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عزیزي القارئ،
ھذه قصة رحلة أدھم وأسماء إلى أمریكا الجنوبیة.

 ھم شباب صغار عاشوا طوال عمرھم على أحد الحصاالت
أدھم وأسماء

 بغطاء زجاجي في متحف االدخار بمدینة تورینو اإلیطالیة.
 تكشف لنا مجموعة رائعة تتكون من حوالي المحصنة

 عائلة ”تانا“ لمتحف االدخار بتورینو، كما قصة أدھم وأختھ أسماء
 تم تجمیعھا من بالد 1700 حصالة تبرعت بھا

تستعرض القصة تشكیلة من الحصاالت المدھشة
مختلفة.

 قصة أبطالنا الصغار فرصة لألھالي أن یقضوا أمسیة ممتعة مع
 وإصالح مفاھیم قدیمة عن إدارة األموال تعطي

صغارھم وتعلم مفاھیم جدیدة
بطریقة شیقة وممتعة.

 یوجد في الصفحة األخیرة قصیدة غنائیة تشمل كل المفاھیم التي
كما

تطرحھا القصة
نأمل أن تستمعوا بقراءة ھذه القصة كما استمتعنا بتألیفھا...
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أصحابنا أدھم وأسماء طول عمرھم عایشین على حصالة عتیقة في متحف
االدخار في إیطالیا بقالھا سنین وسنین. میعرفوش حاجة عن الدنیا غیر

الحصالة اللي ھما عایشین علیھا. بس ھما طول عمرھم بیحلموا إنھم
یركبوا طیارة وتطیر بیھم في السما وتاخدھم لكل حتة في الدنیا.

الحصالة اللي جنب حصالة أدھم وأسماء كانت على شكل الكرة األرضیة
وكانت بتلف حوالیھا طیارة. وجوا الطیارة دي كانوا عایشین جیران أدھم

وأسماء. ”یا بختھم!“ أدھم قال ألسماء أختھ، ”أكید السفر ده حاجة جمیلة”.
أسماء ھي كمان نفسھا تسافر زي أخوھا، ”احنا لو سافرنا ھنشوف أماكن

جدیدة ونعیش مغامرات ممتعة!“
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أدھم وأسماء قعدوا أیام كتیرة بیلفوا على الحصاالت اللي موجودة في
المتحف عشان یلموا الفلوس اللي محتاجینھا للسفر

بس ازاي أدھم وأسماء یقدروا یسافروا؟ الموضوع شبھ مستحیل... ھما
طول عمرھم عایشین في المتحف وعمرھم ما خرجوا منھ. أدھم وأسماء
كانوا محتاجین نصیحة، فراحوا للجدة ”فوزیة”. الجدة فوزیة عایشة في

أقدم حصالة في المتحف ودایما بتحب تساعد كل سكان المتحف. لما أدھم
وأسماء قالوا للجدة إنھم عایزین یسافروا، سكتت شویة وبعدین قالت: ”على
فكرة یا والد، أنا كمان قضیت عمري كلھ في المتحف وعمري ما خرجت

منھ، بس لو ھدیكم نصیحة، حوشوا فلوس عشان تعرفوا تسافروا“
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وفي لیلة من اللیالي، أدھم وأسماء كانوا نایمین، ومحدش عارف اللي
حصل ده كان بسبب سحر وال تعویذة وال دعوات أدھم وأسماء الكتیرة، بس

ھما تاني یوم صحیوا ولقوا نفسھم أشخاص حقیقین من لحم ودم! أدھم
وأسماء كانوا في غایة السعادة...أخیرا ھیحققوا حلمھم ویسفروا!

