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رسوم العدد للفنانة :زبيدة الطالع

الكتابة للأطفال
ال عنهم

منذ التدوين الأول،
أق��رت الفل�سفات ،وال���ر�ؤى ،والعقائد� ،أن
� ّ
امل�ستقبل يبنى ب�أيد الأبناء ،ومهمة الآباء �أن
يفكروا ،و�أن ي�ستقوا الر�ؤى ،و�أن يبنوا �أي�ض ًا
ولو �أجزاء من ر�ؤاهم و�أحالمهم ،لكن ال�صورة
الأخرية امل�ضاءة باجلمال والعمران وال�سحر
احلالل هي التي ينق�شها الأبناء كحلم عا�شه
الآباء!
�أ�ستهل بهذا الأقوال� ،إن الكتابات املوجهة
�إىل �أطفالنا ،على اختالف مراحلهم الزمنية
(البعد ال��زم��ن��ي) ،وعلى اخ��ت�لاف نباهتهم
وا�ستيعابهم ملعطيات املعرفة (البعد العقلي)،
وع��ل��ى اخ��ت�لاف �صيغ التمكني م��ن املعرفة
وعلومها (البعد ال�ترب��وي) ..لهي كتابات
ت��روم اجلمال بكل �صورة ،ويف مقدمة هذه
ال�صور اجل��م��ال الوطني ال�شامل ل�ل�أر���ض،
واللغة ،والتاريخ ،والقيم ،والأح�ل�ام ،وهي
كتابات تنو�س ما بني الو�ضوح الذي قد يغدو
خطابي ًا �أو مبا�شر ًا �أو تلفيق ًا لأ�سباب علوق
بهذه الأب��ع��اد الثالثة (الزمني ،والعقلي،
وال�ترب��وي) ،و�أن��ا �أحبذ ت�سميتها بالأعمار
لأنها كذلك فع ًال ،وقد يغدو خيا ًال خال�ص ًا،
وما بينهما جتول �أطياف الواقع الآخذة من
مناخات املبا�شرة تارة ،ومن مناخات اخليال
تارة �أخرى!
�إن ما نرومه ،ون�سعى �إليه ،بله ما نحلم به
هو كتابات حمت�شدة باجلمال ،لأن اجلمال
ه��و خ�ير معلم ،وخ�ير ج���اذب ،وخ�ير �ساحر
�أي�ض ًا .وهذا الأمر ال يخ�ص الكتابات املوجهة
للأطفال فح�سب ،بل يخ�ص الكتابات جميع ًا،
ومثلها الفنون جميع ًا �أي�ض ًا.
�إن البعد القيمي ،والوطني ،وال�ترب��وي،
والأدب���ي ،واللغوي ،والتاريخي ،واملكاين..
���ر مطلوب ،وم��ل��ح ،و���ض��روري ،بل
�إمن��ا ه��و �أم ٌ
هو جوهري احل�ضور يف الكتابات املوجهة
للأطفال ،ولكن البعد اجلمايل هو �أك�ثر من
مطلوب ،وملح ،و�ضروري لأنه جوهر اجلوهر،
وم��ن دون البعد اجل��م��ايل ت��ب��دو الكتابات
املوجهة �إىل الأط��ف��ال عط�شى ،ذاب��ل��ة ،بل
مطف�أة وحزينة ..متام ًا مثل الأزاه�ير حني
يغيب عنها امل���اء ،وال��ن��دى ،وال��ه��واء ،ومثل
الطيور الناقدة للقدرة على الطريان!
ه��ن��ا ،ويف م��ل��ح��ق �أدب الأط���ف���ال ،ال��ذي
نرجو �أن يكون دوحة �ألوان ،و�أزه��ار ،ومروج
ع�شب ،وينابيع ،وحتوميات طيور ..نطالب
بالكتابة املختلفة للأطفال ،ولي�س عنهم،
نطالب ..باجلمال الذي يتحدث عن الأوطان،
والأم��ك��ن��ة ،والأع��ل�ام ،والأزم���ن���ة ،والقيم،
والأحالم ،والتواريخ ،والأحداث ،وكل ما هو
عزيز ..ونبيل!

