
 )1(قصة رقم 

 الغراب العطشان 

فى يوم من األيام آان يعيش غراب وفى أحد األيام الحارة جدًا شعر الغراب بعطش  شديد                      

وأصاب التعب جناحيه وجف      .  ولكنه لم يجد أى شئ يشربه        .  فبدأ يطير هنا وهناك بحثًا عن الماء          

 . حلقه من العطش وشعر بالحزن

 ونظر داخله فرأى فى قاع اإلناء بعض الماء              فجأة رأى إبريق على األرض فأنقض عليه         

ولكنه لم يستطع الوصول إليه بالرغم من محاوالته المتكررة، فقرر أن يدفع اإلناء لينسكب الماء منه                

لذا طار فوق اإلناء ودفعه ولكن اإلناء لم يتحرك فحاول مرة أخرى ولكنه             .  وبذلك يستطيع أن يشرب   

 . فشل أيضًا

ى فرع شجرة وأخذ يفكر ـ ماذا يفعل قال لنفسه سأآسر اإلناء                    ثم طار الغراب وجلس عل       

بحجر فنزل من على الغصن والتقط حجر بمنقاره وآان ثقيًال ولكن بتصميم طار فوق اإلناء                                   

ولكن الحجر أنزلق من اإلناء إلى األرض مرة ثانية حاول           .  وبحرص شديد اسقط الحجر على اإلناء      

 . ة سقط الحجر داخل اإلناء ولكن لم ينكسر اإلناءهذه المر. الغراب الوصول إلى الماء

نظر الغراب إلى اإلناء فماذا تظنون وجد به لقد استقر الحجر أسفل إناء الماء وارتفعت                           

فقام بعمل تجربة لقد أخذ حجر آخر وأسقطه داخل           .  المياه بعض الشئ وقد احتار الغراب ماذا يفعل         

لشاطر ذو التصميم والعزم فى إسقاط الحجارة داخل اإلناء          اإلناء فارتفع الماء أآثر فاستمر الغراب ا       

 . حتى وصلت المياه إلى أعلى فحط على حرف اإلناء وأخذ يشرب

 ! آم شعر بالسعادة بعد ذلك 

 : األسئلة
 ما الصفات الحسنة التى أظهرها الغراب؟  -1

 هل يستحق الغراب أن يحصل على الماء؟  -2

 لماذا  -3

 ه القصة؟ ما الذى شعرت به حينما سمعت هذ -4

 هل ذآرتك هذه القصة بشئ فى حياتك؟  -5
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 )2(قصة رقم 

 ألم فى معدة خديجة 

قالت ذلك خديجة  وهى تبدو      "  أماه ال أستطيع الذهاب إلى المدرسة اليوم ألن بطنى تؤلمنى         "

خديجة  لقد آنت تعانين من آالم فى بطنك يوم            "مكتئبة وتمسك بطنها بيدها لتؤآد هذا قالت لها األم            

وفور أن قلت لك يمكنك عدم الذهاب إلى المدرسة اختفى األلم             .  ن الماضى أيضًا ولمدة قصيرة    االثني

 " أال تعتقدين أن األلم سيختفى لو ذهبت إلى المدرسة؟. وأردت أن تخرجى لتعلبى

ودعكت "  لكن يا أمى األلم أسوأ مما آان عليه االثنين الماضى أنه فى آل هذه المنطقة                         "

ولن أستطيع أن أقف وأقرأ ولماذا يجب أن         .  "لتعبر عن آلمها  .  ى آانت تمسك بها   خديجة  المنطقة الت   

نذهب إلى المدرسة على أى حال؟ إن حسين ال يذهب إلى المدرسة فى أيام االثنين ألنه دائما ما                               

 ". يشعر بألم فى بطنه لذا ال ترسله أمه إلى المدرسة

 . قالت األم بابتسامة" إذا فأنتم يكون لديكم دروس القراءة يوم االثنين؟"

" قالت خديجة  وهى تبكى        ".  نعم  ولكن إذا آان لدى ألم فى معدتى فلن أستطيع القراءة                 "

 قالت خديجة  وأخذ وجهها يحمر               "  ال"وهل يشعر حسين فعًال بألم فى معدته؟                     "فقالت األم      

 . سألتها األم برفق" هل أنت حقًا تشعرين بألم فى معدتك؟"

" قالت خديجة  هذا وهى بائسة     "  ى ولكنى ال أريد أن أذهب إلى المدرسة       ليس بالضبط يا أم   "

 . لماذا ؟ سألت األم بابتسامة

 . هكذا اعترفت خديجة  وهى تنظر إلى قدمها"ال أحب القراءة "

 ." آه فهمت ولكن خديجة  يجب دائمًا أن تقولى الصدق ال تكذبى أبدًا فهذا ليس جيدًا"

كذب ال يساعد على إصالح األمور وإنما قول الصدق هو الذى            قالت خديجة  إن ال    "  لماذا؟"

 . قالت األم شارحة ألبنتها. يصلح األشياء

 . نعم يا أمى إذا آذبت سيكتشف الناس ذلك ولن يصدقونى حتى وإن قلت الصدق بعد ذلك"
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وهى ضمن قصص     ...  ذئب   ....  هل تتذآرين قصة الولد الذى نادى ذئب                  "قالت األم     

 ". حينما احتاج إلى مساعدة ظن الناس أنه يهزر ويكذب؟" رافيةالحيوانات الخ

ال يا أمى ال أظن إنك قلت لى هذه القصة ما هى قالت خديجة  وهى تنظر ألمها متمنية أن                         

 . تستمتع إلى القصة فبدأت  أمها الحكاية

. آان يا ما آان من زمان بعيد قرية صغيرة تقع بين الجبال حيث آان يعيش بها ولد صغير                     

وآان الفالحون يزرعون الفاآهة والخضروات ليأآلوا منها فى مساحات صغيرة من األرض خلف                 

األآواخ بينما يزرعون الذرة فى الغيطان الواسعة حول القرية ثم يطحنون الذرة لتصبح دقيق                               

آما آانوا يربون األغنام ليأخذوا لبنها ليشربوه وأصوافهم ليعملوا منها                           .  ليصنعوا منه الخبز      

 . مالبسال

وآان فرو الخرفان يجز آل ربيع ويغزل إلى خيوط صوف ثم يتم عمل هذه الخيوط                                   

 . وصنعها ونسجها قماش ليصنع منه مالبس شتوية للفالحين

وحدث فى أحد األعوام عقب صيف حار أن تم أآل جمع الحشائش فى المنحنيات السفلى                       

جبال وبينما آان الفالحون مشغولون بجمع       للجبال فكان على الفالحين أن يرعوا األغنام فى أعلى ال           

 . المحصول طلبوا من الولد الصغير أن يصحب األغنام أعلى الجبل خارج القرية

آان الكل فى القرية يعرفون بعضهم ويساعدون بعضهم البعض ألنهم يعرفون أن التعاون                  

 آانت أول مرة يقوم       فأخذ الولد الغنم إلى الجبل ليرعاه وحيث أن هذه             .  يجعل الحياة أسهل للجميع     

 . بهذه المهمة قد شعر ببعض الملل

وقد آان ولد مشاغب ويحب المرح وفى بعض األحيان يعمل مقالب على أشقائه الكبار ولم                  

يكن قد تعلم بعد أنه وإن آان لطيفًا أن تكون خفيف الدم ومرح وتقول نكات إلضحاآك اآلخرين إال                      

 أخذ النهار فى االنتهاء والشمس بدأت فى الغروب              أنه ليس ظريفا أن تضحك على اآلخرين ولما            

شعر الولد بملل أآبر وجاءته فكرة فى أن يتسلى بعض الشئ فقد رأى الفالحون فى الغيطان أسفل                        

 . الجبل مشغولين بجمع المحصول ففكر أن يخيفهم ويتسلى بهم

 وقد حمل صدى    "  ذئب ، ذئب    "لقد تسلق على صخرة آبيرة ونظر أسفل الجبل ونادى                    

الهواء صوته ثم حرك ذراعيه بإشارة آان قد تعلمها إذا ظهر أى خطر من جانب حيوان برى                                 
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وقد بدا سعيدًا وهو يرى النساء والرجال يترآون حزم المحصول ويجرون وفى               .  وحشى ضد الغنم  

أيديهم بذراه ومنجل إلى أعلى الجبل يحاولون العثور على أى أثر ألى ذئب ولكنهم لم يجدوا أى أثر                    

ذلك وقد ظل يضحك سعيدًا بعد أن ترآوه وهو يتذآر وجوه الفالحين حينما قال لهم أنه آان يهزر                        ل

وبعد يوم أو يومين حينما      .  وظل يضحك ولم يالحظ آم الحنق والتأنيب الذى أظهره الفالحون نحوه             

وبعث بإشارة  "  ذئب ، ذئب؟   "شعر بملل وغضب ألنه يعمل بمفرده آرر فعلته مرة أخرى ونادى                  

 . وآان سعيدًا وهو يراقب الفالحين يترآون ما فى أيديهم ليسرعوا لنجدته. ستغاثةا

وبعد أيام قليلة أخرى حينما بدأ الغروب رأى على بعد بقعة داآنة تتحرك نحو الجبل األخر                   

ورأى رؤوس تنظر   "  ذئب ، ذئب  "فأسرع على الصخرة ونادى       .  لقد آان ذئبًا ويتحرك فى اتجاهه       

فنادى مرة ثانية وثالثة ورابعة       .  لهم بغضب ولكنهم تجاهلوه واستمروا فى عملهم         إليه وهو يشاور     

ولكن لم يحضر أى شخص لنجدته بل جاء الذئب فقط وأتلهم معظم الغنم بينما وقف الولد خائفًا                                

 . وعاجزًا عن عمل أى شئ

لقد آان  "قالت األم مبتسمة    "  ، نعم يا خديجة      "ما هذا الولد السخيف يا أمى      "فقالت خديجة      

 . ولدًا سخيفًا حقًا فى النهاية فال يجدى الكذب  أبدًا

 : األسئلة
 هل آانت خديجة  فعًال تعانى من ألم فى معدتها؟ آيف تعلم ذلك؟  -1

 لماذا لم تكن ترغب فى الذهاب إلى المدرسة يوم االثنين؟  -2

 هل آذبت مرة ؟ ولماذا ؟  -3

 آيف شعرت حينما آذبت ؟  -4

 ؟ " ذئب ، ذئب"م ماذا حدث للصبى الذى نادى فى القصة التى روتها األ -5

 ما الفرق بين أن تكون ضحوآًا ومسليًا وأن تعمل األالعيب وتسخر من اآلخرين؟  -6

 هل يمكن أن تحكى لنا عن مرة قلت فيها الصدق بالرغم من أن ذلك آان صعبًا؟  -7

 آيف تشعر حينما تقول الصدق ؟  -8
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 )3(قصة رقم 

 أيمن لم يعد خائفا

أليام آان هناك ولد خائفًا باستمرار وآان يبكى آل صباح عندما تصبحه أمه                   فى يوم من ا    

وفى أثناء الحصص لمن يكن ليرد على أى أسئلة خوفًا من أن يجاوب جوابًا خاطئا                      .  إلى المدرسة 

وإذا تحدث معه أى شخص آان يرد بصوت ضعيف وخافت وفى أوقات الفسحة              .  ويشعر هو بالعبط  

بالقرب من الباب وآان مدرسه ينظر إليه ويتساءل إذا آان أحد فى                     آان يمكث فى رآن الحوش          

المدرسة يخيفه  فاستدعاه وسأله إذا آان هناك من يخيفه ولكنه قال ال فإن البلطجة لم تكن أبدًا مشكلة                    

 . فى هذه المدرسة الصغيرة فى القرية

 " أال تحب أن تلعب مع األوالد اآلخرين؟"ثم سأله المدرس برفق 

" قد أقع وتنكسر رجلى أو يحدث لى شئ أسوء من ذلك                     ".  "ال"من قائًال بخوف       فرد أي  

 ". أنا ال أريد أن أخرج"أرجوك اترآنى أجلس فى الفصل 

إنى أدرك ما تشعر به     "  فقال له مدرسه لك ما تريد يا فردى يمكنك أنه تمكث هنا إذا أردت                 

 " أنا آنت مثلك فى يوم ما

 ". أنت ال تخاف من شئ"ة قال أيمن متعجبًا وبدهش" أنت؟"

وآيف أصبحت ال تخاف؟ سأل أيمن           "آه، ولكنى آنت فى يوم ما آذلك رد المدرس ،                     "

 . هكذا قال المدرس وعيناها تلمعان"لقد أحضر لى والدى آلبًا "المدرس باهتمام آبير قال 

تسمًا قال المدرس مب   "  لم يكن هكذا بالضبط يا أيمن        "آلبًا ؟ سأله أيمن وعيناه مندهشتان           "

ولكن حدث ذلك فى يوم مشمس حينما آنت أجلس تحت شجرة فى الحديثة  وآنت أراقب آلبى                             "

ينظر إلى ظله فى البحيرة وآنا قد جرينا آثيرا وآان الكلب ميتا من العطش ولكن آلما رأى خياله                         

 وحينما  فى الماء خاف وتراجع ونبح على ما ظنه آلبًا آخر أخيرًا اشتد به العطش فقفز إلى البحيرة                     

 ". فعل ذلك اختفى الكلب اآلخر

قال المدرس مبتسما لم يكن غير          "  ال شئ "  "وماذا حدث للكلب اآلخر؟     "قال أيمن    "  أوه"

لم يحول بينه وبين الماء غير خوفه، بعد ذلك آلما شعرت           .  ظله ولمن يكن له أى قوة أو سيطرة عليه        
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أنا أيضًا مخطئًا وآنت اختبر خوفى            بالخوف اتذآر الكلب والخطأ الذى فعله وأتساءل إذا آنت                     

 . وآثيرا ما آان يختفى هذا الخوف مثل خيال الكلب

سأذهب .  لم أفكر فى األمر آذلك أبدًا ربما استطيع أن أجرب قال أيمن ببطء                       "  يا إلهى  "

مع السالمة وشكرًا وبينما سار أيمن بثبات وعزم من الفصل             .  ألرى أصدقائى قبل أن يرن الجرس       

 . نه آان خائفًانسى تمامًا أ

 : األسئلة

 لماذا آان أيمن دائم الخوف؟  -1

 ما هى القصة التى قصها عليه المدرس؟ -2

 ما الذى آان يراه الكلب فى الماء ؟  -3

 ما الدرس الذى تعلمه أيمن ؟  -4

 ما الذى شعرت به حينما سمعت القصة ؟  -5

  هل تذآرك بشئ فى حياتك أنت ؟  -6

 ما هى أسوأ مخاوفك ؟  -7
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 )أ)(4(قصة رقم 

 ألرنب البرى والسلحفاة البرية ا

فى يوم من األيام آان األرنب البرى يستعرض سرعته فى الجرى أمام السلحفاة ويغيظها                     

بسبب بطئها وآانت السلحفاة إلدراآها أن عندها نقاط جيدة ال يملكها األرنب لقد قررت أن تتحدى                      

ى الجرى ضحك من فكرة         األرنب فى سباق للجرى وألن األرنب يدرك جيدًا سرعته الكبيرة ف                     

 . التسابق مع السلحفاة التى تتهادى ولكن آان قد تحدد موعد ومكان السباق

وحينما جاء اليوم المحدد للسباق، اجتمعت الحيوانات لترى السباق وآانت السلحفاة مستعدة               

حاجة ولكن األرنب الذى ظن أنه سريع جدًا وال حاجة به للمحاولة قرر أنه ليس ب                  .  للبدء فى الجرى  

 . ألن يسرع

ال يهم إذا لم أذهب فى الميعاد       "وضحك األرنب وقال لنفسه وهو يجلس ليأخذ تغفيلة قصيرة          

أستطيع أن أآسب السباق بسهولة حتى لو آانت السلحفاة قد أنهت ثالث أرباع المسافة حول                                     

 "المضمار

فة طويلة   فى أثناء ذلك حان موعد بدء السباق وبدأت السلحفاة فى السباق آانت المسا                              

ومشت .  وأدرآت السلحفاة أنها بطيئة وعليها أن تستمر فى السير إذا أرادت أن تنهى السباق                                 

وبينما تخطت خط النهاية وسط هتافات المتفرجين،         .  السلحفاة تتهادى حتى رأت خط النهاية يقترب        

ت متأخرًا  بدأ األرنب الكسالن والمغرور والذى آان قد تأخر فى النوم فى الجرى ولكن آان الوق                       

 ". وأدرك آم آان سخيفًا

 . وفازت السلحفاة فى السباق

 : األسئلة

 ما هو الشئ الذى يتميز به األرنب على السلحفاة ؟  -1

 ما هى األشياء السيئة فى شخصية األرنب ؟  -2

 آيف استطاعت السلحفاة الفوز بالسباق ؟  -3
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 )ب) (4(قصة رقم 

 البحار 

وآان .  منزل البحار الذى آان يسكن بجانب البحر      فى يوم من األيام حضر هشام وحسن إلى         

 . البحار جالسًا فى شرفة المنزل ومشغوًال بعمل عقد للحبال

 . قال الصبيان بأدب" صباح الخير"

