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إعداد: د.طارق البكري

آخذكم اليوم يا أصدقائي في رحلة قصيرة ممتعة 
لنتعرف خاللها على كاتبة األطفال والكبار األديبة حياة 

الياقوت، وهي كاتبة كويتية ولدت عام 1981. 
فازت الياقوتة حياة الياقوت بالعديد من الجوائز، منها 

أخيرا قصتها »أسفار دينار« التي فازت بجائزة أفضل قصة 
مميزة ضمن مسابقة الكويت الدولية الثانية لتأليف 

قصص لألطفال في مجال الوقف والعمل الخيري.
 أسست في العام 2003 موقع دار ناشري للنشر 

اإللكتروني »ناشري.نت« وترأس تحريره، كما أسست 
في العام 2005 مجلة I-MAG اإللكترونية. 

كاتبة مقالة منذ العام 1998 في صحف ومجالت 
كويتية وعربية متعددة منها القبس والشرق األوسط. 

 Who's Who in Kuwait أدرج اسمها في دليل
عام 2008 الذي يضم أسماء أهم 200 شخصية 
مبدعة في الكويت، وهي عضوة في مجلس إدارة 

رابطة األدباء الكويتيين ورئيسة لجنة العالقات العامة 
واإلعالم بالرابطة.

من قصصها لألطفال سلسلة كالمستان »4 قصص 
لألطفال: تاء مربوطة، نون، نون، تنوين، الحروف تمد 

أيديها، مسابقة الحركات«، 2011..
لها العديد من المؤلفات الجميلة مثل كتاب من 

ذا الذي قدد البيان؟ أخطاء وخطايا لغوية مصورة، 
2006. ومنها أيضا رواية بعنوان »كاللولو«.. وهي رواية 

ممتعة وإن كانت للكبار إال أنها تناسب أيضا مرحلة 
اليافعين والناشئة..

أدعوكم أصدقائي للتعرف على هذه الكاتبة، وزيارة 
موقعها www.hayatt.net كما يمكنكم زيارة 

موقع دار ناشري، الذي تتولى رئاسته لالطالع على 
القصص الكثيرة التي يتضمنها ومن ضمنها قصص 

www. :كثيرة لألطفال.. وذلك على الرابط التالي
.nashiri.net

ومن خالل الموقع نجد تعريفا بدار بناشري يقول إنها 
أول دار نشر ومكتبة إلكترونية عربية مجانية وغير 

ربحية. - تأسست في 4 يوليو عام 2003. وتوفر 
»ناشري« العديد من الكتب اإللكترونية، والمقاالت 

والبحوث العلمية في كثير من المجاالت المعرفية، 
وكل منشورات الدار تتوافر مجانا، وكثير منها حصري 

من خالل الموقع.

الصغار
بنائي

الياقوتة

بين الرسمين عشرة اختالفات حاول العثور عليها في أقل مدة ممكنة.االختالفات

غطاوي جدتي

من التراث

أجْــود النّــاس

 الصحافية الصغيرة
 سارة العلي تكتب عن تجربتها

منذ الصغر حتب أن تعمل مراسلة صحافية

 وبع���د ه���ذه التجربة أنصح 
أصدقائي وصديقاتي بأن يخوضوا 
ه���ذه التجربة ليس���تفيدوا منها 
ويكتس���بوا بعض اخلبرات التي 
سيستفيدون منها في املستقبل، 
وأمتنى أن أكون طبيبة أس���نان، 
وفي الوقت ذاته س���أتابع اإلعالم 

كهواية جميلة.

صديقتكم/ سارة العلي  ٭

واألجوبة إال أنن���ي تغلبت على 
األولى باتباعي أساليب التصوير 
والتعليمات التي تلقيتها في موقع 
»قن���ا الطفل« من قبل األس���تاذة 
»وج���دان« واألس���تاذة »خديجة 
حس���ن عبداهلل« مشرفة املوقع 
واألستاذ »فيصل أبو ندى« الذي 
ساعدني على التغلب على الثانية 
بنصائحه بشأن ترتيب األسئلة 
وكيفية طرحها أثناء تدريبه لي.

