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مقدمة الناشر

..أبنائي األحبة
دار (لو تـدرون كـم نـؤمن ونقـدِّر ونجـّل عـالم الطفولـة، وكـم يھـتم                    

وحرصــنا علــى تنمیــة ..بكــم، لعــرفتم مقــدار محبتنــا لكــم)الرُّقــي
ض التجاريـة، متمسـكین               ثقافتكم بشكٍل سـلیم بعیـدًا عـن األغـرا
ى تقـديم          ص عـل بقیم مجتمعاتنا وأخالقھا السامیة العالیة، لذا نحر
س مفیــدة    األفضــل، وأن تكــون قصصــنا ھادفــة ومبنیــة علــى أســ

.لحاضركم ومستقبلكم بأسلوٍب مشوقٍ، وطرٍق جذابٍة
 مـا يقـال بـأنكم     وقد عرفنا وتأكـدنا أنكـم تحبـون القـراءة، رغـم كـل             

أصبحتم تحبون األلعاب اإللكترونیة، واإلنترنت والكمبیوتر والتسـلیة        
وتضییع الوقت بأشیاء غیر مفیدة، فقد أثبتم أن كل ھذا الكالم غیر            
صحیح، وأكبر دلیل على ذلك ھو ذلـك اإلقبـال الـذي نشـھده مـن                
ى حضـور               ث تحرصـون عـل األطفال العرب، وفي كل بالد العرب، حـی

ض ا  ب، ودلیلنـا                معار ى شـراء كثیـٍر مـن الكـت لكتـاب، وتحرصـون عـل



ب األطفـال              متابعتنا لإلصدارات الخاصة بالطفل، ونفاد كثیـر مـن كـت
..وبوقٍت قصیر

ي      ي  (لذا فإننا ـف ي أولیـاء          )دار الرُّـق ي طفولتنـا العربیـة، ونحـی نحـی
األمور، من آباٍء وأمھاٍت ومدرسین، وجھـات رسـمیة أھلیـة، الـذين             

ـمـن أـجـل تنمیــة ثقافــة الطـفـل العربــي وبنــاء     يبــذلون جھــدھم  
.مستقبل مشرق له ما أمكنھم ذلك

 قصـة  50(وفي ھذا المجلد القیم، وھو الجزء الرابـع مـن سلسـلة             
ف الـدكتور طـارق البكـري، الـذي              )قصیرة لألطفـال   نبحـر مـع المؤـل

أصــبح بعــد مئــات اإلصــدارات الخاصــة بالطفــل عالمــة مضــیئة فــي 
 الجھات الرسمیة والخاصة إلى دراسـة       سماء أدب األطفال، داعین   

وبحــث أســلوب ھــذا المؤلــف القصصــي الممتــع، وتشــجیع طلبــة   
ف الغزيـر لمــا          ى إنتـاج المؤـل ى الحصـول عـل س واألنديـة عـل المـدار

..يتضمنه من أفكار تربوية بناءة وھادفة
نتمنى ألبنائنا األحباء أن يستمتعوا بقراءة ھذه المجموعة        ..وأخیرًا

ر علــى ھــذا الطريــق الصــعب مــا دامــوا معنــا،  ونعــدھم أن نســتم
وما ..فما أحلى الطفولة العربیة   ..متطلعین إلى مستقبلھم البراق   

..أجمل أن نعمل من أجلھا
صاحب ومدير عام دار الرقي

س سعد  أنی

مقدمة المؤلف

...أعزائي الصغار
 قصـة قصـیرة     50(أحمل إلیكم في ھذا اإلصدار الرابع من سلسلة         

ص كتبتھا في أوقات متفرقـة،          )طفاللأل ، مجموعة جديدة من القص
بعضــھا قصــیر جــداً، وبعضــھا اآلخــر مــا بــین متوســط وطويــل، وقــد  
حرصــت أن تكــون القصــص بمجموعھــا واضــحة المعــاني واأللفــاظ، 
تعمل أھدافًا بأسلوب بسیط، رأيت بعد عـرض مجموعـة مـن ھـذه              



ب يمـنعھم   القصص على أطفـال بأعمـار مختلفـة، أن ھـذا األسـلو            
..ويسرھم

ي كـل             ي رأيـتكم ـف وأكثر ما شجعني لمتابعة ھـذه السلسـلة أنـن
معــرض عربــي للكتــاب أكــون فیــه، مــدى حرصــكم علــى اقتنــاء     
المجموعــة، ويــأتي إلــيَّ أصــدقائي الصــغار فــي العــالم التــالي       

فإن كانت المجموعة لم تجھز     ..يسألونني عن المجموعة الجديدة   
.. على وجوھھمبعد أرى التساؤل واالستفھام

ي للمتابعـة واإلصـرار وال سـیما مـع            وھذا ھـو السـبب الـذي دفعـن
ص   س سـعد، الـذي          )دار الرقي (حر ، وصاحبه المحارب األستاذ أنـی

غامر بطبع الجزء األول من ھـذه المجموعـة، ألن االعتقـاد السـائد              
ي ال تحمـل ألوانـًا وصـورًا                    ب الـت ى اقتنـاء الكـت أن الطفل ال يمیل إـل

س ما توقعه كثیرون، وكانت المفاجأة أن         كثیرة، فجاء  ت النتیجة عك
ي كـل المعـارض                   ب مبیعـًا لألطفـال، وـف ھذا الكتاب مـن أكثـر الكـت

.على امتداد العالم العربي)دار الرقي(التي يشارك بھا 
ب تـوفیر             وھذا يؤكد أن األطفال العرب أرض خصبة وعطشى، تتطـل

 يصدره الغـرب،    إنتاج ثقافي عربي، دون اعتماد شبه كلي على ما        
ص بنت المجتمع واألمة ..بل تكون القص

..تحیة إلیكم مع كل قصة تقرأونھا في ھذا الكتاب
وأرجــو أن تمتعــوني بــآرائكم وبتطلعــاتكم وبتعلیقــاتكم ويمكــنكم     
زيـــارتي فـــي مـــوقعي اإللكترونـــي، وإرســـال رســـائلكم بالبريـــد  

..وأفكر..وأقرأ..ألنني أتعلم منكم كیف أكتب..اإللكتروني
أترككم ..وحتى ذلك الحین  ..ونأمل أن نلتقي في مجموعة جديدة     

ص              ..مع صفحات الكتاب عسى أن تستمتعوا بمـا يحتويـه مـن قـص
..وأرجو اهللا تعالى أن ينال إعجابكم
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أَحَْلى األَوْطَاِن
في الُْبسْتَاِن..ِفي الُْبسْتَاِن

شَْقَشَق عُصْفُوٌر رنّاٌن
رَّفْت أوْرَاُق األزْھاِر

مَاَسْت أغْصَاُن األشْجَاِر
غَنَّْت أوتَاُر األلْحَاِن

ِفي الُْبسْتَاِن...ِفي الُْبسْتَاِن
شَاھَدُْت أحَْلى الْأوْطَاِن

عَانَْقُت أطْیَاَف النُّوِْر
رَاقَْصُت أزْھَاَر الجُوِْري
سَافَرُْت عَبَْر الوِجْدَاِن

ِفي الُْبسْتَاِن...ِفي الُْبسْتَاِن
أَضْحَُك ألَْعُب ِفي الُْبسْتَاِن

ُض أمْرَُح أَزْھُو أفْرَُح..أرُْك
ًاأَكُْتُب عَھَْد..أَزْرَُع مَجْدًا

َوشِعَارًا ضِدَّ الطُّغْیَاِن

في الُْبسْتَاِن..ِفي الُْبسْتَاِن
تَكْبُُر أحْالَِمي وَتُصَاُن

أَحِْمي أزْھَاِري وَوُرُوِدي
أَْو ِفي أقْوَاِلي وَعُھُوِدي

وَأَصُدُّ كُلَّ العُدْوَاِن

ِفي الُْبسْتَاِن..ِفي الُْبسْتَاِن
أَلَْعُب أمْرَُح ِفي الُْبسْتَاِن

تَغْدُو أيَّاِمي أمْجَادًا
رايَاٍت تَعْلُو وجِھَادًا

ِفي طَاعَِة رَبِّي الرَّحْمِن

الْخَاتَُم الْمُنْزَعُِج



بَاَت الخَاتَُم يَنْدُُب حَظَّْه
آه يا وَيِْلي

عُمْري أَقْضِیِه في أُصْبَْع
مَا أَحَْلى رَحَالَِت البَرِّ

أَنَْأى عَْن شيٍء ال يَنْفَْع
َدَى لَْو أَْنَسى ھَمِّيمَا أَْج

وَِبسِحِْر الدُّنْیَا أَتَمَتَّْع
لَكِّن سجني أوَْثق عَزْمي

كَْم قَلبي يتوجْع..آٍه

طَلَّْت سِْلسِلٌة ذَھبیَّة
قَاَلْت يا عَمِّي ال تَحزَْن
لَیْتََك لِلْمَاِضي تَرْجِْع
ما أْنَت إالَّ مِْن تُربَه
صَاغَتَْك نَاٌر مَحْمِیَّه

ِسثُمَّ  رُضِّْعَت بالمَا
لِتُزَيَِّن أيْدي َبشَرِيَّه
لَوالَھَا مَا زلَت دَفِینًا

َس الحُرِيَّه لم تَعِْرْف شَْم
ضَمَّْت شَفَتَیْھَا ِبسُخْرِيَه

آٍه يا خَاتَُم لَْو َتسْمَْع



أزْرَُع أَْرضي

نْظُْر لمَّا أَحْمُِل فْأسيا
ِسأَقْطَُع كُلَّ الشَّجَِر الیَْب

ِس أَزْرَُع أَرْضي أَطَْیَب غَْر
َأسْرَُح أَمْرَُح أَرْفَُع رَْأِسي
ِس أَضْحَُك أَلَْعُب ال لِلْعَْب

أَجِْني عِنَْد نُضُوِج التَّمِْر
تَمُْأل رِزْقي سِالَل الخَیِْر
َأشْكُُر رَبِّي كُلَّ الشُّكِْر
رِزْقًا أَحْصُُد طُوَل العُمِْر

سيأنَا في فرٍَح تَحْیا نَْف
ِفي الُْبسْتَاِن

أَزْھَاِري أحَْلى أزْھَاْر
مَزْرُوعٌَة في َوسَِط الدَّاْر

ُأسْمِعُھَا دَوْمًا أَلْحَانًا
يَتْلُوھَا طَیٌْر ثَرْثَاْر

ِفي فَرٍَح أْنَسى أحَزَاني
وَتُنَوُِّر لَیْلي األقْمَاْر

مَعَھَا َتسْمُو أيَّامي
أنْغَامًا تُطْري األَوْتَاْر

تَغْدُو أحْالَميمَعَھا 
أمْطَارًا َتسِْقي األنْھَاْر

مَعَھَا تَبْدُو أقْالَمي
أْنسَامًا َتشْدُو اَألشْعَاْر

أزْھَاِري تَكُْتُب عُنْوَاني
وتُنَادي كُلَّ األَطْیَاْر

أزْھَاري تَعْرُِف وُجْدَاني
وتُعَادي كُلَّ األشْرَاْر

أزْھَاري تَعِْزُف ألْحَاني
زْھَاْرأزْھَاري أحَْلى أ



رِْيشَة

أنا رِيشَة
اسْمي شُوشَة

أْرسُُم فَرَحًا
أَكُْتُب مَرَحًا

أبْوَابًا أْرسُُم ودْرِيشَة
أجْعَُل مِْن أحْالِمي كَنْزًا

أْرسُُم عَنْزًا...أْرسُُم طَیْرًا
أغْصَانًا أْرسُُم وعَرِيشَة

ِفي رَْأِسي شَعَرَاٌت سُوٌْد
تَْعشَقُھا كُلُّ األلْوَاِن
أُحَلُِّق فَْوَق الُْبستَاِن

أزْھَاٌر فیِه ووروُد
ما أحْالَھا مِْن عِْیشَة

غَیْمَُة سَلَْمى

مَرَّْت غَیْمٌَة فَْوَق الغَابَة
ظَنَّْت سَلَْمى أنَّھا طَابَة

فَتََحْت كُلَّ نَوَافِذَھا
مَدَّْت يَدَھا لِتُْمسِكَھا

كَادَْت تَھِْوي...عَبَثًا
سَلَْمى

يٌْح قُرَْب الغَیْمَةمَرّْت ِر
صَارَْت ماَء طابَُة سَلَْمى

سَدََلْت كُلَّ نَوَافِذَھا
ِس لِحَافًا أَلَْقْت فَْوَق الرَّْأ
وَعَادَْت تَحْلُُم بِالْطَّابَة



؟ْرسُُم مَاذَاَأ

أْرسُُم قصرًا
أْرسُُم وَرَدًا

عُصْفُورًا أْرسُُم
وحَمَامَة

أْرسُُم بَحْرًَا
وْجًَاأْرسُُم َم

أَغْصَانًا أْرسُُم
وغَمَامَه

أَلْوَاني دَوْمًا أحْمِلُھَا
أوْرَاقي أبَدًا أحْفَظُھا

لَوْحَاتي شَوْقًا أَحْضُنُھا
ال أشَْقى حُزْنًا َوسَآمَة



قصص متنوعة

ي الَِّتي أُحِبُّھَا وَتُحِبُِّني صَدِيقَِت

»   َأشْعُُر بِحَرَارَتِِه الشَّـدِيدَِة رَْغـَم حِـذَاِئي        ...ارَمُْل الشَّاِطىء حَارٌّ جِد
.»...السَّمِیِك

ِس مُحْرَِقــةٌ « رَْغــَم أَنِّــي أَحْمِــُل مِظَلَّتِــي الصَّــغیرَة   ..َأشـِـعَُّة الشَّــْم
.»الْمُلَوَّنََة

س كريم اللَّذيذِ     « اَد َك..ذَاَب قَبَْل انْتِھَاِئي مِنْهُ   ..لَْم َأسْتَطِْع تَنَاوَُل الْآي
.»..يُبَلُِّل ثِیاِبي

ِس« .»َال يُزْعِجُِني..الْقَمَُر أَلَْطُف مَِن الشَّْم
:قَاَلْت...عَادَْت ُمسْرِعًَة إِلى الْبَْیِت

ُس أَِم الْقَمَرُ؟..مَِن الْأَكْبَُر وَمَِن الْأَنْفَُع..أُمِّي« .»الشَّْم
:قَاَلْت...تََبسََّمِت الْأُمُّ

ُس أَكْبــَُر « بِكَثِیــٍر ِمــَن الْقَمـَـرِ، لُِكــلٍّ مِنْھُمـَـا فَواِئــدُُه وَمَنَافُِعــهُ،  الشَّــْم
ِس ِس فَضِیلٌَة عَلى الْقَمَرِ؛ نُورُُه ُمستَمَدٌّ مِْن ضَوِْء الشَّْم .»ولِلشَّْم

..اسْتَغْرََبْت سُعاد
َس مَحَطَّـُة كَھْرُبـاءٍ          «:قَاَلْت ضَاحِكةً  ا بَیْنَھَـ ..َھـْل تَقْصُـدِيَن أَنَّ الشَّـْم

.»..وَبَیَْن الْقَمَِر َأسْالٌَك كَھْرُبَائِیٌَّة
َس كَمَا تَقُولِیَن يَا سُعَاُد«:الْأُمُّ ..بِالتَّأْكِیِد، لَْی

ُس بَعِیدٌَة جِدا عَِن الْقَمَِر ..الشَّْم
ِس ُثـمَّ يُْرسِـلُُه               لَكِنَّ الْقَمََر مِثُْل مِرْآٍة عَاِكسَةٍ، َيسْتَقْبُِل ضَـوَْء الشَّـْم

.. جَديٍد إِلى الْأَْرِضمِْن
.»..لَكِْن دُوَن حَرَارٍَة

َس ال تَكُوُن ِفي اللَّیِْل« .»..وَالقَمَُر يَأِْتي ِفي الظَّالِم..لَكِنَّ الشَّْم
ُس تَبَْقى ِفي مَكَانِھَا، تُْرسُِل ضَـوْءَھَا،           « ھذا صَحِیٌح يَا سُعَادُ، الشَّْم

ِضنَْحــُن ال نَراھـَـا لِأَنَّھــا تَكـُـوُن فِــي ا أَنْــِت ..لجِّھــَِة الـْـأُخَْرى ِمــَن الـْـأَْر
ُس ثَابِتَـةٌ، الْقَمـَُر يَـدُوُر وَيَتَحَـرَُّك مِْثـَل                َض تَدُوُر والشَّْم تَعْلَمِیَن أَنَّ الْأَْر

..وَأَحْیَانًا يَخْتَِفي..نَرَاُه يَكْبُر وَيَصْغُُر..الْأَْرِض
ُس والْقَمــَُر نِعْمَتـَـاِن عَظِیمَتـَـاِن لَْو الَھُمـَـا لِمـَـا عَرَفْنـَـا اللَّْیــَل وََال الشَّــْم

.النَّھارَ، وََال عَرَفْنَا ِحساَب السِّنیَن واألعواِم
كَمَا أَنَّ الْأَقْمَاَر وَالنُّجُوَم كانَتَـا دلیـَل الُْمسَـافِريَن فِـي الصَّـحْرَاِء قَْبـَل                

.»...مَعْرِفَِة الْبُوصْلَِة وَالطُّرُقَاِت الْحَدِيثَِة



.»..أُمِّي«
.»..نَعَْم«
.»..أُرِيُد أَْن أَقُوَل لَِك شَیْئًا وَبِصَرَاحٍَة«
.»..تَفَضَِّلي يَا حَبِیبَِتي«
َس أَكْثــََر ِمــَن الْقَمــَِر« َس َال تُحِبُّنِــي، ..أَنـَـا أُحِــبُّ الشَّــْم لِكــنَّ الشَّــْم

.»..لكِنَّھَا َال تُحِبُّني..أُرِيدُھَا صَدِيقَِتي
:وُلتَضْحَُك الْأُمُّ وَتَُق

ُس َال تُحِبُّكِ؟« !الشَّْم
مَْن قَاَل لََك ذلَِك يَا سُعَادُ؟

ُس َال تَكْرَُه أَحَداً   ٍص..الشَّْم إِنَّھَا تَحْـرُِق  .ِھَي تَقُوُم بِوَاجِبِھا بِكُلِّ إِخَْال
.»..نَْفسَھَا، تُبَدُِّد طَاقَتِھَا لِتَْنشَُر الدِّفَْء وَالنُّوَر عََلى الدُّنْیَا

َس «:سـُـعَاد كُلَّمـَـا خَرَجْــُت إِلَــى الْحَدِيقــِة لِأَلْعَــبَ، أشـْـعُُر أَنَّ الشَّــْم
..تُؤْذِيِني بِحَرَارَتِھَا وَخُصُوصًا ِفي فَصِْل الصَّْیِف

عِنْدَمَا أَخْرُُج لِلتَّنَزُِّه أضطِر لِالحْتِمَاِء مِنْھَا بِالْمِظَلَّـِة أَْو خَلْـَف سِـتَاٍر أَْو              
.»..تَْحَت الَْأشْجَاِر

...أَْنِت تُثِیرِيَن عَجَِبي..سُعاُد«:الْأُمُّ
ِس أَْن تَُكفَّ عَْن عَمَلِھَا؟       ھِـي َتسِـیُر بِـأَمِْر اللَّـهِ،        !أَتُرِيدِيَن مَِن الشَّْم

.تُنَفُِّذ أَوامِرَُه بِدِقٍَّة مُتَنَاھِیةٍ، َال يُمْكُِن أَْن تُعْصِیِه أَْو تَتَمَرََّد عَلَیِْه
ِس أَْن تَكـُـوَن َعــدُوَّتَِك وَھِــَي تَمْنَحُــِك َأسـْـبَاَب    كَیْــَف يُمْكِــُن لِ  لشَّــْم

ھَْل تَتَخَیَّلِیَن الدُّنْیَا ِمـْن     ..كُلُّ َشيٍْء ِفي الدُّنْیَا يَحْتَاُج إِلَیْھَا     !الْحَیَاةِ؟
سِ؟ !دُوِن الشَّْم

..سَْوَف تَتَحوَُّل الْأَْرُض إَِلى كُرٍَة جِلِیدِيٍَّة ضَخْمٍَة
.. فِیھا حیاةَال تَبَْقى

سَ  «:سُعَاُد لَكنَّھَا تُؤْذِيِني  ..أُرِيُد أَْن تَكُوَن صَدِيقَِتي   ..أَنَا أُِحبُّ الشَّْم
.»..وَالْقَمَُر َال يُؤْذِيِني

..َھــْل تَعْنِــي الصَّــدَاقَُة أَْن يَتَخَلَّــى الْإِْنسـَـاُن َعــْن وَاجِبَاِتــهِ؟  «:الـْـأُمُّ
سُ، َال بُدَّ َأ ..ْن تَقُوَم بِدَوْرِھَاوَكَذلَِك الشَّْم

ُس تُحِبُّكِ  وَخَفَّفَـْت  ...لَْو لَْم تَكُْن تُحِبُِّك لَفَعََلْت مِثْلَمَا تُرِيدِينَ      ..الشَّْم
سَْوَف تَرْتَاُح ھِـَي وَتَمُـوُت الْكَائِنَـاُت الْحَیَّـُة ُثـمَّ            ..مِْن ضَوْئِھَا وَوَھْجِھَا  

ُس          َو..تَنْعَدُِم الْحَیَاُة فَْوَق الْأَْرضِ    ھَذَا مِْن فَْضـِل اللَّـِه عَلَیْنَـا، فَالشَّـْم
.»لَْم تَتَوَقَّْف عَِن الْعَمَِل لَحْظًَة وَاحِدًَة...تَعْمَُل مُنُْذ آالِف السِّنِیَن

ٍش .»!كُلُّ ھذَا سَیَحْدُثُ؟«:سُعَاد بِانْدِھَا
..رُبَّمَا أَكْثَُر مِْن ذَلَِك«:الْأُمُّ

َس تُحِبُِّك عِنْدَمَا تُْرسُِل َأشِعَّتَھَا الْقَوِيَّةَ؟أَرَأَْيِت يَا سُعَاُد أَنَّ .»! الشَّْم
.»..كَالَمَُك َحقٌّ..نَعَُم«:سُعاد

..قَاَمْت سُعَاٌد ُمسْرِعٌَة



.»إِلى أَيَْن يَا سُعَاُد«:الْأُمُّ
ِس الَّتِــي       «:ُســعَاُد إِلَــى الْحَدِيَقــِة لِأَلْعَــَب َمــَع َصــدِيقَِتي الشَّــْم

.»يتُحِبُِّن
َس َعــْن ..لِكــْن َال تُطِیلِــي الْوَقْــَت«:الـْـأُمُّ حَتَّــى َال َتشـْـغَِلي الشَّــْم

.»..عَمَلِھَا
عَفْوًا...صَدِيقَِتي الْمُخْطِئَة

.»...كُْنُت مُخْطِئٌَة بِالتَّأْكِیِد عِنْدَمَا اعْتَقَدُْت أَنَّھَا صَدِيقَِتي الْمُقَرَّبَُة«
ُس « .»..لَیْتَِني لَْم أَذَْھْب...رِحْلٍَة ِفي حَیاِتيھذِِه الرِّحْلَُة أَتَْع
..لَْم أَعُْد أُرِيُد مُصَادَقََة أَحٍَد!أَيَْن الصَّداقَةُ؟..الصَّداقَُة«

.»...لِأَكُْن صَدِيقََة نَْفِسي فَقَْط
لَقـَْد خَـذَلَتِْني    ..لَْم أَضُـرَّھا يَوْمـًا فِـي حَیـاِتي        !لماذا فَعَْلُت ھكَذا؟  «

.»..َال أُطِیُق تَذَكُُّر مَا حَدََث..ا احْتَْجُت إِلیھاعِنْدََم
..كاَنْت تَْمِشي خُطُواٍت مُتَثَاقِلٍَة

..عَادْت مِْن رِحْلٍَة إِلى حَدِيقَِة الْحَیَوانِ؛ لَم تَكُْن سَعِیدًة كَعَادَتِھَا
..ٍدأَغْلََقِت الْبَاَب دُون أَْن تَتَكَلََّم مَع أََح...دَخََلْت غُرْفَتَھَا

..أََحسَِّت الْأُمُّ أَنَّ ابْنَتَھَا لَْیَسْت عَلى مَا يُراُم
:نَادَْت...جَھَّزَِت الْأُمُّ الطَّعَاَم

أََلسْــِت جَائَِعــًة بَعــَْد نَھــارِِك ..الطَّعـَـاُم جـَـاھٌِز..ھَیَّــا تَعـَـاَلْي..مُنَــى«
.»الطَّويلِ؟

ِن الطَّعَـامَ، لكِنَّھَـا َلـْم تَأُْكـْل         جَاءَْت مُنَـى وَجََلسَـْت مـََع أُمِّھَـا تَتَنَـاوَال          
بَْعــد الَغــداِء قَامَــْت  ...ِبَشــھِیَّةٍ، َبــدَْت كَأَنَّھـَـا مُنْزَعَِجــٌة مِــْن أَمــٍْر مـَـا  

.َوسَاعَدَتْھا ِفي تَنْظِیِف الْأَطْبَاِق
َس كَذلِكَ؟..رِحْلَُة الْیَوِْم شَیِّقٌَة«:سَأََلِت الْأُمُّ .»!أَلَْی

..وَانْفَجَرَْت بِالْبُكَاِء..لى وَجِْه أُمِّھَانَظَرَْت مَُنى ِإ
ى ھـذا الْحَـدِّ؟       «:حَضََنِت الْأُمُّ ابْنَتَھَا   آسِـفٌَة يـا   !أَأَزْعََجـِك سُـؤَاِلي إِـل

.»..ابْنَِتي
.»حَديقَُة الْحَیواِن مُزْعِجٌَة ال أُحِبُّھَا َال أُرِيُد الذَّھَاَب إِلیْھَا ثَانِیًة«ــــ 
.»..ن ھذا رَأْيُِك ِفي السَّاِبِقلَم يَُك«ــــ 
.»اآلَن رَأِْيي تَغَیَّر«ــــ 
..يَبْدُو ِلي أَنَّ شَیئًا كَبیرًا عَكََّر مِزَاجَِك وَغَیََّر رَأْيَِك«ــــ 

.»!ھَْل تُخْفِیَن عَْن أُمِِّك الَِّتي تُحِبُِّك شَیئًا يا حَبِیبَِتي؟
.»..لَْم أَقصِد ذَلَِك..ال«ــــ 
.»!ا الْخَبَُر إِذَنْ؟مَ«ــــ 

.»!..أَتَذْكُرِيَن صَدِيقَِتي رَبَاب؟«:قَاَلْت مَُنى بَعَْد تَفْكِیٍر
.»..نَعَمْ، لَطَالَما حَدَّثْتِِني عَنْھَا«ــــ 



أَتَذْكُرِيَن أَنِّي سَـاعَدْتُھَا السَّـنََة الْمَاضِـیََة فِـي مَـادَِة الِْحسَـاِب              «ــــ
َس الصَّـعْبَةَ      شَـرَحْ ...الَِّتي أُحِبُّھَا  أَعْطَیْتُھَـا عَـدَدًا ِمـْن      ..ُت لَھَـا الـدُّرُو

وَعِنْدَمَا مَرَِضْت قَْبـَل َأسَـابِیَع      ..قِصَِصي الْجَمِیلَِة لِأَنَّھَا َال تَمْلُِك مِثْلَھَا     
.»!ذَھَْبُت لِزِيَارَتِھَا ِفي الُْمسَْتشَْفى وَأَحْضَرُْت لَھَا ھِدِيًَّة كَبِیرَةً؟

ھكـذَا  ..بَـارََك اللَّـُه ِبـِك يَـا ابْنَتِـي         ..وَأَكْثَـرَ .. أَذْكُُر ُكـلَّ ذَِلـكَ     نَعَْم«ــــ  
ي َلـْم              ..عَرَفْتُِك دَوْمـاً   تُحِبِّـیَن جَمِیـَع صَـدِيقَاتِك وَتَھْتَمِّـیَن بِِھـنَّ، لكِنـِّ

.»!أَفْھَْم حَتَّى الْآَن مَا الُْمشْكِلَةَ؟
:قَاَلْت مَُنى بِحِدٍَّة

عِنْدَمَا تَحْتَـاجُِني أَرَاھَـا مَعِـي دَوْمـاً،     !صَدِيقٌَة مُخَادِعَةٌ ..رَبَاُب ھذِهِ «
.»...وَعِنْدَمَا احْتَْجُت إِلَیْھَا تَخَلَّْت عَنِّي بِكُلِّ َبسَاطَةٍ، تَصَوَّرِي يَا أُمِّي

َتسَاقََطِت الدُّمُوُع مِْن عَیْنَیْھَـا ُثـمَّ تَابَعَـتْ       ...تَوَقََّفْت مَُنى عَِن الْكَالَمِ   
:تَقُوُل

عِنْدَمَا وَصَلْنَا إِلى حَدِيقَِة الْحَیَوانِ، اكَْتشَْفُت أَنَِّني َنسِیُت مَحْفَظََة         «
َلـْم أَْنسَـھَا ِبسـََبِب اإلِھْمَـالِ، َبـْل لِـأَنِّي كُنْـُت              ..نُقُوِدي ِفي الْمَنْزِلِ  

 ُتسَـلِّفَِني قِیمـََة     طَلَْبُت مِْن رَبَاِب أَنْ   ..َمشْغُولٌَة ِفي التَّفْكِیِر بِالرِّحْلَةِ   
َلــْو َلــْم تـَـتَفَھَّْم ُمْشــرِفَُة الرِّحَْلــِة    ..َتــذْكَرَِة الــدُّخُوِل لكِنَّھـَـا رَفَضَــتْ  
..ُمشْكِلَِتي لَأَعَادَتِْني إَِلى الْمَنْزِِل

.»اشْتَرَْت ِلَي التَّذْكَرََة مِْن جَیْبِھَا الْخَاِص
.»ى الْحَدِيقةِ؟مَاذَا فَعَْلِت بَعْدَمَا دَخَْلِت إَِل«ــــ 

لَعِبْــُت َمــَع َصــدِيقَاِتي   ..لَــْم أَتَكَلـَّـْم مَعَھـَـا  ...قَاطَعْــُت رَبـَـابَ «ــــــ 
لَقَْد قَرَّرُْت مُخَاَصـمَتَھَا طَـواَل حَیـاتي، سـَْوَف أَطْلُـُب ِمـْن         ..الْأُخْرَيَاِت

.»كُلِّ صَدِيقَاِتي عَدََم التَّحَدُِّث مَعَھَا بَعَْد الْیَوِْم
.»أَتَظُنِّیَن أَنَّ ھذَا ھَُو الْحَلُّ الْأَْنَسبَ؟..أََال يُوجَُد حَلُّ آخََر«:الْأُمُّ

:قَاَلْت..فَكَّرَت مُنى
يْءِ        « أَعْتَقـُِد أَنَّ صَـدِيقَاِتي َلـْن يَقْـبَلَْن         ..قَد أكُـوُن أَنَانِیَّـًة بَعْـَض الشـَّ

.»ھِنَّفَِھَي لَْم تُخِْطىْء بِحَقِّ...مُقَاطَعَتَھَا مِْن أَجِْلي
.»أََال يُوجَُد حَلُّ آَخَر؟«:الْأُمُّ

سَأَطُْلُب مِنْھَا أَْن تُعِیَد إِليَّ جَمِیَع الْـأَغْرَاِض الَّتِـي أَعْطَیْتُھَـا            «:مَُنى
.»..وَلَْن أُعْطِیھَا شَیْئًا بَعَْد الْیَوِم..إِيَّاھَا
.»ھَْل تَعْتَقِدِيَن أَنَُّه حَلٌّ مُنَاِسبٌ؟«:الْأُمُّ

:قَاَلْت..كَّرَْت مَُنىَف
..وََال أُِحبُّ الْخَیَْر وَالْعَطَاَء..رُبَّمَا قَاَلْت عَنِّي صَدِيقَاِتي إِنِّي طَمَّاعٌَة«

وَأَنَـا فِـي الْحَقِیقـَِة أَكْـرُه        ..وَقَْد يَبْتَعِدَْن عَنِّي وََال يَثِقَْن ِبي بَعَْد ذِلـكَ        
.»..الطَّمََع وَالرِّيَاَء

َس مَـا يُرْضِـي                «:َلِت الْـأُمُّ  عِنْدَھَا قَا  الْمُِھـمُّ ھـَُو مـا يُرْضِـي رَبَّـِك وَلـَْی
.»صَدِيقَاتِِك



ُش الْأَمَْر بَعَْد أَْن تَھْدَِئي قَلِیالً؟ !.مَا رَأْيُِك لَْو نُنَاِق
.»..سَأَذَْھُب إلى غُرْفَِتي الْآَن..نَعَْم يَا أُمِّي«:مَُنى

أََلـْم  ...ھِیـه «:ِت الْـأُمُّ غُرَْفـَة ابْنَتِھَـا وَقَالَـتْ        بَعَْد سَاعٍَة تَقْرِيبـاً، دَخَلَـ     
.»تُوَفَِّقي إِلى حَلٍّ مُنَاِسبٍ؟

َس بَعُْد يَا أُمِّي«ــــ  .»..لَْی
َھــْل فَكَّــرِْت أَنَّھـَـا رُبَّمـَـا َلــْم تَُكــْن تَمْلِــُك الْمـَـاَل  «:قَالَــِت الـْـأُمُّ بُِھــدُوٍء

.»!الْكَاِفي؟
 لَقَْد رَأَيْتُھَا َتشْتَِري َأشْیَاَء كَثِیرًَة دَاخَِل الْحَدِيَقـةِ، كَمَـا   ..أَبَدًا..الَ«ــــ  

.»...أَنَّ قِیمََة التَّذْكَرَِة رَخِیصٌَة جِدًا
إِنَّ مَا فَعَلَتُْه أَمٌْر مُْؤِسٌف حَقـا، َلـْم يَُكـْن مَوْقِفُھَـا مُتَوَقَّعـاً، لَِكـْن                «ــــ  

مَوْقِفِِك الطَّیِّبِ، فَأَْنِت َلـْم تَفْعَلِـي الَْأشْـیَاَء    عَلَیِْك أَْن َتسْتَمِرِّي عََلى   
.»..الْجَمِیلََة مَعَھَا مِْن أَجِْل الْحُصوِل عََلى مُقَابٍِل

.»..لكن..كَالَمُِك صَحِیٌح«:ھزَّْت مَُنى رَْأسَھَا مُوَافِقًَة وَقَاَلْت
أَنَّـِك تَمْلُكِـیَن عَْقــًال   عَلَْیــِك أَْن تَفْرَحِـي لِ ..اْسـمَِعي يَـا مُنَـى   «:الْـأُمُّ 

..تُمَیِّزِيَن بِِه الصَّواَب مَِن الْخَطَأ
.»َال أَْن تُحَاسِبِیھَا وَتَغْضَِبي مِنْھَا..يَِجُب أَْن تَتَرَفَِّقي بِھَا

:تَابََعِت الْأُمُّ قائِلًة
َتشَـابَھْتُمَا  أَرَأَْيِت لـَْو أَنَّـِك وَاجَھْـِت خَطـََأ ُكـلَّ إِْنسَـاٍن بِخَطـٍَأ مِثْلـِِه لِ                 «

.»تَمَاماً، بَْل عَلَیْنَا ُمسَاعَدَُة الْمُخِْطىء لِیَتَخَلََّص مِْن خَطَئِِه
.»كَْیفَ؟«ــــ 

:قَاَلِت الْأُمُّ بِھُدُوٍء
.»..صَدِيقَتُِك رَبَاب«

:وقالت...قَاطَعَتْھَا مَُنى
.»..لَْیَسْت صَدِيقِتي بَعَْد الْآَن«

وَعِنْدَھَا اتَّخَِذي قَرَارَِك الَّـِذي تَعْتَقِـدِيَن       ..كَالَِميانْتَظِرِي لِأُنِْھي   «ــــ  
وَأَنَا أَتَّفِـُق مََعـِك عَلَـى    ..أَنَُّه ھَُو الصَّوابُ؛ رَبَاب قَْد تَكُوُن أَخْطَأَْت فِعْالً       

ي أَعْتَقـُِد             ذَلِكَ، وَلَْو عَلِْمُت أَنَِّك فَعَْلِت كَمَا فَعََلْت لَحَزِنْـُت كثیـراً، لَكِنـِّ
أَنَّھَا َال تُدْرُِك حَتَّى اآلَن أَنَّھَـا أَخْطَـأَْت وَرُبَّمَـا ھِـَي الْـآَن سَـعِیدٌَة بِمَـا                   

ُس يَِجُب أَْن يَحْصَُل..وَأَْنِت حَزِينٌَة وَغَاضِبٌة..فَعََلْت .»بَیْنَمَا الْعَْك
سِ؟«ــــ  .»مَاذَا تَقْصُدِيَن بِالْعَْك
... وَِھي َال تَعِْرُف صَوَابَِك..أَْنِت تَعْرِفِیَن خَطَأَھَا«ــــ 

كَمَـا أَنَّھَـا سَـتَحْزَُن عِنْـدَمَا        ..فَافْرَِحي لِأَنَِّك تَعْـرِفِیَن الصَّـواَب وَالْخَطَـأَ       
:الْخَطـَُأ نَْفسـُُه وَالثَّـاني     :الْـأَوَّلُ :تَكَْتِشُف أَنَّھَا أَخْطَـأَْت ِمـْن جَـانِبَیْنِ       

.»!جَھُْل مَا ھَُو صَوَاٌب
:ى بِھُدُوءقَاَلْت مَُن



مَاذَا عَليَّ أَْن أَفْعََل    ..مَا أَعْظَمَِك مِْن أُمٍّ   ..كَالمُِك مُقْنٌِع حَقا يَا أُمِّي    «
.»اآلن؟
مـَـا دُمْــِت مُقْتَنِعــََة بِرَأَيِــي تَمَامــًا عَلَْیــِك ُمسـَـاعَدَتُھَا لِتَكَْتشِــَف «ــــــ 

.»..بِنَْفسِھَا سُوَء تَصَرُّفِھَا
ُش الْأَمَْر فِیمَا بَیْنَنَا؟مَا رَأْيُِك «ــــ  .»لَْو أَتَحَدَُّث مَعَھَا وَنُنَاِق
قُـوِمي بِـدَعْوَتِھَا لِتَنَـاوُِل      ..اتَّصـِِلي بِھَـا الْـآنَ     ..حَلٌّ مَعْقُوٌل جِـدا   «ــــ  

فَھَُو يَوُْم عُطْلَتِكُمَا مَِن الْمَدَْرسَِة وَأَنَـا سـَْوَف أُعِـدُّ           ..الْغَدَاِء مَعَِك غَداً  
.»..مَا طَعَامًا شَھیالَُك

فَِھَي َال تَزَاُل حَزِينـًَة    ..شَعُرَْت مَُنى بِبَْعِض التَّرَدُّدِ   »..لكن..لكن«ــــ  
.مِْن مَوِْقِف رَبَاِب

اللَّـُه تَعَـاَلى   ..يَِجُب أَْن تَتَغَلَِّبي عََلى غَضَبِكِ  ..اتَّصِِلي بِھَا ..ھَیَّا«ــــ  
}:يَقُوُل َس بِالُْحسْ { ِن فَقَط َبـْل بِالْأَْحَسـنِ، وَبِـذَلَِك يُصْـبُِح الْعَـدُوُّ            لَْی

.»1فَكَْیَف بِصَدِيقَتِِك الَِّتي تُحِبِّینَھَا؟..صَدِيقًا وَالْخَصُْم حَلِیفًا
..قَاَمْت مَُنى فَوْراً، اتَّصََلْت بِرَبَاٍب وَدَعَتْھَا لِلْغَدَاِء

َلـْم تَتَوَقَّـْع أَْن يَكُـوَن مَوْقِـُف         ..اجَِئـةً كَانَـِت الـدَّعْوَُة مُفَ    ..تَعَجََّبْت رَبَابٌ 
.مَُنى عَلى ھذَا الشَّكِْل

َلْسُت أَدِْري مَاذا   ..أَبَعَْد كُلَّ مَا فَعَْلُت مَعَكِ؟ إِنِّي آسِفٌَة حَقا       «:قَاَلْت
.»..أَقُوُل

:تَابََعْت رَبَاٌب
ي     « ... يَتَفَـوَُّق عَلَْیـِك بِـالْخَیْرِ      َال تَتْـرُكِیَن أَحَـداً    ...أَْنِت دَوْمًا أَفَْضـُل مِنـِّ

.»سَْوَف آتي غَدًا ألعتذر منك
...كَاَنْت سَعِیدًَة لِلْغَايِة...وَضََعْت مَُنى سَمَّاعََة الْھَاِتَف

لَقَْد تَعَلَّْمُت الْیَـوَْم    :قالت...ظَھَرَْت ابِْتسَامَُة رِضَا كبیرٌة عَلى وَجْھِھَا     
.»..يَا أُمِّي دَْرسًا عَظِیمًا

وَقـَْد قَـال َرسُـوُل اللَّـُه       ..الْمَعْرُوُف يَا ابْنَِتي َال يَضِیُع أَبداً     «:قَاَلِت الْأُمُّ 
.»يُدْرَُك بِالرِّْفِق مَا َال يُدْرَُك بِالْعُْنِف:صَلَّى اللَُّه عَلَیِْه َوسَلََّم

يُّ الْمُزْعُِج الْبَاُب الْوَِف
.....دج ج ج ج....ك..........ززز يــ
.....دج ج ج ج....ك..........ززز يــ

..كُلُُّه إِزْعَاج؛ أَكْثَُر مِْن مَطْرَقَِة الْحَدَّاِد ثِقًْال عََلى الْقَْلبِ        ..بَاٌب مُزْعِجٌ «
..أَوَدُّ لَْو أَْكسِرُهُ، أُحَطِّمُُه

ِس .»أُفَتِّتُُه مِثَْل حَبَّاِت الْعََد
:قُْلُت لِأَِبي مَرًَّة تِلَْو الْمَرَِّة

.»..بَدِّْل ھذَا الْبَاَب الْقَدِيَم..أَرْجُوَك يَا أَِبي«



.»..لَمَّا تِكْبَر تَعِْرْف قِیمََة ھذا الْبَاِب«:جَوابُُه الْمتكرِّر
.»..عَلى الْأَقَلِّ..طَیِّب أُصَلِّحُه..أُصَلِّحُه«:أَقُوُل

.»صَوْتُُه يُذَكِّرُِني بَأشْیاَء حَمِیمٍَة«:يُجِیب
لكِنَّــُه مَصـْـنُوٌع ِمــَن الَْخشَــِب  ..عُمـْـرُُه أَكْثــَُر ِمــْن مِاَئــِة سـَـنَةٍ الْبــاُب 
..الْمَتیِن
.»!قُْل ِلي يا أَبْي ما سِرُّ ِعشْقَِك لِھذا البابِ؟«:َأسْأَلُُه
:يقوُل

ُش حَیــاًة فَقِیــرًة فَقِیــرًة« أَحْیانــًا يَعـُـوُد جـَـدَُّك مُتـَـأَخِّرًا دُوَن ..كُنَّــا نَعـِـی
َس فِـي بَیْتِنَـا حَبَّـُة قَْمـحٍ         ..طَعَاٍم ..َأشْـعُُر بِـأَِبي عِنْـدَمَا يَـدْخُلُ       .. وَلَْی

الْجُـوُع كـاَن    ..يَُظـنُّ أَنَّنَـا نَـائِمُونَ     ..يُحَاوُِل إِخفَاَء صَوِت الْبَاِب الْمُـزْعِجِ     
ى َبـالِط الْـأَ       ..يَمْنَعُنَا مَِن الْنَّوْمِ، جَدَُّك يَدْخُُل بِھُدُوءٍ      ِضيَرْتَمِـي عَـل ..ْر

.»..وَال يَنَاُم
أَنَْعـَم اللَّـُه    ..حَالُنَا تَغَیَّر بَعَْد مَوْتِِه ِبسِنینَ    ..تَرَكَنَا فُقَرَاءَ ..مَات جَدُّكَ «

اشْـتَرَْيَت ھـذا الْبَیْـَت      ..تَزَوَّجْـُت أُمَّـك   ..مَضَـِت الْأَيَّـامُ   ..عَلَیْنَا بِـالثَّراءِ  
.»..ُه يُذَكِّرُوني بِبَیْتِنَا الْفَقِیِراحْتَفَْظُت بِالْبَاِب لِأَنَّ..الْكَبیَر

..أَحْبَبْــُت صـَـرِيرَُه..َلــْم أُِجــدِّدُْه..َلــْم أُصـْـلِحُْه..تَرَكُْتــُه عَلــى حَاِلــه«
.»..بِأَيَّاِم الْفَقِْر فَال أَْنَسى..يُذَكِّرُِني بِجَدَِّك..إِزْعَاجَُه
:قُْلُت لَُه

سَ؟ھَْل مَِن الضَّرُوِريِّ أَْن نَتََذ« .»!كََّر دَائِمًا ھذا الماِضي التَّعِی
...وَالْغِنَـى شَـرَفًا َوسَـعَادَةً؟     ..مََتى كَاَن الْفَقـُْر ذُال وَتَعَاَسـةً      «:يَقُوُل

ِس سِ؟..كَْم مِْن فَقِیٍر غَِنيِّ النَّْف .»وَكَْم مِْن غَنيٍّ فَقِیِر النَّْف
لكِنَّ الْبَاَب مُـزْعِجٌ، كمَـا أَنَّ       ..قُلْتُهأَنَا أَتَِّفُق مَعََك يَا أَِبي في كُلِّ مَا         «

.»..شَكْلَُه الْقَدِيَم ال يَتَنَاَسُق مََع شَكِْل بَیْتِنَا الْحَدِيِث
َس بِالْیَِد حِیلٌَة..أَدْرَْكُت أَنَّ مَوْقِِفي ضَعِیٌف ...وَلَْی

...اقْتَرَْبُت مَِن الْبَاِب
.....دج ج ج ج....ك..........ززز يــ

.....دج ج ج ج....ك..........يــززز 
..أَِبي يُنِْصُت إِلى صَوْتِِه كَأَنَُّه مُوسِیَقى رَاقِیٌة..أُغْلِقُُه..أَفْتَحُُه
سَمِْعُت صَوْتًا يَْنسَاُب مِْن بِیَِن تَجَـاوِيِف الْبَـاِب الَّتِـي حَفَرَھَـا              ..فَجْأًَة

..الزَّمَُن كَتَجَاعِیَد ِفي وَجْھِِه
:سَمِعْتُه يَقُوُل ِلي..لَْم أُصَدُِّق..ذُِني عَلى الْبَاِبوَضَْعُت ُأ

..لَْو تَعْلَُم عُمِْري الْحَقِیِقي لَعَلِْمَت كَْم أَنْـَت صَـغِیٌر أَمَـاِمي           ..يَا وَلَدُ «
لَْن َأسْمََح  ..سَْوَف أُعَاقِبُكَ ..لَْم تَحْتَرِْم سِنِّي  ..لَقَْد أَھَنْتَِني بِكَالمِكَ  

.»..رُوِر بَعَْد الْیَوِملََك بِالُْم



..كَاَن صَلْبًا مِْثـَل الصَّـخْرِ     ..حَاوَْلُت فَتَْح الْبَابِ  ..لَْم أُصَدِّْق مَا سَمِْعتُ   
شَـعُرُْت أَنَّ الْبَـاَب يَنـْـتَقُِم   ..حَاوَلْـُت دَفْعَـهُ، كُنْـُت كََمـْن يَـدْفَُع حَائِطـاً      

.»...خِْفُت عَلى نَْفِسي..مِنِّي
.»..سَْوَف أُحَطِّمَُك!...حَْبِسي ومَنِْعي مَِن الْمُرورِ؟تُريُد «:قُْلُت 

.»..أَنَا أَقْوَى مِنَْك بِكَثِیٍر..لَْن تَجْرَُؤ«:رَّد عََليَّ بِعُْنٍف
..وَعَاَد الْبَاُب إِلى سِیرَتِِه..عُدُْت إِلى غُرْفَِتي ُمسَْتسْلِمًا

.....دج ج ج ج....ك..........ززز يــ
.....دج ج ج ج....ك..........ززز يــ

يُمْكِنُنِــي الْقَْفــُز  ..لَْیسَــْت مُرْتَفَِعــةً ...فَكَّــرُْت بِاْســتِخْدَاِم النَّاِفــذَةِ  
...ِبسُھُولٍَة

..لَعِْبُت مََع الْأَصْدِقَاِء..قَفزُْت إِلى الْحَدِيقَِة
..عُدُْت إِلى الْمَنْزِِل بَعَْد مُدٍَّة بِالطَّرِيقَِة نَْفسِھَا

..اعْتَقََد أَنَِّني ِلصٌّ..دَِني جَارُنَا أََتسَلَُّق النَّافِذََةشَاَھ
..كَاَنْت مُفَاجَأًَة لِلْجَمِیِع..اتَّصََل فَوْرًا بالشُّرْطَِة

..اعْتَذَرُْت لَھُمْ، كمَا اعْتَذَرُْت لِأَِبي وَأُمِّي
..حَكَْیُت لِأَِبي الْقِصََّة كُلَّھَا

..ضَحَِك طَوِيًال طَوِيًال
..يَتَأَلَُّم..أَأَدْرَْكَت اآلَن لماذا أُِحبُّ ھذا الْبَابَ؟ إِنَُّه َيشْعُرُ       «:قَاَل مَازِحاً 

...»أُمُوٌر َأشْعُُر بِھَا وََال أَعِْرُف كَْیَف أُوصِلُھَا إِلَیَْك..يُذَكِّرَُك بِالْمَاِضي
..اقْتَرَْبُت مَِن الْبَاِب َمسحت بِیََديَّ عَلَیِْه

َص ِمـْن صَـوْتَِك         ..لِـنَكُْن أَصْـدَقَاءَ   ..َحسَـناً «:قُْلُت أََال َتسْـتَطِیُع الـتَّخَلُّ
.»..الْمُزْعَِج

..لَْم يَتَكَلَِّم الْبَاُب
..يُفَكِّــُر..أَتُرِيــدُنَا أَْن نَُصــدَِّق أَنَّ الْبـَـاَب يـَـتَكَلَّمُ «:َضــحَِك أَبِــي وَقـَـال 

.»!رُوجِ؟وَيَمْنَعَُك أَيْضًا مَِن الدُّخُوِل وَالُْخ
:ھمست في أُذُِن أَِبي كَلِمًَة سَمِعْتُھَا...اقْتَرََبْت أُمِّي

...»َال َتسْتَھِْزىْء بِِه...خَیاُل ابْنَِك وَاسٌِع«
لِلْبَـاِب قُـوٌة خَفِیـٌة َال يَعْلَمُھَـا       ..أَْحَسْسُت أَّن أَحَدًا لَْن يُصَدِّقَِني أَبَـداً      

..غَیِْري
...مَاَع صَوْتِِهأَصْبَْحُت أَتَرَقَُّب َس

..إِزْعَاجِِه..صَرِيرِِه
..يَرِْوي ذِكْرِيَاتِِه..يَحِْكي ِلي قِصَصَُه الْقَدِيمَُة..كَأَنَُّه يُنادِيِني

ِص جَدِّي !كَْیَف كَاَن يَتَْعُب ِفي الْعَمَلِ؟..أَخْبَرَِني بِقَِص
..راِت مَِن الْخُبِْزيَقِْضي مُعْظََم الْیَوَم خَارَِج الْمَنْزِِل مِْن أَجِْل كس

ُس وََال يَفْقُِد صَبْرَُه ..لَْم يَكُْن يَحْزَُن وََال يَیَْأ
:قَاَل الْبَاُب



أَياٌم طَوِيلٌَة كَاَنْت تَمُرُّ وََال يَجُِد جِدََّك فِیھَا عَمَالً، كَاَن يَعْمَُل ِفي أَيِّ              «
يَنُْقــُل بَضـَـائَِع عَلَــى ..يَبِیــُع الثِّیــاَب الْقَدِيَمــَة..يـُـوَزُِّع الْمـَـاَء..شَــيٍْء
..ظَھْرِِه

َس شُّ النَّا .وَرَغَْم فَقْرِِه لَْم يَكُْن يُغَاِلي ِفي الَْأسْعَارَ، أَْو يَِغ
ُس ِفي الْمَنْزِِل دُوَن عََمـٍل كَـاَن يُصِـرُّ عَلَـى تَعْلِـیِم أَوْالَدِِه                عِنْدَمَا يَجِْل

.»..يَحْفُظ الْقُرْآَنفَقَْد كَاَن رَجًُال مُتَعَلِّمًا ..بِنَْفسِِه
..أَحْبَبْتُُه مِْن كُلِّ قَلِْبي..نَعَْم..أَحْبَْبُت الْبَاَب

..أَحْبَْبُت جَدِّي الَِّذي لَْم أَرَُه
..أَحْبَْبُت حَیَاتَُه وَإِخْالَصَُه وَصِدْقَُه

..أَحْبَْبُت جَدِِّتي الصَّابِرََة
..َب صَدِيِقيصَاَر الْبَا..لَْم أَعُْد أُفَارَِق الْبَاَب

:قُْلُت لِأَِبي
عِْنــدَمَا أَكْبــر وَأَتـَـزَوَُّج وَأَنْتَِقــُل إِلَــى بَیْــٍت جَديــٍد سـَـآخُُذ ھــذا البــاَب  «

.»..مَِعي
.»!أَلَْن يُزْعِجََك بِصَوْتِهِ؟«:قاَل أَبي ضاحكًا

وَاِت صَـوْتُُه أَجَْمـُل ِمـْن أَصْـ    !مَْن قَـاَل إِّن صَـوْتَه مُـزْعِجٌ؟   «:قُْلْت بِفَرَحٍ 
.»..الْبَالبِِل لكن لو كاَن أَكْثََر رِقًّة لَكاَن أَجْمَل

..لَْم يَقُْل أَِبي شَیْئًا
ى                      ى مَنْزِلِنَـا وَضـََع زَيْتـًا عَـل ِفي الْیَـوِْم التَّـاِلي أَحْضـََر أَبِـي عَـامًِال إِـل

...مَفَاصِِل الْبَاِب
.»ھكذا َال يَعُوُد الْبَاُب يُزْعُِج أَحَدًا«:قاَل

اخْتَفَـى  ..لَقَْد أَحْبَبْـُت الْبَـاَب مِثَْلـَك تَمَامـاً        ...َأشْكُرَُك يَا أَِبي  «:ُتقُْل
.»..صَوْتُه الْمُزْعُِج وَبقَِیْت ذِكْرَيَاتُُه الْجَمِیلَُة

نُور وَالْقِطَُّة الْجَرِيحَُة
.»لَقَْد نَفََد صَبِْري مِنِْك..ھَیَّا..تَحَرَِّكي«
.»...لْحَبِْل وَإِالَّ ضَرَبْتُِك بِھذِِه الْعَصَاھَیَّا اقْفِِزي فَْوَق ا«
.»لماذَا تَبْقِیَن ِفي مَكَانِِك كَأَنَِّك َال تَدْرِيَن مَاذا تَفْعَلِینَ؟«
..»ال تَنْظُِري إِليَّ بِعَیْنَیِْن دَامِعَتَیِْن تَتََوسَّلِیَن إِليَّ لِأَرْحَمَِك«
.»ذا إِنْذَاِري الْأَخِیُرھ..لَْن يَمْنَعَِك َشيٌء مِنِّي..ھَیَّا«
.»؟..أََال تَْخشَیَْن مِنِّي..ھَیَّا..أَعْلَُم أَنَِّك تَفْھَمِیَن كُلَّ مَا أَقُوُل«
ھَیَّا اقْفِِزي فَـوَْق    ..لَْن أَرْحَمَِك عَلى اإلِطْالقِ، سَْوَف أُنَفُِّذ تَھْدِيِدي      «

.»..ِكافْعَِلي كمَا تَفْعَُل حَیَوانَاُت السِّیْر..الْحَبِْل
..لَْم تَكُْن الْقِطَُّة الِْمسْكِینَُة قَادِرًَة عَلى تَنْفِیِذ الْأَوامِِر

..إِنَّھا َتسْمَُع صِیاحًا غَريبًا..كاَنْت ُمسْتَغْرِبًَة مِمَّا يَحْدُُث
..إِنَّھَا قِطٌَّة عَادِيٌَّة َبسِیطٌَة..الْقِطَُّة لَْیَسْت حَیَوانًا مُدَرَّبًا ِفي السِّیرك

.»...اثْنَاْن..وَاحِْد..ھَیَّا...ھَیَّا«



لِكـنَّ عَصَـا نُـور كانَـْت        ..اسْـتَعَدَّْت لِتَقْفـَِز ھَارِبَـةً     ..ھَزَِّت الْقِطَُّة ذَيْلَھَا  
ى صَـدََمِت الْحَـائَِط وَوَقَعَـْت                  َأسْرَعَ، ضَـرْبًة وَاحِـدًة طَـارَِت الْقِطَّـُة حَتـَّ

..َوسَاَل الدَُّم مِْن فَمِھَا..ھَاانَْكسَرَْت رِجُْل...عَلى الْأَْرِض
.نَظَرَْت نُوٌر إِلى الْقِطَِّة ثُمَّ خَرََجْت مَِن الْغُرْفَِة غَیَْر مُبَالِیٍَة

بَعَْد قَلِیـٍل دَخَلَـْت أُمُّ نُـور غُرْفـََة ابْنَتِھَـا، وَجَـدَِت الْقِطَّـَة َال َتسْـتَطِیُع                   
تَمُـوُء وَتَبْكِـي تَرْجُـو مِنْھَـا        ..ي فَمَھَـا  الْوُقُوَف مِْن الْـأَلَمِ، الـدِّمَاُء تُغَطِّـ       

.الُْمسَاعَدََة
حَمََلِت الْأُمُّ الْقِطَّـَة الِْمسْـكِینَةَ، نَظَّفَـْت وَجْھَھَـا ِمـَن الـدِّمَاءِ، رَبَطَـْت            
ٍش مُنَاسـِـبَةٍ، َقــدََّمَت لَھـَـا الْحَلِیــبَ،   رِجْلَھـَـا الْمَْكسـُـورََة بِقِطَْعــِة قُمـَـا

ِضشَرَِبْت مِنُْه َح .تَّى ارْتَوَْت وَھَدَأَتْ، ثُمَّ اسْتَلَْقْت عََلى الْأَْر

.لكِنَّھَا لَْم تَرُدَّ عَلى النِّداِء..نَادَِت الْأُمُّ ابْنَتَھَا
.نَظَرَْت مَِن النَّافِذَةِ، وَجَدَْت ابْنَتَھَا تَلْھُو ِفي الْحَدِيقَِة...قَاَمِت الْأُمُّ

.»تَعَاَلْي عََلى الْفَوِْر..نور..نور«: قَاَلْت..رَفََعِت الْأُمُّ صَوْتَھَا
.»!مَاذَا فَعَْلِت بِالْقِطَّةِ؟«:َفسَأَلَتْھَا الْأُمُّ..جَاءَْت نُوٌر ُمسْرِعًَة

لَْم تَكُْن نُوٌر تَتَوَقَُّع اكِْتشَاَف أُمِّھَا السَّرِيَع لِلْقِطَِّة الِْمسْكِینَةِ، حَاوَلَـْت           
...ا ال تَعــِْرُف شـَـیئًا عَمَّــا َحــدَثَ، نَظـَـرَْت إِلــى الْقِطَّــةِ  أَْن تُظْھــَِر أَنَّھَــ

..يـا ِمسْـكِینَة   «:قَالَـتْ ...َرسََمْت عَلى وَجْھِھَا عَالمَاِت االسْـتِغْرَابِ     
.»..لَقَْد تَرَكْتُھَا سَلِیمًَة..مَا الِّذي حَدََث

.»..أَلَْم تَفْعَِلي لَھَا شَیْئًا يا نُور؟«:قَاَلِت الْأُمُّ
رُبَّمَا سَقََطْت مِْن مَكـاٍن     ..ال يُمْكُِن أَْن أُؤْذِيھَا   ..ال«:أَجَاَبْت نُوٌر بِتَرَدُّدٍ  

.»..مُرْتَفٍَع
فَھِـَي َلـْم تُـؤِْذ حَیَوانـًا ضَـعِیفًا فََقـطْ،           ..تَأَلََّمِت الْأُمُّ مِْن مَوْقِـِف ابْنَتِھَـا      

سُوَء مَا فَعََلتْ؛ فَقـَْد خَافَـْت ِمـْن    لكِنَّھا أَيْضًا أَخَْفِت الْحَقِیقََة لِتُخِْفَي      
.عِقَاِب أُمِّھَا وََنسَِیْت أَنَّ اللََّه يَراھَا

لَقَْد رَأَْيُت الْعَصَـا الـذي      «:نَظَرَِت الْأُمُّ إلى ابْنَتِھَا بِعِتَاٍب شَدِيٍد وَقَاَلتْ      
ضِ    ا قِطَّــٌة َوشـَـاھَدُْت الْحَبْــلَ، إِنََّھــ ..ضـَـرَْبِت ِبــِه الْقِطَّــَة عَلَــى الـْـأَْر

.»..لَقَْد كِدِْت تَقْتِلِینَھَا..ِمسْكِینَةٌ، حَرَاٌم عَلَیِْك
.عَلَِمْت أَنَّھَا َال َتسْتَطِیُع مُوَاصَلَِة إِخْفَاِء الْحَقِیقَِة..لَم تَتَكَلَّْم نُور

