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لسالم  حصل  ماذا 
احلديقة؟! في  ومنار 



الرشطي الصغري
Ashurti Assagheer

¢U١٩

ملاذا تبحث نورة 
عن قطقوط؟!

¢U١٤

ماذا حصل 
لسيارة عيل؟!

¢U٣٤

حكايتي والعيد

¢U٢٦

من هذه الفتاة 
املبدعة؟!

٢

ملحق خاص باألطفال
تصدره مجلة العني الساهرة

مسؤولة التحرير
الضابط املدين/ رشيفة بنت عيل التوبية

الرتجمة
النقيب/ عبدالله بن سعيد  الحاريث

التصميم و التنفيذ الفني
املـالزم/ بدريـة بنت راشد التوبـيـة

الرشطي/ منصور بن حمد الحزامـي

الرشطي/ سلطان بن سيف القاسمي

الرشطي/ محمد بن زاهر الرشيـقـي

الرشطية/ راوية بنت عبدالله الخليلية

التصوير :
الرقيب أول/ سامل بن محمد الشحي

العريف/ بدر بن نارص الرزيقي

املراسالت :
باسم مدير العالقات العامة

القيادة العامة للرشطة

الرشطي الصغري

ص ب: ٣٠٢  الرمز الربيدي: ١١٦
ميناء الفحل

موقع رشطة عامن السلطانية

عىل الشبكة العاملية للمعلومات

www.rop.gov.om 

الربيد اإللكرتوين للملحق

ropkids@rop.gov.om

اقرأ معنا في هذا العدد:

عنن قطقوط؟!

ااململببدعة؟!



مـرحـبـًا
أصدقائي األعزاء 

مرحباً بكم في هذا العدد اجلديد  من الشرطي الصغير ، الذي يحرص على صداقتكم 
ومحبتكم ؛ وكل عام وأنتم بخير مبناسبة العيد السعيد ، ومبناسبة بدء العام الدراسي اجلديد.

أصدقائي ،،
واألمان  السالمة  بشروط  التزامكم  خالل  من  لآلخرين  القدوة  نعم  بأنكم   ، وأثق  بكم  دائماً  أثق 
لتبقوا بخير وعافية ، فكما تعلمون يا أصدقائي ، أنه في أيام األعياد يحتفل اجلميع بهذه املناسبة 
معرضني   ، باملفرقعات  اللعب  مثل:  ومؤذية   ، آمنة  وغير  خاطئة  بطريقة  يحتفل  البعض  ولكن 
أنفسهم خلطر احلروق واإلصابات البالغة ، وقد يتمادى البعض في مثل هذه األلعاب غير مستمع 
للنصيحة، فيؤذي نفسه وغيره ، فأمتنى يا أصدقائي ، أن تبتعدوا عن مثل هذه األلعاب ، وتستمتعوا 

بالعيد مع إخوانكم وأصدقائكم من خالل اللعب باأللعاب اآلمنة .

أصدقائي ..
 ، امللحق  صفحات  إلى  تبعثونها  التي  الرسائل  خالل  من  معنا  وتواصلكم  مبشاركاتكم  أرحب 
وستالحظون في هذا العدد وجود شخصية جديدة ؛ وهو صديقكم منصور الشطور ؛ الذي يفكر 
لِم أصدقاءه كيفية التصرف الصحيح في بعض  دائماً قبل أن يتصرف لكي يضمن السالمة ، ولِيُعَ

املواقف.



فكرة

أحد مقاييس النجاح في حياتك أن تعرف عدد الذين أدخلت السعادة 
الناس  قلوب  على  السعادة  إدخال  في  اآلن  من  فابدأ   ، قلوبهم  على 
بزيارة مريض ، مساعدة محتاج ، بر والديك ، واسأل نفسك كم قلباً 

أسعدت في يومك؟

رسوم الشرطية/ راويه اخلليلية إعداد ضابط مدني/ منى الكليبية
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أصدقائي.. كلكم تعرفون املبخرة التي تضع عليها املالبس 

صناعتها  تتم  كيف  ولكن   ، عليها  البخور  وضع  بهدف 

هذا ما سوف أخبركم عنه.

