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إعداد: د.طارق البكري

كثير منكم يعرف الكاتبة الرائعة باسمة 
الوزان.. فهي كاتبة توزن كلماتها بدقة بالغة.. 

لذا أحب أن أسميها بـ »الوازنة«، تعرف ماذا 
تكتب، ولمن تكتب، وكيف تكتب.

فالكتابة لكم أيها األحبة الصغار أمر جميل 
جدًا.. وخاصة عندما »يوزن« الكاتب لكم 

كل كلمة يكتبها، وكل جملة ينسجها.. من 
العنوان وحتى الختام.

والكاتبة باسمة حازت عددا من الجوائز 
العربية، وقصصها توزع في كل معارض 

الكتاب.. وهي تختار عناوين قصصها بدقة 
مثل: حسن أذكى من اآللي، قصص أمي ال 

تنتهي، حسن وقمر النهار.. وأخيرًا قصتها 
الجديدة )هواية جدتي( التي نتحدث عنها 

في هذا اليوم في صفحة أطفال األنباء.
تؤمن باسمة بوجود اهتمام ملحوظ من 
قبل األفراد وبعض المؤسسات الخاصة 

والحكومية في أدب الطفل، ودليل ذلك 
برأيها ازدياد عدد الكتب المتميزة، واتساع 

التنوع من حيث مواضيع التأليف وجودة 
الرسوم عما سبق، وتضاعف التوعية بأهمية 
القراءة للطفل والناشئ بل واألسرة بشكل 

عام، وأيضا من خالل التشجيع للكتابة 
المتميزة للطفل، وتقديم كتاب ينهض 

بالطفل العربي ويرتقي به.
وترى أنه مع وجود نخبة من الكتاب 

والرسامين المتخصصين في وطننا العربي 
وبتضافر الجهود المخلصة، وتغذيتها 

بالرعاية، واالهتمام، والتشجيع، سيصل 
أدب الطفل العربي لمستوى الطموح في 

المستقبل القريب بإذن اهلل تعالى.
الكثير من األصدقاء الصغار تعرف على 

الكاتبة باسمة في لقاءات متنوعة.. فهي 
تحب قراءة القصص لألطفال في الكثير 

من األنشطة الخاصة بكم.. ونحن بدورنا 
نشكرها على نشاطها وقصصها ونتمنى أن 

تكتب لكل من يحب قصص األطفال من 
الكبار والصغار المزيد من القصص الرائعة.

الصغار
بنائي

باسمة الوزان

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

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

كتاب

االختالفات

ارتكاب املعاصي والذنوب أبدا، حتى 
يأتي علينا الشهر الكرمي وقد قبل اهلل 
توبتنا جميعا، ونبدأ صفحة جديدة 

مع اهلل.
علينا أيضا أيها األصدقاء أن نكثر 
من قراءة القرآن في هذا الشهر وصالة 
القيام والتصدق على الفقراء، ومحاولة 
البعد عن كل ما يغضب اهلل. إنه ملن 
الثواب العظيم أن يقرأ كل واحد منا 
جزءا كل يوم من القرآن وأن يستغفر 
اهلل بقدر ما يستطيع وأن يسبحه في 

الليل والنهار.
قال الرسول ژ »من صام رمضان 
إميانا واحتسابا ُغفر له من تقدم من 
ذنبه«، وقال أيضا »من قام ليلة القدر 
إميانا واحتسابا غفر له من تقدم من 
ذنبه«، هذان احلديثان، وغيرهما من 
األحاديث، يؤكدان على أفضلية ومكانة 
شهر رمضان عند اهلل سبحانه وتعالى. 
ليس رمضان شهر خمول وكسل كما 
يظنه البعض، ولكنه شهر عبادة وعمل 
ونش����اط، لذا ينبغي علينا أن نفرح 
بقدومه. وكيف ال نفرح وقد اختاره 
اهلل لفريضة الصيام وصالة القيام، 
حيث أنزل اهلل فيه القرآن الكرمي لهداية 
الن����اس وإخراجهم من الظلمات إلى 
النور، وكيف ال نفرح وهو الشهر الذي 
تفت����ح فيه أبواب اجلنة وتغلق فيه 
أبواب النار وتسلسل فيه الشياطني 
وتضاعف فيه احلسنات وترفع فيه 

