
افة
َ

ق
َّ
 الث

ُ
وزارة

ورّية للكتاب الهيئة العاّمة السُّ
فل

ِّ
مديرّية منشورات الط

90مكتبة الطفولة
أيلول 2022م

حـرََّرها: م. بوالتوف
ترجمة: د. هاشم حمادي
رسوم: سوسن مغمومة

غيرُة والِعْجل نورا الصَّ
حكاية شعبّية روسّية



رئيُس مجلس اإلدارة

 الثقافة
ُ

وزيرة

الدكتورة لبانة مشّوح

اإلشراف العاّم

المــدير العــــامُّ للهيئــة

العاّمة الّسورّية للكتاب

د. نايف الياسين

رئيس التحرير

مدير منشورات الطفل

قحطان بيرقدار

ي
ّ
اإلخراج الفن

هيثم الشيخ علي

اإلشراف الطباعّي

أنس الحسن

لة
فو

ّط
ال

ُة 
تب

مك
ل

فا
ط

األ
ى 

 إل
هة

ّج
مو

ة 
صّي

ص
 ق

لة
س

سل



غيرُة والِعْجل نورا الصَّ
حكاية شعبّية روسّية

حـرََّرها: م. بوالتوف
ترجمة: د. هاشم حمادي
رسوم: سوسن مغمومة



4



كاَن ي�ا ما كان، في قديم الزمان، زوٌج وزوجة يعيش�ان مع 
ابنتهما الصغيرة نورا.

ذاَت ي�وم، ج�اءت صديقاُت ن�ورا الصغيرة إل�ى والديها، 
وُقلَن لهما:

نحُن ذاهباٌت إلى الغابة، لنجمَع الُفطَر والثماَر البّرّية، فهل 
تسمحان لنورا الصغيرة بالذهاب مَعنا؟

َردَّ الوال�دان: حس�نًا، لك�ْن ل تجعْلنها تبتع�د عنُكّن، وإّل 
ضّلْت طريَق�ها، وضاعْت في الغابة، فهي ل تزاُل صغيرة.

قال�ت صديقاُت ن�ورا: ل تخاف�ا، فلن ندَع�ه�ا تغيُب عن 
أعيننا.

انطلق�ت الفتياُت إلى الغابة، ومعهّن نورا الصغيرة، وهّن 
فرح�اٌت، لكنّه�ّن ل�ّم�ا وصل�َن إلى الغابة انف�رَط عقُدهّن، 
وتفّرقَن، بحثًا عن الفطر والثمار البرية، وقد نس�يَن وعَدُهّن 
ل�وال�َدْي ن�ورا الصغي�رة بالهتم��ام به�ا، وب�أّل َيتُرْك�نَه�ا 

وحَدها.
ف�ي البداية، فرح�ت نورا الصغي�رة بما رأْت ف�ي الطريق، 
لكنّ�ه�ا لم تلبْث أن استس�لمْت للبكاء ل�ّم�ا وجدْت نفَس�ها 
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وحيدًة في الغابة ال�ُموحشة. فجأًة مّرْت بها الساحرُة الشريرة 
بابا يانما على مكنس�تها الطائرة، ول�ّم�ا رأت الفتاَة الصغيرة 
حّطْت بمكنستها إلى جوارها، ثم أْرَك�َبْت�ها خلَف�ها، وطارْت 
بها عبَر مجاهل الغابة ال�ُمظلمة، ونزلْت عنَد مدخِل كوخها 
ال�ذي يق�ُف عل�ى س�اَقيِن كس�اَق�ي الدجاجة، وف�ي الكوخ 

أصدرْت بابا يانما أوامَرها للصغيرة المسكينة، قائلًة:
ِم�َن اآلن فصاعدًا س�تعمليَن في خدمتي، وسيكوُن عليك 
أن ُتش�علي الموق�َد، وتقطع�ي األخش�اَب، وتجلب�ي الماَء، 

وَف، وُتنّظفي الكوخ. وتغزلي الصُّ
منُذ ذلك اليوم، عاشت نورا الصغيرُة عند الساحرة الشريرة 
الت�ي أرغَم�ْت�ها على العمل من الصباح الباكر، حّت�ى س�اعٍة 
ُم�تأّخ�رة م�ن الليل، ول�م تُكْن ُتق�ّدُم إليها من الطعام س�وى 
القليل، ول تكفُّ عن لومها وتهديدها إْن هي تقاعَس�ْت عن 

العمل، أو تذّم�َرْت.
ذاَت م��ّرة، غادرْت بابا يانما الكوَخ، فبقيْت نورا الصغيرُة 
وحَدها. جلس�ت الصغيرُة ُقرَب الناف�ذة المفتوحة، وانكّبْت 
�كوُن ُي�خ�يِّ�ُم  عل�ى مغزلها، وهي تبك�ي ب�ُحرق�ة. كاَن السُّ
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على الغابة، فال تسمُع سوى زقزقِة الطيور وحفيف األوراق. 
فجأًة سمعْت جلبًة غيَر عادية، ول�ّم�ا التفتْت رأْت قطيعًا من 

األغنام يرعى في الجوار.
رأى الخ�روُف األبي�ُض، ذو القرَنيِن الكبيَري�ن، الصغيرَة، 

وهي تبكي، فسأَل�ه�ا:
لماذا تبكيَن أّي�ُت�ها الصغيرة؟!

