
 

 

 

    الجلسة الثان�ة 

 التع��ف بحّ��ة الفكر والوجدان والدين والمعتقد
 
 

ي المزمار والطبل 
 أغاين

 
 



 
 
 

ن  التغي�ي  صّناع دورة الثان�ة الجلسة  |  المحلّيني    

 
 

5 6  

ي المزمار والطبل 
 أغاين

 
 Sidsel-Marie Winther Prag و Katherine Cashتأل�ف  

 Toby Newsomeالرسوم التوض�حة من تصم�م   
 

ائح  ي ال�ش
ي يوم من األ�ام" ورسومها التوض�ح�ة ترد �ن

  PowerPointمن  ٢٣-٣�شكل هذە القصة أساس "تم��ن �ن
 الجلسة الثان�ة. 

 

 

ي المزمار والطبل 
 أغاين

 

 

 

 
ي يوم من األ�ام، كانت هناك ق��تان. 

 �ن
 

 
 

 

 
ي الغابة بق�ع الطبول والرقص. فكانوا 

ي تقع �ن �قرعون الطبول عندما  اشتهر أهل الق��ة اليت
ة   ي وضعّ�ة مستق�مة. وكان هناك طبول صغ�ي

ا ع� الجلوس ألّول مّرة �ن �صبح الطفل قادر�
ب شخصان لحملها لشّدة  

�
ة صوتها مدوٍّ تتطل �شبه صوتها األمطار الهادئة، وطبول كب�ي

ن   إ – ثقلها. وكان ق�ع الطبول يرافق كّل تفاص�ل ح�اة القرو�ني
ً

�  من االحتفاالت وصو�
ي تناغم مع أرواح الغابة.  -الحداد  

ي ح�اتهم �ن
 وكان الناس �عتقدون أّن ق�ع الطبول يب�ت

 
 

 

 
ا قار�ي الطبول. فكانوا �جدون أّن ق�ع الطبول   ي الوادي يوم�

ان الق��ة الواقعة �ن
�
لم �فهم سك

ي هذە 
ي �ن ب" البس�ط. وعندما كان يولد صيب الق��ة، كان  تطّف�ي و�ضحكون ع� هذا "ال�ن

ي ع� خ�ط حول عنقد حيت   تد�ه الصيب والدە ينحت مزمارا من الخشب أو العظم ل�ي
 هم  

ً
الممات. وقد استغرق إتقان ألحانهم التقل�د�ة سنوات عد�دة، وكان أ��� الرجال إجال�

ق   الذين كانوا يتقنون عزف المزمار بعذو�ة لدرجة �سحر إله السماء فُيهطل األمطار وُ��ش
 لشمس ع� الحقول. أشّعة ا

 
 

 

 
ي ق��ة  

ن من ق��ة "الطبول" كانوا �ذهبون إ� السوق األسبو�ي �ن وع� الرغم من أّن القرو�ني
ن لم �عتادوا ع� االختالط. كان ق�ع الطبول   ان الق��تني

�
 أّن سك

ّ
"المزمار" لبيع بضاعتهم، إ�

ي السوق. وكان العد�د من أصحاب األ�شاك من ق��ة 
ا �ن "المزمار" يرفضون بيع  ممنوع�

ي "المزمار". 
ّ
 بضائعهم لقار�ي الطبول الذين كانوا �ستاؤون من قرويي

 
 

 

 
ي ق��ة "المزمار". و�ي  

ة، و�ي طفلة وح�دة اسمها "ز�انا"، تع�ش �ن وكان هناك فتاة صغ�ي
ة من عمرها، مرض   ي العا�ش

كانت محب��ة من الجميع لفضولها ولطفها. عندما كانت �ن
ي الع��زة، أنا لن أع�ش ط��ً�. خذي المزمار الذي   والدها، فدعاها ذات يوم وقال لها: "ابنيت
ا." شعرت "ز�انا" بالح�ج، إذ لم �كن من المعتاد أن   ا مع� أرتد�ه وارتد�ه أنت حيت نب�ت دائم�
ي نفسها، "لماذا ال ُ�سمح �ي بالعزف؟" ل�ل

ة  ترتدي الفت�ات المزمار. ول�ن �عان ما قالت �ن
قته حول رقبتها. 