الدرجات وتغفر السيئات؟!
علينا أيها األصدقاء أن نصوم عن 
األكل والشرب وكل احملرمات أيضا، ال 
نسب أو نغتب أحدا، كي نحصل على 

رضا اهلل ومغفرة منه وفضل.

بداية، اسمحوا لي يا أصدقائي أن 
أعبر عن سعادتي البالغة للكتابة في 
هذه اجلريدة الغراء وفي هذا الباب 
الهادف الذي يحتوي على موضوعات 

ذات قيمة عالية.
يستقبل املسلمون شهرا كرميا، 
شهرا نزل فيه القرآن، شهرا فيه كثير 
من البركات، شهرا أوله رحمة وأوسطه 
مغفرة وآخره عتق من النار، وهذا من 
نعم اهلل سبحانه وتعالى علينا التي 

ال تعد وال حتصى.
يقول اهلل س����بحانه وتعالى في 
كتابه الكرمي )يأيها الذين آمنوا كتب 
عليكم الصيام كما كتب على الذين 
من قبلكم لعلكم تتقون( صدق اهلل 
العظيم، إذن الهدف من الصيام أيها 
األصدقاء األعزاء هو التقوى والتقرب 
إلى اهلل والعمل الصالح، واالستغفار 
والتضرع إلى اهلل كي يغفر اهلل لنا 

ذنوبنا ويبدلها حسنات.
وللصيام فوائد كثيرة في اإلسالم، 
منه����ا احملبة والتماس����ك والتعاون 
والتسامح بني افراد املجتمع، فعندما 
يصوم الغني ويحرم نفسه من الطعام 
والشراب، وقتها سيبادر بالتصدق 
والعطف على الفقير واحملتاج، ألن 
اهلل سبحانه وتعالى أمرنا بأن نساعد 
الفقراء واحملتاجني ونعطف ونتصدق 
عليهم، حتى يتحقق التكافل والتعاون 

وتنتشر احملبة بني الناس.
ينبغي على كل مس����لم ومسلمة 
أن يستقبل شهر رمضان بكل سعادة 
وأن يتوب إلى اهلل توبة خالصة من 
قلبه قبل قدوم الش����هر ويعاهد اهلل 
س����بحانه وتعالى على أال يعود إلى 

»العربية متعتي« كتاب جديد صدر 
قبل أيام في الكويت متوجها إلى أطفال 
العالم، وخاصة غير الناطقني بالعربية.. 
والذي����ن يحبون تعلم اللغة العربية... 
مؤلفه الكاتب فادي الكردي، وهو مدرس 
الكويت.  البريطانية في  املدرس����ة  في 
ويكتب ألطفال املرحلة العمرية املبكرة 
حرصا عل����ى تعلمهم العربية، وعمدت 
إلى هذا الكتاب املبسط الذي يأخذ بيد 
الطفل من األلف إلى الياء مستعينا بصور 
محببة لألطفال وخاصة يخدم العرب في 
املدارس األجنبية.. وغيرهم من األطفال 
الذين يرغبون في تعلم العربية وكذلك 

الكبار.