رّدْت عليه، وهي ُتكفكُف ُدموَع�ها: 
�ها الخروُف الجميل؟! لقد اختطَف�ْت�ني  وكيَف ل أبكي أيُّ
الس�احرُة الش�ريرة، وحبَس�ْت�ني ُه�نا، وه�ي ُترِغ�ُم�ني على 
العمل لياًل ونهارًا، وُتوِس��ُعني لومًا وتوبيخًا، ول ُتقّدُم إل�يَّ 

من الطعام إّل أقّله.
أش�فَق الخروُف األبي�ُض الطّيب على الصغي�رة، واقترَب 

منها قائاًل: 
امتطي ظهري، فأحملك إلى البيت على َع�َجل.

امتَط�ْت نورا الصغيرُة ظهَر الخ�روف الذي انطلَق يجري، 
والنِّعاُج في إْثِره.

ل�م يم�ِض إّل وق�ٌت قصي�ر، حّت�ى ع�ادت بابا يانم�ا إلى 
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الك�وخ، ول�ّم��ا اكتش�فْت ه�رَب األس�يرة جلس�ْت عل�ى 
مكنس�تها الطائ�رة، وانطلقْت ُتط�ارُد قطيَع األغن�ام الذي لم 
يك�ْن قد ابتعَد كثيرًا، فانتزع�ت الصغيرَة عن ظهر الخروف، 
وأْرَك�َب�ْت�ها خلَف�ها، ثم عادْت بها إلى الكوخ، وهي ل تكفُّ 

عن تهديدها وتخويفها، إْن هي حاولت الفراَر مّرًة ُأخرى.
ومن جديد، اس�تأنفت الساحرُة تعذيَب الصغيرة، وعادْت 

نورا إلى حياتها القاسية.
�وَف،  وذاَت ي�وم، وه�ي جالس�ٌة أم�اَم الك�وخ تغ�زُل الصُّ
�ها وأباها، فأحّس�ت  تذّكرْت حياَت�ها الس�ابقة، وتذّكرْت ُأمَّ
�وق إليهما، وشعرْت بالحنين إلى البيت، فراحْت تبكي  بالشَّ
بصوٍت ُمرتفع، ول�ُحس�ن الح�ّظ أنَّ قطيَع الماعز كان يرعى 
في مكاٍن غيِر بعيد، ول�ّم�ا سمَع التيُس بكاَء الصغيرة اقترَب 

منها، وسأَل�ها بصوٍت حنون:
لماذا تبكيَن يا عزيزتي؟!

رمقْت نورا الصغيرُة التَّيَس بنظرٍة حزينة، وقالت:
�ه�ا التي�ُس الطّي�ب؟! أن�ا أس�يرٌة لدى  وكي�َف ل أبك�ي أيُّ
الس�احرة الش�ريرة التي اختطَف�ْت�ن�ي، وحبَس�ْت�ني ُه�نا، ول 
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تكفُّ عن تعذيبي وتكليفي باألعمال القاسية.
أشفَق التيُس على الصغيرة، ودنا منها، وقال:

اجلسي على ظهري، فأحملك إلى البيت.
ْت بهذه الُفرصة الجديدة، وجلسْت على ظهر التَّيس  ُس��رَّ
الذي انطلَق يجري، والقطيُع خْل�َفه، لكنُّه لم يكْن سريعًا في 
َج�ْري�ِه بما فيه الكفاي�ة، فلم يكْد يقطُع مس�افًة قصيرة، حّتى 
لحقْت به الس�احرُة على مكنس�تها، وانتزع�ت الصغيرَة عن 

ُد، وتتوّعد.  ظهرِه، وعادْت بها إلى الكوخ، وهي ُت�هدِّ
م�ّرت األيام، وذاَت مّرة، غ�ادَرْت بابا يانم�ا الكوَخ تاركًة 
الصغي�رَة وحَدها، بع�َد أن هّددْت�ها بالعقاب القاس�ي إْن هي 
حاول�ت الف�راَر من جدي�د. جلس�ت الصغيرُة عل�ى إحدى 
�ها وأباها لعلَّ  درجات المدخل، وراح�ت تبكي، وُتنادي أمَّ
صوَت�ه�ا يصُل إلى أس�ماعهما. صحي�ٌح أنَّ صوَت�ها لم يبلْغ 
أسماَع والَديها البعيَدين، لكْن في هذا الوقت كاَن يسيُر قريبًا 
منه�ا قطيٌع من األبق�ار والعجول وراَء عجٍل أس�ود الجانب 