أدھم وأسماء كان عندھم مشكلة! ھما مش عارفین یسافروا فین؟ قعدوا
یفكروا كتیر وبصوا على خرایط كتیر من اللي موجودة في المتحف لحد ما

قرروا...ھما ھیسافروا لقارة أمریكا الجنوبیة!
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أول حاجة عملوھا أدھم وأسماء ھما انھم لقوا شنطة لونھا بني في المتحف
عشان یحطوا فیھا الفلوس اللي حوشوھا. والحقیقة المبلغ اللي حوشوه

مكانش وحش. ساعتھا افتكروا كالم الجدة فوزیة لما قالتلھم: ”قرش على
قرش فلوسكم ھتكبر. حوشوا عشان لما تحتاجوا الفلوس تالقوھا“

أدھم وأسماء كانت الفرحة مش سایعاھم وھما في التاكسي رایحین المطار.
أول لما وصلوا اشتروا تذاكر السفر. أدھم وأسماء قرروا انھم ھیروحوا

البرازیل!
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أدھم وأسماء شافوا حاجات كتیرة كانت جدیدة وغریبة في المطار. فیھ
واحد مثال، كان شكلھ مبسوط جدا وھو البس البرنیطة بتاعتھ ونضارة

الشمس وشكلھ رایح یسافر إجازة ھو محوشلھا ومستنیھا بقالھ كتیر.

رقم الرحلة بتاعت أدھم وأسماء كان AZ674. وھما في الطیارة مستنیین
اإلقالع، شافوا الطیار وھو داخل الكابینة بتاعتھ. أسماء قالت ألدھم: ”بص

الطیار ده! ده شبھ الطیار اللي صورتھ متعلقة عندنا في المتحف“
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”الطیران ده أحلى حاجة في العالم!“ أدھم وأسماء كانوا فرحانین جدا وھما
في الطیارة! السما مالھاش سقف والسحب كأنھا جبال من القطن. حتى لما

بصوا من الشباك على البحر تحتھم لقوه مبیخلصش!

بعد ساعات وھم في الھوا، ابتدت الطیارة تنزل واحدة واحدة، وفعال بعد
شویة الطیارة نزلت في ”مطار أنطونیو كارلوس جوبیم الدولي“ في ریو

دي جانیرو 
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أول لما طلعوا من المطار، لقوا واحدة بتبیع فاكھة. شكل الفاكھة كان حلو
بس ھما كانوا مستغربین لبس الست جدا. بس بردو الحقیقة، أدھم وأسماء

مشافوش أي حاجة في العالم ده غیر المتحف بتاعھم، فطبیعي انھم یشوفوا
حاجات غریبة على عینیھم. بس الست طلعت لذیذة وجدعة معاھم لما

القیتھم مش من البرازیل وقررت تفضل معاھم عشان تفرجھم على البلد.
أسماء طلبت من الست انھا تساعدھم في الفلوس اللي معاھم عشان خایفین

انھا تخلص. 

الست البرازیلیة نصحت أدھم وأسماء نصیحة حلوة جدا. قالتلھم یحطوا
خطة لمصاریفھم في الفترة اللي ھیقعدوا فیھا في البرازیل. یعني یشوفوا
ھما قاعدین كام یوم، ویخصصوا مصروف أكل وشرب وبیات لكل یوم.

الست البرازیلیة كمان قالتلھم إنھم لو قدروا یحوشوا من مصروف كل یوم
شویة، ممكن یشتروا ھدایا ألصحابھم وھما مروحین. الست كمان قالتلھم

إنھم المفروض یشیلوا مبلغ على جنب للطوارئ، ألنھم في بلد غریبة
وممكن یحتاجوا الفلوس دي. الست قالتلھم ”على رأي المثل، القرش
األبیض بینفع في الیوم األسود“ أدھم وأسماء وعدوھا انھم ھیسمعوا

كالمھا.
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أدھم وأسماء طلعوا شاطرین جدا في إدارة فلوسھم. عشان یحوشوا من
المبلغ اللي معاھم، كانوا بیباتوا ساعات في خیم بدل الفندق، وكانوا

بیتعزموا ساعات عند الناس اللي من البلد اللي بیقابلوھم. قدروا كمان
إنھم یتعرفوا على شویة من عادات والتقالید بتاعت البرازیلیین.

وألنھم عرفوا یحوشوا من فلوسھم، أدھم وأسماء قدروا یكملوا الرحلة
بتاعتھم واشتروا تذاكر قطر تودیھم على دولة تشیلي.