•التحرير

ربوع الوطن
•حممود حامد
الوطن
و�سحر اجلمالِ ربوع
...
ْ
ُ
أجملَ منها طوال الزمن
وال � َ
بديع
جمال ،و�سحر  ،وج ٌّو
ْ
ر�س الف�صول �شباب الربيع
ُ
وع ُ
الغ�صون
ُغر ُد فوقَ
ْ
طيو ٌر ت ّ
حنون
عذب،
و�شد ُو البالبلِ
ْ
ٌ
ترف ال�سواقي
ُّ
بهم�س جميلْ
ٍ
الربا ،واخلميلْ
ُ
فتطرب منه ُّ
ربو ُع بالدي ربوع اجلمال
وتغدو الطيور طيور اخليال
ربو ُع اخللودِ ،ونف�سي فداها
حمالٌ
تغيب حمالٌ حمال
ُ

•جودي علي

حلم جودي

على مدار ثالث �سنوات و�أنا �أعاين من التفرقة يف ال�صف� ،أنا جودي �أنال �أعلى
ً
درجة
الدرجات ولكن ال �أنال املرتبة الأوىل� ،أما �آالء ابنة الآن�سة هبة فهي �أقل مني
ولكنها تنال املرتبة الأوىل دائم ًا ،لقد �أ�صبح هذا هاج�س ًا عندي وكنت �أمتنى �أن ي�أتي
يوم و�أنال فيه ما �أ�ستحق فع ًال ،وكم كنت حزينة من �أجل ذلك ،ودموعي تنهمر على
خدي من دون �أن �أح�س بها ،ولقد كنت �أود �أن تكون �أمي معلمة يف املدر�سة نف�سها
لكي �أنال حقي ،ولكن �أمي كانت ت�شجعني دائم ًا وتقول يل �أنت متفوقة وال تهتمي
بذلك �سوف ي�أتي يوم ويتحقق ما حتلمني به .ثقي بي يا ابنتي ،بينما كنت �شاردة
�أفكر يف ذلك و�إذ بيد تربت على كتفي ،التفت �إىل الوراء و�إذ بها يد معلمتي الغالية
م�سحت دموعي وقبلتني ،وقالت يل �أنا �أعلم مباذا تفكرين وملاذا �أنت حزينة يا جودي
ولكن �أنا هنا لن �أعطي املرتبة الأوىل �إال ملن ي�ستحقها وال يوجد متييز عندي و�سوف
ترين ،كوين واثقة من ذلك .لقد �أتى موعد توزيع الدرجات واملراتب على الطالب
والطالبات ،لقد كاد قلبي يقفز من بني �ضلوعي من �شدّ ة توتري ،وب��د�أت املديرة
تنادي على الأوائل (الأول والثاين والثالث) ،جل�ست على الأر�ض لأنني �أتوقع �أن
ا�سمي لي�س من بني الأ�سماء الأوائل .و�إذ برفيقتي حنني تهزين وتقول يل اذهبي �إىل
املن�صة حا ًال ،لقد ذاعوا ا�سمك �أنت الأوىل .هيا �أ�سرعي ،نظرت �إليها و�أنا ال �أ�صدق
ذلك ،نه�ضت ف�أعادوا ذكر ا�سمي مرة �أخرى ف�أ�سرعت �إىل املن�صة ودموع الفرح تنهمر
وك�أنها تقول يل افرحي يا جودي لقد نلت املرتبة الأوىل بتعبك ون�شاطك واجتهادك
ومتابعتك درو�سك وواجباتك.
نظرت �إىل يدي وجدت ال�شهادة ودرجة التفوق ،عندئذ �أيقنت �أنني ل�ست يف حلم.

