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بنائي

اجلمعة  8مايو 2015

إبداع

رسالة آسية الباكستانية ألطفال الكويت:

تكلموا الفصحى
الصغار
واحفظوا شعر العرب

إعداد :د.طارق البكري

قامات كويتية
أفرح كثيرا عندما أرى ما تحفل به بالدنا من عدد متميز من
كتاب قصص األطفال المبدعين ..منهم من فاز بجائزة الدولة
التشجيعية ألدب الطفل ،ومنهم من فاز بجوائز خليجية
وعربية وعالمية ..كما ان هناك رعيال من الرائعين والرائعات
في مجال الطفولة ال يمكن إحصاؤهم بعجالة ،نذكر منهم
أستاذتنا الفاضلة د.سهام الفريح التي أشرفت شخصيا على
رسالتي في أدب الطفل بعنوان «كامل كيالني رائدا ألدب
الطفل العربي» ،وهي تترأس جمعية حقوق الطفل.
ونرفع هامتنا عاليا عندما نذكر أستاذتنا القديرة د.كافية
رمضان ،رئيسة تحرير مجلة «سدرة» ،التي برزت كعلم رائد
في مجال أدب الطفل في كل مكان .وال يمكن أن نجول في
دنيا الطفولة دون أن نذكر المربية الفاضلة واإلعالمية الفريدة
حبيبة األطفال الدائمة على مدى عقود ماما أنيسة ،أطال اهلل

آسية عارف سنبلة صغيرة
من باكس����تان ،تبلغ من العمر
عش����ر ش����معات مضيئ����ات..
حكايتها من أجمل كل احلكايات،
وهواياتها من أحلى الهوايات..
عندما حتدثنا معها كان حديثها
مثل عطر الورود ،وكالمها ذهب
ممدود..
هي زنبق����ة عل����ى طريق
اإلبداع ..واألم����ر املدهش حقا
أنها تعيش في باكستان ،لكنها
تفضل العربية لغة القرآن على
لغتها األصلية ،وتتقن هذه اللغة
السماوية ببالغة شاعرية ،رمبا
أفضل بكثير من الكبار الذين
نش����أوا وتعلموا وكبروا في
مدارس ومجتمعات عربية..
ه����ذه الطفل����ة الباس����مة
البشوش����ة اجلميل����ة ،حطت
مثل فراشة ملونة على وريقات
صفحة األطفال بجريدة «األنباء»،

لترسل من باكستان في حوار
إلكتروني بطاقة حب إلى أقرانها
العرب الصغار ..لتشجعهم على
االعتناء كثيرا باللغة العربية
الفصحى ..تلك اللغة العظيمة
التي اختارها اهلل تعالى لتكون
اللغة التي تضمنت كلماته العال
للبشر أجمعني..
صديقتنا الصغيرة آسية ابنة
السنوات العشر ،صحيح أنها
صغيرة في عمرها لكنها كبيرة
فيما تتميز ب����ه ،فهي تتحلى
مبميزات اس����تثنائية جتعلها
فريدة من نواح عديدة.
تخبرنا آسية ـ هذه الفتاة
اجلميل����ة ـ بأنها تعلمت اللغة
العربية الفصحى منذ نعومة
أظفارها على يد والدها د.عارف
صديق .وتؤك����د لنا أنها بدأت
تتكلم باللغة العربية الفصحى
منذ أن كان عمرها  3سنوات ،ما

جعلها موضع اهتمام العديد من
القنوات التلفزيونية واجلرائد
واملجالت في ع����دد من بلدان
العالم.
وبعد أن بدأت تستخدم اللغة
العربية الفصحى في مخاطباتها
اليومية ف����ي منزلها مع أبيها
خاصة وأسرتها عامة ،أخذ والدها
يحفظها مع سور القرآن الكرمي
أبياتا ألشهر شعراء العرب ،حتى
حفظت مئات األبيات الشعرية
وعش����رات القصائ����د وهي لم
تزل طفل����ة صغيرة ،وصارت
تنشد مئات األبيات من الشعر
في دقائق معدودات في بعض
االحتفاالت.
آسية اآلن في نهاية الصف
السادس في مدرسة باكستانية،
إال أنها متكنت من احلصول على
بعض االمتيازات التي ال يحصل
عليها األطفال ف����ي هذا العمر