باإلضاف���ة إلى اتس���اع معرفتي 
وتقوية شخصيتي.

 كما التقيت الكثير من املعروفن 
كالدكتور »عبدالرحمن احلرمي« 
والشاعر »أحمد بخيت« وغيرهما 
الكثي���ر، لكنن���ي واجهت بعض 
الصعوبات ف���ي عملي مثل عدم 
متكني من التقاط الصور اجليدة 
بس���بب عدم معرفتي بالتصوير 
أو قلة خبرتي في مجال األسئلة 

وشجعني على ذلك والداي فمألت 
استمارة الصحافي ل�»قنا الطفل« 
من املوقع، وبعدها بدأت في إرسال 
التقارير عن الفعاليات التي أزورها 
أو عن النشاطات التي أشارك فيها 
واحلمد هلل بع���د ما تدربت على 
يد األس���تاذ »فيص���ل أبو ندى« 
احملرر باملوقع أصبحت مراسلة 
صحافية كما حلمت، وقد أكسبتني 
هذه التجربة الكثير من املهارات 

قنا الطفل - سارة فهد العلي 
 الدوحة:

الس���الم عليك���م أصدقائي... 
موضوع اليوم مختلف عن باقي 
املواضي���ع التي أكتبه���ا، فاليوم 
سأعرفكم بنفسي وكيف أصبحت 
مراس���لة صحافية.. منذ صغري 
كنت أرى الصحافين على التلفاز، 
وأمتن���ى أن أكون مثلهم، وعندما 
كنت في الص���ف الثالث حدثتنا 
معلمة اللغ���ة العربية عن موقع 
»قنا الطفل« ونصحتنا بزيارته، 
فانتظرت حتى عودتي إلى البيت 
ك���ي أرى ما في���ه فوجدته مليئا 
باملعلومات املفيدة وأعجبني قسم 

»هل تعلم«.
ومنذ تلك اللحظة بدأت أزور 
املوق���ع كل أس���بوع وأطلع على 
املعلوم���ات اجلدي���دة فيه حتى 
تفوقت على من معي في الصف 
مبعلوماتي الغزيرة، وفي الصف 
السادس أحببت أن أكون مراسلة 
صحافية مثل من أراهم على التلفاز 

تراهن ثالثة نفٍر عّمْن يكون أْجود 
الّناس في عْصره���ْم، فقال أحدهْم: 
أْجود الّن���اس في عْصرنا قْيس بن 
س���ْعد ْبن عْلقمة، وقال آخُر: أجود 
الّناس في عْصرنا عبد اهلّل ْبن جْعفر، 
وقال الثالث: أْجود الّناس في عْصرنا 
عرابة األْوسي، فتشاجروا في ذلك 
فأْكثروا في اجلدال، فقال لهم الّناس: 
ميضي كّل واحٍد مْنكْم إلى صاحبه 
يْسأله حّتى نْنظر ما يْعطيه ونْحكم 

على العيان.
فق���ام األّول وذهب إلى عبد اهلل 
بن جعفر فصادفه وهو يجّهز نْفسه 
لبْعض أْسفاره على راحلته، فقال: 
ياْبن عّم رس���ول اهلل أنا اْبن سبيٍل 
منقطٍع، أريد رْفدك ألْستعن به، وكان 
قْد وضع رْجله على ظْهر الّداّبة فأْخرج 
رْجله، وقال خْذها »أْي الّداّبة« مبا 
عليها، فأخذها فإذا عليها مطارف خّز 

»أي أثواب حرير« وأْلفا دينار.
ومضى اآلخر إلى قيس ْبن سعْد 
فقرع الباب فخرج���ْت إليه جاريٌة 

فقالْت: ما حاجتْك؟ فإّنه نائٌم.
قال: ابن سبيٍل منقطٍع، أتْيت إليه 

يعينني على طريقي.