الكت����اب منهج����ًا متكاماًل  ويعتبر 
لتعليم وتعل����م اللغة العربية، ملرحلة 
رياض األطفال وللمرحل����ة االبتدائية 
األولى، وميكن لغير الناطقني بالعربية 
االعتم����اد عليه كمنهج أس����اس لتعلم 
اللغة العربية. حيث اعتمد املؤلف فيه 
التسلسل  العلمية، من حيث  املنهجية 
املنطقي لتعليم اللغة العربية، من مبدأ 
»علمني الصيد وال تعطني س����مكًة كل 
يوم«. والبدء من اجلزء إلى الكل، أي من 
احلرف إلى الكلمة إلى اجلملة. والتهجي: 
املتعل����م احلروف ليصل  حيث يهجي 
إلى الكلمة. واالبتعاد عن احلفظ الصم 
والترديد. والتدرج من احلرف كصورة، 

وصوت، ومخرج. واحلروف بحركاتها 
الثالث: الفتح، والكسر، والضم. وغير 

ذلك من املوضوعات الكثيرة.
ويقول املؤلف إن����ه ينصح األطفال 
بالقراءة، ألنها غذاء العقل والفكر، وينصح 
أولياء األمور بأن يقرأوا ألبنائهم القصص 
من سن مبكرة وخاصة قبل النوم فيشاهد 
الطفل صورا ويلمس ورقا ويسمع قصة 

ممتعة.
وقال إن القراءة عملية مهمة ونافعة، 
وأنصح أبنائي الصغار بقراءة قصص 
ذات كلم����ات قليلة مضبوطة بالش����كل 
كمرحلة أولى ثم قراءة القصص اإلسالمية 

الهادفة.

رمضان شهر المغفرة والرحمة

»العربية متعتي«.. 
من الكويت إلى أطفال العالم

مقال

بقلم: حاتم محمود خضر

غالف الكتاب

فادي الكردي مع أبنائه الصغار وكتابه اجلديد
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حزايتنا

سقطت تفاحة خضراء من أعلى الشجرة.. بعد أن هزتها ريح عبرت فجأة.. 
وقعت التفاحة في أحضان حشائش األرض.. ضمتها الحشائش بحنان 

أبعد عنها ألم السقطة.
 كانت التفاحة نائمة وقت وقوعها مثل فراشة.. ظلت التفاحة نائمة.. 
التقطتها الحشائش بأطراف أناملها.. وأرقدتها بسالم على خدودها 

الناعسة.. 
في العادة، تفتح التفاحة عينيها عند تفتح الشمس في الصباح الباكر.. 

لكن الشمس اليوم لم توقظ التفاحة.. التفاحة نائمة في مهدها الجديد.. 
ملتحفة حشائش األرض الدافئة. نعومة الفراش الجديد والغاللة الرقيقة 

أطالت نوم الفراشة.. 
مر ابن المزارع قرب الشجرة.. نبهته شقاوته إلى عنق التفاحة المختبئة 

بين الحشائش الخضراء.. مد يده إليها.. واستيقظت قضمة هنية بين فكي 
الفتى.. كانت فطوره الشهي ذلك الصباح.

متاهة

إصدارات

»هواية جدتي«.. 
قصة جميلة 

لباسمة الوزان
»هواية جدتي« حكاية جميلة ممتعة من تأليف 
الكاتبة الكويتية املتميزة باس���مة الوزان.. ورسم 
الفنانة سحر حقو، ومن إصدار دار »كان يا ما كان« 
املتخصصة في كتب األطفال.. سعدت كثيراً يا أصدقاء 
عندما ق���رأت هذه القصة الرائعة حقًا.. خاصة أنها 
تتكلم عن اجلد واجلدة، وعن حياتهما داخل املنزل.. 
وفيها تأكيد على أهمية العالقة التي يجب أن تربط 
األجداد باألحفاد، كما تقول الكاتبة، وتشير إلى أنها 
قصة حقيقية من واقع احلياة، جلدة كانت متميزة 
في العائلة بتنظيف األرز، وكان اجلد يهوى شراء 
األرز في الواقع. وتقدم الكاتبة مواقف محببة وأحداثًا 
رائعة بأسلوب جذاب، فيما تضفي الرسوم املزيد من 
البهجة على القصة. وتستخدم املؤلفة اجلمل القصيرة 
البسيطة. تبدأ بأسلوب مشوق جذاب: جدي يحب 
شراء األرز »العيش كما يسمى في بالدي«، وغالبا 
ما يعود من السوق املركزي وبيده كيس صغير من 