موقع للصور والڤيديو
دعت صديقتنا الصغيرة آسية أطفال
الكويت األحباء ومن خالل جريدة «األنباء»
للتعرف إليها أكثر في صفحتيها في
الفيسبوك وتبادل احلوار املباشر معها من
خالل ما يلي:
الصور:
https://www.facebook.com/arif.

photos_all/12.siddiq

مقاطع الڤيديو:

https://www.facebook.
media_/12.com/arif.siddiq
2=type&650168189.set?set=vb

كما ميكن مراسلة آسية على االمييل:
arifsiddiq@hotmail.com

عمرها على الخير والعطاء .وكما نحيي الزميلة القديرة بدور
العيسى مديرة برامج األسرة والطفل في تلفزيون الكويت.
أما الراحلة بصمت العزيزة الطيبة شيخة عبدالعزيز الزاحم،
رحمها اهلل فقد كانت رئيسة لتحرير مجلتين بارزتين
لألطفال «ماما ياسمين ودانة» ،فلها كل الدعاء والذكريات
الطيبة .وكثيرا ما شهدنا تميز الكاتبة المعطاءة أمل الغانم
والزميل الرائع سليمان الرومي سكرتير تحرير مجلة براعم
اإليمان ،ومن تبعهما من جيل الشباب الذين تبرز من بينهم

لوزان

الكاتبة الفريدة أمل الرندي التي هي أشبه بـ «أيقونة أدب
الطفل الكويتي» ،وقد فازت بالعديد من الجوائز المحلية

سمة ا

والخارجية ،وبذلت جهودا كثيرة من أجل الطفولة.
كما تبرز أسماء براقة مشرقة من بينها الكاتبة «الموهوبة» هبة
مندني ،والعاملة بجد باسمة الوزان «الوازنة» ،و«الياقوتة»
حياة الياقوت ،و«صانع قصص األطفال» محمد شاكر جراغ،
والمهذبة المتواضعة لطيفة البطي .وغيرهم من المتميزين
الذين لمعوا في هذا المجال.
فهل هناك نجوم تستحق التقدير واالحترام أكثر ممن سما
نجمه في سماء طفولتنا وال يتسع المجال لذكرهم جميعا،
لكننا نأمل أن نتحدث عنهم في مناسبات أخرى قريبة .ولعلها
تكون «دعوة شخصية» من محب لهم جميعا ليعتبروا هذه
الصفحة الطفولية منارة كويتية «منهم» إلى العالم .فما أجمل
ما يحققه التعاون من أجل طفولة نعشقها! وللجميع مودتي.
للتواصل مع الصفحة يمكنكم مراسلتي على اإليميل:
DOCBAKRI@YAHOO.COM

ابتسامات
عربية
٭ كان جحا في الطابق العلوي من منزله ،فطرق بابه
أحد األشخاص ،فأطل من الشباك فرأى رجال.
فقال :ماذا تريد؟
قال :انزل إلى حتت ألكلمك..
فنزل جحا وقال الرجل :أنا فقير احلال أريد حسنة
يا سيدي.
فغض���ب جحا من���ه لكنه كتم غضب���ه وقال له:
اتبعني.
صعد جحا إلى أعل���ى البيت والرجل يتبعه فلما
وصال إلى الطابق العلوي التفت إلى السائل وقال
له :اهلل يعطيك ويرزقك.
فأجاب���ه الرجل :ومل���اذا لم تقل ل���ي ذلك ونحن
حتت؟
فقال جحا :وأنت مل���اذا أنزلتني ولم تقل لي وأنا
فوق؟
>>>
٭ سأل بعض اإلعراب آخر عن اسمه فقال :بحر.
قال :ابن من؟
قال :ابن فياض.
قال :ما كنيتك؟
قال :أبو الندى.
فق���ال األعراب���ي :ال ينبغي ألحد لق���اؤك إال في
زورق.
>>>
٭ أقبل رجل على مفسر األحالم محمد بن سيرين
فقال :ما تق���ول في رؤيا رأيتها؟ كنت أرى أن لي
غنما فكنت أعطي بها  8دراهم ،فأبيت البيع ففتحت
عيني فلم أر ش���يئا فأغلقتها ومددت يدي وقلت:
هاتوا  4فلم أعط شيئا؟
فقال له ابن سيرين :لعل القوم اطلعوا على عيب
في الغنم فكرهوها.
فق���ال الرجل ويبدو أن���ه كان مغفال :ميكن الذي
ذكرت؟