هل يمكننى أن أقدم لكم أى خدمة فى هذا اليوم          .  "رد البحار مبتسماً  ".  صباح الخير يا أوالد   "

 ". الجميل

ن نتعلم آيف نبحر وقد علمنا أن عندك مرآب ربما تأخذنا              أنا وهشام نود بشدة أ     "رد حسن   

 بها وتعلمنا ؟ 

، رد البحار، إننى مشغول اآلن وعندما أفرغ من عملى سوف أخذ                    "فى الوقت المناسب   "

 . واستمر البحار فى عمله". أحدآم ـ إذا آنتم مستعدين للتعلم

تابع أيدى البحار وهى       رد هشام وهو ي      ".  أريد أن أتعلم اإلبحار أآثر من أى شئ أخر                "

 . تعمل

يمكنكم أن تتدربوا على    .  حسنًا ـ يجب أن أذهب ألقابل شخص ما         :  "نظر إليهم البحار وقال     

 ". عقد العقد ـ انظرا ماذا أفعل

وما أن اختفى عن النظر حتى نزل حسن سلم الشرفة            .  وأراهم آيف يعقدوا العقد وانصرف     

أنظر إلى البحر ـ سوف تصل األمواج         "وقال لهشام   .  وعاد بعد نصف ساعة    .  وجرى خالل الرمال  

 ـ تعالى انظر  يا هشام ـ "" إلى أعتاب المنزل فى حرآة المد والجذر

 ".أنا ال أستطيع ألنى أقوم بعقد العقد"رد هشام 

أنا ذاهب ألتفرج على  المرآب ـ أنها جميلة فهى ترقص مع الرياح ـ تعال                   :  وصرخ حسن 

 . وتفرج

 .  أستطيع ـ إنى مشغول بالعقدةأنا ال: رد هشام 
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أنها سوف تكون متعة أن نبحر بها ـ سوف يأخذنى البحار معه ألنى أنا                  :  "قال حسن آيف     

لم أآن فى حاجة أن أتابعه وهو يعلمك            "ثم أضاف بتكبر     ".  األآبر سنًا وأعرف آل شئ عن العقد         

 ". العقد ألنى أعرف آل شئ

 .  هل أآملتم العقدآيف الحال ـ: عندئذ عاد البحار وسألهم 

آنت أنظر إلى األمواج ـ إنى أحب البحر جدًا وأعجبت بمرآبك إنها                     :  "رد حسن بانبهار   

 ...." جميلة 

 أأعجبتك أنت أيضًا المرآب؟ : وسأل البحار هشام 

 . لم يكن عندى وقت لرؤيتها ألنى آنت مشغول بالعقد: رد هشام 

 ". لمك آيف تبحرإذًا سوف أخذك إلى المرآب وأع: "قال البحار 

 . قال حسن معترضًا" فأنا أآبر منه وأعرف أآثر منه" هذا ليس عدًال"

 . قال البحار". ربما ـ ولكن يجب أن يتعلم الشخص آيف يعقد العقدة  قبل أن يتعلم اإلبحار"

 . صاح حسن" ولكنى اتعلمت هذا آله"

تك به ـ ولكنى تحققت من      آيف لى أن أتحقق من ذلك؟ أنك تقول ذلك ولكنك لم تفعل ما أمر             "

أن هشام يحسن العمل ـ لقد برهن على ذلك وهو ال يضيع الوقت عندما يكون هناك عمل يجب                                 

 . إتمامه

 : األسئلة
 ما هى النقاط الحسنة فى هشام ؟  -1

 ما هى النقط الحسنة فى حسن؟  -2

 لماذا آان حسن متأآدا أن البحار سوف يختاره ؟  -3

 لماذا اختار البحار هشام ؟  -4

  تتشابه قصة األرنب والسلحفاة مع قصة البحار ؟ آيف -5

 9



 )5(قصة رقم 

 .        وقت جميل فى المكتبة

 تاليف آارول الدرمان

أمى هل تتذآرين القصة التى قصصتيها لى عن الولد والذئب أود أن أسمع قصص                                 "

 . هكذا قالت مها مساء أحد  أيام الجمعة بعد أن أنتهت من واجباتها المدرسية" أخرى

يمكن أن نذهب لزيارة المكتبة غدًا ونبحث عن نسخة من قصص الحيوانات لتقرأها ردت                 "

 . والدة مها سعيدة أن مها تذآرت القصة

فى اليوم التالى نهضت مها ووالدتها من النوم مبكرين وبعد اإلفطار ساعدت مها والدتها فى               

حينما وصلتا إلى المكتبة آانت مها        ترتيب المنزل حتى يستطيعوا أن يمضوا وقتًا آافيا فى المكتبة               

لقد جرت على أقرب رف وأخذت إحدى الكتب        .  سعيدة لم تكن قد رأت هذه الكمية من الكتب من قبل          

قالت "  أمى هذا الكتاب صعب جدًا ال أستطيع قراءته أن به آتابات آثيرة جداً                  "وبدأت تتصفح فيه     

 . مها بضيق

 " قسم األطفال الصغار هذه الكتب أآثر تسليةاترآى هذا الكتاب يا مها وتعالى هنا إلى"

آانت هناك آتب آثيرة ـ      .  أعادت مها الكتاب على الرف وذهبت إلى حيث أشارت لها أمها             

آتب ملونة آبيرة وآتب صغيرة ولكنهم جميعهم بهم صور وبخط مطبوع آبير مما يجعل قراءتهم                     

" خطوة خطوة "آيفية صنع األشياء    أنظرى يا أمى هناك آتاب عن الطائرات وهذا آتاب عن            .  سهلة

 ". أنظرى أنها طاحونة

نعم انظرى آيف تحققين الشكل ثم تشبكى              "جاءت أم مها وجلست بجانبها لتنظر معها                

 ". الورقة ثم تثبتيها فى مقبض خشبى

لقد وجدت  "  هل نستطيع أن نأخذ الكتاب معنا إلى المنزل ونحاول صنع أحد هذه األشكال              "  

 .  لقد آانت تحب عمل األشياء.مها أن هذا مسليا
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لهو شئ مشوق ويجعلك تشعرين بالسعادة،        "  تعلم آيف تعمل األشياء    "نعم ، قالت األم ،        "

 ". أليس آذلك يا مها؟

ال أعتقد أن حسين يعلم آيف يصنع شئ من هذا، يمكننا أن نريه ذلك حينما يكون                   "ترد مها   

ب عن حيوانات الغابة، هناك آتب آثيرة             أنظرى يا أمى، هذا آتاب عن الطيور وهذا آتا                :  معنا

 مسلية هل نستطيع أن نجئ آل أسبوع لنأخذ آتابًا مختلفًا؟ 

فلنفعل ذلك فلنذهب اآلن لنأخذ تذآرة لهذا الكتاب وفى                 .  اعتقد أن هذه فكرة جيدة يا مها            

 . طريق عودتنا نذهب لنشترى األشياء التى نحتاجها لعمل طاحونة هواء لك ولحسين

 . مت مها وأمها بعمل ذلكوفعًال قا

 : األسئلة 

 ما نوعية الكتب التى يمكن أن تجدها فى المكتبة؟  -1

 ما هى األنواع التى تفضلونها؟  -2

 ما هى األشياء التى يمكن أن نتعلمها من الكتب؟  -3

 ما هى األشياء األخرى التى يمكن أن تجدها فى المكتبة ؟  -4

 ما أآثر األشياء التى تحبها فى المكتبة ؟  -5

 الذى شعرت به وأنت تستمع إلى القصة؟ ما  -6

 هل ذآرتك القصة بشئ فى حياتك الخاصة؟  -7

 ما المعنى الذى أعطته لك القصة ؟  -8
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 )6(قصة رقم 

 القماش األحمر 

آانت فريدة تعشق رؤية جدها الذى آان عجوزا جدًا وآان دائما يحكى لها قصصا طريقة                     

 آانت األشياء تبدو مختلفة جدًا عما هى عليه            فى بعض األحيان  .  جدا عن حياته حينما آان صغيراً       

 . اآلن ولكن الدروس التى تعلمها فى حياته وفى صغره آانت ما تزال هى نفسها

ففى بعد ظهر يوم من أيام الشتاء بينما آانوا يجلسون حول النار المشتعلة، رأت فريدة                              

وتمنت أن يحدثها    .  أخرىالنظرة الحالمة فى عيون جدها وأدرآت أنه آان يفكر فى الماضى مرة                    

 . ويقول.. عن ذلك وفعًال بدأ يحكى 

منذ سنوات بعيدة حينما آنت فى الثالثة عشرة من عمرى قالت أمى لى وألختى أنها                                "

مضطرة للذهاب لرعاية خالتى وأوالد خالتى ألن خالتى مريضة، وأنها ستترآنا فى رعاية والدى                     

 . فى المزرعة

 مثل عمال المزرعة وهانم التى تساعدنا يوميا فى المنزل             آان هناك دائما أشخاص آثيرين     

 . وقد وعدت هانم بإعداد وجباتنا أثناء غياب أمى: 

فى اليوم التالى سافرت أمى وآان والدى يبدو حزينا وهو يصحب أمى بالعربة والحصان،                  

 نود أن نذهب    إلى محطة القطار حيث تستقل القطار الذى يسير بالبخارـ وقد لوحنا لها مودعين وآنا              

لن .  اآلن أيها األطفال يجب أن تكونوا متعاونون أثناء غياب أمكم                "معها أيضًا ونادت علينا هانم          

يكون هناك أحدًأ، ليقول لكم ما الذى يجب  أن تفعلوه إال إذا آان أنا أو والدآم وأنا لدى أشغال آثيرة                       

 يجب أن أقوم بها وآذلك والدآم إذا ما الذى ستفعلوه اليوم؟ 

 . والعناية بالحصان وأخذه ليمشى" عنتر"سأقوم بتنظيف أسطبل :"قلت 

 ". وأنا سأساعد أحمد: "وقالت أختى

 ". طالما لن تتشاجرا على ذلك فهذا حسن"فردت هانم مبتسمة 
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قالت بعد أن ابتعدت هانم عن          "  أمينة"هيا يا أختاه ، لنذهب لرؤية الحصان ولكن                "قلت  

 أساعدك فى تنظيف الحصان أعتقد أننى سأذهب ألبدأ فى بعض الخياطة              فى الواقع أنا لن   "مسامعنا  

 ". التى آنت سأقوم بها مع أمى

نعم لقد راقبتها    .  آه  :  "فقالت"  هل أنت متأآدة أنك تستطيعين عمل ذلك بدون أمى؟            "فقلت  

 " تفعل ذلك عدة مرات من قبل

جاءتنى أختى والدموع   اختفت أختى داخل المنزل وذهبت أنا ألرى الحصان وبعد ساعتين              

 . تنهمر على وجهها

قلت ألختى بفزع فى حين     "  ما الخبر ـ ماذا حدث      "،  "أحمد لقد حدث شئ فظيع    "قالت أختى   

أحمد لقد فعلت غلطة فظيعة،      :  "آنت أحاول النهوض بعد أن ظللت منحنيا فترة طويلة فردت أختى             

 ". ة خطأ لقد أفسدت  القماش آلهلقد بدأت فى قص هذا القماش األحمر ولكنى عملت قصة البلوز

لقد أفسدت أختى قماش غال جدًا وآانت غلطتى فقد آان                            .  لقد أصفر وبهت وجهى         

 . المفروض أن أآون معها

ال تقولى شيئًا وضعى القماش فى مكان ما وتعالى معى ننتهى من                   "قلت ألختى    "أنظرى  

 ". بعنتر"العناية 

ية وقد الحظ والدى فى أحد األمسيات على العشاء            وتصرفنا بكل أدب فى األيام القليلة التال        

 أننا آنا هادئين جدًا آالفئران فقال ماذا بكم أنتم االثنين؟ هل هناك شئ ؟

 .فرددنا ال يا أبى وأخذنا قضمة أخرى من عشاءنا بسرعة قبل أن يسألنا أبى سؤال أخر

خبار الحسنة أن صحة    حينما عادت أمى من السفر بعد عدة أيام آانت أمى متعبة و آانت األ              

وآيف "خالتى تحسنت وتستطيع أن ترعى أوالدها بنفسها ونظرت أمى لنا ثم إلى والدى وهى تسأل                 

وهنا أنفجرت أختى فى البكاء غير قادرة على التحمل أآثر من ذلك وجرت نحو                  "  تصرفتم بدونى؟ 

 . أمى التى وضعت أذرعها حولها

 .  تظن أمى أن أبى لم يقم برعايتنا جيدًاقد: قال أبى بقلق " ما آل هذا يا أمينة؟"
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وقد قمت بقص القماش      )  بلوزة جميلة (فقالت أمينة أه يا أمى لقد أردت  أن أعمل مفاجأة                    

 . األحمر وأفسدته

أه يا طفلتى ألهذا آنت هادئة جدا مثل فأر صغير وتكشيرة على وجهك وقلب                        "فقال أبى    

 اآلن آنت قد ارحتك ولم تكونى لتمضى أيام طوال           مهموم، ألم يكن من األحسن لو قلت لى ذلك قبل           

 . مشغولة بها لو آنت أمينة وصريحة

 . فى هذا الوقت آانت أمى قد أخرجت القماش األحمر من الدرج

هذه هى قطعة القماش الصغيرة التى بقيت بعد أن قصصت البلوزة والتى                    "  أمينة"فقالت  

ذه القطعة الصغيرة لم تكن لتكفى حتى لعمل            اتممتها فى أحد األمسيات حينما آنت فى سريرك وه            

بلوزة صغيرة يا عزيزتى خسارة أنك لم تخبرى اباك بهذا لقد آان أراح عقلك أحمد ألم تقل ألمينة                         

 "أن تشرح ذلك ألبيك وأال تخفيه عنه؟

إنه من  .  إننى متأآدة أنكم لن تفعلوا ذلك مرة أخرى            .  انظروا آيف عانيتم آثيرًا من ذلك        "

ما أن تقولوا الحقيقة مهما تصورتهم أن ذلك يمكن أن يسبب مشاآل واآلن لدى شئ أود                     األفضل دائ 

لقد سعدنا وارتحنا أننا لم نقع      ."  أن اعترف به لكم لم أشترى لكم هدايا لقد آنت مشغولة جدًا أنا آسفة               

 . فانفجرنا ضاحكين. فى أى مشاآل
بت أنا على أطراف         مال جدى بظهره على الكرسى وابتسامة هادئة على وجهه وذه                         

 . أصابعى  إلى المطبخ ألجهز له فنجان من الشاى
 : األسئلة

 آيف تبدو الحياة مختلفة اآلن عما آانت عليه وقت  القصة؟  -1
 ما هو أول شئ غلط عملته أمينة؟  -2
 ما الشىء الثانى؟  -3
 ما آان رد فعل أحمد حينما علم ما فعلته أخته؟  -4
 هل قاال ألباهم ما الذى حدث ؟  -5
 يجة عملهم؟ ما نت -6
 ما الطريقة األفضل التى آان يجب أن يتبعاها ؟  -7
  ما الذى شعرت به حينما استمعت لهذه القصة؟  -8
 هل تذآرك بشئ فى حياتك ؟  -9

 ما المعنى الذى عنته القصة لك ؟  -10
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 ) 7(قصة رقم 

 . ثريا ، حاملة المياه

 بقلم تيسا هيلمان 

 جميعًا نتمنى أن يحبنا والدينا وآذلك          جميع أطفال العالم يشعرون بحاجتهم إلى الحب نحن           

سأحكى لكم قصة عن طفلة أسمها ثريا، آان عمرها حوالى             :  ولكن هل هذا يكفى      .  أخوتنا وأخواتنا 

 . آانت تعيش فى قرية صغيرة، فى الهند وآان لديها أخوين. ثمان سنوات

 إلى المنزل    آانت ثريا طفلة سعيدة وآانت آثيرا ما تساعد أمها فى حمل الماء من البئر                        

وآانت هذه المهمة تتم يوميًا مع طلوع الشمس ومع غروبها وآان المشوار طويل من البئر إلى                              

 . المنزل وآان آل منهما يحمالن قدرة ماء على رؤوسهن

آانت األم تحمل قدرة أآبر من تلك التى تحملها ثريا ولكن ثريا آانت تعلم أن  الماء الذى                          

 . ى تحمله األمتحمله بنفس أهمية الماء الذ

آانت أمها تؤآد لها بقولها أن آل الماء الذى تحملينه سيستخدم ومهما آان مقدار  ما                                     

 ". تحملينه فهو مفيد

آان هذا يجعل ثريا تشعر باألهمية آانت تعلم أن بدون الماء ال تستطيع أسرتها أن تحى                            

غسلوا ويشربوا ويطبخوا     وآانت تعلم أن أسرتها آانت تعتمد على  عملها حتى يستطيعوا أن ي                            

 ". حاملة مياهنا"آانت سعيدة أنها تستطيع أن تساعدهم آانوا يبتسمون وينادونها . غذائهم

حتى حينما آانت تشعر بالتعب واإلرهاق       .  آان هذا يعجب ثريا ويشعرها بالدفء والسعادة        

 . فإن ابتسامتهم لها آانت تجعلها تشعر السعادة

أمى ما الذى فى داخل جسمى يجعلنى اشعر                 "الشعور   فى يوم ما سألت أمها عن هذا                 

بالدفء والسعادة حينما أعود حاملة الماء وأبى ينظر إلى بابتسامة، شئ بداخلى يبدو آأنه يكبر                             

. ويصبح دافئ، وهذا شعور جميل ال يحدث حينما يدير الناس رؤوسهم عنى وال يالحظون ما أفعل                   

ما يبتسم أحد األشخاص فهذا الحيوان ينهض                حين.  اشعر آأن هناك حيوان دافئ داخل جسمى               
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ويستدير وينفش فروه ويبحث عن الدفء وحينما ال يبتسم أحد، فإنه ينام فى مكانه وال يتحرك أنه                         

 ". يمكث هناك فى سكون منتظرًا وآمًال فى ابتسامة

أنه يحب أن َيحب وٌيحب     .  أه يا صغيرتى لقد بدأت تالحظين قلبك نعم أنه مثل حيوان صغير            

ولكن حينما يعطى حبًا وال يشعر به أحد، يصبح              .   وحينما يستطيع أن يفعل االثنين يصبح سعيداً           .

