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الجشعان الصغيران  الدبان 
في وسط غابٍة كبيرٍة تحيط بها أنهاٌر و وديان، كانت 
مدينة األحالم قائمًة مزدهرة تعيش فيها أنواٌع عديدةٌ 
متوفٌر  شيٍء  كل  األحالم  مدينة  في  الحيوانات.  من 
أو  اآلخر  يزعج  أحَد  ال  ولعب،   ٌ وفرح  وماٌء  طعاٌم 

يؤذيه.
صغيران  دبان  هناك  كان  الحيوانات  هذه  بين  من 
يعيشان مع أمهما، لم يكن الدبان سعيدين في مدينة 
األحالم. كانا يشعران بالضجر والملل دائماً ويفكران 

بالعالم البعيد الذي يقع خارج مدينة األحالم.
- أمي ... نريد الخروج من مدينة األحالم.
- لماذا يا صغيري؟! فكل شيء متوفر هنا!

- نحن نتوق لمغامرة تخرجنا من هذا الملل والضجر 
يا أمي.

- لكن قد تواجهان المصاعب والمخاطر خارج مدينة 
األحالم.

- علينا أن نجرب يا أمي، وإال لن نعرف أبداً.
- إذاً عليكما أن تعدانيأن ال تتشاجرا أبداً، وإذا حصل 
األحالم.  مدينة  إلى  العودة  ستخسران  بينكما  شجار 
فمدينة األحالم ال تستقبل من يسبب المشاكل و العراك.

- نعدك يا أمي... و إلى اللقاء قريباً.

انطلق الدبان في رحلتهما وخرجا من مدينة األحالم 
عبرا  الكافي.  الطعام  من  زادهما  يحمالن  وهما 
قطعا  وتابعا مسيرهما حتى  الجبال  الوديان وتسلقا 
استمتعا  و  مناطق  عدة  اكتشفا  طويلة.  مسافة 

بمغامرتهما حتى نفد طعامهما كلياً.
النهر  حافة  على  فجلسا  السمك،  اصطياد  قررا 
لكن  األحالم،  مدينة  في  يفعالن  كانا  كما  يصطادان 

الوقت يمر ولم يستطيعا أن يصطادا أية سمكة!.
أن  فأخبرهما  يفعالنه،  ما  كبير ورأى  دٌب  حتى مر 
اصطياد السمك اليتم من حافة النهر، عليهما النزول 
أن  كثيراً  الدبان  حاول  السمك.  والتقاط  النهر  إلى 
يصطادا سمكًة واحدًة على طريقة الدب الكبير لكن 

دون جدوى أيضاً.
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بحثا عن  العسل،  تناول  فقررا 
العسل في كل مكان لكن النحل 
كان لهما بالمرصاد ولم يتمكنا 
من الحصول على لقمة واحدة.

جلسا منهكين على األرض من 
قطعة  رأيا  وفجأة  الجوع،  شدة 

ركضا  األرض،  على  جبن 
من  لكن  تقاسمها.  وقررا  باتجاهها 
الذي سيقسم قطعة الجبن بالتساوي؟.

لم يثق األخان ببعضهما فكل واحدة يريد أن يقسم 
القطعة بنفسه، وبينما هما على هذه الحال مر ثعلبان 
الجبن.  تقسيم  في  مساعدتهما  وعرضا  أمامهما 
وافق الدبان فقسم أحد الثعلبين الجبنة إلى قسمين 
الدبين  إلى  القسمين  أعطى  صغير،  وثالث  كبيرين 

وأخذ القسم األصغر تناوله هو وصديقه.

حكاية من التراث الهنغاري

 لكن الخالف لم يتوقف عند 
يرى  واحٍد  فكل  الدبين 
أنها  على  اآلخر  قطعة 
األكبر. فما كان من الثعلب 
إال أن قسم إحدى القطعتين 
قطعة صغيرة  على  فحصل 
للدبين.  الباقي  وقدم  أخرى 
عن  يوقفهما  لم  الجشع  لكن 
تناول  حتى  فيه،  واستمرا  الخالف 

الثعلبان قطعة الجبن كاملًة وغادرا.
بقي الدبان يتشاجران ويتعاركان واشتد بهما العراك 
فأذيا بعضهما، وأدركا في تلك اللحظة أنهما فقدا كل 
السبل للعودة إلى مدينة األحالم. وعليهما منذ اليوم 
ويثقا  يتفقا  أن  واألهم  نفسيهما  على  يعتمدا  أن 

ببعضهما البعض.
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جلس سامر على ضفة النهر مع قطه هيرو يراقبان 
جريان النهر.

 قفز سامر من مكانه وقال: سنبحر اليوم إلى جزيرة 
جوز الهند!. فتح هيرو فمه متثائباً وهو يقول: 
- وكيف نبحر ونحن ال نملك سفينة نبحر بها؟!.

نصنع  أن  نستطيع  ولكننا  سفينة  نملك  ال  نحن   -
سفينتنا التي ستبحر بنا!.

نصنع  مندهشاً:  وقال  كدائرتين  عينيه  هيرو  فتح   
سفينة! وكيف يا صديقي؟.

- بالجهد والعمل
 والتصميم. 