َھـْل أَعْجََبـِك مَـا رَأَيْـِت ِمـْن دَِم           «:شَعُرَِت الْأُمُّ بِحُـزٍْن شَـدِيدٍ، قَالَـتْ       
قِطَِّة الِْمسْكِینَةِ، ھَْل فَرِْحِت لِأَنَِّك َكسَرِْت لَھَا رِجْلَھَـا، أَنَـا َال أَفَْھـُم              اْل

.»..لِمَاذَا فَعَْلِت ھذا مَعَھَا
.»..لَْم َتسْمَْع كَالَِمي وَتُنَفِّْذ مَا أُرِيُد«:قَاَلْت
.»..قِیَاَم بِِهلَكِنَِّك تَطْلُبِیَن مِنْھَا شَیْئًا َال َتسْتَطِیُع اْل«:الْأُمُّ

.»..ھَْل تَقْبَلِیَن أَْن أَفْعََل مَعَِك مِثْلَمَا فَعََلِت مَعَھا«:وَأَضَاَفْت
«:قَاَلْت .»..أَرْجُوِك..َال يَا أُمِّي»



ى الْحَدِيقَـةِ        ..ھَیَّـا «:قَاَلِت الْأُمُّ  سَـوَْف  ..إِذَن اقْفـِِزي ِمـَن النَّافِـذَِة إِـل
..ِبسُـرْعَةٍ ..ھَیَّا..وَإِالَّ سَأَضْرِبُِك بِالْعَصَا نَْفسِھَا   ..أُرْغِمُِك عََلى الْقَفْزِ  

..»لَقَْد نَفََد صَبِْري
.بََكْت نُوٌر خَائِفًَة ظَنَّْت أَنَّ الْأُمَّ سَتُنَفُِّذ تَھْدِيدَھَا

ِك سَْوَف أَضْرِبُِك وَأَقُوُل لِأَبِیِك إِنَّـَك وَقَعْـِت وََكسَـرت رِجْلَـ          «:قَاَلِت الْأُمُّ 
..»وَحْدَك

..رَاَحْت نُوٌر تَبِْكي
فَأَنْــِت ..لكِــن لَِألسَــفِ، سـَـتُخْبِريَن أَبــاِك بِالْحَقیَقــةِ   «:قَالَــِت الـْـأُمُّ 

..»َتسْتَطِیعِیَن الْكَالَم
لكـْن َمـْن سَـیُدَافُِع َعـْن ھـذِِه الْقِطَّـِة            «:سَكََتِت الْأُمُّ قَلِیًال ثُمَّ قَاَلتْ    

.» َتسْتَطِیُع الْكَالمَ؟الِْمسْكِینَِة وَِھَي َال
ى أَْن تَـتَكَلََّم ھـذِِه الْقِطَّـَة الْجَرِيحـََة لِتُخْبِرَنَـا              «:أَضَاَفِت الْأُمُّ  كَْم أَتَمَنـَّ

.»عَْن َقسْوَتِِك فَتَْكِشَف الْحَقِیقََة
..فَاعْتَذَرَْت مِْن أُمِّھَا..حَزَِنْت نوٌر كَثِیراً، شَعُرْت بِخَطَئِھَا

يَّ               «:مُّقَاَلِت الْأُ  ى الْقِطَّـِة أَكْثـََر مِمَّـا َأسَـأِْت إـل إِذا ..لكِنَّـِك َأسَـأِْت إِـل
.»عَفَوُْت أَنَا عَنِْك ھَل سَُتسَامِحُِك الْقِطَّةُ؟

اقْتَرََبْت نُوٌر مَِن الْقِطَِّة تُرِيُد أَْن تَحْتَضِنَھَا وَتُقَبِّلُھَا، لِكـنَّ الْقِطَّـَة مَـا إِن               
ُض بِرِجْلِھـَـا      شـَـاھَدَتْھَا تَقَْتــرِ  ُب مِنْھـَـا حَتَّــى قَامَــْت ُمْســرِعًَة َتــرُْك

.وَلكِْن بِغَیِْر دُمُوٍع..وَھَرََبْت مَِن الْمَنْزِِل وَِھَي تَبِْكي..الْمَْكسُورَِة
كَانَــْت رِجْلُھـَـا تُوجِعُھـَـا كُلَّمـَـا رَكَضَــتْ،  ..َلــْم َتسـْـتَطِِع الْقِطَّــُة الْھـَـرََب

حَمَلَتْھَـا بِرِفْـٍق    ..لَحِقَتْھَـا الْـأُمُّ   .. الْمَنْـزِِل لِتَرْتَـاحَ    جََلَسْت ِفي حَدِيقَةِ  
..قَبَّلَــِت الْقِطَّــَة عَلَــى رَْأسـِـھَا..اقْتَرِبَــْت نـُـوٌر..لِتُھـَـدِّىَء ِمــْن خَوْفِھـَـا
.وَعَادَْت تَلْھُو مِْن جَدِيٍد...اطْمَأَنَّْت...شَعُرَِت الْقِطَُّة بِالْأَمَاِن

 الُْحبِّلُعْبَُة
.»أَجِبْني عَنُْه بِصَراحَة..سََأسْأَلَُك سؤاًال..أبي«

..»تَفَضَّلي«ــــ 
.»أو أنا؟..أو نورا..نوف..أَبي، مَْن تُِحبُّ أَكثَر«ــــ 

..والْأَُب ال يَدري مَا يَقوُل..ضَحَِكِت الْأُمُّ وَِھَي َتسْمَُع كَالَم شَھْد
.»!ؤاُل يا شھدُ؟ما ھذا السُّ«:قَالِت الْأُمُّ

.»..ھذا يَعني أَّن الُْحبَّ كُلَُّه لي..أَنا الصُّغْرى«:قَالْت شَھٌْد بِدَالٍل



ي أَنَّ     ..أنا أَجْمَُل مِنْكِ  ...يا لَِك مِْن مَغْرورة   «:قَاطَعَتْھَا نوف  ھـذا يَعْـن
.»..أنا وَحْدِي...الُْحبَّ كُلَُّه ِلي

.لَّْمنورا ــــ الكُبْرى ــــ لَْم تَتََك
..ضَحَِكِت الْأُمُّ..ضَحَِك الْأَُب

.»أَنْتُنَّ جَمیعًا ِفي الُْحبِّ سَواٌء!مَا بِكُنَّ الیوم؟«:قَاَل الْأَُب
..غَضَِبْت نوف..حَزَِنْت شَھٌد

..نورا ظَلَّْت صَامِتًَة ال تَتَكَلَُّم
َس عِنْدَِك..وَأَْنِت يا نورا«:تَلَفََّت الْأَُب وَقَاَل .»! سُؤَالٌ؟أَلَْی

َخسِرُْت جُزءًا مِنُْه يَوَْم وُلِدَْت     ..كنُت الُْحبَّ الْأَوَّلُ  ..أنا الكبرى «:قَاَلْت
ي ِمـَن الْحُـبِّ        ..َخسِرُْت جُزءًا آخََر يَوَْم وُلِدْت شھد     ..نوف لَم يَتََبقَّ ـل

.»إال الْقَلِیُل
ي       ال«:قَاَلْت...ضَمَِّت الْأُمُّ ابْنَتَھَا نورا بِحنانٍ     ِت  .. يا نـورا يـا حبیبـت أـن

..»غَالِیٌة عَلَیْنا مِثُل أُخْتیِك
..لَم تَتَكَلَّْم نوف

..نَظَرَْت شَھٌد بِحُزٍْن
..ما رَأَيَكُنَّ لو نَلَْعُب لُعْبًَة جَديدًة«:قَاَل الْأَُب

!مَاذا سَُنسَمِّیھَا؟
!مَاذا سَُنسَمِّیھَا؟

..لُِنسَمِّیھَا لُعْبََة الُْحبِّ
.»لُعْبَُة الُْحبِّ...نَعَْم

..»!مَا سَمِعْنَا بِھذِِه اللُّعْبَِة مِْن قَبُْل!لُعْبَُة الُْحبِّ؟«:قَاَلْت نُورا
.»!مَا قَصْدَُك يَا أَبا نُورا؟«:الْأُمُّ

ْس مَعــًا عَلــى شـَـكِْل دَائـِـرٍَة«:الـْـأَُب وَلْیُحْضــِْر ُكــلٌّ مِنَّــا وَرَقــًَة ..لـِـنَجِْل
.»وَقَلَمَا

: الْأَُب بَعْدَمَا أَحْضَرُوا الْأَورَاَق وَالْأَقْالَم وَجََلسُوا عَلى الْأَْرِضقَاَل
...سََأسْأَلُكُنَّ مَجْمُوعًة مَِن الَْأسْئِلَِة«

...اكْتُبَْن الْجواَب الِّذي تَعْتَقِدَْن أَنَُّه الجواُب الصَّحیُح
:السُّؤاُل األوَّل

َض أَحَدُنَا   ..مَحَلَّ اھْتِمَامِنَا وَحُبِّنا أَكْثََر مَِن اآلخَـرِينَ      ھَْل يُصْبُِح   ..لو مَِر
أَْم تَظَلُّ الْأُمُور عَادِيةً؟

:السُّؤال الثَّاِني
أَْم تََظـلُّ الْـأُموُر     ..َھـْل يُصْـبُِح مِحْـوََر تَفْكِیرِنَـا وَحُبِّنَـا         ..لَو سَافَر أَحَدُنَا  

عَادِيةً؟
:السُّؤَاُل الثَّاِلُث

حَدُنَا خَارَِج الْبَْیتَ، ھَْل نَقَْلُق عَلَیِْه وَنَبَْحُث عَنُْه وَيَجْذُِب ُكـلَّ         لَو تَأَخََّر أَ  
أَْم تَظَلُّ األموُر عَادِيَّةً؟..طَاقَاتِنَا



:السُّؤَاُل الرَّابُع
لَْو تَعَـرََّض أَحَـدُنَا لِحَـادٍِث أََال نُصـاُب جمیعـًا بـالْحُزِْن وَنُفَكِّـُر بـِِه أَْم أَنَّ                    

.»..ُر تَظَلُّ عَادِيَّةً؟الْأُمُو
:ُثــمَّ قــاَل..وَرَاَح الـْـأَُب َيــذْكُُر اَألسـْـئِلََة حَتَّــى بَلَغَــْت َعشـْـرََة َأسـْـئِلَةٍ 

..»لِنَضََع الْأَوْرَاَق عََلى الْأَْرضِ؛ نُقَارُِن مَا بَیَْن األَجْوِبَِة«
..»شَابِھًَةجَمِیُع الْأَجْوِبَُة مَُت«:قَاَل الْأَُب مُعْلِنًا النَّتِیجََة

َض وَنَرْعَاُه«ــــ  ..»نُِحبُّ الْمَرِي
..»نُِحبُّ الُْمسَافَِر وَنُفَكُِّر بِِه«ــــ 
..»نَقَْلُق عََلى الْغَاِئِب«ــــ 
..»نَحْزَُن عََلى الْمُصَاِب«ــــ 
..»وَنَفْخَُر بِِه..نُِحبُّ الْمُطِیَع«ــــ 
..»ُهنُِحبُّ الْمُصَلِّْي وَنَدْعُْو َل«ــــ 

.إَِلى آخِِر اإلِجَابَاِت
عِنْدَمَا يَحْتَـاُج أَحَـدُنَا إلَـى رِعَايـٍَة         ...الُحبُّ يَجْمَعُنَا «:قَاَلْت الْأُمُّ بِفَرَحٍ  

..»خَاصٍَة يُصْبُِح مَحَلَّ الرِّعَايَِة والْإِھْتِمَاِم وَالُحبِّ
 ُكـلِّ نَـوٍْع ِمـْن أَنْـوَاِع         َأشْـعُُر اآلَن بِمَعْنَـى    ..لُعْبٌَة رَائِعَةٌ «:قالْت شَھْدُ 

..»الُحبِّ الَِّذي جَاَء في َأسْئِلَتَِك يَا أَِبي
..»الُْحبُّ َشيٌْء عَظِیٌْم يا شَھُْد«:نوف
..»عِدِْني أالَّ تَحْزََن مِنِّي...أُرِيُْد أَْن أَقُوَل لََك شَیْئًا يا أبي«:نورا

..»أَعِدُِك«:الْأَُب
ي               ِإ...في الحَقیقةِ «:نورا ٍص ـف ي أَكْثـََر ِمـْن َأيِّ َشـْخ ي أُحِـبُّ أُمـِّ نـِّ

..»الوُجُوِد
يُّ عَلَْیـِه الصَّـالَُة والسَّـالَُم         ..ھذا شيٌء يُفْرِحُِني  «:الْأَُب أَوْصَانا النَّـب

..»بِذَلَِك
..»!أََال َتشْعُُر بِالْغِیْرَةِ؟..أََال يُحْزِنَُك ھذا يا أبي«:شھد
َلــْم تَْكشِــَف لنــا اللُّعْبــَُة أَنَّ لُِكــلٍّ مِنَّــا حُبــا خَاصــا أَ..أَبـَـدًا..ال«:الـْـأَُب

..»وھَو في الْنِّھَايَِة ُحبٌّ يُجَمُِّع وال يُفَرِّق!..لآلخَرِ؟
وأَعْظَُم الُحبِّ حُـبُّ اللَّـِه    ..نَحُْن جَمِیعًا نُِحبُّ بَعْضُنَا بَعْضًا    «:قاَل الْأَبُ 

تَخْرُُج التَّقـَْوى والطَّاَعـةُ، لِـأَنَّ مَحَبَّـَة اللَّـِه           سُبْحَانَهُ، فَمِْن ھذا الُحبِّ     
ِس ِمـْن أَجْلـِِه والْـالْتِزَاُم بِمَـا يُحِـبُّ والْإِبْتِعـاُد                 تَعِْني طَاعَتُُه وَبَذُْل النَّْف

أََال تـَـرَيَْن أَنَّكُــنَّ تَُضــحِّیَْن بأَنُْفِســكُنَّ مِــْن أَجَــِل أُمِّكُــنَّ    ..عَمـّـا يَكـْـرَهُ 
..»مَثَالً؟

..»نَعَْم بِالْتَّأْكِیِد«:قُلَْن جَمِیعًا
ي       «:الْأُمُّ ..وَبَعْـدَُه مَحَبَّـُة الرَّسُـوِل       ..اللَُّه تَعَالى أَوْلَـى بِالْمَحَبَّـِة مِنـِّ

وعِنْدَمَا يَتَحَقَُّق ھَذا الُحبُّ يَتَحَقَُّق ُحبُّ الجَنَِّة التي نَتَمَنَّى الوُصُـوَل           
.»..ى يَكُوُن رَاضِیًا عنَّا عِنْدَمَا نُِحبُّ بَعْضُنَا بَعْضًاإِلَیْھا، واللَُّه تَعَاَل



إنَّ ُحبَّ اللَِّه يَمُْأل قُلُوبَنَا رَحْمًَة وَيَجْعَُل الحُـبَّ ُيسَـیْطَِر عَلَـى             «:الْأَُب
بُّ نُِح..نُِحبُّ الَْبشَرَ ..نُِحبُّ الْوَطَنَ ..يَنَْتشُِر الُحبُّ بَیْنَنَا  ..حَیَاتِنَا كُلِّھَا 

.»..نُِحبُّ الْحَیَاَة..نُِحبُّ اَألشْیَاَء..نُِحبُّ الْعِلَْم..الْخَیَْر
َس أَبِیْھا وَأُمِّھَا...اقْتَرََبْت نوف :قَاَلْت...قَبََّلْت رَْأ

ُض عََلى مُدَرِّسـَِتي          « سأُخْبُِر صَدِيقَاِتي غَدًَا عَْن ھذِِه الْلُّعْبَةِ، سَأَعِْر
..»لْفَصِْلأَْن نَلْعَبَھَا ِفي ا

:ضَحَِكْت الْأُمُّ وَقَاَلْت
سـأَغیُْر  ..بَنَاتَُك أَحْبَبَْن ھذِِه الْلُّعْبَُة التي اُخْتَرَعْتَھا     ..انْظُْر يا أبا نورا   «

.»..مِنَْك بَعَْد الْیَوِْم
عََليَّ أنـا أَْن أَغَـارَ     ..لكِنَِّك حَصَدِْت الُحبَّ كُلَُّه يا أُمَّ بَنَاِتي      «:قَاَل الْأَبُ 

..»مِنِْك
لـِـأَنَّھُْم يَعْرِفـُـوَن مَعْنَــى ...سـُـعَدَاَء..كـَـانوا سـُـعَدَاَء...َضــحَِك الْجَمِیــُع

.الُْحبِّ

ُس ُس الْمُعَاِك شَاِك يُّ الُم الصَِّب
ماضي صَِبيٌّ صَغیٌر ال يحبُّ أَْن يُمِْلَي عَلَیِْه أَحـٌَد مـا الَّـذي يَجِـبُّ أَْن       

.يفعلُه
سَ  إذا قالْت لَُه أُمُّ    َس أمـاَم التلفزيـون      ..ُه تعاَل لِتَدُْر وإذا ..ذََھَب وجـل

..قاَل لُه أبوُه اخِْفْض صوَت التلفزيون رَفََع الصوَت عالیًا
َب   ..وإذا قالْت لُه المدرِّسُة أريُد وظیفتَك غدًا فال يقـوُم بھـا            وإذا طـل

بُّ أْن فھـَو ال يحـ  ..منُه أيُّ إنساٍن طلبًا ما كاَن يعاِكسُُه ويشاِكسُـهُ       
..يقوَل لُه أحٌد افْعَْل أَْو ال تفعْل

لَكِنَُّه يَبْقى مُصِرا   ..وكاَن يُجرْي صِراعًا دَائمًا مََع أبیِه وأمِّه ومدرِّسیه       
ولـذلَك كـانوا يتجنّبونـَُه وَالجَمِیـُْع     ..مھما كانْت العُقُوباُت أو المُغْرَياتُ   

.. الحديِث مَعَُهمِْن حَوْلِِه يَتَنَبَُّه لِھَذا األَمِْر عنَد
.وظلَّ ماضي على ھذِه الحاُل ال يُِحبُّ أَْن يَأْمُرُُه أَحٌَد بشيٍء

ال ..رجاًء«رأى لَوْحًة تقوُل    ..وفي يوٍم فیما كاَن عائدًا مَِن المَدَْرسَةِ      
ِش على ھذا الرَّصِیِف ..»تم

..فھَو ال يُِحبُّ األوامَر..نَظََر ماضي إلى اللَّوحِة بِغََضٍب
صــاَح بــِه رجــٌل ِمــْن أَعْلــى البِنـَـاء  ..اَر َوَســَط الرَّصــیِف مُتََحــدِّيًاوســ

لكنَّــُه أصــرَّ علــى ..ابْتَعــِْد عــِن الرصــیِف..ابْتَعــِْد يــا صــَِبّي..المجـاورِ 



..السیِر وإْذ بِكَمِّیٍة مَِن األَلْوَاِن َتسْقُُط عَلَیِْه ويُصْـبُِح شَـكْلُُه مُْضـحِكاً            
.. رِجَاٌل يَطْلُوَن البِنَاَء مَِن الخَارِِج بِأَلْوَاٍن مُتَعَدِّدٍَةفَقَْد كاَن ھُنَالَِك

..َوشَاھَدَُه المَارُّوَن بِھَذا المَنْظَِر ورَاحُوا يَضْحَكُوَْن وَيَضْحَكُوَن
وأدرَك عاقِبــَة مَــْن ال ..عــاَد ماضــي إلــى بَیِْتــِه علــى َھــذِِه الحــالِ  

ي نفِسـِه      ..َيسْتَمُِع لآلخرينَ  ي   وقاَل ـف ي المـرَِّة      ..مـا أَدْراـن ربَّمـا ـف
..القادِمِة تَقَُع عَليَّ حِجَارٌَة ثَقِیلٌَة

َس ما يُقَاُل لَُه مَرًَّة ثانِیًَة ..ولْم يَعُْد ماضي يَفْعَُل عَْك

سَمَُر والْقَمَُر
مستديرًا ُمشْـرِقًا مِثْلَمَـا يَكُـوُن عَـادةً        ..طَلََع الْقَمَُر كَامًِال ھذِِه الْلَّیْلَةْ    

..ِفي لَیَاِلي صَْیِف مُنْتََصِف الشُّھُوِر القَمَرِيَِّة
بَدَا الْجَوُّ سَاحِرًَا والنُّجُوُم تُزَيُِّن السَّمَاءَ، والقَمَُر البَھِـيُّ فَخُـورًا بِنُـوْرِِه              

...الالَّمِِع الْبَرَّاِق
ِء تَْنسَـاُب عَلَـى     كَمَْن َغسََل وَجْھَُه بِمَاٍء مِْن فِضٍَّة وََال تَزَاُل نِقَاُط المَا         

..جَبْھَتِِه
..نَظَرَْت سَمَر مِْن نَافِذَِة غُرْفَِة نَوْمِھَا

..فَرَِحْت بِھَذا الَْمشْھَِد البَدِيِع
..رَفََعْت يَدَھَا

..لَوََّحْت بِكَفِّھَا كَعَادَتِھَا ِفي ُكـلِّ لَیْلـٍَة تَكْتَِمـُل فِیھَـا ُاسـتِدَارَُة الْقَمَـرِ               
.. الْتَّحِیََّةلِتُلِْقي عَلَیِْه
.تَحِیَُّة الْكَمَاِل

يَلُـوُح  ..يَھْتَزُّ كَأَنَُّه يُرِيُْد رَدَّ الْتَّحِیَّـةِ     ..ھَذِِه الْمَرَُّة شَعَرَْت بِرَْعشَِة الْقَمَرِ    
..لَھَا بِكُلِّ قُرْصِِه الُْمسْتَدِيِْر

..فَرَِحْت فَرَحًَا كَبِیْرًا
..ي يَرُدُّ الْقَمَُر فِیھَا سَالَمًاإِنَّھَا الْمَرَُّة الْأُوَْلى الَِّت

كَانَــِت ..جََلسَــْت قـُـرَْب الْنَّاِفــذَِة عَلَــى كُْرسِــيٍّ صـَـغِیٍر تُرَاقِــُب الْقَمــََر
..الْنُّجُوُْم مِْن حَوْلِِه تَھْتَزُّ طَرَبًَا

..قََضْت سَمَر لَیْلَتَھَا ُتسَامُِر الْقَمََر
..مَا كَاَنْت النَّسَائُِم تَْمسَُح وَجْنَتَیْھافِْی..دَھََم الْنَّوُْم عَیَْنْي سَمَر

..كَیْال يُوْقِظَھَا..اقْتَرََب القَمَرُ، دَنَا مِنْھَا شیئًا فشیئًا
..عِنْدَمَا وَصََل نَافِذَتَھَا الْصَّغِیرََة فُوِْجىَء القَمَُر

..سَّرِيِْرسَبَقَتُْه أُمُّھَا وَحَمَلَتْھَا إَلى اْل..وَجََد الْكُْرِسيَّ فَارِغًا



جَدَّتي في عِیدِھا التِّسعین

..احْتَفََلْت قَبَْل يَـوْمَیِْن بِعِیـِْد مِیْالَدِھَـا       ..جَدَّتي عُمْرُھَا ِتسْعُوَن سَنَةً   
وَزَيَّنَـْت  ..وَضـََعْت عَلَـى رَْأسِـھَا مَنْـدِيًال مُلَوَّنـاً         ..ارْتَدَْت أَحْلَـى ثِیَابَھَـا    

فَجَـدَِّتي  ..اللُّؤلُؤ، وَوَضََعْت في شَعْرِھَا وَرَدًَة حَمْرَاءَ صَدْرَھَا بِعَقٍْد مَِن    
..تُِحبُّ الْحَیَاَة

َأسْمَعَتْنَا جَدَِّتي في عِیِْد مِیْالَدِھَا األَخِیِر حِكَايَاٍت تَرْوِيھَا رُبَّمَا لِلْمَـرَِّة           
لــى الــوَرَاِء أَعَادَتْنـَـا إ..األَلْــفِ، وَمــْع ذَِلــكَ، َســمِعْنَاھَا ِبشــََغٍف وحُــبٍّ 

وقَالَـْت إِنَّھَـا سَـتَرِْوي لَنَـا قِصَصًـا          ..ذَكَّرَتْنـا بِطُفُولَتِنَـا   ..أَعْوَامًا طَوِيلَـةً  
..أُخَْرى جَدِيدًَة عِنَْد اُحْتِفَالِھَا بِالْعِیِْد المِئَِة مِْن عُمْرِھَا

.. وشَـبَابًا وشُـیُوخاً    أَطْفَـاالً ..الْعِیُْد التِّسْعُوَن جَمََع كُلَّ أَفْـرَاِد الْعَائِلَـةِ       
وِھَي في الحَقِیْقَِة لَْیَسْت جَدَِّتي، بَْل      ..فَجَدِّْي عُمْرُُه سَبْعُوَن سَنَةً   

ٌس وأَرْبَعُوَن سَنًَة..أُمُّ جَدِّي، أَعِْني أَنَّھا جَدَُّة أَِبي ..وأَِبي عُمْرُُه خَْم
تِــي َمــألَْت دَاَر َجــدَِّتي  قَضـَـیْنَا وَقْتــًَا َطــوِيًْال ونَحْــُن نَفـْـتَُح الَھــدَايا الَّ   

أَمَّـا أَنَـا    ..الكُلُّ َتسَاَبَق لِیُھْدِيَھَا ھَدِيًَّة تُعَبُِّر َعـْن حُبِّـِه لھَـا          ..الوَاسِعََة
لَْم َأشْتِِر ھَدِيًَّة مِْن مَحَلٍّ وال مـن سـوبِّْر          ..فَكُْنُت أُرِيُْد ھَدِيًَّة مُخْتَلِفَةً   

صَـنَْعُت لھـا ثَوْبـًَا مُلَوَّنـًا        .. لَھَا شَیْئًا بِیََديَّ أنا    أَرَدُْت أَْن أَصْنَعَ  ..مارِْكْت
ٍش كَثیرٍة لِیَبْدُو الثَّوُْب تُحْفـًَة رائِعَـةً         فأنـا خَیَّاطـٌَة مـاھِرَةٌ،    ..بِقِطَِع قِمَا

ي جَـدَُّة     ..وكُلُّ طالِباُت مَدَْرسَِتي يَْحسُدْنَِني عََلى ذَلِكْ      فَقَْد عَلَّمَتْـن
بَــْل جَامَِعــٌة لِكُــلِّ الكُلِّیــاِت   ..ثیــرةً، فھــَي مَدَْرَســةٌ  أَبــي َأشـْـیَاَء كَ 

..الجَامِعِیَِّة
قَبَْل يَوْمَیِْن فَقَطْ، ِعشْنَا مََع جَـدَّتي لَحَظَـاٍت عائِلِیَّـٍة نَـادِرَةٍ، الْجَمِیـُع           
حَضََر مِْن كُلِّ األَنْحَاءِ، حتَّى عَمِّي الْمُھَاجِر في كَنَدا وخَـالَِتي الَّتِـي        

ُس فــي ..َمــُل طَبِیَْبــًة فــي بَلــٍَد خَلِیجِــّيتَْع واْبــُن عَمِّــي الَّــِذي يـَـدُْر
ُش في مَدِينٍَة بَعِیدٍَة..فَرَْنسَا ..وعَمَِّتي الَِّتي تَعِْی

لَكِنَِّني في الحَقیقـِة ال أدْري كَیْـَف ُاسْـتَوَْعُب          ..كاَن احْتِفَاًال حَقیقیا  
ِسمَنْزُِل جَدَّتي كُلَّ ھذا العَدَِد ِم ..َن النَّا

َس فــي   بَعْضـُـھُْم كــاَن يَقْضِــي الْوَقْــَت فــي الحَديقــةِ، وبَعْضـُـھُْم جَلَــ
شَ         ..الصَّالَةِ، وبَعْضُھُْم خَرََج إلى سَطِْح الْمَنْزِِل لِیَتََنشََّق الھَواَء المُنِْع
ُص على الْالْتِفَاِف حَوْلَھـا قَـدَْر الُْمسْـتَطَاِع لَِنسْـتَمِ      َع وكنَّا جَمیعًا نَحِْر

إلى حِكَاياتِھا الَِّتي تُكَرِّرُھا دوَن أْن تَْنَسى تَفَاصِـیْلَھَا ودُوَْن أَْن تََمـلَّ             
فِیْمَا الُْمسْتَمِعُوَن ال يَمَلُّوَن مَِن الِْإسْـتِمَاِع إلَیْھَـا، فَِمـَن           ..مِْن ذِكْرِھَا 



ھَا وَلَْو مَـرًَّة واحِـدًَة   النَّادِِر حَقا أَْن تَجَِد واحِدًا لَْم َيسْتَمِْع إلى قِصٍَّة مِنْ        
..لِأَنَّھا تَرْوِيھا باسْتِمْراٍر

َص جَدَِّتي عَْن ظَھـِْر  ..أمّا أنا فَقَْد كُْنُت الُمسْتَمِعَُة الدَّائِمَةُ  أَحْفَُظ قَِص
فَھِـَي عِنْـدَما تَـرْوي قِصَّـًة        ..قَْلبٍ، وأُطَالِبُھا بالْمَزِيـِد وتَكْـرَاِر القِصَـصِ       

ھا تَرْوِيْھَا بُِأسْلوٍب جَدِيٍْد يَبْـدُو لِـي وكَأَنَّھـا المَـرَُّة األُوْلَـى              وتُعِیُد رِوَايَتَ 
..الَِّتي تَرْوِيھا فِیْھا

..ِعْشُت مَْع جَدَِّتي طُفُولَتي وصِبَاَي
ي              ..بَیْتُنَا قَرِْيٌب مِْن بَیْتِھَـا     فَـأَبي مِْثـُل أَبِیـِْه وجَـدِِّه يُحِبُّـوَن الحَیَـاَة ـف

َش فِیْھـَـا، وَِمــَن الْنَّــادِِر أَْن يُغـَـادِرُوا الْقَرَْيــَة إالَّ   القَرَْيــِة ويَُف ضِّــلُوَن العــَْی
ي أَعْتَبِرُھَـا              ..ِلسََبٍب قَاھِرٍ  لِذَا فإنَّنا قَلیًال ما نَبْتَعـُِد َعـْن جَـدَّتي، الَّـت

والجَمِْیــُع يَعــِْرُف َكــْم ..َصــدِيْقَِتي رَْغــَم فــاِرِق السِّــنِّ بَیْنــي وبَیْنَھــا 
..ھاأُحِبُّ

كِبَارًا وصِغَارًا لِیَحْتَفِلُـوا بِعِیـِْد   ..قَبَْل يَوْمَیِْن فَقَْط اجْتَمََعِت العَائِلَُة كُلُّھا  
وكَانَــْت تَِعــدُھُْم باحْتِفـَـاٍل أَكْبــََر فــي عِیـْـدِھا  ..مـِـیْالَِد الَجــدَِّة العَجـُـوِز

..المِئَة
؛ عاَد أَفْرَاُد العَائِلـَِة لِیَجْتَمِعُـوا       وَمِْن دُوِْن مَوْعٍِد ُمسَْبقٍ   ..الْیَوَْم صَبَاحًا 

.األَخِیْر..جَمِیْعًا وَلِیُوَدِّعُوا جَدَِّتي الوَدَاَع المُفَاِجىَء

سَنْفُور بَعَْد رََمضَاْن
..لَْم يَكَْد يَنْتَھي رَمَضاُن حَتَّى اْنشَغََل سَنْفُور بِأَمٍْر ما

.ْل في حَیَاتِِهصَاَر يَأْكُُل كَأَنَُّه لَْم يَأُْك
ِض .خَاَفْت سَنْفُورة عَلَیِْه وحَذَّرَتُْه مَِن الْمََر

..غَِضَب مِنْھَا سَنْفُور وَأَمَرَھَا أَالَّ تَتَدَخََّل في حَیَاتِِه
.سََأشْبَُع اآلَن مِْن كُلِّ َشيٍْء..شَھٌْر كَامٌِل وأنا صَائٌِم:قاَل لَھا

.. في مَعِدَتِِهلَكِنَّ سَنْفُور أُصِیَب بانْتِفَاٍخ
.لَْم يَعُْد َيسْتَطِیُْع السَّیَْر

.جاَء الطَّبِْیُب وَمَنَعَُه مِْن تَنَاوُِل األَطْعِمَِة التي يُحِبُّھا
ُض:قاَل الطَّبِْیُب .لَْو رَحِْمَت مَعِدَتََك لَمَا أَصَابََك الْمََر



ِض أَخِیْھَـ      ...كاَنْت سَنْفُورة حَزِينَةً   ى شـُِفَي     وسَھِرَْت عَلَـى مـََر ا حَتـَّ
.ولَْم يَعُْد يَأْكُُل ِبشَرَاھٍَة حَتَّى ال يُصَاُب بِالْتُّخَمَِة

الْمُفَكُِّر الصَّغِیُْر
ال يُرِيـُْد أَْن يَكُـوَن مُجَـرََّد        ..قَرََّر نِضَاُل أَْن يَكُـوَن مُخْتَلِفـًا َعـِن اآلخَـريْنَ          

 واللَّعِــِب وُمشـَـاھَدَِة  شــاٍب صــغیٍر تَقْتَصــُِر حَیَاُتــُه عَلَــى الْمَدَْرَســةِ  
..التلیفزيون

..عَقََد العَزَْم على أَْن يُبْدَِع في َشيٍْء ما مُمَیٍَّز
يُفَكُِّر ويُفَكُِّر فیمَا يُمْكُِن أَْن يَفْعَلَ؟..قضى نضاُل وَقْتًا طَوِيًال

..أَخْبَرَھُمَا عَْن رَعْبَتِِه..سَأََل والدَُه وأُمَُّه
وإنَّھمـا يُؤَيِّدَانـَِه لَِكـْن ِبشَـرٍْط        ..لتَّفْكِیـُْر شَـيٌْء راِئـعٌ     قاَال لَُه إنَّ ھـذا ا     

أَالَّ يَُكـــوَْن تَفْكِْیـــرُُه علـــى ِحســَـاِب دِرَاَســـتِِه وتَفَوُِّقـــِه فـــي :واِحـــٍد
..المَدَْرسَِة

..وَعَدَھُما نِضَاُل أَْن يُفَكَِّر بِعَمَِل َشيٍْء بَعَْد وَْقِت الدِّرَاسَِة
ي دَوْرِِة خاّصـٍة بـالكُمْبیوتِر          طََلَب مِْن والدِ   وتَحْديـدًا  ..ِه أْن ُيشْـرِكَُه ـف

..في برامِِج اإلنْتِرِْنْت
ٍص باإلنْتِرِْنْت ..صاَر نِضَاُل يَذَْھُب كُلَّ يَوٍْم َمسَاًء إلى ناٍد مُتَخَصِّ

..تَعَلََّم أَْن يُْنِشىَء مَوْقِعًا خَاصا
..ھَا جُزْءًا مِْن مَصْرُوفِِه الیَوِْمّيكاَن لِنضَاِل حَصَّالًَة يَجْمَُع فِْی

ى اإلِنْتِرْنِـتْ           َلـْم يَكْـِف الْمَبْلـََغ      ..سَأََل عَْن قِیْمَة اسْـتِئْجَاِر مَوِْقـٍع عـل
..عََرَض الفِكْرََة على أمِِّه وأَبِیْهِ، وطََلَب ُمسَاعَدَتَھُمَا..الَِّذي مَعَُه

ھُنَـا  (َق نِضَـاُل مَوْقِعـَُه تَحْـَت عُنْـوَاْن      وأطْلَـ ..وَاَفَق أَبُوُه ووَافَقَـْت أُمُّـهُ     
..وأعْلََن عَِن الْمَوْقِِع دَاخَِل الْمَدَْرسَِة)..الْمُفَكُِّر الصَّغِیُْر

وَمَنَحَتُْه جَائِزَُة الطَّالِـِب    ..فَرَِحْت إِدَارَُة الْمَدَْرسَِة بِإِنْجَاِز نِضَال الْمُتَمَیِّزِ     
..الْمُتَفَوِِّق

لَْیــِه ُمسـَـاعَدَتَُه فــي الْمَوِْقــِع وزِيــادَِة حَجْــِم اسـْـتِیعَابِِه    وعَرَضَــْت َع
لَِیشْتَرَِك بِِه كُلُّ طُالَِّب الْمَدَْرَسـِة وَيََظـلُّ ھـَُو مُـدِيُْر الْمَوِْقـِع وصَـاحِبُُه           

..»مُدِيْرًَا«أَصْبََح نضاُل ..الرَّئِیِسي
..الْكُلُّ في الْمَدَْرسَِة يَعْرِفُُه

وَلـْم يَُكـْن تَفْكِیْـرُُه      ..ظَلَّ مُتَفَوِّقًا في دِرَاسَتِهِ   ..لَّ وَفِیا لِوَعْدِهِ  لَكِنَُّه ظَ 
..عََلى ِحسَاِب دِرَاسَتِِه

وأَصْـبََح مُفَكِّـرًا   ..ِلشَـرِكَِة كُمبیـوتِرْ  »مُـدِيراً «أَصْـبََح   ..الْیَوَْم كَبَُر نِضَالُ  
..كَبِیْرًا



سیرك رحلة إلى ال
تُنَا رِحْلـًَة رَائَِعـًة انْتَظَرْتُھَـا ِبشـََغٍف لُِمشَـاھَدَِة عُـروِض             أَقَاَمْت مَدَْرسَ 

اْلسِّــیْرِك الْعــالَِمّي الْحَاِفــِل بالْدَّْھَشــِة والْتَّشـْـوِيِق والْغَراَبــةِ، كُنْــُت    
ي َلـْم ُأشَـاھِْد أَيـا مِنْھَـا                     ِض لَكِنـِّ َأسْمَُع كَثِیْـرًا َعـْن مِْثـِل ھَـذِِه العُـرو

مُبَاشِرْ، رَغَْم أَنِّي كُْنُت أَتَـابُِع بِاسْـتِمْرَاٍر الْعُـروَض الَّتِـي     ِبشَكٍْل َحيٍّ  
..يُقَدِّمُھَا التِّلِفِزْيون مِْن آٍن إلى آخََر

لَقَْد شَعَرُْت وَأَصْدِقَاِئي بَرَھْبٍَة حَقِیْقِیَّـٍة ِمـْن ُكـلِّ الَْمشَـاھِِد الْخطِـرَِة              
ي          الَِّتي رَأَيْنَاھَا، فَقـَْد كَانَـِت الْحَ       یَوَانَـاُت الْمُفْتَِرسـََة تَتَنَقَّـُل بِحُرَِّيـٍة ـف

ِض الَّــِذي تُحِیْطــُُه َأسـْـوَاٌر َضــخْمٌَة حِرْصــًا عَلَــى َســالَمَِة   مِیْـدَاِن العــَْر
وَكَاَد قَلِْبي يَتَوَقَُّف عِنْدَمَا شَـاھَدُْت مُـدَرَِّب اُألسُـوِد يَضـَُع            ...الجُمْھُوِر

َن أَنْیَابـِِه القَاطَِعـةِ، فَأَغْمَضْـُت عَیْنَـيَّ ظَنـا           رَْأسَُه في َفـِم الَْأسـَِد بَـیْ       
.مِنِّي أَنَُّه سَیَخْلَُع رَْأسَُه مِْن مَكَانِِه

وَأَصَابَِني ھَلٌَع شَدِيٌْد عِنْدَمَا وَضََع الفِْیـُل الضُّـخُْم قَدَمـَُه عَلَـى صَـدِْر               
فَوْقـَُه ِبَسـالٍَم دُوَْن أَْن يُصـِْیَب        الْمُدَرِِّب لِلَحَظَاٍت قَبَْل أَْن يَرْفَعَھَا وَيَمُـرَّ        

..صَاحِبَُه ِبسُوٍْء
تَعَجَّبْــُت كَثِْیــرًا عِْنــدَمَا شـَـاھَدُْت التَّمَاسـِـیَْح تَتََحــرَُّك عَلَــى وَْقــِع        

..وَكَیْــَف تَنْصـَـاُع حَیَوَانـَـاُت الفَقَْمــِة والنُّمـُـوِْر والقـُـرُودِ  ...الْمُْوسـِـیَْقى
...وغیر ذلك من المشاھد المدھشة...لِأَوَامَِر مُدَرِّبِیْھَا

َتسـَـاءَْلُت كَیْــَف تَخَْضــُع ھــذِِه الحَیَوَانـَـاُت بِوَدَاَعــٍة وَھِــَي َمْشــھُورٌَة     
فِیْمَـا  !ِبشَرَاسَتِھَا، تُنَفُِّذ أَوَامَِر الْمُـدَرِّبِیَْن وال تَمِْلـُك عَْقـًال يُْرشِـدُھا؟            

..ى الْمُدَرِِّب وَِبسُھُولٍَة شَدِيْدٍَةَتسْتَطِیُْع بِضَرْبٍَة واحِدٍَة القَضَاُء عََل
ى صُـنِْع                 عُدُْت إلَى البَْیِت وَقَْد عَلِمْـُت أَنَّ الصَّـبَْر واإلرَادََة قـادِراِن عـل

ألَنِّي أَمِْلـُك عَْقـًال     ...وَقَرَّرُْت أالَّ أَعِْصَي والَِديَّ بَعَْد الْیَوْمِ     ...األَعَاجِْیِب
وَأَكْبــَُر بِكَثِیــٍْر مِــْن تِلْــَك الْمَخْلُوقـَـاِت   ...الخَطــَْأيُمَیِّــُز بـَـیَْن الصَّــوَاِب و 

الْمُتَوَحِّشَِة الَِّتي أَصْبََحْت وَدِيعًَة َتسْتَجِْیُب إلى أَوَامِِر مُدَرِّبِیْھَا بِھُدُوٍء         
.وَوَدَاعٍَة

عَادُِل وَجَرِيْدَُة الصَّبَاِح
 صَبَاَح كُلِّ يَوٍْم وَھـَُو َيشْـرَُب فُنْجَـاَن          كَاَن عَادُِل يََرى أَبَاُه يَقْرَُأ الْجَرِيْدَةَ     

...قَھْوَْة
ُس            ُس عَادُِل في المَكَاِن الَِّذي يَجِْل عِنْدَما يَخْرُُج أَبُوُه إلى العَمَِل يَجُْل

وََيشْـرَُب كُوبـًا ِمـَن      ..يَتَأَمَُل صُـوَرَھا  ..يَحْمُِل الجَرِيْدَةَ ..فیِه أَبُوُه عَادَةً  
.الحَلِْیِب
ي عَـدٍَد               ب َعْدَ   أَْن دَخََل عَادُِل المَدَْرسَةَ، وَتَعَلَّـَم القِـرَاءَةَ، اشْـتَرََك ـف

..مِْن مَجَالَِّت األَطْفَاِل العَرَبِیَّةِ، كَمَا اشْتَرََك أيْضًا في مَجَالٍَّت أجْنَبِیَّـةٍ          



ھٍْر وَقــْد كـَـاَن يـُـدَّخُِر مَصـْـرُوفَُه الیـَـوِْميُّ لَِیشـْـتَرَِك فــي نِھَاَيــِة ُكــلِّ شـَـ 
..بِمَجَلٍَّة واحِدٍَة لِمُدَِّة سَنٍَة كامِلٍَة

الیوَم ال َيسْتَطِیُْع عَادُِل قِرَاءََة العَدَِد الكَبِیِْر مَِن المَجَالَِّت التي تَصِـلُُه            
..يَوْمِیا

ُس تَحْرِيِْر صَحِیْفٍَة يَوْمِیٍَّة تَصْدُُر َعشَرَاِت المَجَالَِّت ومِنْھـا            فَھَُو اآلَن رَئِی
صٌّ بالطِّفِْلخ ..ا

وال يَزَاُل عَادُِل يَحْتَفُِظ في مَكْتَبَتـِِه الضَّـخْمَِة جـدا بِمُعَْظـِم الْمََجـالَِّت         
..التي جَمَعَھا في أَيَّاِم طُفُولَتِِه السَّعِیْدَِة

مازُِن الرَّسَّاُم

..اشْتََرى مازُن كِتَابًا أزْرََق الْلَّوِْن
.ٌة وُرسُومَاٌت مُلَوَّنٌَةفي الكِتَاِب صُوٌَر كَثِیَْر

..مازِن يُِحبُّ الفَنَّ والرَّسَْم
..اشْتَرََك في مَعْھٍَد في مِنْطَقَتِِه

ويَأْخـُُذ مَعـَُه الكِتَـاَب      ..كَاَن يَذَْھُب لِوَحْدِِه ألَنَُّه قَرِْيٌب جِدا مَِن المَنْزِلِ       
.األَزَْرُق

تَاَب ويَبْدَُأ بَِرْسـِم بَعْـِض ُرسُـومَاتِِه        عِنْدَما يَصُِل إلى المَعْھَِد يَفْتَُح الكِ     
.الجَمِیْلَِة بُِأسْلُوبِِه ورِْيشَتِِه وأَلْوَانِِه

.أبو مازن سَعِیٌْد بما يُحَقِّقُُه ابْنُُه مِْن تَقَدٍُّم
.أُمُّْه سَعِیْدٌَة جِدا وفَخُورٌَة بِابْنِھا

.كَبَُر مازُن وكَبُرَْت مَعَُه ھِوَايََة الرَّسِْم
ُسس عِنْدَما تَدْخُُل الجَامِعََة مَاذا سَتَفْعَلْ؟:أَلَُه المُدَرِّ

ُص بِالْرَّسِْم...سَأَدْخُُل كُلِّیََة الفُنُوِْن:قاَل لَُه ..وسَأَتَخَصَّ
ٍض كَبِیٍْر وُرسُومَاتُُه تُبَاُع في أَنْحَاِء العَالَِم ..مازُن الیَوَْم صَاِحُب مَعِْر

. بِكِتَابِِه األَزَْرَق حَتَّى الیَوَْموما زاَل مازُن يَحْتَفُِظ

مَُنى تَتَعَلَُّم الخِیَاطََة

وأَكْثَُر مـا يُعْجِبُھَـا األَثْـوَاُب المُلَوَّنـَُة         .مَُنى تُِحبُّ الذَّھَاَب إلى السُّْوقِ    
.في وَاجِھَاِت المَحَاّل

ُس الرَّائَِع:سَأََلْت أُمّھا .ةكَْیَف يَصْنَعُوَْن ھَذِِه المَالَِب
ھُنَاِلــَك مَصـَـانُِع كَبِیـْـرَةٌ، يَعَْمــُل بِھـَـا اآلالفُ، وفــي المَاضــي :أجَابَتْھــا

كاَنْت الثِّیَاُب تُصْنَُع يَدَوِيا فَقَطْ، لَِكـنَّ الیَـوَْم ھُنَاِلـَك آالٌت حَدِيَْثـٌة تُـوَفُِّر        



وَن بِأَيْـدِيْھِم،  ومَْع ذَلَِك ھُنَالَِك خَیَّاطُوَن ما زالوا يَعْمَلْـ       ..الوَْقَت والجَھْدَ 
َس التــي تُصـْـنَُع خِصِّیْصــًا لَھُــْم       ومُعْظَــُم األَغْنِیـَـاُء يُفَضِّــلُوَن المَالَبِــ

..بِوَاسِطَِة مُصَمِّمِیَْن مِْن مُخْتََلِف أَنْحَاِء العَالَِم
اخْتـَـارَْت مُنَــى فــي  .أُرِيــُد أَْن أَتَعَلَّــَم خِیَاَطــَة الثِّیـَـابِ  :قالــْت مُنَــى 

ي نـاٍد لِتَـتَعَلََّم أُصُـوَل ھَـذِِه               مَدَْرسَتَِھ ا َنشَاَط الخِیَاطَةِ، واشْـتَرََكْت ـف
.المِھْنَِة الجَمِیْلَِة

..أَصْبََحْت مَُنى تَحِیُْط ثِیَاباً، لُعَبِھَا، وَتُصْلُِح ثِیَاَب أَبِیْھا، وَتُقَصُِّر بِنْطَالَھا         
وِالَتِ، وصَارَْت تَخِیُْط لِصَـدِيْقَاتِھا  وتَصْنَُع سَتَائَِر لِلْمَدَْرسَِة وأَغْطِیًَة لِلْطَّا  

..أَثْوَاُب لُعَبِھِنَّ
.وعِنْدَما أَصْبَحْت شَابًَّة صَاَر عِنْدَھا مَصْنَعًا لِلْثِّیَاِب..كَبُرَْت مَُنى

..وأَصْبََحْت مَُصـمِّمًَة َمشْـھُورًَة وغَنِیَّـةً      ..فَتََحْت لِلْمَصْنَِع فُرُوعًا كَثِیْرَةً   
ى صَـفَحَاِت المََجـالَِّت الخَاصَّـِة             وصَارَْت صُ  وَُر مَُنى وأَزْيَائِھا تُْنشـَُر عـل

..بِالفَنِّ واألَزْيَاِء

كَْیَف َأصْبَْحُت طَبِیْبَاً؟

عَـايََن  ..بَعـَْد إصَـابَتِِه بِـالْبَرْدِ   »عمـو سَـعِیْد  «ذََھَب طَالُل إلى عِیَـادَِة      
أَنْـَت بِِصـحٍَّة   :شْـرَبَُه ُثـمَّ قـالَ   وأَعْطَـاُه دَوَاًء لِیَ ..طـاللَ »عمو سَعِیْد «

ى الْمَدَْرسَـةِ، فَعَلَْیـَك أَْن       ..جَیِّـدٍَة يـا بََطـلْ    غَـدًا بإمْكَاِنـَك الـذَّھَاُب إـل
َس وتَجْتَھَِد لِتُصبَِح طَبِیْبًا مِثْلي ..تَدُْر

:فَكََّر طالُل قَلِیًْال وسَأَلَُه
أنا أرِيـُْد   .َت طَبِیْبًا بِإصْرَارِكْ  أبي دَائِمًا يقوُل إنََّك أَصْبَحْ    »عمو سَعِیْد «

أَْن أَعْرَِف كَْیَف أَصْبَْحَت طَبِیْباً؟
:وقاَل مُمَازِحًا طالل»عمو سَعِیْد«ضَحَِك 

في يَوْمٍ، فیمَا كُْنُت في فِرَاشي نَائِماً، جَاءَِني جِنِّيٌّ سَاحِرٌ، أَحْضـََر            
..عِنْـدَمَا اسْـتَیْقَْظُت وَجَـدْتُھا     لي حَقِیْبًَة فیھـا ُكـلُّ أَدَوَاِت الطَّبِیْـِب و         

ى، ومُنـُْذ     «:فقاَل لَي الجِنِّيُّ   يَِجُب أَْن تُصْبَِح طَبِیْبـًا لُِتسَـاعَِد المَرْـض
..ذَلَِك الْیَوَْم أَصْبَْحُت طَبِیْبًا

طالُل ذَِكيٌّ جِدا يَعِْرُف أَْن ال وُجُوَد لِھَذا الجِنِّيُّ، وأَنَّ الجِنَّ الحَقِیِْقي            
ى بَیْتـِِه              عَا َس لَُه عَالَقٌَة بِعَالَِم اإلْنسَانِ، ومََع ذَلَِك ذََھَب إـل لٌَم آخَُر لَْی

..يُفَكُِّر ويَحْلُُم بالجِنِّيِّ وحَقِیْبَِة الطَّبِْیِب
ٍت مُبْكـٍِر ورَاَح يَبْحَـُث َعـِن                  ي وـق في الیَوِْم التَّالي اسْتَیْقََظ َطـالُل ـف

..الحَقِیْبَِة فَلَْم يَجِدْھَا
..وظَلَّ كُلَّ يَوٍْم يَنْتَظُِر الجِنِّيَّ والحَقِیْبََة



أَبــا طــالل بِحِكَاَيــِة ابِْنــهِ، فََظــلَّ يَْضــحَُك فَتـْـرًَة  »عمــو سـَـعِیْد«أخْبــََر 
ثُمَّ ذََھَب أبو طالل بِرِفْقَِة أمِّ طـالل واشْـتَرَيَا حَقِیَْبـًة وَوَضَـعَا              ..طَوِيْلًَة

. التي تُنَاِسُب عَمَْر طالل وال تُؤْذِيِْهفیھا كُلُّ أَدَوَاِت الطِّبیِب
.في الصَّبَاِح التَّالي اسْتَیْقََظ طالل فَوَجََد الحَقِیْبََة

ِس الضَّـغْطِ،      ..َضـمَّادٌ ..سَمَّاعٌة..كاَنْت مََألى بأَدَوَاِت الطِّبِّ    آَلـٌَة لِقِیَـا
ُس عَمَلَُه َك..سَاعةٌ، كَمَّامٌ، مُطَھٌِّر ..طَبِیٍببَدَأ طالل يُمَاِر

ٍص بِمُعَالَجـَِة العُیُـونِ             يٍّ مُتَخَصـِّ وال ..الیَوَْم يَمْلُِك طالل أَكْبََر مَرْكٍَز طِبـِّ
ي ..يَزَاُل مُحْتَفِظًا بِالْحَقِیْبَةِ   يَْضـحَُك كَمَـا   ..وعِنْدَمَا يَتَذَكَُّر حِكَايََة الجِنـِّ

.»عمو سَعِیْد«.ضَحَِك

العّم صالِْح

ا نََرى العّم صالِح ــــ صَـاِحُب الْمَتْجـَِر المُقَاِبـِل لِمَدَْرسَـتِنَا         نَادِرًَا ما كنَّ  
ـــــ ضـَـاحِكًا أَْو عَلَــى األََقــّل مُبَْتِســماً، كــاَن علــى الــدَّوَاِم   القَدِيَْمــةـ 
ي         مَُكشِّراً، ويَزِيُْد مِْن جَھَامَتـِِه أَخَادِيـُْد الـزَّمَِن المَحْفُـورَِة كَأَخَادِيـٍْد ـف

..الصَّخِْر
سُ، وصـَـبَغَتْھَا بِلـَـوٍْن قـَـاتِمٍ،   الَبشـْـرَُة السَّــمْرَاُء التــي أَدْكَنَتْھـَـا الشَّــْم
إضَافًَة إلى صَرَامَِة العـمِّ صَـالِح وتَْكشِـیْرَتِِه المُعْتَـادَةِ، جَعَلَنَـا ونَْحـُن               

ى أَنْنَـا نَبْتَعـُِد عَـ                 ْن طالَّبًا صِغَارًا نَْخَشْى االقْتِـرَاَب ِمـَن المَتْجَـرِ، وحتـَّ
مَدْخَِل الْمَحَلِّ، وَنسِـیُْر عَلَـى الرَّصـِْیِف المُقَاِبـِل لِنَتَحَاشَـْى مُقَابَلـََة              

.العمِّ صالح وَجْھًا لِوَجٍْه
ُض الزَّبَائِِن الَّـذِيَْن يُـدَاوِمُوَن عَلَـى الشِّـرَاِء مِنـُْه ألَقَْفـَل العـمُّ                 ولَوَْال بَْع

..صالِح مَتْجَرَُه الصَّغِیُْر
َجُب كَْیَف ال َيسْتَغِلُّ ھَذا الرَُّجـُل وُجُـوَد مَتْجَـرِِه عَلَـى مَقْرُبـٍَة       وكُنّا نَعْ 

مِْن مَدَْرسَتِنَا لِیَمَْأل الْمَتْجََر بِبَضَائَِع يَھْوَاھَا التَّالَمِیُْذ في مِْثـِل سِـنِّنا،            
ِض مــا يَْجــذِبُنَا إلــى المََحــلِّ، وتَغْیِیــِْر    َھــذِِه وَكَیْــَف أنَّــُه ال يَقـُـوُْم بِعــَْر

..التَْكشِیْرَةِ، وَتَبْدِيلِھا بِابِْتسَامٍَة عَرِيْضٍَة
وَبَدَا ِلي أنَّ العمَّ صالح لم يَكُْن مُھْتَما بِالْبَیِْع والمُتَـاجَرَةِ، كَأَنَّـُه يُرِيـُْد               

..قَضَاَء يَوْمِِه وَيَرْحَْل
 ِمــْن تَالَمِیــِْذ ِعشـْـنَا َمــَع العــّم صــالح طُفُوَْلــًة طَوِيْلـَـةً، َلــْم يَُكــْن أَحــٌَد

ٍش وَاحٍِد ..المَدَْرسَِة يَدْخُُل مَتْجَرَهُ، وَلَْم يَكُْن أَحٌَد يُنْفِعُُه بِقِْر
نَْخشَـى االقْتِـرَاَب مِنْـهُ، وَلـَْو كُنّـا      ..أَصْبََح العّم صـالح بِالْنِّسْـبَِة لُغْـزاً      

ٍم شَدِيْد الحَرِّ، بَْل    بِحَاجٍَة إِلى زُجَاجَِة مَاٍء َنشْتَرِيْھا مِْن مَحَلِِّه في يَوْ        
ِش عَلَــى تَحَمُّــِل نَظَرَاِتــِه الحـَـادَِّة وتَْكشـِـیْرَتِِه      نُفَضـِّـُل تَحَمـُّـَل العَطَــ

.الرَّھِیْبَِة



لم نَكُْن نَدِْري أَبَدًا ما سِرُّ العّم صالح، ولمـاذا ھـَُو دَاِئـُم التَّْكشِـیْرِ؟،                
لْمَدَْرسـَِة الَّـذِيَْن قـَْد يَعْتَبِـرُھُْم أَيُّ         ولِمَاذَا يُصِرُّ عََلى مُجَافَاِة تَالَمِیـِْذ ا      

.صَاِحِب مَتْجٍَر آخََر ثَرْوًَة يَِجُب عَدَُم التَّفْرِيِْط بِھَا
شـَـعَرُْت أَنَّ عَلَــيَّ القِیـَـاُم بِخُطـْـوٍَة تَْكشِــُف ُكــلَّ َأسـْـرَاِر العــّم صــالح، 

شْـیَاِء الرَّابِعـَِة الَّتِـي يَْخشَـى     اعْتَقَدُْت أَنَّ مَحَلَُّه قـَْد يَكُـوُْن مَلِیئـًَا بِالْأَ         
عَلَیْھـــا مِـــْن أَوْالٍَد َشـــیَاطِیَْن مِثْلَنــَـا، فالُْمَشـــاغَبَاُت والُْمَشـــاحَنَاُت  
واألَصْوَاُت العَالِیَُة الَِّتي كاَنْت مِْن َمشَاھِدِنَا الیَوْمِیَّة فَوَْر خُروجِنَا ِمـَن           

..تِنَاٍب وَخشْیٍَةالْمَدَْرسَِة تَجْعَلُنا مَحَلَّ رَصٍْد واُْج
ھَْل َأسْتَطِیُْع اقْتِحَاَم ھَذَا الرَّجُِل الَِّذي يَرْتَعُِد ِمـْن مَنْظَـرِِه ُكـلُّ             ..لَكِْن

!أَطْفَاُل مَدَْرسَِتي؟
ي يَـوٍْم ِمـَن األَيَّـامِ، وََلسْـُت اآلَن                    أنا لَْم أَكُْن جَرِيْئًا إِلى ھَذَا الحَـدِّ ـف

 وحَتَّى بَعَْد أَْن نَاھَزُْت السِّـتِّیَْن ِمـْن عُمـِْري مـا     مُدَّعِیًا لِھَذَا الشََّرفِ،  
ى عِنْـدَمَا كَبُـرُْت َلـْم أَجْـرُْؤ          ..زِْلُت أَْخَشى العَمِّ الصالِِح وأَمْثَالِـهِ      وحتـَّ

..عََلى االقْتِرَاِب مِْن مَتْجَِر العَّم صالح
َن الْمَدَْرَســةِ، وَِمــَن أَنْظــُُر إِلَْیــِه مِــ..كُنْــُت أُرَاقِــُب العــمَّ صــالِح يَوْمِیــا

..الشَّارِعِ، مِْن نَافِذَِة الفَصْل
ي َلـْم أَلَْحـْظ شَـیْئًا غَیـَْر               ِعْشُت سِنینًا أُطَالُِع حَیَاَة ھَذا الرَُّجـلِ، لَكِنـِّ

..اُعْتِیَاِدي
.كاَن يَضََع دَائِمـاً، كُْرسِـیا َخشَـبِیا قَـدِيْمًَا جِـدا عَلَـى مَـدْخَِل مَحَلِّـهِ                 

ُس وَاضِعًَا سَاقًا على سَاقٍ    وََي ى َال شَـيْء      ..جِْل ال ..عَیْنَاُه تَنْظُراِن إـل
..تَرَاُه يُرَاِقُب شَیْئًا مُعَیَّناً، سَارٌِح بِبَصَرِِه نَحَْو الْمَجْھُوِل

َش العَّم صالح لُغْـزًا مُحَیِّـرًا وَمُرْعِبـاً         ي        ..عَا والیَـوَْم أَبْنَـاِئي الصِّـغَاُر ـف
واللُّغـُْز ال  ..قَدِيْمَِة نَْفسِھا يَْخشَـوَْن الَعـّم صـالِح العَجُـوزَ         مَدَْرسَِتي ال 
..يَزَاُل مُحَیِّرًا

الصَّیَّاُد وَالْكَنُْز الْمَوْھُوُْم

يَبْـدُْو  ..بِقُـوَةٍ ..اْسـَحْب بِقُـوَةٍ   ..َال تَتَوَقَِّف اآلنَ  ..اسَْحْب..ــــ اسَْحبْ 
..ثَقِیًْال ثَقِیًْال

..َأشْعُُر أَنَّ قُوَاَي قَْد خَارَْت تَمَامًا..تَعِْبُت لَقَْد *
..ــــ أَْقسَْمُت أَنَِّني لَْن أَبْرََح الْمَكَاَن حَتَّى أَفُوُْز بِھَذا الْصَّیِْد الثَّمِیِْن