كلمة امللحق
�أ�شكر املكتب التنفيذي على ثقته
بتكليفي ب��الإ���ش��راف ع��ل��ى ملحق
الأطفال يف �صحيفة الأ�سبوع الأدبي،
و�أرج���و �أن �أوف���ق لأك���ون م��ع زمالئي
املهتمني ب���أدب الأطفال ،عند ح�سن
ظ��ن زم�لائ��ن��ا يف املكتب التنفيذي،
الذين نطمح معهم �إىل �أدب متميز،
موجه �إىل �أطفالنا الأحباء ،الذين
ن���رى ف��ي��ه��م م�ستقبلنا احل�����ض��اري
والثقايف والإب���داع���ي .وق��د �أ�صبح
ملحق الأط��ف��ال �أم��ان��ة يف �أعناقنا،
وعلينا �أن ن��ب��ذل ك��ل م��ا من��ل��ك من
جهد واه��ت��م��ام ،م��ن �أج���ل االرت��ق��اء
ب���أدب الأطفال� ،إىل �أف�ضل املراتب
الإب��داع��ي��ة ،على �صعيد الأه���داف،
وعلى ال�صعيد الفني.
ال �شك ب�أن �أدباءنا قدموا لأطفالنا
�أعماال �أدبية و�شعرية متميزة ،لكن
ما زلنا نحتاج �إىل املزيد من التقدم
واالرت����ق����اء ،لنتخل�ص م���ن بع�ض
العقبات التي تعرقل تطور �أدبنا
امل��وج��ه لأطفالنا الأحباء..ومنها
عدم البحث عن اجلديد� ،أي التكرار
اململ للموا�ضيع ،ومنها التوظيف غري
امل��وف��ق للخيال ..ومنها الإط���االت،
التي ال تبلور ال��ه��دف ال��ذي ي�سعى
�إليه الأدي��ب ،بل ت�سيئ �إىل الهدف
الذي ن�سعى �إليه.
عامل الطفولة يدعونا لأن نعي�ش
طموحاته ،ونت�شبع ب�أحالمه ،ونفهم
بعمق ،امل�شكالت التي يعي�شها الأطفال،
يف خم��ت��ل��ف امل��ن��اط��ق ،ويف ���ش��رائ��ح
املجتمع ك��اف��ة .وتدعونا الطفولة
�إىل �أن ن��ق��ر�أ ونعي�ش بعمق عاملها
اجلمايل ،كي نتغنى بقيمه ،ونعرف
كيف نتفاعل معها ،وكيف ندعمها
�إبداعياً .ولهذا الهدف نرحب بكل
اجلهود اجلدية ال�صادقة ،لالرتقاء
ب�أدبنا املوجه لأطفالنا الأح��ب��اء.
فلأدب الأطفال �أهمية كربى ،متعدد
ةالأه��داف والأغ��را���ض ،ويف مقدمة
هذه الأه��داف ،تقف اللغة العربية
التي يجب �أن نوليها كل ما منلك من
اجلهد وااله��ت��م��ام ،لتكون القاعدة
الأهم لنه�ضة �أدبية ــ لغوية ،تلبي
طموحاتنا القومية واحل�ضارية.
فال ميكن �أن نحلم بنه�ضة ح�ضارية،
بعيد ًا ع��ن نه�ضة �أدب��ي��ة متميزة.
وال ميكن �أن نحلم بنه�ضة �أدب��ي��ة
متميزة�،إن مل تكن لها جذور عميقة
يف طفولة واعية واعدة.

•امل�شرف العام
�ص� .س .ق
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ال�شــريكان والعجوز

•م�سعود علي علي
اخ��ت��ل��ف رج��ل�ان ع��ل��ى �أر������ض ك��ان��ا قد
ا�شرتياها منا�صفة يف زمن كان الو�ضع املادي
لكليهما جيداً ،وبعد م�ضي �سنوات عدة على
زراعتها ب�شجريات الكرز وامل�شم�ش ،ونتيجة
مرا بها� ،ضاق حالهما،
لظروف ا�ستثنائية ّ
وبد�أ كل واحد منهما يفكر كيف يكون هذا
الب�ستان له وحده ،تكا�سل ال�شريكان و�أهمال
رعاية ال�شجريات التي �أ�ضحت يف مرحلة
الإث��م��ار .طمع ك��ل واح��د ب�شجريات كان
قد غر�سها يف الب�ستان ،وب��د�أ اخلالف على
عدد ال�شجرات التي ت�شكل ح�صة كل واحد
منهما ،وازداد اخلالف وو�صل حلالة الغ�ضب
و�أ�صبح ال�شريكان خ�صمني لدودين ..وبد�أ
كل منهما يفكر بخطة يبعد بها الآخر عن
الأر�ض.
ح ّ��دث الأول نف�سه :الأف�ضل �أن �أقطع
�شجرات خ�صمي ..لعل ذلك يجعله يزهد
يف الأر�ض ،فاحلق معي حتم ًا ف�أنا من زرعها
�صغرية .وقال الآخر مكلم ًا نف�سه� :إذا بقي
�شريكي متم�سك ًا بعدم ت�سليمي �صف ال�شجر
ال��ذي �أري���ده� ..إن��ه يف ح�صتي ،ف�س�أحرق
�أ�شجاره ..وهكذا ميكن �أن يخاف وين�سحب
م�ؤثر ُا ال�سالمة ،ف�أنا �صاحب احلق� ،أنا من
�سقاها ورع��اه��ا منذ زراع��ت��ه��ا� ،ألي�س هذا
�صحيح ًا؟.
ويف ع�صر ي��وم م�شم�س م ّ��ر رج��ل عجوز
راكب ًا حمار ًا بالقرب من ب�ستانهما ،و�سمع
�أ���ص��وات خ�لاف و�شجار ،واق�ترب منهما يف
أ�شده ،ورفع كل
الوقت الذي بلغ غيظهما � ّ
واحد ف�أ�س ًا يف وجه �صديقه.
�أي خ�لاف ي��دور بينكما �أيها الطيبان!
�إنني �أرى كل واحد منكما و�صل �إىل حلظة
االنفجار ،و�أخاف عليكما �أن ي�ؤذي �أحدكما
الآخر� ..أت�سمحان �أن �أ�ساعدكما يف حله؟
ت��ف��ه��م ال��ع��ج��وز اخل��ل�اف ب��ع��د �سماعه
امل�شكلة ،و�صمت قلي ً
ال ث��م ق��ال� :أتثقان
بن�صيحتي ،و�أن��ا الرجل الكبري ال��ذي خرب