�
 وفاة والدها، أخذت "ز�انا" المزمار وعل
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ي  

ت "ز�انا"، أصبحت تعمل بجّد لمساعدة والدتها ع� زراعة الخضار لب�عها �ن عندما ك�ب
ي ق��تها  

ا ما كان الناس �ن ها كانت مثابرة ولط�فة، غالب�
ّ
ي السوق. وع� الّرغم من أن

كشكهم �ن
ا إقناعها بخلعه، ل�ّنها كانت  يهزؤون منها ألنّها كانت 

�
ترتدي المزمار. وكانوا �حاولون أح�ان

ما سنحت لها الفرصة، كانت "ز�انا" تهرب إ� الغابة وتعزف ع� مزمار  
�
ترفض ذلك. وكل

 والدها. 
 

 

 

 
ي أحد األّ�ام، سمعت "ز�انا" ق�ع طبل خافت. بدافع الفضول، تبعت صوت ق�ع الطبل  

�ن
، بينما كانت أخته  ع�ب الغابة فوصلت  ي

إ� حقل ح�ث كان شاب �ق�ع الطبل و�غينّ
رتهما "ز�انا" من السوق 

�
ن ُ�دع�ان "أونو"   –تقطف الفا�هة من الشجرة. تذك كانا شق�قني

 و"أي��س". 
اختبأت "ز�انا" خلف األشجار و�دأت بالعزف ع� المزمار. وتناغم صوت المزمار مع  

ال قطعة موس�قّ�ة جم�
�
 لة. إ�قاع الطبل فشك

�ت "ز�انا" بحذر من الحقل، فتفاجأ "أونو" و"أي��س"   عندما انتهت األغن�ة، اق�ت
ا مثلهما، لم �كن ُ�سمح لها   ها، تمام�

ّ
ن أن ني

�
برؤ�ة فتاة تحمل المزمار، ول�ّنهما ابتسما، مدرك

ي ق��ة "المزمار". عرضت "أي��س" بعض الفا�هة ع� "ز�انا"، وراح  
بالعزف ع� آلتها �ن

 ون و�عزفون الموس��ت حيتّ حّل المساء. الثالثة يتحادث
 

 

 

 
ي السوق، رأت "ز�انا" صد�قَيها الجد�دين أمام كشك الشاي. وكان 

ي اليوم التا�ي �ن
�ن

ي وجههما، "ابتعدا، �ا قار�ي الطبول القذر�ن!" و�دا "أونو"  
صاحب ال�شك ��خ �ن

ا. وقد شعر ابن صاحب  ا، ول�ّن "أي��س" جّرته بع�د� ال�شك الذي كان �صّب  غاضب�
 الشاي لـ"أونو"، بالخجل. 

 
 

 

 
ي كتب عليها "ممن�ع دخول قار�ي الطبول".   ا من قبل بالالفتة اليت ر "ز�انا" أبد�

�
لم تفك

ء من أ�شاك قار�ي   ي
ا أّي �ش �ا يوم� ها ووالدتها لم �ش�ت

ّ
ها أدركت أن

ّ
وشعرت بالحزن ألن

 الطبال. 
ي تلك الل�لة، تحّدثت "ز�انا" إ� 

والدتها وسألتها عن سبب عدم ذهابهما إ� أ�شاك  �ن
قار�ي الطبول. فأجابت والدتها: "من األفضل أن نتمّسك بما نعرفه"، ول�ّن "ز�انا" لم  

ذ  
ّ

ي كّل مكان، والتلذ
ح�ب بالجميع �ن ي التساؤل عن سبب عدم ال�ت

تفهم ذلك واستمّرت �ن
ي كشكهم

ي يب�عها "أونو" و"أي��س" �ن ا  بالفوا�ه اللذ�ذة اليت � ا. وافقت والدة "ز�انا" أخ�ي
 . ي يوم السوق التا�ي

ي كانا يب�عانها �ن  ع� تذّوق بعض الفوا�ه اليت
 

 

 

 
ك ابن مالك  

�
ل صاحب كشك الشاي، اندلع شجار عندما شك ن ي م�ن

ي هذە األثناء، �ن
�ن

ي  
ي الطبول. وكان صاحب ال�شك أحد أ��� عاز�ن

ي معاملة والدە لعاز�ن
ال�شك، "برون"، �ن

ن ماه��ن، ول�ّن ابَنه   ا. وكان والدە وجّدە موس�قّيني  فخور�
ً

ي الق��ة ورج�
ا �ن ام� المزمار اح�ت

ن "برون" من  
�
ة بالنسبة إل�ه. فمهما حاول واجتهد، لم يتمك كان مصدر خيبة أمل كب�ي

