّ زراً من 

أزراِر البيانو.

األياُم  تدافُع  يريُد، وال  ما  األياُم ال تعطي طفاًل يف عمري 

والحياُة عن خيالِِه القائِم يف نفِسِه، األياُم ال تعطيه خياالً 

مثَل املوسيقى. 

 وأهِتُف للموسيقى.

األياُم هَدَمْت يَل املوسيقى، ومْل أقِدْر أن أدافَع عنها.

البعيدِة  األماكِن  يف  األطفاِل  بيوَت  الوحوُش  تهدُم  وملاذا 

مثِل غزَّة؟ 

فلسطنُي بلدي؛ وسوريُة أيضاً بلدي ألنني أعيُش فيها.

أحبُّ الرباءَة يف نفيس، وأحبًّ َجّدي ألين مْل أرَُه أبداً. وأحبُّ 

الخياَل ألين أراُه يف نفيس وقلبي.

الهورمونيكا  آلة  عىل  معهْم  أرقُص  الذيَن  هُم  أصدقايئ 

َر؛ اللََّذْيِن أهدياين يوماً آلَة  التي يف قلبي. وأشكُر رنا ومظفَّ

الهريمونيكا.   

ميكُن أْن يكوَن يف حيايت يشٌء مفرٌح جميٌل، لكْن مْل أعرْف 

إْن كاَن ُوِجَد بعُد أْم ال.

 أحبُّ الهدوَء. يف بيِتنا الصغرِي  ضجٌة كبريٌة.



35 العدد 688

حم�سن لوؤي �سلمون  5  �سنوات

ف�سول ال�سنة

تدّق السنة األبواب محملة بفصولها األربعة، ويدخل كل 

فصل إىل حديقة األيام.

نرحب بالخريف، فصل الخري والعطاء، فصل الجد والعمل 

واالجتهاد، يعود التالميذ إىل املدرسة، يحرث الفالح أرضه، 

أوراقها  األشجار  تخلع  البعيدة،  البالد  إىل  الطيور  تهاجر 

الذابلة.

 يودعنا الخريف ليقبل علينا الشتاء بربده القارس وثلجه 

الناصع وأشجاره العارية ورياحه العاتية. 

يرحل الشتاء بأمطاره الغزيرة، لنستقبل الربيع بجوه الرائع 

وأشجاره الخرضاء وفراشاته امللونة وطيوره املغردة وثوبه 

صديقنا  ألن  ونفرح  واملروج،  الحقول  يف  ومنرح  األخرض، 

ونسامئه  املقمرة  ولياليه  الحلوة  بأيامه  قادم،  الصيف 

العليلة، فنغذي أجسامنا وننشط أبداننا، ما أجمل الصيف! 

وما أمتع أوقاته!
علي اإبراهيم   8 �سنوات

ربى خليل     14 �سنة  - فل�سطني املحتلة
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   أجِلُس وحيدًة مَع الكلامِت وذكرياِت املايض الجميلِة، 

أفتُش يف ُظلمِة الحياِة عْن شمعِة أمٍل. أجُدها، لكنني حائرٌة 

كيَف أشِعُلها: أمبرارِة الحارِض أْم بغموِض املستقبِل؟ ال أحَد 

منا يعلُم ما ينتظرُُه مْن أحزاٍن، مْن أفراٍح ومْن مفاجآٍت. 

كلُّنا نجِلُس بصمٍت، نريُد الكالَم ولكْن ما ِمْن كلامٍت ننِطُق 

بها. َصَخُب املايض يرسي يف مخيِّلِتنا، يسأُلنا، هْل تعوُد تلَك 

األياُم ؟ هْل تعوُد؟

   ولكْن رغَم كلِّ هذا ال ُبدَّ لنا مْن أْن نجَد شيئاً جمياًل يف 

الجميلُة  الذكرى  إنها  الذكرى.. نعْم  الحزينِة،  الحياِة  هِذِه 

تعوَد  لْن  تعوَد...  ولْن  مضْت  التي  الجميلِة  السننِي  لتلَك 

أوهاِمِه  يف  ونعيُش  املايض  نسرتجُع  أوالِء  نحُن  ها  أبداً. 