األرز، يقول جلدتي أحضرت لك نوعا جديداً من األرز 
البسمتي الهندي ذي احلبة الطويلة، وأعتقد أن هذا 
النوع يتطلب مزيدا من الوقت لينضج، وهو يصلح 

للمكبوس »من أشهر األطباق اخلليجية«.
وتتابع الكاتبة: تنظر إليه جدتي وتقول ضاحكة: 
يا إلهي ل���م جنرب آخر نوع حتى اآلن.. لقد أصبح 

املخزن دكانًا لبيع األرز.. 
ومن اجلمل البديعة:

- جدتي نشيطة منظمة.. أعمالها اليومية مرتبة.. 
بجدول.. ال تغيره إال ظروف طارئة.. 

وعلى مثل هذا متضي القص���ة، في كلمات مثل 
املوس���يقى العذبة الرقيقة.. أنص���ح كل األصدقاء 
الصغار بقراءة ه���ذه القصة املمتعة.. وفي نهايتها 
جند أنشودة شعبية من التراث اجلميل، مع شرح 

الكلمات احمللية..
قصة تستحق القراءة حقاً.

أسماء ومعان

أطفال مركز قطر للتوحد 
يستمتعون بأنشطة »مكتبتي«

البحر 
أْخضر، أْفيح، حْنبل، ُخضارة، ِخْضِرم، خِسْيف، دأْماء، 
رجاس، رجاف، زاِفر، ُزفر، ش����ق، طم، طُموح، ُعلْيم، ُفرات، 
فياح، قاُمْوس، قلمس، قِمْيس، ِقمْيس، جُلاج، جلي، ُمْهُرقان، 

نْوفل، مي.

السيف 
إْبِرْيق، إزار، إزارة، إْصلِْيت، أْصمِعي، إِْفرْند، أِنْيث، باِتك، 
باِرقة، بتار، بُتْوك، ُجْنِثي، حذمِْي، ُحسام، خدِب، خِشْيب، خلِْيل، 
ددان، ُدري، ذكر، ذو النْون، رِهْيف، ُسراط، ُسرْيجي، شْلحاء، 
صاِرم، ُصراط، صِفْيحة، ِصل، صْلت، ِعطاف، غِدْير، فاُروق، 
ِفرْند، فْشفاش، فْيصل، قاِطع، ِقْرضاب، ُقْرُضوب، ُقْرُطبى، 

كهام، كِهْيم، كْوكب، ُلج، لِياح، ماِضي، ِمْئناث، ِمْئناثة، ُمج، 
ُمْتنن، مخُشوب، ُمْصفح، ُمصفح، مْضرب، ُمْنصلِت، ُمهند، 

جْنم، ُنْون، هبار، هذاء، ِهْنِدي، ِوشاح، ِوشاحة، ِوقام.

املاء
األباب، اْلقس����م، الب����الل، البالل، الب����الل الريق التأمور 
احْلِصير اْلكْوكب الردعة الرداع اْلعِتيق املاء اْلكثير: السعبر 
الطرطبيس الطغم العب����ام الزغرب الغذارم الغذامر الغدق 
اْلغمر الغمير الدهاق الوشل الطيسل العلجوم األذيب اْلقمر 
املجان امْلْهر الهراه����ر الهرهار الهرهور اجلباجب اجلبجاب 
الهالهل الطيس. املاء اْلقلِيل: الشول السملة السملة الفراشة 

الوشل اجلزعة.