 ". وينتظر إلى أن يلحظه أحد ثم يهز ذيله ويدور ويدور ويصبح سعيدًا. غير سعيد

. وهذا يحدث للجميع نحن جميعًا نشعر بالدفء يتسلل إلى قلوبنا حينما نعرف أننا محبوبين              "

شخص نحبه أو إذا مات آلبنا أو قطتنا نشعر بثقل داخلنا ويتغير هذا المكان الصغير                        وحينما نفقد    

الدافئ إلى حجر بارد ـ يجثم على صدرنا ويختفى الحيوان الصغير ولكن هنا يجب أن نتذآر أن آل                     

 ". شخص يتمتع بحب ما فى قلبه

 لشخص أخر    أعطى ابتسامة وآلمة طيبة     .  إذا آنا فى حاجة إلى حب يجب أن نعطى حباً                

وسنجعلهم يشعرون بالدفء والسعادة داخلهم وبدورهم سيبتسمون لك ويشكرونك لطيبتك ولن                           

 . تشعرى بالوحدة بعد ذلك

األطفال .  نحن جميعًا محتاجين للحب ولكى نحصل على الحب يجب أن تعطى الحب                             

ك دائما وهم    يجيدون حب الغير وهم يفعلون ذلك بمنتهى السهولة ويجب أن يتذآروا أن يفعلوا ذل                      

ومهما آان من صعوبات فى الحياة فى بعض األحيان إذا استطعت أن تحبى الناس فلن                         :  يكبرون

 . تشعرى بالوحدة أبدًا

 : األسئلة
 ما الذى تتحدث عنه القصة؟  -1

 ما االسم الذى تعطيه لهذه القصة ؟  -2

 ما الذى جعل ثريا سعيدة ؟  -3

 آيف شعرت حينما ابتسم والدها فى وجهها ؟  -4

 شعرت حينما لم يبتسم لها أحد ؟ آيف  -5

 ما الذى شعرت به بعد سماعك للقصة ؟  -6

 هل تذآرك القصة بشئ ما فى حياتك ؟  -7

 ما الذى تعنيه القصة لك ؟  -8
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 ) 8(قصة رقم 

 العصفور الجريح 

فى يوم من األيام آانت أسماء وصديقتها نادية فى طريقهما إلى المنزل عائدين من المدرسة                

لطريق بمساعدة السيدة بائعة المصاصات لمحوا عصفور جريح يرقد بجانب                   ـ وبعد أن عبروا ا        

الرصيف تحت عامود التليفون ووقفت الفتاتان تنظران إلى العصفور بينما يمر أناس آثيرين                                

 . بعضهم يقف لينظر إلى العصفور ويمر سريعًا والبعض األخر لم يلحظ العصفور

 . لت أسماءقا.." آه ـ أنظر إلى هذا العصفور الضعيف"

 . قالت ناليرى" أنه ال يتحرك"

فبها "أنه يرمش بعينه إذا هو مازال حيًا ـ ولكنه يرمش بعينه اليسرى فقط أما اليمنى                               "

 . ماذا نفعل ؟ سألت أسماء. بعض الدم

اقترحت "  سوف أعود إلى المدرسة وأسأل المدرسة ـ هى سوف تعرف آيف نتصرف                     "

 . ناليرى

ينما جرت نادية لتبحث عن مدرستهم مس ليلى ـ لحسن حظ                  مكثت أسماء مع العصفور ب       

 . نادية أنها وجدت المدرسة ما زالت فى غرفة الدراسة

وعندما .  وعندما رأت المدرسة نادية سألتها ماذا حدث متعجبة من عودتها إلى المدرسة                      

يك حكت لها نادية نهضت المدرسة بسرعة تارآة عملها وأخذت معها صندوق آرتون وآيس بالست                

وذهبت مع نادية إلى حيث يرقد العصفور ـ وهناك وجدوا يوسف وسعيد اللذين سأال المدرسة بقلق                     

 ماذا يمكننا أن نفعل لنساعدآم؟ "

رفعت المدرسة العصفور بعناية من حرارة الشمس ووضعته فى الصندوق ـ حينئذ فتح                         

 ". يبدو أنه عطشان سأحضر له الماء: "العصفور منقاره وقال سعيد 

 ". عندى طعام الطيور فى المنزل سوف أذهب وأحضره: "قال يوسف و
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سأعطيك الصندوق لتأخذينه إلى المنزل     :  "قالت المدرسة وتوجهت إلى أسماء قائلة      "  حسنًا"

ـ وسوف يسقيه سعيد بعض الماء ويحضر يوسف الطعام على بيت أسماء أما نادية فستحضر                                

 . كما إلى بقية التالميذ آيف اعتنيتم بالعصفورالصندوق إلى المدرسة غدًا وسوف تحكى آل من

وتجمع األطفال فى منزل أسماء ـ حيث وضعوا الصندوق فى غرفة أسماء حيث الهدوء                        

وعدم اإلزعاج وبالرغم من أن العصفور آان مذعورا فى البداية إال أنه سرعان ما شعر بالطمأنينة                   

ية ووجد االهتمام البالغ فى طريقه تقديم        مع األطفال، حيث وجد نظرة العطف والحب فى عينيى ناد           

ووضعت أسماء السجادة الصغيرة التى شغلتها بنفسها فى المدرسة فى          .  سعيد ويوسف الطعام والماء   

 . جانب  الصندوق حتى يشعر العصفور أنه فى عشه

ظهرت النهاية السعيدة فى اليوم التالى عندما شعر العصفور بتحسن بسبب حب ورعاية                       

 .  وبدأ يطيراألطفال له

 : األسئلة

 ماذا فعل األطفال عندما شاهدوا العصفور ؟  -1

 ماذا ـ فى رأيك ـ قد حدث للعصفور ؟  -2

 ماذا أحضرت المدرسة معها للمساعدة ؟  -3

 آيف قدموا األطفال األربعة المساعدة ؟  -4

 ما هى النهاية السعيدة ؟ لماذا ؟  -5

 ما هو شعورك عندما سمعت بالحكاية ؟  -6

 ة بأى شئ فى حياتك ؟ هل ذآرتك الحكاي -7

 ماذا تعنى الحكاية بالنسبة لك ؟  -8
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 ) 9(قصة رقم 
 شنطة الدآتور المدورة 

 ) قصة عن الدآتور عبد الحميد أمين طبيب مستشفى دسوق فى آفر الشيخ(
بالنسبة .  آان هناك منذ زمن طويل دآتور محبوب من جميع األوالد والبنات الذين يقابلوه                  

آان اسمه دآتور عبد الحميد وآان قد انتقل من القاهرة إلى دسوق                .  لعالملهم آان أحب دآتور فى ا       
آانت هذه المستشفى صغيرة جدًا فى ذلك الوقت        .  حيث عمل فى مستشفى دسوق العام فى آفر الشيخ        

 . وآانت تتسع لثالثين مريضًا فقط ولكن آان مكانًا سعيدًا إذ آنت مريضًا
 وجميع المرضى خاصة األوالد والبنات ولم                وقد أحب الدآتور عبد الحميد المستشفى             

ولم يكن حتى يريد أن يأخذ ماًال مقابل عمله ألن حبه آان             .  يرغب فى شئ غير أن يمكث ويعمل هنا       
وآان المرضى يتعافون سريعًا ألنهم آانوا يشعرون باألمان معه لقد آان له يدان طيبتان                 .  آبير جداً 

 . وقلب طيب
ل فيه خاصة هو إنه آان يحضر شنطته إلى المستشفى آل                 والشئ الذى آان يحبب األطفا      

وهو قروش المعة يعطى منها قرش لكل طفل ومنهم           ...  يوم خميس آان الجميع يعلمون ما بداخلها          
 .آثيرين لم يكونوا يحصلون على مصروف يد

آان الدآتور عبد الحميد يفعل ذلك آل أسبوع ويدخل السرور والبهجة على األطفال بينما                     
فى هذه األيام آان الناس فقراء جدًا وآان القرش يساوى أآثر بكثير             .  دهم على الشفاء والتحسن   يساع

 . من اليوم
وحينما توفى ترك مبلغًا من المال حتى        .  واستمر على هذا الحال يفعل ذلك حتى أخر عمره          

 . يستطيع األطفال االستمرار فى تلقى هداياهم ممن أعظم دآتور فى العالم
 

 : األسئلة
 لماذا آان األوالد والبنات يحبون دآتور عبد الحميد؟  -1

 ما الشئ الجميل الذى آان يقدمه لهم ؟  -2
 آيف آانت معاملة الدآتور عبد الحميد تؤثر على صحة مرضاه؟  -3
 هل يؤثر فيك معاملة الناس الطيبة ؟  -4
هل تستطيع أن تحكى عن شخص عاملك معاملة طيبة وراعى شعورك وآيف أثر ذلك فيك                 -5

 ؟ 
 ا الذى تعنيه القصة لك ؟ م -6
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 ) 10(قصة رقم 
 ما معنى الصديق ؟ 

آان الفصل هادئ حيث جلس األطفال يقرأن والبعض األخر ينتهون من واجباتهم                                     
 . المدرسية

آان متعبًا، آان قد شعر بألم فى معدته فى اليوم السابق وآان ما زال يشعر                    "  تامر" ولكن  
 . ممرضة المدرسةبالتعب ولكنه لم يرغب فى الذهاب إلى 

ثم سأله المدرس إذا     .  وقرر أن يقول ذلك لمدرسه وأن يقول له أنه يود أن يبقى فى الفصل                  
 . آان يود أن يجلس على الكنبة فى الرآن الخاص بالكتب

حينما نظر المدرس الذى آان يساعد طفل أخر فى فهم مسائل الحساب الحظ أن طفل أخر                    
لس بجانب تامر يحيطه بذراعه ويتحدث إليه بهدوء ثم أخذ                 اسمه وسيم قد ترك واجباته وآان يج           

. وسيم آتاب وأخذ يقرأ لصديقه وقد سعد المدرس جدًا بهذا االهتمام والرعاية من وسيم لصديقه                           
وقرر أن يرشح وسيم ليأخذ شهادة تقدير لتصرفه الحسن ورعايته على أن تقدم الشهادة أثناء طابور                  

 . الصباح
حة للعب ولكن تامر الذى آان ما زال يشعر بالتعب مكث فى                         وخرج األطفال فى الفس      

 ". الفصل وطلب وسيم من المدرس أن يظل مع تامر وابتسم المدرس وقال هذا صديق رائع
وبينما آان المدرس   .  وبعد الفسحة جاء الوقت المخصص للقصص الذى يحبه جميع األطفال         

ن على السجاد رأى تامر يجلس على الكنبة            يختار آتابًا ليقصه على األطفال وآان األطفال يجلسو           
فى طرف بعيد من الفصل وآان صديقه على يقرأ عليه قصة مرة أخرى ابتسم المدرس لنفسه وقال                    

أن يترك سماع ا لقصص الذى يحبه ليقرأ لصديقه المريض إنى                 .  هذا شخص أخر يهتم باآلخرين      
 . سأجعلهم شهادتين لالستحقاق

برهم المدرس أنهم سيحصلون على شهادات لطيبتهم                  وقد سعد وسيم وعلى حينما أخ              
ومراعاتهم لآلخرين وقد اندهشوا أيضًا ألنهم اعتبروا هذا طبيعى أن ترعى صديق يشعر بالتعب                       

 . ومع ذلك سيحصلون على جائزة أيضًا
 . وقال االثنين بعد أن تسلموا جائزتهم نحن لدينا مدرس مدهش

 : األسئلة
 لقصة ؟ ما االسم الذى تعطيه لهذه ا -1

 لماذا لم يعمل تامر واجباته؟  -2
 ما الذى قاله له المدرس ؟  -3
 ما الذى فعله وسيم ؟  -4
 هل آان على صديق جيد ؟  -5
 لماذا فكرا وسيم وعلى بأن قيام المدرس بإعطائهم جائزة لتصرفهم آان غريبا ؟  -6
 ما الذى شعرت به حينما سمعت القصة ؟  -7
 آخر؟ هل تتذآر مرة شخص آان صديق جيد لك ؟ وشخص  -8
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 ) 11(قصة رقم 

 مجئ طفل جديد 

هل إذا  .  حينما قالت األم لسوزان أنها سترزق بطفل آخر شعرت سوزان بقلق لهذا ا لخبر                   

رزقت أمها بطفل هل سيكون لديها وقت لسوزان هل ستحب سوزان بنفس الدرجة، آيف يمكنها                         

 هناك حبًا آافيا لسوزان؟ ذلك؟ بالطبع سنقسم حبها على ثالثة أطفال بدًال من اثنين ولن يكون 

ما "هذه األفكار والمخاوف جعلت سوزان تذهب إلى أبيها الذى آان يصلح سيارته فسألها                   

 " المشكلة يا سوزان؟ أنت تبدين متضايقة لماذا تكشرين هكذا؟

أبى هل ستظل أمى تحبنى بنفس الدرجة حينما تضع الطفل الجديد؟ أنى ال                  "فقالت سوزان   

 ". نفعل ذلك فإنها سوف تتقاسم حبها مع ثالثتنا ومعك أيضًاأدرى آيف يمكن أن 

هذا .  إذا هذه هى مشكلتك الكبرى اليوم بالطبع سوزان ماما ستوزع حبها عليكم أنتم الثالث             "

ولكن الحب مختلف عن الوقت وهناك عدة أشياء فقط يمكن أن تعمليها فى اليوم قبل أن                           .  صحيح

 . ينقضى الوقت

هو آذلك بالضبط أنه يحيط بك       .   الحب مثل األلوان أو الربح الدافئ       أن.  ولكن الحب مختلف  

إذا جلس أحد األشخاص بجانبك سترين السماء ولن يحجبها عنك، أليس آذلك؟                 .  مثل زرقة السماء   

الريح لن ينفذ ألن هناك           .    فأنت ستشعرين بالريح الدافئ سواء آنت بمفردك أو مع اآلخرين                      

 . وأشخاص آثيرين فإن الريح آما ه

لم يقل حبها له حينما ولدت أنت وهو لم          .  إن الحب يتدفق وينسكب من أمك إليك أنت وأخيك         

حينما يولد هذا الطفل هل       .  يفقد حب أمه حينما جئت أنت ولكنه آسب شخص آخر ليحبه هو نفسه                  

تظنين أن أمك ستتوقف عن مالحظة إن آنت سعيدة أم حزينة أو إذا أصبت بشرخ فى اصبعك هل                       

 ذهبى اآلن يا سوزان فأنا أعتنى وأحب الطفل  اآلن؟ ستقول أ

ال ستعتنى بك تماما آما آانت تفعل من قبل ستحبك دائما ألنك ابنتها ولك مكانة فى قلبها                          

يمكنك أن تظهرى آم تحبينها بأن تساعدينها فى األعمال وبذلك سيكون لديها وقت أآثر لتريك آيف                  

 . ذا ال يغير حقيقة أنها تحبكولكن أن يكون لديها وقت أوًال ه. تحبك
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لن تكونى منسية حينما يولد هذا الطفل وستكتشفين أن حب األطفال               .  إذا ال تقلقى يا طفلتى     

ستجدين متعة فى حمل الطفل ومالعبته األطفال يجيدون حب اآلخرين وأنهم يحبون آل              .  شئ جميل 

 .أن ابتساماتهم من أحلى األشياء فى الدنيا. من يحبهم

 : األسئلة

 ما العنوان الذى يمكن أن تعطيه لهذه القصة؟  -1

 ما الذى آان يقلق سوزان؟  -2

 حينما أخبرت والدها بهذا ما الذى قاله لها؟  -3

 هل تظنون أن حب األمهات ألوالدهم يقل حينما يولد طفل جديد؟  -4

 ما الذى شعرت به حينما سمعتم القصة؟  -5

 هل تذآرآم بشئ؟  -6

 . قل ما الذى تعنيه القصة لك -7
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 ) 12( رقم القصة