وأبيض الظُّلوف )الحوافر(، فدنا منها، وسأَل�ها بُلطف:
لماذا تبكيَن يا عزيزتي؟!
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رفع�ت الصغي�رُة رأَس�ها، وتطّلع�ْت إليه، وه�ي ُتكفكُف 
ُدموَع�ها:

�ه�ا العج�ُل الطّيب؟! إّن الس�احرَة بابا  وكي�َف ل أبكي أيُّ
يانما َت�حبُس�ني ُه�نا، ول تس�مُح لي بالع�ودة إلى أهلي، ث�ّم 
إّنها تقُس�و عل�ّي، وُتذيُقني ُصنوَف العذاب، وُترغ�ُمني على 

العمل القاسي.
حزَن العجُل الطّيُب على الصغيرة، وقاَل لها:

اجلسي على ظهري، وسأحمُل�ِك إلى أهلك.
لكنَّ الصغيرَة ه�ّزْت رأَسها قائلًة:

�ه�ا العجُل الّط�ّي�ب! لن تتمّك�َن من حملي  ُش�كرًا لَك أيُّ
بعي�دًا، فع�ّم��ا قري�ب س�تعوُد باب�ا يانم�ا، وحيَن تكتش�ُف 
غيابي س�تلحُق بنا على مكنس�تها الطائرة، فقد حاوَل إنقاذي 
الخروُف األبيض، وكذلك التَّيس، لكنَّ الساحرَة لحقْت بنا، 
وأعاَدْت�ن�ي إلى هنا، ث�ّم إّنَك ل تزاُل عجاًل صغيرًا وبطيئًا في 

َج�ْريك.
ق�اَل العجل: ل�م يتمّك�ن الخ�روُف األبيُض م�ن إنقاذك، 
والتَّي�س كذل�ك، أّما أنا فس�ُأنِقُذك. هّيا اركب�ي على ظهري، 
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وتشبَّ�ثي بَق�ْرَن��يَّ بإحكام، ول تخافي!
امتطت نورا الصغيرُة ظهَر العجِل األسود، وتشّبثْت بقرَنيِه 

القاسَيين.
ه�زَّ العجُل رأَسُه الصغير، ول�ّوَح بذيلِه الطويل، ث�ّم انطلَق 

ُيسابُق الريح.
ل�ّم��ا ع�ادت بابا يانما إل�ى الك�وخ ُفوجئْت به�َرِب نورا 
الصغي�رة ُم�ج�ّددًا، فاستش�اَطْت غَضب�ًا، وق�ّررْت أن ُتن�ِزَل 
�رعة، امتطْت مكنسَت�ها،  بها أش�دَّ العقاب، وعلى جناح السُّ

دًة:  وأقلعْت، وهي تصيُح ُم�توعِّ
س�ألحُق بك، وأنتزُع�ِك، وُأعي�ُدِك إلى الكوخ، وُأنِزُل بك 

أشدَّ العقاب.
لحقْت بابا يانما بالصغيرة، وه�ّم�ْت باإلمس�اك بها، لكنَّ 
العجَل كان لها بالمرصاد، فقد أسرَع نحَو ال�ُمستنَقع الَق�ِذر، 

ث�ّم توّقَف على طَرفِه.
لم تكْد بابا يانما تترّجُل عن مكنس�تها، حتى ش�رَع العجُل 
يض�رُب ماَء ال�ُمس�تنقع اآلس�ن بقائمَتيِه الخلفّيَتي�ن، فتطايَر 
الوحُل نحو بابا يانما، ومألها من رأِسها إلى أخمص قدَمْي�ها.
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ُفوجَئت الساحرُة الشريرة بحيلة العجل الذك�ّي، ولم تُكْن 
تتق�ّدُم خطواٍت عّدة، حتى ضاعَف العج�ُل من عملِه، فغمَر 
الوح�ُل بابا يانم�ا ُك�لَّها، وبينما انصرفت إل�ى َف�ْرِك عينيها، 
�جاع قد دخ�َل القريَة،  وتنظي�ف حاجبيه�ا، كان العجُل الشُّ
وتوّق�َف عنَد نافذِة بيِت نورا الصغيرة، وراَح يقرُع�ها بقرَنيِه، 
وَي�ُخور: اخُرجوا لس�تقبال نورا الصغيرة، فقد أنقذُت�ها من 

َأْسِر الساحرِة الّشّريرة بابا يانما!
خ�رَج الوالداِن فرَحيِن، وش�َرعا ُيقبِّالِن ابنَت�ُه�ما، وهما ل 
ُيصّدقان أّن�ها ل تزاُل حّيًة ُترَزق، ولم َينَْسيا أن َيشُكرا العجَل 
ما إليه وجبًة من الُعش�ب، وكذلك شكَرْتُه نورا  الطَّّيب، وُيقدِّ

غيرة. الصَّ
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