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 »أطفالنا« »أطفالنا«
سلسلة قصصّية موّجهة إىل األطفالسلسلة قصصّية 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
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الّنباتات  زراعِة  شهُر  الّنباتات  »إّنُه  زراعِة  شهُر   »إّنُه 

يا أطفال!«، هكذا قالت الـُمعّلمُة يا أطفال!«، هكذا قالت الـُمعّلمُة 

»سوكانيا«.»سوكانيا«.

ـّف.  ـّف. تـحـّمَس الـجميُع يف الصَّ تـحـّمَس الـجميُع يف الصَّ

الـجميُع ما عدا »رشوثي«.الـجميُع ما عدا »رشوثي«.
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ُتـحبُّ  وال  ـراَب،  التُّ »رشوثي«  ُل  ُتفضِّ ُتـحبُّ ال  وال  ـراَب،  التُّ »رشوثي«  ُل  ُتفضِّ ال 

التي  األرض  ديداُن  ُتعِجـُبـها  وال  التي َلـْمَسُه،  األرض  ديداُن  ُتعِجـُبـها  وال  َلـْمَسُه، 

اُب يَدهيا  اُب يَدهيا تتلّوى فيه، وُيزِعـُجـها أن يـجعَل التُّ تتلّوى فيه، وُيزِعـُجـها أن يـجعَل التُّ

ُمقرفَتني.ُمقرفَتني.
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سأَلـها أبوها: كيَف كاَن يوُمِك يا »رشوثي«؟سأَلـها أبوها: كيَف كاَن يوُمِك يا »رشوثي«؟

ارتـمْت »رشوثي« أرضًا، وقالت: ارتـمْت »رشوثي« أرضًا، وقالت: 

علينا أن نزرَع نبتًة، وأنا ال ُأحبُّ َلـْمَسعلينا أن نزرَع نبتًة، وأنا ال ُأحبُّ َلـْمَس

اب يا أيب! اب يا أيب!التُّ التُّ

أجــاَب األُب: لسِت يف حــاجٍة إىلأجــاَب األُب: لسِت يف حــاجٍة إىل

باتات. اِب لزراعة النَّ باتات.التُّ اِب لزراعة النَّ التُّ
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إىل  تـحتاُج  باتات  النَّ لكنَّ  »رشوثي«:  إىل قالت  تـحتاُج  باتات  النَّ لكنَّ  »رشوثي«:  قالت 

مس لتنـمو،  اب وأشّعِة الشَّ مس لتنـمو، اهلواء والـمـاء والتُّ اب وأشّعِة الشَّ اهلواء والـمـاء والتُّ

هذه  بأّن  »سوكانيا«  الـُمعّلمُة  أخرَبْتنا  هذه وقد  بأّن  »سوكانيا«  الـُمعّلمُة  أخرَبْتنا  وقد 

مجيعًا  الغذائّية  العنارص  عىل  تـحصُل  مجيعًا  الّنباتات  الغذائّية  العنارص  عىل  تـحصُل   الّنباتات 

اب. اب.           من التُّ            من التُّ
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باتات  النَّ لكنَّ  ُمـِحـّقٌة،  إّنـِك  األُب:  باتات قاَل  النَّ لكنَّ  ُمـِحـّقٌة،  إّنـِك  األُب:  قاَل 

من  الغذائّية  العنارص  عىل  َتـحُصَل  أن  من تستطيُع  الغذائّية  العنارص  عىل  َتـحُصَل  أن  تستطيُع 

الـمـاء أيضًا، مثل زهرة لوتس تنـمو يف بِركة.الـمـاء أيضًا، مثل زهرة لوتس تنـمو يف بِركة.
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سألْت »رشوثي«: هل أستطيُع سألْت »رشوثي«: هل أستطيُع 

حّقًا زراعَة نبتٍة يف الـمـاء؟حّقًا زراعَة نبتٍة يف الـمـاء؟
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إليه  تـحتاجنَي  ما  كلُّ  نعم.  األُب:  إليه أجاَب  تـحتاجنَي  ما  كلُّ  نعم.  األُب:  أجاَب 

وعبوٌة  اهلند،  جوز  ُقشوِر  وبعُض  »شتلٌة،  وعبوٌة هو:  اهلند،  جوز  ُقشوِر  وبعُض  »شتلٌة،  هو: 

باتّية  النَّ الـُمغّذيات  وبعُض  كبرية،  باتّية بالستيكّيٌة  النَّ الـُمغّذيات  وبعُض  كبرية،  بالستيكّيٌة 

ـمّو«. ـمّو«.لـُمساعدِة الّشتلِة عىل النُّ لـُمساعدِة الّشتلِة عىل النُّ
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قصَّ األُب العبوَة إىل نصَفني. مألْت »رشوثي« قصَّ األُب العبوَة إىل نصَفني. مألْت »رشوثي« 

بعَض  فيه  بالـمـاء، وخلطْت  فلـيَّ  السُّ بعَض النِّصَف  فيه  بالـمـاء، وخلطْت  فلـيَّ  السُّ النِّصَف 

العنارص الغذائّية.العنارص الغذائّية.
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 قَلـَبِت النِّصَف الُعلوّي من العبوة، ووضعْت  قَلـَبِت النِّصَف الُعلوّي من العبوة، ووضعْت 