با

الطفولي .ففي العام السابع من
عمرها التحقت آسية بـ «جامعة
العالمة إقب����ال املفتوحة» في
العاصمة الباكستانية إسالم آباد
لدراسة اللغة العربية ،وجنحت
في اجتياز امتحانها اجلامعي
لدورة احملادثة العربية بعد أن
حصلت على  %71من الدرجات،
وأصبحت أصغر طالبة جامعية
في باكس����تان .كما متكنت من
تأليف كتاب باللغة العربية عند
بلوغها الثامنة من العمر وأسمته
«العربية لغة آسية» لتصبح
أصغر مؤلفة في العالم تؤلف
كتاب����ا في لغة غير لغتها األم.
وسعيا ملواصلة مسيرتها مع
اللغة العربية التحقت بعد ذلك
بـ «اجلامعة اإلسالمية العاملية»
في إسالم آباد لتدرس الدبلوم
املتقدم ف����ي اللغ����ة العربية،
وجنحت بتقدير جيد لتصبح
أصغر طالبة درست في جامعة
عاملية قبل بلوغها التاسعة من
عمرها.
وواصلت الفتاة الباكستانية
ف����ي الوقت مس����يرة كتابتها،
ومتكن����ت من تألي����ف اجلزء
الثاني من كتابها «العربية لغة
آس����ية» عند بلوغها التاسعة
من العم����ر .ولم يتوقف عطاء
آسية هنا ،بل بدأت تقيم دورات
قصيرة مجانية لتعليم اللغة
العربي����ة للفتيات الصغيرات
في حيها مبدينة (راولبندي)
الباكستانية ،ونظمت دورتها
األولى في شهر رمضان املاضي،
وأعلن����ت عن تنظي����م الدورة

الثانية للعربية خالل ش����هر
رمضان املقبل .وتخصص آسية
وقتها من املغرب إلى العش����اء
يوميا لتالوة الق����رآن وقراءة
التفسير ،وهي تقرأ في درس
التفس����ير حاليا سورة البقرة
من تفسير القرطبي .وسجلت
عش����رات املواضيع بالعربية،
وبعضها صعب����ة جدا ملن هم
في عمرها ،والسيما عندما يكون
الطفل غير عربي ،وميكن االطالع
على مقاط����ع ڤيديوهاتها على
شبكة اإلنترنت.
وآسية عارف من مواليد قطر
عام  ،2005وهي تعرف  4لغات:
األردية والبنجابية والعربية
واإلجنليزية ،علما انها درست
سنة أكادميية واحدة في الصف
الثاني باملدرسة السعودية في
إس��ل�ام آباد أيضا .ومت تكرمي
آس����ية من قبل ع����دة جهات،
أبرزها (مجلس األيدولوجية)
الباكس����تانية ال����ذي منحه����ا
ميدالي����ة ذهبية عل����ى يد أبي
القنبلة النووية د.عبد القدير
خان ،إلسهاماتها األدبية
في اللغ����ة العربية
في ع����ام .2013
واجلميل جدا
أنها ألقت
خطابات
كثير ة

تكتب لألطفال بحب وتخاطبهم بمرح

أديبة كويتية فريدة من نوعها ..تكتب لألطفال بحب وتخاطبهم بمرح ..قرأنا لها العديد من القصص الجميلة الرائعة،

ومنها قصص فازت بجوائز عربية ،اليوم نستضيف هذه األديبة المتميزة في أخالقها ،المتواضعة في تعاملها ،والمحببة عند األطفال،
في صفحة أطفال «األنباء» ،وكانت هذه األسئلة واألجوبة.

