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قصة: كاتبة كاتبةقصة: كاتبة كاتبة
رسوم: فادي كيوانرسوم: فادي كيوان

أجمُل هدّيةأجمُل هدّية!!
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»حبيبــة«،  البانــدا  األصدقــاُء:  َع  تـــجمَّ
»فارعــة«  رافــُة  والزَّ »ُمدِهــش«،  والظَِّربــاُن 
ُقــرَب الربكــة، وراُحــوا يرتاَشــُقوَن بامليــاه، 
ويأكُلــوَن الثِّـــاَر اليانعــة، ثـــّم انضّمـــْت إليهم 

»كايل«:  العصفــورُة 
- مرحبــًا يــا أصدقــاء! غــدًا عيــُد ميــادي، 
ــجرِة  ــاِء ش ــل يف فن ــوٌّ إىل احلف ــُع َمـْدُعـ واجلمي

 . ُعـشِّ
ــاء،  ــن األصدق ــة ب ــواُت البهج ــْت أص َعَلـ

ــعيدة. ــنًة س ــورة س ــنَّوا للعصف وتـمـ
قالــت »كايل«: ســأذهُب اآلن. أمامــي كثــرٌي 

مــن العمــل. 
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خاطَبـْتـــها البانــدا »حبيبــة«، وهــي الصديقُة 
األقــرب: هــل حتتاجــَن إىل ُمســاعدة؟

أجابْت »كايل«: ال، ُشكرًا لك.
ــرتَح  ــاء. اق ــَن األصدق ــاُش ب ــدأ النِّق ــّم ب ثـ
ــا  ــّش، أّم ــن الق ــّبعًة م ــدِهش« ُقـ ــاُن »ُمـ الظَِّرب
ــُشّوًة  ــًة َمـْحـ ــُة »فارعــة« فاقرتَحــْت ُدمي الّزراف
ــدا  ــت البان ــث كان ــاِء احلدي ــش، ويف أثن ي بالرِّ
»حبيبــة« ُتفّكـــُر يف هدّيــٍة اســتثنائّية، وتقــوُل يف 

ــها: نفس
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العصفــورة  إىل  األقــرُب  الّصديقــُة  »أنــا 
ُمذهلــة.  هدّيتــي  تكــوَن  أن  جيــُب  )كايل(. 
ــا  ــزف، ولطالـمـ ــحبُّ الع ــا ُتـ ــا. إهن وجْدُت

تـمـــنَّْت أن يكــوَن لدهيــا نــاي«.
قاطَعهــا صديُقهــا الظَِّربــاُن »ُمـــدِهش«: ماذا 

سُتـهِديَن »كايل«؟  
أجابْت »حبيبة«: إّنُه ِسـّر. 
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وانطلقــْت »حبيبــة« إىل حقــِل اخليــزران 
ــة. ــَز اهلدّي ـ لـُتـجهِّ

لـــمَعْت نجــاُت املســاء، وهــا هــي ذي 
ــل،  ــريات احلف ــن حتض ــْت م ــد فَرَغ »كايل« ق
ــاس،  ــها النُّع ــا، فغلَبـ ــى رسيره ــتلَقْت ع واس

ــق. ــوٍم عمي ــْت يف ن وغّط
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واألصدقــاُء  بــاح،  الصَّ شــمُس  أرشَقــْت 
»كايل«. حلفــل  وَن  َيســتعدُّ

ــها  ـ ــا أيُّ ــة«: هّي ــُة »فارع ــت الزراف          قال
      األصدقاء! علينا أاّل نتأّخر!

وصــَل األصدقــاُء إىل احلفــل، وقــّدَم كلٌّ 
منهــم هدّيـــَته.

حاَن دوُر »حبيبة«:
- آمُل أن تناَل هدّيتي إعجاَبك!
- ُشكرًا يا »حبيبة«! سأفتُحـها.
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لـّمـــا فتـــَحْت »كايل« اهلدّيــة فرحــْت كثريًا، 
ــها: وشكرْت صديقَتـ

- كتابــان! يــا للّروعــة! شــكرًا يــا »حبيبــة«! 
هّيــا يــا أصدقــاء! لنــأُكل احللــوى!

بعــَد أن انتهــى احلفــُل، ووّدعــْت »كايل« 
أصدقاَءهــا، الحَظــْت رســالًة تعلــو الكتاَبــن. 

ــرأْت: ــها، وق ــا، وفَتـحـْتـ ــْت نحَوه توّجه
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»عزيــزيت )كايل(! رأيــُت أّن أفضــَل هدّية هي 
الكتــاب، وأنــا أعلـــُم أّنــِك َتتـمـــنََّن أن يكوَن 
ــن،  ــاي، لذلــك أحــرُت لــك كتاَب ــِك ن لدي
ــاين  ــاي، والث ــِع الن ــَة ُصن ــُن كيفّي األّول يتضّم
يتضّمــُن كيفّيــَة العــزف عليــه، وقــد أحــرُت 
ــاَي  ــَع النّ ــزران كــي نصن ــًة مــن اخلي لــك قصب

معــًا غــدًا. ُأحبُّـــِك كثــريًا«.
قالــْت »كايل« يف نفِســها: هــذِه أمجــُل هدّيــة! 
ــرب ألتعّلـــَم كيفّيــَة  بــاَح بفــارِغ الصَّ أنتظــُر الصَّ

ُصنــِع النــاي.
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كيَف نصنُع ناياً؟
1- ُنحِرُ ُجزءًا من قصبِة خيزران ُمـجّوفًا متامًا.

ُد عى القصبِة باستخداِم املسطرة مسافة  2- ُنـحدِّ
)37( سم.

3- نقصُّ القطعَة الـُمحّددة.
القصبة ُمـنتَصِف  ِمـن  ثقوب  سّتَة  نثقُب   -4 
بَن كلٍّ منها مسافٌة قصرية، بدايتها، تفصُل   إىل 

وُترَتُك هنايُة القصبة ِمـن ُدوِن ثقوب.
األساسّية، القصبِة  من  أصغَر  قصبًة  نقصُّ   -5 

ونلصُقـها بالغراِء حّتـى تثُبَت جّيدًا.
جاهزًا ُيصبَح  ثـّم   ، ليـجفَّ النّاُي  ُيرَتُك   -6 

للعزِف عليه.