�سدى الأيام

كتابة : �سهر دبا�سي   11 �سنة     ر�سوم : مرمي هول   12  �سنة

الجميلِة، وال ُبدَّ لهذا الطريِق أْن ينتهَي، ال ُبدَّ أْن ينتهَي ذاَت يـوم ٍ. حيَنها سنقطُع مسافاِت الحارِض، ولكْن يف طريٍق وعٍر 

ميلٍء باملصاعِب. فإْن كاَن الحارُض يوماً مستقَباًل، فامذا يصنُع مسـتقبُلنا لنا؟

   عندما يرحُل الجميُع ويرتكونني وحيدًة، يرتكوَن يف قلبي محبَتهْم، ويف نفِس االشتياَق إليهْم. أينام ذهبُت تعرتُِضني أبواُب 

الحزِن واآلالُم، تلَك اآلالُم التي ال أستطيُع التخلَص منها، فهي قابعٌة يف ذاكريت، ذاكريت التي ال ُتحى.

ُر منها، ستكوُن يف يـوٍم أياماً سعيدًة لْن نستطيَع  هْل فكَر أحُدنا يوماً بأنَّ تلَك األياَم العاديَة التي ِعشناها والتي كنَّا نتذمَّ

اسرتجاَعها، فامذا عسانا نفعُل ونحُن نغرُق يف مستنقعاِت الحزِن، ونزرُع بذوَر األملِ يف نفوِسَنا. حينام كنا سعداَء مْل نكْن 

نعلُم بأنَّ الحياَة الجميلَة تخفي بنَي ثناياها آالماً واشتياقاً وحنيناً قادماً إلْيها. وبعَد كلِّ هذا ما رأُيُكْم أْن ُنِسَك بأيدي بعِضَنا 

ونجعَل املستقبَل ماضياً.

  كان هناك عىل أطراف الغابة بيت صغري يسكن فيه مع 

العائلة عصفور الكنار، الذي يدخل الفرح إىل نفس الولد 

العاجز عن امليش، و ديك يوقظ األرسة يف الصباح، وكلب 

مينع الثعالب من االقرتاب .

ومل  السهر،  البيت  حيوانات  أطالت  األيام،  أحد  ويف   

الولد  فوجد  البيت  عاد صاحب  كالعادة.  الديك  يوقظهم 

الثعالب  القّن، ألن  الدجاجات  يف  الصغري يبيك، ومل يجد 

قد هاجمتهم.

   قرر صاحب البيت أن مينع الطعام عن حيواناته. 

  شعرت الحيوانات بالذنب وأقسمت عىل التوبة. عندها 

عاد صاحب البيت، وقدم لها ما تحتاجه من طعام.

احليوانات امُلهِملة

ماريا الحمويرند بزيرند رم�سان اإبراهيم    9  �سنوات

عبادة زادة

زهري صالح صبا فلوح
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مينح الفائزون الثالثة

الأوائل ا�شرتاكًا ملدة 

�شنة يف جملة اأ�شامة.

اأ�سدقائي،! لإيجاد الإجابات ميكنكم العودة اإىل  مكتبة 

املدر�سة اأو املنزل، اأو مواقع الإنرتنيت.

لنحافظ على �صفحات جملتنا : 

الرجاء قص الكوبون الخاص باإلجابة فقط .

مبارٌك للفائزين:

اإجابات م�سابقة العدد   686 

1-اإللياذة  2- أوفيد  3- أسخيلوس 4- سقراط

5- شيشرون 6- هيرودوت  7- الحمار الذهبي

8- أفالطون 9- أريستوفانس  10-الرواقية .