فقالْت: حاجت���ك أهون علّي من 
إيقاظه، ث���ّم أْخرجْت له صّرًة فيها 
ثالثمائة دينار، وقال���ْت له: امض 
إلى معاط���ن اإلبل »أماك���ن بروك 
اإلبل« فاْختْر لك مْن راحلٍة فاْركْبها 
وامض راش���داً فمضى الرجل فأخذ 
املال والراحلة، ومّلا استْيقظ قيٌس 

أْخبرْته اجلارية باخلبر فأْعتقها. 
وراح الثالث إلى عرابة األوسي 
فوجده قْد عمي، وقْد خرج من املْنزل 
يريد املْسجد، وهو ميشي بن عْبدْين، 
فقال: يا عرابة، ابن س���بيٍل منقطٍع 
يريد رْفدك، فقال: واسْوأتاه، واهلل 
ما تركت احلقوق ف���ي بيت عرابة 
الّدْرهم الفْرد، ولكْن يا أخي خْذ هذْين 

العْبدْين.
فق���اْل: ما كن���ت بال���ذي أقّص 

جناحْيك.
فقال: واهلل ال ب���دّ مْن ذلك، وإْن 
لْم تْأخْذهما فإّنهما حّران، فنزع يده 
من العْبدْين، ورجع إلى بْيته، وهذا 
اجلدار يْلطمه وهذا اجلدار يْصدمه 

حتى أثر في وْجهه.
فلّم���ا اْجتمعوا حكم���وا لعرابة 

األوسي باجلود.

1- شي أبوه من بد وأمه من بد وهو من بد.
2 - اثنتان في الهواء وأربعة على األرض.

3 - أسود من الليل، أسبق من الخيل، 
الحقوه خمسة، واطرحوه اثنين.

4 - أبيض بضي صنعة ربي، يدق سالحه 
ويلعب حربي.

5 - من بره حالوة ومن داخل حطبة.
6 - أسود وال هو ليل يمشي وال هو خيل له 

جنحان وال هو طير.
7 - بياضه بياض القطنة وإن سحبناه انتفخ 

بطنه.
8 - حي جاب ميت وميت جاب حي.

9 - رمانتي شقفتها لقفتها فيها سحر فيها 
بحر فيها عيون تبتحر.

احلل: 
1 - البغل.

2 - املاعز وقرونه.
3 - البرغوث.

4 - الثلج.

5 - البلح.
6 - العباءة.
7 - الشراع. 

8 - الدجاجة والبيضة.
9 - املنظرة.

للتواصل مع الصفحة يمكنكم مراسلتي على اإليميل: 
DOCBAKRI@YAHOO.COM

لقاء صحافي مع د.عبدالرحمن احلرمي

 في فعاليات املرور في درب الساعيتتحدث إلى د.أحمد إدلبي رئيس التوعية الصحية بالهالل األحمر القطري في برنامج املتطوع الصغير

سارة برفقة آمنة املعاضيد في مهرجان »شاعر الرسول« بكتارا

صحافة

لوحة معبرة 
رسم الفنان السعودي 
عبداهلل الشيخ
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موهبة صغيرة

حزايتنا

دولة، لذا فإنها تبحث أحيانا 
في اإلنترن���ت للتعرف على 
بعض األماكن اجلميلة والدول 

املختلفة..
 وتقول سارونه إن شهور 
الصيف طويلة بدأت.. وهي 
ال تعتبرها شهورا مملة ألنها 
تقوم فيها بأنش���طة كثيرة، 
كما أنها تستعد لشهر رمضان 
اقترب وتتمنى  الذي  املبارك 
هذا العام أن تصومه كله على 

السيما دول اخلليج العربية.. 
وتخبرنا أنها سافرت من قبل 
إل���ى الس���عودية والبحرين 

وعمان.. 
وتتمنى أن يعود السالم 
الدول  وتتوقف احلروب في 
التي تش���هد حاليا  العربية 
حروبا ومشكالت، لكي تسافر 
إليها وإلى كل البالد العربية.. 
فهي حتب التعرف على العادات 
والتقاليد التي متتاز بها كل 

الرغم من أنها مازالت صغيرة.. 
لكنها ستحاول.. 