الفسل  حديثة  الفسائل  من  اجلريد  الصانع  يجلب 

التي  واجلريد   ، حادة  سكني  بواسطة  تسويتها  لسهولة 

وبعد   ، الصانع  يستبعدها  السكني  معها  تتماشى  ال 

حتضير اجلريد أي (اخلوص) وتنظيفه بواسطة (الداس) أي 

از ، يتم وضعه في املاء مدة تتراوح من يومني إلى ثالثة 

أيام ، بعدها يستخرجه الصانع ويبدأ بتقشيره إلى أعواد 

خفيفة ؛ لكي يتم ثنيها على شكل دائري ، وتتكون املبخرة 

من أربعة أعمدة من اجلريد ، ويربط بواسطة حبال الليف 

، وفور انتهاء صناعتها تعرض في األسواق احمللية بقيمة 

خمسة  إلى  (ثالثة  من  تتراوح 

بيت  يكاد  وال  عمانية)  رياالت 

عماني يخلو منها حتى اليوم  

محافظات  معظم  وتشتهر   ،

عماننا احلبيبة بهذه احلرفة.

IIIôô`̀îîÑÑ`ŸG áYÉæ°°U 

إعداد وتصوير رقيب أول/ سالم الشحي
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احلرفة التقليدية



لعبة خاصة بالبنات:
أهداف اللعبة: التعود على سرعة اخلروج من املأزق

عدد الالعبات: غير محدد
كيفية أداء اللعبة: جتلس البنات في دائرة شبه القرفصاء 
 ، صغيرة  حجرة  الدائرة  في  الالتي  البنات  إحدى  يد  وفي 
وتسمى (حصية) تصغير لكلمة حصاة ، وتكون في وسط 
الدائرة بنت ، وتقوم البنت التي بيدها احلصاة بتمريرها من 
حتت رجليها إلى زميلتها التي بجانبها ، ويتم مترير احلصاة 
ً دون أن تراها الالعبة التي بالوسط  إلى جميع الالعبات سرا
حتى ال تستطيع مسك احلصاة من أي العبة ، وإذا مسكت 
الالعبة التي بالوسط أي العبة فإنها حتل محلها وأثناء مترير 
بيدها  التي  للبنت  والبداية   ، جميلة  أهزوجة  يرددن  احلصاة 

احلصاة  منذ بداية اللعبة.

البنت األولى:
يوه يو يوه مرت شهر واليوم 

دارت دارت احلصية واهني دارت احلصية

البنات:
 ثنتني ثنتني احلصية 
ثنتني ثنتني احلصية

وتستمر اللعبة حتى تقرر 
الالعبات إنهاءها.

إعداد وتصوير/ علياء النعمانية

٧

اللعبة الشعبية
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ً ملدرسة بدية للتعليم األساسي (حلقة أولى). شكرا



أحمد بن حارث الهدابي ، ٩ سنوات.
أحب القراءة ، وأحرص على الذهاب للمكتبة من أجل 
مجلة  وخصوصاً   ، االت  أقرأ   ، الكتب  على  احلصول 

الشرطي الصغير.

سجى بنت سالم الفضيلية ٬ ٨ سنوات.
 ً كثيرا أقرأ   ٫ العقل  تنمي  ألنها   ، مفيدة  ٍِءة  القرا
مجالت  قراءة  على  وأحرص   ٫ النوم  قبل  وخصوصاً 

األطفال مثل مجلة فلة ، والشرطي الصغير.

فاطمة بنت قيس البحرانية ، ٨ سنوات            
مكتبات  لدينا  تكون  أن  ومتنيت   ،  ً كثيرا القراءة  أحب 
قليلة  املكتبات  هذه  أن  من  الرغم  وعلى  فيها  لنقرأ 
وبعيدة ، ولكني أحرص على اقتناء الكتب من أي مكان.

محمد بن سلطان البلوشي ، ٩ سنوات

أقرأ القرآن الكرمي بشكل يومي ، كذلك أحرص على 
أسف  بكل  ولكن   ، واالت  العلمية  الكتب  قراءة 

تنقصنا املكتبات التي من املمكن أن نقرأ فيها.

و
٨

لي رأي



حمد بن سعيد املعولي ، ٩ سنوات
عليه  اهللا  صلى  الرسول  حياة  عن  كتاب  أقرأ  حالياً 
ً مثل مجلة ماجد  وسلم ، وأحب مجالت األطفال كثيرا
 ، مفيدة  ألنها  ؛  الصغير  الشرطي  مجلة  أقرأ  كذلك   ،

ولكن ال توجد مكتبات كافية للذهاب إليها والقراءة.

