


نيسان  نيسان  20212021مم

2

 »أطفالنا« »أطفالنا«
سلسلة أدبّية موّجهة إىل األطفالسلسلة أدبّية موّجهة إىل األطفال

رئيُس جملس اإلدارةرئيُس جملس اإلدارة
وزيرُة الّثقافةوزيرُة الّثقافة

الدكتورة لبانة مشّوحالدكتورة لبانة مشّوح

اإلرشاف العاّماإلرشاف العاّم
املديُر العامُّ للهيئة العاّمة الّسورّية للكتاباملديُر العامُّ للهيئة العاّمة الّسورّية للكتاب

د. ثائر زين الدين د. ثائر زين الدين 

رئيس التحريررئيس التحرير
مدير منشورات الطفلمدير منشورات الطفل

قحطان بريقدارقحطان بريقدار
اإلرشاف الطباعّي                    اإلخراج الفنّياإلرشاف الطباعّي                    اإلخراج الفنّي
    أنس احلسن                                           حنان الباين    أنس احلسن                                           حنان الباين



3

قصّــة: كـانيكا جيقصّــة: كـانيكا جي
ترجمة: خلود البانيترجمة: خلود الباني
رسـوم: صبــاح كـالرسـوم: صبــاح كـال

قة تانيا ُمـحقِّ
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ـها إىل حديقِة األطفال القريبِة  ـها إىل حديقِة األطفال القريبِة ذهبْت »تانيا« مَع أمِّ ذهبْت »تانيا« مَع أمِّ

ّواَريِن  ّواَريِن من البيت، لتلهَو وتـمرَح بلعبِة الـَمقعَديِن الدَّ من البيت، لتلهَو وتـمرَح بلعبِة الـَمقعَديِن الدَّ

لة  الـُمفضَّ ُدميَتـها  معها  أخذْت  وقد  اعتادت،  لة كام  الـُمفضَّ ُدميَتـها  معها  أخذْت  وقد  اعتادت،  كام 

»آن«.»آن«.
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ّواَريِن،  ّواَريِن، وضعِت األمُّ »تانيا« يف أحد الـَمقعَديِن الدَّ وضعِت األمُّ »تانيا« يف أحد الـَمقعَديِن الدَّ

ُرمها.  ميَة »آن« يف مقعٍد آخر، وراحْت ُتدوِّ ُرمها. والدُّ ميَة »آن« يف مقعٍد آخر، وراحْت ُتدوِّ والدُّ

ُسعَة  تزيَد  أن  ـها  أمِّ إىل  وطلبْت  »تانيا«،  ُسعَة فرحْت  تزيَد  أن  ـها  أمِّ إىل  وطلبْت  »تانيا«،  فرحْت 

وران. وران.الدَّ الدَّ
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 ، ُتـمِطُر بغزارة، فأسعِت األمُّ الّسامُء  ، فجأًة بدأت  ُتـمِطُر بغزارة، فأسعِت األمُّ الّسامُء  فجأًة بدأت 

لَتني، وبسبِب  لَتني، وبسبِب وأخذْت »تانيا« إىل الـبيت، فَوصَلتا ُمبلَّ وأخذْت »تانيا« إىل الـبيت، فَوصَلتا ُمبلَّ

ميَة الـمسكينَة »آن« يف احلديقة. ميَة الـمسكينَة »آن« يف احلديقة.َعـَجلتِـهام َنِسَيتا الدُّ َعـَجلتِـهام َنِسَيتا الدُّ

ثـّم  فْتـها،  وجفَّ »تانيا«،  مالبَس  األمُّ  ثـّم خلعِت  فْتـها،  وجفَّ »تانيا«،  مالبَس  األمُّ  خلعِت 

ألَبَسْتـها مالبَس نظيفًة وجاّفة. ألَبَسْتـها مالبَس نظيفًة وجاّفة. 
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حاَن وقُت العشاء، ومل يكن أبو »تانيا« قد عاَد من حاَن وقُت العشاء، ومل يكن أبو »تانيا« قد عاَد من 
فلم  »آن«،  ُدميَتـها  لَتتفّقَد  »تانيا«  بعد، فذهبْت  فلم عمِلِه  »آن«،  ُدميَتـها  لَتتفّقَد  »تانيا«  بعد، فذهبْت  عمِلِه 

َتـِجْدها يف مكانِـها.َتـِجْدها يف مكانِـها.
ها: هل رأيِت »آن« يا أّمـي؟! ها: هل رأيِت »آن« يا أّمـي؟!سألْت ُأمَّ سألْت ُأمَّ

ِت األّم: ال، لـم أَرها. متى رأيتِـها آخَر مّرة؟ ِت األّم: ال، لـم أَرها. متى رأيتِـها آخَر مّرة؟ردَّ ردَّ
فّكرت »تانيا« قلياًل، ثـّم قالت: لقد أخذناها مَعنا فّكرت »تانيا« قلياًل، ثـّم قالت: لقد أخذناها مَعنا 

إىل احلديقة.إىل احلديقة.