 مزاج حبيبة السئ فى الصباح 

ال لن نستطيع   "استيقظت حبيبة لتجد المطر يضرب شباك غرفة نومها فقالت مولى لنفسها                

وشعرت "  النجمة"أن نتدرب على الرياضة اليوم لن احصل أبدًا على فرصة أن أصبح رئيسة فريق               

ها تأخرت لماذا لم تضبط المنبه؟       حبيبة بتعاسة آبيرة، وخاصة حينما نظرت إلى الساعة ووجدت أن            

وقد قفزت من سريرها وخطفت زيها المدرسى متجهة نحو            .  آانت متأآدة جدًا أنها ستصحو مبكرا       

الحمام ولكن ليصطدم أصبع قدمها فى خزانة األدراج لقد سبب لها هذا ألمًا آبيرًا ولم يكن ليجدى                          

 لتجد أن شقيقها الصغير عادل وصل إليه        آثيرا جريها قالت حبيبة ذلك لنفسها وهى تصل إلى الحمام         

 . أوًال

أسرع يا عادل أنت تعلم أننى يجب أن أآون          "فنادت حبيبة على أخيها من خالل الباب قائلة          

وبعد أن   .  وآان الجواب صوت عادل ينظف أسنانه وصوت الماء الجارى                  ".  فى المدرسة قبلك    

تسامة عريضة أزاحته حبيبة جانبا         انتظرت مدة طويلة بدت لها آدهر خرج عادل وهو يبتسم اب                    

وبدأت تنظم أشياءها ثم رأت أن عادل قام بخدعته المعتادة وهى ترك معجون األسنان على آل                             

 . أجزاء الحوض

ثم ضربت  "  اآلن على أن أنظف الحوض قبل  أن اغتسل              "قالت حبيبة    "  أه أنت مزعج   "

 . بقدمها بغضب

 . أآل التوست فى طبقها المفضلأخيرًا آانت مستعدة وجاءت لتفطر لتجد عادل ي

" أذهب وأحضر طبق آخر    .  ما الذى تفعله بطبقى ؟ األوالد ال يريدون أطباق عليها ورود             "

 . هكذا قالت حبيبة بصوت عال وغاضب ألخيها عادل

وجاءت أمهما ومعها مزيد من التوست بينما آانت حبيبة تنظف الطبق من عادل، فقالت                        

 هل يجب أن تتشاجروا أول شئ فى الصباح؟ هل هذه هى الطريقة                    يا ألهى ما هذا التصرف      "األم  

التى تبدأن بها يومكم ؟ قد يكون لديكم ما تشتكون منه لو لم تجدوا فطار تفطرون به مثل بعض                                 

 . الناس
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جلست حبيبة إلى المائدة عابسة متجهمة وأآلت فطارها فى هدوء ثم أخذت أشيائها                                    

لت ال أعرف لماذا أخذ مالبسى الرياضية وإذا آانت ستستمر               واستعدت للذهاب إلى المدرسة ثم قا       

" يا عزيزتى لقد قمت من سريرك من الجانب الخطأ هذا الصباح             "  فقالت األم   ."  تمطر طوال اليوم  

 ".إن المطر سيتوقف غالبًا بعد قليل

 ". قالت حبيبة باآية وهى تسرع خارجة من الباب األمامى" ال لن يتوقف"

وجاء األتوبيس التالى متأخرا وقد وصلت فى الوقت المناسب               .  س آالعادة قد فاتها األتوبي   

خالل الحصتين األوليتين لم ترد على أى أسئلة ولكن آانت                  .  لجرس المدرسة وآانت متأففة جداً       

 . متأآدة أن مس بسمة ستسأل الجميع أن يردوا  على األسئلة فى الدرس التالى

مح لها أن ترد على األسئلة فبدأت تسرح بنظرها              لم تكن حبيبة فى حالة مزاجية طيبة تس           

فقالت وهى  .  لقد توقف المطر ولكن السماء آانت رمادية اللون وبدأ الريح يعصف                .  خارج الشباك 

إن حظى أال أحظى بفرصة أن       "  يبدو أن المطر يبدأ مرة أخرى      "تشعر بكآبة آلون السماء الرمادى       

 . بات رياضية فلن يكون هناك أى أملإذا لم نقم بتدري" النجمة"أآون رئيسة فريق 

 . وسرحت بهذه األفكار المتشائمة إلى أن أفاقت على هزة" 

قالت مس بسمة التى آانت        "  حبيبة، هل أنت معنا فى هذا الفصل أو فى آوآب أخر ؟                     "

وجهت إليها الحديث مرتين قبل ذلك بدون أن تحصل على أى رد والتى هى نفسها آان مزاجها سيئًا                  

 . باحهذا الص

 " قالت حبيبة" آه قد أآون آذلك""

إذا لم تعطينى جوابا اآلن فإنك  ستأخذين عقابًا غدًا اآلن ما                "حقا ، قالت مس بسمة بحدة         "

 . هو الجواب؟

هل يمكنك أن تعيدى السؤال مرة       "وأدرآت حبيبة أنها لم تكن منتبهه وأحمر وجهها وقالت            

وأعادت .  هذه المرة قبل أن تقع فى مشكلة حقيقة         أخرى من فضلك يا مس بسمة؟ ردت حبيبة بأدب             

واآلن شعرت  .  مس بسمة السؤال ولكن لم تستطيع حبيبة اإلجابة إجابة صحيحة ألنها آانت سرحانة              

 . بالحرج ألنها خذلت نفسها
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لم تمطر   .  أخيرًا جاء موعد الغذاء وانسحبت حبيبة من الفصل ال تريد أن تتحدث ألحد                         

 . وأخذت سندوتشاتها إلى غرفة الطعام. وإن آانت األرض ما زالت مبللةالسماء وبدا الجو يتحسن 

آانت تود أن     .  وجلست تنظر إلى أصدقائها وهم يتحدثون مع بعضهم البعض فى سعادة                    

ثم ذهبت لتنظر إلى مكان المالعب ولكن لم تجد أمال آبيرا              .  تشارآهم ولكن شعورها النكدى أوقفها     

آان بعض الفتيات أمامها يتشاجرون االثنين         .  طء نحو الفصل   وحينما دق الجرس سارت حبيبة بب         

الكبار دفعوا الصغيرة بخشونة وحينما دق الجرس الثانى دفعت أحدهم الصغيرة فوقعت على                                

 . األرض

وجرت حبيبة إليها وآانت تبكى ال أستطيع النهوض أن آاحلى يؤلمنى لقد التوى سأتأخر                      

 ". عن الحصة

ال تحاولى   "ربما التوى قالت حبيبة للفتاة              "لذى بدأ ينتفخ        نظرت حبيبة إلى الكاحل ا          "

لماذا دفعوآى بهذه    .  النهوض سأحضر مدرسة التربية الرياضية ستعرف ما الذى يجب أن تفعله                   

 ". الطريقة؟

. لقد جئت هنا حديثًا من مدرسة أخرى          .  إنهم دائما ـ آما قيل لى ـ يحاولون مضايقة أحد               "

 . وبدأت الفتاة فى البكاء مرة أخرى" ليتنى لم أآن مضطرة  لذلك

. ونست مشاآلها الخاصة    "  ال تزعلى  "قالت حبيبة للفتاة وهى ترثى لحالها              "  ال تزعلى  "

 ". ما إسمك؟. سأحضر من يستطيع مساعدتك اآلن 

سأذهب معك بعد ذلك لتشتكى عن الحادث يا هنا           "قالت الفتاة محاولة االبتسامة      "  اسمى هنا 

 ". بلطجة يجب أن نشتكيهملن نترآهم يمارسون ال

لقد قالوا لى إذا قلت ذلك ألى         .  ال أريد أحدًا أن يعرف ذلك      "  ارجوآى ال تقولى شيئًا عنهم     "

 . قالت هنا وعيناها تسعان من الخوف" شخص سوف بسبب لى أذى
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سيصحبك أحد إلى المنزل هذا المساء وإذا آنت خانقة جدًا يمكن شخص                 .  ال تقلقى يا هنا    "

يجب  أن يعقد     .  يسير معك إلى المدرسة أيضًا لكن يجب أن تشتكى وُتحل هذا المشكلة                 أن يقابلك و   

قد يكون  .  اجتماع للتحدث عن سلوآهم هذا أما عن طريق المدرسة أو إخصائية تجئ لهم خصيصاً                   

هن أنفسهن لديهم مشاآل يريدون التحدث عنها أو قد يكون مجرد عديمى التفكير ولكن لن نترآهم                       

هذا ليس فقط     .  تصرفهم هذا صواب، وإال يستصرفون بنفس الطريقة مع اآلخرين                  يعتقدون أن     

 . لمصلحتك ولكن لمصلحة اآلخرين أيضًا

 ". أوافقك طالما مكثت معى"فقالت هنا 

 ". واآلن سأبحث عن أحد ليعالج آاحلك"قالت حبيبة " أآيد"

ذهب إلى   وجاءت مدرسة التربية الرياضية وآشفت على آاحل هنا وقالت يجب أن ن                             

 . المستشفى للتأآد من أنه ليس هناك آسر

اعتذرت حبيبة  .  تأخرت حبيبة على درسها بعد الظهر وآانت لديها مس بسمة مرة أخرى                 

وابتسمت مس بسمة وشكرت حبيبة ودهشت حبيبة من التغير فى مس                     .  وشرحت ما الذى حدث      

 . بسمة

ربية الرياضة على حبيبة        ونادت مدرسة الت    .  بعد انتهاء الحصة جاء التدريب الرياضى            

وآان من  .  لقد آانت تتألم ولكن ال اعتقد أن آاحلها انكسر           "  أشكرك على مساعدتك لهنا    "وقالت لها   

اعتقد أن هناك مسألة أخرى يجب معالجتها هنا ذآرتها وأنا سعيدة أنك ساندتها               .  حظها أنك ساعدتها  

حبيبة اآلن أود أن      .  ر فى المدرسة   ال نستطيع أن نترك مثل هذا السلوك يستم            .  حتى نستطيع حلها   

أنا متأآدة أنك     .  لقد أظهرت صفات قيادية جيدة         .  لنهاية الفصل الدراسى    "  النجمة"تكونى آابتن     

 . ستقومين بالمهمة بنجاح

، قالت حبيبة بسعادة وال تصدق أذنيها فإن اليوم الذى بدأ آئيب وحزين                 "نعم أآيد أشكرك  "

 أن تفعل أقصى ما وسعها للفريق وستحاول أن تجعلهم                   وقد صممت على    .  قد اصبح اآلن ممتاز      

 . يشترآون فى يوم الرياضة فى عدة ألعاب

 .  سيلعبون بهمة بغض النظر عن المكسب أو الخسارة
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إذا فإن مزاج حبيبة السئ فى الصباح تحول إلى مزاج حسن بعد  الظهر ومن اآلن وصاعدًا                 

 . قررت أن تحاول أن يكون مزاجها هكذا دائمًا

 : األسئلة

 ما العنوان الذى تعطيه لهذه  القصة؟  -1

 ما الذى آانت حبيبة تريد أن يحدث فى المدرسة؟  -2

 لماذا آان مزاجها سيئًا حينما استيقظت من نومها ؟  -3

 آيف ساهمت حبيبة فى أن يكون حظها سئ؟  -4

 آم عدد األشخاص الذين تأثروا بمزاج حبيبة السئ؟  -5

 متى تغير مزاج حبيبة؟  -6

 ينما استمعت إلى القصة؟ آيف شعرت ح -7

 هل ذآرتك بشئ؟  -8

 ما المعنى الذى أخذته من القصة؟  -9

 ما الذى تفعله إذا حاول أحد أن يرهبك أو علمت ذلك عن شخص آخر؟  -10
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 )13(قصة رقم 
 " جولدى"السمكة الذهبية 

 تعيش مع ستة سمكات ذهبية آخرين داخل حوض واحد             –السمكة الذهبية   "  جولدى"آانت   
سمكة سعيدة ترى آل ما حولها جميل ولكن الست سمكات اآلخرين لم يشعروا بهذه                    آانت جولدى    

السعادة مع أنهم يتمتعون بالجمال وعندهم مكان للمعيشة ووفرة فى الطعام فإنهم دائما غاضبون                          
حيث أنهم يرغبون   .  لشعورهم أنهم غير راضون بالبيئة التى يعيشون فيها ويشعرون أنها غير عادلة           

 . ضل ويشتكون أن الحوض صغير جدًا وفكروا آيف يتحرروا منهفى مكان أف
قررت أن تلفت األنظار وتطلب المساعد لتهرب وذلك بأن تثير ضجة،                      "ماسى"السمكة    

وألفت بنفسها ناحية حائط الحوض مرات عديدة لكنها لم تجنى شيئا غير أنها أذت نفسها أما السمكة                    
آبر من أن يسعها الحوض فيأخذوها إلى حوض أآبر            قررت أن تأآل آثيرا حتى تصبح أ        "  بانجر"

 . وأصبحت بدينة جدًا حتى أنها وقعت مريضة من آثرة األآل. وأنسب لحجمها
فحاولت أن تسبح بسرعة فائقة حتى تستطيع أن تقفز من                         "  فالير"أما السمكة الثالثة         

جت خارج   الحوض وبدأت تسبح وتدور داخل الحوض أسرع وأسرع حتى أنها بقفزه هائلة خر                        
 . الحوض واستقرت فى حوض من نبات النعناع ولم يرها أحد بعد ذلك

أصبحت عصبية المزاج وغاضبة ولم يشأ أحد أن يتكلم إليها أما                              "  أما السمكة لننى     
فقدت األمل  "  موجى"والسادسة  .  فكانت نائمة طوال الوقت وال تعرف ماذا يجرى حولها          "  دريمى"

 .  يدور حولهاوأصيبت باالآتئاب ولم تتمتع بما
وفى ذات الوقت آانت السمكة السابعة تسبح بخفه داخل الحوض سعيدة أنها تعيش وتتمتع                    

تمتعت بأشعة الشمس وأآلت باعتدال وأخذت قسط من الراحة عندما شعرت                  .  بجمال الدنيا حولها   
"  !  الحياة ما أجمل .  "وبالتالى فقد آبرت وأصبحت سمكة ذهبية جميلة      .  آانت قانعة بما لديها   .  بالتعب

هذا الحوض صغير على هذه السمكة           :  ويوما ما نظر إليها صاحبها وقال          .  قالت السمكة الجميلة    
" القرنفل"وسوف أعمل لها برآة فى الحديقة وفعال انتقلت السمكة إلى البرآة الجميلة حيث زهرة                     

 وقد   –لصقيع   وأحيانًا أخرى تخبئ السمكة بين األعشاب أيام ا              .  تضلل عليها فى األيام المشمسة        
 . أسعدها رائحة الورود فى الحديقة وأشكال الفراشات الملونة التى ترقص حولها

 .   قالت السمكة" ! ما أجمل الحياة"
 : األسئلة

 . ما العنوان التى تكتبه لهذه الحكاية -1
 آيف آانوا السمكات الست؟  -2
 مختلفة؟ " جولدى"آيف آانت  -3
  من آانت أآثرهم نجاحا فى الحياة؟ لماذا؟ -4
 بماذا شعرت عندما استمعت إلى الحكاية؟  -5
 هل تذآرك بأى شئ فى حياتك؟  -6
 ماذا تعنى القصة لك؟  -7

 ) 14(قصة رقم 
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 "یحيى"طمأنينية 

يحب التمثيل وعندما آان سنه سبع سنوات ألتحق بنادى                   "  يحيى"آان هناك فتى أسمه           

ة أربعة عشر عامًا بدأ         وعندما آان سن    .  التمثيل آان يحب التمثيل وفاز بجوائز سنة بعد أخرى                 

يتدرب على دور فى مسرحية تعرض على المسرح المحلى أثناء عطلة الصيف آان يتمنى أن يفوز                 

 . بالدور الرئيسى

وقبل تجربة األداء النهائى بيومين آان يشعر بالقلق قال له مدرسه أنه سوف ينجح فى أن                        

 اجتهد يحيى جيدًا فى حفظ دوره والتدريب        وأثناء هذان اليومان  .  يفوز بالدور ألنه ممثل مجتهد وآفؤ     

 . عليه وأخيرا حان وقت األداء التجريبى

وعند .  وخرج يحيى وفكر وهو يقطع الطريق لو أنه فاز بالدور سوف يعنى هذا الكثير له                     

ولما رأت يحيى،    .  تقترب منه تمارس رياضة المشى الصباحية         "  دينا"منحنى الطريق رأى أخته        

وجرى .  وقعت بشدة على األرض تصرخ من اآللم       .  تعثرت فى طوبه مكسورة   لوحت له لكنها فجأة      

وتألم يحيى بشدة ونظر حوله بإمعان          .  يحيى نحو أخته مذعورًا ليجدها غير قادرة على النهوض               

ولكنه لم يرى أى مخلوق حوله ولم يدرى ماذا يفعل، آان أبوه خارج المنزل ولكن آان متوقع أن                          