تشتري لي أمي الكتب ، وغالباً ما تكون هديتي كتاب 
ألنها   ، واإلجنليزية   ، العربية  باللغة  القصص  أقرأ   ،
تساعدني على تنمية خيالي وتطوير عقلي ومعارفي.

مرمي بنت جهاد األنصارية ، ٨  سنوات
أحصل علي الكتب كهدية من والدي ، كذلك يحضرلي 
وأقرأ   ، منها  وأستفيد  أقرأها  التي  األطفال  مجالت  أبي 
فهم  على  تساعدني  ألنها  ؛  الصغير  الشرطي  مجلة 

الكثير من األشياء املتعلقة بسالمتي.

عزام بن أحمد الراشدي ، ٩ سنوات
وقت  في  وخصوصاً   ، والقصص   ، الدينية  الكتب  أقرأ 
فهناك    ، الكتاب  معرض  من  الكتب  أشتري   ، فراغي 
كتب مفيدة يجب أن نحرص على قراءتها مثل الكتب 

الدينية والعلمية.

أرام بنت نبراس اليحيائية ، ٨ سنوات

أقرأ من اإلنترنت ، وخصوصآ الكتب واملقاالت ألنه توجد 
الكثير من الكتب ، وطبعاً تساعدني أمي على اختيارها 

، كذلك أحب مجلة فلة ؛ ألنها مجلة لكل البنات.

عهد بنت خالد الراسبي ، ٨ سنوات

٩



رسوم/ مرمي احلسنيةسيناريو الرقيب/ أصيلة العامرية
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Iójó÷G     IQÉ«°ùdG
رسوم الشرطية/ راوية اخلليليةسيناريو/ خلفان احلنظلي

١٤

صحيح إنها جديدة!

لم تعد 
تعجبني

سوف أتخلص من 
سيارتي وأشتري واحدة 

جديدة.

إنها جديدة يا علي ، 
لمَ تتخلص منها؟!

حسنا يا زاهر .. 
ولكن ال تتأخر

أستاذ فهد .. أريد أن 
أذهب ألحصل على 
كشف حساب من 

البنك.

لم تكمل الثالث 
سنوات ملاذا نغيرها؟!

سوف نغير السيارة

لم تعد تعجبني

في وكالة السيارات

٥،٠٠٠ ر.ع

١٠،٠٠٠ ر.ع
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إني أريد أن أشتري مثل 
هذه السيارة يا جابر

إنها رائعة جدا .. 
يجب أن جنربها

ما أخبار جارنا علي 
يا عبداهللا؟!

لقد اشترى سيارة 
جديدة

ال تكن حسودا 
يا حمود

مرة أخرى؟!

إنه يقهرني عندما يغير 
سيارته بدون سبب ، وأنا غير

قادر على تغيير سيارتي
 مثله.

إنها اجلمعة ، هيا بنا 
إلى السوق.

في بيت علي



١٦

دخل علي إلى املنزل وترك السيارة باخلارج ومحركها يعمل.

جلس علي داخل السيارة ليدير محركها.

أين السيارة؟!

ال أدري ، يبدو أنها 
رقت. سوف أتصل  سُ

بالشرطة.
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لقد عثرنا على السيارة في 
أحد املواقف العامة.

نرجوا يا أصدقائي أن 
تساعدونا في معرفة السارق 

ودليل إدانته.

لم جندها بعد.

هل وجدمت سيارتي؟!

 بعد يومني

Bank

Bank



١٨

، ثم توضع  األواني اخلاصه بخبزها  في  وتوضع   ، تعجن جميع املواد 
داخل الفرن مبساعدة من هم أكبر منا سناً ، وبالهناء والعافية.

كوبان من الطحني

كوب من الزيت

ملعقة خميرةكوب من احلليب

كوب من السكر

بيض

البرتقال
غني  وهو   ، كثيرة  فوائد  على  البرتقال  يحتوي 
تثبيت  على  يساعد  الذي   (C  ، (ث  بفيتامني 

الكلس في العظام.

:á`≤jô`£dG



نورة تبحث عن قطقوط داخل البيت

أين أنت يا قطقوط؟!
لقد حان موعد
 االستحمام

هيا أيها الكسول ،
اجلو حار وعليك 

االستحمام.       