                                       قالِت األّم: يا إهلي! أظنُّ أّننا                                        قالِت األّم: يا إهلي! أظنُّ أّننا 

                                                    َترْكناهـــا هنـــاَك لـّمــــا                                                     َترْكناهـــا هنـــاَك لـّمــــا 

                                                     أَسْعنا بالعودة.                                                     أَسْعنا بالعودة.



10

َبدْت »تانيا« ُمـنزعجًة، وقالت: أّمـي! لقد َتبّللْت َبدْت »تانيا« ُمـنزعجًة، وقالت: أّمـي! لقد َتبّللْت 

»آن« بالـمطر. هل نستطيُع أن نذهَب لُنعيَدها اآلن؟»آن« بالـمطر. هل نستطيُع أن نذهَب لُنعيَدها اآلن؟

، ولـّمـا وصَلتا إىل احلديقة لـم َتـِجدا  ، ولـّمـا وصَلتا إىل احلديقة لـم َتـِجدا وافقِت األمُّ وافقِت األمُّ

مية. مية.الدُّ الدُّ
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قالْت »تانيا«: أين ُيـمكُن أن تكون؟ كيَف َنـِجُدها؟قالْت »تانيا«: أين ُيـمكُن أن تكون؟ كيَف َنـِجُدها؟

: لنسأِل احلارس! : لنسأِل احلارس!أجابِت األمُّ أجابِت األمُّ

ُدميًة،  وجَد  بأّنُه  أجاَب  احلارَس  سألتا  ُدميًة، ولـّمـا  وجَد  بأّنُه  أجاَب  احلارَس  سألتا  ولـّمـا 

فأحرَضها إىل ُغرفتِه، لكّنُه بعَد أْن ترَك الـُغرفَة بضَع فأحرَضها إىل ُغرفتِه، لكّنُه بعَد أْن ترَك الـُغرفَة بضَع 

قد  صاحَبـها  أّن  فظنَّ  َيـِجْدها،  فـلـم  عاَد  قد دقائق،  صاحَبـها  أّن  فظنَّ  َيـِجْدها،  فـلـم  عاَد  دقائق، 

أخَذها.أخَذها.
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سألْت »تانيا«: واآلن ماذا نفعل؟! أّمـي! سألْت »تانيا«: واآلن ماذا نفعل؟! أّمـي! 

ماذا سيحدُث هلا؟ هل ستكوُن بخري؟ أيَن ُيـمكُن ماذا سيحدُث هلا؟ هل ستكوُن بخري؟ أيَن ُيـمكُن 

أن نبحَث اآلن؟أن نبحَث اآلن؟
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ونتناول  البيت،  إىل  لَنُعـْد  »تانيا«!  األّم:  ونتناول قالت  البيت،  إىل  لَنُعـْد  »تانيا«!  األّم:  قالت 

العشاء، ثـم ُنقّرر ما جيُب أن نفعَل بعَد ذلك.العشاء، ثـم ُنقّرر ما جيُب أن نفعَل بعَد ذلك.

الباَب،  األمُّ  فتحِت  البيت،  إىل  وصَلتا  أْن  الباَب، وبعَد  األمُّ  فتحِت  البيت،  إىل  وصَلتا  أْن  وبعَد 

أّمـي! هذا زرُّ ُسرتِة »آن«،  انُظري  أّمـي! هذا زرُّ ُسرتِة »آن«، فرصخْت »تانيا«:  انُظري  فرصخْت »تانيا«: 

وهذا يعني أّنـها كانت هنا.وهذا يعني أّنـها كانت هنا.

أن  قبَل  هنا  وقَع  قد  الّزرُّ  يكوُن  ُرّبـمـا  لكْن  أن -  قبَل  هنا  وقَع  قد  الّزرُّ  يكوُن  ُرّبـمـا  لكْن   -

نأُخَذها إىل احلديقة.نأُخَذها إىل احلديقة.

- ال، لقد كاَن الّزرُّ ُمـثّبتًا عىل ُسرتة »آن« لـّمـا ُكـّنا - ال، لقد كاَن الّزرُّ ُمـثّبتًا عىل ُسرتة »آن« لـّمـا ُكـّنا 

يف احلديقة. أنا أتذّكُر ذلَك جّيدًا.يف احلديقة. أنا أتذّكُر ذلَك جّيدًا.

- هذا يعني أّن شخصًا ما قد عرَف أنَّ »آن« ُدميُتِك، - هذا يعني أّن شخصًا ما قد عرَف أنَّ »آن« ُدميُتِك، 

فأحرَضها إىل هنا.فأحرَضها إىل هنا.