نريد أن تقدمي ألصدقائنا
الصغار بطاقة تعريف قصيرة
بك؟
٭ اس���مي باسمة حس�ي�ن الوزان،
خريجة كلية العلوم بجامعة الكويت،
تخصص حاسب وإحصاء ،حصلت
على شهادة الدبلوم العالي في اإلرشاد
الزواجي واألسري من كلية الدراسات
العليا بجامعة الكويت ،أكتب مقاالت
للكبار وقصصا للصغار والناشئة،
ولي أنش���طة أخرى منوع���ة ،أهم
محاور االهتمام عندي هو الكتابة،
الق���راءة ،واالس���تخدام اإليجاب���ي
للتكنولوجيا.
متى كانت بدايتك مع الكتاب
والتأليف؟
٭ في ذاكرتي صور جميلة التقطتها
لوالدي رحمهما اهلل منذ الطفولة ،فقد
ّ
تعلمت منهما ح���ب العلم والتعلم،
وحب الكتاب والقراءة ،تعلمت ان أجد
في الكتب ما أحتاجه من معلومات،
وأن العلم واملعرفة يختصران الطريق
نحو خيارات أفضل في احلياة .وأرجو
أن يوفقن���ي اهلل تعالى وجميع من
يس���عى خلدمة األطفال األعزاء ،أن
أضيف إلى مكتب���ة الطفل ما يفيده
ويبهجه ويدفعه إلى األمام.
ما الرسالة التي توجهينها
للكبار؟
٭ جعل الكتاب أحد أهم لعب الطفل
منذ األشهر األولى بشكله املناسب
ألطفال هذه املرحلة ،وتخصيص وقت
بشكل يومي لقراءة القصص الهادفة
لهم ،وتربية األبناء وتشجيعهم على
ح���ب الكتاب والق���راءة ،إن القراءة
اجلهرية تساهم في بناء عالقة قوية
بني األطفال ووالديهم ،وتثري عقول
األبناء وتقوي شخصياتهم ،وجتعل
الكتاب النافع أول وأهم صديق ومرشد
ودليل لهم.
ما هي آخر قصة صدرت لك؟
٭ قصة «حسن وقمر النهار» وأول من
كتب عنها قبل أسبوعني تقريبا كانت
صفحة الطفل في جريدة «األنباء».
ما فكرة القصة؟
٭ هو ذاته الطفل حسن صاحب كتاب

«حسن أذكى من اآللي» ،وهذه املرة
كان بصحبة والدته منذ الصباح الباكر
في طريقه إلى املدرسة ،فرأى وجه
القمر اجلميل وتساءل عن سر ظهوره
في النهار ،وبدأ مع أمه رحلة بحث
وس���عي حلل هذا اللغز ،ومبساعدة
من والديه متكن من فهم سر ظهور
القمر في النهار.
وما الهدف منها؟
٭ تهدف القصة إلى حتفيزكم أيها
األصدقاء الصغار من أجل االهتمام
بالظواه���ر الطبيعية ،والبحث عن
أس���رارها ،واالس���تخدام الصحيح
للتكنولوجيا.
وما كتبك األخرى التي صدرت
سابقا؟
٭ من هذه الكتب قصة «حسن أذكى
من اآللي» ،وهو كتابي األول ،ثم كتاب
«قصص أمي ال تنتهي».
أحببت كثيرا هات�ي�ن القصتني،
ورأين���ا كيف أقبل األطف���ال عليها
بكثافة في معارض الكتاب في الكويت
وخارجها..
شكرا لكم ولكل األصدقاء الصغار
الذين أحبوا قصصي..
هل ميكن أن تخبري األصدقاء
الذين لم يطلعوا على الكتاب األول
«حسن أذكى من اآللي» ما هي
فكرته؟
٭ «حسن أذكى من اآللي» قصة تدور
حول طفل يعتقد أن اآللي أقوى وأذكى
من اإلنس���ان وأدق صنعا ،وحتاول
والدته من خالل احلوار مس���اعدته
ليغير هذه الفكرة ويستنتج الفكرة