1- زيد قاسم تكريتي - دمشق

2- محمد محمود يوسف - الحسكة

3- محمد نجم الدين محمد - حلب
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1- أكبر بحيرة سورية، وهي بحيرة اصطناعية خلف سد 

الفرات، تروي سهول المنطقة، وعلى ضفتها أقيمت محطة 

كهرومائية لتوليد الطاقة الكهربائية:

 البعث - 6تشرين - األسد

2- نهر ينبع من منطقة الزبداني شمال غرب دمشق يمّر 

فيها ويروي بساتين غوطتها، ليصّب في بحيرة العتيبة بعد 

أن يقطع مسافة 71 كم:

عفرين- بردى - الكبير الشمالي

3- بحيرة تعتبر أكبر تجّمع للمياه في حمص، وتبعد عنها 

12 كم إلى الجنوب الغربي، تقع على مجرى نهر العاصي 

األعلى، وتخزن أكثر من200 مليون م3 من المياه :

قطينة- الخاتونية- بلوران

4- نهر ينبع من سهل البقاع في لبنان، وبعكس غيره من 

األنهار فهو يجري من الجنوب نحو الشمال حيث يدخل 

سوريا ماّراً بحمص وحماه ثّم يصب في البحر المتوسط:

الساجور- قويق -العاصي

5- بحيرة تقع شمال الجوالن على ارتفاع 950م فوق سطح 

البحر، وقد تشكلت في فوهة بركان خامد، وتخزن حوالي 

3 ماليين م3 من المياه:

الطيبة - مسعدة - الباسل

6-ينبع من قرية عين العروس عند الحدود التركّية، التابعة 

نهر  ليصّب في  الرّقة،ويتجه جنوباً  أبيض في  تل  لمدينة 

الفرات بعد أن يقطع 110 كم:

البليخ- الكبير الجنوبي- األعوج

سوريا  جنوب  درعا  محافظة  في  البحيرة  هذه  تقع   -7

مصادر  أهم  من  وتعّد  كم2،   1 بحوالي  تقدر  بمساحة 

الشرب لسكان محافظتي درعا والسويداء:

الرستن- العمق - المزيريب

8- نهر من أغزر أنهار سوريا وأقصرها إذ ال يتعدى طوله 

المتوّسط،  البحر  في  ويصّب  بانياس  لمدينة  يتبع  6كم، 

وهو من أهم مصادر شرب وري المنطقة الساحلية:

الخابور - الّسن - اليرموك

9- بحيرة اصطناعية أقيمت على نهر عفرين في محافطة 

حلب، تبلغ مساحتها حوالي 14 كم2، وتساهم في توليد 

الكهرباء وتوفير مياه الري للحقول حولها:

17 نيسان- زرزر- الجبول

مصادر  وأهم  )675كم(  سوريا  في  نهر  أطول  هو    -10

ويدخل سوريا  تركيا  في  أرمينيا  ينبع من هضبة  مياهها، 

ماّراً  البوكمال  عند  منها  ويخرج  جرابلس،  مدينة  عند 

بمحافظتي الرقة ودير الزور:

دجلة- النيل - الفرات
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�ص الفاأرة   
ْ

سيناريو: عارف اخلطيب ُعر
رسوم: دياال زادة

ما أجمَلني، 

ما أحالين!!

هل رأيَت فأرًة 

جميلًة مثيل؟!

رأيُت مثلِك 

كثرياٍت.

 ، كلٌب غبيٌّ

ال يحسُّ 

بالجامِل، ال 

أقبُلُه زوجاً!

يا لَك مْن 

ديٍك 

جميٍل!

ُجني؟ أال تتزوَّ أنا جميٌل، 

أعلُم 

ذلك.

ُج إالَّ  أنا ال أتزوَّ

جاَج. الدَّ

ما أشدَّ غرورَُه، 

ال أرىض بِه 

انظْر أمامَك، زوجاً!

أال تراين؟!

ال ُتؤاخذيني، 

أنِت فأرٌة 

صغريٌة!

وأنَت حامٌر 

كبرٌي!

ملاذا ال تكربيَن مثيل؟

أكرُب مثَلَك إذا 

ْلُت إىل  تحوَّ

حامرٍة!

يل إىل  تحوَّ

حامرٍة إذْن، 

ماذا تنتظريَن؟

أنا وأنِت 

مْن فصيلٍة 

واحدٍة، 

أتقبلنَي يب 

زوجاً؟

ال أقبُل 

بفأٍر قبيٍح، 

ابحْث عْن 

فأرٍة مثِلَك!