أحِد  يف  يصعُد  خُص  الشَّ هذا  كاَن  حنِي  ويف  أحِد -  يف  يصعُد  خُص  الشَّ هذا  كاَن  حنِي  ويف   -

الـمصاعد ُكـّنا ننزُل يف مصعٍد آخر .الـمصاعد ُكـّنا ننزُل يف مصعٍد آخر .



14

خُص قد  خُص قد - ويف حنِي ُكـّنا أسفَل البناء كان هذا الشَّ - ويف حنِي ُكـّنا أسفَل البناء كان هذا الشَّ

أخَذ »آن« من ُغرفِة احلارس، لكْن لـّمـا أتى إىل هنا أخَذ »آن« من ُغرفِة احلارس، لكْن لـّمـا أتى إىل هنا 

لـم نكْن يف البيت.لـم نكْن يف البيت.

- وهكذا يكوُن هذا الّشخُص قد أخَذ »آن« إىل بيتِِه - وهكذا يكوُن هذا الّشخُص قد أخَذ »آن« إىل بيتِِه 

لتكوَن يف أمان.لتكوَن يف أمان.

- »تانيا«! أنِت ُمـحّققٌة ذكّية.- »تانيا«! أنِت ُمـحّققٌة ذكّية.
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- أظنُّ أّنـها »تانيشا«، فهي تعرُف أّن »آن« ُدميتي - أظنُّ أّنـها »تانيشا«، فهي تعرُف أّن »آن« ُدميتي 

لة . لة .الـُمفضَّ الـُمفضَّ

- اّتصيل هبا، واسأليها .- اّتصيل هبا، واسأليها .
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ترجتُف،  وبأصابَع  اهلاتف،  إىل  »تانيا«  ترجتُف، أسعْت  وبأصابَع  اهلاتف،  إىل  »تانيا«  أسعْت 

»تانيشا«،  أمُّ  ْت  فردَّ »تانيشا«،  هاتف  رقـَم  »تانيشا«، طلبْت  أمُّ  ْت  فردَّ »تانيشا«،  هاتف  رقـَم  طلبْت 

رب ريثام ُتنادي األمُّ ابنَتـها. رب ريثام ُتنادي األمُّ ابنَتـها.وانتظرْت »تانيا« بفارغ الصَّ وانتظرْت »تانيا« بفارغ الصَّ

معي.  »آن«  »تانيا«!  يا  تقلقي  ال  »تانيشا«:  معي. قالْت  »آن«  »تانيا«!  يا  تقلقي  ال  »تانيشا«:  قالْت 

ُغرفِة احلارس، لذلَك أخذُتـها،  لًة يف  ُمـبلَّ ُغرفِة احلارس، لذلَك أخذُتـها، لقد كانْت  لًة يف  ُمـبلَّ لقد كانْت 

أخذُتـها  أحدًا  أجْد  لـم  وإْذ  بيتِك،  إىل  أخذُتـها وأحرضُتـها  أحدًا  أجْد  لـم  وإْذ  بيتِك،  إىل  وأحرضُتـها 

معي، وساعَدْتني أّمـي يف جتفيِفـها. إّنـها بخرٍي اآلن .معي، وساعَدْتني أّمـي يف جتفيِفـها. إّنـها بخرٍي اآلن .

عداء، وقالت: شكرًا »تانيشا«!  عداء، وقالت: شكرًا »تانيشا«! تنّفسْت »تانيا« الصُّ تنّفسْت »تانيا« الصُّ

سأحرُض ألْخـِذها. سأحرُض ألْخـِذها. 
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وأعادْت  بُسعة،  »تانيشا«  بيِت  إىل  »تانيا«  وأعادْت ذهبْت  بُسعة،  »تانيشا«  بيِت  إىل  »تانيا«  ذهبْت 

»آن« إىل البيت، وَوضَعْتـها عىل األريكة .»آن« إىل البيت، وَوضَعْتـها عىل األريكة .

انرصفِت األمُّ إىل حتضري طعاِم العشاء من جديد، انرصفِت األمُّ إىل حتضري طعاِم العشاء من جديد، 

فرنَّ جرُس الباب، فذهبْت لتفتَح، فإذا به األُب قد عاَد فرنَّ جرُس الباب، فذهبْت لتفتَح، فإذا به األُب قد عاَد 
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ـها لَتناُوِل العشاء،  ـها لَتناُوِل العشاء، إىل البيت، فانضـمَّ إىل »تانيا« وأمِّ إىل البيت، فانضـمَّ إىل »تانيا« وأمِّ

فأخرَبتاُه كيَف تعاَوَنتا معًا عىل حلِّ ُلغز اختفاِء »آن« فأخرَبتاُه كيَف تعاَوَنتا معًا عىل حلِّ ُلغز اختفاِء »آن« 

بذكاء .بذكاء .