لقد أصبحت
نظيفاً 

ال أحب
االستحمام

اعذرني يا قطقوط
كدت على وشك الغرق

مياووووو

إني أغرق..
سوف  أموت

النظافة جميلة ،
ولكن ليس على يد نورة..

مياوووو

رسوم الشرطية/ راوية اخلليلية

١٩



* مـن يزرع املعروف يحصـد الشكـر.
          

* ليسـت السعادة في أن تعمـل دائمـاً
مـا تريـد بل في أن تريـد ما تعملـه.

 
* الصداقـة بئر يزداد عمقا كلما أخذت منه.

 
املوجود. تفقد  ال  حتى  املفقود  في  تفكر  ال   *
الراحة. وسادة  من  خير  املطمئن  الضمير   *

* توفي الرسول الكرمي صلـى اهللا عليه وسلم
  وعمــره ثالثة وستـون عامـــاً.

املؤمنني أم  خويلد  بنت  خديجة  املسلمات:  أول   *
وسلم). وعليه  اهللا  (صـلى  اهللا  رسول  زوجة   

* أطول آيـة في القــرآن الكــرمي؟ 
  آيـة الدين وهـي اآلية ٢٨٢ من سورة البقرة.

* ما أعظـم سورة في القــرآن الكــرمي؟ 
  سـورة الفـــاحتة.

 
تنمــي  القراءة  كثرة 
عقلك ، وجتعلك تتعلــق  
املفيـدة  الكتب  فــي 
وكيفيـة التعامـل معها 

طول حياتك.
 

حـــكــم
لي ي ي في يي االلللررسسسسوووولللل ااالللككككررميميمي صللـىى اااهللاهللاهللاهللاهللا ععللييهههه* تتووففففي  هللاهللاهللا

ااً عاا ن ت ثثثالالالثثةةةة عععععع
ميمي يي

ديـنـي حـيـاتـي

!!!º`∏`©`J π`g
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طعـة
سـان ٢٠٦ ق

ظـام في جسـم اإلن
دد الع

* ع

  عظـم.

قــري في
ود الف

لعمــ
عــدد فقـرات ا

 *

ــــرة.
ســان(٣٣) فقــ

  اإلن

خــرج
ـع أن ي

الذي يستطيـ
حيــد 

وان الو
* إن احلي

حــــر.
ــارج هو جنـــم الب

تــه إلى اخل
  معد

ــــار.
ب الويج

سمــى بيت الكلــ
* ي

ـربون.
كــــ

ـــد ال
ت ثانــي أكسي

النبــا
* يتنفس 

مفيدة
علومــات 

م

تستمر  فال   ، النـاس  بني  التعامـل  أساس  هو  الصــدق 
العالقــة دوماً إال لو كـانت مبنية على الصــدق.
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٢٢

رسوم/ محمود البطاشي سيناريو/ غالية احلجرية

في كل صباح كانت تخرج البطة مع صغارها للبركة ليلعب 
.ً الصغار وميرحون في املياه فقد كان الصيف حارا

بطوطة انتبهي!!

بطوطة احذري 
كي ال تقعي!!

بطوطة ال تفعلي 
هذا!!

هممم

ستفتح املدرسة 
قريباً ، فأرجوا منكم 
االستعداد لاللتحاق 

بها. 

وماذا نستفيد يا 
أمي من ذهابنا 

للمدرسة؟؟ فاللعب 
بالبركة ال يعوض.

على العكس ، ففي املدرسة 
ستتعلمون الكثير ، وإذا كنتم 
من املتفوقني ستحصلون على 

الهدايا.

بعد أيام قليلة خرج صغار البطة يحملون حقائبهم ، متوجهني للمدرسة ، 
وفي الطريق تخلفت عنهم بطوطة العنيدة.



٢٣

انظري يا أمي ، 
لقد حصلت على 
شهادتي ، ومعها 

هدية.

وأنا أيضاً!!

بعد مرور شهر

في صباح اليوم التالي

وأنتِ يا بطوطة 
هل استفدت من 

عنادك بشيء؟!

أمي ، لم أكن أعلم أن املدرسة 
رائعة لهذه الدرجة ، وأعدك أن 

أترك العناد ، وأكون مطيعة ، فأنتِ 
تعلمني ما هو األفضل لنا.