الصحيحة بنفسه ،وهي أن اإلنسان
أذكى من اآللي.
نالت قصة حسن أذكى من
اآللي الئحة الشرف في جائزة
«كتابي» ،حدثينا عن اجلائزة؟
٭ تقدم مؤسس����ة الفكر العربي في
عمان من خالل مش����روع «عربي »21
جائزة «كتابي» ألدب الطفل العربي،
تتميز مبش����اركة األطفال والناشئة
في تقييم ما كت����ب لهم من قصص،
يشارك فيها مصر ،السعودية ،سلطنة
عمان ،األردن ،لبنان ،وتش����مل فئات
عمرية مختلفة ،األطفال هم من يختار
الكتب بإشراف جلنة خبراء .وتوزع
اجلائزة بني الكاتب ،الرس����ام ،ودار
النشر ،وتهدف إلى تعزيز مكانة اللغة
العربية ،والتفكير املبدع عند األطفال
والناش����ئة ،ودعم الكتاب في الوطن
العربي ،وحتفيز دور النشر والكتاب
والرسامني على إنتاج كتب ذات جودة
عالي����ة ،وأن يكون الطفل هو احملور
األساسي والفعلي لهذا االهتمام.
وماذا عن كتاب «قصص أمي ال
تنتهي»؟
٭ قصة تروي ش����غف األم بالقراءة
الذي اكتسبته من أبيها ونقلته ألطفالها
بالبحث الدائم واملستمر عن كل جديد
من الكتاب الورقي ثم احلاسوب واجلهاز
اللوحي ،شغف ال ينتهي وقصص ال
تنتهي ،للقصة  3أهداف أساسية :بر
الوالدين ،التشجيع على القراءة ،وحسن
استخدام أجهزة احلواسيب املختلفة،
وقد صدر عام .2013

إضاءات لآلباء واألمهات واألطفال
وجهت األديبة باسمة الوزان خالل احلوار إضاءات جميلة لآلباء واألمهات
واألطفال نوجزها فيما يلي:
٭ الكتب النافعة حتمل معلومات مفيدة تنير درب اإلنسان.
٭ ميكن ملعلومة بسيطة أن تأخذ بيدكم إلى األهداف بأسرع مما يُظ ّن.
٭ من الضروري غرس حب املعرفة والتعلم في األبناء لتمكينهم من خوض
احلياة بقوة وثقة.
٭ مساعدة األبناء في التقاط صور وذكريات ذهنية جميلة عن آبائهم مع
الكتاب والقراءة منذ الصغر.
٭ صورة األب وهو يقرأ ،أو صورة األم وهي حتمل كتابا ،تؤثر كثيرا في
عالقة األبناء بالكتاب والقراءة وبالتالي في حياتهم بشكل عام.

هل لك قصص
أخرى؟
٭ نعم ،فأنا أكتب
قصصا في مجلة
«العربي الصغير»،
ولدي قصص أخرى
ومشاريع مقبلة في
الطريق إن ش����اء اهلل
تعالى.
ما أهمية الكتب والقصص
بالنسبة لك؟
٭ الكت����اب ه����و صديق
العائلة األول ،وصديق
الطفل منذ النش����أة،
الطفل الذي يتربى
على حب الكتاب
واملطالع����ة هو
طفل ذو حظوة
كبيرة ،فهو
يتوجه نحو
ا ملطا لع����ة
كخيار مفضل يعود
عليه بالفائدة
طوال عمره،
واألطفال لديهم
أس����ئلة كثيرة
وهم بحاجة لفهم
البيئ����ة حوله����م،
وبحاجة إلى التعرف
عل����ى الس����لوكيات
اجلي����دة وكيفي����ة
التصرف ف����ي املواقف
املختلفة ،والكتاب ميكنه
مساعدتهم بشكل لطيف،
مع ضرورة احلرص على
جودة اختيار الكتاب،
ومالءمته للطفل في
جميع مراحله ،كما ان
القراءة تغذي عقل
الطفل وتنمي زاده
اللغوي واملعرفي،
وتطور املهارات
ا إل د ر ا كي����ة
و ا لتفكي����ر
اإليجابي لديه،
كما تس����اعده
في التحصيل الدراسي،
وتدفع����ه نحو العل����م وحتببه في
التعلم.