! وَمَا أَدْرَاَك أَنَُّه صَیٌْد ثَمِیْنٌ؟*
..ــــ أَنَا مُتَأَكٌِّد مِْن ذَلِْك

قَْد تَكُوُن الصِّنَّارَُة عَالِقًَة بَِصـخْرٍَة فِـي        ..كَالٌَم فَارِغٌ ..أَكٌِّدمَُت.. مُتَأَكِّدٌ *
..قَاِع البَحِْر

!ــــ أُرِيُْد أَْن أَكَْتِشَف بِمَاذَا عَلَِقْت
اِرِْم َخشـَـبََة الصِّــنَّارَِة أَو اقَْطــِع  .. ھَیَّــا بِنـَـا نَُعــوُد إِلــى الشَّــاِطىءْ  *

..الْحَبَْل
أَْخشَـى ھُبُـوَْب الْعَاصِـفَِة الَّتِـي حَـذَّرَتْنَا مِنْھَـا َنشْـرَُة         ..ْیـلُ إقْتَرََب اللَّ 

..الْأَرْصَاِد الْجَوِّيَِّة
تَأَمَّـِل الْوَاقـَِع الَّـِذي نَْحـُن        ..تُصَدُِّق مَـا يَقُولُـونْ    ..ــــ أَْنَت جَبَاٌن جَبَانٌ   

 الصِّـنَّارََة قـَْد عَلِقَـْت بِصُـنْدُوٍْق         سَنَفُوُز بِثَرْوٍَة كَبِیْـرَةٍ، أَعْتَقـُِد أَنَّ      ..فِیِْه
.مَِليٍء بِالْذََّھِب

..كَفَاَك أَحْالَمًا..أَْوسَُع مِْن ھَذا البَّحِْر.. خَیَالَُك وَاسٌِع*
عْتَِقــُد أَنَّھــا لَْیسَــْت أَكْثــََر ِمــْن قِطَْعــٍة َخشـَـبِیٍَّة َضــخْمَةٍ، أَو مَْرسـَـاٍة  َأ

اْسـَحْب وََال   ..ْت مِنْھَـا إِحـَْدى اْلسُّـفُُن العَـابِرَةُ        تَخَلَّصَـ .مُتَآكِلٍَة صَدِئَةٍ 
..اسَْحْب بِقُوٍَّة..تَتَكَلَّْم

ُص فِـي الْمَـاءِ         .. َال َشيَء يَتَحَرَّكُ   * َس لَـدَيْنَا    ..يَكَـاُد الْمَرْكِـُب يَغُـو لـَْی
..أَمٌَل

..الْكَالَِم مَرًَّة ثانِیًَةــــ سَأَضْرِبَُك ضَرْبًَة قَاسِیًَة لَْو تَفَوَّْھَت بِمِثِْل ھَذا 
ُص حَتَّى يَصَِل الْمَاُء إِلى دَاخِِل الُمَرْكِـِب ُثـمَّ   ..يَھْتَزُّ الْمَرِْكُب بِقُوَّةٍ   يَغُْو

..رِيٌْح بارِدٌَة تَضْرُِب وَجْھَیْھِمَا..يَرْتَفُِع بِقُوٍَّة
..بَعَْد أَْن تَھْدََأ الْعَاصِـفَةُ    أَعِدَُك أَْن نَعُوَْد غَدًا     ..لِنَتَوَقَِّف اآلنَ .. أَرْجُوكْ *

..لَْن نَتَمَكََّن مَِن الصُّمُوِْد أَكْثََر مِْن ذَلِْك
..ــــ قَْد يَأِْتَي أَحٌَد وَيَأْخَُذ الْكَنَْز

سَنَمُوُْت ..الْطَّمَُع أَعَْمى عَیْنَیْكَ  ..إنَُّه وَھٌْم ِفي رَْأسِكْ   !!كَنٌْز.. كَنْزٌ *
..مِْن أَجِْل َال َشيْء

ُص فِـي الْمَـاِء      ..أَعْطِنِـي أُنْبُوْبـََة الْھَـوَاءِ     ..ــــ َلـْن أَتَوَقـََّف اآلنَ      سَـأَغُْو
..بِنَْفِسي

قـَْد تُوَاجـُِه   ..تُوْجـَُد تَیَّـارَاٌت قَوِيَّـةٌ   ..سَْوَف تُـؤِْذي نَْفَسـكَ  .. ال تَتَھَوَّرْ *
..قَّْفأَرْجُوَْك تََو..َأسْمَاكًَا شَِرسًَة ِفي ھَذَا الْمَكَاِن

سـَْوَف أَرْمِْیـَك فِـي الْمَـاِء        ..أَنَـا أَقـَْوى مِْنـكَ     ..ــــ ابْتَعِْد عَْن طَرِيْقِـي    
..ابْتَعِْد..بِضَرْبٍَة وَاحِدٍَة

صِ        ..بارٌِد.. الْمَاُء بَارِدٌ  * الظَّـالَُم  ...الْضَّوُْء الیَـدَِويُّ َلـْن ُيسَـاعِدََك لِلْغـَْو
..لغَْدلِنَنْتَظِْر حَتَّى ا..شَدِيٌْد

..ــــ أَْقسَْمُت أَّال أَعُوَْد حَتَّى أَحَْظى بِالْثَّرْوَِة الَِّتي تَنْتَظِرُِني
..فَقَدَْت صَوَابََك.. إِنََّك تَحْلُُم*



..أنا آٍت إِلَیَْك..ــــ أَيُّھا الْكَنُْز
...أَرْجُوْْك..تَوَقَّْف.. تَوَقَّْف*

..ــــ ابْتَعِْد يا جَبَاُن
..سَتَأْكُلَُك اَألسْمَاُك الْمُفْتَِرسَُة!مَاذَا تَفْعَلُ؟..ا الْمَجْنُوُْن أَيَُّھ*

..سَأَعُوُْد إِلَیَْك مُحَمًَّال بِالْذََّھِب وَالْیَاقُوِت..ــــ انْتَظِرِْني
!مَاذَا أَفْعَُل اآلنَ؟.. فَقََد عَقْلَُه*

.....
لِأَتَِّصــَل ..أَظْلَمَـِت السَّـمَاءُ  ..الْوَْضـُع خَطِیْـرٌ  .. مَضَـْت َعشـُْر دَقَـاِئقْ   *

..بِرِجَاِل اإلِنْقَاِذ
..أَنْقِذُونَا.. نَحُْن ِفي خَطٍَر*

.....
ِص     فِــي دَقـَـاِئَق مَْعــدُودَة وََصــَل مَرْكِــٌب سـَـرِيٌْع مَلِــيٌء بِرِجـَـاِل الغــَْو

..اَألشِدّاِء
.غََطسُوْا ِفي مَكَاٍن أَْرشَدَھُْم إِلَیِْه

..تَدُّ كَثَافًَةالْغُیُوُْم َتْش
..يا رَبُّ..يا رَبُّ-

حَاوََل رِجَاُل اإلِنْقَاِذ تَھْدِئَتَُه رَيْثَمَا يَنْتَِھي الغَوَّاصُوَن ويَعُودُوَن ِمـْن قَـاِع    
..الْبَحِْر

يَصُِل الغَوّاصُوَْن إِلى الرَّجُلِ، يَجِدُوْنَُه عَالِقًا تَْحَت صَخْرٍَة كَبِیْـرٍَة حَـاوََل            
حَبُْل الصِّنَّارَِة كاَن مَلْفُوفـًا     ..سَحَبُوُه..رَفَعُوا الصَّخْرَةَ ..َل تَحْتَھا التَّسَلُّ

َش صَخْرِيَّة مَُتشَابِكَة..حَوَْل سَاعِدِِه ..الصِّنَّارَُة كَاَنْت عَالِقًَة بَِحشَاِئ
ٍس   َأسْـعَفُوْهُ ..حَمَلَُه رِجَاُل اإلِنْقَاذِ، نَقَلُوُه إِلى الْمَرِْكِب ِبسُرْعَة        بِتَـنَفُّ

.اسْتَخْرَجُوا مِْن رِئَتَیِْه كَمِّیًَّة كَبِیْرًَة مَِن الْمَاِء..إِصْطِنَاِعيٍّ
ى             حَمَلُوُْه عََلى ظَھِْر مَرِْكِب اإلِنْقَاِذ السَّرِيِْع إِلى الشَّاِطىِء وَمِنـُْه إِـل

..الُْمسَْتشَْفى
..ِفي الْیَوِْم التَّاِلي

..لَِألسْمَاِك الْمُفْتَِرسَِة كِدَْت تُصْبُِح كَنْزًَا -
..ــــ ال َتسْخَْر مِنِّي

! مَاذَا حَدََث لِعَقْلِكَ؟-
!ــــ أَعْمَاِني الطَّمَعُ؟

ما رَأُْيـَك أَْن نَعُـوَد لِنَبْحَـَث َعـِن          .. حَمْدًا لِلَِّه أَنََّك عَرَْفَت ذَلَِك بِنَْفسِكَ     
!الْكَنِْز مَرًَّة ثَانِیَةً؟

لَْن أَتْـرَُك الْطَّمـََع ُيسَـیْطُِر عَلَـى عَقْلِـي       ..َر ذَلَِك بَعَْد الْیَوْمِ   ــــ لَْن أُكَرِّ  
..مَھْمَا كَاَنِت الْظُّرُوُف

.. يا لََك مِْن جَبَاٍن*
..ــــ كَفَاَك سُخْرِيًَة



! ھَْل تَظُنُّ أَنَِّني سَأُصَـدُِّق ذَِلـَك بَِبسَـاطَةٍ؟         .. لَْن أُخَاطَِر مَرًَّة ثَانِیَةً    *
..أَثْمَُن مِْن كُلِّ الْكُنُوِز الَِّتي تَتَرَاَءى ِفي عَقْلَِك..ھَا رُوِْحي يا أَِخيإِنَّ

..ــــ سَأُثِْبُت لََك أَنَِّني تَغَیّرُْت
.. إِْن لَْم تَتَغَیَّْر فَتِلَْك مُصِیْبٌَة كَبِیْرٌَة*

..تَغَیَّرُْت..ــــ تَغَیَّرُْت
ى الـذَّھَاِب مََعـَك لِوَحْـدِنَا فِـي رِحْلـَِة صَـیٍْد         وَمَْع ذَلَِك لَْن أَجْـرَُؤ عَلَـ       *

..بَحْرِيٍَّة
ي مِثَْلـَك بَعـَْد الَّـذِي                   ــــ أَْخشَـى أَنَّ ُكـلَّ أَصْـدِقَاِئي سَیَْخشُـوَْن مِنـِّ

حَدَثْ؟
.. لَْو لَْم أَكُْن أَعْلَُم أَنََّك طَیُِّب الْقَْلِب لَمَا رَأَْيَت وَجِْھي بَعَْد اآلْن*

..رْجُوَك سَامِحِْنيــــ َأ
 سَامَحْتَُك دُوَْن أَْن تَقُولْ، وَمَْع ذَلَِك َلـْن نَـذَْھَب لِوَحْـدِنَا فِـي رِحْلـَِة              *

..أَْخَشى أَْن تَفْقَِد عَقْلََك مَرًَّة ثَانِیًَة..صَیٍْد مَھْمَا كَاَنِت الْظُّرُْوُف
بَكْمَاُء..خَْرسَاُء..عَمْیَاُء

رِْن الھِجـِْرّي األَوَّل كَـاَن ھُنَـاك شَـابٌّ فَقِیـٌْر يُحِـبُّ              يُحَْكى أنَُّه ِفي القَ   
العِلَْم وِفي يَوٍْم مَِن األَيَّاِم خَرََج مِْن بَیْتِِه ِمـْن شِـدِّة الجُـوِْع فَـانْتََھى                
ِبــِه الطَّرِيْــُق إلــى أََحــَد الَبسـَـاتِیِْن المَمْلـُـوءَِة بِأْشــجَاِر التُّفـَـاِح وَكـَـاَن   

َس     ... مُتَدَلِّیًا ِفي الطَّرِْيقِ  أَغْصَاُن شَجَرَةٍ  فَقَطَـَف تُفَّاحـًَة وَاحِـدًَة وَجَلَـ
َس يُفَكِّـُر وَيَقُـوُل             يَأْكُلُھَا وَلَمَّا رَجَِع إلى بَیْتِِه بَـدَأَْت نَْفُسـُه تَلُوْمـُُه جَلَـ

وََلـْم  كَْیَف أَكَْلُت ھَذِِه التُّفَاحَُة وَِھَي مَاٌل لُِمسْلٍِم وَلَْم أسْـتَأْذَِن مِنـُْه          
ى وَجَـدَُه فَقَـاَل             أسَْتسْمِحَُه فَذََھَب يَبَْحُث عَْن صَاِحِب الُبسْتَاِن حتـَّ

ِس بَلـََغ بِـَي الجُـوُْع مَبْلَغـًَا عَظِیْمًـا وَأَكَلْـُت                  :لَُه الشَّابُّ  يـا عـّم بِـاألْم
.تُفَّاحًَة مِْن ُبسْتَانَِك مِْن دُوِْن عِلْمَِك

حَُك بَْل أَنَا خَصِیْمَُك يَوَْم القِیَامَِة عِنَْد اللَِّه بَدََأ         واللَِّه ال ُأسَامِ  :فَقَاَل لَهُ 
الشَّــابُّ المـُـؤْمُِن يَبْكِــي ويَتََوسَّــُل إِلیــِه أَْن ُيسـَـامِحَُه وَقـَـاَل َلــُه أَنــا    
ُمسْتَعٌِد أَْن أعْمََل أيَّ َشيٍء ِبشَرِْط أَْن ُتسَامِحَِني وَبَدَأ يَتََوسُّل إلى           

 وصَاِحُب الُبسْتَاِن ال يَزْدَاُد إال إصْرَارًا وَذَھَـَب وَتَرَكـَُه           صَاِحِب الُبسْتَانِ 
وَالشَّابُّ يُالَحِقُُه وَيَتََوسَُّل إِلَیِْه حَتَّى دَخََل بَیْتَُه وَبَقِـَي الشَّـابُّ عِنـَْد             

فَلَمّا خَرََج صَاِحُب الُبسْـتَاِن     ...البَْیِت يَنْتَظُِر خُرُوجَُه إلى صَالَِة العَصْرِ     
يا عّم إِنَِّني ُمسْتَعِدٌّ لِلْعََمـِل     :جََد الشَّابَّ ما زاَل وَاقِفًَا فَقَاَل الشَّابُّ      َو

فَالّحًا في ھَذَا الُبسْتَاِن مِْن دُوِن أجٍْر باِقي عُمـِْرْي أو أيُّ أمـٍْر تُرِيـُْد                
عٌِد أَْن  يا بَُنّي إِنَِّني ُمسْـتَ    :قَاْل...وَلَكِْن ِبشَرِْط أَْن ُتسَامِحَِني عِنْدَھا    

.ُأسَامِحََك اآلَن لَكِْن ِبشَرٍْط وَھَُو أَْن تَتَزَوََّج ابْنَِتي
وَلَِكـْن يـا   ...صُدَِم الشَّابُّ مِْن ھَذا الجَوَاِب ثُمَّ أَكْمََل صَاِحُب الُبسْتانِ 

بَُنّي اعْلَْم أَّن ابْنَِتي عَمْیَاُء وصَمَّاُء وبَكْمَاُء وأيْضـًا مُقْعَـدٌَة ال تَْمشِـي              



مُنُْذ زَمٍَن وأَنا أَبَْحُث لھا عَْن زَوٍْج َأسْتَأْمِنُُه عَلَیْھا وَيَقْبَُل بِھَـا بِجَمِیـِْع        َو
.مُوَاصَفَاتِھا الَّتي ذَكَرْتُھا فَإِْن وَافَْقَت عَلَیْھا سَامَحْتَُك

وََبــدََأ يُفَكِّــر وخُصُوصــًا أنَّــه ال زاُل فِــي مُقْتََبــِل العُمـْـرِ؟ وَكَیْــَف تَقـُـوُم   
ؤُونِِه وتَرَْعى بَیْتَُه وَتَھْتَّم بِِه وِھَي بِھَذِِه العَاھَـاتِ؟ بَـدََأ يَْحسِـبُھَا             ِبُش

ُثـمَّ  !!وَيَقُوُل اصْبِْر عَلَیْھَا في الـدُّنْیَا وَلِكـْن إنْجُـو ِمـْن وَرْطـَِة التُّفَاحَـةِ            
َتـَك وأسـأُل    تَوَجََّه إلى صَاِحِب الُبسْتَاِن وَقَاَل لَُه يا عَّم لَقَْد قَبِْلُت ابْنَ          

.اللََّه أْن يُجَازِيني على نِیِّتي وأَْن يُعَوِّضَِني خیرًا ممّا أصَابَِني
ُس القَـادُِم عِنْـدِي          :...فَقَاَل صَاِحُب الُبسْتَانِ   َحسَـنًا مَوْعِـدَُك الخَمِـی

.في البَْیِت لِوَلِیْمَِة زَوَاجَِك وأَنَا أَتَكَفُّل لََك بِمَھْرِھَا
ِس جَاَء ھَذَا الشّـابُّ مُتَثَاِقـُل الخُطَـى         فَلَمّا كَاَن يومُ   حَـزِيُن  ... الخَمِْی

ى يَـوِْم عُْرسـِِه           ...مُنَْكسُِر الخَاطِرِ ...الفُؤَاِد َس كََأيِّ زَوٍْج ذَاھِـٍب إـل لَْی
فَلَمّا طََرَق البَاَب فَتََح لَُه أَبُوھَا وأدْخَلَُه البَْیَت وَبَعَْد أَْن تَجَاذبا أطْـرَاَف             

... وَجََرى زَوَاٌج شَرِْعيُّ بِحِضُـوِر شَـاھِدَيْنِ، قـاَل لـُه يـا بُنَـيّ       الحَدِيِث
تَفَضّْل وخُْذ زَوْجَتَْك فـإِذا فَتَـاٌة بَیْضَـاٌء أجَْمـُل ِمـَن القَمـَِر قـَْد اْنسَـدََل              
شَعٌْر كَـالْحَرِيِْر عَلَـى كَتِفَیْھَـا فَقَامَـْت وََمشَـْت إِلیـِه َوسَـلَّمْت عَلَیـِْه                 

...لسَّالَُم عَلَیَْك يا زَوِْجيوَقَاَلْت ا
أَمَّا ھَُو فَقَْد وََقَف ال يُصَدُِّق مـا الـذي حَـدََث ولِمَـاذا قَـاَل أَبُوھَـا ذَِلـَك                    

...الكَالَُم
ى الحَـرَاِم               فَفَھَِمْت ما يَدُوُر في بَالِِه وقَاَلْت إنَِّني عَمْیَاُء مِْن النَّظَِر إـل

ى الحَـرَاِم وال         وبَكْمَاُء مَِن النَّظَِر إلى الحَرَ     اِم وصَمّاُء مَِن االسْتِمَاُع إـل
...تَخْطُو رِجَْالي خُطْوًَة إلى الحَرَاِم

ي يَبْحَـُث لِـي َعـْن زَوٍْج                    وإنَِّني وَحِیدُة أَبِـي ومُنـُْذ عِـدَِّة سَـنَواٍت وأـب
ي أَْن  صَالٍِح فَلَمَّا أَتَیْتَُه َتسْتَأْذِنَُه في تُفَّاحٍَة وَتَبِْكي مِْن أجْلِھَا قالَ          أـب

ي                     مَْن يَخَاُف مِْن أكِْل تُفَّاحَة َال تَحِلُّ لـَُه حـَِريٌّ ِبـِه أَْن يَخَـاف اللَّـَه ـف
.ابْنَِتي فَھَنِیئًا لي بَِك زَوْجًا وھَنِیئًا لِأَِبي بَِنسَبَِك

وَبَعَْد عَاٍم أنْجََبْت ھَذِِه الفَتَاُة مِْن ھَذَا الشابُّ غُالَمًا أَصْبََح فِیْمَا بَعْـدُ            
.مِْن أَعْظَِم رِجَاِل الُْمسْلِمَیَْن حَتَّى الْیَوَْم

وَُھــَو اإلمـَـاُم الكَبِْیــُر حَنِیَْفــة النُّعْمـَـان صـَـاِحُب الَمــذَْھِب الفِقْھِــّي      
.الَمشْھُوْر

مُغَامَرَاُت فَھٍْد ونَْوف
 ــــ1ــــ 

 البَحـِْر وَلِتَخْفِیْـِف الْحَـرَارَِة    خَرََج فَھْد ونَْوف بِرِحْلٍَة بَحْرِيٍَّة لِلْتَمَتُِّع بِمِیَاهِ      
..المُرْتَفِعَِة وَزِيَارَِة جَزِيْرَِة فیلكا



ــــ فَرَِح فَھُْد بِھَذِِه الرِّحْلَِة وَقََضى أَوََّل الوَْقِت يَتَأَمَُّل البَحَْر إِلى جَاِنِب            
.أُخْتِِه نَوف

نَّـُه َال يَھَـاُب البَحـَْر وال َيشْـعَُر          ــــ رَاَح فَھُْد يُظْھُِر بُطُولَتَُه أَمَاَم أُخْتِِه وأَ       
َس .بَِأيِّ دُوَاٍر كَمَا يُصِْیُب النَّا

ُس فَھد يَتَمَايَُل مََع تَماُيـِل المَـوْجِ             .ــــ فَجْأًَة اھْتَزَِّت السَّفِینَُة وَصَاَر رَْأ
ِض .وَكَاَد يَقَُع عََلى األَْر

ْن شَكْلِِه فَقَْد أُصِْیَب بِـدُواِر      ــــ أَْمسََكْت نوف أَخَاھَا وصَارَْت تَضْحَُك مِ      
..بَحٍْر شَدِيْد

ــــ عِنْدَمَا عَادَا إلى المَنْـزِِل أَخْبَـرَْت نـوف وَالِـدَيْھَا بمـا حَـدََث وَھِـَي                  
ي فَمـِِه مِیْـزَاُن الحَـرَارَةِ، وَمـََع               تَضْحَكُ، فَقَاَل فَھد بِصَـوٍْت مُتَقَطِّـٍع وـف

.. سَْوَف أُرِيِْك بِالرِّحْلَِة القَادِمَِة...ذَلَِك سَأَبَْقى أَقَْوى مِنِْك
 ــــ2ــــ 

ــــ قَرََّر فھد أَْن يُنْجَِز َمشْرُوعًا عِلْمِیا كَبِیْرًا ومَھْمًا لِلْمَدَْرسـَِة فَـذََھَب       
.إلى السُّوِق يَبَْحُث في المَكْتَبَاِت عَْن أَفْكَاٍر جَدِيْدٍَة

فَھـَُو يُرِيـُْد َمشْـرُوعًا مُمَیَّـزًا َلـْم          .. تُعْجِبُهُ ــــ لَْم يَعْثُْر فھد عََلى فِكْرَةٍ     
..ويَكُوُن حَدِْيَث المَدَْرسَِة كُلِّھا..يُقَدِّمُُه أَحٌَد مِْن قَبْلِِه

َس أَمَـاَم اإلِنْتِرْنِـْت ورَاَح يَبْحَـُث َعـْن فِكْـرٍَة                    ى البَیْـِت وَجَلَـ ــــ عَاَد إـل
.عَِة الكَثِیْرَِة حَوَْل العَالَِمجَدِيْدٍَة في المَوَاقِِع المُتَنَوِّ

ــــ دََخـَل مَوْقِعـًا لِلْحِـوَاِر العِلْمِـيِّ ورَاَح يَتَحَـدَُّث َمـْع فَتًـى فِـي مِْثـِل                    
..مَِن الیَابَان وَلَدَيِْه االھْتِمَامَاِت نَْفسِھا..صَفِِّه

 َعـْن َمشَـارِيَْع     ــــ تَبَادََل فھـد مَعـَُه األَفْكَـاَر وَأَخْبَـرَُه الفَتَـى الیَابَـاِني             
..وكانَا يَتَحدّثَاِن بِاللُّغَِة اإلنْجلِیزيّة.مَدَْرسِیٍّة مُمَیَّزََة يَقُومُون بِھا

ــــــ تَعَّلــَم فھــد فِكـْـرًَة يابانیــًة رائَِعــًة وقـَـرََّر تَنْفِْیــذَھَا بِمَعُونــُة الفَتَــى   
وُن الَمشْـرُوُع  الیابانّي وَوَعَدَُه أَْن يَضـََع اْسـمَُه عَلَـى الَمشْـرُوِع ويكـ           

...ُمشْرَكًا بَیْنَھُما
 ــــ3ــــ 

.ــــ خَرََج فَھْد يَتَنَزَُّه عََلى شَاِطىِء البَحِْر وَكَاَن الجَّو جَمِیًْال مُعْتَدًِال
ــــ شَـاھََد الطُّیـوَر المُھَـاجِرََة تَـرُْقُص ورََأى اَألْشـجَاَر الجَمِیْلـََة الَّتِـي           

.زُرَِعْت بِعِنَايٍَة
 فَجْأًَة لَمََح مَجْمُوعََة أَطْفَاٍل يَدُوسُوَن عَلى الزُّھُور الجَمِیْلَةِ، صَاَح          ــــ

..فھد بِھِْم لِیَبْتَعِدُوا
عَلَینــا أَْن نَحْمِــي جَمَالَھــا ...األَزْھــاُر تُجَمِّــل دَوْلَتَنــا:ــــــ قـَـاَل فَھــد
..ونُحَافَِظ عَلَیْھا

..، فَھَنَّأَتُْه وَوَعَدَتُْه بِھَدِيٍَّة جَديدٍةــــ أَخْبََر فَھد أُمَُّه بِمَا حَدََث
َيسـْـتَِحقُّ الھَدِيَّــَة لَكِــّن ذَلِــَك واجِــٌب عَلَینــا   .نََعــْم:ــــــ قالــْت نــوف 

...جَمِیْعًا



 ــــ4ــــ 
.ــــ قََضى فھد شَھَْر رَمَضَاَن المُبَارََك بالصَّالَِة والصِّیَاِم

.سَِة وَحَصَل عَلى تَھْنِئَِة المُدَرِّسِیَْنــــ اجْتَھََد كثیرًا ِفي المَدَْر
.ــــ فَرَِحْت أُمُّه بَِنشَاطِِه والْتِزَامِِه

.لَقَْد عَلَّمَنَا رَمَضَاُن النَّشَاَط والمُثَابَرََة والصَّبَْر:ــــ قاَل فھد
.جَیِّدٌ، أرْجُو أْن تَبَْقى كَذَلَِك سَائَِر العَاِم:ــــ قالْت نوف

.اللَّھُّم إنِّي صَائٌِم:كْتُُم غَضَبَُهــــ فھد َي
 ــــ5ــــ 

.ــــ دَخََلْت نوف غُرْفَتَھا وأَغْلََقِت البَابَ، وبَقَِیْت فِیْھا فَتْرًَة طَوِيْلًة
ى ھَـذِِه الحَـال، وكـاَن فَھـد يُفَكِّـُر ِبسـََبِب                   ــــ مََضْت أَيَّـاٌم ونـوف عـل

.اخْتِفَاِء نوف
فقالْت لـُه إْن نـوف َمشْـغُولٌَة ِبشَـأْنِھَا وَعَلَْیـَك أَْن             ــــ سَأََل فھد أُمَُّه     

.تَكُوَن َمشْغُوًال بشُؤونَِك
.ــــ كاَنْت ِحشْرِيُّة فھد شديدًة لَكِنَُّه لَْم يَعِْرِف السََّبَب

ى اإلنْتِھَـاِء ِمـْن                   ــــ بَعَْد أَيَّاٍم سَمَِع نوف تقوُل لِأُمِّھـا إنَّھـا قَارَبَـْت عـل
ِس العَاِم المَاِضي اسْتِعْدَادًا لِلْعَاِم الجديِدمُرَاجَعَِة . كلِّ دُرو

ــــ اكَْتَشَف فھد سِرَّ نوف مُتَأَخِّراً، وفَكََّر أْن َيسْـتَدْرَِك مـا فَاَتـُه لَكِنَّـُه           
َص مِْن كُلِّ كُتُبِِه فَوَْر انْتِھَاِء العَاِم المَاِضي .تَذَكََّر أَنَُّه تَخَلَّ

 ــــ6ــــ 
َضــَع فھــد خِطَّــًة لَِأْشــھُِر الصَّــْیِف بـَـدَأَْت مُنــُْذ انْتِھـَـاِء المَدَْرســَِة  ــــــ َو

.وََتسْتَمِرُّ حَتَّى بِدِْء العَاِم الدِّرَاِسيِّ الجَديِد
ــــــ أَخْبــََر أُمَّــُه وَأَبـَـاُه بِخُطَّتــِِه وقــاَل إنَّــُه سـَـیَقُوُم بإِْعــدَاِد كِتـَـاٍب عــن  

.الدِّرَاسَِة والتَّعْلِیِْم
؟ ..مــاذا؟؟ كتــاٌب دُفَْعــٌة واِحــدٌَة:ــــــ َضــحَِكْت نــوف وقالــْت سـَـاخِرًَة

..وأنا سَأُصْبُِح شَقِیْقََة مُؤَلٍِّف شَھِیٍْر..سَتُصْبُِح َمشْھُورًا
تَوَقَِّفْي عَِن السُّـخْرِيَةِ، َلـْم أَعـُْد        :ــــ انْزَعََج فَھد وصَاَح بِأَعَْلى صَوْتِهِ     

..تَعْلِیْقَاتِِك المُزْعِجَِةَأسْتَطِیُْع تَحَمَُّل 
لِنُجِْر تَنَاُفسًا بَیْنَكُمَا لِنَعـِْرَف َمـْن ھـَُو األَكْثـَُر           ..اسْمَعَا:ــــ قالِت األُمُّ  

؟..إِنْجَازًا ِفي شُھُوِْر الصَّْیِف
..أنا مُوَاِفٌق ألَنِّي الفَائُِز بِالتَّأْكِیْد:ــــ قاَل فھد

أُِحبُّ مُنَاَفسََة فھـد فَھـَُو ال يَعـِْرُف أُصـوَل           أَنا ال   :ضَحَِكْت نوف وقالتْ  
..المُنَاَفسَاِت

.سَوَْف أُرِيِْك مَْن ھَُو األَفْضَُل:قَاَم فَھد يَرُْكُض خَلْفَھا
 ــــ7ــــ 

ذََھَب فھد في الصَّبَاِح البَاكِِر في مُھِمٍَّة سِرِّيٍَّة وُمسْـتَعْجَلٍَة دُوَْن أَْن            
َن ھَُو ذَاِھٌب إتَّجََه نَحـَْو مِنْطَقـٍَة زراعیـٍة تَكثـُر فیھـا              يُخْبَِر أحدًا إلى أَيْ   



َمشـَـاتُِل الــوُروِد وأَنـْـوَاٌع ِمــَن األَزْھـَـاِر المُتَنَوَِّعــِة والمُخْتَلَِفــِة األَحْجـَـاِم 
.واَألشْكَاِل واألَلْوَاِن

ي المَزْرُوعَـاِت المُتَنَوِّ      ..كاَن فَھد يحمُل كیسًا كبیراً     عـَِة  صاَر يُدَقُِّق ـف
.والشُّتُوِل الخَضْرَاِء والوُرُوِد المُلَوِّنَِة

َس             ُس الذي يَحْمِلُُه امْتََأل وَلَْم يَعُْد َيسْتَطِیُْع فھد أَْن يَحْمَِل الكـِْی الكِْی
.ومَْع ذَلَِك ظَلَّ يَدُوُر ويَبَْحُث..ِبسُھُولٍَة

ى بَیْتـِِه ودََخـَل غُرْ             فَتـَُه دُوَْن أَْن يَـرَاُه      في مُنْتََصِف النَّھَار عَاَد فھـُد إـل
وأَغَْلَق بَاَب الغُرْفَِة قََضى فَھـد فِـي غُرْفَِتـِه فَتْـرًَة طَوِيْلـًة وََلـْم                ..أَحٌَد

ي              يَكُْن يُصْدُِر أصْوَاتًا وكـاَن قـَْد قـاَل لِأُمِّـِه أَنَّـُه َمشْـغُوٌل بِالْدِّرَاسـَِة ـف
ي         الَمسَاِء فَاجََأ فھد ُأسْرَتَُه بِلَوَْحـٍة كَبِیْـرَ        ٍة َصـمَّمَھَا بِـالْوُروِد كَتَـَب ـف

(َوسَطِھَا ).كُلُّ عاٍم وَأَنْتُْم أَحَْلى ُأسْرَة:

ص قصیرة جدًا قص

الفَرَاشَُة

ُش اإلِْنسَـانَ،            فَرَاشٌَة مُلَوَّنٌَة تَطِیُْر في الُبسْتَانِ، حُلْوٌَة مُھَنْدَمٌَة تُـدِْھ
ةٌ، تَحُـوُْم بِانْتِظَـامٍ، تَُحـطُّ فِـي نُعُومـٍَة      أَھْدَافُھَا مُحَدَّدَةٌ، حَرَكَاتُھا مُرَتَّبَـ    

.تَْنشُُر السَّالََم
فَرَاشٌَة مُلَوَّنٌَة تَطِیُر بِال اُنْقِطَاعٍ، بِالنَّھاِر الُمشِْرِق تَمْلَُأ البِقَـاعَ، تُحِـبُّ            

ي  الوَرَْد المَزْرُوعَ، تَلْثُمُُه ِفي وَْقِت الجُوعِ، تَمَْتصُّ رَحِْیَق األَزْھَارِ، تُ       حْـی
.جَْنَي اَألشْجَارِ، مِْن وَرْدٍَة لِوَرْدَةٍ، تَطِیُْر بِانْتِظَاٍم

فَرَاشٌَة مُلَوَّنٌَة تُعِْطي بِال انْتِفَاعٍ، ھَمُّھا ثِمَاٌر تُطِْعـُم الجِیَـاعَ، تُحَـاكي             
ُش في وِئَاٍم..الجَمَالَ، تَْرسُُم اإلِبْدَاَع .تَعِی

َس لَھَا مِْن قُوَّة، وََال لَھَا ِمـْن حِیْلَـة،           ضَعِیفٌَة..صَحِیٌْح أَنَّھا ضَعِیفَةٌ   ، لَْی
َفسـُـبْحَاَن َمــْن أَعْطَاھــا أَلْوَانَھــا الفَرِْيــدََة وَمَزَايَاھـَـا العَدِيـْـدَة، فـَـدَوْرُھا 
كبیرٌ، بِحَجْمِھا الصَّغِیْرِ، سُبْحَاَن مَْن أَعْطَاھَا فَوَائِدَھا العَظِیمَةَ، فََھـالَّ          

ُش ِفي َسـالمٍ       تَعَلَّمْنَا خِصَالَ  ...وانْتِظـامٍ ..ھا الحَمِیْدَةَ، وَكُنّا مِثْلَھا نَعِی
وَصــمْتُنَا ...وَصــمْتُنَا نَمـَـاٌء...وَوِئـَـامٍ، حیاتُنـَـا رغیــدةٌ، خَیْرَاتُنـَـا أكیــدَةٌ  

.وصَمْتُنَا كالٌَم...عَطَاٌء

سِّرُّ الجَمِْیُل ال
َوسَـأََلْت  ..مـا، سَـألت بابـا     فُلُّة تَبَْحُث عَْن َشيٍْء مَفْقُودٍ، سَـأََلْت ما       

.أَخَاھَا الحَبُّوْب
فُلَُّة بَحََثْت ِفي غُرْفَتِھا، وفي كُلِّ أَنْحَاِء مَنْزِلِھا، ما سِرُّ بَحْثِھا؟



تُرى ماذا ضَیََّعْت فُلَّة؟
وَھَُو ھَدِيَُّة جَدَّتي، فَأَنا ال أَتْرُُك      ...وَجَدْتُهُ، كِتابي :صَاَحْت بِكُلِّ قُوَّتِھا  

.ادَتي، قِرَاءٌة في وَحْدَتي لَِكْي أُحَقَِّق غَايَتي، وھذا سِرُّ فَرْحَتيَع

عزُّوُز الفَنّاْن
صَدِيقي اسْمُه عـزُّوزْ، يُحِـبُّ الرَّْسـَم واألَلْـوَانَ، دَوْمـًا َيشْـدُو بِفَـرَحٍ،                

ْرُســُم َلــْم أََر فِــي حَیـَـاتي مِثَْلــُه إِْنسـَـانًا َي..وَيَْمَســُح دَمْعــََة األَحـْـزَاِن
.األَحْالََم

ُس فِـي غُرْفَتـِِه وَكَـاَن يَْرُسـُم لَوَْحـًة حُلْـوَةً،                     في مَرٍَّة كُنّـا معـاً، أَجْلُـ
أَخْبَرَِني عَْن أَحْالَمِهِ، وَأَراني ُرسُـومَاتِهِ، ھـذِه َرْسـمَُة قَصـٍْر يُرِيـُد أَْن        

...عَلُِّمـهُ، وطَـائِرَةٌ  وجَامِعـٌَة تُ ..يَبْنِیهِ، وتلَك رسمُة طَیٍْر يُِحبُّ أن يُرَبِّیهِ   
.كُلُّھا أَحْالٌَم تَحْیَا ِفي قَلْبِِه...وسَیَّارٌَة...ومَرَْكٌب

مــا أَحْلَــى األَْحــالَمَ، لــو كُنْــُت أَعــِْرُف الرَّْســَم لَأَرَيْتــُُه ..حَلِمْــُت مِثْلــَُه
 عَمـیٍق   َكسَحَابٍَة مَطِیْـرَةٍ، أْو كَبَحْـرٍ     ...كبیرٌة...أَحْالَمي، فَِھَي كَبِیرةٌ  
.َتسْبَُح اَألسْمَاُك فِیِْه

شَّاعُِر الحِمَاُر المُفَكُِّر وَالحِمَاُر ال
حِمَارُنا الصَّغِیرُ، يَظُنُّ نَْفسَُه مُفَكٌِّر كَبیـرٌ، يَرَْفـُع رَْأسَـهُ، يُحَـرُِّك أَنْفَـهُ،               

.يَْمشي كَأَنَّهُ؛ قَائٌِد خَطِیٌر
فِـي الیَـوِْم المَطِیـرِ، فَتَْغِسـُل المِیَـاُه      يُِحبُّ أَْن َيسـیَر   ..حِمَارُنَا حَمّورْ 
.ثَوْبَُه النَّضِیُر

فٍ، شَـكْلُُه جَمیـلٌ، ذَيْلـُُه             ..حِمَارُنَا لَطِیفٌ  يَبْدو دائمًا في مَظْھـٍَر نَظـی
َض ِبشَعْرِِه الحَريرْ     ُس األَْر حِمَارُنا وَدِيـعٌ، يُحِبُّـُه الجَمِیـعُ،       .طَويلٌ، يُالَِم

حِمَارُنـا  .وال يَنَاُم قبل إنْجَـاِز العََمـلِ      ...، بِصَْمٍت ونِظَامٍ  يَعْمَُل بِاھْتِمَامٍ 
ي الَمسَـاِء            ..يَقُوُم في الصَّبَاحِ  ..َنشیٌط يَغْـدُوا مـَِع الَفـالَّحِ، ويعـوُد ـف

.ِبسِالِل التُّفَاِح
ي  ..يَنْـزُِل الوِدْيَـانَ   ..يَصْـعَُد الجِبَـالَ   ..كَتُـوٌم وصَـبُورْ   ..حِمَارُنَا حَمُورْ  ـف

ال يَعـِْرُف السُّـكونَ، ال يَعـِْرُف المََلـلَ، حَیَاتـُُه         ..رْضِنَا يَدُوُر بِجَدٍّ وحبورٍ   َأ
فََھــْل رأيــَت مِثَْلــُه فــي غــابِِر ..عُیُوُنــُه أَمــٌل..َصــمْتُُه وَفــاٌء..عَطـَـاءق
الزَّمَنِ؟

..ھَْل رَأَْيَت قَبًْال حِمَارًا شَاعِرًا
ي رَوْضـَِة الزُّھُـورِ       ..وْرمُرَْھُف الشُّعُ ..حِمَارُنا حَمُورْ  ..َيسْمَُع الطُّیْوَر ـف

..يَتََنشُق العبیرَ، يُمَیُِّز بَیْنَھا كأنَُّه خبیٌر بأنْوَاِع العُطُوِر



يُرَاقِـُب  ..يُِحبُّ السَّھََر تَْحَت الشَجَرِ، في ِظـلِّ القَمَـرِ        ..حِمَارُنا حَمُورْ 
..ُيسَامُِر الغُیوَم..النُّجَوَم

ي المسـاءِ     حِمَارُنا ال  ..يُنْصِـُت للـرِّيحِ   ..يُالعِـُب الھَـواءَ   ..صغیرُ، تراُه ـف
..تُغَنِّي لِلْقَمَر..تَحْمُِل الرَّيْحَاَن..تُدَاِعُب األَغْصاَن

ي أََلـمٍ         ..كُلُُّه َمشَاعِرُ ..حِمَارُنا شَاعِرٌ  أصـابَُه  ..لَْو بَدا عُصْـفوٌر يَـئِنُّ ـف
َش في نَدَِم ..فُتُوٌر وعا

..لــو آذاُه أََحــدٌ، َتسـْـقُُط دَمَْعــةٌ ..كبیــرًا أو صــغیرًا..لجمیــَعيســاعُِد ا
ُكـلَّ  ..ويَرُْزَق اللَّـهُ  ..ويَدْعُو في سُكُوٍن أَْن يَھِْدَي اللَُّه الظَّالَِم الحَقُودَ       

..الَبشَِر

الصَّیَّاُد الصَّغِیُر

ى ال  ..أبو نَبیْل صَیَّاٌد فقیرٌ  ِب   يَخْرُُج كُلَّ صَبَاٍح بـاكرًا إـل شـاِطىء القرـي
لِیَصْطَاَد بِضَْع سَمَكَاٍت ثم يَبِیعُھا بِثَمٍَن قَلِیٍل لَِیشْـتَِرَي بِـذَلَِك الـثَمَِن             

.طَعَامًا أو حَاجَاٍت بسیطٍة لَُه وُألسْرَتِِه
وفي يوٍم عاَد أبو نبیْل حَزِينًا ألَنَُّه لَْم يَتَمَكََّن مِْن صیِد حتى َسـمَكٍَة              

قََظ نبیـْل الََحـَظ حُـزَْن أبِیـهِ، فقـرََّر ُمسَـاعَدَتَُه             وعنـدما اسْـتَیْ   .واحدٍة
.ووعَدَُه أَْن يَصِیَد سَمَكًَة كَبِیرًة لِیَبِیعھا بعَد ذلَك بثمٍن غاٍل

ى الشـاطىِء وقَضَـى وقتـًا طـويًال يواجـُِه                   خرج نبیْل بكـلِّ نشـاٍط إـل
ي كـاَن يَتَوقَّعھـ               وفجَـأًة  ..االبحَر وينتظـُر بصـبٍر اْصـطِیَاَد السَّـمَكَِة الـت

اھتَـزَّْت شـَـبَكَتُُه بِقـُـوّةٍ، وبعـَد أْن َســحَبَھَا بِقـُـوّةٍ، ظَھَـرَت لــَُه َســمَكٌَة    
ضَخْمَةٌ، فَحَمَلَھا ِبسَعادٍَة ورََكَض إلى أَبیِه لِیُقَـدِّمَھا إلیـهِ، شَـعََر أبـو              

ى السُّـوقِ              وبَاعَـا  نبیْل بِفَخٍْر وفَرٍَح لِمَا فَعَلَُه ابْنُُه نبیـلْ، ُثـمَّ ذَھَبـا إـل
السَّمَكََة بِثَمٍَن مُرْتَفٍِع وعادا إلى البیِت سَعِیدَيِْن مُحَمَّـالَِن بِالطعـاِم           

..وحاجاٍت مُخْتَلِفٍَة

قصص طويلة

دَالُل ال تُِحبُّ المَدَْرسََة

سَنواٌت قَلیلٌة وأَدْخُُل الجامِعَةَ، يا لھا مِْن رِحْلٍة شـاقٍَّة طَويلَـةٍ، مـا              «
.»راسَِةأصعَب أياَم الدِّ

ي سـنِِّك ال يَعْـرِفَْن القِـرَاءََة                « اشْكُري رَبَّك يا دالل، ألوُف الفتیـاِت ـف
.»وَالكِتَابََة

أََال يَِحقُّ ِلَي التعبیُر عـن      ..إِنِّني َأشْكُُر رَبِّي دائماً، لكنني مُنْزعجةٌ     «
.»!ضِیِق صَدْري؟



يٍء       ..أََال تُالحِظِیَن أَنَِّك على الدّوَاِم مُتَضَـايِقَةٌ      « تَبْحَثِـیَن َعـن أيِّ ـش
لِتَتَأَفَِّفي مِنْهُ، أَْخَشى غَدًا أَْن تَتَأَفَِّفي مِْن نَْفسِكَ، إْن لَْم تَجِدي ما            

.»تَتَأَفَّفیَن مِنُْه
ي  ..ھیّـا ..ھیّـا .تَخْلُطِیَن الجـِّد بـالھَزْلِ  ..أووْف منِك يا كريمة   « اُدْخُـل

.»حِیِّةالفَصَْل قَبَْل بَدِْء الحِصِّة الصَّبَا
:قاَلِت المدرِّسُة

َف أَصْـبَحْتُنَّ الْیَـوْمَ؟ أَرْجُـو أَنَُّكـنَّ أَخَـذْتُنَّ            ..صَبَاُح الخَیـِْر يـا بَنَـاتْ      « كَـی
ي العُطْلـَِة اُألسْـبُوعِیَّةِ، لِنَبْـدََأ ُأسْـبُوعًا جَديـدًا                 ِقسْطًا مَِن الرَّاحـَِة ـف

.» عََلى األَبْوَابِ؟اإلِمْتِحَاُن الشَّھِْريُّ..مَلیئًا بِالنَّشَاِط
.»كُلُّنَا على اسْتِعْدَاد..نَعَْم..نَعَْم«:الجمیُع بِصَوٍْت واحٍد

أَعَْلـُم أَنَُّكـنَّ تَكْـرَھَْن    ..يا لَكُنَّ مـن مَرَائِیّـاتٍ   «:قَالْت دالُل في سِرِّھا   
وأنـا ال   ..وتُحَاوِلَْن التَّوَدَُّد للمُدَرِّسَِة حتى تَرْضى عَـنْكُنّ      ..اإلِمْتِحَانَاِت

.»أُِحبُّ المُراءاِت
ى شـُـروِد داللْ   أَراِك ..مــا ِبــِك..ھِیـْـه يـا دالل «:تَنْتَبـُِه المدرِّســُة إـل

.»تُفَكِّريَن بشيٍء ما؟
.»ال َشيْء..ال َشيَء يا آِنسَة«

ي أُذُِن دالل       ُس كريمـة ـف ي َعـِن التفكیـرِ         «:تَھِْم ..تـوقّفي يـا عزيزـت
ُص الصَبَاحِیّة مُھِّم .»انْتَبِھي إلى مَا تَقُولُُه المُدَرِّسَة..ةالحَِص

َس ..حَرَّكَــْت دالُل كَتِفَیْھـَـا غیــَر مُبَالیــٍة وبـَـدَأَْت المُدَرِّســة َتشـْـرَُح دَْر
.الیَوِْم

تَرْتَـاُح قَلـیًال ُثـّم تقـوُل     ..تَعُوُد دالُل إلى بَیْتِھا مُتْعَبَةٌ، تَتَنَاوَُل غَـدَاءَھا    
:ألُمِّھا

.»!اذا ال يُفَكِّروَن بِطَرِيْقٍَة جَدِيدٍة لِلْتَّعْلِیِْم غیَر المدرِّسة؟لَِم..أمِّي«
:قَالِت األُمُّ بِاسْتِغْرَاٍب

ي عِلَّـُة        ..فِكْرٌَة جَرِيْئٌَة وَطیِّبَـةٌ   !طَرِيْقٌَة جَديدٌة للتعْلیمْ؟  « لَِكـْن مـا ـھ
.»الطَّرِيْقَِة الحالیّةِ؟

، َلْسُت أنا لِوَحِْدي فَقَطْ، بـْل كثیـٌر مـن           المُدَرِّسَُة ُتشْعِرُني بالمَلَلِ  «
ِس..صديقاتي .»العَالَُم يتطوَُّر..الیوُم ھو غیُر األَْم

.»اشْرَحي لي أَكْثَْر سََبب انْزِعَاجِِك..بالتأكیْد«
ُس فــي مَقَاِعــدِنا أكثــَر مــن نصــِف النَّھــارِ، ثــم نعــوُد للمنــزِل   « نَجْلُــ

ِس والحِفِْظ وقَضَاِء      فنقضي ما تبّقى مَِن النَّھاِر وُجْ      زءًا مَِن اللَّیِْل بالدَّْر
.»..وال نَجُِد وَقْتًا ألَنُْفسِنا..الواجباِت

.»لكِّنَُه شيٌء طبیعيٌّ؟..نعمْ، ھذا مَفْھوٌم يا دالل«
..نِْصُف أَوْقَاِت الدِّرَاسَِة تَضیُْع ِبشُروِد الـذِّھْنِ      ..ھل يَِجُب أْن نَتَعذَّبَ   «

ُس الیـوَم مـن     ..واِت الطُّفولَِة بالتََّعِب واإلِرْھَاقِ   نقضي أَجْمََل سَنَ   ندُر



وتَمْضِـي األَيَّـاُم    ..وبَعَْد اإلِمْتِحَاِن نَْنَسى كُلُّ شَـيء     ..أَجِْل اإلِمْتِحَانِ 
.»حتى نَجَِد طُفولَتَنا سُرَِقْت منّا

 الحـلُّ  لكْن ما ھَو..أرى األمَر ُيشَكُِّل في نفسِِك أَلَمًا وحُزْنًا وحِیْرَةً    «
.»!يا ابْنَِتي؟

.»..لقد ضَاَق صَدِْري يا أُمِّي..َلْسُت أَدْري..َلْسُت أَدْري«
مَا رَأْيُِك لَْو أَطْرَُح المَوْضُوَع ِفي اجْتِمَاِع أَوْلِیَاِء األُمُوِْر القَادِِم فَھَُو بَعَْد        «

.»وسوَف نبحُث األمَر مْع إدارِة المدرسِة..أَيَّاٍم
أَْخشَــى أَْن تَظُــنَّ مدرِّســاتي أَنَّھُــنَّ الســببُ،     ..ال..يال يــا أُمِّــ «

.»فَیَغْضَبَْن مِنِّي
ُش المَوْضُوَْع مََع مُدِيْرَِة المَدَْرسَِة« .»؟..ما رَأْيُِك لو أُنَاِق
.»..ال أَعْتَقُِد أَنّھا سَتُبَدُِّل ُأسْلُوَب التَّعْلِیِم مِْن أَجِْلي«
ُض عَلَیِْه ُمشْكِلَتَكِ؟لِنُْرسَِل ِرسَالًة..إِذَْن« .»، إلى وَزِيِر التَّرْبِیَِة نَعِْر
ى لـَْو قَرَأھـا     ..وھْل الوزيُر لَدَيِْه وَْقٌت لِیَقْرََأ ِرسَالتي أنـا       « ھـْل  ..وحـت

.»سَیُغَیُِّر نِظَاَم التَّعْلِیِْم مِْن أَجْلي؟؟
.»!مَا ھَُو الحلُّ برأيكِ؟«
.»..ال أدري..ال أَدْري يا أُمِّي«
بعْدَما يأتي أبوِك مِْن عَمَلِِه سَـنَطْرَُح عَلَْیـِه القَضِـیَّة           ..عنَد الَمسَاءِ «

.»..لِنَرى وُجْھََة نَظَرِِه ِبشَأْنِھا
:قالْت دالُل كَأَنَّھا ُمسَْتسْلِمًَة للواقَِع

َس« َس..ال بَْأ .»..البَْأ

سَ  ..إِنْصَرََفْت دالُل إلى غُرْفَتِھا     الغَِد أَخْرَجَـْت كُتُبَھـا      بَدَأَْت تُحَضُِّر دُرو
ٌص عَرَبِّیــٌة  ..أعمــاٌل رياضــیٌّة..وكُرّاسـَـاتھا مُالحَظـَـاٌت عِلْمِّیــةٌ، نُصــو

..واجِبَاٌت كثیرٌة ال تَنْتَھي..وإنْكِلیزيٌّة
َس ..ُســوْرََة القارَِعــة ..حَفَظَــْت َنشـِـیْدًَة مَطْلُوَبــًة مِنْھــا   لَخَّصَــْت دَْر

كَتََبِت القواعَِد العِلْمِیّة في كُرّاسِة     ..المدرِّسةالجُغْرَافیا كما طَلََبِت    
..العلوِم

..ظَلَّْت دالُل في غُرْفَتِھا حتى جَاَء الَمسَاُء

ِس كَعَادَتِھـا مِْثـَل ُكـلِّ يـومٍ؛ األَُب               ي غُرْفـَِة الجُلُـو اجْتَمََعِت العَائِلَُة ـف
ھــا كريمــة ثِیـَـاَب الغـَـدِ، لكــّن األُمُّ تُھَیِّــىُء البْنَِت..يُْمِســُك بَِیــدِِه كِتَابــًا

ُب محطّـاِت التلفزيـوِن كعادَتِھـا            ُس    ..كريمَة لَْم تَُكـْن تُقَلـِّ ْت تَجْلِـ كاـن
.تَتَرَقَُّب بَدَْء الحَدِْيِث ِبشََغٍف..تنظُر إلى أمِّھا..ِبسُكوٍن

.»..أبو دالل«
.نَادَْت األُمُّ زَوْجَھا تبدََّد الصَّْمَت

:عَیْنَیِْه في الكِتَابِ، وردَّ بصوٍت ھادىٍءظلَّ األَُب مُرَكِّزًا 



.»نَعَْم يا زَوْجَتي العَزيزة«
.»أبو دالل«:كرَّرِت األُمُّ

.قالَتْھا بِنَبْرٍَة مُخْتَلِفٍَة كأنّھا تُنَبُِّه زَوْجَھا إلى أَھَمِّیِة األَمِْر
ى    قَّلَب الكِتَاَب..خَلََع نَظّارَتَُه..رَفََع الزَّوُْج عَیْنَیْهِ    مَفْتُوحـًا ووضَـعَُه عـل

.»ھل ھُنَالَِك سُوٌْء ما؟..عَفْوًا يا حَبِیْبَتي«:الطَّاوِلَِة الصَّغِیْرَِة أَمَامَُه
.»..لَدَيْنَا ُمشْكِلٌَة ونُرِيُْد أَْن ُتسَاعِدَنا في حلِّھا..نَعَْم«
ي آذَاٌن   ..إِبْـدَآ ..مـاذا لَـدَيْكُما   ..إسْـتُْر يـا رَبّ    ..يـا رَبّ  ..ُمشْكِلٌَة« كلـِّ

.»صَاغِیٌَة
تشـعُر أنَّ  ..ابْنَتُنَا يا زَوِْجَي الغالي تُواجُِه ُمشْكِلًَة تَعتقُد أنَّھا كبیرةٌ   «

يَضـِْیُق صَـدْرُھا ِمـَن الدِّرَاسَـةِ، وِمـَن البَقَـاِء            ..المدرِّسة ِعبٌء عَلَیْھَا  
ُس في فصولھا .»..فَتْرًَة طَوِيْلًَة تجل

زَوْجَتَُه تَتحدَُّث بِجِدِّيـة وأَّن ابنََتـُه تُحَـدُِّق إلَْیـِه كََمـْن             يُالَحُِظ الزُّوُْج أّن    
..يَنْتَظُِر حُكْمًا في مَحْكَمِة

.»وماذا تُريدان مِنِّي؟«
»نُريُد مِنَْك حَال..«.