اسمعي نصيحتي يا بنتي، 
واختاري زوجاً عاِقاًل، فال 

يغرَِّك الشكُل 
   واملظهُر.

ابتعدوا عنِّي 

جميعاً، مْل 

يعجْبني أحٌد 

منكْم!
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ُأووه.. يا لِك مْن 

فأرٍة جميلٍة!
ُر  أنَت قطٌّ لطيٌف، تقدِّ

الجامَل.

أتقبليَنني  

زوجاً؟

أقبُل، أقبُل.

مل يدخْل 

بيتي 

أجمُل 

منِك!

مل أسمْع 

أجمَل مْن 

كالِمَك!

علينا أن نهنَِّئ 

هيَّا ندخْل العروسنِي.

عليهام.

 ، مل نجْد إالَّ القطَّ

أيَن اخَتفِت 

العروُس؟!

ليتني أعرُِف، 

عقيل يكاُد

   يطرُي!

هْل علمتْم باختفاِء 

الفأرِة العروِس؟

علْمنا.

علْمنا.
علْمنا.

مل تقبِل العروُس 

نصيحتي، كاَنْت 

جميلًة، ولكنَّها..

غبيٌَّة!

غبيٌَّة!

غبيٌَّة!

أنا أُحبُّ العروَس الغبيََّة!



 إعداد : آنا عكاش
رسوم : ملى ندور

لن�سنع معـــًا

العدد 40688

تثنى القطعة املستطيلة إىل نصفني.

باإلبرة  الثالث  القطعة  أطراف  تخاط 

وخيط الصوف امللون، 

ثم يحىش القطن داخلها، ويخاط الطرف 

الرابع.

املواد الالزمة :

1- قطعة قامش ملونة سميكة بعض اليشء.

 )الطول 20سم-العرض 10سم(.

2- مقص.

3-  إبرة وخيط صوف ملون.

4- قطن.

الطريقة :

 خمدة دبابي�ص هدية لوالدتك:

مالحظة :

ميكن تزيني املخدة الصغرية بزهرة  أو بأي رسم آخر قبل خياطتها .

تقص الزهرة من قماش مختلف                      وتخاط على جانب من القماش.

ثم يتم تنفيذ العملية السابقة.  

أو يمكن تطريز رسم على القطعة القماشية 

واتباع الخطوات السابقة.

أصبحت المخدة جاهزة ، تستطيع والدتك أو أختك الكبرى أن تغرز فيها الدبابيس

 التي تستخدمها في الخياطة.



 إعداد ورسوم : رميا كوسا
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- نقص قطعة من الكرتون بشكل مسنن أو زكزاك، منررها فوق قطعة أخرى من الكرتون بعد 

تلوينها بسامكة معينة لتعطينا الشكل الذي نراه.

-نرتكها يك تجف، و من ثم نقصها ونلصقها بالطريقة املناسبة لبناء بيوتنا املميزة و الجميلة.

بيوٌت جميلة و مميزة.

- ميكن استخدام و تجريب كثري من األشياء املوجودة بني يدينا 

لتعطينا أشكاالً و زخارف و ألواناً من صنعنا، كام يف الصور 

املوجودة.

- لكم أنتم حرية التفكري والتلوين و القص 

واللصق و بناء بيوت  من تصميمكم 

واخرتاعكم.



العدد 42688

   “سيخرّب الفيلم” هذا ما قاله المدير التنفيذي لشركة 

ديب  جوني  الممثل  تقديم  طريقة  رأى  عندما  ديزني 

ديب  جوني  عليه  فرّد  سبارو.  جاك  الكابتن  لشخصية 

“هذه خياراتي للشخصية، فإّما أن تثق بي أو استبعدني 

إلى  بالشخصية  الممثل  هذا  مضى  وهكذا  العمل”.  من 

حدٍّ أبعد مما تّصوره أحد، فأخذها إلى طريٍق آخَر غير ما 

رَسَمه كاتبا الشخصية: تيد إليوت و تيري روسيو.