وھما راجعین من تشیلي، لقوا مركب رایحة على بیرو ممكن تعملھم
تخفیض لو اشتغلوا جزء صغیر من الیوم على المركب.
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المركب نزلتھم في بیرو. ھناك سمعوا كالم حد نصحھم انھم یشتروا تذاكر
االتوبیس السیاحي عشان باخدھم ”وادي أوروبامبا“ ویوصلھم بعد كده

”ماتشو بیتشو“ المدینة التاریخیة لشعب االنكا. المنظر حوالیھم كان
مبھر وحسوا انھم رجعوا في الزمن! وھما ھناك، عرفوا ان شعب اإلنكا
كان بیستخدم الصدف كأنھ فلوس ألنھم كانوا بیعتبروا الصدف أغلى من

الذھب.

لألسف، الرحلة بتاعت أدھم وأسماء كانت بتخلص، بس ھما كانوا
مبسوطین ألنھم عرفوا ینظموا فلوسھم، وقدروا كمان یروحوا أماكن
جمیلة كتیر وشافوا حاجات مبھرة. أكید نفسھم یكملوا الرحلة بدل ما

یرجعوا یتحبسوا في المتحف تاني

أسماء قالت ألدھم ”تصدق احنا فعال اتعلمنا حاجات كتیر في الرحلة. لما
حطینا أھداف لنفسنا زي اننا نحوش للرحلة، عرفنا نحققھا. طب ایھ رأیك

بقى ان احنا عشان من األول حددنا اھدافنا، فضلنا مركزین معاھم
وحققناھم. وعموما، لو الواحد عایز یغیر رأیھ، ممكن یغیر رأیھ. یعني

احنا مثال مكناش ناویین نروح بیرو بس غیرنا رأینا وروحنا”.
أدھم رد علیھا وقالھا: ”مش بس كده، ده احنا عشان كنا حریصین على

الفلوس ومش بنبعزقھا، قدرنا نشوف أماكن وحاجات أكتر بكتیر من اللي
كنا بنحلم بیھا“
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خالص، جیھ وقت الرجوع للمتحف. وھما قاعدین في الطیارة، كانت بنت
من سنھم قاعدة جنبھم. وكانت شایلة معاھا حصالة فیھا فلوس كانت

مشغولة جدا وھي بتعدھا لدرجة انھا ماخدتش بالھا ان فیھ حد كان قاعد
جنبھا أصال

لما أخدت بالھا من أدھم وأسماء، ابتسمت لیھم وعرفتھم بنفسھا: ”أنا
اسمي حفیظة حفظي محفوظ وانا شاطرة جدا في التحویش. الفلوس اللي

شوفتوني بعدھا دي انا كنت ھصرفھا في االجازة، بس قدرت احوشھا
عشان أقدر اسافر السنة اللي جایة وأزور قرایبي“

أدھم طلب منھا تدیھم نصیحة ممكن تساعده یخلي بالھ على فلوسھ. ردت
علیھ حفیظة: ”اوعى تفتكر إني بحوش عشان انا بخیلة وبحب الفلوس،
بالعكس، أنا بحوش عشان استخدم الفلوس في إني اعمل الحاجات اللي

بحبھا“
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حفیظة أخدت بالھا ان أدھم وأسماء مستغربین من شكل الحصالة اللي ھي
شایلة فیھا الفلوس، فقررت توریھم الحصالة بتاعتھا اللي لقوا انھا

متقسمة من جوا. حفیظة قالتلھم ”أنا أھلي علموني من وأنا صغیرة ابقى
مسؤولة واعتمد على نفسي عشان احقق احالمي.

عشان كده ھما جابولي الحصالة دي عشان أقدر احافظ على الفلوس اللي
باخدھا لما بساعدھم في البیت.“

”انا دلوقتي بحوش عشان اسافر في االجازة اللي جایة وكمان عشان
اعرف اتفسح واخرج. بس أنا كمان عارفة ان فیھ ناس ھي كمان نفسھا

تسافر وتخرج بس مش معاھم فلوس، عشان كده دایما بتبرع بجزء
صغیر من اللي بحوشھ عشان بحب اساعد الناس“
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أدھم أسماء كانوا مبسوطین انھم روحوا. في الرحلة بتاعتھم شافوا أماكن
جمیلة واتعرفوا على أصحاب جداد واتعلموا حاجات كتیرة!

وفي اللحظة دي، قرروا انھم الزم یسافروا تاني لبالد جدیدة ویقابلوا ناس
لیھم لغة وعادات مختلفة عنھم؛ بس عشان یعملوا كده، محتاجین

یحوشوا األول!