وتؤكد لنا أنها تفرح كثيرا 
بالعادات الشعبية التي يتوارثها 
أهل الكويت جيال بعد جيل، 
وبخاصة القرقيعان.. وتخبرنا 
أنها حتب أن ترتدي اللباس 
اخلاص باملناس���بة، كما أنها 
تنتظر العيد أيضا لكي تزور 
األه���ل والصديقات وتهنئهم 

بعيد الفطر السعيد..

نلتقي اليوم مع صديقتنا 
الصغي���رة س���ارونه. متتاز 
سارونة بضحكتها اجلميلة 
وابتسامتها الرائعة.. واسمها 
احلقيقي س���ارة عبداللطيف 

املعيبد.. 
تبلغ سارونه من العمر 8 

زهرات ملونات رائعات.. 
فنانة جميل���ة، وهوايتها 
ق���راءة مجالت األطفال.. لكن 
الكثير  الرس���م تأخذ  هواية 
من وقتها واهتمامها.. وتقول 
الرس���م وتشارك  إنها حتب 
أختها بدرية وأختها رواء في 
الرسم.. كما تشارك صديقاتها 

في املدرسة.. 
وتستعد سارونه املجتهدة 
واملتفوقة في دراستها لالنتقال 
العام الدراسي املقبل إلى الصف 
الرابع االبتدائي.. وتقول إنها 
سعيدة بنجاحها في املدرسة 
كما أنها سعيدة بنجاح جميع 

صديقاتها في الصف.
 وتؤكد لنا سارة إنها حتب 
الق���راءة وتتاب���ع في بعض 
امل���رات القص���ص املصورة 
اجلميلة التي تنشرها جريدة 
»األنباء« على صفحات الطفل 
»أطف���ال األنب���اء«.. كما أنها 
الكثير من املش���اركات  تقرأ 
والهواي���ات واللق���اءات مع 
األصدق���اء الصغ���ار، لذلك 
أحبت أن تش���ارك صديقاتها 
وأصدقاءها ق���راء الصفحة 
ببعض الرسوم والصور وأن 
تتحدث عن هواياتها وأفكارها، 
كما أنها تريد أن توجه حتية 
شكر كبيرة إلى معلماتها في 

املدرسة. 
الزنبقة  س���ارونه.. هذه 
اجلميلة تلميذة في مدرس���ة 
العديلية االبتدائية للبنات.. 
تقول إنها حتب مدرستها 
كثي���را، كما أنها حتب جميع 
مدرس���اتها، فهي تقضي في 
املدرسة أجمل األوقات.. لكن 
عطلة الصيف بدأت، ومع ذلك 
فهي ستستمرفي التواصل مع 

صديقاتها باملدرسة.. 
سارونه حتب السفر خاصة 
إلى دبي في دول���ة اإلمارات 
العربية املتحدة، ولها هناك 
العديد من الصديقات، وعندما 
تذه���ب إلى دب���ي تذهب إلى 
الكبي���رة وتلعب  املجمعات 
في األلع���اب اجلميلة.. وهي 
أيضا حتب السفر إلى جميع 
الدول العربية بال اس���تثناء، 

متفوقة في مدرستها

سارونه.. 
سّباحة ماهرة تهوى

الرسم والمثلجات

ترسم وتشارك الصديقات باللعباألجواء حارة واملثلجات تبرد احلرارة

فنانة وحتب السباحة رسم سارة  وأختها رواء وأحالم اجلامعة

ماهرة بالسباحة وتفكر في املستقبل

عبداهلل عطشان
كتبها: عبده السيد خاطر

في يوم من أيام الصيف احلار جتمعت 
أسرة عبداهلل على مائدة الغداء فأخذ يشرب 
املاء بسرعة، فقال له أبوه: لم تشرب بسرعة؟ 
ألم يعلمنا رسول اهلل ژ أن نشرب على 
ثالث مرات؟!  قال عبداهلل: عذرا يا أبي فإن 
العطش قد بلغ مني مبلغا شديدا ولم أستطع 

االنتظار.
األم  تدخل�ت 
وم�اذا  وقال�ت: 