باللغ����ة العربية في مؤمترات
ون����دوات ف����ي ه����ذا العم����ر
الطفولي.
واهتم����ت صحف ومجالت
عديدة بنش����ر تقارير خاصة
عنها فيما بثت قنوات تلفزيونية
باكستانية وعربية تقارير حول
اللغة العربية آلسية.
وال تتوقف آس����يا على عن
هذا ،بل لديها العديد من الهوايات
أهمها القراءة ،وكتابة احلكايات
والفروسية ،والشيء املضحك
أنها تهوى بشكل خاص تربية
الدجاج.
سألنا آس����ية عن رسالتها
ألخواتها وإخوانها من أطفال
الكويت ،فقالت :رس����التي لهم
أنه يجب عليه����م أن يتكلموا
ويقرأوا كثي����را من الكتب في
كل مجال يحبونه ،وعليهم أن
يتعلموا اللغة العربية الفصيحة
ويحفظوا ما يستطيعون من
شعر العرب ،ليتمكنوا من فهم
القرآن الكرمي بكل معانيه ،ولكي
يصبحوا فخ����را لبالدهم
ودينهم.
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الدكتورة
كافية
رمضان
٭ هل تعلم أن الناقدة والكاتبة واإلعالمية املرموقة
واألستاذة اجلامعية ورئيسة حترير مجلة «سدرة»
د.كافية رمضان هي أول عربية حتصل على شهادة
دكتوراه في أدب الطفل؟
٭ وهل تعلم أنها كانت تخطط للحصول على الدكتوراه
منذ أن كان عمرها  10سنوات فقط؟
٭ وأنها حصلت على شهادة الدكتوراه في
الفلس����فة في التربية وكانت رسالتها عن
قصص األطفال في الكويت.
٭ وأنها من أبرز وأهم الشخصيات الكويتية
التي اهتمت بالطفولة وأدبها منذ بداية
دراستها وحتى اآلن.
٭ وهل تعلم أن موقع «who is who
 »Arab womenاختارها كشخصية
نسائية مميزة جلهودها في
تربية األطفال ليصبحوا
أف���رادا متمتعني بكامل
طاقاتهم وقدراتهم؟

حزايتنا

حدث وتاريخ

٭ وفي عام  1970حصلت على ليسانس لغة عربية
ودراسات إسالمية وتربية من جامعة الكويت.
٭ وفي عام  1971حصلت على ماجستير في التربية
جامعة الكويت ـ موضوع رسالتها «مشكالت الطالبات
املراهقات في الثانوية».
٭ وفي عام  1978حصلت على درجة دكتوراه
الفلسفة في التربية ،من جامعة عني شمس في
القاهرة وموضوعها «تقومي قصص األطفال
في الكويت».
٭ وه����ل تعلم أنها تبوأت عددا كبيرا من
املناص����ب واملهام والعضويات في
جلان ومسابقات ومؤسسات وهي
اآلن رئيسة املجلس االستشاري
ملكتبة الكويت الوطنية؟
نشكر د.كافية على ما قدمته
للطفولة ..ونشكر جهدها
الثقاف����ي الكبير في كل
مجال.