أدھم وأسماء كانوا خایفین انھم ینسوا الحاجات اللي اتعلموھا من
رحلتھم. فأسماء قالت ألخوھا أدھم: ”احنا محتاجین نغنیھا في أغنیة

 عشان مننساش“
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أحالم كتیر في دماغي
زادوا واحد قبل ما انام

ھما صحیح أحالم، بس التخطیط قدام
مع صبر وعزیمة وجسارة

قریب ھملى الحصالة
ھحوش النھاردة فتفوتة

وبكره حتة بسكوتة
ومھما الشتا كان برد
انا بتحویشي مسنودة
الموضوع مش كیمیا

ھو مجرد تخطیط للدنیا
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متحف االدخار

متحف االدخار ھو مساحة متمیزة للتمیز واالبتكار أنشأت لتشجیع ودعم
التعلیم المالي. یواجھ الكثیر من الناس مشاكل متعددة في إدارة أمالكھا

وأموالھا لنقص معرفتھم ومھاراتھم االقتصادیة والمالیة.
یسعى المتحف إلى إرشاد ھؤالء إلى اتخاذ قرارات عقالنیة ومدروسة

لتحقیق أولویاتھم المادیة.
یعیش كل من األطفال والشباب والكبار داخل المتحف في اتجاھات

وتجارب مختلفة تساعدھم على تحلیل تعامالتھم الشخصیة مع النقود
وتعلم طرق ومھارات جدیدة من خالل وسائط متعددة.

Museum of Saving
Via San Francesco d’Assisi 8/a
Toll-free number (from Italy): 800 167 619
info@museodelrisparmio.it
www.museodelrisparmio.it
From 10 a.m. to 7 p.m. - Closed on Tuesday
Reservations required for groups and schools

Follow the Museum of Saving on:
@museodelrisparmio
@MdR_Torino
@mdr_torino
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13 أطفال مع قوس قزح ، 1970-1980 ، آنیة خزفیة صلبة مطلیة
بالمینا ، تایوان

غلوب ألبي وجیبي فالتشرز خطوط طیران رائعة  1990 ،
سیرامیك ، الوالیات المتحدة األمریكیة

عجوز على كرسي ، 1960-1970 ، جبس ، مصدر غیر
معرو ف

جمعیة جلوب میثودیست التبشیریة ، 1970 ، البالستیك ،
المملكة المتحدة

الكرة االرضیة، 1930-1940 ، صفائح معدنیة ، إیطالیا

حصالة خاصة بالسفر ، 1990 ، سیرامیك ، المملكة المتحدة

تاكسي ، 1980-1990 ، بالستیك ، الیونان

سائح، 1990-2000 ، بورسلین ، المملكة المتحدة

طیار، 1954 ، بالستیك ، الوالیات المتحدة األمریكیة

امرأة برازیلیة ، 1990-2000 ، الورق المعجن ، البرازیل

كوخ و طفل ، 1950، سیرامیك المع ، إیطالیا

قطار، أواخر القرن التاسع عشر ، صفائح معدنیة ، بلجیكا

      عبر األطلسي ، 1930-1940 ، سیرامیك ، فرنسا

حافلة صغیرة ، s 2000، الورق المعجن ، بیرو

رجل ذو شارب ، 1960-1970 ، استدار وطالء من الطین
الملون على البارد ، قطیفة ، المكسیك

حفیظة حفظي محفوظ (بیني ذا بینشر)، 1960-1950 ،
بورسلین ، المملكة المتحدة

حصالة حفیظة (بیني ذا بینشر) ، 1930 ، من الصفیح ، المملكة
المتحد ة

الفتاة الصینیة الصغیرة ، 1990-2000 ، خزف مطلي على
البارد ، الصین

قرد و فیل  ، 1900 ، الزماك ، إیطالیا

شرطي صغیر، 1990 ، خزف مطلي على الساخن والبارد ،
فرنسا

الخنزیر الجاوي ، 1600-1800 ، الطین ، إندونیسیا

الفتاة الھولندیة الصغیرة ، 1960-1970 ، بورسلین ، ھولندا
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