 . ودته إلى المنزليمر فى اتجاههم فى طريق ع

ومكث يحيى بجانب أخته يحاول أن يخفف عنها، ومرت الدقائق وخفق قلبه ألن الوقت يمر                 

ميعاد األداء قد حان، لم يشأ يحيى أن يترك أخته بمفردها حتى ولو للذهاب لالتصال بالتليفون                                 

 . ضخ للظروفوبهدوء ر. إلبالغ المسرح بما حدث، سوف يفوته األداء وربما اختاروا شخصًا آخر

وبعد عشرون دقيقة اقترب األب منهم فى طريق عودته للمنزل ورأى وجه ابنته وعيناها                     

إلى "  دينا"فهلل وجه األخوان عندما رأو األب وبصعوبة نقلوا            .  الحزينة"  يحيى"الدامعتان ونظرة   

األب واألبن   وبينما هم فى انتظار عالج دينا تكلم           –العربة وذهبوا للمستشفى لقد آسرت رجل دينا          

وطمأن األب يحيى أنه سوف يتصل تليفونيا بالمسرح ويشرح الموقف وسوف                 .  عن تجربة األداء   

ولكن يحيى لم يكن مطمئنا ولكنه آان سعيدا أنه ساعد أخته ألنه يحبها                  .  يكون آل شئ عل ما يرام       

 . أآثر من حبه للتمثيل
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ى عن الحفلة، وبعد عدة أيام،      وفى اليوم التالى اتصل األب بالمسرح ليشرح سبب غياب يحي         

 . وصل إلى يحيى خطاب بخطره أنه سوف يعطى ميعاد آخر لألداء

 . وآم آان سعيدًا عندما ذهب لألداء واختبر للدور الرئيسى

 : األسئلة

 . آم آان عمر يحيى عندما التحق بنادى التمثيل -1

 لماذا التحق بالنادى؟  -2

  لماذا آان يحيى قلقا على األداء فى المسرح؟ -3

 ماذا فعل يحيى عندما تعثرت أخته؟  -4

 ماذا آان يمكنه أن يفعل غير هذا؟  -5

 . آيف آان سيشعر يحيى إذا لم يبق بجانب أخته -6

 هل تذآر يوم ساعدت شخصا بالرغم من أنك فكرت أنك قد تفقد شيئا مهما لك؟  -7

 . آيف آان شعورك؟ -8

 ماذا تعنى القصة لك؟   -9

 

 30



 ) 15(قصة رقم 

 األغنية المنفردة 

ان يور    آ ن الط ربا م يلة س رة جم ى جزي يش ف يوم  - يع وال ال نون ط وا يغ دا – وآان ا ع  م

ان يحاول أن                       ط، وآ ة واحدة فق ى نغم ان يغن عصفور واحد ذو ريش مختلف عن باقى الطيور وآ

 . يغنى مثلهم ولكن بقية الطيور سخرت منه ولم يسمحوا له بالمشارآة فى الغناء فاستسلم العصفور

 "  أن النغمة التى تغنيها ممله– تغنى مثلنا وقالوا له لماذا ال

 هل آان حلمًا؟ لقد حضر      –وفى هذه الليلة حدث شئ رائع       . وبكى العصفور البائس حتى نام    

وق البحر إلى جزيرة                    يدا ف ون وأمسكوه من جناحيه وأخذوه بع يالن ذوات ريش مل عصفوران جم

 .  جميعًا سعداءغريبة حيث يوجد عصافير آثيرة تغنى أشجى األغانى وآانوا

 . سأل العصفور الحزين" لماذا جئتم بى إلى هنا؟"

 . قال أآبر وأعظم عصفور والذى علم العصفور فيما بعد أنه الملك" لنعلمك"

 . ماذا تعلمنى؟ سأل العصفور الحزين"

 ". ولكن يجب أن تأخذ قسطا من الراحة بعد هذه الرحلة. لتكون آما أنت بالطبع"

حزين عشا جميال لينام الليل وعندما حل الهدوء أخذ العصفور الحزين            وأعطوا العصفور ال    

 . يفكر فى آلمات العصفور الكبير

صباح تعلم الغناء      . وشجعه مدرسه وحاول جاهدًا حتى استطاع أن يغنى نغمة واحدة     . وفى ال

الث نغمات  وبعد اليوم الثالث استطاع أن يغنى ث      . وفى اليوم التالى بعد تدريب آثير تعلم نغمة أخرى         

ية    ثل بق ًا م ى تمام ل األغان ى أجم تطاع أن يغن يد اس تماع الج شاق واالس تدريب ال ن ال هر م د ش وبع

 . الطيور الرائعة فى الجزيرة

يه        ستمع إل ك لي إنك اجتهدت آثيرا فأغنيتك شجيه مثل باقى الطيور   "وحضر العصفور المل

 . قال الملك" واآلن حان وقت عودتك
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ذه الكلمات من المل     وأخذوه فوق البحر وترآوه    . ك، امتالء قلب العصفور بالسعادة والثقة     وبه

 . فى األرض التى ترعرع فيها

أله بقية العصافير أين آان وماذا آان يفعل             د س يما بع وعندما حدثهم بما فعل سخروا منه      . وف

 . قائلين ال أحد يرغب فى أن يعلمه هو أى شئ

سه وسع   ا من نف ية وراح  ولكن اآلن أصبح العصفور واثق ى جزع شجرة عال يدًا، وطار إل

رات، وبدأت العصافير األخرى تتوقف عن الغناء وتستمع إليه                     ا مرات وم ية التى تعلمه ى األغن يغن

شلوا   نهم ف ية لك ذه األغن نوا ه وا أن يغ م   . وحاول صفور أن يعلمه ألوا الع رورهم وس ى غ وا عل وندم

 . األغنية

م بصبر آ             ا تعلم هو وتدربوا آثيرًا وأخيرًا استطاعوا        ووافق العصفور سعيدًا وأخذ يعلمه م

 . أن يغنوا سويا فى انسجام تام

 : األسئلة

 ما العنوان الذى يناسب هذه الحكاية ؟ -1

 لماذا آان العصفور الصغير حزين؟  -2

 ماذا علمه العصفور الملك؟  -3

 ماذا آان رد فعل العصافير عندما عاد إليهم العصور الصغير؟  -4

 عصفور الصغير؟لماذا تغير رأيهم فى ال -5
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 )16(قصة رقم 

 الفارس الشجاع والتنين الطماع

 بقلم آارول الدرمان

ى              سمى نابول د ت ى بل سيحى ف د م يش ول ان يع شر آ ثالث ع رن ال ى الق يد ف ن بع نذ زم  م

واه أغنياء ولكن حينما أصبح عمره خمسة عشر عامًا ترك منزله وأصبح جندى                 ان أب يا وآ فى إيطال

ى ان ذى . رومان د آ رف   لق جاعًا ال يع ان ش رة وآ تحمل صعاب آثي ستطيع أن ي ان ي رة وآ وة آبي ق

 . حينما آبر وتم إعطائه ثروة والديه باع آل شئ وأعطى المال للفقراء. الخوف

د سافر وجاب بعيدا وفى يوم ما وهو فى أفريقيا سمع عن بلدة تسمى سيلين آان بها تنين        وق

 . ساعدتهمطماع يرهب الناس هناك، لذا قرر أن يذهب لم

راعم والثمار                         صغيرة والب ى الجذور واألغصان ال ان يعيش عل ين صغير آ ان التن نما آ حي

ر أصبح آسوال وال يكلف نفسه مشقة البحث عن غذاء وإنما آان يستسهل التهام أى              نما آب ولكن حي

ضا طماع يمدد فى الشمس ويفكر فقط فى وجبته التالية        ه وأصبح أي آل وبدأ يأ. حيوان صغير يمر ب

ة لتلعب على ضفة البحيرة                               ا جاءت طفل وم م يدة فى ي ستمر فى صحة ج ا يحتاجه لي ر مم رًا أآث آثي

ين أعواد الغاب وأمسك بها التنين ليأآلها                 ين ب ان يعيش التن وجاء أقارب هذه الطفلة ليبحثوا     . حيث آ

 . عنها فهجم عليهم التنين أيضا ففروا لينقذوا أنفسهم

 هؤالء األشخاص آانوا ممتلئين بعكس الفالحون النحاف الذين         آان التنين ذآى فقد الحظ أن     

ول          ون فى الحق راهم يعمل ان ي ر القريب حيث يسكن الملك فى قصر                . آ بلد الكبي ئون من ال وا يجي آان

يل ى   . جم ريحة والحصول عل ياتهم الم ط بح شغولون فق وا م يون وآان د أصبحوا أنان وم ق ؤالء الق ه

يا          ين احت سهم مهمل ر ألنف ياء أآث اربهم فى القرية    أش واآلن أصبح التنين شديد الكسل حتى أنه       . جات أق

ين وتجاهل الفالحون                          بع رائحة هؤالء الممتلئ د تت يها وق تغذى عل ثمار لي بات أو ال ال يحاول جمع الن

نة  ى المدي نحاف وذهب إل ه   . ال ن زيل ضربه م ويلة أو ب به الط ه بمخال اجم أى شخص يقابل ان يه وآ

ساخ ه ال ى داخل  . نةالطويل أو بأنفاس أوالدهم إل سكون ب ناس مذعورين يم ر ال ين ف ر التن ا ظه وآلم

نازل  صغار جدًا أو الكبار جداً              . الم ثل ال ستطيع الجرى سريعًا م أى شخص ال ي ان يمسك ب آان . وآ

ين الطماع يأآل الصغار ويتلذذ بأآلهم       وآان الناس فى خوف دائم وال يستطيعون مزاولة حياتهم         . التن

 . اليومية
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ب ا ذاء  وطل رة لغ ب البحي وم بجان ل ي رك خروفين آ رروا أن يت تماع حيث ق د اج ك بعق لمل

رة أخرى               بلدة م ى ال ى ال يجئ إل ين حت دة وأن شعر الناس           . التن ذا الحال لم ى ه واستمر الوضع عل

 . باألسف لتلك الخراف المساآين

ع ألن ُيؤآل؟ ما الذى يمكنهم أن يفعلوه؟ من الذى يتبر . ولكن فى النهاية لم يتبقى أى خراف        

 ما الذى يمكنهم أن يفعلوه اآلن؟ . بالطبع لم يكن يرغب أحد فى ذلك

شباب فى أناء ويقوموا بسحب أسم الضحية                      ال وال يع األطف رروا أن يضعوا أسماء جم د ق لق

 . البائسة وآل مساء آان يقوم أحد األطفال وهو معصوب األعين بسحب أسم ما

تفاء              اب اخ ابيع وفى أعق دة أس د ع وقد رفضت أن   . عدد من األطفال ُسحب اسم األميرة      وبع

بلد والناس الذين تحبهم وطلب منها والدها أن تذهب إلى بعض أقاربهم فى مكان بعيد ولكنها          رك ال تت

 . وفضلت أن تأخذ حظها بالتساوى مع اآلخرين. رفضت هجر أصدقائها وهم فى محنه

ين مر             ى مسكن التن رة إل ى ذهبت األمي يوم التال سها الملكية ورافعة رأسها وفى ال . تدية مالب

بكاء         ى ال دأت ف ى األرض وب ت عل بلدة وقع ل ال ر أه ن نظ تفت ع رة واخ ن البحي ربت م نما اقت حي

نه  . وانتظرت طويال ربة م ى مق ا عل ذاءه دائم م أن غ ان يعل ه آ ى عجل ين ف ن التن م يك م سمعت . ل ث

 . ن فارسا شاباونظرت لترى درع يلمع فى ضوء الشمس لقد آا. األميرة صوت حصان

ين من خالل نبات القصب مقبال على غذائه واقترب نحو األميرة                     ذه اللحظة ظهر التن فى ه

نق الطويل ذو الحراشف وفك يطبق بطريقة             ى الع سوط ورأس تتحرك عل ل آال يون وامضة وذي بع

 . مخيفة

ذا     رمحه فه ضربه ب رب لي ضخم؟ إذا اقت يوان ال ذا الح ثل ه زم م ارس أن يه ن للف يف يمك آ

ساخنة            ى مرمى من أنفاسه ال ه عل شارب من حول الخوذة ووضعه          . يجعل ارس اإلي سرعة فك الف وب

 . على وجهه وأنفه ثم أخذ يقترب من التنين رافعا الرمح

ردد حصانه فقد آان يحب سيده جدا ويثق فيه وجذب الفارس الصغير حصانه وانطلق                    م يت ل

ى رأس الحيوان الضخم وآانت ضربة واحدة            سرج إل وأجأر التنين بصوت .  من رمحه آافيهمن ال

 . عال سمع من أميال بعيدة ثم وقع على األرض
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رة المرتعشة فى الصعود إلى حصانه وأعادها إلى والدها                   شاب األمي ارس ال د ساعد الف .  وق

ا رآها أهل البلدة هتفوا فرحين لموت عدوهم وعرض الملك الممتن أى شئ يطلبه الفارس مكافأة          ولم

 . له

ذى    ا ال ارس؟ هل طلب ذهب وثروات؟ هل طلب الزواج من األميرة                  م به الف د طل تقدون ق  تع

يلة؟ ال لقد طلب الفارس الشاب فقط أن يحيا الناس حياة طيبة يحبون بعضهم البعض آما علمهم                   الجم

 . المسيح وأن يقتلوا التنين الطماع الذى بداخلهم حتى يعيشوا معا فى سالم وسعادة

 : األسئلة

 لتنين الصغير يأآل الحيوانات الصغيرة بدال من النباتات والثمار؟ لماذا بدأ ا -1

 ما الذى أدى ذلك إليه حينما آبر التنين؟  -2

 لماذا فضل التنين أآل أهل البلدة عن أآل الفالحين؟  -3

 . ما الذى فعله الناس حيال التنين -4

 لماذا رفضت األميرة الذهاب إلى مكان آمن للعيش فيه؟  -5

 تى أظهرتها األميرة حينما تم سحب أسمها من اإلناء؟ ما الصفات الجيدة ال -6

 آيف ُأنقذت األميرة من التنين؟  -7

 ما الذى طلبه الفارس الشجاع مكافأة لقتل التنين؟  -8

 ما الذى تشعر به حينما تستمع لهذه القصة؟  -9

 ما الذى تعنيه لك هذه القصة؟  -10
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 ) 17(قصة رقم 

 مشاهدة التليفزیون

حذرى يا أمى ماذا حدث؟ لقد وعدنى          :  "طبخ متهلله بالسعادة قائلة    إلى الم "  نادين"اندفعت   

 ". أبى أن يشترى لى تلفزيون يوم عيد ميالدى

سألت األم بجدية عندنا فعال تلفزيون هل لكى تشاهديه أم تلعبى ألعاب فيديو فى                      "  لماذا؟" 

 " غرفتك وتهملى دروسك؟

أنا ال أحب البرامج التى تشاهديها أنت          .  ال بل لكى اختار البرامج الذى أريد أن أشاهدها            " 

 . فهو يشاهد برامج مفزعة ال أحب هذه النوعية من البرامج" حسن"أما . وأبى

قالت أننا بجب أال    "  ليلى"سألت األم المدرسة مس      "  ما العيب فى هذه البرامج؟ ماذا يدور بذهنك؟         "

لت من األفضل أن نشاهد         وقا"  نشاهد أى برامج بها عنف أو بها أناس ال يتصرفون بخلق جيد                       

المدرسة .  برامج تؤثر فينا تأثير محببا أو تعلمنا شيئا أو برامج مبهجة وجميلة تجعلنا نشعر بالسعادة                

 . تقول أن البرامج التى نراها تؤثر على سلوآنا

أنها تخيفنى وتمألنى   .  أنا ال أحب مشاهدة برامج عنف ومشاجرات أو استمع إلى لغة رآيكه            

 . بأفكار سيئة

 آه ردت األم أنت لم تذآرى شيئا من هذا من قبل فى أى حصة ناقشتم آل هذا؟ "

 . القيم اإلنسانية" فى درس"

 " ما هذا الدرس؟"

تعلم القيم اإلنسانية يا أمى أننا نتناقش فى مواضيع مهمة بالنسبة لنا وآيف نشعر تجاه ما                      "

 ". أنت أيضالماذا ال تحضرين "نحضر معنا المناقشة " منى"والدة . يحدث

 أيمكننى فعال؟ : قالت األم

تقرأ لنا المدرسة ليلى      .  والدروس ممتعة .  قالت لنا المدرسة أنه يمكننا أن ندعو آبائنا           .  نعم يا أمى   "
قصص فى موضوعات شتى معظمها حقيقية وتحتوى على قيم حقيقية بهذه الطريقة نتعلم أشياء                          
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لذلك فهى تقول أن التلفزيون مثل القصص              و.  مهمة فى الحياة وأهمية أن تمتلك شخصية سوية               
تعالى .  ولهذا يجب أن نكون حذرين فى اختيارنا للبرامج التى تشاهدها             .  وأحيانا أقوى من المدرسة    

 . يا أمى أحيانا تكون القصة جميلة لدرجة أنها تجعلنى أبكى
ا الحكاية تجعلك تبكى أنت رائعة ولكن سوف أبدو مضحكة وأن                    "واحتضنتها األم قائلة        