ال أُصَـدُِّق   ..ھا..ھا..ھا«..:ال َيسْتَطِیُْع األَُب أَْن يَكْتَُم ضِحْكًَة عالیةً      
أعْتَقـُِد أّن ھـذِه     ..وھـل أنـا وزيـٌر للتربیـةِ       ..تُريـداِن حـال   ..ما تَقُـوالنِ  

ِس فَیَرْتَاُح الصِّغَاُر مِنْھَا .»...المشكلُة حلُّھا الوحیدُ؛ إِقْفاٌل المَدَاِر
مـا الَّـِذي تَقُوْلـُُه يـا أبـو دالل، أَرَاَك            ..ھَذا ھَُو الجَـوَاُب الَّـِذي لَـدَيْكَ       «

.»!َتسْخَُر مما نَقُوُل
أََنسِیِت َمشَاعِرَِك تِجَـاَه الْمَدَْرسـَِة وأنْـِت        ..كَالَمُِك فَاجَأَني ..ال..ال«

.»أََلسْنَا وَنَحُْن صِغَارًا كُنّا َنشْعُُر بِالَمشَاعِِر ذَاتِھا؟..طِفْلٌَة
أَعْتَقُِد أنَّ األَطْفَاَل حَوَْل العَالَِم سَیَظَلُّونَ، مِثْلَنا، َيشْعُروَن بِالَمشَاعِِر         

، مَھْمـَـا تَطـَـوََّر ُأسـْـلُوُب التَّعْلـِـیِْم ومَھْمـَـا ارْتَقـُـوا ِبــهِ، فَالْمَدَْرســَُة ھـَـذِِه
سـَـتَظَلُّ مَدَْرَســًة وَلــَْو تَغَیَّــَر َشــكْلُھا، والتِّلْمِیــُْذ سـَـیَظَلُّ تِلْمِیــذًا وَلـَـو  

.»..تَطَوّرَْت طَرِيْقَُة تَعْلِیمِِه
.»ْد لھا حَاللَقَْد ضَخَّْمَت الُْمشْكلَِة وَلَْم تَِج«

..تَعَـالي يـا صَـغِیْرَتي     ..يا لِطِفْلَتِـي الحُلْـوَة    «:يَتَأَمَُّل األَُب وَجَْه ابْنَتِهِ   
َيشْـعُر أَنَّـُه    ..يَحُْضـُن األَُب ابْنَتـَُه بِحَـرَارةٍ      .»تَعَالي ألُقَبِّلَِك قُبْلًَة كَبِیرَةً   
ِس ابْنَتِِه :اسْتَھَاَن بأحاسِْی

يَـا لَیْتَنِـي    ..لَقـَْد كَبِـرِْت وَبَـدَأِْت تَكْـرَھِیَن القُیْـودَ         ..ٍةيَا لَِك مِْن طِفْلَـ    «
 سِ     ..أَملُُك حَال مُدرِّسَـاتُِك ِمـْن أَفَْضـِل      ..مَدَْرسَتُِك مِْن أَفَْضـِل المَـدَاِر

الُمشـْـكِلَُة لَْیسَــْت فِــي الْمَدَْرَســةِ، فَاإلِْنسـَـاُن يُحِــبُّ  ..المُدرِّسـَـاِت
َس ِمــْن طَبِیْعَِتــِهوالسَّــ..الحُرِّيَّــَة فَأَْصــُل اإلِْنسـَـاِن اإلِنِْطــالََق .جُْن لــَْی

وأيُّ َشيٍء يُقَیِّـدُُه ويَمْنَُعـُه ِمـْن مُمَاَرسـَِة حُرِّيَتـِِه ِبشَـكٍْل              ..وَالحَرَكََة



وَلِھَذا السَّـَبُب أَنْـِت َتشْـعُرِيَْن بِالْضِّـْیِق       ..أمٌر مناقٌض لِطَبِیعَتِهِ  :كَامٍِل
.»...فَأَْنِت إِْنسَاٌن طَبِیْعيٌّ يُِحبُّ الحُرِّيََّة..ِجواإلِنْزِعَا

ٌس ..واجِبَـاٌت كثیـرةٌ   ..َمسَـاحَُة الحَرَكـَِة مَحْـدُودَةٌ     ..نَعَْم يا أبي  « دُرُو
ٌص متوالیٌة..مُتَتَالِیٌَة .»..حَِص

ي إِْحسَاِسـكِ      ..اسْمَعیني يا ابْنَِتي  «:األُب مُقَاطِعًا  ..أَتَِّفُق مََعـِك ـف
ى صَـبٍْر                  لَِك ي الوُجُـوِد تَحْتَـاُج إـل نَّ الْمَدَْرسََة مِْثـَل جَمِیـِْع اَألشْـیَاِء ـف

.»ومُثَابَرٍَة لِتَحْقِْیِق الھََدِف
وإّال لَــْن يَتَحَقَّــَق  ..وكُــلُّ عَمَــٍل ال بــّد َلــُه مِــْن جُْھــٍد وتَعَــبٍ    «:األُمُّ

.»الھَُدُف
ي حَیَاِتـكِ؟       أَْنِت يا دالل أَال تُريـديَن أَْن تُحَ       «:األَُب ي شَـیْئًا ـف أََال !قِّـق

ِس .»تَتَمَنِّیَْن أَْن تَفْعَِلي أَمْرًا مُفِیْدًا لِلْنَّا
ي دَائمـًا    ..ھي تَتَمَنَّى أَْن تُصْبَِح طَبِیْبَُة أَطْفَـالٍ      ..بِالْتأْكِیِْد«:األُمُّ وـھ

.»تُرَدُِّد ذَلَِك أمَامي
.» تَتْعَِبي مِْن أَجْلِِه يا ابنتي؟أَال َيسْتَِحقُّ ھَذَا الھََدُف أَْن«:األَُب
.»..لكنَّني َأشْعُُر بِاْلسَّجِْن..نَعَْم يا أبي«:دالل
ُس      ..ال تُقْنِعي نَْفسَِك بِھَذا األَمْرِ    «:األُمُّ أُنْظُِري إلى الدَّجَاجَـةِ، تَجْلِـ

ُض وتَخْـرَُج الكَتَ             َص البـی اكِیْـُت  فَْوَق بَیْضِھا واحٌد وُعشْرُوَن يَوْمـًا لِـیَفُْق
أُنْظُري إِلَیْنَا يا   ..ھذا إصْرَاٌر لِتَحْقِْیِق ھََدفٍ   ..ھْل ھذا سَجْنٌ  ..لِلْحیَاِة

لوَْال اجْتِھَادُنا ودَْرسُنا لما وَصَلْنَا إلى ما نَْحـُن فِیْـهِ، فَاللَّـُه             ..حبیبتي
َس ِسـجْنًا َبـْل ھـَُو الحُ      ..تعالى يأمُرُنا بالعِلِْم والعََمـلِ     رِّيَّـُة  والعِْلـُم لـَْی

ى عَـالٍَم كَبِیـٍْر ال              ..نَْفسُھا فَمِنُْه تَخْرُجِیَْن مِْن عَالٍَم صَغِیٍْر مُحَـدُوٍد إـل
.»..يَتَوَقَُّف عن اإلِبْدَاِع واإلِبْتِكَاِر

:يقوُل األُب مُبَْتسِمًا
لَیْتَِني سَمِْعُت ھَـذَا    ..ما ھَذا التَّغْییُْر الجَمِیُْل يا زوجتي     ..يَا سَالَمْ «

.»..الَُم عِنْدَما كُْنُت طِفًْال ِفي المَدَْرسَِةالَك
.»وَلَْم تَجِدا لي حال..لَكِّن الُْمشْكِلََة مَا زالْت قَائِمًَة«:دالل
ي الحَیَـاِة نَقُـوُم بھـا مُـرْغَمِیَْن                :األُمُّ ھُنَالَِك يا ابْنَِتي َأشْیَاٌء كَثِیـرٌَة ـف

.»..دَتِنَالكِنَّھا في النِّھَايَِة تَكُوُْن لِفَاِئ
ُض نَأْخُُذ أَدْوِيًَة طَعْمُھَا مُرٌّ وفَظِیْـعٌ، نَأْخُـذُھا غَصْـبًا            «:األَُب عِندَما نَمَْر
.»..حّتى يَأْذََن اللَُّه لَنَا بِالشِّفَاِء..عَنّا
يـُـروى أنَّ العُلمــاَء العـَـرََب ..والعِْلــُم َال يَكـُـوُن بِغَیــِْر َجــدٍّ وتَعَــٍب«:األُمُّ

ي               القُدَمَاَء   ى الـدَّوَابِّ، وـف كانوا يَنْتَقِلُـوَن سَـیْرًا عَلَـى األَقْـدَاِم أو عـل
الصَّحْرَاِء يُمْضُوَن أَيَّامًا طَوِيْلَةً، ال يَعْبَأوَن بِحَرِّ النَّھـاِر وال بِبُـرُودَِة اللَّْیـِل              

رَِب مِْن أَجِْل أَخِْذ فَائِدٍَة مِْن ھُنَا أَْو ھُنَاكْ، وھنالَك مَْن طَاَف بـالَد العَـ              
وألَنَّھُْم تَعِبُوا وبَذَلُوا، ال تزاُل أعمالُھْم وآثـارُھُم       ..والعَجَِم في سَنَواتٍ  

.»..خَالِدًَة حتى يَوْمِنَا ھذا



.»العِلُْم يا حبیبتي مُفْتَاُح الحَیَاْة«:األَُب
.»ما قُْلُت إنَّني أَكْرَُه العِلَْم ولَكِنَِّني أَكْرَُه الْمَدَْرسََة«:دالل
لَكِْن ال بُّد مِْن احْتِمَاِل َشيٍء ِمـْن أَْجـِل     ..وما اتّھَمْتُِك أَنَا بِذَلِكَ   :األَُب

.»َشيٍء آخََر أَفْضََل مِنُْه
.»ال أريُد أَْن أكوَن جاھلًة..فأنا أريُد أْن أتعلََّم..سوف أحاوُل«:دالل
.»ھذا ھدٌف عظیمٌ، وحتى يتحقََّق يحتاُج إلى تضحِیٍَة«:األُمُّ

.»..سأَصْبُُر على سِجْني حتى أَتَخَرََّج..نعْم«:دالل
..ضَحَِكِت األمُّ
..ضَحَِك األَُب

ومــا زالــْت َتْشــعُُر  ..لَكِــنَّ دالْل كانَــْت تُفَكِّــُر بِالمَدَْرَســِة والدِّرَاَســةِ  
.بالحِیْرَِة

ى   ِفي الیَـوِْم التَّـالي كَتَبَـْت دالُل وَرَقـًَة صَـغِیْرًَة وَضَـعَتْھا أَمَامَھـ                ا عـل
..الطَّاوِلَِة صَارَْت تَنْظُُر إلیھا مِْن حِیٍْن إلى آخََر

الَحَظَــْت المُدَرَِّســُة أنَّ دالل أَكْثــََر اسـْـتِجَابًَة وتَفـَـاعًُال مِــْن َأيِّ يـَـوٍْم    
سَابقٍ؛ ُتشَارُِك ِفي طَرِْح اَألسْئِلَِة واإلِجَابَِة عَنْھا، عَیْنَـا دالل تَبْرُقَـاِن    

..ٍةعلى غَیِْر عَاَد
..اقْتَرََبْت المُدَرِّسَة نَحَْو طَاوِلَِة دالل

:الَحََظْت وُجُوَد وَرَقٍَة مَكْتُوٌب عَلَیھا بِخَطٍّ كَبِیٍْر وَجَمِیٍْل
.»أنا أُِحبُّ المَدَْرسََة«

ى آخـَر           ..مَرَّْت أَيَّاُم الدِّرَاسَِة سَرِيْعًا    كَاَنْت دالُل تَنْتَقُِل ِمـْن اخْتِبَـاٍر إـل
.. واجْتِھَاٍدبِجَدٍّ

صـَـارَْت تَقْضــي فــي مَكْتََبــِة    ..ارْتَفَعَــْت عَالَمَاتُھــا ِبَشــكٍْل مُلْفِــتٍ   
..المَدَْرسَِة وَقَتًا أَطْوََل

..لَْم تَعُْد تَظْھَُر كَثِیْرًا ِفي سَاحَاِت الْمَدَْرسَِة ورُدُھَاتِھا
..تَظَلُّ دَالُل َمشْغُولًَة

..ا التَّغْیِیِْرالمدرِّسَاُت تَعَجَّبَْن مِْن ھَذ
..تَفَوَّقْت دالُل

فَخُـرَْت بِھَـا   ..فَخـَُر بھـا أَبوھـا   ..نَاَلْت شَھَادَاِت التَّقْدِيِْر وعِبَاراِت الثَّنَاءِ   
ُس   ..لَْم تَعُْد الْمَدَْرسَُة ِسـجْناً    ..فَخُرَْت بِھَا مدرِّسَاتُھا  ..أُمّھا وال الـدَّْر

..عِقَابًا
..مُنْطَلِقًَة أَكْثََر..َرصَارَْت دالُل حرًَّة أَكَْث

..أَنْجََبْت..تَزَوََّجْت..تَخَرََّجْت..دَخََلِت الجامعَة..كَبُرَْت دالل
َســجِیْنََة ..وَھـَـا ھِــَي دالُل الیــوَم َســجِیْنًَة فــي أَكْبــَِر ُمسَْتْشــَفى   

..سَجِیْنََة مَرْضَاھا..عیادَتِھا



كَأَنَّھـا  ..لْمَدَْرسـَُة ُتشْـعِرُني بِالْمََلـلِ     ا«:مَرًَّة قاَلْت لھا ابْنَتُھـا ِإسْـرَاءُ      
.»سِجٌْن

:ضَحَِكْت الدُّكْتُورَة دالل وقاَلْت
ففي أَيْـدِيْھِما   ..اذْھَِبي إلى جَدِِّك وجَدَّتِكِ   ..مَا أَجْمََل ھَذَا السِّجْنُ   «

.»..مُفْتَاُح ھذا السِّجِْن
سَِة إلى سِجِْن الحیاِة ألنھـا      انْتَقََلْت الدُّكْتُورَة دالُل مِن سِجِْن الْمَدْرَ     

..تُرِيُْد تَحْقِْیَق الھََدِف

الُحصَاُن اللَّطِْیُف الْمُتَمَرُِّد

سِ     !..ھَْل َأسْتَطِیُْع قِیَادََة ھَذَا الحُصَاِن البُنِّي؟     « ..يَبْـدُو صـَْعَب الْمَـرَا
ْم ُيسـَـیْطَِر حَتَّــى الرَُّجــَل القــَِويَّ الوَاقِــَف دَاِخــَل مَْیــدَاِن السِّــیْرْك َلــ  

.»!!عَلَیِْه
يُرِْيــُد ..جَمِْیــٌل َھــذَا الحُصـَـانُ، نَظــََر إِلــيَّ كَأَنَّــه يَعْرِفُنِــي   ..جَمِْیــٌل«

.»!!إِخْبَاِري بِأَمٍْر ما..مُحَادَثَِتي
آٍه لَْو أَتَمَكَّـُن ِمـْن لَْمسِـهِ، ِمـَن الرُّكُـوِب           ..أُِحبُّ ھَذَا الحُصَاَن البُنِّي   «

.»..و قِیَادَتُُه مُمْتِعٌَة رَغَْم شَرَاسَتِِه الظَّاھِرَِةعَلَیْهِ، تَبُْد
..األَطْفَاُل يَخْرُجُوَْن مَِن السِّیْرك والسَّعَادَُة عََلى وُجُوْھِھِْم

..يُفَكُِّر بِالْحُصَاِن البُنِّي..سَعْد فِكْرُُه َمشْغُوٌْل
َض الخُُض..الْمُدَرُِّب ضَرَبَُه بِعُْنٍف« .»..وَْعلَكِنَُّه رََف
عِزُُّة نَْفسِِه مَنَعَتُْه اإلِنْصِیَاَع لِأَوَامِِر المُـدَرِِّب   ..مَا أَجْمََل ھَذَا الحصانُ   «

.»..الَِّذي تَعَامََل مَعَُه بَِقسْوٍة مُبَالٌَغ بِھَا
.»!ھل تَتَكَلَُّم مَِعي أَْم مََع نَْفسِكَ؟..مَا تَقُوُْل يا سعد«:األَُب

 كَیْــَف تَعَاَمــَل ُمــدَرُِّب األَحْصـِـنَِة َمــَع الحُصـَـاِن  أَرَأَيْــَت..أبــي«:ســعد
يُّ تَمَـرََّد رَْغـَم الضَّـرَبَاِت الَّتِـي                !البُنِّي؟ ضَـرَبَُه ِبشَـدَّةٍ، الْحُصَـاُن البُنـِّ

.»لَْم يُنَفِِّذ األَوَامَِر َكسَائِِر األَحْصِنَةِ؟..تَمَرََّد..كَاَنْت تَتَوالى عَلَیِْه
ِض لِیَلْفُـَت اھْتِمَـاَم             أَعَْت«:األَُب قُِد أَنَّ ھَذَا الَمشْھََد مِْن سِـیَاِق العـَْر

.»الجُمْھُوِر
كـاَن  ..أَْحَسسْـُت بـآالِم الحُصَـانِ     ..أنا مُتَأَكِّـٌد ِمـْن ذَِلـكْ      ..ال يا أبي  «

.»..رَأَيتُُه يَنْظُُر إليَّ كَأَنَُّه َيسْتَنْجُِد بي..االعْتِرَاَض..يُرِيُْد الصُّرَاَخ
.»..نَجَحُوا بِالْفِعِْل..أْن يُثِیْرُوا اھْتِمَامََك..ھذا ھَُو الھدُف«
.»..أنا مُتَأَكٌِّد ممَّا أَقُول«
.»..لَكِْن ال تَنْكُُر أَنَّ السِّیرَك كاَن مُمْتِعًا..رُبَّما«
.»..لَكِنِّي كُْنُت َمشْغُوًال بِالْحُصَاِن..رُبَّما«



ى البَیْـتِ    لِنَذَْھ..ما لنا ولَُه اآلن   « لَیْتَھـا  ..أمُّـَك اآلَن بانْتِظَارِنَـا    ..َب إـل
.»..ال تُِحبُّ ُمشَاھَدََة السِّیرِك..حَضَرَْت مَعَنا

:في البَْیِت
.»ھَْل فَرَِح ابنَُك بعُروِض السِّیركْ؟..أھًال أبا سعد«

.»..لَوَْال َشيٌء واحٌِد..لَكِْن..كاَن رائِعًا..نَعَْم يا أمي«:سعد
.»ا ھو؟م«
ى اُلْمُـدَرِّبِ، َلـْم يَقَْبـْل تَنْفِیـَْذ        « ِض األَحْصِنَِة تَمَرََّد حُصَـاٌن عـل أَثْنَاَء عَْر

الحُصـَـاُن عَنِْیــٌد عَنِْیــدٌ، َلــْم يُتـَـابِِع   ..ضـَـرَبَُه الُْمــدَرُِّب بِعُنْــفٍ ..األَوَامــِِر
.»..العَْرَض

.»لَِم يا ترى؟!عَجِیٌب«:األُمُّ
عبُِّر َعـْن َسـخَطِِه ِمـَن الضَّـرِْب الَّـِذي تَعـرََّض لـُه ِمـَن                 أَظُنُُّه يُ «:سعد

.»المدرِِّب
.»...لَكِنَُّه أمٌر معتاٌد«:األُمُّ

َس كَغَیْرِِه مَِن األَحْصِنَةِ    «:سعد نَظـََر  ..رَأَْيُت ذَلَِك في عَیْنَیْـهِ    ..إنَُّه لَْی
.»..ُض لَُه مِْن أََذىيُريُد إخْبَاري بما يَتَعَرَّ..إَليَّ نَظْرًَة باكِیًَة

:اسْتَعَْطَف سَعُْد أباُه
نَضـَـعُُه فــي حَدِيَْقــِة ..اشـْـتَِر لــي ھــذا الحُصـَـان..أَرْجـُـوَك يــا أبــي«

.»إنُه حُصَاٌن لَطِْیٌف وھَاِدىٌء..نَبِْني لُه بَیْتًا صَغیرًا..مَنْزِلِنا
إنَّه خطٌر  !فُظ به؟ كیف نحت ..أَلَْم تَقُْل إنَّه حصاٌن متمرٌِّد عنیدٌ     «:األَُب
.»..علینا
.»..أنا مُتَأكٌِّد أنَُّه لَطِْیٌف«:سعد
ُش الْمَوْضُوَع..دَعِْني أُفَكِّْر«:األَُب .»غَدًا نُنَاِق

في الصَّبَاِح التَّالي خَرََج سَعُْد مُبْكِرًا إلى حَدِيْقَِة المَنْزِِل يَبَْحُث َعـْن            
..حُصَاِنمَكَاٍن مُنَاِسٍب لِبِنَاِء بَْیٍت لِْل

..الْتََقى أَبَاُه وأُمَُّه على مَائِدَِة اإلِفْطَاِر..عَاَد سَعُْد إَِلى اُلمَنْزِِل
:أوَُّل كَلِمٍَة قَالَھا

.»مََتى سَنَذَْھُب لِرُؤْيَِة الحُصَانِ؟«
.»..أََال تَْنَسى..عُدْنَا إلى الْمَوْضُوِع نَْفسِِه«:األَُب

.»..الحَدِيْقَِة مُتَّسٌَع لَُهفي ..أَرْجُوَك يا أبي«:سعد
.»..سَیُخَرُِّب الحَدِيْقََة«:األَُب

لِنَـذَْھَب أَوًَّال   !أََلـْم تُعَلِّمَنِـي ذَِلـكْ؟     ..ال تَأْخُْذ قَرارًا ُمسْتَعْجِالً   «:سعد
ُنشَـاھُِد الحُصَـاَن    ..نَتَكَلَُّم إلى مُدَرِِّب األَحْصِـنَةِ    ..إلى مَوْقِِع السِیْركْ  

.»رُبَّمَا شَعَرَْت بِمَا شَعَرُْت بِِه..ٍبعَْن قُْر
.»..لَكِْن..لَكِْن«:األَُب

.»..أَرْجُوْك..مِْن أَجِْلي أنا..حَاوِْل يا أبي«



عِنْدَمَا أَعُوُْد ِمـَن العََمـِل نَـذَْھُب مَعـًا لِنَـرَى          ..حَاضِْر..حَاضِْر..ھمم«
.»ھَذا الحُصَاُن الَِّذي أَوْجََع ِلي رَْأِسي

.»..يا أَعْظََم أٍَب في الكَوِْن..ھیه..ھیه«:اَح سَعٌْد فَرَحًاَص
ضِ، يَبْحَثَـاِن          ..بَعَْد الظُّھْرِ  يُرَاِفُق سَعٌْد أَبَاُه إلى السِّیْرِك قبَل بَدِْء العَْر

:َيسْأَالَنِِه عَِن الحُصَاِن البُنِّي فَیَقُوْل..عَْن مُدَرِِّب األَحْصِنَِة
ي حَالـَِة غَضَـٍب        ..ال يُعْجِبـُُه أَمْـرٌ    ..ٌب حَقـا  ھذا حُصَاٌن غَرِيْـ   « يََظـلُّ ـف

لَكَــْم وَدَدُْت ..مُتَوَاصِــلٍ، ُيــزْعُِج بــاِقي األَحْصـِـنََة بِمَزَاِجــِه الْمُتَعَكِّــرِ     
.»التَّخَلَُّص مِنُْه

..يَفْرَُح سَعُْد بِذَلِْك
.»بَدِّلُهُ؟لماذا ال ُت..إِنَُّه حُصَاٌن ُمشَاِغٌب إذًا«:يَقُوُل أبوُه

ٌض لِلْبَیِْع«:يُجِْیُب المُدرُِّب .»..لَكِنَّ أَحَدًا ال يُرِيُْد شِرَاءَُه..إِنَُّه مَعْرُْو
..لَمََعْت عَیْنَا سَعٍْد مَِن الفَرَِح

.»..أَال ُيشَكُِّل خَطَرًا على الجُمْھُورِ؟«:قاَل األَُب
َس شَِرسًا إلى ھَذَا الحَدِّ..ال أَعْتَقِْد« .»..لَْی

ھَــْل َتْســمَْح لنــا يــا   ..لَِنــذَْھَب وَنــرَاُه عَــْن قـُـرْبٍ  ..أبــي«:ســعد
.»سیدي؟
ْس«:الْمُدَرِِّب ْس..ال بأ .»..ال بأ

..الحُصَاُن البُنِّيُّ في غُرْفٍَة مُنْفَرِدًا عَْن بَاِقي األَحْصِنَِة
..بَدَا ھَادِئًا يَتَنَقَُّل بَِرشَاقٍَة في َمسَاحٍة ضَیِّقٍَة

.»!.انْظُْر يا أبي ما أَلَْطَف ھَذا الحُصَاُن«:سعد
..ھَزَّ الحُصَاُن رَْأسَُه مُرَحِّبًا

..لوََّح بِیَدِِه..ابَْتسََم سَعُْد
..اقْتَرََب مِْن سَعٍْد بِھُدُوْء...ھَزَّ الحُصَاُن ذَنَبَُه
..تفاجََأ أبو سَعْد..اسْتَغْرََب اُلْمُدَرُِّب
..جَاَء الحُصَاُن عََلى الفَوِْر.. إِلى الحُصَاِن أَْن تَعَاَلَأشَاَر سَعٌْد بِیَدِِه

.»..ھَْل َتسْمَُح ِلي بِالرُّكُوِْب علیِه يا سَیِِّدي؟«
.»أَْخَشى أَْن يُؤْذِيَك«
.»..يَبْدُو لَطِیْفًا مَِعي«
.»..عََلى غَیِْر عَادَتِِه..يَبْدُو لَطِیْفًا..نَعَْم«
.»..ھَْل َتسْمَُح لي..أبي«

..»لَكِْن بِحَذٍَر«:األب
.»..وأَبَْقى بِجَانِبَِك تََحسُّبًا لَِأيِّ خَطٍَر..سَأَرْفَعَُك إلیِه«:المدرِّب

..تَنَقََّل ِبسَعٍْد وكَأَنَُّه يُالَعِبُُه..الحُصَاُن كَاَن ھَادِئًا لِلْغَايَِة
..صًَة رَائِعًَةتَحَرََّك بِِجسْمِِه وَأَقْدَامِِه وأدَّى رَْق..دَاَر بِِه

..أُصِْیَب األَُب والمُدَرُِّب بالدَّْھشَِة
..لَْم يَر المدرُِّب عَرْضًا مِثَْل ھذا مِْن قَبْل



يُقَـدُِّم عَرْضًـا    ..طََلَب مِْن سَعٍْد ُمشَارَكَتَُه السِّیْرْك في عَْرِض اللَّیْلَـةِ        
..عََلى الحُصَاِن البنِّّي

.»!!ؤِْذي ابِْنيلَكِنَُّه قَْد ُي«:قاَل األَُب
.»..ال تَقَْلْق!أَلَْم تََر كَْیَف تَصَرََّف بِلُْطٍف وَوَدَاعَةٍ؟«:المُدَرِّب

طَوِيْلةً، وَُھـْم ُيشَـاھِدُوَن     ...في السِّیرْك صَفََّق الجُمْھُوُر مُدًَّة طَوِيْلَةً     
..سَعْدًا ُمسْتَمْتِعًا بِرَقْصَِة الحُصَاِن البُنِّي

..رَاعًَة فَائِقًَةسَعُْد أَظْھََر َب
...ازْدَاَد حَمَاسًَة بَعْدَمَا شَعََر بَِتشْجِیِْع الجُمْھُوِر لَُه

فٌ ..أَثَْبَت سَعُْد أَنَّ الحُصَـاَن لطـیفٌ       سِ   ..لطـی ُض أَْن   ..عَزِيـُْز الـنَّْف يَـرُْف
ِض دُوَْن عُْنٍف..يَضْرِبَُه الْمُدَرُِّب ..يُقَدُِّم أَفْضََل العَرُو

..ِضبَعَْد العَْر
اتََّفَق مُدِيُْر السِّیرْك مََع سَعْد أَْن ُيشَارَِك فِـي بَـاِقي العُـرُْوِض الَّتِـي               

ى       ..يُقَدِّمُھا في مَدِيْنَتِِه خِالََل ُأسْبُوٍع كَامِلٍ      يَحْصَُل فِـي النِّھَايـَِة عـل
..الحُصَاِن كَأَجٍْر لَُه قَبَْل أْن يَنْتَقَِل السِّیرك إلى مَدِيْنٍة أُخَْرى

ِضَف ..رَِح سَعُْد بِھَذَا العَْر
ي حَدِيْقـَِة المَنْـزِلِ،              وَعَدَُه أَبُوُْه بِأَنَُّه سَـیَبِْني لِلْحُصَـاِن بَیْتـًا صِـغَیْرًا ـف

..يَنْتَِھي قَبَْل نِھَايَِة عُروِض السِّیرك

..اشْتَھََر سَعُْد في المَدِيْنَِة كَأَفْضَِل مُدَرٍِّب لِألَحْصِنَِة
َش الحُصَانُ  مََع أَصْدِقَائِِه  .. البّنيُّ بَقِیَّة حَیَاتِِه سَعِیْدًا بِبَیْتِِه الجَدِيدْ      عَا

.الجُدُْد

أبو صابر

ي            ى نَاحَِیـِة الشَّـارِِع المُقَاِبـِل لِمَنْزِـل وأنـا أُحِـبُّ    ..مَدَْرستي تَقَُع عـل
ي فیھـا أَصْـدَقَاٌء كُثُـرْ          َأشْـیَاَء   وُكـلُّ يَـوٍْم أَتَعَلَّـُم فیھـا       ..مَدَْرسَِتي، وـل

.جَدِيْدًَة ومُفِیْدَة
وعِنـَْد  ..وَاِسـٌع وعَـرِْيضٌ   ..بَیَْن مَنْزِلي ومَدَْرسَِتي طَرِيْـٌق لِلسَّـیَّارَاتِ      

)..مَدَْرسة:انْتَبِْه(طَرََفْي الشَّارِِع إشَاراٌت كَبِیرةٌ، 
ُف ِمـْن سُـرْعَتِھا لِكَـْي ال تُ              شَـكَِّل  السَّیاراُت التي تَعْبُُر الطَّرِْيَق تُخَفـِّ

خَطـَـرًا علــى الطــالَِّب العـَـابرين، وخاصَّــًة عِْنــَد الصَّــبَاِح وَقْــَت دُخـُـوِل  
ى بُیُـوتِھم                ..المَدَْرسَِة وبَعَْد الظُّھـِْر عِنـَْد خُـروجِھِْم مِنھـا عائِـديَن إـل

ُض السَّـائِقِیَن ال يَھْتَمُّـوَْن بِـذَلَِك وَيَقُـودُوَن سَـیّارَاتِھِْم               ولكِنَّ ھُنَاَك بَْع
.جُنُوٍنِب



مُعْظَُم أَصْدِقَائي يَأْتي آباؤھُْم الِْصـطِحَابِھِم ِمـَن المَدَْرسَـةِ، أَمّـا أَنَـا               
فـال َأسْـتَیْقُِظ بِوَقْـٍت مُبْكـٍِر        ..فَقَْد كُْنُت أَفْتَخُِر بِأَنَّ بَیِْتي قَرِْيٌب قَرِيْـبٌ       

عِجُنِـي السَّـیَّاراُت    وَأَصُِل إلى البَْیِت بِوَْقٍت سَرِيعَ، وَبِذَلَِك ال تُزْ       ..جِدا
..وال زَحْمَتُھا وال أَتَأَخَُّر بِالذَّھَاِب إلى المَدَْرسَِة وبالعَوْدَِة إلى البَْیِت

ُض األَصْدِقَاِء يَْحسِدونَِني على ذلـكْ      ويَتَمَنُّـوَن أَْن يَكُـوَن بیـتُھم       ...بَْع
...قرَب المدرسِة

، فإنا أَْخَشى السیَّاراَت كَثِیْراً،  ُمشْكِلَِتي الوَحِیدَة ھي عُبُوُْر الطَّرِْيقِ    
وأَْخَشى مِْن سَاِئٍق مُتَھَوٍِّر ُيسْرُِع دُوَْن أَْن يَھْتَمَّ بِوُجُوِد ُطـالٍّب صِـغَاٍر     
ى آخـََر أَنْظـُُر فِـي ُكـلِّ                  ولِذَلَِك عِنْدَما أُريُد عُبُوَر الشَّارِِع مِْن جَاِنٍب إـل

 عَدَِم وُجُوِد سَیّارٍة قَرِيْبٍَة ُأسْرُِع رَاكِضًا نَحـَْو         اتِّجَاهْ، وَبَعَْد أَْن أَتَأَكََّد مِنْ    
.الجَاِنِب اآلخَْر

قُرَْب بَیِْتي يُوْجَُد دُكَّاٌن صَغِیٌر َيشْتَرِي الجِیْرَاُن مِنُْه حاجَاٍت مِْن خُضَاٍر          
...وفَاكِھٍَة ومُثَلَّجَاْت

ي      .يُحِـبُّ األَطْفَـاَل كثیـراً     )أبو صـابر  (صَاِحُب الدُّكَّاِن    عِنْـدَما يَـأْتُوَن ـف
الصَّــبَاِح وعِْنــَد انْتِھـَـاِء المَدَْرَســِة ُيسـَـاعُِد األَھـَـالي واألَبْنـَـاء لِیََضــعُوا   
سیَّاراتِھم ِبشَكٍْل جَیٍِّد فال يُعَرْقُِل السَّیْرَ، وكَاَن َيسْمَُح لِلْجَمِیـِع بِـأَْن           

وكَاَن يَتْـرُُك دُكّانـَُه أَحْیَانـًا لِیُـنَظَِّم         يَقِفُوا أَمَاَم مَحَلِِّه بِانْتِظَاِر أَوْالَدِھِمْ،      
..السَّیَْر عِنْدَما َيشْتَدُّ الزُّحَاْم

..يُِحبُّ المدرِّسینَ ..يُِحبُّ آباءَھُم ..يُِحبُّ طُالَّب المَدَْرسَةِ  )أبو صابر (
وِيّـاٍت  ولَْم يَُكـْن يَبِیـُْع التَّالمِیـَْذ مـا يضُـرُّھُْم ِمـْن حَلَ             ..يُِحبُّ المَدَْرسَةَ 

...رخِیْصِة الثَّمَِن وضَارٍّة لِصِحَّتِھِم
وفي إحَْدى المرّاِت َكسـََر أبـو صـابر رِجْلـَُه وھـَُو يُحَـاوُِل أَْن ُيسَـاعَِد                  

..فَقَْد صَدَمَتُْه سَیّارٌَة ُمسْرِعٌَة..التَّالمِیَْذ في عُبُوِْر الشَّارِِع
).صابر(أنا اسْمي ..َنسِْیُت أَْن أُخْبِرَكُْم عن اسْمي

رحلٌة إلى الماضي

ى لـَْو يَعُـوُد                    ي زََمـٍن سَـاِبقٍ، ويَتَمَنـَّ ُش ـف عزيز يَحْلُُم دَائِمًا بِأَنَّـُه يَعِـی
..مِئَاَت األَعْوَاِم إلى الوَرَاِء

كَیْـَف تَتَمَنّـى    :صَدِيْقُه عُثمان َيسْتَھِْزىُء بِھَذِِه األُمْنِیَةِ، ويَقُوُل لِعَزيز      
ي َلـْم            العَوْدََة إلى المَ   ُش في عَصـِْر التَقَـدُّمِ؟ بالماـض اضي وأَْنَت تَعِْی

يَكُْن ھُنَالَِك سَیَّاراٌت وال طُرُقَاٌت وال مُكَیِّفَاُت ھَوَاٍء وال أَقْمَاٌر صِـناعِیَّة،     
ولْو عَرََف السَّابِقُوَن مَا سَتَكُوُن عَلَیِْه الیَـوَْم لَتَمَنُّـوا أَْن يَعِْیشُـوا فِـي             

َس في الماضيالُمسْتَقْبَِل  ..ولَْی



أنــا ال أقْصــُد كــلَّ مــا تفكِّــُر بــهِ، إنــي أحــبُّ العـَـوْدََة إلــى :قــاَل عَزيــز
الماضي بِالْمَعْرِفَِة والتَّفْكِیْـرِ، أُحِـبُّ قِـرَاءََة التَّـارِيْخِ، وزِيَـارَِة المَتَـاِحِف              

..ورُؤْيََة اآلثَاِر القَدِيْمَة
ويَبْـدُو عَلَیْھَـا آثَـاُر    ..مَعْدَنِیًَّة قَدِيْمـًَة جِـدا   أَخْرََج عزيز مِْن جَیْبِِه قِطْعًَة      

..أُنْظُْر إلى رَوْعَِة ھَذِِه العُمْلَِة التَّارِيْحِیّة:وقال..الزَّمَِن
..ھَذِِه العُمْلَُة ال أسْتَطِیُْع أَْن َأشْتَِري بھا شَـیْئاً        :ضَحَِك عُثمان وقال  

ى مَدِيْنـَِة األَلْقَـاِب أو المَطَْعـِم أو أَيِّ     أنا أُريُد عُمْلًَة جَدِيدًة ألَذَْھبَ      إـل
..ھذِِه العُمْلَُة ال قِیْمََة لھا..مَكَاٍن أَلْھُو فِیِْه

..ھَذِِه العُمْلَُة النادِرَُة لھا قِیْمًَة عِنَْد مَْن يَعِْرُف قیمَتھا:أجَابَُه عزيز
..أَْنَت دَائِمًا أفْكَارَُك غَرِيْبٌَة:قاَل عُثمان

ُش كمــا كــانوا  ..أََبــدًا: عزيــزقــاَل عِْنــدَما نَعـُـوُْد إلــى الماضــي ونَعــِْی
وُنــدْرُِك أّن ..يَعِْیشـُـونْ، نَعــِْرُف قِیَْمــَة مــا نَْحــُن فِْیــِه اآلَن ِمــَن الــنِّعَمِ 

..الُمسْتَقْبََل سیكوُن أعظُم مما يمكُن أْن نتصورُه
.. من الماضي والُمسْتَقْبَللَكِنَِّني أُفَكُِّر بالحَاضِِر أكثَر..ربَّما:عثمان

..أنا أُِحبُّ الماضي والحاضَر والمستقبَل:عزيز
كُلَّمـَـا تَكَلَّمْــُت مَعَــَك بھــذا   .وأنـَـا َأْشــعُُر بُِصــدَاٍع بِرَْأسِــي  :عثمــان

وغَدًا نُفَكُِّر ماذا سَنَفْعَلْ؟)..في الحاضِر(ھیّا نَلَْعُب اآلَن ..المَوْضُوِع

نورة واللُّعْبَة

ي منـزٍل مقابـٍل        عا دْت نورة من منزِل صديقتِھا فاتن التي تسكُن ـف
لمنزلِھِا، وكانْت نورة قد وعدَتْھا بأْن تعوَد إلى منزِلِھـا وتحضـَر معھـا              

).دودو(لُعبتَھا الجمیلَة التي تحبُّ أن تسمِّیھا 
ُص ويغنــي )دودو(و  لعبــٌة جمیلــٌة عبــارٌة عــْن دُبٍّ صــغیٍر ملــوٍن يــرق

..ويتكلْم
ُث      .. نورة إلى غرفتِھا وبعَد قلیلٍ     دخلْت عادْت إلى صالِة المنزِل حـی

ُس أمُّھا ..صارَْت تبحُث دوَن فائدة..كانْت تجل
!سألتھا أمھا عمّا تبحثْ؟

).دودو(أبحُث عن لُعبتي :قالْت
..لم أرَھا ھنا!ال أدري أيَن ھي؟:أجابتھا األمُّ

وأختھـا  ..نھـا سـنًا بقلیـلٍ     وأخاھا نبیـل األكبـَر م     ..سَأَلْت نورة أباھا  
..الصغیرة لبنى

..لكّن أحدًا لم يَر لُعبتھا
اتّھَمَــْت نــورة أختھــا الصــغیرة لبنــى بأنّھــا أضــاعْت دودو، فھــي ال   

..وربما رمَتْھا مَن النافذِة..تحسُن التعامَل مع األلعاِب



ي           :ثُمَّ قالتْ  َص مـن دودو، ألنـُه يغـاُر مـن وبعـد ذلـَك    ..ربما نبیل تخّل
كیف اختفْت لُعبتي؟..أنِت مسؤولٌة:لْت ألمِّھاقا

ْت نـورة    .علیَك أن تفعَل شیئًا لتعیَد إليَّ لعبتي      :وقالت ألبیھا  وراـح
..تبكي

وقفْت األسرُة كلُّھا حائرًة ال تدري ماذا تفعلْ؟
كلُّ أفراُد عائلِة نورة يعرفوَن كْم تحبُّ نورة لُعبتھا ھذه؟

..يبحثوَن في كلِّ مكاٍنأسرعوا جمیعًا ..على الفوِر
..مضى وقٌت يبحثوَن دوَن فائدة

..وكاَن حزُن نورة يزداُد واللعبُة مفقودٌة
..ولم تستطِْع نورة أْن تناَم تلَك اللیلة

..وفي اللیِل تذكَّرَْت نورة شیئًا
تـذكرْت أنّھـا    ..توجّھَـْت نحـَو حقیبـِة المدرسـةِ       ..قفزْت مْن سريرِھا  

حقیبِة ألنّھـا تريـُد أن تأخـذَھا معھـا صـباَح غـٍد              وضعْت لُعبتَھا في ال   
..إلى المدرسِة لتراھا مدرِّساتِھا وصديقَاتِھا

..ضحَك الجمیُع ممّا حدْث
..واعتــذرْت ألَنھــا اتھمــْت أختَھــا وأخاھــا ..احمــرَّ وجــُه نــورة خجــًال

..وسبَّبْت لألسرِة جمیعًا كلَّ ھذا التعْب

السَّمَكَُة الكبیرُة

ى شـاطىِء البحـِر حـامًال عـدَّة          ذھَب الصَّـ   یَّاُد كعادتـِه كـلَّ صـباٍح إـل
َس بصیٍد وفیٍر ..صیدهِ، مؤمًال النف

ْت تخـرُج كـلَّ مـرٍة دوَن أن                 رمى الصیاُد شبكتَُه مرًة تلَو المرة، وكاـن
..تعلَق بھا سمكٌة واحدٌة

وفجأًة تحرََّكْت الشـبكُة بعـنفٍ، فـرَح الصـیاُد وسـحَب الشـبكَة بعـد               
ِع السمكة، كانْت سـمكٌة كبیـرٌة فـرَح بھـا، وأخـذَھا لتراھـا               صراٍع م 

..زوجتُه قبَل أَْن يبیعَھا
ْت وأصـابتْھا دھشـٌة                  ى فرـح زوجُة الصـیاِد مـا أْن رأَْت السـمكَة حـت
كبیرةٌ، فھذِه ھي المرُة األولى التي يعوُد زوجُھا بمثـِل ھـذا الصـیِد        

..الثمیِن
فھا ونأكُل بعضًا منھا وتبیُع بعضَـھا   ما رأيَك أْن أقطعھا وأنظِّ    :قالْت لهُ 

فھي كبیرٌة وقْد   ..فإذا نظّفتُھا وقطعتُھا يصبح سعرُھا أعلى     ..اآلخَر
ِس عْن شِرَائِھا ..يَعْجَُز واحٌد مَن النا

ي دائمـًا          ..وافَق الصیاُد امرأتَهُ   وسعَد ألَنھا أصبحْت راضیًة عنـهُ، فـھ
..ال يصطاُد سمكًا كثیرًاو..غاضبٌة منُه ألنُه فقیرٌ، وحظُُّه عاثٌر



ُف السـمكةَ           ْت المـرأُة تنظـِّ ْت المـرأُة      ..على الفـوِر قاـم ومـا أْن فتـح
ى اكتشــفْت بھـا خاتمــًا مـن ذھــبْ، وعلیــِه      السـمكَة لتنظِّفَھــا حـت

..جوھرٌة عظیمٌة لونُھا أحمٌر لْم تَر مثیًال لھا في حیاتِھا
وبعــَد أْن ھــدَأ ھــو ..كــاَد الصــیاُد يُغْمَــى علیــِه مــن ھـَـوِْل المفاجــأِة

وزوجتُُه واستعادا تفكیرَھُما، قرّرا أْن يحمَل الرجـُل الخـاتَم ويـذھَب            
..به إِلى سوِق الصاغِة ويبیعَُه لمْن يدفُع أعلى سعٍر

ُض أْن      صاَر الصیاُد يدوُر مْن محلٍّ إلى آخَر عارضًا الخاتَم وحـاوَل الـبع
ُض أصحاِب الحالِ        من أْن يكـوَن الصـیاُد       يرخَِّص السِّعْرَ، فیما خاَف بع

وبعـَد أْن  ..قْد سرَق الخاتََم من مكاٍن ما فلم يقبلوا أْن يشتروه منهُ       
ى بیتِـهِ، لكنـُه                 سُ، قـرََّر الصـیاُد العـودَة إـل تأخَّر الوقُت وغربْت الشم

فقاَل في نفسِِه لِأَدخـَل ھـذا   ..كاَن خائفًا من كالِم زوجتِِه القاسي   
. ولو بسعٍر قلیْلالمحلَّ ربّما أنجُح في بیعِه

مـا أَْن رأى البـائُع      ..دخَل الصیاُد المحلَّ، وعرَض الخاتَم على البـائعِ       
َت      ..الخاتَم حتى أمسَك بِه بقوٍة وصاَح ھذا ھو الخاتمُ         ِمـْن أيـَن أتـی

مِْن أينْ؟ خاَف الصیاُد وكاَد يھرُب لوال أن تـدارَك البـائُع نفسَـهُ،              ..بِه
ْت            وشرَح لُه أنَُّه كاَن يقومُ     ي القـاربِ، فھبـَّ  وزوجتُه برحلـٍة بحريـٍة ـف

وفي ..ريٌح عنیفٌة وحاوَل ھو وزوجتُه أن يمسِكا أطراَف القارِب بقوةٍ         
..أثناِء ذلَك سقَط ھذا الخاتُم من يِد زوجتِِه ومعه خاتٌم آخر

:قاَل لـُه الصـائغُ    ..فرَح الصیاُد بما قالُه الرجُل وأخبرُه بقصِة السمكِ       
ي وھـو أيضـًا              سأعطیَك ألَف د   ى زوجـت يناٍر ألنُه خاتٌم عزيـٌز جـدًا عـل

ولكنــي ســأعطیَك عشــرُة آالف دينــاٍر لــو أتیتنــي   ..غــالي الــثمن
ي تعتـزُّ بـِه فقـْد ورثْتـُه عـن            ..بالخاتَم الثاني، فھو غاٍل جـداً      وزوجـت

..أمِّھا
..وقرَّر أْن يبدأ عملیَة البحِث عن الخـاتمِ       ..فرَح الصیاُد بعرِض الصائغِ   

مِْن أيَن يـأتي بسـمكٍة كبیـرٍة مثـَل تلـَك السـمكة؟ تكـوُن قـد                  لكن  
.ابتلعْت الخاتَم الثاني

ي               وخرَج الصیاُد من لحظتِه إلى البحِر وفي المكاِن نفسـِه بـدأ يرـم
وكاَنت تخرُج أسماٌك صغیرٌة ال قیمَة لھا فیعیُد رمیھا في          ..الشبكَة

..البحِر
ى كـاَد    .. طويلـٌة مـرَّتْ    أسابیٌع...ومضْت األياُم على ھذِه الحالْ     حـت

سِ، وكاَد الماُل الذي أخذُه من الصائُغ ينفُد ..الصیاُد يُصاُب بالیأ
في الوقِت الـذي ال يفضـُل فیـِه الصـیادوَن     ..وفي ظھِر يوٍم حاٍر جداً  

وبـدَأ  ..فاھتزْت الشـبكُة بعـنفٍ   ..الصیدَ، رمى الصیاُد شبكتُه وانتظرَ    
.. في المرَِّة السابقةيصارُع سمكًة كبیرًة مثلما فعَل



ْت ضـخمًة وتشــبُه         وبعـَد صـراٍع عنـیٍف أخـرَج الرجــُل السـمكة وكاـن
ى امرأتِـهِ        .السمكَة األولى  ى الفـوِر إـل ي الطرـيِق    ..فأخذھا عـل وـف

:شاھدَُه رجٌل فاستوقفَُه قائًال
ھل تبیعني سمكتكْ؟..أيھا الصیاُد العزيُز

آنا آسفْ؟..ال يا سیدي:قال
.. بمئِة دِيناْرسأشتريھا:قال

..ما أتفَه ھذا المبلْغ!مئُة دينار؟:ضحَك الصیاُد وقال
.ھناَك مَْن دَفََع أكثَر من ھذا المبلِغ بكثیٍر

ي سـأدفُع             :فأجابَُه الرجلُ  يا صـديقي، المئـُة دينـاٍر مناسـبةً، ولكـن
حتى وصَل إلى   ..وظلَّ الصیاُد يرفُض والرجُل يمشي وراءَهُ     ..مئتین

:بْل أْن يدخَل قال الرجُلوق..بیتِه
أنا أھوى األسماَك الكبیرة سـأدفُع لـَك أـلَف          ..اسمعني يا صديقي  

..وھذا عرضي األخیر..ديناٍر نقدًا
.دخَل بیتُه وأغلَق الباَب في وجِه الرجِل..لم يتكلْم الصیاُد

ى     ..استقبلت المرأُة زوجَھا بالزغاريدِ    حملْت السمكَة ووضـعتْھا عـل
تظنُّ أنھا ستجُد الخاتَم اآلخَر لتفوَز بعشرِة       ..حْت بطنَھا الطاولِة وفت 
ب  ..وأُصـیَب الصـیاُد بصـدمةٍ   ..لكنھا لْم تجْد شـیئاً ..آالِف دينار  وطـل

وكررْت البحَث وضـغطْت علیھـا      ..من زوجتِِه أْن تبحَث في السمكةِ     
ي وروى لزوجتـِه قصـَة الرجـِل           ..مرارًا دوَن فائدة   س الرجُل يبـك فجل

..عُه لیشتري السمكَة بألِف دينارالذي تب
إلحــْق بــهِ، ســیكوُن مــا زاَل فــي  ..أُخــرْج إلیــِه فــورًا..فصــاحْت بــه

ْض علیِه أْن يشتري السمكَة..الطريِق ..واُعِْر
ي                   ى الرجـِل ـف ى عثـَر عـل ي كـِل مكـاٍن حـت ُض ـف وخرَج الصیاُد يـرك

:فقدَم لُه السمكَة قائًال..السوِق
. سأبیعَُك السمكَة..عفوًا يا سیدي أنا آسْف

:ثم ھزَّ رأسُه متحسِّرًا وقال..تأمََّل الرجُل السمكَة
..لم تعْد تنفعُني..خسارة

إذْن ســأبیعَك إياھــا بخمســمائِة :قــاَل الصــیاُد..ولمــا ھــّم بالرحیــِل
..ديناٍر فقْط

..ضحَك الرجُل ولْم يُجِبُْه
..بمئٍة ال غیر..بمئْة..خالْص:قاَل الصیاُد

يا سیدي أنا رجٌل أحبُّ األسماَك الكبیرَة حیُث أحنطُھـا  :لرجُلقاَل ا 
..والسمكُة لم تعْد تنفُع للتحنیِط..وأضعُھا في قصري الكبیْر

..فأُصیَب الصیاُد بحسرٍة شديدٍة
..ونــدَم..ألنــُه أضــاَع فرصــًة ال تتكــرَُّر باعتقــادِه أنــه ســیجُد الخــاتمَ 

..یَن مَنْدَِموالَت ح..تندُم اآلن:وقديمًا قالوا



أين ينتھي البحر

كَاَن عَقِْلَي الصَّغیُر يُوھِمُني أنَّ البحـَر يَنْتَھِـي عِنـَْد مُنْتَھَـى النَّظَـرِ،               
ِب تغسـُل وجھَھَـا بمـاِء                َت المغـی َس وـق وكنُت أظُن واھمًا أّن الشم
البحرِ، وتستريُح بعَد ذلَك مْن عناِء عملِھـا طـواَل النھـاِر فتنـاُم لـیًال                

...مطلِع الفجْرحتى 
َس متحققًا مْن صحِة اعتقادي، ربمـا            اعتقدُت طويالً، ولْم أسأَل النا

كَـیْال تدوسـھا    »المتحمِّسَـةِ «ألنني أحبُّ دائمًا االحتفاَظ بخیاالتي      
ــــ أّن خـط نھايـِة البحـِر                ..خیوُل الحقیقةِ  ــــ واھمـًا أيضـًاـ  اعتقدُتـ 

 دوَن تسرُِّب الماِء مَن الوھمّي في عقلي يسكُن سدًا صلباً، يحولُ      
ســدًا يقــُف كالجبــِل ..البحــِر فــال يتحــوُّل إلــى واٍد ســحیٍق عمیــق 

...الشامخِ، يحجُز الماَء عْن تدفقِه
وأّن الماَء لو تسرََّب مـْن      ..ظننُت أّن العالَم ينتھي عنَد ھذِه النقطةِ      

..فجوٍة ما َلسَاَل في الفضاِء
..يا لُه من خیاٍل مضحٍك..ياااه
..»الحقیقة« ذلَك لْم أكْن أريُد تغییَر ومْع

يٌء و              ــــ أّن األحـالَم ـش يـ  ــــ غصـبًا عـن »البحـرَ «لكني اكتشفُتـ 
..شيٌء آخر

ي             نظـرُت  ..عِنْدَما اُصْطَحَبَِني أبي برحلـٍة بحريـٍة بإلحـاٍح شـديٍد مـن
.إلى بعیٍد بعیٍد

ي أعمـاِق البحـرِ؛ ابتعـَد السـدُّ الـوھ              مّي وكلما أوغلْت السـفینُة ـف
.وكنُت أظنُّني أقترُب منُه..عني حتى كاَد يتالشى

..»الحقیقة«لْم أجرْؤ على البوِح بھذا الوھِم 
آمُر البحّارَة بـأْن يقـودوا السـفینَة نحـَو          ..وددُت الصُّراَخ بأعلى صوتٍ   

..»السدِّ«
..كانْت ضرباُت قلبي تشتدُّ بارتفاِع السفینِة وھبوطِھا

ي        ى مكـاٍن ـف سـاعدني أحـُد البحّـارِة      .. السـفینةِ  صعدُت إلى أعـل
اعتقـدُت أخیـرًا    ..أعطاني منظارًا كبیراً  ...ألصَل إلى منارِة السفینةِ   
اعتقَد البحَّاُر أنني سعیٌد بمـا أراُه مـن         ..أني سأشاھُد نھايَة البحر   

أبحُث عن نھايـِة البحـرِ، ال      ..صرُت أبحُث في كلِّ اتجاهٍ    ..بحٍر عظیمٍ 
..عن ھیبتِِه وجاللِِه

ي نقطـٍَة        تخیّلُت في عقلي الصغیِر كیَف يمكُن للبحـِر أْن يتجمَّـَد ـف
..ما من األرضِ، ويصبُح صلبًا كالصخِر



..أحالُم نھاياِت البحِر..وفیما بعُد اكتشفُت وھَم طفولتي
..بَرَاءَة األحْالِم من حقیقتِھَا:وحَزِْنُت عِنْدَمَا اكَْتشَْفُت

َض أحالمي الطفولی ..ِة تحقَّقْتلكنَّ بع
..رضیُت من بقايا الطفولِة الساحرِة

ِض قطعًا من بحٍر متجمٍد ..علمُت أّن في األر
.؟)حقًا حقًا(رأيُت بعینّي كیف يصبُح البحُر جامدًا كالصخر 

وأّن الحـرارَة عنـَد     ..عرفُت أّن ھناَك مناطُق شاسعة متجمدًة تماماً      
ي     طرَفْي األرِض في شمالِھا وجنوبھا وما يحیطُ        بنقطِة ارتكازِھا الـت

نراھا في مجسّماٍت أرضـیّة، تھـبُط بشـكٍل مخـیفٍ، ويصـبُح میـزاُن               
..الحرارِة دائمًا تحَت الصِّفْر بعشراِت الدرجاِت

ِض ؟..رأيُت كیَف يصبُح ھذا البحُر الھادُر قطعًة مَِن األر
ُس بمراكــٍب متزحلقــٍة تجرُّھــا كــالٌب فــوَق مــاٍء     وكیــَف يســیُر النــا

..متجمٍِّد
..»البحر«وھناَك يحفُر صیّادون 

..نعْم
ٍس أو منشــارٍ، ال لِیَغُْرســوا شــجرًة بــْل لِیَرْمــوا خیــوَط   يشــقّونَُه بفــأ
صیودھِم الدقیقِة وفي رأسِھا حديدٌة مسننٌة علیھا شريحُة سمٍك         
شــھیّة، تجــذُب رائحتُھــا األســماَك مــْن أعمــاِق بحــٍر متجّمــٍد فــي   

..سائٌل في قعرِه..قمّتِه
َف يسـتقرُّ الجامـُد                تخ ــــ كـی یّلُت في عقلي ــــ الذي ما زاَل يحلُمـ 

فوَق متحركِ؟
وكیف يحفُظ البارُد الدافىءْ؟

ي             ٌس ويسیروَن بھدوٍء وسكوٍن واطمئناٍن فـوَق جلیـٍد يخـف ويثبُت نا
..أمتارًا من أعماِق مائیٍة متحركٍة

..جباًال ناصعًة..دھشُت أكثَر عندما رأيُت جباًال بیضاًء
ْت             ودھشُت أكثَر وأكثَر عندما علمُت أّن ھذِه الجباُل الّضـخمُة لیـس

..سوى قممًا لجباٍل مخفیٍة
..وأّن ما في البحِر منھا ما ھو أضخُم بمراٍت مِْن قِمَمِھا الظاھرة

ـن صــخٍر مــائيٍّ     والحظــُت أّن ســكاَن القطــِب المتجمِّــِد بیــوتُھم ـم
..وكذلَك أثاُث بیوتِھْم..متجلٍّد
 كیَف أّن بیوتَھم ھذِه مصنوعٌة مِْن قطِع ثلٍج مرصوصـٍة بِدِّقـٍة           عجبُت

بالغةٍ، وبطريقٍة عجیبةٍ، تجعُل البیَت دافئًا من الداخلِ، فـال يتسـلَُّل           
يِّ القـديمِ         ..برٌد إلى سـاكنیهِ    :وكـأنّھْم يـردِّدوَن قـوَل الشـاعِر العرـب

...وداوِني بالتي كانْت ھي الداُء



ي نراھـا        درسُت في مدرستي بعدَ     ذلـَك أّن الّسـحَب العظیمـَة الـت
ي طبقـاِت الجـوِّ                  عادًة في فصِل الشتاءِ، عبارٌة عـن مـاٍء متجمـٍع ـف

..العلیا
يبقى على حالـِه    ..لُتسْقَِط ماءً ..تنقلَُه الرياُح إلى حیُث أَمَرَھا اللَّهُ     

..أو يتحوَُّل بردًا أو ثلجًا
..أدركُت أشیاَء كثیرًة لم أكْن أعرِفُھا

ّي يحـوي ھـو أيضـًا كمیـًة                    و ي رئـت علمُت أّن الھـواَء الـذي يـدخُل ـف
..كبیرًة من ماِء

ُش فیه كاَن في األصِل ماًء وترابًا ..وأّن جسمي الذي أعی
ي تفاصـیِل                  َي المـاُء المتغلغـُل ـف ذھَب التـراُب بأصـلِه وشـكلِه وبـق

..فال توجُد خلیٌة حیٌة بغیِر ماٍء..مْن لحٍم وعظٍم ودٍم..الجسِد
، وھذا يعني   »ذھَب ماؤهُ «:وقد كاَن العرُب قديمًا يقولوَن لمْن ماتَ      

..أّن الماَء سرُّ الحیاِة
؟} وجعلنا من الماء كل شيء حي {:ألْم يقل اللَُّه تعالى

..وعلمُت أّن الماَء ھَو الحیاُة نفسھا
حتى الدماَء التي تسري في أنحاِء الجسِم إذا جفَّْت وذھَب ماؤُھا           

..غیُر ذراٍت حمراٍء باھتًة اللوَنال يبقى 
..وكنُت أالحُظ ذلَك إذا جرحُت نفسي أثناء لعبي مع أقراني الصغار

ى ـجفَّ                  س عصـیرًا حـت ي كـأ ُت ـف ومثل ھذا عصائر الفاكھة، لو ترـك
س ..تمامًا لمَا بقي غیُر بقايا ملونٍة في قعر الكأ

مــن وقــد الحظــُت أن أمــي تضــیُف إلــى الحلیــِب المجفَّــِف أضــعافًا  
..حجمِه ماًء لیصبَح حلیبًا سائًال أشربُُه

وعلمُت أّن اإلنساَن يستطیُع البقاَء حیا أسابیَع طويلًة مـن دوِن أْن            
يأكَل لقمًة واحدةً، لكنّه يموُت إذا لم يشرْب ماًء أليـاٍم قلیلـٍة وربمـا           
لساعاتٍ، كما أّن اإلنساَن يستطیُع أن يحیا على لُقَیماٍت بسـیطٍة           

ه لكنه ال يستغني عن كمیـٍة وافـرٍة مـن المـاِء لیشـربَھا      طواَل عمر 
..يومیًا

َض الذي ال يسـتطیُع تنـاوَل الطعـاِم والشـراِب يقومـوَن               ورأيُت المري
ُض                  بحقنِه بمصٍل في شـرايینهِ، وھـذا المصـُل عبـارًة عـن مـاٍء وبـع

..المغذياِت
ِس الشديِد على الماِء في البالِد التي          س   ورأيُت أيضًا حِْرَص النا  لـی

..بھا ينابیٌع وأمطاُر
..رأيتُھْم كیَف يصنعوَن من ماِء البحِر المالِح ماًء حلوًا طیَب المذاِق

..رأيُت الینابیَع على أنواعِھا



الصافي البارُد الرقراقُ، الفوّاُر الحـارُّ، المعـدنيُّ األحمـُر مثـَل حديـٍد              
..مھترىٍء

ي جـوِف األرِض أنھـارًا   علمُت أنَّ في أعماِق البحِر ينابیُع كثیرة، وفـ  
..ال تُعَدُّ، وفي الجباِل بین الصخوِر مخابىُء میاٍه عجیبة

لم أكْن ألصدَِّق أنَّ میاَه البحِر التي أراھـا واحـدًة متصـلًة قـد تكـوُن                 
ض األماكِن من البحاِر أو المحیطـاِت میاھـًا متعـددةً        وبحـارًا  ..في بع

يٌّ      ..منفصلًة يٌّ حقیـق ، ال يمكـُن للعـیِن أْن       يحدُّھا جداٌر مائٌي وھـم
فالمیــاُه متالصــقٌة متالحمــةٌ، ولھــذا أســماٌك ولــذلك ..تــراُه بوضــوٍح

ــٌة..أـســماُك ــألوِل حـــرارٌة وللثـــاني حـــرارٌة مختلـف ومواصـــفاٌت ..ـل
..مختلفٌة

..ولكنّھا حقیقٌة أقرُب إلى حلٍم..لم أصدْق كما قلُت في أوِل األمِر
فالماُء يشكُِّل  ..اقِع كرٌة مائیةٌ  وعلمُت أن الكرَة األرضیَة ھي في الو      

والیابسُة لیسْت سوى جزيرٍة تشكُِّل الثلَث      ..أكثَر من ثُلَُثْي األرضِ   
..فقْط أو أقّل

ي        ي الـت َض ـھ فأدركُت أنَّ الماَء ھَو الذي يحمُل األرَض ولیسْت األر
..تحمُل الماَء

ِض يســیُل وأّن الیابســَة تســبُح علــى بحــٍر..وعرفــُت أّن عمــَق األر
ي                ..ملتھٍب يخرُج إلینا من حیٍن آلخـَر مـن فوھـاِت بـراكیٍن نراھـا ـف
..العالِم

..ال كما يبدو ھادئًا وديعًا..ورأيُت أيضًا أّن البحَر في حقیقتِه ثائٌر
ي شـرِق                    ــــ مـا حـدَث ـف يـ  وقد شاھدُت ــــ وشـاھَد العـالُم مثـل

ي مشـھدٍ             قلّمـا   آسیا الجنوبي يوم اكتسَح الماَء أعالي الجبـالِ، ـف
..يتكرَّرُ، سمِّي حینھا بكارثِة تسونامي

ي الفلبـین وسـیريالنكا والھنـد وأعاصـیُر                ورأيُت فیضـاناٍت عجیبـٍة ـف
ُض ريـاٌح مصـحوبٌة                 ُث تـنق ھوجاَء في أنحاٍء متفرقٍة مـن العـالمِ، حـی

َض خرابًا ودمارًا ..برعوٍد ومیاٍه جارفٍة تترُك األر

َس ھذه فقْط ..لی
 في زمٍن بعیٍد بعیٍد تحوََّل إلى فضاٍء أغـرَق األرَض           بْل علمُت أّن ماءً   

ُض أجـدادنا المـؤمنیَن            كلَّھا ولْم يبَق غیـُر سـفینٍة واحـدٍة علیھـا بـع
ُس جمیعـاً، كمـا           الذيَن أبقوا على األرِض بشراً، ولوالھم لغـرَق النـا

...تقوُل قصُة النبي نوح علیه وعلى نبینا السالم
..لُم بأّن للبحر آخرًاما زلُت أح..وبعد ذلَك كلِه

..ركبُت سفنًا وقطعُت بحارًا من شطآٍن إلى شطآٍن
..لكني ما زلُت أحلُم بأّن للبحِر نھايًة



..لكن، أيْن ينتھي البحرُ؟؟ ما زلُت أحلُم

بَقَرَُة جُحا
(سْمَُع عَْن مَثٍَل عَرَِبيٍّ يَقولْ    كَثیرًا ما نَ   أَغْلى مِْن  (أَْو  )قَّد بَقَرَة جُحا  :
، فَھَْل تَعْرِفون يـا أَصْـدِقائي مـا ھِـَي بَقَـرَُة جُحـا؟ وَكَیْـَف                 )بَقَرَِة جُحا 

ِس مُنـُْذ سِـنِیَن               صَارَْت قِصَُّة ھَذِِه البَقَرَُة مثًال يدوُر عَلى أَْلسِـنَِة النَّـا
طويلةً؟؟

:مِْع مَعَھا إلى ما ھَذِِه الحِكَايَُة الطَّرِيفَُةلَِنسَْت
َض                   ي يَـوٍْم ِمـَن األَيَّـاِم أَنَّ البَقـََر األَبـَْی تَقُوُْل الحِكَايَُة إنَّ جُحا سَمَِع ـف
ــــ كَمـا                يـ  ُض فِـي الماـض اللَّوَْن يَجِْلُب الحَظَّ لِصَاحِبِهِ، وَقَْد كَاَن البَْع

اْم ــــ يُؤْمِنُوَن بِالحَظِّ وَبِاَألشْیَاِء الَّتِـي يَـرُوَن         ِھَي الحَاُل ِفي ھَذِِه األَيَّ    
وَطَبْعـًا أَنْـتُْم    ..أَنَّھَا تَجُْلُب السَّعَادََة وَالمَاَل وَالصِّـحََة أَْو تُبْعـُِد الَحسَـدَ          