٭ في عام  1913أضيء قصر السيف بالكهرباء للمرة األولى
في تاريخ الكويت وسط جموع من األهالي ،وذلك في عهد
الشيخ مبارك الصباح احلاكم السابع للكويت.
٭ وف���ي عام  1961صدر الع���دد األول من جريدة «الرأي
العام» جريدة يومية شاملة.
٭ وفي  1969صدرت مجلة «س���عد» التي تعد أول مجلة
لألطفال في الكويت.
٭ وفي عام  1986وصلت أولى طائرات مؤسسة اخلطوط
اجلوية الكويتية إل���ى البالد وهي من طراز بوينغ 767
  200في رحلة تاريخية دون توقف من مدينة سياتلف���ي الواليات املتحدة األميركية إلى الكويت .وس���جلت
في تلك الرحلة رقما قياس���يا في الطيران حيث قطعت
املسافة وقدرها  12600كيلومتر في مدة قدرها  14ساعة
و 17دقيقة.
٭ وفي عام  2002اجتاحت البالد موجة حر شديدة بلغت
درجتها  46درجة مئوية في الظل ،وسجلت بذلك أعلى درجة
في الكويت خالل شهر أبريل منذ أكثر من  45عاما.
٭ وفي ع���ام  2005كان انطالق ب���ث أول محطة إذاعية
كويتية خاصة باسم «مارينا اف ام» وهي محطة غنائية
منوعة.
٭ وفي  22أبريل  2006أظهرت إحصائيات رسمية صادرة
عن الهيئ���ة العامة للمعلومات املدنية أن عدد الس���كان
الكويتيني بلغ في هذا اليوم مليون نسمة .ميثل هذا العدد
 7أضعاف ما كان عليه تعداد السكان الكويتيني في عام
 1965حيث بلغ العدد حينذاك  168793نسمة.

بحيرة األسماك..

في بحيرة صغيرة ،كانت تعيش فيها
مجموعة من األس����ماك جنبا إلى جنب
مع الضفادع املساملة التي كان يحكمها
الضفدع احلكيم .ف����ي أحد األيام خرج
الضف����دع احلكيم إلى البر ..فقد التقطه
طائ����ر جائع والتهم����ه ،فحزنت جميع
األسماك والضفادع على فراقه ،وبعد فترة
وجيزة قررت الضفادع أن تختار حاكما لها
متتثل ألمره ،ولكن لسوء احلظ اختار من
كانت شعاراته زائفة فقد رفع «ضفدوع»
شعارات جلبت له الكثير من األصوات
التي أجمعت بأنه حاكمه اجلديد .وبعد
أن متكن من منصبه ،بدأ الطمع يسيطر
عليه ،فأراد أن يوسع حدود حكمه ليطول
األس����ماك ،فطلب منها االمتثال ألوامره
وطاعته ألنه ولى نفس����ه حاكما عليها،
لكن حكيم األسماك قال له:
نحن لنا شريعتنا اخلاصة بنا ،ومن
الصعب أن يحكمنا أحد من غير جنسنا
أو ملتنا.
ماذا تقول؟ إذن س����وف أطردكم من
هذه البحيرة.
خ����رج حكيم األس����ماك من مجلس
«ضفدوع» املغرور بعد أن قال له:
هذا وطننا يا «ضفدوع» ولن تستطيع
طردنا منه ،أو حكمنا فيه.
وبدأ احلاكم «ضفدوع» يضيق اخلناق
على األسماك جاعال جنوده األشرار الذين
سعدوا بحكمه ونصروه يسدون عليها
طريقها ومينعونها من العمل واحلركة
بحرية داخل بحيرتها.
هذا األمر جعل حكيم األسماك يطلب
اجتماعا طارئا للنظر في املشكلة التي
بدأت تؤرقهم ،وقد كان رأي األسماك هو
التصدي للضفادع ال االنصياع ألمرها.
لكن حكيم األسماك قال
له� ���:ا
تعلم����ون جميعا
أن الضف����ادع م����ن
البرمائيات ،وتستطيع
العي����ش في املاء كما
في اليابسة ،ومن هذا
املنطلق