الّشتلَة  وضعِت  ثـّم  اهلند،  جوز  قرشَة  الّشتلَة  فيه  وضعِت  ثـّم  اهلند،  جوز  قرشَة   فيه 

                                                 فيه أيضًا.                                                  فيه أيضًا. 
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ــي  أخــذْت »رشوثــي« تعتنــي أخــذْت »رشوثــي« تعتن

وبعــَد  يومّيــًا،  وبعــَد بنبتتِـــها  يومّيــًا،  بنبتتِـــها 

ثالثِة أســابيع، محَلـْتـــها إىل ثالثِة أســابيع، محَلـْتـــها إىل 

ــّف. ُفوجَئ الـــجميع،  ــّف. ُفوجَئ الـــجميع، الصَّ الصَّ
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مُة »ســوكانيا«: كيَف ُيـــمكُن  مُة »ســوكانيا«: كيَف ُيـــمكُن وســألِت الـــُمعلِّ وســألِت الـــُمعلِّ

ــري  ــم الكب ــذا الـحجـ ــُتِك يف ه ــوَن َنْبـَتـ ــري أن تك ــم الكب ــذا الـحجـ ــُتِك يف ه ــوَن َنْبـَتـ أن تك

ــّدًا؟ ــّدًا؟ج ج

يف  َزرعُتـها  ألّنني  هذا  »رشوثي«:  يف أجابْت  َزرعُتـها  ألّنني  هذا  »رشوثي«:  أجابْت 

الـمـاء يا ُمعّلـمتي!الـمـاء يا ُمعّلـمتي!
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ـــها  ـــها مل يُكــْن أحٌد يف صفِّ مل يُكــْن أحٌد يف صفِّ

ــو يف  ــًة تنـمـ ــد رأى نبت ــو يف ق ــًة تنـمـ ــد رأى نبت ق

الـمـــاء مــن قبــل، حّتــى الـمـــاء مــن قبــل، حّتــى 

إّن أحــدًا مل يُكْن َيعلـــُم أّن إّن أحــدًا مل يُكْن َيعلـــُم أّن 

ــِكن. ــِكن.ذلَك ُمـمـ ذلَك ُمـمـ

إّن  زميلُتـــها:  إّن قالــْت  زميلُتـــها:  قالــْت 

جــّدًا  مجيلــٌة  جــّدًا  نبتَتـــِك  مجيلــٌة   نبتَتـــِك 

يا »رشوثي«!يا »رشوثي«!

»رشوثــي«  »رشوثــي« شــعرْت  شــعرْت 

بالفخــر أكثــَر مــن أيِّ بالفخــر أكثــَر مــن أيِّ 

مــى. مــى.وقــٍت  وقــٍت 
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كيَف زرعْت »رشوثي« َنْبتَتـها كيَف زرعْت »رشوثي« َنْبتَتـها 

يف الـمـاء؟يف الـمـاء؟

ــها     ــي« نبتَتـ ــْت »رشوث ــها    زرع ــي« نبتَتـ ــْت »رشوث زرع

راعــَة الـمـــائّية،  راعــَة الـمـــائّية،  ُمستـــخدمًة الزِّ  ُمستـــخدمًة الزِّ

باتات  باتات             وهي طريقُة زراعِة النَّ             وهي طريقُة زراعِة النَّ

          يف الـمـاء.          يف الـمـاء.
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وأشّعِة  والـمـاء  اهلواء  إىل  باتاُت  النَّ وأشّعِة تـحتاُج  والـمـاء  اهلواء  إىل  باتاُت  النَّ تـحتاُج 
والـمعادن(  )األمالح  والـُمغّذيات  والـمعادن( الّشمس  )األمالح  والـُمغّذيات  الّشمس 

لتنـمو.لتنـمو.
حنَي ُتزَرُع الّنباتاُت يف األرض، َتـحُصـُل عىل حنَي ُتزَرُع الّنباتاُت يف األرض، َتـحُصـُل عىل 
اب، لكْن حنَي ُتزَرُع يف  اب، لكْن حنَي ُتزَرُع يف العنارص الغذائّية من التُّ العنارص الغذائّية من التُّ

الـمـاء، جيُب تزويُدها بالـُمغّذيات.الـمـاء، جيُب تزويُدها بالـُمغّذيات.
الغذائّيَة  العنارَص  لنبتتِـها  »رشوثي«  الغذائّيَة وّفـرْت  العنارَص  لنبتتِـها  »رشوثي«  وّفـرْت 
التي تـحتاُج إليها، وَتـحّققْت من ُوجوِد ما يكفي التي تـحتاُج إليها، وَتـحّققْت من ُوجوِد ما يكفي 
الـمـاء وأشّعِة الشمس واهلواء والـمساحة  الـمـاء وأشّعِة الشمس واهلواء والـمساحة من  من 

لتنـمو.لتنـمو.

هل ترغبوَن يف زراعِة نبتٍة يف الـمـاء كام فعلْت هل ترغبوَن يف زراعِة نبتٍة يف الـمـاء كام فعلْت 
»رشوثي«؟»رشوثي«؟