َس ھُنَاِلــَك ..تَعْرِفـُـوَن أَنَّ ھـَـذَا الَكــالَم غَیــُْر َصــحِیٍح وََال قِیَْمــَة َلــُه فَلــَْی
مٌَة وََال وَرَقٌَة وََال بَقَرٌَة وََال َشيٌْء يَجُْلُب الحَظَّ لِإلِْنسَـاِن وَأَنَّ عَلَـى            تَمِْی

..اإلِْنسَاِن أَْن يَبْقى مُتَفائًال دَائمًا وَحَتَّى ِفي أَصَْعِب األَحْوَاِل
وَلِنَعُْد اآلَن إِلى القِصَِّة حَیْـُث نَجـُِد جُحَـا يَبْحَـُث فِـي اَألسْـوَاِق َعـْن                  

ِضبََق ..رٍَة بَیْضاَء بَعْدَما سَمَِع بِعَجَاِئِب األَبْقَاِر ذَاِت اللَّوِن األَبَْی
وَكَـاَد جُحَـا    ..لَكِنَّ بَحْثَُه لَْم يَكُْن لَُه َأيُّ فَائِدٍَة فَھَذَا البَقَُر نَادُِر الوجُـودِ           

ُس ِمــَن العُثـُـوِر عَلَــى بَقـَـرٍَة نَاصـِـعَِة البَیـَـاِض كِّــُر بِبَقـَـرٍَة فَصـَـاَر يَُف..يَیــَْأ
..رَمَادِيٍَّة

وَفَجْأًَة قَاَل لَُه أَحَُد التُّجَّاِر أَنَُّه سَمَِع َعـْن بَقَـرٍَة بَیْضَـاَء يَمْلُكُھـا مُـزَارٌِع           
..ِفي قَرْيٍَة قَرِيْبٍَة لَكِنَّھا عَزِيْزٌَة عَلَیِْه وََال يَبِیعُھا بِغاِلي الثَّمَِن

ِس               وَھَذَا أَمٌْر طَبِیِعيٌّ، فَُكـلُّ      مَـا ھـَُو نَـادُِر الوجُـوِد وَمَطْلُـوٌب ِمـَن النَّـا
..يَكُوُن ذا قِیْمٍَة عَالِیٍَة حَتَّى وَإِْن لَْم يَكُْن لَُه بِالفَعِْل قِیْمٌَة حَقِیْقِیٌَّة

اُنْتََقــَل جُحــا إلــى القَرَْيــِة القَرِيْبــَِة سـَـاعِیًا وَرَاَء البَقـَـرَِة ..عَلَــى الفـَـوِْر
..البَیْضاِء

َض عَلَیـِْه شِـرَاَء         اْل تََقى جُحا صَاِحُب البَقَرَِة وَكَـاَن كَبِیـرًا بِالسِّـنِّ فَعـََر
ْض عَلَیـِْه ِمـْن قَْبـلُ           وَصـََدَف أَنَّ المُـزَارَِع     ...البَقَرَِة ِبسِعٍْر بَاھٍِظ لَْم يُعَْر

رَِة كـَـاَن بِحَاَجــٍة لِلمـَـاِل فَطَلَــَب مبلغــًا أكبــرَ، وَعـَـاَد جُحـَـا بِرِفَْقــِة البَقـَـ 
يَُظــنُّ أنَّھــا سـَـتُفْتَُح َلــُه أَبـْـواَب الَحــظِّ وَالمـَـاِل  ..البَیْضـَـاِء سـَـعِیدًا بھــا

...وَالسَّعَادَِة
صٌّ َوسَـرََق    ..وَبَعَْد أَْن انَْتشَـرَْت قِصَّـُة البقـرِة فِـي بَلْـدَِة جُحـا              قَـاَم لِـ

 كَـاَد يَمُـوُت ِمـَن       وَلَمَّـا اكَْتشَـَف جُحـا السَّـرِقَةَ       ..البَقَرََة مِْن حَظِیْرَتِھا  
َش كُلَّ بُیوَت البَلْدَِة بَاحِثًا عَنْھا       ..الحُزِْن لَكِنَّـُه َلـْم يَجـِْد      ..وَقَرََّر أَْن يُفَتِّ

..لھا أَثَرًا



..وضَع خطًة عجیبًة...السارُق كَاَن ذكیًا جدًا
َحــٌد فــي قــاَم السَّــاِرُق بِصـَـبِْغ البَقـَـرَِة بــاللَّوِْن اَألسـْـوَِد فــال يَعْرِفُھــا أَ 

وبَعـَْد أْن تأكَّـَد أنَّ جُحـا فَقـََد األََمـَل      ..وأخفاھـا فَتْـرًَة طويلـةً    ..البَلْدَِة
..بالعثوِر عَلَیْھا قرََّر تنفیَذ الشقِّ الثاني مِْن خطَّتِِه

ي سـوٍق                     ى مَنْـزِِل جُحـا وقَـاَل لـَُه إنَّـُه بَیْنَمَـا كَـاَن ـف صُّ إـل ذََھَب اللِّ
دَِة شــاھََد بَقـَـرًَة بیضــاَء مَعْروَضــًة لِلْبَْیــِع فقــرََّر  للمَاشـِـیَِة خــارَج البَلْــ

..شـِـرَاءَھا علــى الفـَـوِْر ِمــْن أَْجــِل صـَـدِيقِِه وَجـَـارِِه واْبــِن بَلْدَتــِِه جُحــا
وساوََم البائَع طويًال لكِنَّ الثمَن كاَن باھظًا ورغَم ذلَك اشـتراھا ِمـْن    

ى حظیـرِة بیتـِه وأطعَ          مَھـا وسـقاھا ثـم تَرَكھـا        أَجِْل جُحا وَأَخَذَھا إـل
..تَرْتاُح وحَضََر إلى مَنْزِِل جُحا لِیَُبشِّرَُه بِالبَقَرَِة الجديدِة

طــاَر عقــُل جُحــا ِمــَن الفـَـرَِح وعلــى الفـَـوِْر دََفــَع مبلغــًا كبیــرًا لِلْجــاِر   
وكَـاَن الجـاُر    ..الصديِق دُوَْن مُنَاَقشٍَة وھَرََع نَحـَْو بَیْتـِِه لِیَأخـَُذ البقـرةَ           

ى اسـتعادْت            ا لكاذُب قْد غسَل البقرَة وأزاَل عنھا الطالَء األسوَد حـت
..لَوْنَھا الناصَِع البیاِض

ِس            وھكذا انْطََلِت الحِیْلَُة على جُحا وعاَد بِبَقَرَتِِه القديمِة على أسـا
إلیـِه واعـدًا نَْفَسـُه أَنَّـُه َلـْن          »الحظِّ«أَنَّھا بقرٌة أُخرى، سعیدًا بِعَوْدَِة      

..َك البقرَة أبدًا وسََیسْھَُر على حِراسَتِھا فِـي اللَّْیـِل قَْبـَل النَّھـارِ             يَتُْر
ُس قِصَّـَة جحـا والبقـرة وانَْتشَـرَْت فِـي جمیـِع                   ومَِع األَيَّاِم عـََرَف النَّـا
الــبالدِ، وصــاروا يَتََنــدَّرُوَن وَيَقُولـُـوَن َعــْن ُكــلِّ شــيٍء كَلَّــَف أكثــَر ِمــْن  

.» بَقَرَِة جُحَاأَغْلى مِْن«:قِیْمَتِِه
...وصارْت قِصَُّة جُحَا وبَقَرَتُُه مثًال في كُلِّ زماٍن ومكاٍن

صَاِحُب الَقصِْر وصديقُُه القديُم

على قِمَِّة رَبْوٍَة خَضْرَاَء عالیـةٍ، مُحَاطـٌة غالبـًا          ..في مكاٍن بعیٍد بعیدٍ   
سِ، يكاُد متأمـٌل    مُتَوَھٍِّج تَْحَت ال  ..ِبسُُحٍب بَیْضاَء مثَل ثلٍج نَاصِعٍ     شَّْم

َيشـْـعُُر فِــي ..ُيْســحَُر بِمـَـرَْأى َســماٍء تَحْتَِضــُن ربــوًة بِحُنـُـوٍّ وسـَـكِیْنَةٍ 
ِس نُجُوٍم مُرْتَجِفَـةٍ، تبـدو مـن ھاھنـا دانیـًة                اللَّیَالي بِقُدْرَتِِه عََلى لَْم

دُروٍب طويلــٍة ال )ظُلْمــَِة(يكــاُد عــابٌر فــي عَتَْمــِة ..مثــَل ثِمـَـاِر َشــجٍَر
..يَحْتاُج ضَوُْء قِنْدِيٍل أَو شُعَاُع سِرَاٍج

حیُث يناُم قمٌر وتغفـو عصـافیٌر دوَن خـَْوٍف ِمـْن صَـیَّاٍد يَأتیھـا                ..ھُنَاَك
بٍ، وتَرْقـُُد              )..فَجْأًة(بَغْتًَة   ي جِـواِر ثعاـل تسیُر أراِنُب بُِخشـوٍع آمـٍن ـف

..حِمْالٌن قُرَْب ضِباٍع)تَنَاُم(
..ھُناَك

.. الرَّبْوِة قصٌر حَجَريٌّ قديٌمفي أعلى سَناِم
..مُرْتَفِعٌَة ھامَتُُه.عاٍل جبینُُه..صَخٌْر جُدْرانُُه..قَرْمِیٌْد سقفُه



ُث تسـكُب أنـوارًا بِھَیْبـَِة                 مَنارَتُُه تَخِْرُق الفضـاءَ، تَرْمِـي ِبشِـبَاكِھا حـی
..شموخٍ، بال اسْتِئْذَاٍن

ى حَـ        مُعْلِنـًا  ..دائَق وِتـالٍل وَوِدْيـاٍن ومُـروجٍ      يُطِلُّ القَصُْر بِبَھاٍء باھٍِر عـل
..نَْفسَُه حاِرسًا أمینًا للوحٍة فنیٍة طَبِیعِیٍَّة سَاحِرٍَة مُبْدِعٍَة صَافِیٍَة

ُب منـاراُت     )يتغیُر لونُھـا  (وقتما تَتَكَدَُّر سماٌء    ..وفي أياٍم شتويةٍ   ، تغـی
شَـدِيِد  (ْطـٍن حَاِلـٍك     القصِر الشامخِة لِلْعُال بـیَن غیـوٍم مُتَكَدِّسـٍَة كَقُ         

ى  )السَّواِد ..تَتَدَلَّى مِْن فَْوٍق إلى تَْحتٍ، تَتَمَدَُّد مِْن أسفٍل إلى أعـل
.تبدو تِالًال قُطْنِیًَّة تَنْحَدُِر بِقُوٍَّة

..سَیُِّد القَصِْر وَصَاحِبُُه َال َيسَْتسْلُِم لِجَبَرَوِت طبیعٍة
مُْرسَلًَة جذبًا لتـائھیَن ضـائعیَن فِـي        يَأَْبى َأسْتَاُر شتاٍء تَحجُب أنوارًا      

كما يطلُب سـراُج نـوٍر فراشـاٍت        )سريعًا(يطلبھُْم حثیثًا   ..عتمِة لیلٍ 
ٍس )تَحِنُّ(ھائمٍة ترنو  .مِن أَمٍَل)شُعْلَُة نَاٍر(لدفٍء وقََب

، ، يَنْطَلِقُـوَن بِـأَمْرِهِ    )حُرَّاسُـهُ (عِنْدَھا َيسْتَنْفُِر خَدَُم القَصِْر وََعَسسـُُه       
فِــي زَوَايـَـا طُرُقـَـاٍت وَدُروبٍ، ..يَزْرَعـُـوَن قَنـَـادِيًال عَلَــى أَطـْـرَاِف الرَّبـْـوَةِ 

سٍ   (لِعَابِري لَْیـٍل كَـالٍِح      )إنقاذًا(ِإسْعافًا   ھـديًا لتـائھیَن    )مُـتَجَھٍِّم عَـاِب
)ملجـأٍ (دَعْـوًَة لُِمشَـرَّدِيَن بَـاحِثِیَن َعـْن مَـأَْوى         ..تَْحَت لَطِْم عَوَاصِـفٍ   

، يَقِـیْھِْم سِـیاُط بَـرٍْد وَبََلـُل شِـتَاٍء           )يَحْتَمُـوَن بِـهِ   (فىءٍ، يَلُوذُوَن بـِِه     دا
وََمـْن يَعْـرف جـوع يعـرف أن َقسَـاوَته فِـي بَـرٍد أشـّد                 ..وَقَرْصَُة جُوْعٍ 

..وأمر

تُحیطـُُه َبسَـاتِیٌن مُمْتَـدٌَّة      ..القَصُْر وَاسٌِع وَاسِعٌ، غُرَفـُُه كَثِیـرٌة كَثِیـرةٌ        
..مِئَاُت العُمَّاِل يَعْمَلُوَن دُوَْن مَلٍَل..ِھي حَْیُث يَنْتَِھي البَصَُرتَنَْت

ُض الرَّبْـوَِة خَصْـبٌَة     ..يَزْرَعُوَن أنواعًا مِْن َأشـَْھى فَاكِھـٍة وخُضْـرَاوَاتٍ         أَْر
، َال تَحْتـَـاُج )بَطْنِھــا(خَصـْـبَةٌ، َال تَبَْخــُل ِبشَــيٍْء مِمَّــا فِــي أَْحشـَـائِھا   

َال جُھْدًا كَبِیراً، مَاٌء َيسِیُل حولَھا مِْن كُلِّ صَوْبٍ، عشٌب ضاٌر           سَمادًا وَ 
ُكـلُّ مَـا عَلَیْھَـا يَعْجـَُز     ..فَاكِھَتُھَـا لَذِيـذَةٌ  ..تُرَابُھَـا نَظِـیفٌ  ..َال يَنَْبُت بِھَا 

وَاصِفًا عَْن وَصْفِِه َوسَاحِرًا عَْن سِحْرِِه وَفَنَّانًا َعـْن فَنِّـِه َوشَـاعِرًا َعـنْ              
..شِعْرِِه

..، أَعْمَاٌل ُمسْتَمِرٌَّة ال تَتَوَقَّفُ  )جَادٌّة مُنْھَمِكَةٌ (ِفي الربوِة حَرَكٌَة دَائِبٌَة     
شٍ      حَلِـیٌم  (صَاِحُب القَصِْر ھَـادىٌء رَزِيـٌن       .مِثَْل خَلِیَِّة نَحٍْل أَو ثَكَنَِة جَْی

ٌد مُبَْتســٌم لَطِیــٌف فِــي تَعَامُِلــهِ، وَھــَُو دَائِمــًا َســعِی  )..وقــوٌر رصــیٌن
ٌش حَتَّى حَیَوَانَـاُت   ..فَرَاشَاٌت..َأشْجَاٌر..أَزْھَاٌر..عُمَّاٌل يُحِبُّونَهُ ..َبشُو
عِنْدَمَا َتُشـمُّ رَائِحَتـَُه تُطْلِـُق أَصْـوَاتًا تَـدُلُّ      )حَظِیرُة الْمَاشِیَِة(الزَرَاِئِب  

).سروٍر(عََلى رًِضى وحبوٍر 
ٌس..ُد السیِّد الكَرِيَمكُلُّ مَْن ِفي القَصِْر يُقَلِّ .حَاشِیَة..خَدٌَم..حََر



َض..ھَُو َال يُفَرُِّق بَیْنَھُْم ..عََال شَأُْن أَحَدِھِْم أَِو انْخََف
كُلٌّ مَُتساووَن سَوَاسِیَةً، وَأَكْثَُر ِمـْن ذَِلـكَ، ُيسَـاويھم بِنَْفِسـهِ، فِـي              

سٍ، طَعَامُھُْم طعامُهُ     ، ثِیَابُھُْم ثِیَابُهُ، لو شَـاھَدْتَُه    َمشْرٍَب وَمَأْكٍَل وَمَلَْب
..بِرِفْقَتِھِْم مَا فَرَّْقَت بَیْنَھُْم وَبَیْنَُه

..َال يُكَلِّفُھُْم مَا َال يُطِیقُوْن..َال يُھِینُھُْم..َال يَبْخَُل عَلَیھِْم بِعَطاٍء
َش سَاكِنو القَصِْر بِوِئاٍم َوسَالٍم وَمَحَبَّـةٍ       ، عَاشُـوا  عََلى ھَذِِه الحاْل عَا

).عِلٌَّة(دُوَن أَْن تُكَدَِّر صَفَْو حَیَاتِھِْم شَائِبٌَة 

َس فِیھَا مَا يُقِْلُق مِْن مُزْعِجَاٍت..مَرَّْت أَيَّاٌم ھَنِیئٌَة سَعِیدٌة ..لَْی
..تَوَاَلْت سنوٌن وَأيَّاٌم آمنٌة ُمسْتَقِرٌَّة

ُرسْـتم، حَمْـزة، تَیْمُـور ِسـنَّ        :وَبََلـَغ أوالدُُه الثالثـةُ    ..كَبَُر سَیُِّد القَصْرِ  
..فُتُوٍَّة َوشَبَاٍب

عَمِلُوا بِأَيديھِمْ، لَْم يُمَیِّزُوا    ..أَبِیھِْم)ُأسلوِب(سَاَر األَبَنْاُء عََلى مِنْوَاِل     
َلـْم يَُكـْن   ..أَنُْفسَھُْم عَْن غَیْرِھِْم مِْن عُمَّاِل القَصـِْر وَزَارِعِـي حَدَائِقِـهِ     

.. بَیْنَھُْم وَبَیَْن أَصْغَِر عَامٍِل ِفي القَصِْرزَائٌِر يُفَرُِّق
َش الجَمِیــُع أَيَّــامَھُْم بُِھــدُوءٍ   ..يَزْرَُعــوَن..يَتَعَلَُّمــوَن..يَتَزَوَُّجــوَن..عـَـا

..كَاَنْت أَعْـدَادُھُْم تَـزْدَاُد إِمَّـا بِـأَوْالٍد جُـدٍُد أَو بِعُمَّـاٍل جُـدُدٍ               ..يَحْصُدُوَن
صـِْر يَبْنِـي لِعُمَّالـِِه بیوتـًا حـوَل قصـرِِه تَبْـدُو للرَّائِـي              وَكَاَن صَـاِحُب القَ   

لَْم يَفْعَْل ذَلَِك إِبْعَادًا لَُھـْم َعـْن        ..قصرًا مُصَغَّرًا عَْن قَصٍْر كَبِیرٍ    )للنَّاظِِر(
ا بَْل ألَنَّ قَصْرَُه ضاَق ِبسَاكِنِیِه كَمَا إِنَّـُه أَرَاَد لَُھـْم أَْن َيسْـتَقِلُّو       ..قَصْرِِه

..بِبُیوٍت خَاصٍَّة وَيَعِیشُوا حَیَاًة طَبِیعِیًة

َلـْم  ..لَِكـنَّ أحـدًا ال يعـرُف زَوْجَـهُ        ..سَیُِّد القَصِْر مُتَزَوٌِّج مِْن زَمٍَن بَعِیدٍ     
ٍس أَبَدًا ..وَحَتَّى عََلى ِنسَاِء كباِر مُعَاوِنِیِْه..تَكُْن تَظْھَُر على نا

ُض ِنسَاٍء إِذنًا ِب .كَاَن طَلَبُھُنَّ يُرَُّد دَائِمًا بِلُْطٍف بالٍغ..زِيَارَتِھاطَلََبْت بَْع
كُنَّ يَتَعَجَّبَْن مِْن ھذا السِّرِّ، يََتسَاءَلَْن عَْن سِرِّ سَیِّدَِة القَصِْر الَِّتي ال            

..تَخْرُُج مِْن جَنَاحِھَا وََال يَعْرِفُھا أَحٌَد

ُس         )خَـفَّ، بَھَـت   (ومْع مُِضيِّ األيَّاِم خَبَا      ُكـلُّ حـديٍث عَنْھَـا وَكَـاَد النَّـا
ي لیلـٍة    ).سَـائِداً (يَْنسُوَن وجُودَھـا وََلـْم يَعـُْد كـالٌم عَنْھَـا رَائِجـًا               وـف

..صَیْفِیٍَّة
..في وقٍت مُتَأَخٍِّر

.وَالنَّسَائُِم السَّاكِنَة)المَخْلُوقَاِت(انْعَدََمْت فِیِه أَصْواُت البَرِّيِة 
..صْوَاُت طُیُوٍر وََحشَرَاٍتلَْم تَكُْن ُتسْمَُع َأ

انْفَجَـرَْت ِمـْن    ..صَرْخٌَة مِثَْل صَـاعِقٍَة مُدَوِّيـةٍ     )رائعًا(َشقَّ صَمْتًا بدِيعًا    
..المُحَرَِّم على ساكِني القَصِْر وحدائِقِِه..ذَاَك الجناِح المَْنِسيِّ



 وَخَوْفًـا وَھَلَعـًا     َأشَـاَعْت رُعْبًـا   ..صَرْخٌَة وَاحِدٌَة كَافِیـٌَة لِتُـوقَِظ الجمیـع       
)..شِدَُّة فَزٍَع(

..صَرْخٌَة يَتِیمٌَة جَعَلَتْھُْم يَخْرُجُوَن مِْن بُیُوتِھِْم ِفي ثِیَاِب نَوٍْم
..نَحَْو القصِر ھَلِعِیَن خَائِفِیَن فَزِعِیَن)يركُضوَن(يَعدوَن 

بَّ، تـدفَّقَ   (الصوُت انبعَث    تَھَیَّبُـوَن  ِمـَن الجَنَـاِح المُحَـرَّمِ، صَـارُوا يَ        )ـھ
)المَكْـرُوهُ (يَا تََرى مَا ھَـذَا الخَطْـُب        ).عَظِیْم(مِْن نَبٍَأ جَلَْل    )يَحْذَرُوَن(

سَـیَِّد القَصـِْر لِلْصُّـرَاِخ بِھَـذَا     )دَفََع(الكَبِیُر وَالمَوِْقُف الخَطِیُر الذي حَدَا     
؟؟؟)المُخِیِف(الشَّكِْل المُرِيِع 

ُس أَمَاَم الَق ..لَْم يَجْرْؤ وَاحٌد مِنْھُْم عََلى دُخُولِِه..صِْرتَرَقََّب النَّا
سَیِّدِھِمْ، لَكِْن َيسْتَحِیُْل عَلَـیْھِْم     )بُكَاِء(كَانُوا َيسْمَعُوَن صَوَْت َنشِیِج     

..دُخُوَل الجَنَاِح المُحَرَِّم
..ظَلُّوا وَاقِفِیَن يَتَرَقَّبُوَن ساعاٍت
.. القَصْرعُیُونُھُْم َمشْدُودٌة إَِلى نَوَافِِذ

ٍس تَتَكَوَُّم بَعِیدًا ثُمَّ تََتسَـلَُّل ِمـْن وَرَاِء              اِنْتَظَروا حَتَّى بَدَأَْت َأشِعَُّة شَْم
غَامِرًا تالًال وَوَدِياَن   )يَنَْتشُِر(وَرَاَح ضَوٌْء يَنَْبسُِط    ..بَعِیدٍة)مُرْتَفٍَع(أَكَمٍَة  

...َوسُھُوًال
فِـي أَمَـاكِنِھِمْ، كَـأَنَّ الحَیَـاَة تَوَقَّفَـْت          )ابِتیَنثَ(لَكِنَّھُْم ظَلُّوا ُمسَمَّريَن    

، )مـا ظھـَر منھـا إذا نظرنـا إلیھـا          (عِنَْد صَـرْخٍَة شَـقَّْت عَنَـاَن َسـمَاٍء          
صَرْخٌَة مَا تَزَاُل تَتَرَدَُّد ِفي آذَاٍن مُضْطرِبٍَة تَرََكْت أَثَرًا ِفي وُجُوٍه وَاجِمـٍَة           

.)عَاِبسٍَة مِْن شِدَِّة ھَمٍّ(

ُس بِحَرَكـٍَة مُرِيَْبـٍة                سِ، شَـعََر النَّـا ِص الشَّـْم ُمشْـتَبٌَه  (عِنَْد ارْتِفَاِع قـُْر
).فِیھَا

.َأسْمَاعَھُْم)رَكَّزُوا(أَرْھَفُوا ..تَرَقَّبُوا
..َتسَلََّلْت خَادِمٌَة صَغِیْرَُة السنِّ

):خبرًا(نَبًَأ سَلََكْت أَبْوَابًا خَلْفِیًَّة لِلْقَصْرِ، نَقََلْت إِلَیْھِْم 
..سَیِّدَُة القَصِْر مَاَتْت...سَیِّدَُة القَصِْر مَاَتْت
..بَكُوا كَأَطْفَاٍل صِغَاْر..دُمُوٌع َتسَاقََطْت...تَعَاَلْت أَصْوَاُت بُكَاٍء

تَعَاَلْت أَصْواُت بُكَاٍء مَْع أَنَّ أَحَدًا لَْم يََر وَجَْه المَیِّتَِة ِفي حَیَاتِـهِ، كَانَـْت               
..غْزًا مُحَیِّراً، مِثْلَمَا ھَُو مَوْتُھَا اآلْنُل

سَـأَلُوا  ..رَفَعُوا أَُكفَّ صَـلَوَاتٍ ..مَْع ذَلَِك تَأَثَّرُوا حُبا ِبسَیِِّد القَصِْر وَأَبْنَائِهِ  
..اللََّه لَھَا الرَّحْمََة

..اَنْتَظَروا َتشْییَع مَیِّْت
ُق بِھَـا           تَرَّقبُوا خُرُوَج جُثٍَّة لِیَدْفُنُوھا      وَيُقِیمُوا لھا وَاِجَب عَـزَاٍء كَبِیـٍر يَلِـی

..وَبِزَوْجِھَا
..لَكِنَّ جثًة لَْم تَخْرُْج..مََضى وَْقٌت



..طَاَلْت غَیْبَُة سَیِِّد القَصِْر وَأَبْنَائِِه
رِيَن لَكِـنَّھُْم ظَلُّـوا وَاقِفِـیَن مُنْتَظـ       ..جَـاعُوا ..تَعِبُوا..انْتَظَرُوا النَّھَاَر كُلَّهُ  

..مُتَرَقِّبیَن
..أََتى الَمسَاُء ثَقِیًال

)..مُرْغَمِیْن(عَادُوا إَِلى بُیُوتِھِْم َقسْرًا 
..خَرََج األَبْنَاُء كَعَادَتِھِْم كَأَنَّ شَیْئًا لَْم يَكُْن..ِفي صَبَاٍح بَاكٍِر تَاٍل

كَمَا أَنَّ أَحَـدًا    .. وَاحِدَةً تَوَجَّھُوا لِعَمٍَل مَع عُمّاٍل دُوَن أَْن يَتَكَلَّمُوا كَلِمَةً       
..لَْم َيسْأَْل سُؤَاًال وَاحِدًا

..كُلٌّ يَعْمَُل عَمَلَُه..انْصََرَف عُمَّاُل الَبسَاتِیِن وَالحَدَاِئِق والزَّرَاِئِب
..تَبَادَلُوا نَظَرَات

..لَكِنَُّه لَْم يَظْھََر طَوَاَل الیَوِْم..تَرَقَّبُوا خُرُوَج سَیِّدِھِْم
..أَيَّاٌم وَأَيَّاٌم..ثَالَثٌَة..يَوْمَاِن..ضى يَوٌْمم

..سَیُِّد القَصِْر غَاِئٌب عَْن مَزَارِعِِه..الحَاُل بَقَِیْت عََلى مَا ِھي عَلَیِْه

..بَعَْد أَيَّاٍم
وَدُوَن تَوَقُّـعٍ، ظَھـََر سَـیُِّد القَصـِْر رَاكِبًـا           )..حَـرٍّ (وَِفي يَوٍْم شَدِيِد قَـیٍْظ      

َلـْم  ..يَحْمُِل بِیَمِینِِه سَوْطًا رآُه عُمَّالُُه ألَوَِّل مَرَّةٍ      ..سًا َأسوَد ضَخْماً  فََر
ى تَوَقَّفُـوا َعـِن العََمـِل وركضـوا نَحْـوَُه                   يَكَْد ھؤالِء يَـرُوَن سَـیِّدَھُْم حَتـَّ

تَمَھُْم ، َوشَ )أَْوسَعَھُم ضَرْباً (ِبسَعادٍَة عَفَوِيَّةٍ، فَانْھاَل عَلَیْھِْم ِبسَوْطِِه      
..سَاخِطًا آمرًا بِالعَوْدَِة إلى عَمَلِھِْم

وبـدا وَجُْھـُه قَبِیحـًا      ..تَغَیَّرَْت أَحْوَاُل صَاِحُب القصِر رَْأسًا عَلَـى عَقِـبٍ        
..دَمِیمًا

ٍف                ٍس عَنِـی تَبَدََّل مِْن إِْنسَاٍن طَیُِّب قَْلٍب ھَاِدىُء طَبـٍْع وَدُوٌد إِلَـى شـَِر
ٍس سَیِّيْء ..قا

ُرسْتُم حَمْزة تَیْمُور نَـالَھُْم أَكْثـَُر مِمَّـا نَـاَل غیـرھم مـن أقـبِح               :ُهأوالُد
..األَوْصَاِف

..وَكَأنَّ روحًا شَرِيرًة تَلَبَّسَتُْه..ازْدَادَْت تَصَرُّفَاتِِه سوءًا يومًا بَعَْد يَوٍْم
ى   )ِهمَنِْع(لَْم يجرْؤ أَحٌد عََلى صَدِِّه      ..تَعَجََّب الجَمِیُع مِمَّا يحدُثُ    ، حَتـَّ

..َلــْم يَعْتَرِضـُـوا..َســكَنُوا بُیــوَت عُمـّـاٍل..أَوْالَدُُه طـَـرَدَھُْم ِمــَن القَصــِْر
تَحَمَّلُوا تَصَرُّفَاتِِه تقديرًا للصَّدْمَِة الھَائِلَِة الَِّتي أَلَمَّْت بـِِه بِوَفَـاِة زَوْجـِِه             

 مَوْتُھا شرارَة نَاٍر    ، فكانَ )قديٍم(الَِّتي كَاَنْت سََبَب سعادٍَة وفرٍح تلیٍد       
.أَوْقَدَْت ناَر قَلْبِِه وَأَحْرََقْت كُلَّ َشيٍء جَمِیٍل ِفي نَْفسِِه

..كَاَنْت تَصَرُّفَاتِِه تَزْدَاُد ثِقًْال يَوْمًا بَعَْد يَوٍْم..وَمَرَّْت أَيَّاٌم
ٌس عَ  ..دَارَْت أَخْبَاُر القَصِْر مِْن مَكَاٍن إَِلى مَكَانٍ       نْھا ِفي قُرًَى   تَحَدََّث نَا

سٌ       ..وَبِالٍد ٌس مََعـُه وَاسْـتَغْرََب نَـا َض آخـرُوَن تَبَدُّلَـهُ     ..تَعَاَطَف نَا ..وبَغَـ



، لَكِنَّـُه كَـاَن   )شِـدَُّة الحُـزْنِ  (حَاوََل أَبْنَاؤُه بِجُھٍْد إِنْقَاَذ أَبِیھِْم مِْن كَرْبـِِه   
).صَخٍْر(صَلْبًا كَجُلْمُوٍد 

ُض مُخْلِصِـیَْن وَأَوْفِیَـاءَ    لَْم يَتَخَلَّ األَبْنَاءُ   صَـبَروا عَلَـى ظُْلـِم    .. عَنـُْه وبـع
أَمّا سَائُِر العُمَّـاِل    ..وَتَحَمَّلُوا اسْتِبْدَادَهُ )الُمسْتَجِدِّ(سَیِّدِھِم الحادِِث   

فَقَْد رَحَلُوا ھَرَبًا مِْن ظُلِْم سَیِّدِھِْم الَّذي يُحِبُّونَهُ،        )بَقِیَّتُھُْم وَأَغْلَبُھُمْ (
صَـبَرُوا زَمَنـاً،    ..وَرَاحوا يَبْحَثُوَن عَْن مَصْدَِر رِْزٍق جَدِيٍد لَھُْم وَلِـأَوْالَدِھِمْ        

وَلمّا يَِئسوا ِمـْن َصـالَِح أَمـِْر سَـیِّدِھِْم حَمَلُـوا         ..تَحَمَّلوا أًذى َوسُخْطاً  
ُســُه وَيِطِیْــَب أَمْتِعـَـتَھُْم وَرَحَلـُـوا مُْضــطَرِّيَن يـَـدْعُوَن رَبَُّھــْم أَْن تَھـْـدََأ نَفْ 
قَلْبـَُه  )مـألت (خَاطِرُُه وَيَعُوَد ِلسَاِبِق عَھْدِِه بَعَْد زَوَاِل أَحْزَاٍن َشـحََنْت          

).حُزنًا شديدًا(غَضَبًا وَكَمَدًا 
..مََضْت ثَقِیلًة ثَقِیلًة..سارَْت أَيَّاٌم سَیَْر سُلْحُفَاٍة عَجُوٍز

ى َھشِـیٍم    ومُـروٌج خَضْـرَ  )عَامِرٌَة(َبسَاتِیٌن غَنّاٌء    ُس  (اُء تحوَّلَـْت إـل يَـاِب
).النَّبَاِت وَالشَّجَِر

ٌس وَتَجَھُّـٌم مَكَـاَن َبْسـٍط وَاْنشِـرَاحٍ              ..جَفَّْت ضَرُوُع الحَیَوَاِن وحَلَّ عُبـو
نَضَـَب  ..بَـدَْت أرْضـًا مَھْجُـورًة ِمـْن زََمـنٍ         ..ھَوَاٌء كَئِیبٌ، نسـیٌم حـزينٌ     

لَْم يَْجسـُْر  ..، تَصَحََّر التُّرَاُب الطَِريُّ   )َفسََد(اُء  ، نَتََن الھَوَ  )انْقَطََع(المَاُء  
..حَتَّى أوالدُُه انْقَطََعْت صِلَتُھُْم بِِه..أَحٌَد عََلى مُخَاطَبَِة سَیِِّد القَصِْر

يَنْفَجـُِر بُرْكَانـًا    ..وَعِنْدَمَا يَرَوْنَُه ھادئًا يَعْتَقِدُوَن أَنَُّه سَیَعُوُد كَمَا عَھِدُوهُ       
)..ظُلْمًا(وَقسْوًَة وَجَوْرًا )وَْحشِیًَّة(ضِبًا َيشْتَدُّ ضَراوًة غَا

ِس جمیعاً     لَْم يَعُْد ھُنَاَك مَْن يَلُـوُذ بـِِه سـاعََة          ..بَاَت القَصُْر مُرْعِبًا للنَّا
كَاَنْت صَیْحَاُت رَجٍُل تَخُْرُق سَكِیْنَةً، يَتَرَدَُّد صَدَاھَا لِیُجَاوَِز تِالًال         ..ضِْیٍق

.وِدْيَانًا مُجَاورًةَو
ُس الخَبَرَ   إِلى صديِق طُفُولـٍَة    ..حَتَّى وَصََل إَِلى بِالٍَد بَعِیدةٍ    ..تَنَاقََل نَا

ُش ِفي بَْیِت سَیِِّد القَصِْر يَوَْم كَـاَن            ..وَصِبَا صديُق عَھٍْد قديٍم كَاَن يَعِی
 خَرَجا فِـي يـوٍم عَاـصٍف        وَالداُه اللَّذَانِ ..يَوَْم كَاَن وَحِیُد وَالدَيْهِ   ..طِفًْال

فُقِـدَا فِـي تِْلـَك      ..لتفقُِّد صديٍق مَرِيٍض فِـي بلـدٍة بَعِیـدٍة وََلـْم يَعُـودا            
َش طُفُولَتُُه مع صَدِيْقِِه الَِّذي كَاَن خَادِمًا وَنَدِيمًا ..اللَّیْلَِة ).أَنِیسًا(عَا

يَكْـرَُه مَـوَْت   ..كَـاَن يكـرُه المـوتَ     ..عََرَف الرَّجُُل سََبَب غََضِب صَـدِيْقِهِ     
خاَف على زَوْجِِه فَحََبسَھَا ِفي جَنَاِح محرٍم كَـیْال تُصـاَب           ..مَْن يُِحبّ 

لَكِْن كَیَف يَخْتَِبىُء إِْنسَاٌن مِْن قَدَرٍ؟؟؟ وساعُة المـوِت ال رادَّ         ..ِبسُوٍْء
.لھا

اَن ابنــًا كَــ..ھــذا الصــديُق كـَـاَن أَكْبــََر ِمــْن صـَـدِيقِِه ِبسـَـنٍَة أَْو سـَـنَتَیِْن
عندما بَلَغَا الفُتُوََّة   ..كَاَنْت لَھُمَا أَحْالٌَم كَبِیرةٌ   ..لِمُزَارٍِع يَعْمَُل عِنَْد أَبِیهِ   

وَالشَّــبَاَب غــادََر الصــديُق الطمــوُح مــْع والــدِِه المـُـزَارِِع إِلَــى قَرْيَِتــِه    
..البَعِیدَِة



لَِكـنَّ  ..بََح غَنِیا مِثَْل صَدِيْقِهِ   مََضى يَعْمَُل حَتَّى بَلََغ مَكَانًة عَالِیًَة وَأَصْ      
..الصِّلََة بَیْنَھُمَا انْقَطََعْت لِبُعِْد الَمسَافَاِت وََمشَاغِِل الحَیَاِة

أَدْرََك سِـرَّ مَـا أَصـَـاَب   ..عِنْـدَمَا وَصـََلْت أَخْبَـاٌر إِلَیـِْه تَـذَكََّر أَيَّامـًا خَالِیَـةً       
.صديٌق قديٌم

ى قَصـِْر صَـدِيقِهِ      قَرََّر الصديُق السَّـفَرَ    قَـرََّر تَـرَْك تِجَارَتـِِه وَزِرَاعَتـِِه        .. إـل
سَّ بِـأَنَّ عَلَیـِْه      ..وَأَمْوَالِِه وَالسَّفََر بِرِفْقَِة زَوْجِِه وَأَوْالَدِِه وَعُمَّـاٍل لَـهُ         أَحَـ

وَِع مَـا   فَقَْد كَاَنْت صداقَُة طُفُولٍَة بَیْنَھُمَا ِمـْن أَرْ       .وَاجِبًا عَلَیِْه القِیَاُم بِهِ   
..بَْل كَاَنْت أَجْمََل أَيَّاِم حیاٍة..يَحْمِالَنِِه مِْن ذِكَْرى

ُض عَلَیِْه مُحَاوَلـَُة إِنْقَـاِذ صَـدِيقِِه ِمـْن ظُـرُوٍف        رََأى أَنَّ وَاجِبَُه الیَوَْم يَفِْر
..أَحْضََر عُمَّاًال وَمُزَارِعِیَن وَخَدَمًا..جَھََّز قَافِلًَة كَبِیرًة..صَعْبٍَة

ٌس ِمـَن االقْتِـرَابِ            فَصَـاِحُب القَصـِْر    ..عِنْدَمَا بَلََغ أَطْرَاَف رَبْوٍَة حَـذَّرَُه نَـا
َلــْم يَنْصُــت ..تـَـابََع الرَّجُــُل طَرِيَْقــهُ ..كَمـَـا يَقُولـُـوْن..غَرِيْــُب األَطـْـوَاِر

..ألحٍَد)َيسْتَمَِع(
...وَصََلِت القَافِلَُة عِنَْد مُنْتََصِف لَیٍْل

 الرَّجُُل عُمَّالَُه أالَّ يَقْتَرِبُوا ِمـَن القَصـِْر وَأَْن َيسْـكُنُوا بُیُوتـًا مَھْجُـورًة            أَمََر
..بعیدًة

بَعَْد سَـاعاٍت قَلِیلـٍة اسْـتَعَاَد الرِّجَـاُل َنشَـاطَھُْم فَخَرَجُـوا َمـْع طُلُـوِع                 
ِس ..الشَّْم

ٍض      تَوَجَّھُوا نَحَْو َبسَـاتِیٍن مُحْتَرَِقـٍة وَرَاحُـوا يَحُْفـ          روَن وَيُقَلِّبُـوَن تُـراَب أَْر
..وَيَُرشُّوَن مَاًء لَِیسْتَعِیَْد رُطُوْبَتَُه اسْتِعْدَادًا لِزِرَاعَتِِه مِْن جديْد

ى ِمـْن عُمَّـاٍل أَوْفِیَـاٍء                 لََفَت ذَلَِك اھتماُم أوالُد صَاِحِب القَصِْر وَمَـا تَبَقـَّ
وفَرُِحــوا كَثِیــرًا  ..جُــِل الصَّــدِيقِ فـَـاتَّجَھُوا نَْحــوَھُْم وَعَرَُفــوا قِصَّــَة الرَّ  

ُض كَمَا كَاَنْت ..بِوُصُولِھِْم وَعَمِلُوا معًا لِتَعُوَد األَْر

ص َاِحُب القَصِْر لَْم يَكُْن يَخْرُُج مِْن قَصْرِِه إِالَّ نَادِراً، فَقَْد أَنْھَكَُه الحُـزُْن              
ُس )..نَحَافــٌة(وَأَصـَـابَُه ضــَْعٌف وَنُحـُـوٌْل ..وَاألََلــُم وَالغَضَــُب كـَـاَن يَخـْـتَِل

النَّظََر مِْن حِیٍْن آلخَر سَعِیدًا ِفي نَْفسِِه لِعَوْدَِة الحَیَاِة إِلَـى           )َيسِْرُق(
ُض لِصَدِيقِِه..َبسَاتِینِِه ..كَاَن الصديُق يَعِْرُف مَا تَعِْني األَْر
ُجـُل ِمـْن نَافِـذَِة غُرْفـَِة        بَعَْد أَْن انْتََعَشْت األَْرضُ، اقْتَـرََب الرَّ      ..بَعَْد أَيَّامٍ 

َس تَْحَت النَّافِذَةِ  ..صَدِيقِِه القَدِيمِ  صَاَر يَْنشُُد أُغْنِیٌَة قَدِيمٌة كَانَـا      ..جََل
):أَوَّلُُه وأَفْضَلُُه(يُغَنِّیَانِھَا مَعًا عِنْدَمَا كَانَا ِفي رَيْعَاِن الشَّبَاِب 

ُض الَّتِــي نُحِبُّھـَـا ھَیـّـا بِنـَـا ..تَحْیــا بِنــا ونَحْیـَـا بھــا ..قِطَْعــٌة ھُنـَـا..األَْر
حَیَاتُنَـا سـًُدى حَیَاتُنَـا      ..وََلـْم نُعَمِّرْھـا   ..وإن مَضَـْت أَعْمَارُنَـا    ..نَزْرَعُھا

...ِمـْن أَجْلِھَـا  ..أَرْضُنَا الَِّتي نَحْیَـا بِھَـا  ..سُدًى كُلُّ يَوٍْم تَحْیا أَرْضُنَا بِنَا 
..قِطَْعــٌة مِنَّــا..األَْرُض الَّتِــي نُحِبُّھـَـا...لِنـَـاتَحْیــا مــن أَْج..ھِــَي مِثْلَنـَـا



َش صَاِحُب القَصـِْر مَمَّـا َسـمِعَ        صَـوُْت صَـاِحٍب قَـدِيمٍ؟؟ صَـاِحٌب       ..دُِھ
َش مَعَُه سِنِیَن طَوِيلًة بَعْدَمَا فَقََد أَبَوَيِْه ِفي لَیْلٍَة عَاصِفَةٍ          شُـعُوٌر  ..عَا

ذَاَك شُـعُوُر نَْفسـِِه تَكَـرََّر يَـوَْم وَفَـاِة زَوْجـِِه             ..رَھِیٌب يَوَْم فَقـََد وَالِدَيْـهِ     
أَعَاَد الصَّوُْت لَُه ذِكْرَيَاٍت كَثِیرةً، أَيْقََظ ِفي نَْفسـِِه أَْحـالَُم           ..الَِّتي يُِحبُّ 
..مَا أَصَْعَب محنة عِنْدَمَا تَتَكَرََّر مرتین..مَاٍض بَعِیْْد

ص إسالمیة قص

الْمَرْأَُة العَجُوُز

َي         َو قََعْت أَحْدَاُث ھذِه القِصَّة في عھِد خِالفـِة أبـو بَكـٍْر الصِـدّيق رـض
ُب مـا                  اللَُّه عَنُْه وعِنْدھا كان عَمَُر بُْن الخَطَّاب رضِـَي اللَّـُه عَنـُْه يراـق
ى              يفعلُه أبو بَكْر ويأتي بضِْعِف ما يفعُل حتى يناَل الخیَر ويسبِقُُه إـل

 انْتِبَاُه عُمـر رَضِـَي اللَّـُه عَْنـُه أنَّ أبـا بَكْـر               وشَدَّ..أَعْلى مَرَاِتِب الجنَّة  
يخرُج إلى أَطْرَاِف المدينِة بعد صالِة الفجِر ويَمُّر بكوٍخ صغیٍر ويَـدْخُُل            

وَھـَُو َال يَعَْلـُم مـا بِـدَاخِِل البَیْـِت وال      ...به ِلسَاعَاٍت ثُّم يَنْصَِرُف لِبَیْتِـهِ  
يق داخَِل ھذا البیِت ألنَّ عُمََر يَعِْرُف كُلَّ        يدِري ما يَفْعَلُُه أبو بكر الصِدِّ     

ِت                      ما يَفْعَلُُه أبو بَكِْر الصِدِّيق مِْن خَیـٍْر إال مـا كـان مـن أَمـِْر ھـذا البـی
!!الَِّذي ال يعلُم عُمَر سِرَُّه

ى أْن قَـرََّر عُمـَُر ْبـُن             ت، إِـل مَرَِّت األَياُم وما زاَل الصِدِّيُق يزوُر ھذا البـی
ِت بَعـَْد خُـروج أبـو بَكـٍَر مِنـُْه لُِیشَـاھَِد بِعَیْنـِِه مـا                   الخَطَّاِب   دُخُوَل البـی

بِدَاخِلِِه ولِیَعِْرَف ماذا يَفْعَُل فیِه الصِدِّيُق رَِضَي اللَّـُه عَنـُه بَعـَْد صـالِة               
!!الفَجِْر

حِیْنَمَا دَخََل عُمَُر في ھذا الكُوِخ الصَّغِیِر وَجََد سَیِّدًة عَجُـوَز ال تَقْـوَى       
.على الحِرَاك كما أَنَّھا عَمْیاُء العَیْنَیِْن

)يَقْصُِد أَبو بَكـٍْر الصِـدِّيق  (مَاذا يفعُل ھذا الرَّجُُل عِنْدَكُمْ؟ :سَأََل عُمَرُ 
فھذا الرَّجُُل يَأِْتي ُكـلَّ     !واللَِّه ال أَعْلَُم يا بَُنيّ    :فَأَجَاَبِت العَجُوُز وقالتْ  

ويَكُْنسُُه وَمِْن ثُمَّ يُعِدُّ ِلي الطَّعَـاَم ويَنْصَـرُِف         صَبَاٍح ويُنَظُِّف لي البَْیَت     
؟؟!!دُوَن أَْن يُكَلِّمَني

جَثََم عُمَُر بُْن الخَطَّاِب عَلَـى رُكْبَتَْیـِه وَقَـاَل عِبَارََتـُه الَمشْـھُورَُة وَھـَُو                
.»لَقَْد أَتْعَْبَت الخُلَفَاَء مِْن بَعْدَِك يا أبا بَكٍْر«:يَبِْكي

بَیْني وبَْیَن ناقَتيخَلُّو 

الرَّحْمَُة يا أَصْدِقَاِئي أَنْبَُل الصِّفَاِت التي يجُب أْن يتمتَّـُع بھـا الصـغیُر              
ِس بالرَّأْفَـــِة    ــهُ، ومعامـلــُة النـــا والكبیـــرُ، والراحمـــوَن يـــرحمُھُم اللـَّ



والسَّمَاحَِة ال يعني ذلـَك تحقیـرًا لنفِسـَك أو إھانـًة لھـا، ألن العَفـَْو                 
ي            عِنَْد الم  قدرة ال يزيُد اإلنساُن الحلیُم إِال رُقِیا في الحیاِة الدُّنیا وـف
.اآلخرة

وال شكَّ أبدًا أنكم ال تُؤذوَن حتى قطًة صغیرةً، حتى النباَت الذي ال             
يشعُر يجُب أالَّ نُؤْذِيَـهُ، دوَن فائـدٍة فقـد نُھِینَـا نحـُن المسـلموَن أن                  

. لِمُجَرَِّد الَّلھِْونَقْتَل عصفورًا للتسلیِة أو نقطَع شجرًة
يِء باإلحسـاِن يُضـفي            الرحمُة عنواُن اإلنسانیة، والردُّ على المـس

.على اإلنساِن بھاًء وال أروع
ي جَـرَْت مـع                وَلْنَنَظُْر يا أصدقائي إلى ھذه القصـِة المدھشـةِ، والـت

.لعظیمةرسولِنَا الكريمِ، وأصحابِِه مِْن حَولِِه يُرَاقبوَن أَفعالَُه وأَقْوَالَُه ا
ھیا بنا نستمع إلى ھذه الحادثة، ثم نتدارسُھا، ونحاول أن نطبِّقھا           
ي مـن         في حیاتنا، وفي كّل أمورنا، فمنھا تفوُح رائحُة الِمْسـِك اآلـت

.جَنباِت السِّیرِة الطاھرة
ي المسـجِد وحَوْلـه كِبـاُر الصَّـحَابِة                  كاَن الرسـوُل الكـريُم جالسـًا ـف

اُن وعليّ، فَـدَخََل الحَلَقـََة رجـٌل مـن أھـِل      مِنْھم أَبو بكر وعُمر وعُثم   
:الباديِة وراَح يقوُل بِغِلْظٍَة ودوَن احترام

.يا محمَّد، اعْطِِني ممّا أعطاَك اهللا
يــا للغرابــة، أَيُخَاطَــُب خَیــُْر البشــر بھــذا األســلوِب الفــظِّ، لقــد ھــزَّ   

بُ، فأشـاَر إلـیھ            م أسلوبه ھذا الصحابَة الكرامْ، وظھـَر علـیھم الغـض
.رسوُل اللَِّه أَْن اُھْدَأوْا

ھـل  :ثُّم دَخََل إلى بَیْتِِه وأَخْرََج للسَائِِل بعَض الماِل والطعـامِ، وقـال     
أحسنُت إلیك؟
.»أْي ما صنعَت معروفًا«وال أَجْمَْلَت ..ال:فقال األَعْرابّي

يــا ســبحاَن اهللا، إّن ھــذه الكلمــُة جَعلَــِت الصَّــحَابَة الكــراَم يقفــوَن   
ِض سُـیُوفِھِم، فـاألَعرابّي أھـاَن رسـوَل              غاضبی َن وأَيديھم إلى مقـاِب

.اللَِّه بیَن أَصحابِِه
ى             فَمَنَعَھُُم الرسوُل الحلیُم مَِن القِیَاِم بِأيِّ عملٍ، فتفرّقوا، ثـم أعـط

واآلْن ھَْل أَحسنُت إلیكَ؟:الرَّجَُل وقال له
مـن أھـٍل وعشـیرٍة      نََعـمْ، فجـزاَك اللَّـُه       :فقاَل الرجُل بھدوٍء ورِضًـى    

.خیرًا
:فقاَل الرسوُل 

ِس أصحابي منَك شيءٌ، فإذا كان الغـُد              لقد قلَت ما قلت، وفي نفو
َت ورضـیتَ، فـذلك أحسـُن وأوـفقُ،                 فتعاَل وقُْل أمامھم إنَك قد قنـع

.وأسلْم لك ولھم



َس مـع َصـحَابِة               وفي الیوِم التالي جاَء البدوّي إلى المسـجدِ، وجـل
ى  رسوِل اِهللا ، كواح    ٍد منھم، يلفُّه الحیاُء ويكسوُه الخجلُ، وينظُر إـل

ِض .األر
:فدعاُه الرسوُل إلى جوارِهِ، ثم قال

لقد زدُت صاحبنا ھذا على ما أعطیناُه من قبل، فـزعم أنَّـُه رَضِـيَ،               
ى البـدوّي وقـال              َت إـل :فطلبُت إلیِه أْن يقوَل ذلَك أمـامَكُم، ثـم التـف

َس كــذلك؟ فقـال   للَّــهِ، فجــزاَك اللَّـُه مــن أھــل  نعــم يــا رسـول ا :ألـی
.وعشیرة خیرًا

إنّما مَثَلي ومَثَلُكم ومثل ھذا الرجـل كَمََثـِل         «:فابتسَم النبّي وقال  
ُض              رجل شَرَدَْت له ناقةٌ، قطعْت زِمامَھا، وانطلقْت ھاربـة، فَـأراد بـع
ِس أن يساعدوه على اإلمساِك بھا، فقاموا يالحقونھا مـن ھنـا             النا

.ا إال ابتعادًا ونفورًاوھناك، فما زادوھ
سِ   سِ، كُفُّوا عن المالحقـةِ، وخلّـوا         :فقاَل صاحبُھا للنا يا معشَر النا

بیني وبین ناقتي فأنا أَدرى بھا منكم وأعلمُ، فتوقفوا عن المتابعـِة            
والجري، ثم إّن الرجـَل جمـع بیـدِه شـیئًا مـن نَبَـاِت األَرضِ، وتقـدََّم                  

 بما يحملُ، حتى ارتدَّْت إلیِه ھائـدًة        على مھٍل من الناقةِ، يلوُِّح لھا     
.مستسلمة، فأمسَك بِزِمَامھا وعاَد بھا

:ثم قال رسولُنا العظیم
ِس تفعلوَن ما تريدون وقتلتْم الرجـل لَبُـؤْتُْم بِإِثْمِـهِ،           فلو تَرَكْتُكُم باألَْم

.وَتَحَمَّلْتُْم دَمَُه

ِس أَجْوَُد النَّا

ِس ِفي عَصْرِھِْم فقـاَل أَحَـدُھُمْ         تَرَاھََن ثَالَثَُة نَفٍَر عَ    :مَّْن ھَُو أَجْوَُد النَّا
ُس بُن سَعَْد بُْن عَلْقَمه، وَقاَل آخرٌ           ِس في عَصْرِنَا قَْی أجوُد :أَجْوَُد النَّا

ثُ             ِس في عَصْرِنا عَبُد اللَِّه ْبـُن جَعْفَـر، وقـاَل الثاـل ِس    :النَّا أَجْـوَُد النَّـا
ـك فــأَكْثَرُوا فــي   فــي عَصـْـرِنَا عُرَابــة األَْوســ  ي، فََتشـَـاجَرُوا فــي ذـل

ى صَـاحِبِِه                   ي ُكـلُّ واحـٍد مِـنْكُْم إـل سُ، يمـض الجِدَال، فقاَل لھـُم النَّـا
.َيسْأَلُُه حَتَّى نَنْظَُر ما يُعْطِیِه وَنَحْكَُم على العَیَان

فقــاَم األَوَُّل وذھــَب إلــى عبــِد اللَّــِه بــن جعفــر فصــادفَُه وھــو يجھِّــُز 
يا بَْن عمِّ رسول اللَِّه أنـا       :ْعِض َأسْفَارِِه على راحِلَتِهِ، فقال    نَْفسَُه لِبَ 

ابُْن سبیٍل منقطعٍ، أريُد رَفْدََك َألسْتَعِیَن بِـهِ، وكـاَن قـَْد وَضـََع رِجْلـَُه                



بمـا عَلَیھـا،    »َأْي الدَّابَّة «عََلى ظَھِْر الدَّابَِّة فَأَخْرََج رِجْلَُه وقاَل خُذْھا        
.وأَلْفَا دِينار»أي أثواُب حرير«عَلَیھا مَطَارُف خَّز فَأَخَذَھَا فإذا 

ْت إلیـِه جاريـٌة               ِس بِْن سعْد فَقَرََع الباَب فخرـج ومََضى اآلخُر إلى قی
.ما حاجَتُكْ؟ فإِنَُّه نائٌم:فقالْت

.ابُن سبیٍل منقطعٍ، أَتَْیُت إِلِیِه يُعِینُِني على طَرِيقي:قال
من إِيقاظِهِ، ثُّم أَخْرَجَـْت لـه صـرًّة فیھـا           حاجَتَُك أھوُن عليَّ    :فقالْت

ى مَعَـاطِِن اإلبـِل         :ثالثمائِة دينار، وقالْت لـه     ِض إـل أمـاكِن بـروِك   «اـم
ِض راشـدًا فَمَضَـى الرجـُل         »اإلبل فَاخْتَْر لَك مِْن راحلـٍة فَارْكَبْھـا واـم

ٌس أَخْبَرَتـُْه الجاريـُة بـال               خَبَِر فأخَذ الماَل والراحلةَ، ولمّـا اسـتَیْقََظ قـی
.فَأَعْتَقَھَا

وراَح الثالُث إلى عرابة األوسي فَوَجَـدَُه قـَْد عُمِـيَ، وَقـَْد خَـرََج ِمـَن                 
يـا عرابـة،    :المَنْزِل يُريُد الَمسْجِدَ، وھَو يمشي بـیَن عَبْـدَيْنِ، فقـالَ          

واسَـوْأَتَاهُ، واللَّـِه مـا تَرَكَـِت        :ابُن سبیٍل منقطـٍع يريـُد رَفْـدَكَ، فقـال         
ي خـُْذ ھَـذَيِْن          الحقوُق في    بیِت عرابة الـدِّرْھَم الفَـرْدَ، ولكـْن يـا أـخ

.العَبْدَيِْن
صُّ جَنَاحَیَْك:فقَاْل .ما كنُت بالذي أَُق
واللَّهِ، ال بدَّ مِْن ذلك، وَإِْن َلـْم تَأْخُـذْھُمَا فَإِنَّھُمَـا حَـرّان، فَنَـزََع               :فقال

ھَذَا الجِدَاُر يَلْطُمُُه وھـذا الجِـدَاُر       يَدَُه مَِن العَبْدَيْنِ، وَرَجََع إلى بَیْتِهِ، وَ      
.يَصْدُمُُه حتى أثََر في وَجْھِِه

.فلمّا اجْتَمَعُوا حَكَمُوا لِعُرَابة األوسي بالجُوِد

الطِّفُْل الیَتیُْم

بَعَْد مضّي أسبوٍع واحٍد على والدِة خیِر الكائناِت محمد رسـول اهللا            
راِضــَع مــن قبیلــِة بنــي ســعد، ، انتظــرَْت أمــُّه آمنــُة بنــُت وھــب الم

ْت ھـذِِه مـن عـادِة                  لتَدْفَعَُه إلى إحداھن، لِتُرْضِـعَُه وتھـتّم بـهِ، وكاـن
ي الیـوِم              قبائِل أشراِف العربِ، الذيَن يبعثوَن أبناءَھم إلى الباديـِة ـف
الثامِن من وِالدتِھِم، ثم ال يعودوَن إلى بیوتِھم حتى يَبْلُغـوا الثامنـة             

.من عمرھم
ت ثُوَيْبَـةَ، جاريـُة            وتأخّرِت   المراضُع عن الوقِت المحدّد لَُھـنّ، فتطوّـع

ْت تُرْضِـعُهُ،               ٍش َوسَـادَتِھا، وراـح عمِّه أبي لھب، وھو من وُجَھَاِء قُـري
وتُرْضُِع مَعَُه عَمّه حمزة، وكان قد وُلَِد في العاِم نفسـه مـع رسـوِل               

.اللَِّه 
ى               ي سـعد إـل مكّـة المكرّمـة،    وبعَد مدٍة وجیزَةٍ، وصـلْت مراضـُع بـن

وكّن يََتسَابَقَْن إلى ضمِّ أبناِء األَغْنِیَاءِ، لیأخذَُن المـاَل الـوفیَر مقاِبـَل             



العنايِة بھم، بینما كّن يَعْرِضَْن عن رسول اهللا ألن يتیٌم فقیُر الحـالِ،      
.وأمُّه ال تملُك من الماِل الكثیر

 لم تحَظ بولٍد من أبنـاِء       فأخذْت كلُّ مُرْضِعٌَة منھنَّ ولدًا وبَقَِیْت واحِدَةٌ      
األَثْرِيـَـاءِ، وكانــْت ھــذِه المرضــعُة ُتــدَْعى حلیمــة الســعدية، وھــي   
ت           سیدٌة كريمٌة طیبٌة مشـھورٌة بـین قومِھَـا بالصـدِق والوفـاءِ، فقاـل

:لزوجھا
واللَّــِه أَنِّــي أكــرُه أَْن أرجــَع مــْع صـُـوَيْحَبَاِتي ولــم آخــْذ رضــیعاً، واللَّــِه 

. عبِد المطّلب الیتیم وَآلخِذَنُّهألذھبنَّ لمحمِد بِن
خُذيـهِ،  :فوافق زَوجُھا الحارُث بن عبد العزى على قرارھا وقال لھـا          

.عسى أْن يَجعَل اللَُّه لنا فیه بَرَكَة
وھكذا يا أصدقائي أَخَذَْت حلیمُة ھذا النوُر والرحمُة والضـیاءُ، فكـاَن         

لْـِق بـین يَـدَيْھا بِضـَع        حظَّھا عظیمًا أْن تربِّي خیُر البشِر وأفضـَل الخَ        
.سنین

وبعد أْن وَصََلْت حلیمة ومَعَھـا ھـذا الطفـُل الـذي أَضـاَء الـدنیا بنـور                  
اإلسالِم واإليماِن حَدََثْت أموٌر غريبةٌ، فبعد أْن كانَت حلیمـُة فقیـرةً،            
وتملُك أغنامًا ضعیفةً، سَمَِنْت األَغْنَامُ، ودرَّ لَبَنُھَا بكَثْـرة، وبـارَك اُهللا            