 أجلس بين أطفال فى سن الثامنة؟ 
 ال يا أمى أمهات آثيرين يحضرن

بعد انتهاء دروس    "  "نادين"سألت األم، قالت      "  متى تبدأ هذه الفصول؟     "  "  نادين" ألحت  
 ".  ودروس تعليم القيم اإلنسانية تستمر لمدة ساعة واحدة–يوم الخميس 

هز عندما تعودين إلى المنزل ألنى       ولكن يجب أن تدرآى أن هذأ اليوم لن يكون الغذاء جا             "
 "سأآون معك فى المدرسة 

 ". بين الناس"أنه لم يكن أبدا جاهزا يا أمى ألنك تكونين مشغولة بمشاهدة برنامج 
 " آه أنى نسيت سوف أفتقد البرنامج"
 " أرجوك يا أمى تعالى إلى المدرسة أن درس القيم اإلنسانية أفضل آثيرا"
 " سوف أحضر مره واحدة"

 هل يمكننى   7.45سوف يعرض الساعة     "  قطار األطفال "فيلم  :  "احتضنت نادين أمها قائلة    
 " مشاهدته؟
وابتسمت بحب لطفلتها معترفة لنفسها        ":   وسوف أشاهده معك هذه المرة         –نعم يا نادين      "

 . أنها فخورة جدًا بها
 

 :أسئلة
 فى عيد ميالدها؟ " لماذا طلبت نادين تلفزيون -1

 ب؟ آيف آان رد فعل األ -2
 ماذا قالت األم؟  -3
 آيف فسرت نادين طلبها هذا إلى أمها؟  -4
 . آيف تعرف أن األم مهتمة بدرس القيم اإلنسانية -5
 هل أنت مقتنع أن ما نشاهده يؤثر على تصرفاتنا؟  -6
 بماذا شعرت عند ما سمعت القصة؟  -7
 هل تذآرك بشئ ما فى حياتك؟  -8

 )18(قصة رقم 
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 من على البقرة " رامى"وقوع شقيقة 

من فضلك خذ أختك إلى مزرعة عمك ألن لدى أعمال يجب أن انتهى                "قالت األم   "  رامى" 

 ". منها واحتاج إلى بعض الهدوء والسكينة

سعدت لذهابى إلى مزرعة عمى وقمت بوضع السروج على األحصنة واصطحبت أختى                   

بقار آنا نحب أن نرعى جميع الحيوانات، بعضهم آان وديعا وخاصة األ                     .  وانطلقت فى الطريق    

يمكنك أن تجلس على ظهورهم وتمسح عليهم وتتحدث إليهم وقد يحنوا رؤوسهم الثقيلة ويلحسوك                     

مجرد مرة واحدة آانوا يعلمون أن ألسنتهم الخشنة  قد تؤذى جلدنا الرقيق ولكن آانوا يلحسونا مرة                     

 . واحدة فقط ربما ليظهروا لنا إنهم أصدقائنا

لم .  ها وهى تنزل من على ظهر أحد أبقار عمى              أنى أتذآر مرة حينما جرحت أختى ساق           

وقد فزعت  .  تكون تنظر إلى موقع نزولها فجرحت نفسها فى قطعة معدنية حادة آانت على األرض                

لم أآن أعرف جيدًا آيف أتعامل مع الدم           .  وأخافنى هذا المنظر أنا أيضا     .  حينما رأت الجرح ينزف    

وجلست على األرض وبدأت تبكى بصوت عال بل     آنت أود أن أجرى واترآها لنفسها       .  وأشياء آهذه 

 . فى الواقع تصرخ

وتوقفت  .  ورأيت أن الجرح لم يكن عميقا وظننت أنها تبالغ بهذا الصريخ وتحدث ضجيج                   

. عن الخوف وبدأت أغضب فإن صراخها آان بسبب لى إنزعاجًا مرة  أخرى وودت أن أهرب                           

وذهبت إليها ووضعت زراعى    .  عتنى بأختى ولكن شيئا بداخلى حدثنى أنه يجب أن أآون شجاعا وا           

 . حولها

تعالى يا أختى فاألمر ليس بهذا السوء فلنعود إلى المنزل ونطلب من عمتى أن تنظف لك                        

 . الجرح

توقف الصراخ فورًا ونهضت أختى وراحت تتفحص رجلها المجروحة واطمأنت على                        

 .   نفسها

منزل المزرعة تبكى بصوت    وواضعا زراعى حول وسطها نهضت وهى تعرج عائدة إلى            

 . منخفض بعض األحيان ولكن شجيعة وهادئة معظم الوقت
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. حينما رأت عمتى ما حدث قالت لى أنى فعلت صوابًا بإعادة أختى مباشرة إلى المنزل                           

أنك ولد شاطر يا رامى لرعايتك        .  وقالت أن جرحا مثل هذا يجب االعتناء به فورا حتى ال يتلوث                 

أننى أتذآر حينما آنت طفله ووقع أخى من فوق آومة تبن فزعت جدا                    .  دةأختك هذه الرعاية الجي    

وجريت وأخبأت نفسى وظل والدانا يبحثان عنا حتى وجدونا فى نهاية اليوم لم يكن عندى الشجاعة                    

الكافية ألقول لهم أننا آنا  نلعب على آومه تبن وهو شئ غير مسوح به وآنت أخاف أن أقول لهم                           

د يلومونى على ذلك والنتيجة أن أخى مكث وقت طويل جدًا وساقه فى جبيره                    أن أخى وقع إلنهم ق      

 . حتى التأمت ربما لو اعتنت به فور وقوع الحادث لتماثلت ساقه إلى الشفاء فى وقت أسرع

 لقد أمضينا الليلة مع عمى وعمتى وفى الصباح انطلقنا عائدين إلى منزلنا بينما آانت أختى                

 بفخر وشعرت بالسعادة وأننى آبرت أآثر ألننى تصرفت بطريقة                        ترتدى الرباط حول رجلها       

 . مسئولة

 : األسئلة
 ما الذى طلبته أم رامى منه ليقوم به؟  -1

 . أين آان يعيش عمه -2
 لماذا آانوا يحبون األبقار بهذه الدرجة؟  -3
 ما الذى حدث ألخيه يوما ما؟  -4
 هل تستطيع وصف آيف شعر رامى حينما رأى ساق  أخته تنزف؟  -5
 الذى فعله فى النهاية؟ ما  -6
 ما القصة التى حكتها عمته حينما آانت صغيرة؟  -7
 . فى القصة التى حكتها العمة لماذا أخذت ساق األخ وقتًا طويًال لتلتئم -8
 . ما الذى شعرت به حينما سمعت هذه القصة -9
 . ما الذى استفدت من هذه القصة -10

 

 ) 19(قصة رقم 

 التلميذ الجدید 

 " ذا هو إبراهيمصباح الخير جميعًا ه" 

أرجو أن تعتنوا به     "بهذه الكلمات أذاعت المدرسة األولى خبر وصول تلميد جديد للفصل                 

 . ونظرت إلى األطفال بابتسامة وانصرفت" جيدا
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من يرغب أن يساعد إبراهيم ؟ أنه سوف يحتاج إلى مساعدة فى أشياء                 "  "وسألت المدرسة األطفال  

 ". آثيرة

أنها تعرف أن مجموعتها تحب أن تمده يد           .   وهذا أسعد المدرسة    آل األطفال رفعوا أيديهم    

 . المساعدة ولو أن بعض األطفال يحتاج إلى وقت أآثر من آخرين

ينظر بجانب أمه ويشعر بخوف شديد، أنه ال يعرف أى من األطفال وال              "  إبراهيم  "  مازال  

 سوف يكون على ما يرام         يعرف المدرسة ولو أنه شعر أنها تبدو لطيفة وطمأنته أمه أن آل شئ                     

 . نحو المدرسة وتقدم بعض األطفال لتحيته" إبراهيم " وتقدم 

 وأخذ إبراهيم     –تعال سأساعدك     :  "نحوه قائال  "  شادى"على رأس هذه المجموعة تقدم             

 .  وشعر إبراهيم بداخله بسعادة غامرة وعرف أنه آسب صديق–وأفسح له مكان 

 استمع إبراهيم إلى صوتها الهادئ واعتقد أنه بالفعل              ونادت الُمدرسة أسماء األطفال بينما      

 . أحب هذه المدرسة

وشكرته المدرسة قائلة أنه سوف       "  يمكنك أن تجلس بجوارى     :  "ورفع تلميذ آخر يده قائال      

 . وقال إبراهيم لنفسه أن هذه المجموعة سوف تكون لطيفة. يكون ذلك فى آخر النهار

لم يكن صعبًا وبينما آان إبراهيم يبحث عن              .  وبدأت الدراسة فى الفصل بدرس الحساب         

واحدة من حافظة األقالم الموجودة على المائدة دون أن تكلمه فقد آانت                          "  فرح"أستيكة ناولته     

قائلة ستجد براية األقالم على عتبة       "خجولة جدا وهمست فتاه أخرى آانت تجلس على مائدة قريبة              

 ". النافذة بالقرب من سلة المهمالت

. أنها تخطر إبراهيم بمكان البراية     "  أمينة"سألت المدرسة وأجابت     "  يا أمينة "فعلين  ماذا ت "

 . وابتسمت المدرسة

بالوحدة للحظة واحدة آثير من األطفال تحدثوا معه          "  إبراهيم"وجاء وقت اللعب ولم يشعر       

 .  وامضى وقتا سعيدا وعاد إلى المنزل سعيدًا0وأشرآوه معهم فى اللعب 
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 نظرت إلى المدرسة ثم إلى طفلها                  –الى أصطحبته والدته إلى الفصل               وفى اليوم الت     

متردد فى دخول الفصل وتحدثت معه برفق ونادت على شادى و              "  إبراهيم"والحظت المدرسة أن     

 . سامى لمساعدته وتعجبت أن تقدم أآثر من واحد ليقدموا له العون

 " يمكنك أن تجلس بجانبى: قال" فادى"

وابتسم :  بعمق وشعر بارتياح    "  إبراهيم" أن يجلس بجانبهم وتنفس           واقترح أطفال آخرين    

" قالت المدرسة بابتسامة  "  حسنا فعلتم :  "ليجلس على السجادة  "  فادى"ألمه وودعها بقبله وذهب مع       

وبدأ : وبدأت تنادى أسماء التالميذ لتسجل الحضور      –أنا سعيدة جدا بوجود مجموعة متعاونة ولطيفة        

 . الطبيعى لليوم الدراسىالفصل مزاولة الروتين

 :األسئلة

 . ما العنوان الذى نعطيه لهذه الحكاية -1

 ماذا شعرت بعد سماعها؟  -2

 آيف شعر الطفل الجديد عندما دخل الفصل؟  -3

 ". إبراهيم"ماذا آان رد فعل األطفال عندما سألتهم المدرسة إذا آان أحد يريد أن يساعد  -4

  وفرح؟ –ماذا فعل شادى  -5

 أى شئ فى حياتك؟ هل ذآرتك الحكاية ب -6

 آيف تقدم المساعدة عندما تكون خجوًال وال تعرف ماذا تقول؟  -7

 . أذآر وسائل لمساعدة طفل جديد -8

 )20(قصة رقم 

 التنين الویلزى " دافيد"
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آان ".  ويلز"فى آهف فى الجبل فى      )  من سكان ويلز بإنجلترا   (التين الويلزى   "  دافيد"عاش   

 أن يجعله جافا بأنفاسه الساخنة ما آان يشغله فعال هو أنه آان                  بيته رطب ولكنه لم يهتم ألنه يمكنه        

يشعر بالوحدة حيث يعيش بمفرده آان يتوق لصديق وآان يذهب إلى أسفل الجبل ليجد صديقا لكن                      

آل السكان هناك آانوا يهربون منه ويفزعون عندما يشاهدونه وشعر بالضيق الشديد ألن ال أحد                         

 يحب السكان وبالذات األطفال الذين آان يراقبهم آثيرا من مكان                  يحبه ولم يعرف ماذا يفعل آان         

 . مختبئ فى الجبل هم يلعبون ويمضون وقتا مرحًا مع بعضهم وتمنى أن يعلب هو معهم أيضا

ويوما ما هبت عاصفة، وأنهمر المطر وزحف إلى الكهف وزمجر الرعد حول الجبل                             

 يرتعد فى وسط آل هذا عندما فجأة بدأ الكهف               وتوهج البرق ينبئ بالخطر أما دافيد البائس فجلس           

 وجرى مسرعًا مرتعدا إلى الوادى وجرى نحو           –ينهار وبسرعة جرى قبل أن ينهار عليه السقف             

القرية ولكنه أيقن أنه غارق حتى رآبته فى المياه والقرية تغرق سريعا فى الفيضان وأيقن أنه إذا لم                    

 . لسباحةينجح فى الهروب سوف يغرق ألنه ال يجيد ا

وفكر دافيد سريعا ماذا أفعل؟ وبدأ يزأر بصوت عال آإنذار للقرية ولكن لم يترك أحد                               

وعندئذ شاهد ولد صغير يتدلى من الشباك يحاول أن يلقى نظره             .  منزله ألنهم آانوا خائفين منه جداً      

الفيضان  وفى لمحه التقطه دافيد برفق بين مخالبه وجرى به بعيدا عن القرية وعن                          –على دافيد    

وبالطبع هذا جعل أهل القرية يترآون منازلهم ويخوضون فى المياه المظلمة يطاردوهم ويصرخون              

 . مناديين على الولد الصغير

وعندما وصل دافيد إلى مكان مرتفع بعيدا عن خطر المياه أنزل الطفل على األرض ووقف                

ى قذف دافيد باألحجار ولكن قبل        وسرعان ما لحق بهم أهل القرية وبدأ ف          .  فوقه يحميه من األمطار    

 "!!! أنظروا"أن يقذفوه بالطوبه األولى صرخ الطفل قائال 

. ونظر السكان إلى المكان الذى أشار إليه الطفل وشاهدوا قريتهم نصفها غارق فى الفيضان              

ه، لقد أنقذ الطفل وأنقذهم ولم يعدوا خائفين من           .  وأدرآوا ماذا فعل دافيد وأنه لم يضرهم وال الطفل            

التنين الطيب نفخ بأنفاسه الساخنة فى األرض فجف جزء منها ليرتاح أهل القرية عليها وأصبح                           

ليعيش "لدافيد"الولد الصغير صديقا لدافيد وعندما أعاد أهل القرية بناء منزلهم بنوا حظيرة آبيرة                      

ى وقت آان هناك    وآان دافيد سعيدا ألنه أطاع ضميره بدال من الهروب خائفا ف           .  فيها بين أهل القرية   

 . حاجة إلى المساعدة
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 : األسئلة

 هل آان دافيد سعيد وهو يعيش وحيدا؟  -1

 ماذا تمنى عندما شاهد األطفال يلعبون؟  -2

 عندما هبت العاصفة؟ " دافيد"ماذا حدث لكهف  -3

 لماذا هرع فجأة إلى القرية؟  -4

 . صف آيف قام باإلنذار عندما رأى القرية تغرق -5

 د السكان يساعدون أنفسهم  أما آان يجب أن يترك دافي -6

 آيف أظهر السكان امتنانهم؟  -7

 ماذا شعرت بعدما سمعت الحكاية؟  -8

 هل ذآرتك بأى شئ فى حياتك؟  -9

 . هل من الصواب أن نستمع إلى صوتك الداخلى -10

  ماذا تعنى الحكاية لك؟  -11

 43



 )21(قصة رقم 

 المهذب" عمرو"

 ودق جرس    – أجل المكفوفين     خرج عمرو يوما ما ليجد راعى لمسيرته التى يقوم بها من                

 . باب أحد المنازل التى تقع بجوار منزله

 . نعم هل يمكننى أن أساعدك: فتحت الباب سيدة وسألت

؟ أنأ أقوم  بجمع أسماء الذين يودون أن يرعوا المسيرة التى أقوم بها               آيف حالك :  قال عمرو 

 . ألت السيدة ألى غرض هذاأن تكونى راعية لهذا العمل وسهل تودين  –سوف أمشى خمسة أميال 

 سوف  – هذا جميل منك       –بالطبع  " وأظهر لها صيغة استمارة الراعى           –للمكفوفين  :  قال

 ". سوف أعطيك جنيه اآلن وخمسون قرش الحقا لكل ميل تسيره. أرعاك

 قال عمرو " شكر جزيال لك"

 تتفضلى  أعطت السيدة لعمرو الجنيه وعندما همت بإغالق الباب قال عمرو هل يمكنك أن                 

 باإلمضاء على االستمارة؟ 

سوف أحضر االستمارة     :   وشكرها عمرو قائال       – طبعًا سوف أفعل ذلك            –  أنا أسفة  آه   

يا له من ولد لطيف          :  "األسبوع القادم لتشاهدى عدد األميال التى قطعتها وقالت السيدة لنفسها                      

 ورجع إلى منزله    وسعد عمرو فهو قد جمع خمس جنيهات وخمس إمضاءات على استمارته          "  مهذب

 . ليضع نقوده

  وماذا عن االستمارة؟ أهال آيف الحال؟: واستقبلته أمه قائلة

 .  جنيهات وسوف أجمع أآثر عندما أفرغ من المسيرة5 عندى اآلن – وشكراآل شئ على ما يرام 