á°Vhô`dG ‘ ÉfCG™æ°UCG ∞«c
IÒ¨°üdG »à£b

األدوات املطلوبة:

( ورق أسود مقوى+ ورق ملون(أخضر 
وأبيض ووردي)+ مقص+ لصق+ قلم 

رصاص+ قلم أسود.

12

4 3

- أثني أطراف الورق املقوى بهذه 
الطريقة.

- ألصق مالمح القطة على 
وجهها.

- أرسم شكل القطة ورأسها، 
وأرسم األنف ، والفم ، واألذنني 

والعينني على شكل مثلث 
والشوارب على شكل مستطيل 

ثم أقصهم.

٢٤

إعداد وتصوير/ شيخة الشريقية



5

6

- ألصق رأس القطة على 
جسمها.

- ألصق ذيل القطة.

واآلن أصبحت قطتي 
الصغيرة جاهزة.

ً لصديقة الشرطي الصغير/ شكرا

مالك بنت سالم بن راشد احلديدية

٢٥



أصيلة بنت محمد بن منصور الهنائية ، عمرها ١١ سنة.

قرية  مبدرسة  ثابت  بنت  جميلة  مبدرسة  اخلامس  بالصف  تدرس 
اخلوض.

علب  بتصميم  تقوم  حيث   ، اآللي  باحلاسب  التصميم  حتب 
الهدايا واألظرف بأشكال مختلفة ، وجميلة ، وتستخدم جلميع 
املناسبات ، ويقوم والديها بتشجيعها على ذلك ، وهما من قاما 
التصميم  وعملية   ، اآللي  احلاسب  استخدام  كيفية  بتعليمها 
، ومتتلك أصيلة عدة هوايات منها: الرسم ، والتزلج ، والتصوير 
 ، املدرسة  أقامتها  مسابقات  عدة  في  شاركت  وقد  الضوئي. 

وحصلت على مراكز متقدمة.

٢٦

إعداد / موزة بنت يوسف السعودي



٢٧

 á∏FÉY ‹ ¿ƒμJ ¿CG »≤M øe
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انضمت سلطنة عمان إلى اتفاقية حقوق الطفل مبوجب املرسوم السلطاني رقم ٩٦/٥٤.
شـكـراً إلدارة املـدارس املـتـحدة



٢٨



٢٩



سيناريو/ أصيلة العامريةرسوم/ مرمي احلسنية

٣٠



الصيفُ آتى يا إخوتي
                       هيا منالؤه بِتفاني

زمٌ وبهِ نشاط فيه عَ
                             وبهِ فَيضٌ من وِجداني

ُ يومي بعدَ الفجرِ أبدأ
                         وصالتي دوماً تغشاني

فبها أوقاتي ال تفنى
                        والربُّ يباركُ إميانِي

وأُقبِّلُ يديّ أُمي وأبي
                        فهما نورٌ وَسطُ كياني

وأرتب أشيائي وحدي
                       فاهللاُ بهذا أوصاني

مُ يومي بسرورٍ وأنَظِ
بٍ وتفاني                        جزءٌ في لَعِ

وأُخصص وقتاً لدروسي

                            ال أنسى درسَ القرآنِ

 ∞«°üdG
≈JBG

شعر املالزم أول/ محمد الهشامي

٣١



عــنــدي  ســـؤال؟ 

رسـوم الرشطية/ راوية الخليلية

*نسيـان األكـل علـى النـار 
*تسرب الغــاز من املطبـخ 

*األســالك الكهــربائيــة املكشــــوفـة.

مـا أسـبـاب احلـرائـق املـنـزلية؟
---------------------------------

 ما القواعد أثناء وجودنا في السيارة؟
-------------------------------------

كيف أسعف صديقي في حالة الرعاف؟
-----------------------------------------

*يجلس املصاب ومييل رأسه للخلف. 
*يضغط على فتحتي األنف فوق العضمة لعدة دقائق.

 *ينظف األنف بقطعة شاش متتص الدم.

*أركــب السيــارة بالهــدوء.
*ألبــس حــزام األمــان.

مرمي اجلابرية

 أيهم بن داود املعشري

وهب بن حيدر اللواتي

٣٢



٣٣

اسمي أحمد بن محمد اخلروصي ، عمري ٣ سنوات.
أهوى مشاهدة الرسوم املتحركة ، وقناة طيور اجلنة.

أمتنى أن أصبح ضابط شرطة عندما أكبر.