. في كلِّ ما عندھالھا
وكیف ال يحدُث ذلكَ، وقد أَنعـَم اللَّـُه علیھـا بھـذا الشـرِف العظـیمِ،                 

.وھذا العمُل الذي تَغْبطُھَا عَلیِه المالئكُة
ي الصـحراءِ،         وقَضى َرسُولُنا علیِه الصالُة والسالُم عامَیْن كامِلَیِْن ـف

یماءُ، وبعـَد عـامیِن     تُرْضِعُُه حلیمـُة السـعدية، وَتَخْضِـنُُه اُبْنَتُھـا الشـ          
ى يكـوَن فِـي                عادْت بِه حلیمُة إلى أُمِِّه آمنة فَأَرْجَعَتُْه أُمُُّه إلیھا حـت

.صِحٍّة أَفضَل ويكبُر قلیًال في أَجواِء الباديِة الصافیة
ِص السِّیرِة الشريفِة أّن رسوَل اللَِّه وبعـَد      ونعلُم يا أَصْدِقائي من قَُص

ي           أن أَتَمَّ مَِن العمِر ثالثَ     َف بیـوِت بـن  سنواتٍ، وبینَما كاَن يلعُب خـل
سعٍد وخیامِھِم وكان مَعَُه أخوُه مَِن الرِّضَـاِع وَھـَُو فِـي مِْثـِل سِـنِّهِ،                

ي محمـٌد أخـذُه رَُجـالِن        :فجأًة رََكَض الطِّفُْل ُمسْـتَنْجِدًا بحلیمـة       أـخ
.بَانِِهعلیھِمَا ثیاٌب بیضُ، فأَضْجَعَاُه َفشَقَا بَطْنَُه وَرَاحَا يُقَلِّ

»تقصــُد زوجَھــا الحــارث«:خرجــُت أنــا وأبــوُه نحــوَهُ :تقــوُل حلیمــة
ما لَك يا بني؟    :فوجدناُه قائمًا سلیماً، ولكنّه أصفُر اللونِ، فقلُت لهُ       

ضٌ، :فقــاَل رســوُل اللَّــِه  جــاءَني رجــالن يــا أمـّـاهُ، علیھِمـَـا ثیــاٌب بــی
. لَْم أَدِْر ما ھوفأَضْجَعَاِني َفشَقَا بطني، فالتََمسَا فیِه شیئًا

فَخَاَفْت حلیمة، وحَمَلَتُْه فورًا إلى مكّة ولكّن أمَُّه آمنُة أعادتـُْه إلیھـا      
.بعَد أْن اطمأّنْت علیِه



ُس سنواٍت ترعاُه حلیمة وتَھْتُّم به، وبعـَد أن          وقضى رسوُل اللَِّه خم
ى المدينـِة المنـورِة                مُھَا وكـاَن اسْـ   «رَجَِع إلى مكّـة، أَخَذَْتـُه أمُّـُه إـل

.لِیَرَاه أخواُل جَدِِّه مِْن بَني النَّجَّار»يَثْرب
.ھذا ھو البیُت الذي ماَت فیِه أبوكَ، وھنا دُفَِن:وقالْت لُه

عند ذَلَك صََمَت َرسُوُل اللَِّه وقد غَالَبَُه حـزٌن شـديدٌ، فَخَفَفَـْت عنـُه               
وظــّل .أُمُّــهُ، وَمَســَحْت علــى رأِســهِ، فَتََبسَّــَم وذھــَب عنــُه الحــزُن

ى مكّـة،                رسوُل اللَِّه مع أمِّه شھرًا كـامالً، وعنـدما أرادت العَـوْدُة إِـل
وفي طريِق العودةِ، مَرَِضْت آمنة، وأَصْبََحْت غیُر قادرٍة على الكـالمِ،        

ى كـلُّ مـن عَـرََف           .ولْم تمِض أياٌم حتى ماَتتْ     بكى َرسُوُل اللَِّه وبـك
. األمِّ واألَِبقِصَّتُهُ، لقْد أصبَح محمٌد محرومًا من

ى أصـبَح                ولكنَّ اللََّه لْم يترَك ھذا الصبيُّ الصغیرُ، فـآواُه وھـداهُ، حـت
.ھاديًا للبشريِّة جمعاُء

ي قصَّـتَِك مُوَاسـاة، لُِكـلِّ                الصالُة والسالُم علیَك يا رسوُل اللَِّه ، فـف
.أيتاِم األرضِ، ولكلِّ مصیبٍة مِْن مَصَاِئِب الدُّنیا

لى األَْقَصىمِْن مَكََّة ِإ
بَعَْد أَْن قَاَم َرسوُل اللَِّه بِرِحلِة اإلسراِء المباركـِة ِمـْن مكَّـَة المكرَّمـََة               
سِ، وصــّلى باألَنبیــاِء إمامــاً، ثــم عـَـرََج بــِه إلــى      إلــى بیــِت المقــد
ى فِرَاشـِِه وكـاَن                السَّمَواِت العُال، ورأى مِْن آياِت رَبِِّه ما رَأى، عاَد إـل

.لَْم يَزَْل دافئًا
ٍش بھـذِه الرِّحْلـِة المعجـزةِ، وأَخْبـََر                 وحدَّث رسولُنا الكـريُم أھـَل قُـرَْي

.أَصْحَابَُه بما رأى من اآلياِت العظیماِت
واسْتَغْرََب الُمشْركُوَن حديَث رسوِل اللَّهِ، وكَذَّبوه، وادَّعوا أنَّ الرِّحلَة         

ي شـھورٍ، فك    ِس تَقْطَعُھَا اإلِبُل ـف ـیَف يَقْطَعُھَـا   بین مكّة وبیِت المقد
.ذھابًا وعودًة ويَظَلُّ فِرَاشُُه دافئًا

َفسَاَق لھْم رسوُل اللَِّه األَدِلَّة الدَامِغَةَ، ومنھـا أَنَّـُه رأى لھـْم قافلـًة               
عائدًة من الشامِ، فیھا رجاٌل يَعْرِفُھُمْ، إِالَّ أَنَّھْم أَصَرّوا على تَكْذِيبِـهِ،          

ألَنَّه لم يَدَِّع أنَّـُه قَطَعَھـا كمـا يَقْطَعُونھـا         غیَر مصدِّقین أنّه ُأسِْرَي بِِه      
ي اهللا           .على ظُھُوِر اإلِبلِ   وقْد وَصََل الخبُر إلى أَبي بَكِر الصِّـدِّيِق رـض

إّن صاحِبََك يقوُل كَـذَا  :عنه، عندما ذََھَب الُمشْرِكُوَن إلیِه يقولوَن لهُ 
دُُّه رَدُّ الرَُّجــل فكــاَن َر.وكـذا، مــدّعِیَن أّنــه كــالٌم كـذٌب وغیــُر معقــولْ  

فَما أَبْلََغ ما قالـَُه     .واللَِّه إْن كاَن قَال ذَلَِك فَقَْد صََدقَ      :الواِثُق المؤمِنُ 
ى تسـمیته بـــ         ھذا الرَّجُل العظیمُ، وھذا ما دعا رسُـولُنا الكـريُم إـل

ى           »الصِّدِّيق« ي أقـس سُ، وھاجََر مَعَُه ـف فقد صَدّقَُه حین كَذَّبَُه النَّا



الدَّعْوِة وأشدّھا خطراً، ونزَل فیِه قرآٌن يُتَْلى ويتعبّـدُّ بِقِرَاءَتـِِه           مراحِل  
.إَِلى يَوِْم القِیَامَِة

ِقطْعَُة البْرُونْز

َص الصَّــالِحِیَن فــي تُراثِنـَـا العريــقِ،      نَحْــُن دَائِمــًا َنْســمَُع ونَقـْـرَُأ قِصَــ
ي قلوبِنـا      ونستمِدُّ منھا العِبـََر البالغـةَ، والحَِكـَم المفیـد          ةَ، وتكـوُن ـف

.كاِإلشْرَاقاِت المضیئِة
ي                  وسَأَرِْوي لَكُْم يا أحبَّائي قِصًّة مـن أروِع مـا يُمِْكـُن أَْن َنْسـمَعَُه ـف
ي،             حادثٍة وَقََعْت قبَل مِئاِت السنیِن ولكنّھا تؤكُّد على المثـاِل الراـق

.والخُُلِق الرفیعِ، واإليماِن العمیق
ي            بطُل قِصّتنا ھو الخلیفةُ     الراشدي الثـاني عُمـَُر بـن الخطّـاب رـض

اهللا عنــه، وأنـْـتُْم تَعْرِفـُـوَن يــا أَصــدقائي عَدالــَة ھــذا اإلنســان الفــذّ،  
.ورَجَاحََة عَقْلِهِ، وصَالَبَتِِه في الحقِّ، وشدَّتِِه ِفي حِفِْظ األمانة

ُة وفي الحادثةِ، أنَّ عُمََر الفاروق، رأى اُبنَُه عبُد اللَِّه وفي يـدِِه قطعـ          
نقٍد برونزية، وھذا النوُع من النّقِْد لَْم يَكُْن لُه قیمٌة كبیرٌة ولـم يكـْن            

ي       :رائجًا لقلّة قِیمتِهِ، فسأَل الخلیفُة ابنَهُ      َس ـف مِْن أَيَن لَك ھذا ولی
جیِب أبیَك وال في بیتِِه مِثْلَهُ؟

یفـٌَة  وھَُو يقصُد أنَُّه ال يملُك مَِن المـاِل شـیئاً، يـا سـبحاَن اللَّـهِ، خل                
ي بیتـِِه               َس ـف كبیرٌ، يحكُم األمّةَ، وتحَت يديِه أموالُھا وغنائِمُھـا، ولـی
حتى قِطعََة نقٍد برونزية، ورَغَْم ذلَك لم يتغاَض عْن وجودِھَا في يـِد             

.ابنِِه ويقوُل لیسْت ذاَت أَھَمِّیَةً، بل سألَُه بِحَزٍْم عن مَصْدَرِھا
 ال يخاُف مِْن أَبِیـِه ألنَّ أبـاُه يُعَامِلـُُه         فقَاَل الغُالمُ، بصِْدٍق وإِيمانٍ، فھوَ    

كَرَجُلٍ، ولم يكذِْب ألَنَُّه يَعـِْرُف أَنَّ الصِّـْدَق مَنْجَـاةٌ، وأنَّ اللَّـَه ال يُحِـبُّ              
.الكاذِبین

.ھي مِْن أبي موسى األشعرّي:قال
ـن بیــِت مــاِل          ـَك الحــیِن مســؤوًال ـع وكــاَن أبــو موســى فــي ذـل

ھـو عبـارٌة عـن مكـاٍن تُخَـزَُّن فیـِه األمـواُل              المسلمینْ، وھذا البیُت    
وكلُّ ما تَمْلُكُُه الدَّوْلـَُة مـن مَنْقـوالٍت وغنـائُِم حَـرٍْب وزكـاٍة وضـرائٍب                 

.وجِزْيٍَة
فماذا فعَل الفاروُق رضي اهللا عنه؟



ى، وصـاَح بـِِه                 لم َيسُْكْت الخلیفةُ، بَْل أَخََذ بِیَِد اُبنِِه وَقَصََد أبـا موـس
نعــم يــا أمیــَر :فقــال» أعطیــَت ابنــي ھــذِه القطعــة؟أنــَت«:قــائًال

أحصیُت مـاَل   :المؤمنین، فقال عُمَُر غاضباً، ولماذا؟ قاَل أبو موسى       
َس فیِه من البرونز سـوى ھـذِه             المسلمیَن فوجدتُُه ذھبًا وفضًة ولی

.القطعةُ، فلم َأشَْأ أْن أُحَرَِّر بھا قائمًة مفردًة فَأَعْطَیْتُھَا عبد اهللا
ف سـتكوُن يـا أصـدقائي             بعد   أْن سَمَِع عُمَُر مَقَالََة أبي موسى، كـی

ردّة فعِل الفاروِق رضي اهللا عنه؟ ھل سَیَھْدُأ ويمضي مََع اُبنِه بعـد             
ى                 ِت المـالِ، وأّن ابنـَُه حََصـَل علیھـا بِرـض أْن تأكَّد أّن القطعَة مِْن بـی

سِ، لقْد اشتّد غضُب الخلیفـةِ، وصـ            :احأبي موسى، بْل على العَْك
يا أبا موسى، أَبَحَْثَت في أوالِد المسلمیَن فما وجدَت غالمًا أفقـر          «

من ابِن عُمَر؟ أَطِْفَت في بیوِت المدينِة فما وجدَت بیتًا يقبُل الحراَم          
ي أبنـاِء المسـلمیَن َمـْن                    ِت عمـر؟، أَمَـا وَجَـدَْت ـف ويتعامُل بِه إّال بـی

يستحقُّ الصَّدَقََة إّال اُبَْن عمر؟
ى وھـو              ثُمَّ أَ  خََذ عُمَُر القِطْعََة مِْن يَِد اُبْنِهِ، وَرََمى بھا إلى أبي موـس

.»إِّن الجُنَْد في المیداِن يُقاتِلُ، الَْحْق بِِه يا أبا موسى«:يقوْل
ما الـذي جعـَل الخلیفـَة يفعـُل ذلـك؟ ولمـاذا أعـاَد القطعـَة زھیـدَة                   

ولیّتِِه القیمَة إلى أبي موسى؟ ولماذا عَزََل أبي موسى عن مسـؤ          
.في بیِت الماِل وَأَمَرَُه بأْن يَلَْحَق بساحاِت الجِھَاِد

إّن وَرََع الخلیفِة وحرصُُه على أمواِل المسلمیَن مَنَعَُه ِمـْن أَْن يَأْخـَُذ             
ابنَُه ولو قطعًة برونزية، وإِّن َتسَاھَُل أبي موسى البسیُط جدًا جِـدًا            

: َعـْن مَنْصِـبِهِ، فكـاَن ردُّ فِعْلـِِه أْن قـال            اعْتَبَرَُه الخلیفُة تَفْرِيطًا فَعَزَلَهُ   
.سَمْعًا وطاعة

ھذا ھو يا أحبائي الحِْرَص الذي كاَن ُيسَیْطُِر عَلَـى ھـؤالِء الرِّجَـالِ،              
فما من شيءٍ، مھما رَُخَص إِالَّ وَلَُه عِنْـدَھُم قیمـةٌ، فمـا أَحْوَجَنَـا يـا         

صَّالِِح مھما صَغَُر وََقـلّ، فقـْد    أصْدِقَائي إلى أَْن نَحِْرَص عََلى العَمَِل ال      
كانوا ال َيسْتَصْغِرُوَن األُمورَ، بل يُرَاقِبُوَن أَنُْفسَھُم في كُلِّ فِعٍْل وقَـوٍْل        

.واعْتِقَاٍد

الرَّجُُل الصَّالُِح
ى                  ى الرَّحِْیـِل ِمـْن قَرْيَتـِِه إِـل يُرَْوى يا أَصْدِقَائي أَنَّ رَجًُال عَزََم مَرًَّة عـل

ِض البِ  ي  .الِد لِقضَاِء مَصَالَح لَهُ، وَأَعَدَّ عِدََّة السَّفَِر مِْن زَاٍد ومالٍ         بَْع وـف
ِس وَكَثـْـرَِة      الطريــِق البَرِّيــة، اشـْـتَدَّ عََطُشــُه ِبســََبِب حـَـرَارِة الشَّــْم
الحَرَكَةِ، وكاَن يَضْطَُّر لِْلشُّرِْب المرََّة تلَو األُخْرى، حّتى نَفََد كلُّ المـاِء            

.الذي مَعَُه



َب َمـْن                   فَرَاَح يَدُوُر ھُنا وھُنَاَك بَحْثًا عَِن الماِء فَمَا وَجـََد لـُه أَثَـراً، وطـل
.يُغِیثَهُ، فَلَْم يَحَْظ بُِمسَافٍِر في ذلَك الیوِم شَديِد الحَرارِة

َض نَحْوَُه حَامِدًا اللََّه شَاكِرًا             وَبَعَد بَْحٍث طويلٍ، عَثََر عَلى بِئِْر مَاءٍ، فَرََك
.ُه ألَنَُّه أَنْقَذَُه مَِن المَوِْت األَكِیِدنِعََم

ن َزََل الرَّجُُل ِفي البِئْرِ، وبعَد عَنَاٍء وَمشَقٍّة وَصََل إلى قَعِْر البِئـِْر وراَح              
َيشْرَُب حتى اُرْتَوى وَحَمََد اللََّه ُثـمَّ خَـرََج ِمـَن البِئـِْر وحََمـَل حَاجَاتـِِه                 

.لِیُتَابَِع السَّفََر
لَمََح كَلْبًا بِجِوَاِر البِئْرِ، وَأَخََذ يُرَاقِبُُه فَرآُه يَلْھَـُث ويَمْـرَُغ ِلسَـانَُه             وَفَجْأًَة  

ِش .ِفي التُّرَاِب مِْن شِدَِّة العََط
ٍش شـديٍد وھـَو الـذي               حَزََن الرَّجُُل كَثِیرًا وعَلَِم أَنَّ الكُْلَب َيشْعُُر بِعََط

.كاَن يُعاني مِنُْه قَبَْل لَحَظَاٍت
 الرَّجُُل أْن يُحْضـَِر المـاَء لِلْكَلْـبِ، ولكِنَّـُه ال يَمِْلـُك أيَّ إنـاءٍ، وأَخـََذ                   أَراَد

.يُفَكِّرُ، وَيَنْظُُر يَمِینًا وَيسَارًا
.وفجأًة خَطَرَْت لَُه فِكْرٌَة مُنَاسِبَةٌ، رَفََع الرَّجُُل قَدَمَُه ثُمَّ خَلََع نَعْلَُه

 نَعْلَُه بِالماءِ، وأَْمسَـكَُه بِفَمـِِه ُثـمَّ َتسَـلََّق           نَزََل الرَّجُُل إلى البِئْرِ، ومَلَأَ    
.جُدْرَاَن البِئِْر

وعِنـْـدَما رآُه الكَلْــُب جـَـرى نَحـْـوَُه ُمسـْـرِعاً، وأَخــََذ َيشـْـرَُب ِمــَن المـَـاِء 
.والرَّجُُل َمسْرُوٌر وسَعِیٌد

بُ          وَغَفـََر لـَُه جَمِیـَع       َفشَكََر اللََّه لِھذا الرَّجُِل الصَّالِح ذَلََك العَمَُل الطَّیـِّ
.ذُنُوبِِه وأَدْخَلَُه الجَنََّة

أَرَأَيْتُْم يَا أَصْدِقَائي أنَّ عَمََل الخَیِْر مَھْمَا كَاَن صَـغِیرًا فَإِنَّـُه كَبِیـٌر عِنـَْد                
.اللَّهِ، وَأَنَّ اللََّه ال يُضَیُِّع أَجَْر المُْحسِنِیَن

كَْیَف ُتصْبُِح النَّاُر بَارِدَةً؟

ى             عَا دَْت نَھْال مِْن مَدَْرسَتَھا وفي رَْأسِھَا سُؤَاٌل تُريُد أْن تَطْرَحـَُه عَـل
.أَبِیھا

:أَلَْقْت بِنَْفسِھَا ِفي حِضْنِِه وَقَالْت..فَوَْر وُصُولِھا
أَخْبَرَتْنَا المُدَرِّسَُة الیَوَْم أَنَّ قَوَْم النَّبِـّي إِبْـرَاھِیَم عَلَیـِْه السَّـالَم             ..بابا

أَخْبِرِْني ..وُه ِفي النَّاِر المُحْرِقَةِ، لكِنَُّه خَرََج مِنْھَا سَلیمًا مُعَاَفى        وَضَُع
يا أَبي كَْیَف حَدََث ذلكَ؟

.ــــ بَعَْد أَْن نَأْكَُل طَعَاَم الغَدَاِء يا حَبِیبتي
.ــــ أَرْجُوَك يا أبي أُريُد أَْن أَعِْرَف القِصََّة كُلَّھَا

.ــــ حَاضِْر يا عزيزتي



َض قَوُْم إِبْرَاھِیَم اإلِقْرَاَر بِنُبُوَّتِِه واالعْتِرَاَف بِرَبِّـهِ، وَبَعـَْد              لِنَبْدْأ مُنَْذ أَن رََف
ي يَعْبُـدُونَھا ال تَضُـرُّھُْم وََال                أَْن أَقَاَم لَھُُم الحُجُّة عَلى أَنَّ األَصْنَاَم الـت

. يُحَْرَق بِالنَّارتَنْفَعُھُمْ، أَْمسَكُوا بِِه وَحَكَمُوا عَلیِه بِأَْن
َس ِفي قُلُوبِھِْم رَحْمَةٌ؟ ــــ كَْیَف يا أَبي، أَلَْی

ــــ الكُفـُْر يـا حَبِیْبَتِـي يُغْلِـُق القُلُـوبْ، وُھـْم ال يُرِيـدوَن ِمـْن أَحـٍَد أَْن                
.يَدْعُوھُْم إِلى عِبَادَِة اللَِّه الواحِِد وَتَرِْك عِبَادَِة األَوْثَاِن

بعَد ذلك؟ــــ وماذا حَدََث 
س يَجْمَعـُـوَن الحَطَــَب اعْتِقـَـادًا مـِـنْھُْم أَنُْھــْم    ــــــ انْطَلَــَق جمیــُع النــا
ُس ِمــَن المَنـَـاِطِق المُجـَـاوِرَِة     سٍ، وأتــى النَّــا يَقُومـُـوَن ِبشَــيٍء مُقــدَّ
لَِیشْھَدُوا تَنْفِیَذ الحُكِْم بِالذي تَجَـرََّأ َوشَـتََم اآللِھـََة وَحَطَّمَھـا وَسـخَِر             

.انِعِیھا وعَابِدِيھامِْن َص
واخْتَارُوا مَكَانًا َفسِیحًا وحَفَرُوا حُفْرًَة عَمِیقةً، مَلَؤُوھـا بِالحَطَـبِ، ثـم            
َأشْعَلُوا النَّاَر وَعَلَـْت أَْلسِـنَُة اللَّھَـبِ، وقَیَّـدُوا يـََدْي إبـراھیَم وَقَدَمَیـِْه                

َت سُـبْحَانَكَ، َلـَك       ال إِلـَه    «:اسْتِعْدادًا لِوَضْعِِه بالنَّارِ، وكاَن يقولُ     إالَّ أـن
.»الحَمُْد وَلََك المُلُْك وَال شَرِيَك لََك

ْت            ورُِمَي إبراھِیُم الخَلیُل إلى النَّاِر بواسِطَِة مِنْجَنِیقٍ، وھي آلٌة كاـن
َحسْـبُنَا  «:ُتسْتَخْدَُم بِالحَرِْب شَبیھٌَة بالمِدْفَع، فقـاَل علیـِه السـالمُ         

.»اللَُّه ونِعَْم الوَكیْل
وَھُنَا يا نَھْال، أَتَدْرِيَن ما حَدَثْ؟ لَقـَْد جَـاءَْت نَجْـدَُة اللَّـِه ِمـَن السَّـمَاِء              
لِنَبِیِّــِه الصَّــابِِر المُحَْتسِــبِ، وَأَمــََر اللَّــُه سـُـبْحَانَُه أَْن تَكـُـوَن النَّــاُر بـَـرْدًا  

.وسَالَماً، فَلَْم يَْبَق في األَْرِض ناٌر إالَّ أُطْفَِئْت
وَمَاذَا حَدََث بَعَْد ذلكَ؟:ْت نَھَْال بِدَْھشٍَةــــ قَاَل

ُس             ــــ نَفََذ األَمُْر اإللھي وھَبََط إِبْرَاھِیُم ِفي رَوْضٍَة خَضْـرَاَء وَكَـاَن النـا
.مِْن حَوْلِِه ُمسْتَغْرِبیَن وََال يَقْدِرُوَن أَْن يَصِلُوا إِلَیِْه

.»نِعَْم الرَّبُّ رَبَُّك يا إبراھیُم«:لَكعِنْدَھَا صَاَح أَبُوُه أَزََر بَعْدَمَا رأى ذ
س إبراھیُم ُيسَبُِّح اللََّه وََيشْكُرُُه .وأَحْرََقْت النَّاُر قُیُودَهُ، وَجََل

ثُمَّ خَرََج مِْن بَیْنِھْم سلیمًا مُعَاَفى ال َيسْتَطِیعُوَن أَْن يَضُرُّوُه ِبَشيءٍ،           
رَاعِِه مَِع الباطِِل ال يَھْـدَُأ وََال  وَاسْتَمَرَّ إبراھیُم الخلیُل بعَد ذلَك في صِ    

.يَلِیُن
ُص األَنْبِیَاِء الصَّابِريَن الِّذِيَن يَنْصُـرُھُْم اللَّـُه             وَھكذا ِھَي يا حبیبتي قَِص

.دائمًا على مَكِْر أَعْدَائِِه
.واآلن ھیَّا بِنَا إلى مائدِة الطَّعَاِم

حَدِيقَُة الفُقَراء



رٌِع طیُِّب القَلبِ، لديِه حديقـٌة يَـزْرَُع فِیھـا أنوعًـا            كاَن ھُنَالَِك رجٌل مُزَا   
مَِن المَزْروعَاتِ، وكاَن يوزُِّع فِـي ُكـلِّ مَْوسـٍم جِـزءًا كَبِیْـرًا ِمـْن إِنْتَـاِج                  

.الحَدِيقَِة عََلى الفُقَراِء
َش                 ِب الثِّمـارِ، فعـا فبارَك لُه ربُُّه في حديقتهِ، وكان ثَمَرُھـا مـن أَطـی

ِس يَدْعوَن لَُه بالخَیِْر والتَّوْفِیِقحیاًة سعیدًة رغ .یدةً، وكلُّ النَّا
وبَعــَْد أَْن تـُـوفَِّي الرَُّجــلُ، طَمــَع أَبْنـَـاؤه، وحَجَبـُـوا ثَمـَـاَر الحَدَيَقــة َعــْن  

.وَذَلَِك ألَنَّھُم كَانوا يَطْمَعُون بِكُلِّ ما تَعْطِیه الحَديقَة لَھُْم.الفُقَراء
يَـا إخـوَِتي، إتّقُـوا اللَّـَه        : صَالٌِح مثُل أبیهِ، فقالَ    وَكَاَن فِیھِم ولٌد عَاقِلٌ   

وََال تَقْطَعُوا عَادََة أَبِیكُم الطیِّبـة، فـإّن اللَّـَه يـرزُقَكُْم بَـدََل مَـا تعطونـَُه                  
لَكِّن إخوتُه رفَضوا كَالَمَُه وقَرّروا أَْن يَـذْھَبوا فِـي وَقْـٍت قَْبـَل              .للفُقَراء

لَكن اللََّه أَرسَل ريحـًا     .وا كُلَّ مَا تَنتجُه الحديقة    مَِجيء الفُقَراِء ويَأْخُذ  
عاصــفًة محرقــةً، تَرَكَــت الحديقــَة ســوداَء كــالفحمِ، وأَـصـحابُھا ال     

.يعلمون
ى بَعْضُـھُْم                وقُبَیَل الصُّـبِْح نـادوا بعضـھُْم بَعْضًـا بصَـوٍت خافِـتٍ، وَأَوـص

سَّ بِھِم أَحَد .بَعْضًا بأالَّ يَتَكَلَّموا حَتَّى ال يح
َس فیھـا ثمـرٌ،                وَفَتحوا الباَب ودَخلوا، فوَجَـدوا األشـجاَر محترقـًة ولـی

لَقد ضَلَلْنا وتُھْنا عَْن حَديقَتِنا بسـبِب الظَّـالَمِ، وھـذه لیسَـْت             :قالوا
ـبـل إنَّھــا  :حــديقَتُنا، فَســمعوا صــوَت أخـِـیھم الطیّــب وُھــَو يَقــول    

كُم أرَدُْتـم حِرْمَـاَن الَمسـاكِیِن       حَديقتُكُم عَیْنُھا، وَقَد أحْرَقَھا ربُّكم ألَنَّ     
.مِنْھا

:واسودّْت وجوھُھُم مَِن الحزِن وراَح كلُّ مِنھم يلوُم أخـاُه ويقـوُل لـه         
أنَت الذي أشرَت علینـا بھـذِه الفكـرِة الملعونـةِ، وكـلُّ واحـٍد مـنھم                 

.يتبرُّأ من التُّھْمَِة ويتَّھُِم اآلخر
قَھُُم اللَّـُه وال يقـدّموَن مـن الخیـِر      وَھَذِِه عاقبُة الذيَن يَطمعوَن بما رَزَ     
.الَِّذي أَعطَاھُم لِلْفُقَرَاِء والَمسَاكِین

ص منوعة قص

بائُِع الْحَلَْوى

.»ال َأسْتَطِیُع فَتْحَُه..ما أَثقَل ھذا الشُّبَّاَك«
.»..لكنَُّه لَطِیٌف رَائٌِع..إنّه بَارٌِد..ما أجمَل الْھَواَء..ياه«
.»..تبدو خضراَء نظیفة..ِر جمیلٌة جداأوراُق الشََّج«
.»رائحُة الُْعشِب المْغسوِل بِالْمَطَِر تُنِْعشُِني«
ى مَداِرسِـھم؟       ..تُرى« ي      !ھَْل ذَھَب كلُّ األطفاِل إـل ال أَرى أَحـدًا ـف

.»!!الشَّارع



ُب صـالح، بـائُع             « إِنِّي أَرى خَیاَل رَجٍُل قادٍم مِْن بَعید، إِنه الَْعـمُّ الطَّـی
لْحَلوى اللذيذة، يدفُع أَمامَُه عَربًة َخشبِیَّةً، تَحْمُِل صُـندوقًا زُجَاجِیـًا           ا

.»يَلْمَُع باسْتِمْرارٍ، بِداخِلِِه أَصْناٌف مَِن الْحَلْوى َيسیُل لَھَا اللُّعَاُب
ي صُـندوٍق مُغْلَـقٍ، ال             « الْعَمُّ صَالح يَھْتَمُّ بالنَّظافَة، يَحْفَُظ الْحَلوى ـف

ُس قِطـََع               يَصُِل إلیھ  ا الغبـارُ، وال تُھاجِمُھـا الحشـراُت الضَّـارة، ال يَلْمَـ
ي                   الْحلوى بِیَـدِه، بـل َيسـتَخْدُِم أَداًة خاصـًة لِحَمْلِھـا، ُثـمَّ يَضَـعُھا ـف
ٍس شَـفَّافَةٍ،             ي أكیـا عَُلٍب بِالسْتِیكِیٍَّة صَغیرةٍ، يُقَدِّمُھَا لِلُْمشْـتَريَن ـف

حَبَّـَة الكبـاِر وَالصِّـغاِر لِجَـوْدَِة بِضـاعَتِه          وَبذلَِك اكَْتسَـَب الَْعـمُّ صـالح مَ       
.»وَإلخْالصِِه في عَمَلِِه وَنظافَتِِه وَحُبِِّه لِآلخرين

أَنـا أُحِـبُّ الَْأشْـیاَء النَّظِیَفـةَ، ال أُحِـبُّ      ..تُعْجِبُني نظافُة الْعَمِّ صـالح    «
.»..الَْحشَراتِ، ال أُِحبُّ الذُّباَب وَطَنینَُه الْمُزعِج

ي                الْ« عَمُّ صَالح ال َيسْمَُح لِذُباَبـٍة بـاالقْتِرابِ، ألَنَّـُه يَحَْفـُظ الْحَلْـوى ـف
.»..مَكاٍن مُحْكَِم الْإِغْالِق

.»..اقْتَرَب الْعَمُّ صَالح مَِن النَّافِذَِة تُرى مَاذا يُريُد مِنِّي«
ٌض يـا يُوسُـفُ؟       «:قَاَل دََخـَل جَمیـُع ُطـالِب مَدَْرسَـتِكَ       !ھَْل أَْنَت مَـري

.»!!فُصُولَھُْم وَأَْنَت ال تَزاُل في بَیْتَِك
.»أَعجَبَني ھذا الصباُح الجمیُل«:قال يوُسف

َأسْرِْع إِلى مَدَْرستِك، مـا عَرَفُْتـَك       ..ھیَّا يا يُوُسفُ  «:قاَل الْعَمُّ صالح  
.»..إِال َنشِیطًا

.»سَأَنْزُِل حَاًال..حاضِْر يا عَمِّ صالح«:قاَل يوُسف
ارْكُـْض كَـیَْال تَتَـأَخَّر      ..ھَیَّـا «:وُسُف مِْن بَیْتِهِ، قَاَل الَْعـمُّ َصـالح       خَرََج يُ 

.»أَكْثََر
لَْم يَھْتَّم يُوسف بِكَالِم الْعَمِّ َصـالحٍ، وَأَخْـرََج ِمـْن جَیْبـِِه وَرَقـًَة نَقْدِيَّـًة                 

...يُرِيُد أَْن َيشْتَِري قِطْعََة حَلَْوى
مُتَأَخٌِّر عَْن مَدَْرسَتَِك وَتُرِيُد أَيْضًا أَْن تُضَیَِّع وَقْتًا     أَْنَت  «:قَاَل الْعَمُّ صَالح  

!إِضَافِیا بِأَكِْل الْحَلَْوى؟
لَْن أَبِیعََك أَيََّة قِطْعَِة حَلْوى، وَلَْو دَفَعْـَت لِـي ثَمَنـًا مُضَـاعَفاً، سَـأَمْنَُع                

.»انِیًةعَنَْك الْحَلْوى اللَّذِيذََة حَتَّى ال تَتَأَخَّر مَرًَّة َث
أَنْـَت  ..ھـذا أَمـٌْر ال يھُمُّنِـي      «:فُوِجىَء يُوسُـُف بِمَوْقِـِف الَْعـمِّ َصـالحٍ        

، وَلمَّـا َھـمَّ بالـذِّھاب،       »سأشتري ِمـْن مَكـاٍن آخـر      ..الَِّذي سَتَْخسِرُ 
أَعِـدَُك أَنَّنِـي سَـأُعْطِیَك غَـدًا أَكْبـََر قِطْعـَِة            «:قَال الْعَمُّ َصـالح بِھُـدوءٍ     

.»افَأًَة لََك لَْو خَرَْجَت إِلى الْمَدَْرسَِة ِفي وَْقٍت مُبَكٍِّرحَلَْوى مَُك
َال أَحْتَـاُج لِأَيَّـِة قِطْعـَِة       «:يُوُسُف غَضِـَب جِـدا ِمـَن الَْعـمِّ َصـالحٍ، قَـالَ            

لَْن َأشْتَِري مِنَْك شَـیئًا بَعـَْد الْیَـومِ، ابْتَعـِْد َعـْن             ..حَلَْوى تَأْتِیني مِنْكَ  
.»َف أَطُْلُب مِْن كُلِّ أَصْدِقَاِئي أَال َيشْتَرُوا مِنَْكطَرِيِقي، سَْو



تََبسََّم الْعَمُّ صَالَحٍ، وَوَعَدَُه بِقِطْعَتَیِْن مَِن الْحَلَْوى لَو الْتَزََم بِمَـا طَلَبـَُه             
ى َنشَـاطِهِ، والثَانَِیـِة لِیُعَرِّفـُُه أَنَّـُه يُحِبُّـُه             :مِنُْه الْأُولى مُكَافَـأَة لـَُه عَـل

.يَھْتَمُّ بِِه أَكْثََر مَِن الْماِلَو
كَیْـَف يَتَـدَخَُّل    ..مَا أَثَْقـَل دَمَّ بَـائِِع الْحَلـَْوى       «:قَاَل يُوُسُف ِفي نَْفسِهِ   

.»أَفْعَُل مَا َأشَاُء..في شُؤوني أَنَا حُرٌّ
َس َمسْؤُوًال عَنِّي     « َس أَِبي وَلَْی امَة كَْیَف يَمْلُِك ھـذِِه االبِْتَسـ     ..إِنَُّه لَْی

.»..وَيَظَلُّ يَبَْتسُِم وَقَْد قُْلُت لَُه ذَلَك
..سَار يُوُسف إِلى الْمَدَْرسَِة بِھُدُوٍء

...قََضى نَھَارَُه يُفَكِّرُ، صُورَُة الْعَمِّ صَلَاح وَھُو يَبَْتسُِم لَْم تُفَاِرْق خَیَالَـهُ          
شـَـیْئاً، يُرِيــُد أَْن ھــذَا الرَّجُــُل الْفَقِیــُر الِْمْســكِینُ، الَّــِذي َال يَمْلِــُك   «

:وَصَاَر يُرَدُِّد فِـي قَلْبِـهِ     »!يُعْطِیني قِطْعَتَیِْن مَِن الْحَلَْوى دُوَن مُقَابِلٍ؟     
.»َال شَكَّ أَنَُّه يُحِبُِّني«

ٌص عَلى الْعِلِْم رَْغـَم أَنَّـُه َال يَعْـرُِف                شَعَُر يُوُسُف أَنَّ بَائَِع الْحَلَْوى حَرِي
ابَةَ، يُرِيُد لِلْصِّغار أَْن يَتَعَلَّمُوا، لِأَنَُّه يُِحبُّ الْعِلَْم كَمَا يَقُـوُل           الْقِرَاءََة وَالْكِتَ 

دَائِمــاً، حَتَّــى إِنَّــُه يَطْلُــُب مِــَن التَّالمِیــِذ أَحْیَانــًا أَْن يُعَلِّمـُـوُه الْقـِـرَاءَة    
.»..وَالْكِتَابَة

یفـًا نَصُـوحاً، كَیْـف أَرُدُّ       لَقَْد كَاَن الَْعـمُّ َصـالٍح كَريمـًا لَطِ        «:قَاَل يُوُسفُ 
ھَــْل سـَـیَقْبَُل  ..لََقــْد فَعَلَــُت خَطــًَأ َجسـِـیماً   !إِْحسـَـانَُه بِالِْإسـَـاءَةِ؟ 

.»..إِنَُّه طَیُِّب الْقَْلِب..اعْتِذَاِري؟ بِالتَّأْكِیِد سَیَقْبَلُُه
..ظَلَّ يُوُسُف طَوَاَل الْیَوِْم َمشْغُوَل الْفِكِْر

وَاِم الْمَدَْرسـَِة خَـرََج يُوسُـُف ُمسْـرِعًا لِیَعْتَـذَِر ِمـَن الَْعـمِّ               بَعَْد انْتِھَاِء دَ  
صَالَحٍ، الَِّذي كَاَن غَالِبـًا مَـا يَقِـُف بِعَرَبَتـِِه وَصُـنْدُوقِِه الزُّجَـاِجيِّ أَمَـاَم                 

.مَدْخَِل الْمَدَْرسَِة
..الْعَمُّ صَالٍح لَْم يَكُْن مَوْجُودًا ِفي مَكَانِِه الْمُعْتَاِد

ى الْبَیْـِت حَزِينـًا لِأَنَّـُه َلـْم يَـتَمَكَّْن ِمـَن االعْتِـذَاِر لِلَْعـمِّ            عَاَد يُوُسُف إِـل
لَقَْد كَاَن الْعَمُّ صَالٍَح أَفْضََل مِنِّي رَغَْم أَنِّي كُْنُت قَاسِیًا مَعَُه           «:صَالِح

 كُلُّ مَـا يُرِيـدُُه      فَقَْد كَان لَطِیفًا مَِعي، لَْم يَقُْل كَلِمًَة وَاحِدًَة تُزْعِجُِني،        
رَْغــَم فَقـْـرِِه الشَّــدِيِد سـَـیُكَافِئُِني لــَِو الْتَزَمْــُت بـِـأَمٍْر ھــَُو ..مَصـْـلَحَِتي

.»!كَْم أَخْطَأُْت ِفي حَقِّكَ؟..ِمسْكِیٌن يا عَمِّ صَالح..وَاِجٌب عََليَّ
.ظَلَّ يُوُسُف عَلى ھذِِه الْحَاِل طَوَاَل النَّھَاِر

ى فِرَاشـِِه      ..َر دُرُوسُـه وَأَكَْمـَل جَمِیـَع وَاجِبَاِتـهِ        بَعَْد أَْن ذَاَكـ    ذَھَـَب إِـل
.وَغَِرَق ِفي نَوٍْم عَمِیٍق

ِفي صَبَاِح الْیَوِْم التَّاِلي، قَاَم يُوُسُف مِْن فِرَاشِِه مُبَكِّراً، جَھََّز نَْفسـَُه            
ي الطَّرِيقِ، وَقَـَف    بَِنشَاطٍ، خَرََج إِلى مَدَْرسَتِهِ، لَْم يَجِِد الْعَمُّ صَالٍَح فِ        

الَْعـمُّ َصـالٍَح    ..رَاَح يَنْظُُر ِفي ُكـلِّ اتِّجَـاهٍ      ..يُوُسُف أَمَاَم بَاَب الْمَدَْرسَةِ   
.لَْم يَظْھَرْ، دَخَل الْمَدَْرسََة كَیْال يَتَأَخَّر عَْن صَفِِّه



قَـرََّر  ...الَِّحبَعَْد انْتِھَاِء الْمَدَْرسَِة كَـاَن الطُّـالُب َيسْـأَلُوَن َعـِن الَْعـمِّ صَـ        
.يُوُسُف أَْن َيسْأََل عَنُْه ِفي بَیْتِِه

الْعَّم صَالٍَح َيسْكُُن ِفي سِرْدَاِب بَْیٍت قَدِيٍم ھَُو وَزَوْجَتـُُه الْعَجُـوزُ، َلـْم              
ُس يَقُولُـونَ       إِنَّ ابْنَھُمَـا الْوَحِیـَد مَـاَت مُنـُْذ         «:يَكُْن عِنْدَھُمَا أَوْالَدٌ، النَّـا

.»زَمٍَن بَعِیٍد
:فَتََحْت لَُه امْـرَأٌَة عَجُـوزٌ، سَـأَلَھَا       ...قَرََع يُوُسُف بَاَب بَْیِت الْعَمِّ صَالح     

.»أَيَْن الْعَمُّ صَالَحٍ؟«
.»وَحَرَارَتُُه مُرْتَفِعٌَة جِدا...إِنَُّه مَرِيٌض«:قَاَلْت بِحُزٍْن

.»لِمَاذَا لَْم يَذَْھْب إِلى الُْمسَْتشَْفى؟«:قَاَل
وَھَُو َال َيسْتَطِیُع الْوُقُوَف عََلى قَدَمَیـِْه  ..أَنَا كَبِیرٌَة في السِّنِّ  «:قَاَلْت

.»مِْن شِدَِّة الْمََرِض
ــذِيَن نَقَُلـــوُه إِلـــى      َأْســـرََع يُوسـُــُف وَاتَّصَـــَل بِرَِجـــاِل الِْإْســـعَاِف الـَّ

 بُدَّ أَْن يَظَلَّ يَوْمَیِْن الُْمسَْتشَْفى حَْیُث قَاَم الْأَطِّبَاُء بِمُعَالَجَتِهِ، قَالُوا الَ     
ِفي الُْمسَْتشَْفى، وَعَلَیِْه أَْن يَرْتَاَح ِفي الْمَنْزِِل ُأسْـبُوعًا كَـامًِال قَْبـَل             

.أَْن يَعُوَد إِلى الْعَمَِل
ِض بَائِِع الْحَلَْوى ِفي جَمِیِع أَنْحَاِء الَْحيِّ         قَرََّر يُوسُـُف   ...انَْتشََر خَبَُر مََر

 جَْمــَع مَصـْـرُوفِھِم الْیـَـوِْميِّ وَتَقْدِيِمــِه لِلَْعــمِّ َصــالَح حَتَّــى   وَأَْصــدِقَاؤُُه
جَمَعُـوا نُقُـودَھُمْ، وَكَلَّفُـوا يُوسُـَف أَْن يُنَفِّـذ           ...َيشَْفى وَيعُوُد لِلْعََمـلِ   

.الْمُھِمََّة
رِحَـا  َف..ِفي الَْمسَاِء عَاَد يُوُسُف إِلى بَیْتِـهِ، أَخْبـََر وَالِدَيـِْه بِمَـا حَـدَثَ              

رَاحُوا جَمِیعـًا يَـدْعُوَن   ..جِدا بِإنْقَاِذ الْعَمِّ صَالَح وَتَعَاوُِن جَمِیِع أَصْدِقَائِهِ  
.لَُه بِالشِّفَاِء

.دَخََل يُوُسُف غُرْفَتَهُ، ذَاكََر دُرُوسَُه ثُمَّ نَاَم مِْن شِدَِّة التََّعِب
فُوِجىَء ...رًا إِلى الْمَدَْرسَةِ  ِفي صَبَاِح الْیَوِم التَّاِلي خَرََج يُوُسُف مُبَكِّ      

بِالْعَمِّ صَالٍح أَمَاَم مَدْخَِل بَیْتِهِ، يَحْمُِل قِطْعَتَیِن كَبِیرَتَیِْن مَِن الْحَلـَْوى،      
لَقَْد كُنْـُت مُتَأَكِّـدًا أَنَّـَك َلـْن تَتَـأَخََّر مَـرًَّة ثَانِیـًة َعـِن                «:قَاَل الْعَمُّ صَالَحٍ  

.»ضَرُْت إِلى ھُنَا وَانْتَظَرْتَُكالْمَدَْرسَةِ، لِذلَِك َح
الَحــَظ الَْعــمُّ َصــالَح دَمَْعــًة َتسـْـقُُط عَلــى َخــدِّ يُوسُــفَ، سـَـأَلَُه َعــِن   

لَقــَْد حَلُمْــُت ِبــَك ھــذِِه اللَّیْلـَـة؛ لََقــد كـَـان كَابوســًا «:قـَـاَل..السَّــَبِب
.»مريعًا

.حََكى لَُه يُوُسف حِكَاية الْحُلِْم
:ح َوسَأَلَُهضَحَِك الْعَمُّ صََال

َھــْل سـَـتَفْعَُل مِثْلَمـَـا فَعَلْــَت فِــي مَنَامِــَك لــَْو وََقــع ذَلِــَك لِــي فِــي  «
.»الْحَقِیقَةِ؟



َال نَتَمَنَّى َلـَك إِالَّ الصِّـحََّة وَالْعَافَِیـةَ، آسِـُف يَـا       «:قَاَل يُوُسُف بِال تَرَدُّدٍ   
أَنِّي لَْن أَتَأَخََّر مَرًَّة أُخْـرَى      أَعِدَُك  ..لَقَْد أَخْطَأُت ِفي حَقِّكَ   ..عَمِّ صَالح 

.»عَِن الْمَدَْرسَِة
ى الْمَدَْرَسـِة الْـآنَ        «:قَاَل الْعَمُّ صَالَح   قَْبـَل أَْن يَتَـأَخََّر     ..ھَیَّا اذْھَـْب إِـل

.»الْوَْقُت
َس الَْعــمِّ َصــالٍَح ُثــمَّ مَضَــى ُمسـْـرِعًا إِلــى     اقْتـَـرََب يُوسُــُف وَقَبَّــَل رَْأ

.الْمَدَْرسَِة

..كَاَن أَِبي طَبِیْبًَا

لَْم تَصِـلْھَا الْكَھْرَبَـاُء إالَّ      ...لَْم تَصِلْھا الطُّرُقَاُت الْمُعَبَّدَةُ   ..قَرْيَِتْي بَعِیدَةٌ 
..ِفي اْلسَّنَوَاِت األَخِیْرَِة

یٍَّة تُحِیُْط بِھا بُیُـوٌْت مُبَعْثَـرٌَة بَِعشْـوَائِ       ..في َوسَِط الْقَرْيَِة عَیُْن ماٍء بَاردٍ     
..مِْن كُلِّ جَاِنٍب

ُس ُبسَطَاٌء كَمَا كَانُوا..بُیُوُت الطِّیِْن َال تَزَاُل كَمَا كَاَنْت ..الْنَّا
الشَّبَاُب غَـادَرُوا إمَّـا لِلْدِّرَاسـَِة وإمـا         ..أَغَْلُب سُكَّانِھا مِْن كِبَاِر السِّنِ    

نَاسَـبَاتِ، السَّـعیدَِة مِنْھَـا    يُعُودُوَن إِلَیْھَـا فِـْي الْعُُطـالَِت والْمُ       ..لِلْعَمَِل
..وَالْحَزِينَِة

حَیْـُث يَعَْمـُل أَبِـي    ..أمَّا أنا فَقَْد وُلِـدُْت فِـي الْعَاِصـمَِة وَِعشْـُت فِیھـا        
مُـدَرَّجَاُت  ..اشْتَھَرَ، تَنَاَفَسْت عَلَیـِْه الُْمسَْتشْـفَیَاِت الْكُبـَْرى       ...طَبیبًا

ِس الجَامِعِیَِّة ..الْتَّدْرِي
دََرسْــُت فــي أَْحسَــِن مَدَاِرِســھا،  ..ُت فــي الْعَاِصــمَِة الْكَبِیــرَةِ َنشــَْأ

..ذَھَْبُت إِلى أَفْضَِل األَمَاكِِن فِیھا..حَصَلُت عََلى أَفْضَِل تَعْلِیٍم
أَتَوَجَّـُه  ..أَتَخَلَّى عَْن كُلِّ ذَِلـكَ    ..في نِھَايَِة كُلِّ ُأسْبوٍع تَقْرِيْباً    ..لَكِنِّي

ِبي وَأُمِّي فِـي رِحْلـٍَة طَوِيْلـٍَة َتسْـتَغِْرُق سَـاعَاتٍ، َنسْـتَخْدُِم              بِرِفْقَِة أَ 
الْقِطَارَ، ُثـمَّ سَـیَّارََة األُجْـرَةِ، وَأَخِیـرًا َنسْـتَخْدُِم الـدَّوَابَ، لِـأَنَّ الْطُّـرَُق                 

.الْمُعَبَّدََة لَْم تَكُْن قَْد وَصََلْت إِلى قَرْيَِتي بَعُْد
..حَتَّى أَصْبََح ذَلَِك شَیْئًا مِنِّياعْتَدُْت عََلى ذَلَِك 

أُمِّي تُجَھُِّز حَاجَاِت   ..يَعُوُْد أَِبي مِْن عَمَلِهِ   ..أَعُوُْد مَِن الْمَدَْرسَِة ظُھْراً   
..ِفي الَْمسَاِء نَكُوُْن ِفي الْقَرْيَِة..السَّفَِر

..ا َمسَـاَء ُكـلِّ أَرْبِعَـاءِ      يَنْتَظِرُونَنَـ ..أَھُْل الْقَرْيَِة اعْتَادُوا عََلى ذَلَِك أَيْضًـا      
أَبِـي يُحِـبُّ طَعَـاَم الْقَرْيـَِة        ..يُجَھِّزُوَن لَنَا الْطَّعَاَم الْمُصَنَِّع ِفي بُیُـوتِھِمْ      

..الصِِّحيِّ اللَّذِيَذ
بَعـَْد وُصُـولِنَا إلَـى      ..أَكْثَُر ِمـْن أَرَْبـِع سَـاعَاٍت نَقْضِـیھَا عَلَـى الْطَّرِيْـقِ            

قَُل أَِبي فَوْرًَا إِلى عِیَادٍَة مُالَصِـقٍَة أَعَـدَّھَا خِصِّیْصًـا لِأَْھـِل             الْمَنْزِلِ، يَنْتَ 
..يَتَفَقَُّد حَالَھا..الْقَرْيَِة



..َعــْن تَعْقـَـیِْم األَدَوَاِت واإلِبـَـرْ )أمَّ قَاِســْم(َيسـْـأَُل الخَالــَة ..نَظَافَتَھـَـا
تُجَھِّـُز  ..الَِّتي تُحَضُِّر الْمَنْزَِليَطْمَئِنُّ مَِن الخَالَِة عَْن كُلِّ َشيْءٍ، فَِھَي   

يَتَأكَُّد أَنَّ الْأُمُوَر عََلى مَا     ..تُخْبُِر أَِبي عَْن صِحَِّة أَھِْل الْقَرْيَةِ     ...العِیَادََة
يَقُـوُْل لِـأُمِّي جُمْلـًَة    ..يُعُوُْد إِلى البَیْـِت لِتَنَـاوُِل طَعَـاِم الَْعشَـاءِ         ..يُرَاُم

َنسـْـتَیْقُِظ صـَـبَاحًا ...لِنـَـنَْم اآلَن..نــا يَوْمـَـاِن مُرْھِقـَـاِنأَمَاَم«:حَفَظْتُھــا
.»..بَِنشَاٍط وافٍِر

نَعُوُْد َمسَاَء الْجُمُعَِة إلى الْعَاِصـمَِة بِفَـرٍَح        ..نَقِْضي يَوْمَیِْن ِفي الْقَرْيَةِ   
..أَكْبََر وسَعَادٍَة َال تُوَْصُف

َال يَأْخُُذ مَِن الْمَرَْضى قِْرشـًا      .ِبي مَجَّانِیَّةٌ عِیادَُة أَ ..أَھُْل قَرْيَِتي فُقُرَاءُ  
..واحِدًَا

يُجِْري لَُھـُم العَمَلِیَّـاِت الْجِرَاحِیَّـة، َمـْن         ..يُعْطِیھُُم الْدَّوَاءُ ..ُيسَاعِدُھُْم
يُدْخُِلــُه ..يَحـْـتَْج مـِـنْھُْم إِلــى عِنَاَيــٍة خَاصَّــٍة يُْرسـِـلُُه إِلــى الْعَاِصــمَةِ  

ّصالُْمسَْتشَْف ..ى عََلى ِحسَابِِه الخَا
بِاسـْـتِثْنَاِء حـَـاالٍَت ..تَمْضِــي عُُطــالَُت اُألسـْـبُوِع غَالِبــًا بِاْنشـِـغَاٍل تـَـامٍ 

خَاصَّةٍ، يَضْطَُّر فِیھا أَِبي لِلْبَقَاِء في العَاصِـمَةِ، أو لِْلسَّـفَِر لِلُْمشَـارَكَِة          
ي          بِّ  في مُـؤْتَمَرٍ، أو لِالطِّـالَِع عَلَـى تَطَـوٍُّر مـا ـف لَكِنَّـُه  ... مَجَـاِل الطـِّ

ُص أَيَّامــًا إضـَـافِیًَّة لِلْقَرْيـَـةِ، يَتْرُكُنــا أنــا وأُمِّــي فــي  عِنـْـدَمَا يَعـُـوُْد يُخَصِّــ
..العَاصِمَِة مِْن أَجِْل مُتَابَعَِة دِرَاسَِتي

..أَحْبَْبُت أَِبي
َص في عَمَلِِه ..اًء وََال شَكُورًالَْم يَنْتَظِْر جََز..صََدَق في تَعَامُلِِه..أَخَْل

الْعَامِلُوَْن في الُْمسَْتشَْفى، يَظُنُّـوَن أَنَّ أَبِـي        ...الْمُمَرِّضُوَن..األَطِبَّاُء
ِس والجُمُعَِة مِْن أَجِْل الرَّاحَِة والْاسْتِجْمَامِ        لَْم ..يَخْتَِفي يَوَْمْي الْخَمِی

.ايُخْبِْر أَحَدًا عَْن أَفْعَالِِه الَِّتي أَفْخُُر بِِھ
..عوَّدَِني أَِبي عََلى ذَلَِك

أُنَظِّـُم  ..أَتَوَجَُّه إلى الْعِیَادَِة لُِأسَـاعِدَُه فِـي الْعََمـلِ       ..أَخْرُُج مَعَُه رَاضِیَاً  
أُقَدُِّم مَْن يَحْتَـاُج    ..أَكُْتُب اَألسْمَاءَ ..أَضْبُِط الْمَوَاعِیدَ ..دُخُوَل الْمَرَْضى 
..إلى عِالٍَج فَوِْريٍّ

..عَاشَــْت سـَـعِیْدًَة سـَـعِیْدًَة..َلــْم َتشْــُك فِــي حَیَاتِھــا .. أَيْضـًـاأُمِّــي
..َتسْبِقُنَا إلى العِیَادَِة

..تُعَقِّــُم األَدَوَاَت..تُرَتِّــُب األَوْرَاَق)..أّم قاســم(تُنَظِّفُھــا َمــِع الْخَاَلــِة  
ٍش ضـَـاحٍِك ..ي بـِـأَِبيفَخـُـورٌَة مِثْلِــ..َتسـْـتَقْبُِل الْمَرْضَــى بِوَجــٍْه َبشـُـو

تَفْرَُح عِنْدَمَا تََرى مَرِيضًا يَخْرُُج مَِن الْعِیَادَِة رافِعًَا يَدَيْهِ؛ يَدْعُو لِـأَِبي أَْن             
ِض واألَوْجَاِع ..يَحْفَظَُه مَِن األَمْرَا

ُص أَبـِــي َصـــبَاَح الجُمُعَـــِة لَِیـــزُوَر بُُیـــوَْت الْمَرْضـَــى الَّـــذِيَن َال   يُخَصِّـــ
أَتَنَقَُّل مَعـَُه ِمـْن بَیْـٍت إلَـى بَیْـتٍ،           ..ھَاَب إلى العِیَادَةِ  َيسْتَطِیعُوَن الذَّ 

ى مَوْعـَِد الْصَّـالَةِ          ى      ..نَظَلُّ عََلى ھَذِِه الحَاْل حَتـَّ َنسـِْبُق المـؤذَِّن إِـل



..َيشْـكُرُونَهُ ..الَْمسْجِدِ، نَجُِد أَھَْل الْقَرْيَة بِانْتِظَـاِر أَبِـي، يُرَحِّبُـوَن ِبـهِ           
..»َال شُكَْر عََلى وَاِجٍب«:يَقُوُْل لَھُْم...ِبيَيسْتَِحي َأ

ي يـا عَمّـي، يـا         ..ادُْع ِلي يـا جَـدِّي     «:يُتَمْتُِم بِصَوٍْت مُنْخَِفضٍ   إدُْع ـل
.»..ادْعُوا لَنَا بِالْخَیِْر..ادُْع لي..أَِخي

..أَحْبَْبُت أِبي
َش عُمــِْري كُلَّــُه حـَـامًِال حَقِیْبََتــهُ  أَتَنَقَّــُل مََعــُه لـِـأَرى  ..وَدَدُْت أْن أعــِْی

ِس ..َأسْمَُع األَْلسِنََة تَدْعُو لَُه..الَْبسْمََة عََلى وُجُوِه الْنَّا
..ِعْشُت سَعِیدًا سَعِیدًا..كُْنُت فَخُوْرًا جِدا بِمَا يَفْعَُل

..رَفَْضُت ھذِِه الحَیَاُة القَاسِیَُة..ِفي البَدِْء
أََال َأسْتَِحقُّ ِقْسـطًا    ! نَفْعَُل ھَذَا كُلَّ ُأسْبوعٍ؟    لِمَاذَا..أَِبي«:َتسَاءَْلُت

مِْن الْرَّاحَةِ، بَعـَْد عَنَـاِء ُأسْـبُوٍع كَاِمـٍل ِمـَن الْدِّرَاَسـِة والْحِْفـِظ وَوَجـَِع                  
سِ؟ ى الَْمسْـرَحِ   ..أُرِيُْد الْذَّھَاَب إلى السِّـیْنِمَا    !الرَّْأ ى الْبَحْـرِ   ..إـل ..إـل

.»!..قائي؟أََلْسُت مِثَْل أَصِْد
َش..لَْم يَكُْن أَِبي رَجًُال قاسِیًا ..َال يُِحبُّ الْنقَا

:يَقُوُل بِھُدُوٍء
نـُـدَاوي ..فَرْحـَُة أَْھـُل الْقَرْيـَِة بِوُجُودِنـَـا بَیْـنَھُْم أَكْبـَُر ِمــْن ُكـلِّ فَرْحَـةٍ       «

.»..نَْمسَُح دُمُوعَھُْم..آالَمَھُْم
:أَقوُل

.»! أَْن أَفْرََح مِثْلَھُمْ؟أََال َأسْتَِحقُّ..وَأَنَا«
سِ؟«:يُجیُب .»أَال َتشْعُُر بِالْفَرَِح عِنْدَمَا تَدْخُُل الْفَرْحَُة إلى قُلُوب النَّا

ي                   ي كَثِیـراً، ومُعْجَـٌب بـِِه وَبِأَعْمَالِـهِ، لَكِنـِّ في الحقیقةِ، أنـا أُحِـبُّ أَـب
بَّمَا كاَنْت حَـاجَِتي    َأشْعُُر ِبَشيٍء في داخِِلي َيشُدُِّني إلى اللَِّعبِ، رُ       

.الْفِطْرِيَِّة لِالخْتِالَِط مََع مَْن ھُْم في مِثِْل سِنِّي
ي العَطَـاِء وَفِـي إسْـعَاِد            :تَقُوُل أُمِّي  يا بَُنيّ، إِنَّ الْمُتْعََة الحَقِیقِیَّـَة ـف

ي بُِمشَـارَكَتِهِ                 اآلخَرِيَن وإنِّي َأشْكُُر اللَّـَه ُثـمَّ والِـدََك الَّـِذي َسـمََح ـل
.»بإسْعَاِد اآلخريْن
:ھُنا قُْلُت لِأَبي

..أَحْتَاُج إلى عُطْلٍَة ُأسْبُوعِیٍَّة حَقِیْقِیَّة«
.»!أََال يَحْتَاُج َجسَدَُك إلى راحَةٍ؟..وأنَت يا أبي