األلواح  من  سفينة  بصنع  سامر  قام  الفور  على 
وبعد  هيرو،  بمساعدة  بجمعها  قام  التي  الخشبية 
أنا  وقال:  سامر  وقف  السفينة  صنع  من  االنتهاء 

القبطان. قفز هيرو وقال: وأنا مساعد القبطان.
 فكر سامر قليالً وقال: نحتاج إلى دليل يعرف النهر جيداً.
 يقفز ضفدع أخضر فوق السفينة ويقول: أنا دليلكم 

يا رفاق.
 يصفق سامر ويقفز هيرو مرحبين بالضفدع األخضر 
التعليمات  يعطي  القبطان  سامر  السفينة،  تبحر  و 
أما  الوضع،  يراقب  السارية  فوق  يقف  وهيرو 
عن  يبحث  منظار  خالل  من  ينظر  فكان  الضفدع 

جزيرة جوز الهند.
 الجميع في قمة السعادة بمغامرتهم المائية، يمضي 
إلى  الوصول  في  يفلحوا  لم  ولكنهم  سريعاً  الوقت 
وهم  بيوتهم  إلى  الجميع  فعاد  الهند،  جوز  جزيرة 
الهند.  بينهم عن مكان جزيرة جوز  يتساءلون فيما 
جوز  جزيرة  بأن  ويخبرهم  الهدهد  طائر  يسمعهم 
الهند تقع في بحر كبير وبعيد وليس في نهر 

صغير.
عندما  ويقول:  رفاقه  إلى  سامر  ينظر   
أصبح كبيراً سنبحر معاً بسفينة كبيرة 
إلى البحر البعيد حيث جزيرة جوز الهند. 

أيها  شكراً  واحد:  بصوت  الجميع  هتف 
الهدهد الجميل.

القبطان الصغير

بقلم جيكار خورشيد
رسوم نجالء الداية

أيها  شكراً  واحد:  بصوت  الجميع  شكراهتف  واحد:  بصوت  الجميع  شكراًهتف  واحد:  بصوت  الجميع  ًهتف 
الهدهد الجميل.

بقلم جيكار خورشيد
رسوم نجالء الداية
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ما هذه األناقة يا مهور؟؟

اليوم سيزورني 
صديق طفولتي 

دبدوب إنه لطيف 
جداً.

مرحبا بَك بيننا أيها الدب.

أهالً بكم. ألم يحن وقت الطعام؟! فأنا جائع جداً!.

ها!!!!!!

 إنه على هذه الحال منذ ثالث ساعات.

صديقك كسول ومتقاعس 
عن العمل جداً.

نووووم!!! الوقت مبكر على ذلك!!

   حان وقت النوم

 عالجه عندي.

أنا دب المهمة الصعبة.

هذا العسل كان نتيجة جهدك، 
وللجائزة بعد التعب طعم آخر.

 أعلم أعتذر لعدم مباالتي فال شيء يضاهي الطعام ...عفواً عفواً 
أقصد العمل.

 اآلن عاد
 صديقي 

الذي أعرفه.

ارحم معدتك يا أخي!!

خواطر أطفال

بقلم سيدرا الترك - 8 سنوات - دوما

ولها أبواب سبعة.كان يا مكان قلعة

ولها أبواب سبعة.كان يا مكان قلعة

والنضال والشجاعة.باب العلم والحضارة
والفتوحات العظيمة.باب األخالق الكريمة
 وباب الفنون.وباب الشعر

ومنها خرجت الطيور والفراشات والنور
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من حقي أن 
أعبرعن رأي.

من حقي أن أتعلم.

من واجبي الحفاظ 
على نظافة المكان 
الذي أعيش فيه.

 من واجبي الحفاظ 
على نظافتي 

والعناية بصحتي.

من حقي أن أشعر بالحب 
واالحترام من الكبار.

من حقي 

االهتمام بي. 

 من واجبي 
المساعدة 

واالجتهاد على 
العناية بنفسي.

البداية

نبدأ من مربع             وحسب رقم النرد ننطلق.

عندما تقف على مربع عليك أن تقرأه وتنتقل إلى المربع الذي يطابقه 

باللون، وعندها ستتعرف على الصلة بين حقوقك و واجباتك.

البداية

من حقي أن تتم حمايتي وال 

أتعرض لألذى.
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من واجبي أن أحترم
 آراء اآلخرين.

 من واجبي 
أن أدرس جيداً

 وأساعد اآلخرين
من حقي أن ألعب. على التعلم.

من واجبي عدم 
إيذاء نفسي أو 

اآلخرين أثناء اللعب.

من واجبي أن 
ال أؤذي 
اآلخرين.

من حقي أن يكون لي بيت وبيئة نظيفة 
أعيش فيها.

من حقي 

الحصول على 

رعاية طبية.

من واجبي أن أعبر 
عن حبي واحترامي 

النهايةلهم.

لصناعة نرد وإتمام اللعبة
قم بقص الخطوط السوداء 

كما في الشكل  ثم اثِن 
الخطوط المنقطة للداخل 

والصقها مشكلة مكعب النرد.

لصناعة نرد وإتمام اللعبة
قم بقص الخطوط السوداء 

 من واجبي 

والصقها مشكلة مكعب النرد.
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رسومات 
أصدقائنا 
رسومات 
أصدقائنا أصدقائنا 

عائشة الفوال | دوما

بيسان حافظ | دوما

أصدقائنا 

ماسة أبو شالة - الزبداني
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