س�تفعل يا بني في 
شهر رمضان؟ فهو 

على األبواب 

وسيأتي في وقت احلرارة الشديدة. 
عبداهلل: لكنني ال أحتمل الصوم في هذا 

اجلو احلار. 
الوال�د: يا بني البد أن تب�دأ في التعود 
على الصوم في ش�هر رمضان املقبل فهو 
على األبواب، واعلم أنك إن لم تتعود على 
الصوم منذ صغرك فسيثقل عليك في الكبر 
ومن تعود على شيء في الصغر سهل عليه 

في الكبر. 
هنا قالت مرمي: 

أنا تع�ودت على 
الص�وم منذ 

العام املاضي فقد كنت أص�وم أكثر األيام 
وأفطر القليل حينما كنت أتعب تعبا شديدا، 
وهذا العام إن شاء اهلل سأصومه كامال ألنال 

األجر والثواب. 
عبداهلل: أعدكم جميعا بأنني سأبدأ في 
رمضان املقبل الصوم ليسهل علي حينما أكبر. 

قالت األم: بارك اهلل فيكما يا أبنائي.
 األب: واآلن نب�دأ بتن�اول طعامن�ا وال 
ينسى أحدكم أن يس�مي اهلل ويشكر ربه 

على هذه النعم حتى 
تس�تمر، فبالش�كر 

تدوم النعم.

متاهة

قصة جميلة

في صباح يوم جميل كانت الطيور تغرد بصوت عذب، 
الفراش�ات تتطاير فوق الزهور لتلون الس�ماء بألوانها 

اجلميل�ة، ومجموعة النمل حتمل قطعة خبز وتس�ير 
باجتاه منزلها بحفرة الرمل.

كان خالد يلعب بسيارته الصغيرة، وإذا بإحدى 
عجالتها تنفجر وتتدحرج على األرض مسرعة وتنادي: 

أنقذوني..! أنقذوني..!!
سمعتها قطرات الزيت التي كانت تلعب 

وتلهو مع بعضه�ا، فقالت القطرة ذهب: يا 
إلهي..!! إن العجلة املس�كينة تتدحرج 

س�ريعا وباجت�اه البحي�رة.. كي�ف 
نساعدها؟

ردت القط�رة صاف�ي وهي 
متحمسة: نس�بح في البحيرة 

ونتكاتف لنعمل بقعة كبيرة، 
فنرفعها ألعلى وبذلك ننقذها 

من الغرق.
فأجابت قطرات الزيت 

بصوت واحد: هيا بنا.
وفي أثناء ذلك كان خالد 

يركض وراء العجلة ليلحق بها.. 
أما العجلة فكانت تصيح وتقول: 

يا إلهي ال أستطيع التوقف، وإذا 

وقعت في املاء فس�وف أغرق ألنن�ي ثقيلة وقد متزق 
املطاط ال�ذي يحتويني بإطار كام�ل. وإذا بالعجلة 
تقع في البحيرة.. ومازالت تس�تنجد: س�اعدوني.. 

أرجوكم ساعدوني..
وفجأة.. أحست بأنها ترتفع إلى أعلى وتطفو 
فوق س�طح املاء، فنظرت حولها وإذا ببقعة 
زي�ت كبي�رة ذهبي�ة الل�ون حتيطها عن 
ميينها ويس�ارها ومن أس�فلها. فصاحت 
وهي مندهشة وفرحانة: سبحان اهلل.. 

كيف أنقذمتوني؟
ردت صافي: تطوعنا وتعاونا فكوّنا 
بقعة كبيرة، ألن الزيت ال يذوب 
وال يختلط باملاء بل يطفو فوق 

سطح املاء.
وهنا.. وص�ل خالد ووجد 
العجلة تتساقط منها قطرات 
املاء وهي سعيدة. فقال فرحا: 
احلمد هلل لم يصبك األذى 
عجلتي الصغيرة، فسآخذك 
إلى إخوتك العجالت وأعتني 
بك لتكملوا سيارتي، والشكر 
هلل ولكم قطرات الزيت على 

تطوعكم إلنقاذها.

لوّن

تأليف: خلود علي املفيدي قطرات الزيت