راحَتي عِنْدَما أرى الَّـذِيَن َنشَـأُْت بَیْـنَھُْم يَعِیشُـوَن ِبـَال آالٍم               «:يقوُل
.».. ُمسَاعَدَتِھِْمراحَِتي في..وأَوْجَاٍع

.»!!أَْنَت َلْسَت َمسْؤوًال عَنْھُْم«:أقوُل
:يَقُوُل..يَحْزَُن أَِبي

قَرْيَتِـي  ..لُِكـلٍّ مِـنْھُْم فَْضـٌل عَلَـيَّ       !أَلَْیسُوا ُھـْم أَھْلِـي؟    !كَْیَف ال؟ «
.»..وأَھْلُھا ھُْم عائِلَِتي..ِھَي وَطَِني الصَّغیُر
:قاَل..يَّاُه أَخْبَرَِني أَِبي مَرًَّة بِأَمٍْر ما كُْنُت أَعْرِفُُهوَلِكَثْرَِة مُنَاَقشَِتي إ



..كنــُت َصــغیراً ..أَھْــُل القَرَْيــِة وَقَُفــوا مَعِــي عِْنــدَما مـَـاَت َجــدُّكَ    «
ي     ..تابَْعُت دِراسَتي ..ساعَدُوِني جَمَعُـوا لِـَي    ..سـاعَدُوِني أنـا وأُمـِّ

ى الْمَدِينـَِة حَ        بْ     المَاَْل لِأَذْھَـَب إـل ي    ..یْـُث دََرسْـُت الطـِّ اسْـتَمَرّوا ـف
.»..ُمسَاعَدَِتي حَتَّى نِْلُت مِنْحًَة وُمسَاعَدًَة مَِن الْجَامِعَِة

:تابََع حَدِيثَُه قاًال..َمسََح أَبي دَمْعًَة سَاَلْت عََلى خَدِِّه
ي، رَحِمـَُه اللَّـهُ، عِنْـدَما أَصَـابَُه الْمـََرضُ              « أََال ..جَـدَّتُكَ ..وَقَفوا مـَع أـب

أَكْرَمَھــا أَْھــُل ...صـَـبَرَْت..تَحمَّلَــْت..رَحِمَھـَـا اللَّــهُ، عَانَــتْ ..َتــذْكُرُھَا
.»!أََال َيسْتَِحقُّ ھَؤُالَُء بَعْضًا مِمّا أَعْطُوِني؟..القَرْيَِة
:أَضَاَف

ى           ..وفَوَْق ذَلَِك يا بَُنيَّ   « َس مِْن وَاجِِبي ُمسَـاعَدَُة َمـْن يَحْتَـاُج إـل أَلَْی
.»!ُمسَاعَدَِتي؟

َس يا بَُنيَّ أنَّ ُمسَاعَدََة اآلخَريَن أَفْضَُل َشيٍْء يُمْكُِن أْن نَفْعَلَُه            « َال تَْن
.»..في حَیَاتِنَا

..نَعَْم فَرِْحُت..فَرِْحُت
أَصْـبََحْت  ..بِعَطَائِِه..بِوَفَائِِه..شَعَرُْت بإْحسَاسِهِ ..فَھِْمُت مُعَانَاَة أبي  

..ھَاِب إلى القَرْيَِة في عُطْلَِة نِھَايـَِة اُألسْـبوِع مُتْعـٌَة كَبِیـرَةٌ            رِحْلَُة الذَّ 
..أَنْتَظِرُھا بِفَارِِغ الصَّبِْر

..مََضِت األَيَّاُم عََلى ھذِِه الحَاُل
..حتَّى جَاَء الیَوُْم الَِّذي بَكَْیُت فِیِْه

..بََكْت أُمِّي كَمَا لَْم يَبِْك أَحٌَد مِْن قَبُْل
..الْیَوُْم الَِّذي بََكْت فِیِْه القَرْيَُة كُلُّھَاجَاَء 

...َمـألوا األَدْرَاجَ  ..َلـْم يَتَّسـِْع بَیْتُنَـا     ..جَاَء أَْھـُل الْقَرْيـَِة كِبَـارًا وصِـغَاراً        
يَـدْعُوَن  ..الَْمسْجُِد أَيْضًا ازْدَحََم بالْمُصَلِّینِ   ..اْلشَّارَِع..مَدْخَُل العِمَارَةَ 

َس أَھُْل القَرْيَِة عَلَـى حَْمـِل نَْعشِـهِ        ...حْمَِةلَُه بِالْرَّ  ي    ..تَنَاَف نَقَلُـوُه ـف
ى مَـدَافِِن قَرْيَتِنَـا         دَفَنُـوُه ھُنَـاكَ، تِْلـَك كانَـْت آخـُر          ..مَوِْكٍب مَھِیْـٍب إـل

..وصَايا أَبي
ِس العَـزَاءِ،              ..كُْنُت فَخُـورًا بِـأَبي     ي مَجْلِـ صَـاَر حـديُث أَْھـِل الْقَرْيـَِة ـف

ي     ..أَخْبَروا الْمُغَـزِّينَ  ...جِیرَاِني..بَروا أَصْدِقَائي أَْخ أَخْبَـرُوا أَصْـدِقَاء أـب
..إلى أيَن كاَن أبي يَذَْھُب في عُطْلـَِة نِھَايـَِة اُألسْـبوعِ           ..مَِن الْأَطِبَّاءِ 

حََة وأنَُّه كاَن يُنِْفُق الْكَثیَر مَِن الْجُھِْد والْوَْقِت والْمَاِل حتَّى يُدْخَِل الفَرْ         
.إلى قُلُوبِھِْم
.»..َخسَارٌَة َال تُعَوَُّض«:قالوا..تَرَحَّمُوا عَلَیِْه
..مََضِت األَيَّاُم

..تَزَوَّْجُت..تَخَرَّْجُت في الجَامِعَِة..كَبِرُْت
..أَصْبََح عِنِْدي أَوْالٌَد

..دَِة أَبيإلى عِیَا..أَذَْھُب في عُطْلَِة نِھَايَِة كُلِّ ُأسْبوٍع إلى قَرْيَِتي



)..أمُّ قاسم(ابْنَُة الخَالَِة ..أَوْالَِدي..ُتسَاعِدُني زَوْجَِتي
:أَقوُل بَعَْد تَنَاوُِل طَعَاَم َعشَاِء يَوِْم األَرْبِعَاِء

..»َنسْتَیْقُِظ صَبَاحًا بَِنشَاٍط وافٍِر..لِنَنَْم اآلَن..أَمَامَنَا يَوْمَاِن مُرْھِقَاِن«
رَِحـَم اللَّـُه    «:كلَّما رآني أَھُْل الْقَرْيَِة قـالوا     ..َل أبي أنا اآلَن طبیٌب مث   

.»..مَْن خَلََّف مَا مَاَت..أَبَاَك
.أُريُد أْن يَفْخََر بي أَوْالَِدي كَمَا فَخَرُْت بِأَِبي..فَخَرُْت بِأَِبي حَیا ومَیْتًَا

شَھْد واألَطْبَاُق الْمُتََكسِّرَة

..ى األَبْوَاِبالْعَاُم الدِّراِسيُّ عََل
..شَھْد َتسْتَعِدُّ لِمَرْحَلٍَة جَدِيْدٍَة

كاَنْت َتشْعُُر ِفي اَألسَابِیِْع األَخِیْرَِة مَِن السَّنَِة الْمَاضِیَِة أَنَّھا أَصْبََحْت          
..واالبْتِدَائِیَّة لِألَطْفَاِل..شَابَّةً، لِقُرِْب انْتِقَالِھا إلى الْمُتََوسِّطَِة

.ھْداسْتَعَدّت َش
..أَوْرَاقًا..أَقْالَمًا..ثِیَابًا..حَقِیْبًَة كَبِیْرًَة:جَھَّزَْت

أَيَّاٌم مَعْـدُودَاٌت وأَدُْخـُل األَوََّل مُتََوسِّـطْ، َفـَال يَعُـوُد أَحـٌَد              ..لَقَْد كَبِرْتُ «
.»يُعَامِلُِني كَطِفْلٍَة صَغِیْرٍَة

:شَھْد تُخَاِطُب نَْفسَھا في الْمِرآِة
بَعَْد سَـنَوَاٍت أَدُْخـُل     ..أُرِيُْد الْنَّجَاَح الْمُتَفَوِّقِ  ..ُس بِكُلِّ طَاقَِتي  سَأَدُْر«

مـا أَجَْمـَل أَْن يَكُـوَن اإلْنسَـاُن     ..الثَّانَوِيَّةَ، بَعَد الثَّانَوِيَّة أَدْخُُل الْجَامِعَـةَ    
.»!ِفي الجَامِعَِة

ُص ِفي ِطبِّ األَطْفَالِ   « ُس الْھَنَْدسََة مِْثـَل أَبِـي أَْو       رُبَّمَا أَدْ ..سَأَتَخَصَّ ُر
نََعــمْ، إِنَّھـَـا مِھْنــٌَة ..أو الْحُقـُـوِق لـِـأَكُوَن مُحَامِیَّــًة..الـْـأَدََب مِْثــَل أُمِّــْي

.»...رائِعَةٌ، أُدَافُِع فِیْھَا عَِن الْمَظْلُومِیَْن
:فَكَّرَْت شَھْد

َس الحُقــُْوق..ال..ال« سـَـأَكُوُْن ..كـُـوَْن مُحَامِیَّــةال أُرِْيــُد أَْن َأ..َلــْن أَدُْر
.»!مَْن يَعْلَمْ؟..مُدَرِّسًَة

وَبَْعــدَھَا يَصـِـیُْر ..الْمُِھــمُّ اآلَن أنَّنــي سـَـأَدْخُُل الْمَرْحََلــَة الْمُتََوسِّــطََة«
.»..خَیْرًا

..ابْتَعَدَْت شَھْد عَِن المِرآة
..اِءأُمُّھَا تُحَضُِّر طَعَاَم الغََد..دَخََلْت الْمَطْبََخ

وَصـَْلِت فِـي الْوَقْـِت المُنَاسِـبِ،        ..أَْھـًال بِـاُبْنَِتي الحَبِیْبَـة     :قَاَلِت األُمُّ 
..حَضِِّري األَطْبَاَق عََلى الْمَائِدَِة..ھیّا

:قَاَلْت شَھْد بِاسْتِنْكَاٍر شَدِيٍْد
ثُمَّ إِنِّي ما   ..اطِمَةلمَاذَا َال تَقُوُْم بِذَلَِك خَادِمَتُنَا فَ     ..أَنَا أَنْقُُل األَطْبَاقَ  «

.»..زِْلُت صَغِیْرًَة عََلى ھذِِه األَعْمَاِل



مُنـُْذ قَلِْیـٍل كـاَن صَـوْتُِك يُلَعِْلـُع فِـي            ..عَجَبًا!..صَغِیْرَةٌ؟..صَغِیْرٌَة«ــــ  
..صَوْتُِك وَصََل إَِلى الْمَطْـبَخِ    ..»أَنَا كَبِیْرَةٌ ..أَنَا كَبِیْرَةٌ «تَقُولِیَْن  ..الْبَْیِت

كَأَنَِّك تُلْقِـیَْن خِطَابـًا أَمَـاَم       ..كُْنِت تَتَحَدَّثِیَْن إِلى نَْفسِِك بِصَوٍْت مُرْتَفِعٍ     
.»جُمْھُوٍر كَبِیٍْر
:أَضَاَفِت األُمُّ

.»..ھَیَّا ال تَكُوِْني َكسُوْلًَة..ثُمَّ، فَاطِمََة َمشْغُولٌَة بَِغسِْل الطَّنَاجِِر«
..ألَطْبَاِق لِتَنْقُلَھا إِلى الطَّاوِلَِةاتَّجََھْت شَھُْد نَحَْو ا

:قَاَلِت األُمُّ
.»..احْمِِلي أَقَلَّ مِمّا َتسْتَطِیْعِیَْن حِمْلَُه..انْقُِلي األَطْبَاَق بِھُدُوٍء«

ِھَي ال تُطِْیُق أَعْمَـاَل     ..شَھُْد تُرِيُْد إنْھَاَء الْمُھِمَِّة بَِأسْرَِع وَْقٍت مُمْكِنٍ      
.الْمَنْزِِل

..حَاوََلْت نَقْلَھَا إِلى الْطَّاوِلَِة..مََلِت األَطْبَاُق دُفْعٌَة واحِدٌَةَح
ضِ    ..وَقََعْت..تَعَثَّرَْت..خُطْوَتَاِن..خَطْوٌَة ..سَقََطِت األَطْبَاُق عَلَـى األَْر

..أَصْبََحْت قِطَعًا مُتَنَاثِرًَة
..ِض شَھٍْد ِلسُوٍءخَوْفًا مِْن تَعَرُّ..ھَرََعِت األُمُّ وَالْخَادِمَُة
..َلـْم تَـتَكَلَّمْ   ..تَأَمََّلِت الْأُمُّ الْأَطْبَاَق الْمُتََكسِّـرَةَ    ..قَاَمْت شَھُْد ِبسَالَمٍ  

.لَْم تُعَاِقْب ابْنَتَھَا
:قَاَلْت لِفَاطِمَة

َت أطْفِئِـي الْنَّـاَر تَحَـ     ..جْمَِعي الْـأَجْزَاَء الْمُتَنَـاثِرَةَ    ..أَرْجُوِك يا فَاطِمَة  «
.»..سَأَذَْھُب إِلى غُرْفَِتي لِأَرْتَاَح..الطَّعَاِم

..َأسْرََعْت فَاطِمَة تَجْمَُع الْأَطْبَاَق الْمُتَنَاثِرََة..سَارَِت الْأُمُّ بِھُدُوٍء
..خَائِفٌَة مِْن غََضِب أُمِّھَا...كَاَنْت شَھُْد تُرَاِقُب ما يَحْدُُث

.........
..........

..فَتَحَــِت الـْـأُمُّ الْبـَـابَ ..، جـَـاَء الـْـأَُب فِــي وَقِْتــِه الْمُعْتـَـادِ  بَْعــَد قَلِیْــلٍ 
مـا رَأُْيـَك يـا زَوْجِـَي الْعَزِيـَْز أَْن       «:قَالَـتْ ..اسْتَقْبَلَتُْه بِابِْتسَامٍَة كَبِیْـرَةٍ   

.»أَدْعُوَك الْیَوَْم لِلْغَدَاِء ِفي الْمَطْعَِم عََلى ِحسَاِبي؟
:قَاَل ضَاحِكًا

سَ ..یٌْد أَنَِّك حَرَْقِت طَبَْخـَة الْیَـوْمِ   أَكِ« ھَیَّـا بِنَـا قَْبـَل أَْن تُغَیِّـري     ..َال بـَْأ
..»رَأْيَِك

.ذَھََبْت شَھُْد بِرِفْقَِة أَبَوَيْھَا، رَْغـَم أنَّھـا حَاوَلَـِت الْتَّھَـرَُّب ِمـَن الـدَّعْوَةِ               
..أُمُّھَا أَصَرَّْت عََلى ذَھَابِھَا مَعَھُمَا

فَھِـَي َلـْم تُفَاتِحْھَـا      ..زَاَد حُزْنُھَـا َصـْمُت أُمِّھَـا      ..شَھُْد بِالْذَّْنبِ شَعَرَْت  
..لَْم تُحادِْث أَبَاھا بِالْمَوْضُوِع..بِالْأَمِْر

..عَادُوا بَعَد الغَدَاِء فَرِحِیَْن مُبْتَھِجِیَْن..قَضُوْا وَقْتًا مُمْتِعًا
..الصَّغِیْرَُة بَعَْد صَالَِة الِْعشَاِء كَالْعَادَِةاجْتَمََعِت الْعَائِلَُة ..ِفي الَْمسَاِء



..األُمُّ لَْم تَكُْن كَعَادَتِھا
.»!ما بِِك يا زَوْجَِتي العَزِيْزَة؟«:قَاْل..الَحََظ الْأَبُّ ذَلَِك

.»..َال َشيْء«:قَاَلْت
.»!أُالَحُِظ حُزْنًا ِفي عَیْنَیْكِ؟«:قاْل

:تَدَخََّلْت شَھُْد قَائِلًَة
.»ھَْل َتسْمَحِیَْن ِلي بِالْحَدِْيِث يا أُمِّي؟«

.»..الْمَوْضُوُْع انْتََھى..ال ضَرُورََة لِذَلُِك«:قالْت
..أَصَرَّ الْأَُب عََلى مَعْرِفَِة مَا حَدَْث

..أَخْبَرَتُْه شَھُْد
..الْأَطْبَاُق لَْم تَكُْن عَادِيًَّة

.. زَوَاِج ابْنَتِھَاإنَّھا ھَدِيٌَّة مَِن الْجَدَِّة يَوَْم
..الجَدَُّة مَاَتْت قَبَْل وِالَدَِة شَھْد ِبشُھُوٍر قَلِیلٍَة

..كَاَد األَُب يَنْفَجُِر غَاضِبًا
..رََأى فِیھا دَمْعًَة تَتَألْْأل..نَظََر ِفي عَیَْنْي زَوْجَتِِه

:قَاْل.ضَمَّھَا إَِلى صَدْرِِه.اقْتَرَب مِْن زَوْجَتِِه
»أَعْلَُم ما تَعِْني لَِك ھَذِِه الْأَطْبَاُق..اآِسٌف جِد!«.

ما كَاَن ضَرُورِيًا أَْن أَطُْلَب ِمـْن شَـھْد الْقِیَـاَم           ..الْخَطَُأ خَطَِئي «:قَاَلْت
َســمِعْتُھَا تَقـُـوُل لِنَْفِســھا إِنَّھــا أَصـْـبََحْت كَبِیـْـرَةً، أَرَدُْت أَْن ..بِالْمُھِمَّــِة

.»..بِیْرَةٌ،، أَعْتَمُِد عَلَیْھَاُأشْعِرَھَا بِأَنَّھَا َك
ي   «:قَاطَعَتْھَا شَھْد  حَاوَلْـُت نَْقـَل الْأَطْبَـاِق      ..أَنـا الْمُخْطِئَـةُ   ..ال يا أُمـِّ

.»كَاَنْت أَثْقََل مِا تَوَقَّْعُت..دُفْعًَة واحِدًَة
..تَوَرََّد وَجُْه شَھْد خَجًَال
..احْمَرَّْت عَیْنا الْأُمِّ حُزْنًا

تَبْحَثَـاِن َعـِن    ..كَْم أنا سَـعِیٌْد بِكُمَـا     «:وَقَاْل..الْأَُب زَوْجَتَُه وابْنَتَهُ  غَمََر  
لَقـَْد كَبُـرَْت    ..َكـْم أَنْتُمَـا جَمِیْلَتَـاِن لَطِیْفَتَـانِ       ..الْأَعْذَاِر لِبَعْضِكُمَا بَعْضـاً   

.»..أَيَّاٌم قَلِیْلَةٌ، وَتَدْخُلِیَْن الْمُتََوسِّطَة..ابْنَِتي فِعًْال
:سََكَت الْأَُب قَلِیًْال ثُمَّ قَاْل

بِمـَـا أَّنــِك كَبـِـرِْت يـَـا شـَـھْد، سـَـأَذَْھُب مََعــِك غـَـدًا ِلشـِـرَاِء مَجْمُوْعــَِة «
.»..أَطْبَاٍق ُمشَابِھٍَة لِلَِّتي انَْكسَرَْت

:قَاَل بِعَْطٍف...إِلْتََفَت الْأَُب إلى زَوْجَتِِه
ِق ثَمَنــًا ال تَعْنِــي َلــِك مِْثــَل ھـَـذِِه األَطْبـَـاُق أَعَْلــُم أَّن أَغْلَــى الْأَطْبـَـا«

.»..الْمُتََكسِّرَُة
..خَطَرَْت عََلى قَْلِب الْأَِب وَعَقْلِِه فِكْرٌَة عَجِیْبٌَة..ھُنَا

أَحْضــِِري الْأَطْبـَـاَق ..فَاطَِمــة..فَاطَِمــة«:قـَـاَم فـَـوْرًا وَنـَـادى الْخَادَِمــة
.»..الْمُتََكسِّرََة

ِض ِبسَاطًا كَبِیْرًامَدَّ اْل ..أَُب عََلى الْأَْر



ِس الَِّذي جَاءَْت بِِه الْخَادِمَُة ..أَخْرََج الْقِطََع الْمَْكسُورََة مَِن الْكِْی
..يُلِْصُق مَا يُمْكُِن لَصْقُُه بِمَادٍَّة شَدِيْدَِة الْإِلْتِصَاِق...بَدََأ يَجْمَعُھَا

..ھُْد ِفي عَمَلِِهأَمَْضى وَقْتًا طَويًال ُتسَاعِدُُه َش
..تَمَكَّنَا بَعَْد جُھٍْد كَبِیٍْر مِْن إعَادَِة أَرْبَعَِة أَطْبَاٍق إِلى حَالَتِھَا السَّابِقَة

..كَاَنْت قِطَعًا صَغِیْرًة جِدا..الْأَطْبَاُق البَاقِیَُة لَْم تَنْفََع مَعَھا الْمُحَاوَالَِت
قِیِْقي يَكُوُْن ِفي إتْقَاِن الْعَمَِل مَھْمَا كاَن       شَعَرَْت شَھُْد أَْن الْإِنْجَاَز الحَ    

..َبسِیْطاً، وإِْن تَطَلََّب جُھْدًا كَبِیْرًا وَوَقْتًا إِضَافِیا
وَلَمَـا  ..أَدْرََكْت أَنَّھا لَْو ُتسْرِْع ِفي عَمَلِھَا لَمَا سَقََطِت الْأَطْبَـاُق مِنْھَـا           

..حَدََثْت كُلُّ ھذِِه الُْمشْكِالَِت
..رَِح األَُب بِإِنْجَازِِهَف

..فَرَِحْت شَھُْد بِمَا تَعَلّمَتُْه
ِص .فَرَِحْت الْأُمُّ بَِمشَاعِِر الُْحبِّ والْإِخَْال

..كَاَنْت سَعِیْدًَة سَعِیْدًَة لِأَنَّ ابْنَتَھَا كَبُرَْت فِعًْال
..تَعْمَُل لِِإسْعَادِھِْم..تَحْتَرُِم َمشَاعَِر اآلخَرِيَْن

اْشـــتَرََكْت فـِــي جَمَاعَـــِة الْخِدْمَـــِة    .. شَـــھُْد الْمَدَْرسَـــةَ دَخَلـَــْت
..وَجَمَاعَِة البِیْئَة..االجْتِمَاعِیَّة

َب ِمـْن وَقْـٍت أَفَْضـُل ِمـْن              «:شِعَارُھا إِنْجَاُز اْلشَّيِْء بِإِتْقَاٍن مَھْمَا تَطَلـَّ
..»إِنْجَازِِه ِبسُرْعٍَة دُوَْن إِتْقَاٍن

ةالعَرُوسَُة نُوَس
..ثَالَثَْة...اثْنَاْن...واحِْد«

لّال...َب...ھُووو
..ثَالَثَْة...اثْنَاْن...وَاحِْد
.»..لّال...َب...ھُووو

:قَاَلْت سَْوسَْن
..شَعْرُِك َلـْم يَعـُْد يُعْجِبُنِـي      ..مَلَْلُت مِنْكِ ..أَْنِت عَرُوسٌَة ثَقِیْلَُة الدَّمِ   «

ثِیَابُــِك قَدِيَْمــٌة ..جـُـزٌْء كَبِیــٌْر مِْنــُه سـَـقَْط..رِيِْحَلــْم يَُعــْد يَصـْـلُُح لِلْتَّسْــ
.»..َبشِعٌَة..َبشِعٌَة..أَْنِت َبشِعٌَة..بِصَرَاحَة..مُقَطَّعٌَة

..عَادَْت سَْوسَْن تَرِْمي لُعْبَتَھا إِلى األَعَْلى ثُمَّ تَلْتَقِطُھَا
..ثَالَثَْة..اثْنَاْن..وَاحِْد«

.»..لّال...َب...ھُووو
سَاقَاھَا الطَّوِيْلَتَـاِن   ..خُصُالَِت شَعِْر نُْوسَة اَألشْقََر تَتَأَرْجَُح ِفي الھَوَاءِ      

..تَتَحَرَّكَاِن بَِال قُیُوْد
أَصْـبَْحِت ثَقِیْلـََة    ..َال أُرِيْـدُكِ  ..لَْم أَعُْد أُحِبُّـكِ   ..زَھِْقُت مِنْكِ ..ْف..أووو«

.»..الدَِّم
:لعَرُوسَِة نُوسَة بِغََضٍبنَظَرَْت سَْوسَن إِلى ا



أُرِيـُْد أَْن تَكُـوَن عِنـِْدي أَلْعَـاٌب جَدِيْـدٌَة كَثِیْـرٌَة مِْثـَل              ..َال أُحِبُّـكِ  ..نَعَْم«
.»مِثْلَِك..َال أُرِيُْد لُعْبًَة قَدِيْمًَة َبشِعًَة..صَدِيْقَِتي سَلْوى

..لْتَقِطَھَاعَادَْت سَْوسَن تَرِْمي عَرُوسَتَھا ِفي الھَوَاِء ثُمَّ َت
..ثَالَثَْة..اثْنَاْن..واحِْد«

.»..لّال...َب...ھُووو
..فَجْأًَة

قَـذَفَتْھَا  ..لَوَّحَـْت بِھَـا   ..أَْمسََكْت سَْوسََن العَرُوسََة نُوَسـَة ِبشَـعْرِھَا      
..اصْطَدََمْت بِالْحَائِِط..بِكُلِّ قُوٍَّة

..لَِمسَقََطْت عََلى األَْرِض تَتَلَوَّى مَِن اَأل
..قَلَّبَـْت شَـفَتَیْھَا ِبُسـخْرِيَّةٍ    ..نَظَرَْت سَْوسَُن إلى لُعْبَتِھَا الِْمسْـكِیْنَةِ     

.ثُمَّ خَرََجْت مَِن الْغُرْفَِة
..وَضََعْت العَرُوسَُة يَدَھَا عََلى رَْأسِھَا

لغَرِيْبـَُة  يَا لِھَذِِه الفَتَـاُة الْمُتَوَحِّشـَُة ا      ..كَْم يُؤْلِمُِني رَْأِسي  ..آخ..آخ«
.»..األَطْوَاِر

:قَاَلْت نُوسَة
لَقـَْد َنسـَِیت ُكـلَّ أَيَّامَنَـا الْحُلْـوَة، إِنَّھَـا نَـاكِرٌَة              ..عَجِْیٌب أَمُْر سَْوسَنْ  «

..لِلْجَمِیِْل َال تَعِْرُف الوَفَاَء
ضَحَّْیُت بِرَاحَتِـي وَوَقْتِـي وَحَیَـاِتي ِمـْن أَْجـِل سَـعَادَتِھَا ُثـمَّ أَصْـبََحتْ           

.»ال تَكْتَِفي بِذَلَِك فَقَطْ، بَْل تَْحسُُد صَدِيْقَتَھا عََلى أَلْعَابِھَا..تَكْرَھُِني
تَقْضِـي مُعَْظـَم    ...كاَنْت تَلَْعُب مَِعي  !!تَقُوُْل إِنِّي َبشِعَةٌ، يا لِلْغَرَابَةِ    «

إنَّھـا  .. تُرِيْـدُِني الْوَْقِت بِـالْتَّكَلُِّم إلَـيَّ، اآلَن بَعْـدَمَا أَصْـبَْحُت قَدِيَْمـًة ال           
تَُظــنُّ أَنَّھــا َتسـْـتَطِیُْع التَّخَلِّــي عَنِّــي بَِھــذِِه   ..نـَـاكِرٌَة لِلْجَمِیْــِل حَقــا 

سَـأُعَلِّمُھَا دَْرسـًَا    ..الَبسَاطَةِ، يَِجُب أَْن أَضََع حَدا لِتَصَـرُّفَاتِھَا الغَرِيْبَـةِ        
.»لَْن تَْنسَاُه ِفي حَیَاتِھَا

ِس سَْوسَـــْنَتســَـلََّقْت نُوسـَــ وََصـــَلْت إلـــى ظَْھـــِر ...ُة دُوالََب مَالَبـِــ
ِض األَمْتِعـَِة الْمَوْضُـوَعَِة فَوْقَـهُ، فِـي             ..الدُّوالَِب أَخَْفْت نَْفسَھَا بَیَْن بَعْـ

.مَكَاٍن يُمْكِنُھَا مِنُْه مُرَاقَبَُة سَْوسَن دُوَْن أَْن تَرَاھا
نَظـَـرَْت حَیْــُث تَرَكَــِت  ..رَْفــِةعـَـادَْت سَْوسَــُن إلــى الْغُ ..بَْعــَد قَلِیْــلٍ 

..تَحْـَت السَّـرِيْرِ   ..بَحََثْت عَنْھَـا فـَْوَق السَّـرِيْرِ      ..الْعَرُوسَةَ؛ لَْم تَجِدْھَا  
..لَْم تَجِدْھَا..تَْحَت الْطَّاوِلَِة..بَیَْن مَالَِبسِھَا

:قَرَأَْت..ِت الْوَرَقََةحَمََل..لَمََحْت وَرَقًَة صَغِیْرًَة مَوْضُوْعًَة عََلى الْطَّاوِلَِة
..عَزِيْزَِتي سَْوسَْن«

لَْن َأسْمََح لَِك بَعَْد الْیَوِْم     ..لَْم أَعُْد أَحْتَمِلْ  ..أَزْعَجَتِْني كَثِیْرًا تَصَرُّفَاتُكِ  
إنِّي نَادِمٌَة عََلى الْوَْقِت الَِّذي أَضَعْتُُه مَعَِك مِْن أَْجـِل          ..أَْن َتشْتُمِیِْني 

قـَـرَّرُْت ..أَنْــِت َال َتسـْـتَحِقِّیَْن الفـَـرََح الَّــِذي أَعْطَیْتُــِك إيَّــاهُ  ..ِإسـْـعَادِِك



تَحْتَرِمُنـِــي ..الْبَحـْــَث عَـــْن فَتــَـاٍة َصـــغِیْرٍَة لَطِیْفَـــٍة تُحِبُّنـِــي وَأُحِبُّھــَـا
..وَأَحْتَرِمُھَا

َس َك..أَقـُـوُل َلــِك وَدَاعــًا..اآلْن ثِیــرٍَة أَتَمَنّــى أَْن تَحْصــَِلي عَلَــى عـَـرَاِئ
..الَّتـِــي تََغـــارِيَْن مِنَْھـــا..مِثْـــَل صَـــدِيْقَتُِك َســـلَْوى..أَجْمَـــُل مِنِّـــي

..وَتَْحسُدِيْنَھا
.»العَرُوسَُة:الْإِمْضَاُء

:جََلَسْت سَْوسَُن أَمَاَم مِرْآتِھَا الصَّغِیْرَِة
ْس« ْس..َال بــَْأ فَعَلَــْت خَیـْـرًا ..لََقــْد كُنْــُت أُرِيــُْد الــتَّخَلَُّص مِنْھـَـا..ال بــَْأ

.»عِنْدَمَا رَحََلْت مِْن تِلْقَاءه نَْفسِھَا
تَأَمَّلَــْت ســَْقَف ..عـَـادَْت إِلــى الْمـِـرآِة..نَظـَـرَْت سَْوَســُن ِمــَن الْنَّافـِـذَِة

.الْغُرْفَِة
.»مَاذ أَفْعَُل اآلنَ؟...ھمم«
قَْد تُعْطِیْنِـي   ..ابِھَاأُِحبُّ اللَِّعَب بِأَلْعَ  ..لِأَذَْھَب إِلى صَدِيْقَِتي سَلَْوى   «

.»عَرُوسًَة جَدِيدًة
..نُوسَة تُرَاِقُب بِاھْتِمَاٍم

ُس أَحَْلى ثِیَاِبي« .»وَُأسَرُِّح شَعِْري..سَأَلَْب
..نَظَرَْت سَْوسَُن مُجَدَّدًا ِفي المِرآِة

..حَزِيْنًَة كاَنْت
..ال تُرِيُْد اإلعْتِرَاَف بِذَلَِك

..ى نَْفسِھَاتُحَاوُِل الكَذَِب عََل
..صَارَْت تُغَنِّي

..تَذَكَّرَْت أَنَّ ھذِِه األُغْنِیََة كَاَنْت تُغَنِّیْھَا لِلْعَرُوسَِة نُوسَة
..وَقََفْت تَُمشُِّط شَعْرَھا

..تَذَكَّرَْت شَعَْر نُوسَة
ُس نُوسَة ..ھُنَا كاَنْت تَجِْل

..و..و..ھُنَالَِك تَنَاُم
.»تِفَاُء نُوسَة ضَرُورِيا لِأَعِْرَف مَكَانَتَھا عِنِْدي؟ھَْل كَاَن اْخ«:َتسَاءََلْت

.»ھَْل كُْنُت ظَالِمًَة مَعَھَا إَِلى ھَذَا الحَدِّ؟«
..ھــزّْت سَْوَســْن كَتِفَیْھـَـا دُوَْن مُبـَـاالَةٍ، تُحـَـاوُِل طـَـرَْد َمشـَـاعِِر النَّــدَمِ 

..َوىقَاَمْت تُحَضُِّر نَْفسَھَا لِلْذَھَاِب إلى بَْیِت سَْل
.نُوسَة تُرَاِقُب مَا يَحْدُْث

..نَظَرَْت سَْوسَن مُجَدّدًا في المِرآِة
تُرَافِقُنِــي إِلــى أَيِّ ..تَعـَـوَّدَْت عَلَــى وُجـُـوِد نُوَســة مَعِــي بِاسـْـتِمْرَاْر«

صَـدِيْقَِتي سَـلْوى    ..أَصْـبََحْت مُمِلَّـةً   ..لَكِْن..لَكِْن..مَكَاٍن أَذَْھُب إِلَیْهِ  
ِسلـَـدَيْھَا وَأَنـَـا أَمْلِــُك عَرُوَســًة وَاحـِـدًَة .. العَدِيــُْد ِمــَن الْأَلْعـَـاِب وَالْعـَـرَاِئ

.»فَقَْط



..تَنُْصُت بِاھْتِمَاْم..نُوسَة َتسْمَُع كُلَّ الكَالَِم
:عَادَْت تَنْظُُر ِفي المِرآِة..ارْتَدَْت سَْوسَن ثِیَابَھَا

..»لَكِنِّي َلْسُت غَنِیًَّة مِثَْل سَلَْوى«
لِمَاذَا َلـْم   ..فَلِمَاذَا أَْحسُدُھَا وأَغَاُر مِنْھَا   ..أَنَا أَعْلَُم أَّن الَْحسََد حَرَامٌ    «

!؟»نُوسَة«أَكُْن رَاضِیًَة بِلُعْبَِتي 
..»رائِعًَة..كَاَنْت رَائِعًَة

..سَقََطْت سَْوسَُن جَاِلسًَة ِفي مِقْعَدِھَا الصَّغِیِْر
..ْمنُوسَة تُرَاِقُب بِاھْتِمَا

:قَاَلْت سَْوسَن بَِحسْرٍَة
.»!أَيَْن أَْنتِ؟ لِمَاذَا تَخَلَّْیِت عَِني؟..آٍه يا نُوسَة«

..كَْم أَنَا مُخْطِئٌَة بِحَقِِّك
مَْن سَیَلَْعُب مَِعي اآلنْ؟

يَتَحَمَُّل إزْعَاِجي الُْمسْتَمِرّ؟
يُنِْصَت إلى حِكَايَاِتي وَُيشَاھُِد ُرسُومَاِتي؟

ي عِنْدَمَا أَنَامْ؟يَحُْرسُِن
لِمَْن سَأُغَنِّي وَأَرُْقصْ؟

..لَْو أَعِْرُف أَيَْن أَْنِت لَرَكَْضُت إلَیِْك مُعْتَذِرًَة..يا نُوسَة..آٍه
..ولِلْصُّحْبَِة الرَّائِعَِة..كَْم أَنَا نَاكِرًَة لِلْجَمِیِْل..يا نُوسَة..آٍه

رُوسـًَة ِمـْن عَرَاِئسِـھَا َلـْن َأشْـعَُر      لَْو وَافََقْت سَلْوى عََلى إِھْـدَاِئي عَ      
..مُلِْكي وَحِْدي..أَنَّھا ِلي

وإْن كَانَـْت أَجَْمـُل     ..لَْن تَأْخَُذ مَكَـاَن نُْوسَـة أَبَـداً       ..لُعْبَِتي..صَدِيْقَِتي
.»وأَجْدَْد..مِنْھَا وأَكْبَُر

.نُوسَة َتسْمَع وُتشَاھُِد كُلَّ َشيْء
..رآِةحَدََّقْت سَْوسَُن في الِم

..َمسََحْت دَمْعًَة سَقََطْت عََلى خَدِّھَا
ارْتـَـدَْت ثِیـَـاَب الْمَنـْـزِلِ؛ قـَـرَّرَْت َعــدََم الــذَّھَاِب إلــى صـَـدِيْقَتِھَا ..قَامَــْت
.سَلْوى

..خَرََجْت مَِن الْغُرْفَِة لِتَْغسَِل وَجْھَھَا
أَلْقَـْت بِنَْفسِـھا    ..ِبقَفَزَْت نُوسَة ِمـْن ظَھـِْر الـدُّوالَ       ..ِبسُرْعٍَة خَاطِفَةٍ 

..فَْوَق السَّرِيِْر
اقْتَرََبْت ِمـَن   ..الحُزُْن ِفي عَیْنَیْھَا  ..عَادَْت سَْوسَن بَعَْد لَحَظَاٍت قَلِیْلَةٍ    

..ظَنَّْت أَنّھا رَحََلْت وَلَْن تَعُوْد..لَْم تَبَْحْث عَْن نُوسَة..النَّافِذَِة
الْتَفَتَــْت ..حَــْت شـَـیْئًا عَلَــى السَّــرِيْرِ لََم..عـَـادَْت تَنْظــُُر فِــي المـِـرآةِ 

..ِبسُرْعَْة
..أَْمسََكْت عَرُوسَتَھَا بِیَدَيْھَا االثْنَتَیِْن..قَفَزَْت مِثَْل غَزَالٍَة صَغِیْرٍَة

..شَدَّتْھا إلى صَدْرِھَا ِبشَْوٍق شَدِيْد



..قَبّلَتْھَا مَائََة قُبْلَْة..حَضَنَتْھَا بِقُوٍّة
!.أَيَْن كُْنتِ؟..أَيَْن كُْنِت«:لَھْفٍَةقَاَلْت ِب

!أَھَكَذَا ھِْنُت عَلَیْكِ؟
!ھَْل صَدَّْقِت أَنَِّني مَلَْلُت مِنِْك وَأَصْبَْحُت أَكْرَھُكِ؟

ٌش ..قُلْتُُه عَْن جَھٍْل..كَالٌَم طَاِئ
ِس الدُّنْیَا..لَْن أُبَدِّلَِك أَبَدًا ..»بِكُلِّ عَرَاِئ

.. صَدْرِھا بِحَنَاٍنإلىثم عادت وضمتھا 
..ثَالَثَْة..اثْنَاْن..وَاحِْد«

..لّال..ھُوَب
.»..لّال..ھُوَب

ى    ..أُحِبُّـكِ ..أُحِبُّـكِ ..لَكِنَّنِـي أُحِبُّـكِ   ..َبشِـعَةٌ ..أَْنِت َبشِـعَةٌ  « يـا أَغْـل
.»عَرُوسًَة بالوجُوِد

مُغَامَرَاُت لُوْلْوَة
 ــــ1ــــ 

يقًَة قَرِيْبًَة مِْن مَنْزِلِھَادَخََلْت لُوْلْوَة حَِد
شَاھَدَْت مَجْمُوَعَة أَوْالٍَد يَدُوسُوَن األزْھَاَر

اقْتَرََبْت مِنْھُْم وَطَلََبْت أْن يَتَوَقَّفُوا عَْن ذَلِْك
لَْم يَعْبَأ األَوْالَُد بِھا وظَلّوا يَلْعَبُوْن

ِس الحَدِيقَِة وا شْتََكْت لَُهغَضَِبْت لُولْوة وََأسْرََعْت إلى حَاِر
ُس نَحَْو األَوْالَِد وَطَرَدَھُْم رََكَض الحَاِر

عَادَت لُولْوة إلى المَنْزِِل وَأَخْبَرَْت أمَّھَا وأَباھا
َتسْتَحقِّیَن قُبْلًَة كَبِیْرًَة:فَرَِح أَبُوھَا بِعَمَلِھَا وَقَاْل

دِيًَّة أَيْضًا؟؟أََال َتسْتَِحقُّ مَِع القُبْلَِة َھ:ضَحَِكِت األمُّ وَقَاَلْت
 ــــ2ــــ 

ــــ عَادَْت أُمُّ لُولْوة مِْن عَمَلِھَا مُتْعَبًَة
ــــ كَاَن األَُب والبِْنُت يُحَضِّرَاِن لَھَا مُفَاجَأًَة

ــــ لُولْوة زَيََّنِت المَنْزَِل بِأَحَْلى زِيْنٍَة
ــــ األَُب أَحْضََر أَجْمََل الھَدَايَا

ما ھَذِِه المُفَاجَأَُة السَّعِیْدَةُ؟) المَنْزَِلدَخََلِت األُمُّ(ــــ 
ھَذَا أَقَلُّ َشيٍء يا أمِّي الغَالِیة:ــــ لُولْوة
احْتَرْنَا مَاذا نُقَدُِّم لَِك:ــــ األَْب

ٍس مَعَھَا :ــــ أَخْرََجِت األُمُّ ھَدَايا مِْن كِْی
ــــ وَأَنَا أَحْضَرُْت لَكُمَا أَجْمََل الھَدَايا

:)تَغْمُُر األُمُّ لُولْوة وَيَقوُل األَُب(ــــ 
ــــ مَا أَجْمََل ُأسْرَتَنا السَّعِیْدََة



 ــــ3ــــ 
أُّمي ھَْل الصَّْیُف أَجْمَُل أَِم الشِّتَاءُ؟:لُولْوة
لِكُلِّ فَصٍْل جَمَالُُه:األُمُّ

أَنا أَِحبُّ الصَّْیَف:لُولْوة
وَلِمَاذا؟:األُمُّ ضَاحِكًَة

بِصَرَاحٍَة ألَنَّنَا نَكُوُن في إجَازٍَة:لُولْوة
..كُْنُت أَعْلَُم ذَلَِك:األُمُّ ضَاحِكًَة

َال تَظُنِّي أَنَِّني أَكْرَُه المَدَْرسََة:لُولْوة
وَمَْن قَاَل ھَذا؟:األُمُّ

وَلَكِنَّ اإلجَازََة مُرِيْحٌَة:لُولْوة
َةوأنا أَيْضًا أُِحبُّ اإلِجَاَز:األُمُّ
لَكِنَّنا إذا لَْم نَعْمَْل كَْیَف نَحْصُُل عََلى المَالِ؟:األُمُّ

ْس كَْیَف أَتَعَلَّمُ؟؟:لُولْوة وَأَنا إِذا لَْم أَدُْر
أَرَأَْيِت كَْیَف لِكُلِّ فَصٍْل فَائِدَتُهُ؟:األُمُّ

...وَمََع ذَلَِك فَاإلِجَازَُة أَجْمََل:لُولْوة
 ــــ4ــــ 

ْت لُولْوة صُنْدُوقًا صَغِیرًاــــ أَحْضََر
ــــ أَخْرََجْت مِنُْه مُدَّخَرَاِت اإلِجَازَِة الصَّیْفِیَِّة

ــــ ذَھََبْت إلى السُّوِق وَاشْتَرَْت حَقِیْبًَة جَدِيْدًَة
:ــــ وَِفي البَْیِت قَاَلْت لِأُمِّھا

سَأُعِْطي الحَقِیْبََة لِصَدِيْقَِتي نُور
مِیْلٌَةھَدِيٌَّة َج:األُمُّ

أَنا عِنِْدي حَقِیْبٌَة أُخَْرى وَِھَي َال
وأنا سَأَمْأل الحَقِیْبََة بِالكَرّاسَاِت واألَقْالَِم:األُمُّ

أَفْكَارُكُمَا رَائِعٌَة:ــــ األَُب
إِْن لَْم ُأسَاعِْد صَدِيْقَِتي مَْن ُيسَاعِدُھا؟:لُولْوة
..تَھا يَومًا ماوَنَحُْن قَْد نَحْتَاُج ُمسَاعََد:األُمُّ

..الحَمُْد لِلَِّه عََلى كُلِّ حَاٍل:لُولْوة
 ــــ5ــــ 

)مشاھد في الفصل الدراسي(
حَفََظْت لُولْوة سُوَرًا كثیرًة في الشَّھِْر الكَرِيِْم

بَارََك اللَُّه بِِك يا لُولْوة:المُدَرِّسَة
رَمَضَاُن يُعْطِینَا القُوََّة:لُولْوة
ْد تَعَلَّمْنَا َأشْیَاَء كَثِیْرًَةلََق:طِفْلٌَة

عَلَیْنَا أَْن نُحَافَِظ عََلى ما تَعَلّمْنَاُه:المُدَرِّسَة
نَعَْم..نَعَْم:الطَّالِبَاُت



سَأُوَاصُِل حِفَْظ القُرْآِن كُلَّ يَوٍْم:لُولْوة
سَأَتْلُوُه بِاللَّیِْل والنَّھَاِر:طَالِبٌَة

ٍم يَأِْتي العِیُْدبَعَْد أَيَّا:المُدَرِّسٌَة
كُلُّ عَاٍم وَأَْنِت بِخَیٍْر:طَالِبٌَة

َس الجَدِيَْد بَْل لِمَْن طَاعَاتُُه تَزِيُْد:المُدَرِّسَة َس العِیُْد لِمَْن لََب لَْی
آمیْن..اللَّھُّم زِْد مِْن طَاعَاتِنَا:الطَّالِبَاُت

 ــــ6ــــ 
تْعَبٌَةــــ عَادَْت لُولْوة مِْن مَدَْرسَتِھَا ُم

مََتى تَنْتَِھي المَدَْرسَُة..ــــ أُمِّي لَقَْد تَعِْبُت
..لَقَْد مَلَْلِت مِْن أَوَِّل شَھٍْر:)األُمُّ ضَاحِكٌَة(

أُرِيُْد أَْن أَكْبَُر ِبسُرْعٍَة.ــــ لَْم أَقْصُِد ذَلِْك
وَكَْیَف تَكْبُرِيَْن ِبسُرْعَةٍ؟
َس دُوَن انْقِطَا ٍع وَأُنِْھي المَدَْرسََة بَِأسْرَِع وَْقٍتــــ أَْن أَدُْر

..المُھِّم أَْن تَتَعَلِّمي ال أَْن تُنِْھي المَدَْرسََة)تَضْحَُك األُمُّ(
ــــ أَتَمَنَّى أَْن أَكْبَُر وأَتَعَلََّم وأَْن أَنْتَِھي مَِن الدِّرَاسَِة

لَكِنَّ العِلَْم ال يَنْتَِھي يَا لُولْوة
بِكُُتِب المَدَْرسَِةــــ سَأَكْتَِفي 

عِنْدَھا لَْن تَتَعَلِّمي إّال َأشْیَاُء قَلِیلة
الحَیَاُة يا ابْنَِتي مَدَْرسٌَة كَبِیْرٌَة وكُلَّ يَوْم نَتَعَلَُّم

كَْیف؟
ــــ كُلُّ يَوٍْم فِیِْه تَجْرِبٌَة وَالعِلُْم يَتَطَوَُّر كُلَّ يَوٍْم

...المَدَْرسَُة مُتْعَبٌَةوَمََع ذَلَِك ..ــــ نَعَْم صَحِیٌْح
 ــــ7ــــ 

دَخََلْت لُولْوة حَدِيْقًَة قَرِيْبًَة مِْن مَنْزِلِھَا
شَاھَدَْت مَجْمُوعَُة أَوْالٍَد يَدُوسُوَن األَزْھَاَر

اقْتَرََبْت مِنْھُْم وَطَلََبْت أَْن يَتَوَقَفُوا عَْن ذَلَِك
بوْنلَْم يَعْبَُأ األَوْالَُد بِھا وظَلّوا يَلَْع

ِس الحَدِيْقَِة واشْتََكْت لَُه غَضَِبْت لُولْوة وََأسْرََعْت إلى حَاِر
ُس نَحَُو األَوْالَِد وَطَرَدَھُم رََكَض الحَاِر

عَادَْت لُولْوة إلى المَنْزَِل وأَخْبَرَْت أُمُّھا وَأَبَاھا
َتسْتَحِقِّیَن قُبْلًَة كَبِیْرًَة:فَرَِح أَبُوھا بِعَمَلِھَا وَقَال

أََال َتسْتَِحقُّ مَِع القُبْلَِة ھَدِيًَّة أيضاً؟؟:ضَحَِكِت األُمُّ وَقَاَلْت

ھَْل أَْخطََأْت سَمَاحْ؟

.»..تَوَقّفَْن عَْن إِثَارَِة الضَّجِیِْج..كََفى«



.»..وال تَحْتَرِمَْن الْمُعَلِّمََة..أَوُّل يَوٍْم ِفي الْمَدَْرسَِة«
.»..َلال َأسْتَطِیُْع التَّحَمُّ«

..تَضْرُِب الْمُعَلِّمَُة بِیَدِھا على الطَّاوِلَِة
..د ج ج ج...د ج ج ج

..الصَّفُّ يَھْدُأ تَمَامًا
ُس جَْنَب طَاوِلَِة الْمُعَلِّمَِة ..طِفْلٌَة تَجِْل

:تَصْرُُخ..تَضَُع يَدَيْھَا على أُذُنَیْھا
.»..صَوُْت الضَّرْبَِة أَوْجََع أُذَُنيَّ..آه«

:عَلِّمَُة بِغََضٍبالُْم
..قِِفي وَوَجْھُِك إلى الحَـائِطِ    ..قُوِمي مِْن مَكَانَكِ  ..أَْنِت قَلِیْلَُة األَدَبِ  «

.»..قَصَاصًا لَِك على ما فَعَْلِت
.»!!لكنِّي لَْم أَفْعَْل شَیْئًا«
.»اِجبٌ؟أَال تَعْلَمِیَْن أَنَّ احْتِرَاَم الْمُعَلِّمَة و..كَالَمُِك غَیُْر مُھَذٍَّب«
.»..لم أُخِْطىْء حتى أُعَاَقْب«
ال أُرِيـُْد َسـمَاَع     ..قِِفي أمَاَم الحَـائِطِ   ..لَْن ُأسَامِحَكِ ..ال تَرُدِّي عََليَّ  «

.»..صَوْتِك
..تَِقُف كَمَا أَمَرَتْھا المُعَلِّمُة..سماُح تَبْكي

َس األَوّلَ    ..حَزِيْنٌَة..سماح..تَمَامًاالفَصُْل صَاِمٌت   ..الْمُعَلِّمَُة تَبْدَُأ الدَّْر
..حَزِيْنٌَة

..طِفْلٌَة اسْمُھا سَارَة، فَكَّرَْت أنَّ سَمَاَح مَظْلُومَةٌ، ھي َلـْم تُخْطِـىءْ           
حَاوَلَـْت أْن َتشْـرََح   ..سـارة كانَـْت حَزِيْنَـةً   ..الصَّفُّ كُلُُّه كاَن ُيشَـاِغبُ    

.. بالكَالَِملِلْمُدَرِّسَةِ، الْمُدَرِّسَُة لَْم َتسْمَْح لھا
ُس مُعْلِنًا انْتِھَاَء الحِصَِّة وبَدَْء اِإلسْتِرَاحَِة ..يُقْرَُع الجََر

..التِّلْمِیْذَاُت ُيسْرِعَْن بِالْخُرُوِج إلى الْمَلَْعِب
..حزينًة..حَزِيْنًَة..قُرَْب الحَائِِط..سماُح تَبَْقى في الفَصِْل

ى    «:قالَـتْ .. مِنْھـا  اعْتَـذَرَتْ ..إقْتَرََبْت سارة ِمـْن سـماح      لِنَـذَْھَب إـل
ي مَكَانِھـا     ..لَْم تَـتَكَلَّْم سـماح    ..»الْمَلَْعِب ْت ـف خَرَجَـْت سـارة    ..ظَلـَّ

.تلَْحُق بِرَفِیْقَاتِھا
ال ُتشَـارُِك   ..لِوَحْـدِھَا ..الَحََظِت الْنَّاظِرَُة وُجُوَْد سـماَح دَاِخـَل الفَْصـلِ        

..رَفِیْقَاتِھا اللَِّعَب والمَرََح
!لماذا أَْنِت ھُنَا وَحْدَكِ؟   ..ما بِِك يا حبیبتي؟   «:النَّاظِرَُة دَخََلْت بِھُدُوءٍ  

.»!تُرِيْدِيَْن العَوْدََة إلى المَنْزِلِ؟...ھَْل اشْتَْقِت لِأُمِِّك وأبیِك
الْعَبِــي َمــْع  ..أُخْرُجِــي إلــى اُلْمَلْعَــبِ ..ھیـّـا..ھیـّـا«:قالَــْت بِمـَـرَحٍ 

.»..تَعُوْدِيَْن إلى البَْیِت بَعَْد سَاعَاٍت قَلِیْلٍَةَس..صَدِيْقَاتَِك
..دُمُوْعُھا سَالْت على خَدَّيْھا..لَْم تَتَكَلَّْم سماح

.»..أنا مِثُْل أُمُِّك..أَخْبِرِيِْني!ما الذي يُزْعِجُكِ؟«:النَّاظِرَُة



..فَجْأًَة عَادَْت سارة لِتَطْمَئِنَّ على سماح
.»!..ا سماحأما زِْلِت ھُنا ي«

:تَقُوُل..تَلتَِفُت الطِّفْلَُة لِلْنَّاظِرِِة
.»..وعَاقَبَتْھَا..سماُح حَزِيْنٌَة لِأنَّ الْمُعَلِّمََة اتَّھَمَتْھَا بِقِلَِّة األَدِب«

سـماح ال تُرِيـُْد قَـوَْل سـََبَب         ..أَخْبِرِيْنِـي بِمَـا حَـدَثَ     «:قَاَلِت النَّـاظِرَةُ  
.»..حُزْنِھا
.. النَّاظِرَُة كُلَّ الحِكَايََةعَرََفِت

شَكَرَْت سارة لِصِدْقِھا وقَوْلِھا الَحقَّ، ولِأَنَّھا لَْم تَتْرَْك سـماح وَوَقَفَـْت            
..ولَْم تَتَھَرَّْب مِْن خَطَئِھا وتَْنسِبَُه إلى غَیْرِھا...إلى جَانِبِھا

:قالْت..احْتَضََنِت النَّاظِرَُة سماح وسارة
َس يا سماح « ھي َلـْم تَقْصـِْد   ..يبدو أنَّ الصِّیاَح أَزْعََج الْمُعَلِّمََة..ال بأ

.»..لَكِنَّھا فَھِمَتِْك خَطًَأ..أَْن تُؤْذِيِْك
ال تَخَـافِیَْن قَـوَْل الصِّـدِْق       ..كَْم أَْنِت قَوِيٌَّة وُشـجَاعَةٌ    ..وأْنِت يا سارة  «

.»..وَلَْو عََلى نَْفسِِك
:قَاَلْت بِصَوٍْت مُرْتَِجٍف...لِلْنَّاظِرَِةأَرَادَْت سماُح أْن َتشْرََح 

شَعَرُْت بِأَلٍَم حَاٍد في أُذُنَـيَّ ِمـْن   ..لم أُخِْطىء في َشيءٍ  ..أنا..أنا«
.»..رَفَْعُت صَوِْتي دُوَْن قَصِْد إِھَانَِة أَحَْد..شِدَِّة الضَّرِْب على الطَّاوِلَِة

.»..ظَنَّْت أنَِّك َتسْتَھْزِئِیَْن بھا«
.»..لَْم أَقْصِْد ذَلَِك«
.»..مُؤَدَّبٌَة..أَْنِت طِفْلٌَة مُھَذَّبٌَة..أَنَا مُتَأَكِّدٌَة..نَعَْم يا حَبِیْبَِتي«
.»إنَّھا ال تُحِبُِّني«
ـِك« كانَــْت مُنْزَعَِجــًة ..وتُحِــبُّ ُكــلَّ رَفِیْقَاتُــِك بِالْمَدَْرَســةِ ..ھــي تُحِبـُّ

.»..أَرَادَْت ضَبَْط التِّلْمِیْذَاِت..صِْلِبسََبِب الضَّجَِّة داخَِل الَف
َس ذَنْبِــي  « ـمْ   ..ھــذا َلــْی ُس دُوَْن أَْن أَتَكَلـَّ دُوَْن أَْن ..أنــا كُنْــُت أَجْلِــ

ُس أَمَامَھا مُبَاشَرًَة..ُأشَاِغْب .»..أَجِْل
اذْھَبِــي اآلَن ..سـَـأُعَالُِج األمــَر بِنَْفسِــي  ..ال تَحْزَنــي يــا ســماح  «

.»..رَفِیْقَاتَِكوالْعَِبي مََع 
:الْمُعَلِّمَُة في غُرْفَِة الْنَّاظِرَِة

.»ھَْل شَاغََبْت سماح وسَاھََمْت بالفَوَْضى والضَّجِیْجِ؟«
.»ھْل رَفََعْت صَوْتَھا؟«
.»..ھل َأسَاءَْت إِلَیِْك ِإسَاءًَة مُبَاشَرًَة«

:أجَاَبْت الْمُعَلِّمَُة
.»..لَْم تَفْعَْل شَیْئًا مِْن ذَلَِك«
.»!لِمَاذَا ھَذَا العِقَاُب إذَنْ؟«
.»تَحَدََّثْت بُأسْلُوٍب غَیِْر مُھَذٍَّب«

:قاَلِت الْنَّاظِرَُة



.»..عَبَّرَْت بَِبسَاطٍَة عَْن َمشَاعَِر أََحسَّْت بِھَا في لَحْظَتِھَا«
.»أَرَدُْت إشْعَاَر الفَصِْل كُلِِّه بِضَرُورَِة اإلِنْضِبَاِط َخشْیََة العِقَاِب«
.»!..لَكِنَّھا لَْم تَفْعَْل ما َيسْتَلْزُِم مِثَْل ھَذَا العِقَاْب«
.»!ما ظَنَْنُت أَنَّھا سَتَتَأَثَُّر إلى ھَذا الحدِّ«
.»..عَلَیْنَا إِصْالَُح األَمِْر معھا«

:قاَلْت...فكَّرَِت اُلْمُعَلِّمَُة
.»الخَطَُأ خَطَِئي أنا، سَْوَف أُعَالِجُُه بِنَْفِسي«
داخَِل الفَصِْل نَْفسِهِ؛...ي الْیَوِْم التَّاِليف
ِس أَخْطَـأُت    ..اْسـمَعَْن يـا بَنَـاِتي العَزِيْـزَاتِ       ..تعالي يا سماح  « بـاألَْم

أَعْتَـذُِر  ..كُنْـُت غاضِـبَةً   ..ما قَصَدَُت إھَانَتَھـا   ..بَِحقِّ صَدِيْقَتِكُنَّ سماح  
.»..مِنْھَا أَمَامَكُّن جَمِیْعًا

أَلْقَــْت بِنَظَرِھــا علــى ..أَحْنَــْت رَْأَســھا..ْجــُه ســماح خََجــًالإحْمـَـرَّ َو
ِض ..األَْر

:قاَلْت..قَبَّلَتْھا...اقْتَرََبْت مَِن الْمُعَلِّمَِة
..ألَنِّــي رَفَعْــُت صـَـوِْتي أَمَامَــكِ ..أنــا الَّتِــي يَجِــُب أَْن أَعَْتــذَِر مِنْــكِ  «

.»..سامِحِیِْني
:حِكًَةقَاَلْت الْمُعَلِّمَُة ضَا

.»..مِثِْلي تَمَامًا..أَعْلَُم أَنَِّك لَْم تَقْصِدي اإلسَاءََة..تَعَادَلْنَا..إِذَن«
:قَاَلْت..قَاَمْت سارة

..أُرِيُْد أَْن أَقُوَل شَیْئًا«
ِس .»أعْتَقُِد أَنَّا كُنَّا سََبَب ما أَصَاَب سماح باألَْم

..عاقَبْـِت سـماح بَـدًَال مِنّـا      ..عَلِّمَـةَ شاغَبْنَا كَثِیْرًا حَّتى أَغْضَـبْنَا الْمُ     «
.»..نَحُْن مَْن َيسْتَِحقُّ العِقَاَب..ھي ال َتسْتَِحقُّ العِقَاَب

:قاَلْت طِفْلٌَة أُخْرَى
.»ھَذَا صَحِیٌْح..نَعَْم«

..خَاِمسٌَة..رَابِعٌَة..قَاَلْت ثَالِثٌَة
..لِّمَِةرَفِیقَاُت سماح اعْتَذَرَْن مِنْھَا وَمَِن الْمَُع

سِ    «:قاَلْت سارة  كُْنُت ..أَرَدُْت اإلِعْتِذَارَ ..حَاوَْلُت شَرَْح ذَلَِك لَِك بِاألَْم
.»لَكِنَِّك كُْنِت غَاضِبًَة..أَتَمَنَّى الوُقُْوَف مَكَاَن سماح

..فَرَِحْت المعلمة
..فَرَِحْت سماح
.فَرَِحْت سارة

..فَرَِح الفَصُْل كُلُُّه
ْت الْمُعَلِّ  ..وَلــْن أَكُـوَْن بَعـَْد الیـَـوْمِ  ..أنــا اآلن َلسْـُت غَاضِـبَةً  «:مَـةُ قَاـل