�أنا
اجلندي
•زياد ال�سودة

احلياة �أكرث منكما؟
مل يعرت�ض �أي منهما عليه ،واندفعا نحوه
بانتباه ،وبدا ك�أنهما يف �ضياع.
ت��ري��ث ال��رج��ل ال��ع��ج��وز وق���ال مفكراً:
هدئا من روعكما يا �صديقي� ،س�أقدم لكما
هذه الن�صيحة ويبقى اخليار لكما على كل
حال� ..صمت ثانية ثم �أردف قائ ً
ال :عليكما
اقت�سام الأر�ض م�ساحة ،فهي �أهم من عدد
ال�����ش��ج��رات امل��وج��ودة فيها ،ول��ي���أخ��ذ كل
واحد منكما �أر�ضه ويهتم ب�شجراتها بغ�ض
النظر عن عددها ،فاالهتمام بال�شجرة من
�سقاية ..وتقليم ..ووقاية من الأمرا�ض..
يزيد الإنتاج ويجود بالثمار.

ــنــدي
الـج
ُّ
�أَنــا ُ
يف ب َلدي
بروحي َ
أفديه
�سوف � ِ
َو�أَ�شـْـــدو للدُ نا حلنا
أغنيه
ومن قلبي � ِ
فدُّ ْم حر ًا و ُّد ْم ذخرا
نرويه
تراب الأر�ض
ِ
ُ
من املجد الذي يهمي
ما�ضيه
لي�سقي قد�س
ِ
حا�ضر �أبد ًا
فقلبي
ٌ
آقيه
وجمدي يف م� ِ
و�آياتي �أرددها

ه���د�أ ال�شريكان وف��ك��را ب��ك�لام الرجل
العجوز وقال �أحدهما :جزاك اهلل خري ًا
را�ض مبا ارت�أيت
�أيها الرجل الطيب� ..أنا ٍ
و�أ�ضاف الآخر قائ ً
ال :بارك اهلل بكم �أيها
الكبار ف�أنتم بركتنا.
ابت�سم العجوز وقال� :أنتما الآن يف �سباق
مع العمل ،فالذي يعمل �أكرث يف ح�صته يلقى
نتيجة �أف�ضل.
���ر ال��رج��ل
ب��ع��د غ��ي��اب ح���وايل ���س��ن��ة ،م ّ
العجوز بالب�ستان يف ط��ري��ق ع��ودت��ه من
قريته امل��ج��اورة ،وتق�صد �أن يقف على
م��ردود ن�صيحته ..ما �أن ملحه الرجالن،
وقد كانا يقومان ب�إزالة الأع�شاب ال�ضارة

«بالد العرب �أوطاين»
•••
ن�شيدٌ قلبي يحفظهُ
وي ْع ُم ُر فيه وجداين
ال�صبح يف بلدي
ن�سيم ُّ
بوح �أحلاين
ُي َردد َ
ويعطي الروح � ً
أمنية
ُ
بحلمه احلاين
تعي�ش
ِ
«بالد العرب �أوطاين»
«بالد العرب �أوطاين»
•••
 1ـ م�آفيه :عيونه