اسمي الزهراء بنت محمد اجللندانية ، عمري ٨ 
سنوات. هواياتي الرسم ، وكتابة القصص.
أمتنى أن أصبح معلمة ، لكي أعلم األطفال.

اسمي أيوب بن خلفان اجلابري ، عمري ٥ سنوات. 
هواياتي ركوب اخليل ، ومتابعة كرة القدم. أمتنى
ً بسالح اجلو السلطاني العماني. أن أصبح طيارا

اسمي سارة بنت إبراهيم الكلبانية ، عمري
٥ سنوات. هواياتي قراءة القصص ، والرسم 

والتلوين. أمتنى أن أصبح مهندسة عندما أكبر.

محمد اخلروصي ، عمري ٣٣ سسسسسننننننوووووواااااااااتتتتتتت.........
ةة ااجل ط اة ق كة امل

أحـالم صغيرة



أصدقائي األعزاء ، أعرفكم بنفسي ، اسمي فاطمة ، عمري ٩ 
سنوات ، وقبل كل شيء أقول لكم عيدكم مبارك رغم أنه رمبا 
ً ، ولكن ألن ما سأحدثكم عنه ذكرياتي مع العيد  يكون متأخرا
أن  وخصوصاً   ، وأخوتي  عائلتي  مع  جميلة  أيام  عشت  لقد   ،
عيد الفطر يأتي بعد رمضان ، فأنا رغم حرارة اجلو لكني صمت 

بتشجيع والدي.

والدي  وبدأ   ، العيد  بشائر  بدأت 
كانت  التي  الفطر  زكاة  بتوزيع 
ره  قدّ األرز  من  مقدار  عن  عبارة 
الزكاة  توزيع  في  وبدأنا   ، والدي 
إحساساً  كان   ، الفقراء  على 

رائعاً يدل على التعاون واحملبة.

ولكني   ، صعبة  البدايات  كانت  لقد 
الكرمي  الشهر  إكمال  استطعت 
 ، التحدي  وكسبت  بأكمله  وصيامه 
وأحضر   ، للعيد  االستعداد  بدأنا  لقد 
املالبس  واشترينا   ، العيد  خروف  أبي 

اجلديدة.

عيدكم

ر
٣٤

مبارك



هالل  رؤية  ثبوت  إعالن  ننتظر  التلفاز  شاشة  أمام  جلسنا 
ثبوت  مت  حتى   ، وانتظار  ترقب  حلظات  كانت   ، شوال  شهر 
الرؤية ، وبدأت التبريكات والتهاني بني أفراد عائلتنا ، وبدأت 
كانت  والعائلة.  الصديقات  مع  اتصاالتها  إجراء  في  أمي 
ليلة العيد من أجمل الليالي كنت أنتظر الصباح كي يأتي 
سريعاً، جلست على سريري أنتظر وأحلم بغدٍ حتى غلبني 

النعاس ومنت.

صباح  أي  عن  مختلفاً  العيد  صباح  كان 
وسلمنا  اجلميلة  مالبسنا  لبسنا   ، آخر 
العيدية.  أبي  وأعطانا   ، وأبي  أمي  على 
أبي  ذهب  ثم   ، العرسية  طبق  أكلنا 
وأخوتي إلى صالة العيد ، بينما نحن في 
انتظارهم للذهاب إلى بيت جدي وجدتي.

العائلة  بيت  في  جميالً  يوما  قضينا 
ذلك  وبعد   ، العيدية  اجلميع  وأعطاني 
 ، هناك  ولعبنا  احلديقة  إلى  ذهبنا 
أخي  كان   ، اللذيذة  احللويات  وأكلنا 
أخبرته  ولكني   ، املفرقعات  شراء  يريد 
ودون  بسالم  العيد  فمر  خطأ  ذلك  أن 

مخاطر.
يعيدها  أن  عسى   ، جميلة  أيام  كانت 

٣٥اهللا عليكم ، وعيدكم مبارك.



٣٦

ما الذي يخرجك في مثل 
هذا الوقت.

ذهب مني النوم فخرجت 
أبحث عنه.

متى يقع الزلزال؟!
وملاذا؟!

ألن األرض تصاب ببرد شديد ، 
فتعطس ويحدث زلزال.

رسوم/ محمود البطاشي



٣٧

مما تشكو؟!

هل هو بارد؟!

بسيطة سأعطيك هذا الدواء 
إشربه فهو مفيد للعني.