عَرَفْــُت قِیَْمــَة َشــجَاعَِة اإلِعْتـِـرَاِف  ..تَعَلَّمْــُت مـِـنْكُنَّ دَْرسـًـا عَظِیْمــاً 
.»..بِالْخَطَأِ، وَالتَّرَاجُِع عَنُْه دُوَْن تَكَبٍُّر



..انَْتشََر الْخَبَُر في الْمَدَْرسَِة
ْت الْنَّاظِرَُة احْتِفَاًال رَائِعًا كَرَّمَـْت فِیـِْه الْمُعَلِّمـََة وجَمِیـَْع تِلْمِیْـذَاِت              أَقَاَم

..الفَصِْل
:قرَّرَْت النَّاظِرَُة َتسْمِیََة الفَصِْل باسِْم

.»فَصُْل الشَّجَاعَِة واُحْتِرَاِم اآلخريْن«

صَانُِع األَحْالَِم

ُش رِيْم ِفي بَْیٍت وَاسٍِع     جَمِیٍل تُحِیُْط ِبـِه َأْشـجَاٌر عَالِیـٌَة ِمـْن ُكـلِّ      تَعِْی
وَحَدِيْقَـــٌة جَمِیْلَـــٌة مَزْرُوعَـــٌة ِبـــالزُّھُوِر وَالنَّبَاَتـــاِت الخَْضـــرَاِء  ..اتَِّجـــاٍه

.وَِفي زَاوِيٍَة مِنْھَا أَلْعَاٌب ُمسَلِّیٌَة..المُتَنَوِّعَِة
..اِل وَاألَحْجَاِمِفي بَْیِت رِيْم أَلْعَاٌب مُتَعَدِّدٌَة اَألشَْك

ٌس تَْمِشي تَلَْعُب وَتُغَنِّي   ..طَائِراٌت..سَیَّارَاٌت ُص حَاسُـوٍب  ..عَرَاِئ أَقْرَا
وَغَیـُر ذَِلـَك كَثِیـٌر      ..كَثیرة فیھا مَا َتشْـتَھِیِْه ِمـَن األَلْعَـاِب اإللْكتُرُونِیَّـةِ          

..كَثِیٌر
ُش مَْع ُأسْرَ  ..رِيْم عُمْرُھا َعشُْر سِنِینَ    تِھا الصَّغِیْرَِة المُكَوَّنـَِة ِمـْن      تَعِی

..أٍَب وَأُمٍّ وَثَالَثَِة أُخْوٍَة أَكْبََر مِنْھَا
ُش مَْع ُأسْرَتِھا سَعِیْدَةً     تَقِْضي مُعْظََم وَقْتِھَا بَعَْد المَدَْرسـَِة      ..رِيْم تَعِْی

..ِفي البَْیِت وَالحَدِيقَِة
...فَوِّقَة وَمُتَمَیِّزَةمُدَرِّسَاُت رِيْم يُحْبِبْنَھا ألَنَّھا مَُت

ِفي يَوٍْم طَلََبْت إِحَْدى المُدَرِّساِت مِْن طَالِبَاِت فَصِْل ريـم أْن تَتَحَـدََّث             
وََتسَـابَقَْن  ..فَرَِحْت الصَّـغِیرَاُت بِـذَلِكَ  ..كُلُّ وَاحِدٍَة مِنْھُنَّ عَْن أَحْالَمِھا   

..لِرِوَايِة أَحْالَمِھِنَّ
ھا تُحَلُِّق ِفي الفَضَاِء تَرَْكُب السُّفَُن الفَضَائِیََّة وَتَطِیُْر        سُعَاد حَلََمْت بِأَنَّ  

نُـورا حَلَمَـْت بِأَنّھـا صَـارَْت أمـا وَجَـدًّة       ..بِالھَوَاِء مِْن نَجْمٍَة إَِلى نَجَْمـةٍ   
...وَعِنْدَھا بَنَاٌت وأَوْالٌد وأَحْفَاٌد

قَالَـْت إِنَّھَـا زَارَْت فِـي       ...الـبِالَدِ ِنسرين تَحْلُُم بِالسَّـفَِر وَالتَّنَقُّـِل بَـیَْن         
مَنَامِھـَـا دُوًَال كَثِیــرةً، وبعُضــھا زَارَتْھــا حَقِیقــةً، مِْثــَل مَكَّــَة وَالمَدِيَْنــَة   

ْس لُِتشَاھَِد ديزني النْد وبُرَْج إِيفْل..وَالقَاھِرََة ...وتَحْلَُم أَْن تَزُوَر بَارِي
ُش فِـي قُصُـوٍر وَتَمُْلـُك        ..الماليـینِ منى تَحْلُُم أَنَّھَا ِمـْن أَْصـحَاِب         تَعـِْی
..سَیَّارَاٍت َال حَصَْر لَھَا وََال عَدَْد

...وَمََضْت الطالِبَاُت يََتسَابَقَْن ِفي الحَدِْيِث حَتَّى جَاَء دَوُر ريْم
أَخْبِرينـا بِمَـاذا    ..َلـْم يَبْـَق غَیْـرُكِ     ..نَعَْم يَا ريمْ، ھَیّـا    :قَاَلْت المُدَرِّسَةُ 

حْلَمِینَ؟َت



أَنَـا فِـي    ...أَنَـا ..َال أَعَْلـمُ  :قَاَلْت..احْمَرَّ وَجْھُھَا خَجَالً  ..لَْم تَتَكَلَّْم رِيمْ  
الحَقِیقَِة َال أَعِْرُف مَا مَعَْنى أَحْالمْ؟

..أَْنِت تَمْزَحِیَْن..ماذا؟؟ غیُر مَعْقُوٍل:اسْتَغْرََبْت المُدَرِّسَُة
بٌ :ْضـحَكَْن ِبُسـخْرِيَةٍ   جمیُع الطالباِت صِـرَْن يَ     إِْنسَـاٌن حَـيٌّ ال     ..عَجِـی

أََال تَعْرِفِیَن مَا ھِـَي األَْحـالَمُ؟ قَالَـْت المُدَرِّسـَُة           ..غیُر معقولْ ..يحلُم
...وَظَلَّْت زَمِیالُت رِيْم يَضْحَكَْن طَوَاَل النَّھَاِر..ذَلَِك بِدَْھشٍَة

:سَـأَلَتَھَا ..أََحسَّْت بِحُزْنِھَا .. رَأَتْھَا أُمُّھا  ..عَادَْت رِيْم إَِلى بَیْتِھَا حَزِينةً    
مَا بِِك يَا حَبِیبَِتي؟

َال تَقْلَقِـي يَـا     :قَالَـتْ ..أَصَـاَب األُمُّ العَجَـبَ    ..أَخْبَرَتْھا رِيـْم بِمَـا حَـدَثَ      
..ُمشْكِلَتُِك َبسِیطٌَة َوسَنَجُِد لَھا حَال..حُلْوَِتي

ٍب َمشْـھُوٍر               ِفي عَصِْر ذَلَِك الیَوْ    ِم ذَھَبَـْت رِيـْم بِرِفْقـَِة أُمِّھـا إِلَـى طَبِـی
..يُدَْعى صَانُِع األَحْالَِم

...وَبَدَْت طَوَاَل الوَْقِت حَزِينًَة..رَوَْت رِيْم لِلطَّبِیِب قِصَّتَھا
ُب مَُبسِّـطًا األمـَر وَمُخَفِّفـًا األََلـَم َعـْن رِيـمْ               َال تَحْزَنِـي يَـا     :قَاَل الطَّبِـی

..األَمُْر َبسِیٌط وَيَحْدُُث كَثِیرًا..نَِتياْب
..قَاَم الطَّبِیُب عََلى الفَوِْر وَأَحْضََر أَدْوِيًَة عَجِیبًة غَرِيبًة

ضٍ       وَھَاتیـك  ..ھَـذِِه نُقْطـٌَة وَتِْلـَك نُقْطَتَـانِ       ..صَاَر يَخْلُُط بَعْضَھا َمـَع بَعْـ
..ثالٌث

:ٍب زُجـَـاِجيٍّ َشــفَّاٍف وَقـَـاَل لـِـرِيمْ وََضــَع الطَّبِیــُب الخَلَْطــَة فِــي أُنْبـُـو 
ضَِعي ثالََث نِقَاٍط ِفي عَیْنِِك الیُمْنَـى       ..اسْمَعِیِني وَانْتَبَِھي لِمَا أَقُولُ   

وَنِقْطَتَیِْن ِفي عَیْنِِك الُیسـَْرى قَْبـَل أَْن تَنَـاِمي مُبَاشَـرًَة وََال تَفْتَحِـي               
وَغَدًا تَعَالي لِتُخْبِرِينِـي َعـْن      ...ِحعَیْنَیِْك حَتَّى َتسْتَیْقِِظي ِفي الصَّبَا    

...سَْوَف تَأِْتي األَحْالَُم وَتَھْجُُم عَلَیِْك مِثَْل خُیُوٍل ُمسْرِعٍَة..أَحْالَمِِك
..كَاَن صَانُِع األَحْالَِم مُتَأَكِّدًا مِْن كَالَمِِه وَمُطْمَئِنًا لِمَا يَقُوُل

...ى البَْیِت سَعِیْدَتَیِْن بِمَا حَدََثفَرَِحْت رِيْم وَأُمُّھَا وَعَادَتا إَِل

كَانَـْت رِيـْم ھِـَي    ...ِفي صَبَاِح الیَوِْم التَّاِلي رَنَّ ھَاِتُف صَـانُِع األَْحـالَمِ     
..المُتَّصِلَُة

..وَلَْم َتشْعُْر بَأَيِّ تَغْیِیٍْر..أَخْبَرَتُْه أَنَّھَا لَْم تَحْلُْم عََلى اإلِطَْالِق
.. ھَذِِه أَوَُّل مَرٍَّة َال يَنْفَُع الدَّوَاُء..فَكََّر الطبیُب

...أَضیفي نِقْطًَة أُخَْرى لِكُلِّ عَیٍْن..اسْمَِعي يَا ريْم:قَاَل بَعَْد تَفْكِیٍْر
..وَِفي الیَوِْم التَّاِلي، اتَّصََلْت رِيْم ألَنَّ العِالََج لَْم يُؤَدِّ إَِلى نَتِیجٍَة



كـَـرََّر ..َظــنَّ أَنَّ الــدَّوَاَء فِیــِه خَطــٌَأ..لْطــَِة الــدَّوَاِءقـَـرََّر الطَّبِیــُب تَغییــر َخ
المُحَاوَلـََة وَأَعَـاَد تَصْـنِیَْع الــدَّوَاِء ِمـْن جَدِيـٍْد وَطَلَــَب ِمـْن رِيـْم الطَّلَــَب        

...نَْفسَُه لِكَنَّ التَّجْرِبََة كَانْت فَاشِلًَة
يُمْكِنُ؟ جَرَّْبُت الـدَّوَاَء عَلَـى      كَْیفَ؟ َال   ..أُصِْیَب الطبیُب بإِحْباٍط شَدِيدٍ   

سِ       ..نَْفِسي وَنَجَحَ  يَجِـُب أَْن أَكَْتشِـَف     ...جَرَّبْتُُه عََلى كَثِیـٍر ِمـَن النَّـا
..يَِجُب أَْن أَكَْتِشَف السِّرَّ..السِّرَّ

كُلُُّھـْم  ..ذََھَب الطَّبِیُب إَلى بَیْـِت رِيـمْ، فَاسْـتَقْبَلَتُْه ُأسْـرَتُھا جَمِیعـاً             
..رِيدُوَن اكِْتشَاَف سِرِّ رِيْمُي

طََلَب الطَّبِیُب صَـانُِع األَْحـالَِم ِمـْن وَالـِِد رِيـْم أَْن َيْسـمََح لـَُه بِـدِخُوِل                   
وَالتَّجـَـوَُّل فِــي أَنْحـَـاِء المَنـْـزِلِ، ألَنَّ ھُنـَـاَك ُمْشــكِلٌَة يَجِــُب   ..غُرْفَتِھــا

..اكِْتشَافُھا
وَجََد ثِیابًا رَائِعًَة بَاھِظـََة     ..وَجََد أَجْمََل األَثَاثِ  ..فَتََح الطَّبِیُب غُرْفََة رِيمْ   

سَّ ..وَفِــي ُكــلِّ زَاوِيــٍة ِمــْن غُرْفَتِھـَـا رََأى لُعَبــًا مُتَرَاكَِمــةً ..الــثَّمَِن أَحَــ
ِس بِأَنَّــُه عـَـاجٌِز َعــْن صـُـنِْع حُُلــٍم   الطَّبِیــُب الَّــِذي يَصـْـنَُع األَْحــالََم لِلنَّــا

تَحُْصـُل عَلَـى ُكـلِّ اَألشْـیَاِء الجَمِیلـِة      ..لَدَيْھا كُلُّ مَا تُرِيدُ رِيْم  ..جَدِيٍد
..دُوَن أَْن تَحْلَُم بِھَا..الرَّائِعَِة حَتَّى دُوَن أَْن تَطْلُبَھا

تُرى أَيَْن الُمشْكِلَةُ؟؟؟ َال بُدَّ مِْن ُمشْكِلَةٍ؟؟..فَكََّر الطَّبِیُب
..وَجَدْتُھا..وَجَدْتُھا:فَجْأًَة قَفََز الطَّبِیُب صَائِحًا

مَاذَا وَجَدْتَ؟..مَاذَا..مَاذَا:بِصَوٍْت وَاحٍِد..إِلَْتفَّ حَوْلَُه الجَمِیُْع
..غَـداً :ُثـمَّ قَـاَل مُوَجِّھـًا كَالََمـُه لِـرِيمْ     ..ھَزَّ الطَّبِیُب رَْأسَُه وَلَْم يَتَكَلَّمْ 

...إِذِْن اللَِّهغدًا أَعُوُد وَمَِعي دَواؤِك الشاِفي ِب..غدًا
..وَلَْم َتسْتَطِْع رِيْم النَّوَْم تِلَْك اللَّیْلَة..فَرَِحْت ُأسْرَتُھا..فَرَِحْت رِيْم

ِفي صَبَاِح الیَوِْم التَّاِلي عَاَد صَانَُع األَحْالِم بِوَْقٍت مُبْكٍِر يَحِْمـُل كِیسـًا             
ظَنَّــْت أَنَّ ..أَْن رَأَْت الرَُّجــَلرِيــْم شـَـعَرَْت بِالخَیَْبــِة مـَـا  ...كَبِیــرًا كَبِیــرًا

..أُرِيـُد أَحْالمـاً  ..أَنَـا ال أُرِيـُد ألعابـاً   ..الطَّبِیَب أَحْضََر لَھَـا أَلْعابـًا جَدِيـدةً    
..َال تَقْلَِقي..أَعْلَُم ذَلَِك:ضَحَِك صَانُِع األَحْالِم

سْـرَِة رِيـْم أَكْبـَُر ِمـَن        كَـاَن شـَْوُق أُ    ..لَْم يَنْتَظَِر الرَّجُُل لَحْظًَة لَِیشْـرَحَ     
َس َعـْن ظَھْـرِهِ      ...اإلِنْتِظَاِر َس فِـي بَھـِْو غُرْفـَِة       ..وَضََع الكـِْی فَـتََح الكـِْی

وَأَخْرََج مِنُْه كُتُبًا جَمِیلًة رَائِعًَة مَلِیئًة بِالدَّْھشَِة وَالرَّوْعـَِة         ..اِإلسْتِقْبَاِل
..وَاألَحْالِم

..مَكَاٍن بَعِیٍد بَعِیٍدكَاَنِت الكُُتُب ھَذِِه مِْن 
ِس..كُُتٌب تَتَحَدَُّث مََع بَعْضِھَا ..وَتَتَحَدَُّث مََع النَّا

.وَتَتَأَلَُّم..كُُتٌب تَتَكَلَُّم وتُحَاوُِر وَتَفْرَُح وَتَضْحَُك وَتَبِْكي
...أُصِیَْبْت رِيْم بِالحُزِْن



ظَنَنُْتـَك  .. لِھَـذِِه المُفَاجَـأَة    يَـا ...كُتُـبٌ ..كُتُـبٌ ..كُُتٌب:قَاَلْت مُتَھَكِّمَةً 
..سَتَأْتِیِْنْي بِدَوَاٍء وَأَتَیْتَِني بِمَا يُصِیْبُِني بِالمَلَِل

..اُنْتَظِري وَاخْتَاِري وَاحِدًا مَِن الكُُتِب:قَاَل لَھَا
..حَمََلْت رِيْم أَحَدَھا

ُص بَیَْن..سَمَِعِت الكُُتَب تَتَكَلَُّم تُرَحُِّب بِھَا ... يَدَيْھاتَرُْق
..وَاْو كُُتٌب تَتَكَلَُّم وَتَتَحَرَُّك:صَاَحْت بِدَْھشٍَة

ســَْوَف تَكَْتشـِـفِیَْن حَقِیقَتَھــا ...َبــْل أَكْثــَُر ِمــْن ذَِلــَك بِكَثِیــٍر:قـَـاَل لَھـَـا
..بِنَْفسِِك

ي العَزِيـزْ     :صَاحْت ريم  ..ھَـذَا فعـًال مَـا أَفْتَقـُِد إِلَیْـهِ         ...َأشْكُرَُك يَا عَمـِّ
..َأشْكُرَُك مِْن قَلِْبي..وَأَحْتَاجُُه

لَكِنَّـِك َال  ..لَدَيِْك كُلُّ اَألشْیَاِء الجَمِیلِة الرَّائَِعـةِ   :قَاَل لَھَا مُؤَكِّدًا كَالمَھا   
ٌص رَائِعَةٌ  ..تَمْلُكِیَْن مَكْتَبًَة مِثَْل ھَذِِه المَجْمُوعَِة مَِن الكُُتبِ       ..إِنَّھا قَِص

..وَاحْلُِمْي كَمَا َتشَائِیَن وَبِمَا َتشَائِیَْن..وٍْم قِصًَّةإِقْرَِئي كُلَّ َي
مُتَأَكِّدًا أَنَُّه اكَْتَشَف سِرَّ ريْم     ..وَخَرََج صَانُِع األَحْالَِم سَعِیدًا بِاكِْتشَافِهِ    

...وَأَنَّھا سَتَحْلُُم دُوَن شَكٍّ

بَحَثَـْت َعـْن    ..كْضـاً ِفي الیَـوِْم التـالي ذَھَبَـْت رِيـْم إِلَـى مَدَْرسَـتِھا رَ             
:قَالَــْت لَھـَـا بِفـَـرٍَح كَبِیــٍر ظـَـاھِرٍ   ..مُدَرِّسـَـتِھا قَبْــَل دُخُولِھــا الفَصْــلَ  

أُرِيــُد أَْن أُخْبـِـرَِك َعــْن حُُلــٍم جَمِیــٍل رَأَيُتــُه لَیْلــََة  ..آِنســَِتي..آِنســَِتي
ٍس ..أَْم

..بِالمَدَْرسـَِة َعـْن أَحْالَمِھَـا   وَصَارَْت رِيْم تَـرِْوي لِلْمُدَرَِّسـِة وَلِزَمِیالتِھَـا       
ُش فِـي مَمْلَكـٍَة بَعِیـدَةٍ            وَكَـاَن أَبُـوُه    ..رَوَْت لَھُنَّ أَنَّھا حَلَُمْت بِأَمِیٍر يَعِْی

َش ِمـْن بَعْـدِهِ، يُدَرِّبـُُه عَلَـى حَْمـِل السَّـْیِف                  المَلُِك يُعِدُُّه لِتَوَلِّي العـَْر
ِس وَظُلِْم الرَّعِیَّةِ     بِلَا ذَْنٍب وََال سََببٍ، لَكِنَّ األَمِیَْر الصَّغِیَْر لَْم         وَقَتِْل النَّا

يَكُْن رَاضِیًا عَمَّا يَفْعَلُُه أَبُوهُ، فَقَرََّر الھَرََب إَِلى مَدِيْنٍَة بَعِیْدٍَة ِمـْن مُـدُِن              
ِس وَاحِدًا مِنْھُْم َش بَیَْن النَّا ..المَمْلَكَةِ، وَغیََّر مَالَِبسَُه َوشَكْلَُه وَعَا

ھَمُُّه خِدْمَُة  ..وَِفي المَدِينَِة عَمَِل األَمِیُر الصَّغِیُر عَمًَال َبسِیطًا مُرھقاً       
ِض الظُّلِْم ِس وَرَْف ..النَّا

وَلَمَّا رََأى صَـاِحُب عَمَلـِِه الجَدِيـِد إِخالصـَُه وَوَفَـاءَُه وَصِـدْقَُه وَإِيمَانَـهُ،                
..سَعَادٍَة وَھَنَاٍءوَعَاشَا ِب..زَوَّجَُه البْنَتِِه الوَحِیدَِة

َش   وَفِــي المُقَاِبــِل كـَـاَن المَِلــُك حَزِينــًا عَلَــى فَقــِْد ابِْنــِه الوَحِیــِْد وَعـَـا
مَھْمُومًا كَئِیباً، وَأَصْبََح الرُّْعُب يُالزِمـَُه لِمَـا فََعـَل بِالشَّـْعِب ِمـْن ظُْلـٍم                

...وَتَنْكِیٍْل
بِمَا جـََرى لِوَالِـدِهِ، عَـاَد إِلَْیـِه يُوَاسِـیِه      لَكِنَّ األَمِیَر الصَّغِیَر عِنْدَمَا عَلَِم    

ِس .وَيَنْصَحُْه بِتَرِْك الظُّلِْم وَأَْن يَعْدَِل بَیَْن النَّا



فَاعْتَذََر األَُب مِْن ابْنِِه وَمَِن الشَّْعِب وَتَنَازََل عَِن المُْلـِك البِْنـِه الشَّـاِب         
سُ      سِ، وَكَاَن النَّا َش    الَِّذي حَكََم بَیَْن النَّا  سُعَدَاُء بِحُكْمـِِه العَـادِِل وَعَـا

...بَیْنَھُْم دُوَن أَْن ُيشْعِرَھُْم بِأَنَُّه مَلٌِك عَلَیْھِْم
ِص         ـْم َتــرِْوي لَِصــدِيقَاتِھَا وَمُدَرَِّســتِھا كَثِیــرًا مِــَن القِصَــ وَرَاحــْت رِـي

..وَاألَحْالَِم
لَكِـنَّھُنَّ ُكـنَّ    ..ِھشَـاتٍ وَكَاَن جَمِیُع مَْن ِفي الفَْصـِل ُمسْـتَغْرِبَاٍت مُنْدَ        

...سَعِیداٍت بِمَا تَرويِه لَھُنَّ مِْن حِكَايَاٍت رَائِعاٍت يومًا بعَْد يَوٍْم

ِص    وَفِــي أََحــِد األَيَّــامِ، جََلسَــْت رِيــْم فُــي غُرْفَتِھـَـا بـَـیَْن ِتــالَِل القِصَــ
ُب بَیْنَھَـا وََقـَع بَصَـرُھ             ا عَلَـى كِتَـاٍب كَبِیـٍر       الجَمِیلَةِ، وَفِیْمَـا كَانَـْت تُقَلـِّ

..ضَخٍْم لَْم تَلْحَْظ وُجُودَُه مِْن قَبُْل
..لَْم أَرَُه قَبَْل اآلْن..مَا ھَذَا الكِتَاُب الكَبِیُر..ياه:قَاَلْت

..كَـاَن ثَقِـیًال جِـداً   ..حَمََلِت الكِتَـابَ  ..أَزَاَلِت الكُُتَب الصَغِیرََة مِْن فَوْقِهِ    
قَـرَأَِت العُنْـوَاَن    ..تَأَمََّلْت غِالَفَُه السَّمِیُْك الثَّقِیـلُ    ..ْرِضأَعَادَتُْه إَِلى األَ  

(التَّاِلي بِصَوٍْت مُرْتَفِعٍ   تَبْـدُو قِصَّـًة    :ُثـمَّ قَالَـتْ   )فَرَاشَُة الغَابَِة الغَرِيبةِ  :
..يَا لَُه مِْن كِتَاٍب..رَائِعًَة

..لقِصَِّةشَعَرَْت رِيْم بِرَغْبٍَة شَدِيدٍة ِفي قِراءَِة ا
..وتَحْتَاُج إلى ساعاٍت وساعاٍت لِقِرَاءَتِھَـا    ..لَكِنَّ القِصََّة طويلٌة طويلةٌ   

..ومَوْعُِد نَوْمِھا اُقْتَرََب
..الوَْقُت تَأَخََّر..نَظَرَْت رِيْم إَِلى السَّاعَِة

سَ :قالْت دري وَمـْن يـ   ..سأَقْرَُأ صَفَحَاٍت قَلِیلٍة ثُمَّ أُكْمِلُھا غـداً      ..ال بأ
..رُبَّما عِنْدَما أناُم أَحْلُُم بِالْفَرَاشَاِت والزُّھُوِر

...وصارْت رِيْم تَضْحَُك وتَضْحَُك
أََحسَّسْت بِتَیَّـاٍر   ..أَْمسََكْت رِيْم الغِالَف الثقیَل وبَدَأَْت تَرْفَعُُه بِصُعوبَةٍ      

..ھَوَاِئيٍّ شَدِيٍد يَمْتَصُّھا إلى دَاخِِل الكِتَاِب
...ْن تُفَكِّــَر بِالمُقَاوََمــِة اخْتَفَــْت رِيــْم دَاخِــَل الكِتـَـاِب الضَّــخْمِ   وَقَبْــَل َأ

...وَھَدَأَِت الغُرْفَُة تمامًا

..لَْم تُدْرِْك رِيْم مَا حَدََث
..لَْم تَكُْن تَتَوَقَُّع ذَلَِك أَبدًا..كَاَنْت المُفَاجَأُة صَدْمًَة

تَأَمََّلِت المَكَـانَ،   ..نَظَرَْت حَوْلَھا ..قَِويٍّفَتََحْت عَیْنَیْھا عََلى ضَوٍْء قَِويٍّ      
وَالنَّبَاتَـاِت الرَّائِعـَِة    ..وَجَدَْت نَْفسَھا ِفي ُبسْتَاٍن ِمـَن الـوُرُوِد الجَمِیلَـةِ         

..مِْن أَلْوَاٍن وَأَحْجَاٍم مُخْتَلِفٍَة
ْفُســُه الحَظَــْت رِيــْم أَنَّ َھــذَا الُبسـْـتَاَن الَّتِــي ھِــَي فِیــِه اآلَن ھــَُو نَ  

..الُبسْتَاُن المَوجُوُد عََلى صَفْحَِة الغَِالِف



..فِیْمَا بَدَِت الغَابَُة العَجِیبُة الغَرِيبَُة مُالصِقٌَة لِلُْبستاِن
..غَیُْر مَعْقُوٍْل..مَا ھَذَا الَِّذي يَحْدُُث:رِيْم:قَالْت

َن الفَرَاشَةُ؟؟ ال أراھـا     تَُرى أَيْ :نَظَرَْت رِيْم حَوْلَھا مِْن جَدِيٍد وََتسَاءََلتْ     
!اآلَن

لَیْتَِني ..ھَْل يُعْقَُل أَنَِّني اآلَن ِفي قَْلِب الكِتَابِ      ..يَا لِلْعََجبِ :ثُمَّ قالتْ 
..َأسْتَطِیُْع قِرَاءََة القِصَِّة لِأَعِْرَف مَاذَا سَیَحْدُُث ِلَي اآلَن

رَائِحَُتــُه ..ٍء نـَـاعٍِموََجــدَْت نَْفَســھا فــَْوَق شَــيْ ..نَظـَـرَْت رِيــْم تَحْتَھــا 
...طَیِّبٌَة

تُرى مَا ھذا الشيءُ؟؟
..اعْتَقَـدَْت أنَّھـا رُبَّمـا تَكُـوُن مُكَبَّلَـةً         ..أَرَادَِت القِیَاَم لَكِنَّھَا لَْم َتسْتَطِعْ    

وَبَـدََأ المَكَـاُن الَّـِذي وَقَعَـْت فِیـِه يَھْتَـزُّ            ..لَكِنَّھا أََحسَّْت بِخِفٍَّة شَدِيدةٍ   
..رَاَقُصوَيََت

..أَصَابَھَا رُْعٌب شَدِيٌد..خَاَفْت رِيْم
ـَك بِطــََرِف شَــيٍْء مــا لِتـَـتَمَكََّن مِــَن        ـَك َيــدَيْھَا وَالتََّمسـُّ أَرَادَْت تَحْرِـي

ى يَـدَيْھا     ..لَكِنَّھا لَْم َتسْـتَطِعْ   ..النُّھُوِض كَانَـِت المُفَاجَـأَُة    ..نَظَـرَْت إـل
..يْم نَْفسُھا إَِلى فَرَاشَِة الغَابَِة الجَمِیلِةلَقَْد تَحَوََّلْت ِر..الكُبْرى

اكَْتشََفْت رِيْم أنَّھا أَصْبََحْت ُتشْبُِه تَمامًا الفَرَاشََة الَِّتي عَلى ِغـالِف           
..الكِتَاِب

..لَْم َتسْتَطِْع ضَبَْط نَْفسِھا
..صَارَْت تَبِْكي..خَاَفْت

نَــْت َتسـْـتَلِْقي فَوَْقــُه   َســقََطْت دُمُوعُھــا علــى المَكـَـاِن الَّــِذي كَا    
َس سـِـوى وَرْدٌَة كَبِیــرٌة جَمِیلــةٌ  اھْتـَـزَِّت الــوَرْدَُة ..فَاكَْتشــََفْت أنَّــُه لــَْی

لَقـَْد  .لِمَاذَا تَبْكِـي يَـا رِيـمْ؟      :عِنْدَمَا سَقََطْت دُمُوُع رِيْم عَلَیْھَا وَقَاَلتْ     
..سَقََطْت دُمُوعُِك الدَّافِئَِة عََلى وَجِْھي

..ھَا الوَرْدَُة بِرِْفٍقحَضَنَْت
..َمسََحْت دُمُوعِھَا بِأَوْرَاقِھَا المُلَوَّنَِة

نَْحـُن  .َال تَحْزَنِـي يَـا حَبِیبَتِـي      :قَاَلْت بِصَوٍْت جَمِیٍْل يَفُوُح مِنـُْه العِطْـرُ       
ا تَحْتَـاُج  فَقِصَّتَُن..صَبْرُنَا كَاَد يَنْفَُد..نَتَرَقَُّب وُصُولَِك مُنُْذ زَمٍَن بَعِیٍد بَعِیدٍ     

..ألَحْالمِِك لِتَبْدََأ وَتَكْتَمِْل

وبدا لھا أنَّ سَیَْل المُفَاجَآِت سَـیَتَوَاَلى وََلـْن    ..تَفَاجَأَْت رِيْم بِالفَرَاشَةِ  
..يَتَوَقََّف

َس كَـذَلِكَ؟ أُرِيـُد العَـوْدََة         ..يكفي..يَكفي:قَاَلْت بِخَْوفٍ  أَنَا نَائِمةٌ؟ أَلَْی
َال أُرِيـُد أَْن أَكُـوَن   ...أُرِيُد أَْن أَعُوَد فَتَاًة صَغِیرًة كَمَـا كُنْـتُ  ..إَِلى البَْیتِ 

...فَرَاشًَة



كَانَـْت  ..حَرََّكْت وردٌة كَبِیرٌة لَْم تَلْحَظْھَا رِيُم مِْن قَْبـُل عُنُقَھـا الطَّوِيـلُ            
:نْـدَلِیبِ َتسْمَُع ھذا الحِوَاَر وقَالْت بِصَوٍْت سَاحٍِر أَجْمَُل مِْن صَـوِْت العَ          

أَتَدْرِيَْن أَيَّتُھَا الفَرَاشَُة الجَمِیلةُ، أنَّ مَصِیَر ھَـذِِه الـوُروِد مُتَوَقـٌِّف كُلَّھـا              
فَأَْنِت جِئْـِت لِتُنْقِـذِيْنَا جَمِیعـًا ِمـْن خَطـٍَر      ..وَتِلَْك الغَابَِة بَِأسْرِھَا عَلَیْكِ 

.. ِمـْن جُمُـوٍد وَخُمُـوٍل وََكَسـلٍ     جِْئِت لِتُنْقِـذِيْنَا مِمَّـا نَْحـُن فِیـهِ        ..أَكِیٍْد
فَھَذِِه النَّْسـمَُة العِطْرِيَّـُة اللَّطِیَْفـُة الَّتِـي مَـرَّْت           ..َأشْیَاٌء ُتشْبُِه المَوْتَ  

ُص طَرَباً   لَْم تَـأِْت إِالَّ ِمـْن أَجِْلـِك    .مُنُْذ قَلِیٍل جَعََلْت جَمِیَْع األَزْھَاِر تَتَرَاَق
فَنَحُْن مُنُْذ سِـنِیَن نَنْتَظـُِر أَْن تَـأِْتَي إِلَیْنَـا           .. بِقُدُومِكِ فَرَحًا بِِك وَتَرْحِیْباً  

قَالُوا بِأَنَّ يومًا مَـا     ..نَنْتَظُِر فَرَاشًَة كَمَا أَخْبَرَنَا حُكَمَاُء غَابَتِنَا     ..وَتُنْقِذِيْنا
ْحـُن كِـدْنَا    وَن..سَتَأِْتي فَرَاشٌَة رَائِعـٌَة وتُنْقِـذُنَا ِمـْن جُمُودِنـا وَتَحَجُّرِنـا           

نَْنَسى ھذا الكـالَم وَنَُظـنُّ أَنَّـُه َلـْن يَتَحَقـََّق لَـوْال قُـدُومَِك اآلَن أَيَّتُھـا                   
..فََال تَتْرُكِینَا فَھَذِِه َمسْؤُولِیَّتَِك..الفَرَاشَُة

اھْتَزَِّت الفَرَاشَُة بِقُوٍَّة بَعْدَمَا صَفََّقِت الوردُة الَّتِـي    ..ِفي ھَذِِه اللَّحظَةِ  
لـِـتُعْلَِن لِجَمِْیــِع الــوروِد ِإشـَـارَة االسـْـتِیْقاِظ مِــَن    ..حْمِلُھــا بِأَوْرَاقِھـَـا َت

..لِلْعَطَـاءِ ..لِلْوَطَِن..لِلُْحبِّ..العَوْدَُة لِألَْرضِ ..السُّبَاِت وَالعَوْدََة لِلْحَیَاةِ  
ائِبـًَة فِـي سُـبَاٍت    وَالطَّبِیعـُة غَ ..كَاَنِت الوُرُوُد كُلُّھا غَارِقًَة بِنَوٍْم عَمِْیقٍ 

..تَتَرَقَُّب وُصُوَل الفَرَاشَِة لِتُوقِظَھَا وتُحَیِّیْھَا مِْن جَدِيْد..طَوِيٍل
ي              ..عََلى الفَوِْر ابْتَھََجِت الطَّبِیْعَُة َوَسـمَِعْت رِيـْم أَصْـوَاَت الطُّیُـوِر تُغَنـِّ

..وَالضَّـفَادُِع تَنِـقُّ   ..دْوِلوَالمِیَاُه تََتسَاَبُق ِفي النَّھِْر وَتَتَدَفَُّق ِمـَن الجَـ        
..وَالنَّسَائُِم تَمُْأل المَكَاَن سِحْرًا ورَوْعًَة

وَغَنَّت كَمَا لَْم تُغَنِّ ِمـْن      ..عَادَْت زَقْزَقَُة البَالَبِِل ُتسْمَُع ِفي كُلِّ مَكَانٍ      
..قَبُْل

أَلْحَانــًا َلــْم َوَســمَِعْت ..رَأَْت رِيــْم ُكــلَّ َمشـَـاھِِد الطَّبِیَعــِة السَّــاحِرَةِ  
..َتسْمَعْھَا مِْن قَبُْل

...لَْم تُصَدِّْق عَیْنَیْھَا وَلَْم تَقْتَنِْع بِمَا رَأَْت َوسَمَِعْت وَوََعْت

ـُم الفَرَاَشــُة رَْأَســھا   كَانـَـا جَمِیلـَـیِْن  ..نَفَضَــْت جَنَاحَیْھـَـا ..رَفَعَــْت رِـي
َلـْم تُـدْرِْك مَـا سِـرُّ       ..ائَِع لِأَوَِّل مَـرَّةٍ   بَدِيْعَیْن، تَأَمََّلْت مَنْظَرَھا البَِھيَّ الرَّ    

ھذِِه الفَرَاشَِة الَِّتي تَأِْتْي فَجَأًْة لِتُحْیِـْي الطَّبِیْعـََة البَدِيْعـََة بَعـَْد زََمـِن               
..سُبَاٍت طَوِيل

ِس رِيْم ...أَدْرََك طَائُِر البَجَِع العَجُوِز مَا يَدُوُر ِفي رَْأ
أَيَّتُھــا الفراشــُة  : لَھـَـا بِصـَـوْتِِه الــرَّخِیِْم العـَـرِْيضِ  اقْتـَـرََب مِنْھـَـا وَقـَـالَ 

وَنَْحــُن َأشـْـیَاٌء نُجَمِّــُل ..قِصَّــتُنا كُلُّھــا تـَـدُوُر حـَـوَْل فَرَاَشــٍة..الجَمِیلــُة
الكِتَاُب الَّـِذي دَخَلَـْت إِلَْیـِه َرَسـمَُه رسَّـاٌم           ..القِصََّة وََلسْنَا أَبْطاًال لھا   

اَت قَْبــَل أَْن يُكِْمــَل القِصَّــَة كُلَّھــا ويَْرُســَم الفَرَاشــََة فنَّــاٌن سـَـاحِرٌ، مَــ
ى الِغـالفِ         ..َرسََم كُلَّ الصُّوَرِ  ..البَطَلََة ..وَتَخَیَّـَل شَـكَْل الفراَشـِة عـل



لَكِنَُّه لَْم يَـتَمَكَّْن ِمـْن َرْسـمِھا فِـي دَاِخـِل            ..تَخَیَّلَھا مِثْلَِك أَْنِت تماماً   
 قَاَل حُكَمَاؤنا مُنُْذ زَمٍَن طَوِيٍل أَنَّ يَوْمًا سَـیَأِْتْي وَتَـدْخُل      وَقَْد...الكِتَاِب

ى                ِفي الكِتَاِب فَرَاشٌة جَمِیلٌة اسْمُھَا رِيـْم تُحْیِـْي قِصَّـتَنا وتُعِیْـدَنا إـل
...عالِم الحیاِة لِیَقْرَأَھا أَطْفَاُل العَالَِم

فَبَعـَْد أَْن كَانَـْت َال      ..لِقِصَّـتِھِمْ فَرَِحْت رِيُم الفَرَاشـُة الخْتِیَارِھـا بَطَلـًَة         
وَبَطَلــٌَة ..صـَـارَْت حُلُمــًا آلخـَـرِيَْن..وََال تَعــِْرُف معنــى األحــالِم..تَحُْلــُم

...حَقِیقِیٌَّة لِقِصٍَّة جَمِیلٍة يَحْلُُم بھا أطفاُل العَالَِم

ُل بِبَصَـرِھَا ِمـْن مَكَـاٍن       وَقََفْت رِيْم تَتَأَمَُّل ُبسْتَاَن الزُّھُورِ، وَصَارَْت تَتَنَقَّـ       
..إَِلى آخٍر

وَالغُصـُـوَن ..شـَـاھَدَِت األَزْھـَـاَر تَتَمَاَيــُل وَاَألْشــجَاَر تَھْتـَـزُّ مِــَن الطَّــرَبِ  
..تََتشَابَُك كَأَنَّھا تَتَصَافَحُ، يُھَنِّىُء بَعْضُھَا بَعضًا

واآلَن مَـاذَا عَلَـيَّ أَْن      «:تَطَلََّعْت رِيْم إَِلى البَجْعـَِة الحَكِیمـَِة َوسَـأَلَتْھا        
.»؟..أَفْعََل

وَكُلُّ أَبْنَاُء الطَّبِیعـَِة    ..عِْیِشْي حَیَاتَِك ِبشَكٍْل طَبِیِْعيٍّ   «:قَاَلِت البَجْعَةُ 
.»...سَیَكُونُوَن بِخِدْمَتِِك

ھِیٍَّة فَـدَعَتْھَا الزُّھُـوُر لِتَنَـاوُِل وَجْبـٍَة شَـ     ..ھُنَا بَدَأَْت رِيْم َتشْعُُر بِالجُوْعِ    
:وَصَارَِت الزُّھُوُر تَقُوُل..صِحیٍَّة طَبِیعیٍة مِْن رَحِیْقِھا البَدِيِْع

.ھُنَا طَعُْم اللَّیْمُوِن..تَعَاِلْي إَِليَّ يَا رِيْم
َس لَُه مَثِیٌْل..تَعَاِلْي إَِليَّ أَنَا..ال:قَاَلْت أُخْرى ...لََديَّ طَعٌْم لَْی

ى رِيـْم تَطْمـَُع أَْن تَكُـوَن              وَصَارَْت كُلُّ زَھْرٍَة تَ    ُض طَعْمَھَـا اللَّذِيـَْذ عـل عُْر
..أَوَُّل مَْن تَأْكَُل مِنْھَا ِفي الغَابَِة الجَمِیْلَِة

ُس فِیْمَا بَیْنَھَا لِتَحْظَـى ِبشَـرَِف       وَصَارَِت الزُّھُوُر تَتَمَايَُل وَتَتَحَرَُّك وَتَتَنَاَف
..مُالََمسَِة الفَرَاشَِة رِيْم

:رََبْت رِيْم ِفي البَدِْءاسْتَْغ
..كَْیَف يُمْكُِن ِلي أْن آكَل رَحِْیَق األَزْھَاِر

تَعـَـالْي اقْتَرِبِــْي َال  ..اآلَن أَنْــِت فَرَاَشــٌة وََلسْــِت إِْنسـَـاناً  :قـَـالُوا لَھـَـا 
..تَخَاِفْي

ِس وَردٍة قُرْبَھَا جَرََّبْت طَعْمَھَا ..ذًا جدًاكَاَن لَذِي.اقْتَرََبْت رِيْم مِْن رَْأ
..مَا أَطَْیَب طَعْمَِك أَيَّتُھا الوردُة الطَّیِّبَُة:قالْت

وَرَاحَــْت رِيــْم تَتَنَقَّــُل ِمــْن وَرْدٍَة إِلَــى وَرْدٍَة تَأُْكــُل ِمــْن ُكــلِّ وَرْدٍَة قَلـِـیًال 
..وَتَمَْتصُّ رَحِیْقَھا الجَمِیَْل

وَقَفَـْت ُمسـْـتَغْرِبًَة مُنْدَِھشــًَة  لَِكـنَّ رِيــْم تَوَقَّفَـْت َعــْن أَْكـِل الرَّحِیْــِق وَ   
...بِحَالَِة صَدْمٍَة

ـُل رَحِیْــَق    ..غَرِيْــٌب حَقــا :وَقَالــْت أَنـَـا َلسْــُت فَرَاَشــًة حَقِیقِیَّــًة وَآـك
..!!!األَزْھَاِر



.َال يُصَدَّْق..َشيٌْء غَیُْر مَعْقُوْل..يَاللعجْب
ِت إِنسـاناً، وطعاُمـِك       أنِت اآلَن فَرَاشـةً   :قَاَلِت البجعُة الحَكِیمةُ    ولـس

.طعاُم فراشاٍت
...لكنَّ ريْم لَْم تقبْل ھذِه الفكرَة

..أريُد خُبْزًا وقِطْعََة َبسْكَوِْيٍت..أُرِيُد لَبَنًا:وصاحْت
..ضَحَِكِت األَزْھَاُر

ماذا؟..ماذا:قالْت زَھْرٌَة
ْس ْس..بـَــ ْس..بـَــ مَـــُة َمـــا ھَـــذِِه الكَلِ ..ويییییـْــت..َك...َك..بـَــ

؟؟؟...الغَرِيْبَُة
إنَّھا نَوٌْع مَِن الحَلْوى يُحِبُّھا أَطْفَـاُل       :ضَحَِكِت البَجْعَُة الحَكِیْمَُة وَقَاَلتْ   

..الَبشَر
لكنِك لـْم تعـودي طِفْلـًَة       :قالْت وَردٌة كانْت صامتًة وتراقُب ما يحدثُ      

يَّ    ..أيَّتُھا الفراشَُة الجَمِیلةُ   ُم إلیـِك رَحِیْقِـْي     أنـا أقـدِّ   ..ھیَّا تعـاِلْي إـل
فَمُنـُْذ أَْن َرسَـمَِنْي الفنَّـاُن َلـْم أَْحـَظ بِھَـذا الشَّـرَِف               ..كُلَُّه وَلِیْمًَة لَكِ  

..ھَیّا أَرْجُوِك..العَظِیِم
..وَنَفََضْت جَنَاحَیْھَا..رَفََضْت رِيُم الفراشُة كُلَّ ھذا الكالِم

...الغابََة القَرِيْبََةحَمَلَھا الرِّيُْح بِرِْفٍق حَتَّى بَلََغِت 

وَكَانَـْت َأْشـجَارُھا قـَْد عَرِفَـْت بِقُـدُوِم          ..ما أَْن وَصََلْت رِيْم إلى الغَابَةِ     
..صَارَْت تُصَفُِّق بِكُلِّ قُوٍَّة تَرْحِیبًْا بِقُدُومِھا..الفَرَاشَِة

..الُعشْـبِ وَمِْن شِدَِّة التَّصفیِق خَاَفِت الفَرَاشَُة وَكَادَْت َتسْقُُط عََلى         
فََبَســَطْت َشــجَرٌَة قَرِيبــٌة مِنْھـَـا غُصـْـنًا لَیِّنــًا ِمــْن أَغْصـَـانِھا وَالْتَقَطَتْھــا 

..بِأَوْرَاقِھا الخَضَراِء النديَِّة
:وقالِت الشَّجَرَُة

َال ..نَحُْن نَنْتَظِرُِك مُنُْذ زَمٍَن بَعِیْدٍ    ..مَرْحَبًا بِِك يَا أَجْمََل فَرَاشَاِت الدُّنْیا     
ِض الغَاَبــةِ   َي نَحْــُن ھُنـَـا كُلُّنـَـا  ..لِیْــُق بِنـَـا أَْن نَتْرُكَــِك تَقَعـِـیَْن عَلــى أَْر

ى وُصُـولِكِ       ..بِخِدْمَتِِك أَيَّتُھا الجَمِیلـُة اللَّطِیفَـةُ      كَـاَد  ..َكـْم اشْـتَقْنَا إـل
ُس يُصِیْبُنَا بِالمَوِْت ..نَحْمَُد اللََّه عَلى وُصُولِِك بِالسَّالمَِة..الیَْأ

يَـا لِھَـذا    ..يا لِغَرَابـَِة مَـا يَحْـدُثُ      :قَاَلِت الفَرَاشَُة مندھشًة أكثَر وأكثرَ    
...كُلُّ َشيٍْء يَتَكَلَُّم وَيَتَحَرَُّك..العَالَِم الغَرِْيِب

..تَحَرََّكْت أَغْصَاُن شَجَرٍَة كَبِیرٍَة ُمسِنٍَّة
:قَاَلْت بِصَوٍْت خَاِفٍت

ى عُمـِْرَي الطَّويـلَ       ..ِقْيصَـدِّ ..نَعَْم يَا صَغِیْرَِتيْ   وَرَاقِبِـْي  ..اُنْظـُِرْي إـل
تْ     ..أَغْصَاِنَي الَّتِـي شَـاَختْ     وَتَـأَمَِّلْي جَـذِْعَي    ..وَأَوْرَاقِـَي الَّتِـي جَفـَّ

َھــْل سـَـأَكَذُِب ..الضَّــخَْم وَُجــذُوِرَي الَّتِــي نَبَتَــْت إلــى َســطِْح األَْرضِ 



؟ تَعَاِلْي يَا حُلْوَِتيْ، تَعَاِلْي لِأَحْضُنَِك بَـیَْن    عَلَیِْك وَأَنَا ِفي ھَذِِه السِّنِّ؟    
..ضُلُوِعْي الطَّرِيَِّة

خَافَــِت الفَرَاَشــُة عَلَــى مَلَْمِســھا النَّــاعِِم أَْن يَتَجـَـرََّح بـَـیَْن أَغْصـَـاِن    
..الشَّجَرَِة

..تَرَاجََعْت إلى الخَْلِف
. األَلَِمكَاَن جُوْعُھا َيشْتَدُّ وَبَطْنُھا تُؤْلِمُھا مَِن

..جَائِعٌَة..أَنَا جَائِعٌَة جَائِعٌَة..أُرِيُد طعامًا..يَكِْفْي..يَكِْفْي:صَاَحْت
...نَادَتْھَا َأشْجَاُر المَوِْز وَالخَوِْخ وَاللَّوِْز

..تَعَاِلْي َال تَخَاِفْي...تَعَاِلْي إلَیْنَا وَذُوِقْي طَعْمَنَا اللَّذِيَْذ الشَِّھيَّ

.. الفَرَاشَُة نَحَْو ثِمَـاِر اَألْشـجَاِر الَّتِـي تَتَـدَلَّى كَـأَرْوَِع مَـا تَكُـونُ              نَظَرَِت
ْت    ..فَقَْد كَاَنْت شَدِيدُة الجُوْعِ   ..رَغَِبْت فِعًْال بِاإلِقْتِرَاِب مِنْھَا    وَلَمَّـا ھَمـَّ

َض طَرِيْقَھا طَیٌْر صَغِیٌْر سَرِيُع الطَّیَـرَ         قَـاَل لَھَـا    ..اِنبِاإلقْتِرَاِب مِنْھَا اعْتََر
سَـتَقْتُلُِك أَيَّتُھـا    ..ثِمَارُھا سَامَّةٌ ..َال تُصَدِِّقْي َال تَقْتَرِِبْي مِنْھَا    :بِلَھْفٍَة

تُرِيـُد قَتَْلـِك وَالـتَّخَلَُّص مِْنـِك ألَنَّھَـا          ..ھَذِِه اَألشْجَاُر سَـامَّةٌ   ..الجَمِیلُة
 الطَّبِیَعــِة نَائِمــًة سـَـاكِنًَة خَامِلــًة  وَتُرِْيــُد أَْن تََظــلَّ ُكــلُّ..تُحِــبُّ النَّــوَْم

..ابْتَعِِدْي...ابْتَعِِدْي عَنْھَا..ِھَي َال تُِحبُّ الحَیَاَة..مِثْلَھا
لِمـَـاذَا :قَالَــْت..تَعَجَّبَـْت رِيــْم ِمــْن ھـذا الطَّــائِِر الجَمیــِل كَیْـَف يـَـتَكَلَّمُ   

!؟..یْقَِظ الطَّبِیعَُةوَلِمَاذَا َال تُِحبُّ أَْن َتسَْت..تَقْتُلُِنْي
ُكــلُّ اَألْشــجَاِر ..وََال النَّشـَـاَط..ألَنَّھـَـا َال تُحِــبُّ الحَیـَـاَة:قـَـاَل العُصـْـفُوُر

..كَاَنْت سَعِیْدًَة بِوُصُوْلِِك إِالَّ تِلَْك اَألشْجَاُر الثَّالَُث
ھَذَا العُصْفُوُر  ..ِتْيتعاِلْي يَا حُلْوَ  :نَادَتْھا شَجَرَُة المَوْزِ  ..لَْم تَقْتَنِْع رِيمْ  

..وَيُرِيـُد أَْن يُبْقِیْھَـا لِلْطُّیُـوِر أَمْثَالِـهِ    ..يُرِيُد أَْن يَظَلَّ يَأْكَُل ثِمَاِرْي لِوَحْدِهِ 
..تَعَاِلْي َال تَخَاِفْي

..كَاَنْت رِيْم جَائِعٌَة جِدا
ھَـا وَھِـَي تُرِيـُد أَْن       وَھَذِِه اَألشْجَاُر ِھَي اَألشْجَاُر الوَحِیدَُة القَرِيَبـُة مِنْ       

..تَأْكَُل ِبسُرْعٍَة
أَرَادَِت اإلِقْتـِـرَاَب ِمــْن َشــجَرَِة المـَـوِْز وَتَنـَـاوُِل مـَـوْزٍَة وَاحـِـدٍَة َتُســدُّ بِھـَـا  

..جُوْعَھا
..حاولِت اإلقتراَب مِنْھَا فَھَبَّْت رِيٌح قَوِيٌة حَاَلْت بَیْنَھا وَبَیَْن الشَّجَرَِة

ِب        :ُحقالْت لھا الرِّيْ   سَأَحْمِلُِك إَِلى مَكَاٍن جَمِیٍل مَِليٍء بِالَْعسَِل الطَّیـِّ
فـَـنَحُْن أَحِبَّــاُء ..وَالثِّمـَـاِر الیَانَِعــِة الرَّائَِعــِة الحُلـْـوَِة الشَّــھِیَِّة..الشَّــِھيِّ

..الطَّبِیْعَِة نُرِيْدُِك َوسَنَحْمِیِْك مَِن الخَطَِر
وَجَـدَْت نَْفسَـھا فِـي      ..يُم الفَرَاشَُة بِمَـا حَـدَثَ     فَجْأًَة وَقَبَْل أَْن تَفْرََح رِ    

نَاحِیٍَة أُخَْرى مَِن الغَابَةِ، قُرَْب وَاحٍَة جَمِیلٍة يُحِیُْط بِھَا النَّخِیُْل مِْن كُلِّ            
..واَألشجاُر مُنَْتشِرٌَة عََلى ضِفَافِھَا..جَاَنٍب



ٍس َضـخْمٍ          مَلِـيٍء بِالَعَسـِل الـذَّھَِبيِّ       وقُرَْب المَاِء وَرْدٌَة كَبِیرٌة مِثَْل كـَْأ
..البَرَّاِق

..اقتربْت رِيْم ِبسُرْعٍَة نَاحِیَة الَعسَِل تُرِيُد تَنَاوُلَُه ِبسُرْعٍَة
ھُنَاَك ..انْتَبِِھْي انْتَبِِھيْ :فجأًة خرجْت سمكٌة مَِن المَاِء وَصَاَحْت بھا      

َال تَقْتَرِبِـْي مِنْھَـا     ..ِلأَفَْعى خَطِـرٌَة دَخَلَـْت مُنـُْذ لَحَظَـاٍت فِـي الَعسَـ            
..سَتَقْتُلُِك

ِس األَفْعَـى           ..تَرَاجََعْت رِيُم الفرَاشَةُ   قَبَْل لَحْظٍَة وَاحِـدٍَة ِمـْن ظُھُـوِر رَْأ
..الشِّرِّيْرَِة

..كَادَْت تَفْتُِك بِھَا ألَنَّھَا تُِحبُّ الحَیَاَة
یــوُر ِمــْن ُكــلِّ جَانِــٍب تَضـْـرُِب  فـَـاھْتَزَِّت البُحَیـْـرَُة غَاضـِـبًَة وَاُنْقَضَّــِت الطُّ

..األَفَْعى بِمَنَاقِیْرِھَا
ْت سُـمَّھا فِـي الَعَسـِل لِكَـْي                 ھَرََبِت األَفَْعى لَكِنَّھا قَبَْل أَْن تَھْرَُب بَثـَّ

..يَمُوَت مَْن يَأْكَُل مِنُْه

..ذُھَِلْت رِيْم مِْن ھَذَا الَمشْھَِد المُرِْعِب
..لسَّمَكَُة وَالطُّیُوُركَادَْت تَمُوُت لَوَْال ا

..رَاَحْت رِيْم َتشْكُُر السَّمَكََة وَالطُّیُوَر عََلى مَا فَعَلُوُه مِْن أَجْلِھَا
..لَكِنَّ رِيْم مَا زالْت شَدِيدَة الجوِع

..الْتَفََتْت فَرَأَْت شَجَرََة جَوِْز ھِنٍْد ضَخْمٍَة
وَتُحَـرُِّك أَغْصَـانَھا تَـدْعُوھا      ..حَنَـانٍ رَأَِت الشَّجَرََة تَنْظـُُر إِلَیْھَـا بِلُطْـٍف وَ        

..لِتَأْكَُل مِْن ثِمَارِھا الشَّھِیَِّة وَتَرْتَِوَي مِْن مَائِھَا الحُلِْو اللَّذِيِذ..إلیھا
..صَمََّمْت رِيْم ھَذِِه المَرََّة أَنَّ تَصَِل إَِلى الشَّجَرَِة مَھْمَا كَاَنِت األَخْطَاُر

..نَادِيھا بِكُلِّ قُوٍَّةصَارَِت الطُّیُوُر ُت
..اَألشْجَاُر تَھْتَزُّ بِعُْنٍف

..الرِّيُْح لَْم َتسْتَطِْع مَنَْع رِيْم
..میاُه الواحِة تَھْتَزُّ بِعُْنٍف

..زُھُوُر الُبسْتَاِن صَارَْت تَصِیُْح
:الجمیُع
..ابْتَعِِدْي.تَوَقَِّفْي

..لَكِنَّ رِيْم لَْم تَعُْد تَھْتَمُّ
...إِْن لَْم تَأْكَُل سَتَمُوُت مَِن الجُوِْعفَِھَي 

..كَاَنْت رِيْم ِفي قِمَِّة جُوْعِھا
..وَلـَْو كَانَـْت سَـامَّةً     ..سَآكُُل مَِن الشَّجَرَِة مَھْمَـا كَـاَن الخَطَـرُ        :قَاَلْت

مُـوَت  مَِن األَفْضَِل ِلْي أَْن أَمُوَت مَِن السُّمِّ وَأَنَا شَبْعَانٌَة خَیٌْر ِمـْن أَْن أَ             
...مَِن الجُوِْع



..وَصََلْت رِيْم إَِلى الشَّجَرَِة
..ضَحََكِت الشَّجَرَُة ضِحْكًَة مَاكِرًَة

..قَدََّمْت لِرِيْم أَكْبََر ثِمَارِھا
ْت بِھَـوَاٍء يَطِیـُْر بِھَـا ِمـْن                   ى أََحسـَّ وَمَا أَْن فَتََحْت رِيْم فَمَھا لِتَأْكَُل حَتـَّ

..جَدِيٍد
.. المُقَاوَمََةوَلَْم َتسْتَطِِع

...رَاَحْت َتسْقُُط وََتسْقُُط ِفي وَاٍد عَمِیٍق عَمِیٍق
ٍض طَرِيٍَّة ...ثُمَّ وَقََعْت عََلى أَْر

...نَاَمْت عََلى الفَوِْر مِْن شِدَِّة التََّعِب

..بَدََأ النُّوُر يَدْخُُل المَكَاَن قَلِیًال قَلِیًال
.سَمَِعْت رِيْم أَصْواتًا حَوْلَھا

..حَاَن وَْقُت ذَھَابِِك إَِلى المَدَْرسَِة..اسْتَیْقِِظْي..رِيْم..رِيْم
وَأَنَّھـا  ..لَْم تُصَدِّْق أَنَّھا َال تَزَاُل عََلى قَیـِْد الحَیَـاةِ      ..فَتََحْت رِيْم عَیْنَیْھَا  

..عَادَْت لِغُرْفَتِھا
اَنْت مُنْدَِھشًَة ِمـْن ُكـلِّ      َك..وَقََفْت عََلى قَدَمَیْھا تَتَأَمَُّل َجسَدَھا كُلَّهُ     

...مَا حَدََث
..بَحََثْت عَِن الكِتَاِب فَوَجَدَتُْه ال يَزَاُل ِفي مَكَانِِه

..تَأَمََّلْت غِالَفَُه فَرَأَتُْه كَمَا ھَُو وَلَكِنَّ الفَرَاشََة اخْتََفْت
..ظُُر إِلَیْھَا بِأَلٍَمالَحََظْت أَنَّ اَألشْجَاَر وَالزُّھُوَر وَالطَّبِیعََة حَزِينًة تَْن

..أَكَاُد أَمُوُت مَِن الجُوِع...إِنِّي جَائِعٌَة جَائِعٌَة:قَاَلْت رِيْم لِأُمِّھَا
تُرى بِمَاذَا كُْنِت تَحْلُمِیَْن اللَّیْلََة المَاضِیَةَ؟؟:ضَحَِكِت األُمُّ

..نَظَرَْت رِيْم إَِلى يَدَيْھا
أَحْلُمُ؟؟:قَاَلْت

لُمُ؟؟بِمَاذَا أَْح
..أَحْلُمُ؟ لَْم أَكُْن أَحْلُُم

..رِيْم لَْم تُخْبِْر أُمَّھا بِقِصَّتِھا
..لَْم تُخْبِرْھا بِقِصَِّة الكِتَاِب

...قِصَُّة فَرَاشَِة الغَابَِة
َوسَتَقُوُل لَھَا بِأَنَّھَا صَارَْت تَتَخَیَُّل َأشْیَاَء الَ      ..لِأَنَّھا بِالتَّأْكِیِد لَْن تُصَدِّقَھا   

..وُجُوَد لَھَا
ْت تَحُْلـُم وتَحُْلـُم وَتَحُْلـمُ          دُوَن أَْن تَقْتَـرَِب ِمـَن الكِتَـاِب        ..لَكِنَّ رِيْم ظَلـَّ

فََقــْد أَغْلَقَْتــُه بِإِحْكـَـاٍم وَوَضـَـعَتُْه فِــي صـُـنْدُوٍق حَدِيــدِيٍّ   ..السِّــحِْريِّ
..وَدَفَنَتُْه ِفي أَعْمَاِق حَدِيقِة المَنْزِِل