كتبها: د.طارق البكري

جذب األطفال إلى احلكاية بطريقة مبتكرة

أنشطة »مكتبتي« حلث األطفال على القراءة

»مكتبتي«.. يشجع األطفال على القراءة وتوطد عالقتهم بالكتب

زار أطف���ال »مرك���ز قطر 
التابع  للتوح���د« »مكتبتي« 
للمرك���ز الثقاف���ي للطفولة، 
وذلك بتنظيم م���ن طالبات 
جامعة قطر، حيث استمتعوا 
باألنشطة املتنوعة كما أشار 

موقع )قنا الطفل(.
وابتدأت األنشطة بالنشاط 
األدبي حيث روت ربى العمور، 
منسقة األنشطة األدبية باملركز 
لألطفال، قصة »أروى ترسم« 
والتي تهدف إلى إطالق العنان 
خليال الطفل في الرسم وذلك 
بهدف تشجيعه للتعبير عما 

يجول في خاطره.
 واستخدمت الراوية دمية 
»النحلة« كذلك لتمثيل القصة 
إلى احلكاية  وجذب األطفال 
بطريقة مبتك���رة، وتال ذلك 
مجموع���ة م���ن املس���ابقات 
الثقافية ذات الصلة بالقصة. 
وبعدها بدأ النشاط الفني حيث 
صنع األطفال مبساعدة سناء 
ماني، منسقة النشاط الفني 
باملركز أسماكا متنوعة زينها 
الصغار بزخارف باستخدام 
فن الفسيفساء بطريقة جميلة 

وجذابة.
وكان مسرح الدمى مسك 
اخلتام حيث عرض املسرح 

للصغار مس���رحية »الديك 
الذكي«، وتهدف هذه املسرحية 
إلى حث الصغار على القراءة 
وغرسها في نفوسهم بأسلوب 
محبب ومختلف يشد الطفل 
ويجذبه. واس���تفاد من هذه 
األنشطة )18( طفاًل من )مركز 
قطر للتوحد( من عمر )5 - 9( 
س���نوات، وفي اخلتام أهدى 
مشرفو مكتبتي األطفال هدايا 

تذكارية تشجيعًا لهم.
وتندرج »مكتبتي« حتت 
حملة »أنا أقرأ« التي أطلقها 
الثقافي للطفولة عام  املركز 
2013 م، متاشيًا مع رؤية قطر 
2030. وه���ي مكتبة تختص 

بالطفل والناشئة، وحتتوي 
التعليمية  القص���ص  عل���ى 
واملفيدة للبراعم واليافعني، 
بهدف تشجيعهم على القراءة 
وتوطيد عالقته���م باملكتبة 
الطفل  والكتاب، كما تشجع 
والنشء على ارتياد املكتبة، 
وتنمي املهارات املعرفية لدى 

األطفال والناشئني كذلك.
 وتضم »مكتبتي« أيضًا 
فعالي���ات مصاحب���ة جتذب 
األطفال، وهي عبارة عن ورش 
أدبية، فنية وثقافية متنوعة، 
عالوة على مسرح الدمى، وقد 
استفاد من هذه الورش عدة 

مدارس ورياض لألطفال.

قنا الطفل

التفاحة 
التي لم توقظها الشمس

ْن��ي�����ا أََح�������بُّ لِ��َن��اِظ�����ِري ال َش����ْيَء ِف���ي ال��دُّ
ِم�����ْن َم��ْن��َظ�����ِر اخِل�����الَِّن واأَلْص��َح�����اِب

وأََل�������ذُّ ُم��وِس��ي��َق�����ى َت��ُس�����رُّ َم��َس��اِم��ِع�����ي
اأَلْح��َب�����اِب بِ��َع�����ْوَدِة  الَبِشي�ِر  َص���ْوُت 

الشاعر القروي  ٭

األصحاب

حث الصغار 
على القراءة 

وغرسها 
في نفوسهم

الكاتبة باسمة الوزان

شعر 