إتقان حيت أ�سط األلحان. و�عد سنوات من إجبارە ع� العزف ومن التعل�قات القاس�ة، 
ّل تقدير للمزمار. وشعر باالنجذاب إ� إ�قاع الطبول البع�د وكان �حلم  فقد "برون" ك
 بح�اة أخرى. 
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ا. وكانوا   ي الغابة للعزف مع�

ي اللقاء �ن
مع مرور الوقت، استمّر "ز�انا" و"أونو" و"أي��س" �ن

ا �حلمون  بوقت �صبح ف�ه الجميع موضع ترح�ب، ح�ث �مكن عزف الطبول   - هم أ�ض�
ي السوق. 

ا �ن  والمزمار عالن�ة، وح�ث �مكنهم عزف موس�قاهم الجم�لة مع�
 

 

 

 
ي كشك الخضار وكانت  

ي كّل أسب�ع، كان "أونو" و"أي��س" يزوران "ز�انا" ووالدتها �ن
�ن

ي أحد األّ�ام، الحظ "أونو" أّن 
ي بدورها الفا�هة والمكّ�ات منهما. �ن والدة "ز�انا" �ش�ت

ي �حملها ع� حزامه. والدة "ز�انا" تنظر   بفضول إ� الطبلة اليت
فقال لها: "هذە �ي الطبلة الضاحكة، فصوتها �جلب السعادة، واألطفال يرقصون  

ا.  �  و�ضحكون عندما أعزف عليها". أثار ذلك اهتمام والدة "ز�انا" كث�ي
ي ذلك  

ا. و�ن ي التجّمع، وسألت "ز�انا" ووالدتها عن طبولهم أ�ض�
و�دأ طّبالون آخرون �ن

ة. انزعج أصحاب األ�شاك المجاورة  ا واتها ��عة كب�ي ليوم، باعت والدة "ز�انا" خ�ن
ي الجزء الخاص بهم من السوق، ول�ّن والدة "ز�انا"  

ي الطبول �ن
ها �ستقبل عاز�ن

ّ
منها ألن

ا أفضل   اء من بعضهم البعض، ل�انوا جم�ع� ه لو كان ب�مكان الجميع ال�ش
ّ
كانت تعتقد أن

 .
ً

 حا�
 

 

 

 
ح عل�ه   ا. فاق�ت بجانب كشكهما، كان رجل عجوز يبيع التوابل، ول�ّن عمله لم �كن مزدهر�

 بالجميع" لتنش�ط الحركة التجارّ�ة ورسمت الفتة  
�
تب عليها "مرحبا

�
"أونو" وضع الفتة ك

 جم�لة للرجل العجوز عليها صورة طبلة ومزمار. 
ا  ا فشيئ� أصحاب األ�شاك اآلخ��ن �قتنعون زادت مب�عات الرجل العجوز و�دأ شيئ�

ي كان �مل�ها الطّبالون    بالجميع" تظهر ع� األ�شاك اليت
�
بالفكرة. و�دأت الفتات "مرحبا

ي السوق. 
 وعازفو المزمار ع� حّد سواء. وازدهر العمل �ن

 
 

 

 
ي  

ا من دخول عاز�ن ء ع� ما يرام. فقد  كان والد "برون" ممتعض� ي
ول�ن لم �كن كّل �ش

ا للتقال�د القد�مة السائدة.   هم تهد�د� الطبول إ� الجزء الخاص به من السوق، واعت�ب
فجمع األشخاص الذين كانوا �شاركونه الشعور نفسه، وقاموا بتكس�ي الالفتات ومضا�قة 

ي السوق وزاد قلق مجلس السوق. 
ي الطبول. وتصاعد التوّتر �ن

 عاز�ن
 

 

 

 
ي مخّطط 

والدە. فقام بدً� من ذلك بالتحّدث هو و�ائع التوابل  رفض "برون" المشاركة �ن
ي  

ي للجميع �ن
العجوز إ� مجلس السوق وأقنعا أعضاء المجلس باستضافة حفل موس��ت

ي الطبول بعد االستماع إ�  
مون قبول عاز�ن

�
السوق، لعّل والد "برون" واآلخرون يتعل

 قصصهم وسماع أغانيهم. 
 