  سألت األم "هل تريد أن تشرب شياء؟ –أجلس 

 . أود أن أشرب الليمون" من فضلك"

  لى أن آخذ بسكوت من فضلك يا أمى؟ إنه فوار هل – معذرة"تحشق وشرب طويال و
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 . هذا هو أبنى قالت األم: طبعا حينئذ، رن جرس الباب وفتحت األم ودخلت سيدة إلى المنزل

يا "  آيف حالك  " قال عمرو مبتسما للسيدة التى لم يراها قبل ذلك                     -  سعيد بلقائك    -أهال   

 وآان أول مرة     –ومدت يدها إلى عمرو وسلمت عليه         .  يدةعمرو، قالت السيدة وهى جارتهم  الجد        

 . يفعل ذلك وقد رأى أبوه يفعل ذلك فشعر أنه نضج وآبر

 ". بعد أذنك يجب أن أذهب اآلن ألجد راعى آخر 

 هل ترغبين فى      – أنا فخوره به        –شكرا  "  "قالت السيدة أن أبنك لطيف       "  استمتع بيومك "

 فنجان شاى؟ 

ومن فضلك بلغى    ..  قت اآلن إنما حضرت فقط ألعرفكم بنفسى              ليس عندى و     –  ال شكراً  

 .  لمسيرته قرش25أدفع أبنك أنى سوف 

وعندما تحكى المدرسة     .  الكلمات التى تحتها خط تكتب على آروت ويعطى آارت لك                  (

 ). القصة وننطق بهذه العبارات يعرف التلميذ الكارت الذى به العبارة

 

 

 

 

 

 

 ) 22(قصة رقم 

 البوم 
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 البومة األم على الثالث بيضات لمدة تبدو طويلة البوم آانت تشعر بعدم الراحة آأن                   رقدت

وآان اليوم صباح يوم ربيع والبوم األب سوف يعود حاال من رحلة إحضار                       .  شيئا سوف يحدث   

وها هو يعود وهو يرفرف بجناحيه على سطح الكوخ القديم الغير مسكون لفترات طويلة                    .  اإلفطار

لسطح قد خلعت وقطع من الخشب انكسرت وبذلك آان من السهل على البومة األم                فبعض بالطات ا  

وطارت البومة ممددة جناحيها    .  بناء عشا من القش والريش على المعدن بين الجسور المثلثة للسطح           

 . ولكنها سرعان ما عادت ألنها ال تريد أن تكون بعيدة عن العش لمدة طويلة

نظر إليهم ويسترق السمع وعندما عادت األم طار األب            ووقف البوم األب بجانب البيض ي       

 وفى الغابة آانت الطيور تغنى وتبنى عشش أو تجلس على                –ونام على قطعة خشب على السطح          

هناك ضجيج  !   شئ ما يحدث      –وفجأة صحت البومة األم من غفلتها على صوت وضجيج             .  البيض

 . ى الحديقة وضجيج اآلالت آان مخيفاووصلت عربة وشاحنة وهناك أناس يعملون ف. خارج الكوخ

ماذا يجرى؟ انتظرا األم     .  واستيقظ البوم األب وسمع هذا الضجيج وطار إلى األم ليحميها              

. فى خوف ال يجرأن على الحرآة من شدة الخوف وأيضا خوفًا على البيض الذى بدأ يفقس                   .  واألب

 . للبومة الصغيرة التى سوف تظهروقد سمعوا نقرًا داخل قشرة البيض مما يستدعى الترقب الحذر 

ولكن استمر الضجيج فى الخارج ولم يجرؤ البوم أن يتطلعوا إلى الخارج ألنهم لم يسمعوا                    

وأخيرا أدرآوا أن ال شئ يؤذيهم، واستمروا       .  هذا الضجيج من قبل وال يعرفون ماذا يجرى بالخارج         

! ت من البيض مبلله ومتعبة         بومه صغيرة خرج   !  فرحة آبيرة .  فى مراقبتهم لما يحدث فى العش         

واحتضنت األم البومة الصغيرة حتى جف جسمها وانتظرت األخرى أن          .  وبيضة أخرى بداخلها نقر   

وبعد أن ظهرت الثانية، وجفت توقف الضجيج بالخارج وساد الهدوء وجاء الليل وحان                           .  تظهر

 .  فهناك اثنين آخرين يجب أن يطعمهم–الوقت ليطير األب ليحضر العشاء 

وآانت األم تحتضن البومتين    .  وطار البوم األب وعاد سريعًا محضرا طعاما آافيا ليقتسموه         

وتذآرت األم أن البيضة الثالثة جاءت        .  الصغيرتين وتراقب البيضة الثالثة لتستمع ألى نقر بداخلها          

بعد البيضتين فلذلك استمرت تحتضنها وإال لن تفقس آل ذلك واألب يروح ويجئ يطعم الصغار                         

 . األمو

فكل الحشائش والنباتات الضارة قد     .  وفى الصباح أدرك األب أن هناك تغيرات حول الكوخ         

أزيلت والشجيرات الكبيرة هذبت وأصبح هناك ممر إلى الباب األمامى للكوخ وظهر المدخل الذى                   
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 وطارت البومه األم وشاهدت التغيرات ولكن آل شئ آان          .   بعد أن نظفت الحديقة     –لم يالحظه أحد    

وعند عودتها تمهلت عند العش تسترق السمع إلى أى نقر وراحت البوم فى                     .  هادئا فلم تعد خائفة     

 ولم يدرآوا أن هناك سلما وضع بجانب         –نعاس فى هذا الصباح الدافئ ولكن صوت خافت أيقظهم            

 . الحائط تحت فتحة السطح مباشرة

 . يجب أن تصلح هذا قبل أن تحرآه: وقال صوت رجل

هل هذا يستغرق وقتا طويال؟ يجب أن نكون هنا قبل بدء الدراسة ورد                   :  دةورد صوت سي   

 أننا لم نرى السطح القديم من الداخل وردت السيدة            –هل يمكننا أن نتسلق هذا السلم        :  صوت صغير 

 ؟ " هل يمكننا ذلك يا آدم–ال أدرى أن آان هذا آمنا : بقلق على أطفالها

 .  أآون بجانبهميمكنهم ذلك ولكن آل بمفرده وأنا سوف

وسمعت البوم هذه األصوات البشرية التى آانت جديدة عليهم وفكروا هل يخافوهم أم ال؟                      

وفى هذه اللحظة    .  واستمعوا إلى صوت أرجل تتسلق السلم وظهر وجه شخص فى فتحة السطح                     

ولود اليهم ما يجرى اآلن المهم أن تحتضن األم هذا الم          .  سمعت البومه األم صوت نقر آانت تنتظره      

 فجلست المولودين اآلخرين تحت أجنحتها ووقف األب               –الجديد الذى سوف يخرج من البيضة             

 وآانت الطفلة فرحة حتى أنها      –أبى، يوجد هنا بوم، تعالى انظر       :  "وصاحت الطفلة .  يحرس الجميع 

 . آادت تقع من على السلم

 . جاء صوت طفل آخر".  أريد أن أرى–أريد أن أرى "

تكونوا هادئين وتتحرآوا باحتراس وال نزعجهم واحتمال أن يكون هنا                 يجب أن    "  حسنا"

 . جاء صوت رجل" هذا المكان آان خاويا لمدة طويلة. عشا

آه .  ولكن البومه األم تجاهلتهم جميعًا بينما هى تساعد المولود أن يخرج خارج القشرة                           

 ! العائلة اآتملت اآلن

  جدًا حين اآتشفت أن هناك بوم على السطح إن العائلة األخرى، العائلة البشرية، سعدت

 " ادخلوا واصعدوا وسأتبعكم"قال الرجل " نظرة سريعة فقط"

بعد فترة قصيرة ظهر وجه الصبى من فتحة السطح ليرى البومتين الصغيرتين تنظران إلى               

 . البوم الذى قفس توًا بدهشة

 . قال الصبى متعجبًا" أبى انظر هناك ثالث بومات صغار فى العش"
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 : قال الرجل" اهبطوا اآلن يجب أن نترآهم وشأنهم إنهم يحتاجون إلى الهدوء والسكينة"

" ما الذى سوف نفعله اآلن؟ متى يمكنهم أن يترآوا العش؟ إننا يجب أن ننتقل إلى هنا قريباً                 "

 . قالت المرأة بقلق

الصغار سوف يبقى الكوخ آما هو حتى يكبر هؤالء                  "ال تنزعجوا قال الرجل اطمئنوا            

يمكننا أن نعيش فى الجانب اآلخر من السطح من حق هذأ البوم أن يكون له بيت مثلنا يجب أن نلتزم                     

 . الهدوء

 – قال األب    –طبعًا  "سأل األطفال بقلق لرغبتهم فى مشاهدة البوم         "  هل سوف نراهم ثانية   "

حقل والغابة آما   سوف تترك ال  .  سوف تشاهدوهم فى المساء عندما يترآون العش ليحثوا عن طعام             

 ولكن يجب أن      –هذه ميزة العيش فى الريف          .  هما حتى تعيش الحيوانات فى هدوء وآذلك البوم             

 . نعتنى بالحديقة حتى يبدو المكان آله جميال

 ما رأيكم فى أن نسمى الكوخ باسم مقترن بالبوم؟ سألت األم؟ "

العش فى الصيف وجددت    وآبر البوم الصغير وترآوا      "  البومتان"فلنسمه  :  وصاح األطفال 

 .  وترآوا فتحة السقف آما هى حتى يمكن للبوم أن يعود للعش آل عام–العائلة الكوخ 

 : األسئلة

 ما عدد البيض بداخل عش البوم؟  -1

 فى أى فصل من فصول السنة آانت هذه القصة؟  -2

 . بماذا شعر البوم األب واألم عندما سمعوا ضجيج اآلالت فى الحديقة -3

 كان الجدد للكوخ طيبين؟ آيف عرفت ذلك؟ هل ترى أن الس -4

 ما هو أفضل شئ تفعله عندما تجد عش لطائر؟  -5

 . ماذا شعرت عندما استمعت إلى هذه الحكاية -6

 . ماذا تعنى الحكاية لك -7
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 )23(قصة رقم 
 قطر الندى ونعاجها الصغيرة

ان هناك منذ زمن بعيد فى القرن السادس عشر أميرة من بغداد تسمى                 آانت  "قطر الندى "آ
نما يمرض أى شخص آانت تقوم بتمريضه وإذا بكى طفل قامت برعايته وآانت                 بة ولطيفة وحي طي

 . تطعم وتعتنى بالجريح إنسانًا آان أو حيوانا
ناها وفى وجهها ويكبرون معها وهى                نعكس فى عي تها ت بها وطيب ى وح ا الداخل ان جماله وآ

والدها أم                 دا وجاء ل يلة ج رأة صغيرة جم ر لتصيح ام راء آثيرين يطلبون يدها للزواج وآان أحد      تكب
زوجته ساعد والدها على االستيالء على                           إن هى ت رين ف رة وعساآر آثي روة آبي ه ث ر لدي هؤالء أمي
ر ولكن لم تكن قطر الندى سعيدة لهذا االختيار لم تكن تريد                         روة أآب نفوذ وث وز ب رة والف أراضى آثي

ناس               نازل ال شاجر ويحرق م ر يت زوج من أمي آانت مؤمنة أن . ويسجن آخرين آما فعل والدهاأن تت
ياة        ناك طريقة أفضل للح يا فى سالم لذلك فقد أخذت بعض حاجياتها الشخصية               . ه ريد أن تح آانت ت

 . وسلة بها أآل وترآت القصر إلى األبد
ى أن وصلت أخيرا إلى بقعة                        ات إل رق الغاب د تجولت وطافت طويال تصعد الجبال وتخت لق

يلة فى واد أخض    ة التى صنعت آهف         جم ارة المعلق ناك بعض الحج ان ه ر صغير وآ تخلله نهي ر ي
ان اللطيف       ذا المك ى ه داها  إل شكر اهللا أن ه ى الحشيش لت نان ورآعت عل سعادة واالمت وشعرت بال

 . لتعيش به
ياه   شرب من م توت وت دة طويلة تأآل ال ادئ م ان اله ذا المك ى ه ندى ف د عاشت قطر ال وق

را عرف سكان       القرية طريقها ولم يمر وقت طويل قبل أن تبدأ مرة أخرى فى االعتناء     الجدول وأخي
ا                    تها باحضار أآل له ردون طيب ك ي د ذل وا بع ذين آان رقتها وقلبها         . بالمرضى ال د آانت محبوبة ل لق

بل األشخاص ولكن أيضا من قبل الحيوانات والطيور فى الحقول والغابات                      يس فقط من ق صافى ل ال
نما آانت     . المحيطة  ى معها                  حي سوداء تغن رد والطيور ال ر المف ان الطائ صباح، آ ؤدى صالة ال لم . ت

صغير جدًا وال طائر أبو الحناء الصغير حنيما آانت تنظر إلى عشهم لرؤية بيضهم                    ر ال يخاف الطائ
ن          ون م رى يطل ب الب نفد واألرن ز والق يوان العزي ب وح رس واألران ثعالب والع ت ال نقط وآان الم

نما تمر به      نهم حي لقد آانوا يستمتعون بالحب التى آانت تمطرهم به بينما تسأل اهللا أن يرعاهم             . مأماآ
 . جميعًا

أة    مع فج نما س سرورا حي ل م ون يأآ ى الل رى صغير بن ب ب ن أرن ام آ د األي ى صباح أح ف
أله الخوف مع  . صوت م واء وس شم اله ماال ي نا وش تدار يمي د اس صيد ق رن ال يوان ق ان صوت ح آ

 . يصطاد وآانت آالب الصيد قد شمت رائحته" عماد الدين" آان األمير صوت آالب تنبح من بعيد
ى قطر الندى فإنى متأآد أنها ستحمينى إذا استطعت                رى يجب أن أسرع إل ال األرنب الب وق

 . أن أصل لها
صيد تقترب  وبدأ األرنب يجرى آالريح      دأت آالب ال د ب لقد نفذ آالسهم يجرى إلى حيث . لق

 ". قطر الندى إن األرنب البرى فى خطر، أين أنت "– الكائنات تنادى قطر الندى وآانت جميع
 . وفجأة أصبح آل شئ آمنأ" رب حمى جميع المخلوقات"ثم سمع صوت خالل الغابة يقول 

 49



با خلف آالب الصيد متعجبا اين ذهبوا      ر راآ آل شئ آان هادئ ثم اندفع خالل . وجاء األمي
ا الكالب        ادى أيه م توقف ف   . األعشاب ون يلة وصغيرة فى زى رمادى      ث رأة جم د رأى ام ى دهشة لق

 . تجلس على صخرة ومحاطة بكالب الصيد وأرنب صغير بنى اللون يمكث على حجرها فى سالم
نما شعر األمير بالجو اآلمن شعر بالسعادة ألن األرنب                   ولهم وحي د رآه الكالب وهزوا ذي وق

 . آان فى آمان
ا                ال له يها ق ونا سيل عين تحت م نما ف ر   حي ا ال اعرف من أنت ولكن واضح     "األمي سيدتى أن

يقة وطيبة جدا حتى أن هذا األرنب لجأ إليك لتحميه             أننى سأعطيك هذا الوادى حتى يستطيع      . أنك رق
 ". جميع حيواناتك أن يحيوا فى سالم وآمان لن يقوم أحد بالصيد هنا مرة أخرى

ان               ندى وغادر المك د قطر ال ه التى لعقب ي ى آالب ادى عل نما ظل األرنب جالسا على   ون بي
نا        ندى مطمئ رية فى هذه المناطق جاءوا ليعيشوا مع قطر الندى و               . حجر قطر ال يع األرانب الب وجم

ان يراها رعاة األغنام فيبتسمون ويقولون ها هى الراعية مع                      ا آ را م نما ذهبت وآثي ا أي يحيطون به
 . أغنامها
  :األسئلة

 . لماذا ترآت قطر الندى منزلها -1
 ا آانت محبوبة جدًا؟ لماذ -2
 . آيف أنقذت قطر الندى األرنب -3
 . لماذا غير األمير رأيه بالنسبة للصيد فى الوادى -4
 . هل يمكن أن تحكى عن واقعة اعطيت فيها رعاية وعناية للحيوان -5
 ما الذى شعرت به وأنت تسمع هذه القصة ؟   -6
 . هل تذآرك بشئ فى حياتك -7
 ما الذى تعنى القصة لك؟  -8

 

 ) 24(قصة رقم 
 العصفور المبكر

سالى الصغيرة آانت دائما متأخرة آل صباح بدال من أن ننهض فورا من سريرها عندما                       
وبالتالى فهى تغسل وجهها ونضع        .  تناديها أمها تتكاسل وتمكث فى السرير لعشرين دقيقة أخرى               

ن عليها أن   وآا.  مالبسها بسرعة بينما تذآرها أمها أن تسرع وإال سوف تصل إلى المدرسة متأخرة              
وعندما .  تتناول إفطارها أيضا بسرعة وغالبا ما تنسى أن تأخذ معها أشياء مهمة مثل حافظة أقالمها               