من حول ال�شجرات حتى اندفعا نحوه بلهفة
وارتياح وك�أنهما كانا بانتظار �أن يزورهما.
لقياه بكثري م��ن الرتحيب واالح�ت�رام،
ورغبا له �أن ي�سرتيح قلي ً
ال من الوقت ،ثم
ا�ستمهاله...
البد �أنهما
قال الرجل العجوز يف �سرهّ :
ذاهبان ليفعال �شيئ ًا و�أخذ يفكر يف الأمر،
وذه��ب��ت ب��ه الظنون ب��ع��ي��داً .بعد ح��وايل
ربع �ساعة ر�آهما قادمني وكل منهما يحمل
�سلة ،عندما اقرتبا منه ،والب�شر وا�ضح على
حمياهما ..بادراه� :أنت �أيها الرجل الطيب
احلكيم ،ال تدري ماذا قدمت لنا...
�أجاب مبت�سم ًا :مل �أفعل �شيئ ُا ي�ستحق كل
هذا الإطراء ،ماذا تق�صدان؟
و�ضعا �سلتني من الكرز وامل�شم�ش �أمامه
واعتذرا� :إن ما نقدمه لك �شيء قليل ورمزي
ملا قدمته لنا .لقد هديتنا �إىل �سلوكيات ،من
�ش�أنها �أن زادت حما�صيلنا وحت�سنت نوعية
�إنتاجنا ،و�أكرث من ذلك �أننا بقينا �صديقني
يجمعنا احل��ب والر�ضا ،وممار�سة �إتقان
العمل ،لقد �أدركنا �أن الأر�ض هي الأخرى،
تعطي من يخدمها �أ�ضعاف ما يعطيها� .شعر
العجوز باالرتياح و�شكر ال�شريكني اللذين
كانا بال�سنة املا�ضية يو�شكان على االقتتال.
ت��ن��اول حبة م��ن ال��ك��رز وت��ل��ذذ مبذاقها
وق��ال :ل�ست �سعيد ًا ب�سلة الكرز املتلألئ
و�سلة امل�شم�ش ال��ب��ل��وري ب��ل �إن �سعادتي
احلقيقية نابعة من ع��ودة الوئام �إليكما،
بارك اهلل لكما يف احلرث والغر�س ،و�أدام
عليكما طيبات الدنيا.
و�ضع ال�سلتني يف خ��رج حماره وامتطاه
ملوح ًا بيده �إليهما مبتعداً...
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�سفري ُة ال�صباح
•�صبحي �سعيد ق�ضيماتي
ٌ
فرا�شة
�أنا �أنا
ال�صباح
�سفرية
ْ
�إِىل الغ�صون ً
قبلة
والور ِد والأقاحي
ٌ
وهم�سة من ال�سنا

امل�صباح
�صاحب
عن
ِ
ِ
لكنَّهُ يف َحيرْ ٍة
املفتاح
عن
بحث ًا ِ
ِ
ُم ٌ
وفق وناد ٌر
اح
تراك�ضا يف َّ
ال�س ِ
طريين كانا يف املدى
ِ
ماح
ِ
ب�سرعة ِّ
الر ِ
�ش� ُآم ت�سقي ورد ًة
قداح
ب�أَ ْج َملِ الأَ ِ
مهندٌ
ب�سيفه
ِ
ماح
ِ
كالفار�س اللَّ ِ
ُ
معارك
ي�صول يف
ٍ
أ�شباح
كطاعن ال ِ
نو ٌر تغني �شعرها
اح
كالبلبلِ ال�صدَّ ِ
�أَ َّما �أَنا َف َو ْم َ�ض ٌة
املالح
ِم ْن َب ْ�س َم ِة ِ
� ُ
أطوف يف �أحالمكم
َك َز ْو َر ِق امل َّ
ال ِح

اح
للربعم الف َّو ِ
ب�شرى �إىل �أطفالنا
والنجاح
من
بال ُي ِ
ِ
بغبطة
ٍ
�ألقاكم ُ
ماح
ِ
كرق�صة َّ
ال�س ِ
ُ
خميلة
جنول يف
ٍ
َت ُ
فراح
في�ض بالأَ ِ
من ِعطْ ِرها
َو َن ْر َتوي ْ
ان�شراح
وال�صد ُر يف
َّ
ِ
ً
غيمة
ميوج
عطر ُ
ٌ
َ
اجلناح
رقيقة
ِ
ٌ
بالبل ..عنادل