   فالقرصان جاك سبارو  بطل سلسلة أفالم قراصنة الكاريبي 

يضع  ال  فهو  ذهنك،  في  قرصان  نموذٍج  أّي  عن  يختلف 

عصبًة سوداَء على إحدى عينيه، وليس له قدٌم خشبية، كما 

أنه ال يحمل ببغاًء على كتفه أينما حّل وارتحّل،  بل يمشي 

بطريقة متأرجحة وكأنه َسكران، ويبتلع نصف الكلمة إذا 

قالها، وُيقال إّن هذا كاَن بسبب ضربة شمٍس تعرّض لها 

عندما ُنُفي وحَده إلى جزيرة مهجورة.

   ورحلة جاك سبارو مع سلسلة قراصنة الكاريبي بدأت 

بعنوان   2003 عام  السلسلة  من  األّول  الجزء  عرض  مع 

حاول  عندما  السوداء”  اللؤلؤة  لعنة  الكاريبي:  “قراصنة 

اللؤلؤة  بسفينته  لحقت  التي  اللعنة  فّك  جاهداً  سبارو 

كابنت جاك �سبارو

عليه  تمرّد  أن  بعد  قبطاناً  مكانته  واستعادة  الّسوداء، 

مساِعُدُه السابق وأقصاُه عنها.

   وما هو إال مشهٌد واحٌد حتى تأِسرك غرابة هذه الشخصية 

وُتثيَر فضولك؛ فجاك سبارو ذكيٌّ مرة وغبيٌّ مرًة أخرى،

قوٌي في هذا المشهد، وجباٌن في ذاك، صادٌق و مخلٌص 

والخداع  المخاتلة  عن  يتوانى  ال  ماكٌر  أخرى  وتارًة  تارًة، 

لإلفالت من المواقف الصعبة.

لكّن الشيء الوحيد األكيد عند هذا الكابتن هو ظرافته التي 

كانت العامل األول في نجاح هذا الجزء؛ ومن ثم الجزأين 

“صندوق الرّجل الميت” و “عند نهاية العالم” الذي قيل 

إّنه الجزء األخير، لكّن رغبة الناس في رؤية الكابتن جاك 

سبارو مرًة أخرى دفعت بالقائمين على الفيلم إلى إنتاج 

والجزر  المّد  في  الكاريبي  “قراصنة  ُيدعى  رابـٍع  جزء 

الغريبين”،سيتم عرُضُه العاَم القادَم، فانتظروه.

كتابة: مريم عيسى



ندى البوش
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يزن ضاهر النا األرشم محمد سعيد 
األشرم

نور الدين 
األشرم

بالل شعيب

جامن محمد

جودي عيدجودي الحلبي

رنيم محمد زيد القزاز

زين و تيا 
عبدوش

سايل عيد

عمر محمدسعد محمد

هبة شعيب

الحسن أحمد حيدرة أحمد الحسني أحمدزينب أحمد

فينوس 
الحسن

جيروم 
الشماس

سيلفادور ياين الشامس
الشماس

لينا                 
عبد الهادي

مؤيد 
عبد الله

دانا مسلم حال فلوحهلز عيلليليان أحمد



�سيناريو ور�سوم:

األني عدنان �سمايل 11 �سنة

1- لمى وبشرى أختان فقيرتان ومتحابتان، تعيشان في 

منزل صغير بعد وفاة والديهما. 

2- في يوم من األيام اشترت لهما جارتهما أم سامي دفتراً 

وقلماً ألنهما متفوقتان في المدرسة، فتشاجرتا على هذه 

الهدية وتخاصمتا.

3- وفي صباح اليوم التالي حلَّ عيد ميالد بشرى السابع، 

الدفتر  إعطاءها  وقررت  أختها  على  لمى  فأشفقت 

والقلم. 

4- وعندما استيقظت بشرى كانت لمى قد جهزت الزينة 

والهدية، ولكنها لم تكن تملك مااًل لشراء  قالب الحلوى. 

5- فقالت بشرى: »شكراً لك يا أختي على هذه الحفلة، ال 

أحتاج إلى الحلوى والهدايا مادمِت معي«.

وعاشتا بسعادة مدى الحياة، فالمال ليس كل شيء في 

الدنيا.  