تصل إلى المدرسة آانت دائما آخر من يصل وتجلس فى أى مكان وآانت تتعلل آل يوم بأعذار                             
 . حتى برعت فى إعطاء المبررات

رفة سالى آانت هناك عصفورة تغنى على شباك           ويوما ما استيقظت سالى قبل أن تأتى أمها إلى غ             
وشاهدت العصفورة  .  غرفة سالى وآانت أغنية جميلة مما جعل سالى تقفر من سريرها لتشاهدها                   
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 وفكرت أن تفاجأ أمها بأن تغسل        –تغنى بسعادة ألنه آان يوما جديدًا آخر، وشعرت سالى بالسعادة              
 وآان عندها وقتا آافيا لتجهز حاجياتها للمدرسة        وجهها وترتدى مالبسها بدون أن تذآرها أمها بذلك       

 .  حتى إفطارها بدا لها أن طعمه أحلى ألن الوقت آاف لالستمتاع به–
وعندما وصلت إلى المدرسة وجت وقتًا آافيا لكى تحيى أصدقائها قبل بدء الدرس وتختار                    

 داعى لمبرر ألنى       آه ال  "المكان الذى تجلس فيه وعندما بدأت تفكر فى مبرر للتأخير تذآرت                          
استمعت سالى بالدروس أآثر ألنها آانت فى حالة هادئة، وآخر اليوم قالت سالى                    .  حضرت مبكرا 

لم أآن أتصور أن النهوض مبكرا أمتع آثيرا من                      .  أيتها العصفورة الصغيرة     "  شكرا"لنفسها   
 . النهوض متأخرًا

 : األسئلة
 . رسةلماذا آانت سالى دائما متأخرة فى الذهاب إلى المد -1

 . ما نتيجة التأخر -2
 . من الذى نبهها إلى عادة التأخير السيئة -3
 ما هى مزايا االنضباط؟  -4
 . لماذا يكون مهما أن تكون منضبطين -5
 لماذا يكون مهما أن نالحظ الوقت؟  -6
 بماذا شعرت عندما استمعت إلى الحكاية؟  -7
 هل ذآرتك بأى شئ؟  -8
 . ماذا تعنى الحكاية لك -9

 )25(قصة رقم 

 غيرةالقصبة الص

بدأت قطعة األرض الموازية للنهر تجف ببطء بعد الرياح الموسمية وفى البداية تحولت إلى               

طين أحمر اللون ثم بسبب حرارة الشمس تحولت إلى قشرة بدأت فى االنقسام إلى شقوق آبيرة غير          

تظمة  قد ل. وقد بدأت قصبة صغيرة لينة تنمو ضمن آثير من أنواع القصب فى قطعة األرض هذه           . من

يعا ولكنه نبات ملوآى، يتوجه أوراق                   ان رف نا آ نذ أن وعي ذا الجسر م ناك قصب فى ه ا ه ان دائم آ

ثل المروحه     رة م بعد آل رياح موسمية يندفع نبات جديد من خالل قشرة األرض ثم ينمو سريعا         . آبي

ذا النهر                        سمون ه شر ي ان الب ندية آ شمس اله ياه النهر والطين وال ونا   "بفضل م ا م قصب وآان ال " ي

ر      اء الكبي سميه الم وعا بطاقة               " ي ر طريقه من خالل األرض مدف د ليحف صغير يجاه رعم ال ان الب وآ

سطح                 ى ال ا نجح فى أن يصل إل وم م اوم فى ي سها التى ال تق ياة نف نمو والح ثم بدفعه هائلة أخيرة . ال

ادت ترهقه آليه دخل هذا العالم ورأى الضوء الذى بهره آثيرا لقد بدأ لون رأسه الص         غير األخضر آ

 . الفاتح أبيض تقريبًا

 51



دة طويلة واستمتع بصفاء الجو واأللوان لقد شعر باالرتياح الذى نشعر به                  اآنا لم د ظل س لق

نا ونتحرر من الضغوط لم يفهم سبب جهادة حينما آان مازال تحت          ى هدف نهاية إل نما نصل فى ال حي

 . األرض

سه        د سأل نف اذا يجب أن أآافح ضد هذه األشيا        "لق " ء الصلبة فى األرض؟ وأين أنا ذاهب      لم

ان مريحا وآان يكفيه أن يظل ساآنا وهادئا ولكن بسبب                   ذى أحاطه فى آنف األرض آ أن الظالم ال

 . ما آانت هناك طاقة ال يمكن تفسيرها تغلى بداخله وتقوده ضد رغبته

نما وصل إلى السطح بدت العملية المرهقة بكاملها مثل حلم سئ ولكنه اآلن أد     رك سبب وحي

د شعر بالسعادة ألنه حى ويستطيع أن يرى الشمس وأنه آسب أول معرآة ولكن حينما حل       اده لق جه

هل عليه أن   . الغروب وبدأت الشمس فى االختفاء خلف األفق بدأ القصب حديث الوالدة يشعر بالقلق             

 يعود إلى األرض؟ هل وصل إلى نهاية رحلته؟ أين يحب أن يذهب أيضا؟ 

يل      ول الل ى الظالم           وبحل صغير عل رعم القصب ال ود ب وقد أدرك أن ظالم الليل آان أقل       . تع

بدد             ه تت دأت مخاوف ثافة عن ظالم األرض وب تألألة فى الظهور فى السماء             . آ دأت األضواء الم م ب ث

 . المظلمة ثم تلتهم شمس آبيرة باهته

ئلة          ه باألس تأل عقل رة أخرى ام شمس قد لدت توا آما ولد هو منذ              . م ذه ال ساعات قليلة  هل ه

شمس مثله تمامًا آانت باهته وحزينة منهكة من عملية النمو               ذه ال  آان البرعم الصغير يدرك هذه   –ه

ان متعطشا للحصول على ردود ألسئلته فسأل بصوت خفيض قصبة أآبر حجما                   د آ ى لق ياء عل األش

به    هذه ليست "مة فردت القصبة األآبر حجما بابتسا   " من أى أرض ولدت هذه الشمس الباهتة؟       "بجان

 ". الشمس هذا ملك الليل والمياه هذا هو القمر

ذا لم يسأل أى أسئلة أخرى              ه ل بدو أبل صغير أن ي رعم القصب ال رد ب م ي ولكن آان يدور . ول

ن      دال م واء ب ن اله الم م تلف؟ ظ الم مخ ن ظ يل م ان الل ل آ اء؟ ه يل؟ الم رة الل ئلة آثي ه أس ى عقل ف

يه أن يمر من هذا ال            ان عل ظالم أيضا؟ هل آان هؤالء األقرباء الضخام بجانبه والذى        األرض؟هل آ

 ال يستطيع رؤية رؤسهم، وراء الليل؟ 

وارى من السماء وأن أول                          د ت يل ق ك الل م يلحظ أن مل ا فى دهشته وخوفه ل ان غارق نما آ بي

م   وردى ث ون ال ى الل تحول إل ى ال ق ف دأ األف شرق وب ى ال سها ف ن عن نف دأت تعل ضوء ب عاعات ال ش

 .الغامق ثم ظهرت الشمس الذهبية مرة أخرىاألصفر 
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ر مع مرور الوقت تعلم آيف يستمتع بمالطفة الريح الذى آثيرا ما آان                       ياء آثي م أش د تعل وق

ى امتصاص ندى األرض إلى جذوره حتى يغذيها خالل أيام              د رآز عل نا وشماال لق يه يمي به يثن يداع

صبا                  دى ال م آيف يمتص ن د تعل ة الطويلة لق شمس الحارق ذى يتكون على أوراقه وآان يهمس        ال ح ال

م آيف يتواصل مع ساآنى بستان              ا حوله وتعل دأ مالحظة م د ب نانا لكل نقطة منعشة وق بالصالة امت

 . القصب اآلخرين

 : أسئلة

 ما العنوان الذى تعطية لهذه القصة؟  -1

 ما هى الرياح الموسمية؟  -2

 . ج البذرة الصغيرةما التجربة التى مر بها برعم القصب الصغير وهو ينمو خار -3

 لماذا شعر بالقلق؟  -4

 ما هو الشئ الذى اعتقد أنه القمر؟  -5

 هل هو شئ حسن أن تسأل أسئلة آثيرة مثل البرعم الصغير؟  -6

 )26(قصة رقم 

 الباب األرجوانى

ى أصوات فى غرفة النوم القريبة، ما الذى آان يدور                          سبت عل وم ال ان صباح ي صحت إيم

ازة    ى إج ى ف بع أب ناك؟ بالط يحدث اآلن   ه تلف س ئ مخ يد ش زل إذا أآ يوم بالمن ان  . ال تمعت إيم اس

باهتمام، نعم أمى وأبى يعتزمان لصق ورق حائط ويقومان ببعض الدهانات وسيبدأون مبكرين اليوم             

ا وقالت لها              يها أمه رة ونظرت إل ال آثي إفطارك جاهز على المائدة إذهبى "سيكونوا مشغولين بأعم

 . وتناوليه

ان مال     دت إيم بسها سريعا وذهبت لتتناول إفطارها وبينما آانت تتناول إفطارها ونظرت          إرت

نافذة تفكر آيف سيكون عليه الطقس هذا اليوم لقد بدت السماء رمادية وبها غيوم                   اعتقد . من خالل ال

 . وأسرعت بغسل األطباق وعادت إلى غرفتها" أننى سأتصفح الكتاب الذى أعطتنى أياه مربيتى

 53



دها      ا وال ال له تستطيعى يا إيمان أن تذهبى فى نزهة بالسيارة بعد ظهر اليوم حتى يجف         "وق

دهان  ك     " ال ى شكرا ل ا أب ذا سيكون ظريفا ي تاب      " ه ان الك تابها آ نما تتصفح آ يها بي ان ألب قالت إيم

واآب    سمى الك رامج فى التليفزيون عن الكواآب ولكن آانت تجد صعوبة فى تخيل                 " ي د شاهدت ب لق

ذه الكوا       بدو ه آب وآانت تبدو سعيدة جدا حتى وهى تنظر إليهم من خالل التليسكوب الخاص             آيف ت

 . بالعم مجدى

ذى يجعل الشمس              ا ال دور حول األرض وم يعا ت واآب جم ذى يجعل الك ا ال وأخذت تفكر م

اآنة فى مكانها؟ وشعرت إيمان بالدوران وهى تفكر فى آل هذا فترآت الكتاب جانبا بعض الوقت                  س

ادتها      رة المصنوعة من الخيوط السحرية         وبحثت تحت وس لقد وجدتها ملفوفة بطريقة جيدة     .  عن الك

سها              دها وقالت لنف م أخذتها فى ي يوم هو آخر يوم فى السحر هناك باب واحد آخر يمكن أن نمر             "ث ال

نه  ام تقودها الكورة ذات الخيوط                        " م اب الحم ان بخمس مغامرات سحرية من خالل ب د مرت إيم لق

سحرية  ذه آانت     . ال سادسة   ه رة ال ام             . المغام اب الحم د وجت من خالل ب  أبواب ملونة آل واحد     6لق

 . الباب األخير الذى لم تكتشفه بعد آان لونه أرجوانى. يقود إلى عالم من المغامرات الغريبة

رة الخيوط تهتز وتتلوى ثم بدأت تلمع بشدة وقفزت من يدها               دأت آ آالعادة تشبثت إيمان   . وب

نهاية و       ى ال رة إل تبعتها إلى الباب قفزت الكرة إلى الباب وتبعتها إيمان لم يكن هناك أى إشارة أن        بالك

ية              رفة التال وا مشغولين فى الغ ان آان دى إيم فى الواقع لم يكن هناك غرفة ثانية ولكن فقط الباب   . وال

 . المؤدى إلى العالم السحرى

سجادة ذات اللون البمبى والضوء فوقها آان المعا بدرجة              أن إيمان نظرت سريعًا    ولمعت ال

واب التى مرت بها لقد توهموا جميعا فى ألوان مختلفة وتذآرت المغامرات الجميلة                     ى آل من األب إل

اب      وم الباب األرجوانى الذى آان يلمع ويضئ          . خلف آل ب " ما الذى يمكن أن تراه اليوم     . اآلن هو ي

ى حديقة جمي                    سالم إل د وصلت ب باب لق ه سريعة أصبحت خارج ال لة خرافية وبينما هى تنظر     وبدفع

ا آان يلمع فى الضوء الخافت اضطرت إيمان                           م الحظت أن شئ م نهار يخفت ث دأ ضوء ال حولها ب

را قبل أن نتعود على هذا الضوء ثم بحلقت فى دهشة هل آانت هذه نجمة              ناها آثي ى أن تطرف عي إل

ا؟        ية             "فعال التى أمامه ة خيال ا نجم نجمة أن دو فقط آ ا أب ال صوت م     . أن تالأل من داخل هذا الشكل       ق

 ".. لقد جئت آلخذك فى رحلة"الالمع الذى بدا على هيئة نجمة 

 سألت إيمان" إلى أين؟"
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ان                 ى فقاعات نجمتى سأحملك وستكونى فى آم ان مريحا        "إذا دخلت إل ذى آ رد الصوت ال

 . ومثيرا فى آن واحد

ى رؤي     دت صعوبة ف د وج رات وق ضل المغام تكون أف ذه س ان أن ه عرت إيم ات ش ة فقاع

نها أصبحت أوضح وآانت مثل الفقاعات التى آانت تنفخها من المياه المحملة                 بداية ولك نجمة فى ال ال

 . بالصابون، بألوان قوس قزح خطوات صغيرة آأنهم من الماس أدت إلى المكان

نجمة الخرافية       " ال تخافى  " رام داخل الفقاعة وسترين آل شئ             "قالت ال ا ي ى م ستكونين عل

 ". من الداخل

يع األشخاص المفضلين إليمان أصبحوا واحد لذا ليس           أن جم را آ با آثي دأ الصوت طي د ب لق

ى الفقاعة وهى ممسكة                            ساللم الماسية وال ى ال ذلك؟ وجرت عل يس آ ة أل ناك داعى أن تكون خائف ه

رة الخيوط    ق خلفها بدون حتى أن تلمسه وقد ثنيت الساللم             . بك تح ويغل ان يف اب الفقاعة آ بدو أن ب وي

 . اخل الفقاعة وشكلت على هيئة آرسىد

 . ؟"أين نحن ذاهبون" "نعم ردت إيمان ببعض العصبية"هل أنت مستعدة؟ سألت الساحرة "

فى الخارج آان هناك ظالم مخملى يومض حتى فكرت إيمان أنها           " قالت الساحرة  " سنطير 

ران                   يلة فقط من الطي ى قل د ثوان يئا غريبا فى أى لحظة وبالفعل بع رى ش د ت اآلن "قالت الساحرة  ق

 ".أنظرى إلى شمالك وتحتك وال تخافى فلن تقعى

ان نظرها ولدهشتها وجدت أنها آانت تنظر إلى األرض            آم آان المنظر جميال    . وأدارت إيم

 . أزرق وأبيض ويدور ببطء حتى تستطيع أن ترى بعض البلدان

رتفاع ثم رأت القمر    آانت هناك جزر البحرين، وشعرت بدهشة وهى تنظر إليهم من هذا اال           

شبه خيوط العنكبوت والتى                            يقة ي ة الدق ى طريق من الخطوط الالمع سير عل ه ساحر ي بدو آأن ان ي آ

ت    واآب أخرى وقال ى آ ى وصلوا إل ى حت د وأعل افروا أبع رة ضخمة حول األرض وس شكل دائ ت

 .الساحرة أنهم مثل الكرة التى يصنعها الناس على األرض

 "  الكواآب؟من الذى صنع" وسألت إيمان 

 "هى التى صنعت الكواآب " لقد صنعتهم طاقة هائلة أسمها الحب
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ون     نما يكون يوانات واألشخاص حي ول الح ناها ح د رأي ونها وردى؟ لق ة ل ة الهائل ل الطاق ه

 ". طيبن

ا جميع األلوان، ألن آل األشياء مصنوعة منها             " ى أنه ردت النجمة الساحرة   " يمكن أن تقول

 ". و لون الحب الذى يستطيع الجميع رؤيته بسهولةولكن اللون الوردى ه"

ان ضباب وردى يحيط باألرض ولكن              ى األرض رأت إيم دين إل سبحون عائ وا ي نما آان وبي

وجد حب             نما ال ي ثقوب تظهر حي ذه ال ان أن ه ضباب ففكرت إيم ذا ال رة فى ه ناك ثقوب آبي ان ه آ

 ". وربما هذا يجعل األرض حزينة

ت   ساحرة وقال سمت ال ق  ن"فابت ى ح ت عل م أن ى    . ع بًا إل ى ح تأآدى أن تعط ب أن ت ذا يج ل

 ". األرض دائما هذا سيساعد على مأل هذه الثقوب

ية     ساللم الماس ة ال ات هابط ارج الفقاع رت خ المة وج ان س ادت إيم ع  . ع كرا وم ت ش وقال

 . السالمة إلى النجمة الساحرة

روج  " وعد الخ ان م ان ح سها    " إيم دت نف دها ووج ان صوت وال معت إيم فل  س سة أس جال
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