هل عندكم ثلج؟!

نعم

عندما أنام ال أرى
شيئاً أمامي



يحكى أن رجآل كان عنده ابنة جميلة اسمها بدور ، وكان عند أخيه ابن يريد أن يتزوجها، لكن أباها رفض 
الوقت  بعض  مضي  وبعد  بالشجاعة.  مشهور  كان  ألنه  ؛  بعيدة  بالد  من  مسرور  اسمه  شاب  من  وزوّجها 
اشتاقت بدور إلى زيارة أهلها ، فطلبت من زوجها أن يرافقها في الطريق، فوافق على الفور أن يبدأ رحلتها 
بعد أن يرتب عمله أثناء غيابه ، وأعد بعض الهدايا من أغنامه ألصهاره، كما أعد أحد جياده األصلية للرحلة.
وبينما هما في الطريق هبط عليهما الليل ، فقررا املبيت بجوار شجرة على أحد جانبيه، حيث أقاما خيمتهما 
ً تتوهج من بعيد ، فعرف أن هناك  ً لتطهو عليها بدور عشاءهما. وأثناء ذلك حملا نارا وفرشاها وأراد أن يوقدا نارا
يذبح  ريثما  منهم  نار  شعلة  لتجلب  إليهما  تذهب  أن  بدور  من  مسرور  فطلب  بجوارهما،  يبيتون  أشخاص 
 ، الطرق  اع  قطّ إال  ليسوا  أنهم  اكتشفت  إليهم  وصلت  ما  إذا  حتى  الزوجة  فذهبت  للشي.  ها  ويعدُّ الشاة 
والحظت فرحتهم ألنهم ظنوا أنهم قد حصلوا على امرأة أتت إليهم برجليها . لكن أكبرهم سناً حذرهم: ال 
تغركم هذه املرأة ، وال تظنوا أنها صيد سهل ؛ البد وأن وراءها أشخاص أرسلوها ؛ ليتحرشوا بنا فتكون سبباً 

وتركوها  مشتعلة  حطبة  وأعطوها  فخافوا  علينا.  القضاء  في 
متضى. وعندما وصلت عند زوجها أعدت الطعام ونام اجلميع. وفي 
وزوجته  زوج  مجرد  أنهما  الحظوا  قد  الطرق  قطاع  كان  الصباح 
يريدون  منهما  واقتربوا   ، الطريق  عليهما  يقطعوا  أن  فطمعوا   ،
وجمعا  خيمتهما  طويا  قد  وبدور  مسرور  وكان  مهاجمتهما. 
ً أدرك نيات  أغنامهما واستعدا الستئناف الرحيل ، غير أن مسرورا
هؤالء األشرار.  نزل على جواده وطلب من بدور أن متسك بلجامه 
يطمع  من  كل  الطرق:  قطاع  في  وصاح  يده  في  سيفه  وجرد   ،
في أخذ اجلواد واملرأة فليتقدم. وكان هو راجال وهم فوق خيلهم 
،وكلما تقدم واحد منهم قتله بسيفه. حتى لم يبقَ إال أكبرهم 

ً سابقا. سناً ، فقالت بدور ملسرور: أترك هذا الرجل ألنه قال خيرا
فأخلى سبيله ، فلكز حصانه ليعدو بأقصى سرعة وهو اليصدق 
وأخذها  قتلهم  الذين  أسلحة  جمع  فقد  مسرور  وأما  النجاة. 

معهم واستأنف رحلته مع زوجته.

رسوم/ محمود البطاشي



وملا وصال إلى بالد أصهاره سألها عن مكان مزرعة والدها ، ألنه لم يُرد أن يصل باألسلحة إلى بيت أبيها ويريد 
إخفاءها في املزرعة ، فدلته على إحدى مزارع أبيها حيث أخفى األسلحة وبات مع زوجته فيها. وفي الصباح 