 

 

 
الموس�ق�ة و�دأ الناس يتهافتون من بع�د. و�اع أصحاب  علم الجميع بأمر الحفلة 

ي ذلك اليوم. 
 األ�شاك أ��� من المعتاد �ن

 ع�  
ً

ا جم�� ا، جاء وقت الحفلة الموس�ق�ة. عزف بائع التوابل العجوز لحن� � أخ�ي
ح   ، وغّنت ابنته �ش�د امتنان إلله السماء لموسم الحصاد الجّ�د. و�ش ي المزمار الخشيب

ي األغ ي شبابه. وكان والد "برون" لماذا تعين
ن�ة ال�ث�ي بالنسبة له بعد سنوات من المشّقة �ن

ي الطبول المحتشدين و��ماءاتهم. 
 يتأّمل ب��بة ابتسامات بعض عاز�ن
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دعا الرجل العجوز "أونو" و"أي��س" إ� الم�ح، فقاما ��د قصص عن الطبول وعزفا  

 للروح الراقصة 
�
ا مرحة تك��ما

�
ي مدوّ�ة لشكر روح العاصفة ع� ألحان

لجدول الغابة، وأغاين
الحفاظ ع� سالمة أشجار الفا�هة. وألّول مّرة، بدأ قروّ�و المزمار �فهمون ما تعن�ه  

ي الطبول. تجّهم وجه والد "برون". 
 الطبول لعاز�ن

 
 

 

 
رت  

�
ا، انضّمت "ز�انا" إ� "أونو" و"أي��س" ع� الم�ح. فك � بوالدها، ووضعت  أخ�ي

ا. سكت الجميع و�دت ع�   ي ورثتها عنه ع� شفتيها، و�دأ الثالثة �عزفون مع� المزمار اليت
وجوههم عالمات الصدمة. فلم �سبق لهم من قبل أن سمعوا صوت المزمار والطبول  

ا أو شاهدوا فتاة تعزف ع� المزمار.   مع�
ج لحن االمتنان للشمس والمطر المتصاعد من مزمار  ن "ز�انا"  بتناغم مع إ�قاع  ام�ت

 الت�ار الراقص من طبلة "أونو". 
انتهت األغن�ة و�دأت عيون أعضاء الجمهور تنتقل من واحد إ� آخر. صّفق البعض  

ا. فّجر والد "برون" غضبه ع� "ز�انا" و�خ   ّدد بينما نظر البعض اآلخر بع�د� ب�ت
 "خائن!" قبل أن �غادر. 

 رأسه، ون�ع المزمار من عنقه، ووضعه ع� كشك  نظر "برون" بحزن إ� والدە. هزّ 
 والدە، وغادر الق��ة إ� األبد. 

 
 

 

 
ن بعد الحفلة الموس�ق�ة. هل �جب استقبال الجميع   ي كلتا الق��تني

ة �ن دارت نقاشات كث�ي
ي السماح للفت�ات بالعزف ع� المزمار؟ وهل �مكن  

ة أ�شاك السوق؟ هل ينب�ن
ّ
ي كاف

�ن
ي القروّ�ون غ�ي قادر�ن ع� التوّصل إ�  عزف المزمار 

ا؟ بعد عّدة أشهر، ب�ت والطبل مع�
 اتفاق. 

ي الطبول، ولمس صدق كّل الناس، قّرر مجلس السوق 
ات عاز�ن بعد االستماع إ� خ�ب

 :  التا�ي
 
 جّ�دة!"   

ً
ي السوق معاملة

 "سُ�عامل جميع األشخاص �ن
 

ي كتب عليها "ال  وتّم رفع الحظر المفروض ع� ق�ع الطبول  ي الالفتات اليت
و�زالة با�ت

ق بالعزف ع� اآلالت، فقد رفض المجلس االنح�از إ�  
�
لقار�ي الطبول". أّما ف�ما يتعل

ام المعتقد الصادق الخاّص بكّل   هذا الطرف أم ذاك. وتقّرر بدً� من ذلك أن يتّم اح�ت
 شخص وأن يتمّتع كّل  فرد بحّ��ة اتباع معتقدە. 

 
 

 

 
ي كل أ�شاك  

ب بهم �ن ه ُمرحَّ
ّ
استغرق األمر سنوات عد�دة قبل أن �شعر عازفو الطبول بأن

ي المزمار والطبل،  
ا كّل أسب�ع أغاين السوق. واستمّر "ز�انا" و"أونو" و"أي��س" بالعزف مع�

بت أصابعهم وشاب شعرهم. 
�
 حيتّ تصل

 