أرواح
�شقائقُ ال ِ
�ساحر
بلحن
ٍ
ت�شدو ٍ

املراح
ِم ْن ن�شو ِة
ِ
نزا ُر يرنو حامل ًا
التفاح
�إىل ُربى
ِ
يف ِفكر ِه �أُ
ٌ
ق�صو�صة

•موفق نادر
�إذا و�صفنا �أروع الأ�شياء
�سرعان ما نقول� :أحلى من الع�سل!
و�إن ذكرنا �أطيب الغذاء
البد �سوف ن�شتهي الع�سل!
هل تعرفون نحلة د�ؤوب؟!
ترونها من مطلع النهار
ت�سعى �إىل الأزهار

•ترجمة :مرينا �أوغالنيان

روعة النحل
تعود و�سط حمرة الغروب
يف �آخر النهار
تعود للخلية
قد ملأت جعبتها
غذاءها ال�شهيا
ف�أ�صبحت �أمثولة يف عامل العطاء
ال الربد يثني عزمها

احلُ ّب والزَّ مَن

ا�ستنجدَ ُ
احل ّب باحلزن ،وطلب م�ساعدته ،ف�أجابه بك�آبة:
أحا�سي�س
امل�شاعر وال
مي الزّ مان ،كانت
كان ياما كان ،يف قد ِ
ُ
ُ
ُ
�أنا حزينٌ جداً� ،أريد �أن �أبقى وحيداً”.
الهدوء ُيخ ّيم على ال�سعاد ِة
أر�ض جزيرة .كانَ
تعي�ش مع ًا على � ِ
ُ
قرب ُ
ُ
احل ّب ،لكن ا�ستغاثته مل َ
تلق رداً� ،إىل �أن
��ب وغريها �إىل �أن نمُ ي له�ؤالء ال�سكان
واحل��زنِ واملعرفةِ
م َّرت ال�سعاد ُة َ
واحل ّ
تغرق ،فبنى كلّ منهم قاربه وغ��اد َر اجلزير َة �سم َع �صوت ًا يناديه:
�أنّ اجلزيرة قد َ
احل ّب� ،س� َ
َ
“تعال �أيها ُ
آخذك معي”.
با�ستثناء احلب الذي ق َّر َر ال�صمود حتى اللحظة الأخرية.
طلب ُ
احلب �إىل القارب ،و�أن�سته فرحته التحقُق من �شخ�صية
هُ ِر َع
احل ّب امل�ساعدة.
عندما كادت اجلزيرة
تغو�ص يف املاءِ َ
ُ
ّ
ً
َ
َ
ُ
ُ
مر بقاربهِ  ،لكنَّه اعتذر متذرعا ب�أن املنقِذ .وعندما و�صل �إىل الياب�سة� ،س�أل املعرفة عن هوية املنقِذ
َ
طلب م�ساعد َة الثرَ اء الذي ّ
ف�أجابته ب�أنه الزَّمن.
للحب فيه.
مكان
وال
بالذهب
ينوء
القارب
والف�ضةِ
َ
ُ
ِ
ُ
ً
وج��هَ ال�س� َ
ُ
ُ
ؤال للغرو ِر َ
قائلة:
املعرفة
احلب فابت�سمت
الده�شة
َغ َمرت
بح ّجة �أن
رف�ض مدَّ يد العون ُ
ّ
وعندما ّ
ُ
“وحده الزمن يُقدِّ ُر قيمة ُ
احلب ُم َبلّل وقد ُيلحقُ َّ
احل ّب”.
بالقارب.
ال�ض َر َر
ِ

ال ال�صيف ال ال�شتاء
وكم على تنظيمها �أهدوا لها الثناء!!
غنوا مع ًا �أحبابي ال�صغار:
�أغنية تعلم احلياة للكبار
من جد يف حمبة العمل
البد �سوف يقطف الع�سل.
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•�إيلني كركو