ذهب مسرور مع زوجته إلى بيت صهره ، ولم يخبره مبا حدث في الطريق، وكذلك فعلت بدور.
وحني شاهد عم بدور أنها وصلت مع زوجها مسرور حترك احلقد والغضب في قلبه مرة أخرى.  وكان أخو والد 
غوالً  باحلديقة  ألن  إليه  الوصول  يستطيع  أحد  ال  لكن  جميل  قصر  وسطها  في  كبيرة  حديقة  ميتلك  بدور 
فيها  يعيش  التي  القصر  حديقة  من   ً ثمرا يحضر  أن  ابنته)  (زوج  شمجه  يقنع  أن  أخيه  إلى  فأشار  قبيحاً. 
الغول. وعندما طلب والد بدور من مسرور إحضار التمر من احلديقة لم يتردد حلظة واحدة رغم ما كان يعرفه 
من أنها حديقة مهجورة يسكنها الغول. لهذا سرعان ما اصطحب معه حمار ه ليضع عليه التمر ، وعرج 
على مزرعة صهره حيث أخذ أحد السيوف التى قد طمرها هناك. وعندما وصل إلى احلديقة وقطف التمر 
وضعه على احلمار وتركه يعود وحده، أما هو فصعد القصر يتفرج عليه. ظل مسرور يترقب عودة الغول حتى 

أحس بدخوله ، فاستل سيفه وتهيأ للحظة احلاسمة ، فهجم عليه و قتله. 
وبذلك احتل مكانه في القصر وأصبحت احلديقة حديقته ، وظلوا يخافون االقتراب منها. وطالت مدة بقائه 
باحلديقة حتى يئست زوجته من عودته وظنت أنه رمبا يكون قد مات، وذلك في الوقت الذي كان عمها يلح فيه 

ً. وفي ليلة العرس رأى عريسها فأر فاستل سيفه  عليها أن تتزوج إبن عمها ، حتى وافقت أخيرا
وقطعه نصفني ، وطلب من بدور أن حتمل الفأر املقطوع إلى أبيها لتريه شجاعة عريسها 

ل  ، لكنها لم تذهب إلى بيت أبيها بل ذهبت إلى احلديقة حيث مسرور قائلة: أُفضِّ
عى الشجاعة ، ويحرص أن يعلنها  ً ويدّ املوت حيث مات زوجي ، فهذا قتل فأرا

في  أسلحتهم  طمر  ثم  الفرسان  من  مجموعة  قتل  وزوجي   ، ألبي 
مزرعة أبي حتى ال يعلم أحد. وعند اقترابها من احلديقة فُتح 

الباب واستقبلها زوجها أحر استقبال ، فاحتضنته وهي 
تكاد تطير من الفرح ، وبينما اعتقد اجلميع أنها 
وبدور  مسرور  كان   ، زوجها  اختفى  كما  اختفت 
يعيشان في قصر واحد واحلديقة في هناءٍ و ثبات ، 

تخدمهما اجلاريات ، وخلفا الصبيان والبنات.

هذه القصة مستوحاة من قصص التراث العماني.

تنويه/ حكاية أسمى املنى املنشورة 
كتاب  من   ٣٢ السابق  العدد  في 
حكايات جدتي لفاطمة الهنائية.
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أعطي  ما  إذا  ما  ملرض  شافٍ  دواء  فهو   ، حدين  ذو  سالحاً  الدواء  يعد 
في حدود اجلرعة التي يصفها الطبيب ، أما إذا زادت كمية الدواء عن 
اجلرعة احملددة عن طريق اخلطأ أو القصد فإنه يكون سماً في اجلسم 
ال بد من التخلص منه ، وهنا تأتي أهمية اإلملام باإلسعافات االولية 

للتسمم باإلدوية.

  خطوات اإلسعافات األولية : 
أصدقائي الصغار عند رؤيتك شخص تسمم بفعل جرعة زائدة من الدواء ال بد لك من إتباع 

اخلطوات التالية ؛ لتستطيع املساعدة في إنقاذ حياة اآلخرين: 
صندوق  في  الطبي  الفحم  جتد  أن  حاول  ما  شخص  على  التسمم  عالمات  رؤيتك  عند  أوالً 
اإلسعافات األولية وإعطاءه له ليمتص السم من جسمه. (يجب وضع الفحم الطبي في 

صندوق اإلسعافات األولية حتسباً للطوارئ).
احتفظ مبا يوجد بجانبه من علب للدواء و املواد التي تقيّأها لتحليلها في اتبر الطبي .

اتصل  أو  للمستشفى  بنقله  ليقوم  أحد  بإستدعاء  قم  للوعي  املصاب  فقدان  حالة  في 
نقله  ثم  ومن  للمصاب  املتقدم  األولي  باإلسعاف  ليقوموا   (٩٩٩٩) الرقم  على  باإلسعاف 

للمستشفى .
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