أخاف إذا خضنا حربا معها أن تتغلب
علينا ألنها ستأتي بأسلحة أقوى مما
منتلك����هداخ����له����ذهالبحي����رة.
فقالت سمكة:
إذن سنبقى عبيدا عندها.
رد حكيم األسماك قائال:
ال ،فال حكم لظالم يطول على مظلوم،
س����وف نتخلص من حك����م وجبروت
«ضفدوع» بطرق أكثر حنكة.
خرج حكيم األس����ماك إلى س����طح
البحيرة ،ونادى على طائر يكمن حول
البحي����رة للحصول عل����ى طعامه مما
يصطاده من األسماك ،أو الضفادع وقال
له :ما رأيك أن أقدم لك عرضا مغريا ..بأن
تتغذى على ضفدع سمني ولذيذ؟
أوافق وهل أمر كهذا يحتاج إلى تفكير
يا حكيم األسماك؟
إذن انتظر ،سيأتيك حاكم الضفادع
طالبا منك نقله إلى البحيرة العجيبة
فاحمله وهنيئا لك.
فس����أله الطائر باس����تغراب :ما هذه
البحيرة العجيبة وأين تقع؟
إنها بحيرة وهمية يا صديقي ال
وجود لها فما عليك إال أن تكون
ذكيا ،لتس����تمتع
بطعامك الوفير
سهل املنال.
حس����نا
سأنتظر ،فقد
بدأت أتضور
جوعا ،فهذا
الي����وم لم
يحالفن����ي
احلظ بصيد
س����مكة أو
ضفدع أسد به
رمقي.
ع����اد حكي����م
األس����ماك إل����ى ق����اع
البحي����رة وهو ينادي بصوت
عال:
أيتها األسماك استعدوا للرحيل وخذوا
كل متاعكم ،سنرحل اآلن جميعا
إلى البحيرة العجيبة.
وص����ل اخلب����ر إل����ى
«ضفدوع» فاستدعى حكيم
األس����ماك

أكمل الرسم
أوصل بين األرقام التي بالرسم للحصول على الشكل النهائي له.

االختالفات

وسأله :إلى أين سترحلون؟
س���ننتقل للعيش ف���ي البحيرة
العجيبة ،حيث الطعام اللذيذ واألمان،
وسنترك لك هذه البحيرة لتستمتع
بها أنت وجنودك.
وكيف س���تنتقلون إلى البحيرة؟
فأنتم إذا خرجتم من املاء متوتون؟
لق���د عق���دت اتفاقا م���ع صديقي
الطائر لينقلنا مقابل أن نعطيه بعض
الطعام.
(الطمع والغرور واحلس���د) جعل
«ضف���دوع» يقول :ال ،أنتم األس���ماك
س���تبقون هنا ،ونح���ن الضفادع من
س���يغادر للعيش في تل���ك البحيرة
العجيبة ،هيا استعدوا أيتها الضفادع..
وبدأت الضفادع تس���بح إلى س���طح
البحيرة يسابق بعضها بعضا ،وهناك
وجدوا الطائر اجلائع ينتظرهم فسأله
«ضفدوع»:

بين الرسمين عشرة اختالفات حاول العثور عليها في أقل مدة ممكنة

قصة ورسم :نضال البزم

هل أنت من سينقلنا إلى البحيرة
العجيبة أيها الطائر؟
نعم أنا يا حاك���م الضفادع ولكن
االتفاق كان مع حكيم األسماك ،وليس
معك.
ال عليك يا صديقي ،أنا سأعطيك أكثر
مما وعدك به حكيم األسماك الغبي.
إذن تفضل اصعد في فمي أنت ومن
معك ،وسأعود غدا ألنقل بقيتكم.
صعد «ضفدوع» وبعض جنوده
املقربني في داخل فم الطائر الكبير ،وطار
بهم إلى مصيرهم الذي ينتظرهم.
وبدأ الطائر يأتي كل يوم ويحمل من
الضفادع األشرار الطماعني ما يكفيه لغذائه
اليومي ،بينما رف����ض بعض الضفادع
املساملني مغادرة البحيرة وظلوا يعيشون
بسالم مع األسماك ..وقد استحق «ضفدوع»
ومن حلقه هذا اجلزاء العادل.

لون

المتاهة
لون الطريق الذي يوصل هذا الحيوان لطعامه المفضل.