الدراجة

كانت املدر�سة قريبة من منزل (هاين) ،وكان
ب�إمكانه الذهاب �إليها والعودة منها �سري ًا على
ال ال
ال ك�سو ً
قدميه خالل دقائق ،لكنه كان طف ً
�صر على ركوب احلافلة.
يرغب بامل�شي ،بل ُي ُّ
�سلوك (هاين) والدته ،فهو بحاجة �إىل
أزعج
ُ
� َ
بع�ض احلركة ،والك�سل وق ّلة احلركة ي�سببان
اخلمول والبدانة.
ودع (هاين) والدته �صباح ًا للذهاب �إىل
عندما ّ
املدر�سة� ،أعطته النقود الالزمة لركوب احلافلة
ذهاب ًا و�إياباً ،لكنها قالت له:

تدخر نقود احلافلة خالل العام
ما ر�أيك يف �أن ّ
دراجة جميلة ت�س ّليك
بها
لك
الدرا�سي ،فن�شرتي
ّ
يف �أوقات الفراغ وت�ستخدمها كو�سيلة نقل �أي�ضاً.
الدراجة و�سيلة نقل �صديقة للبيئة ،فهي تعمل
بال وقود ،وال ت�س ّب ُب التل ّوث ،كما �أنها من �أف�ضل
الريا�ضات التي حتافظ على ر�شاقة الإن�سان
و�صحة ج�سده.
وق���ر َر امل�شي
��ه،
ت
��د
ل
وا
بفكرة
(ه��اين)
اقتنع
ّ
يحلم بدراجة جميلة
�إىل املدر�سة ومنها ،وهو
ُ
مل ّونة..

الع�صفور وال�صياد

•�أ�سعد الديري
قالتْ يل �أ ّمي:

والنمر
الوردي يعانقُ �أ�صحابَهْ
َّ
َ

ُ
يحدث يف الغابةْ
ار�سم ما
ْ

•••

•••

لكن حني ر�سمتُ الع�صفو َر

بالألوانِ ر�سمتُ ..

ُيغنّي َ
فوق الأ�شجا ْر

الذئب ينظّ ُف �أنيابَهْ
َ

إطالق النا ْر
يهم ب� ِ
وال�ص ّيا َد ُّ

ْجاب يطار ُد �أترابَهْ
ِ
وال�سن َ
ُ
يعزف َ
والكنغر
فوق ربابَهْ
َ

َ
جناحيه
ب�سط الع�صفو ُر
ِ
وطا ْر

•كنينة دياب

حـــــلُمٌ
ُ

اد َف
ني الغُ ِ
ال�سماءِ ب َ
َحل َُم فِرا�س �أَ َّن ُ
يوم�َ .ص َ
��ه ُي َح ِّل ُق يف َّ
َ�س َعلى َحا َّفتِهِ َ ،و َ�س َ�أل َُه:
الق ََم َرَ .جل َ
َ
َه ْل �أَ ْن َت نائ ٌِم �أ ُّيها الق ََم ُر؟
القمر:
جاب
�أَ َ
ُ
نام �أَ َبد ًا!
�أَنا! الق ََم ُر �أَ ُ
نام! �أَنا ال �أَ ْ
مات م ِْن َحولِهِ  ،وقَ ال َْت:
َتلأْلأَ ْت ال َّن ْج ُ
َحن ن َْختَفي مِن َبلَدٍ  ،ون َْظ َه ُر يف
َنام �أَبد ًا .ن ُ
ن َْح ُن �أَي�ض ًا ال ن ْ
َبلدٍ � َآخ َر.
َ�س َ�ألَ "فِرا�س" ثانيةً :
م�س؟
َوماذا َعنِ ال�شَّ ِ
قال َْت نجَ ْ َمةٌ :
كون اللَيلُكئيب ًا َحزين ًا
ماء ح َّتى ال َي ُ
ال�س َ
نحن نَتلألأ يف َّ
م�س.
حني ت ُ
َغيب ال�شَّ ُ
وقال القمر:
وهكَذا مع ًا ُن�شكِّلُ اللَّيلُ وال َّنها ُر.
تف "فِرا�س"فَرِ حاً:
َه َ
ناك
جوم! ُه َ
م�س والق ََم ُر وال ُّن ُ
�آهٍ ،رائ ٌِع! اللَيلُ وال َّنها ُر ،ال�شَّ ُ
ال�سماء َجميلةً دائِماً!
ُنو ٌر َيج َعلُ
َ

