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إلى القراء األعزاء

يســعد مجلــة خطــوة - املتخصصــة فــي مرحلــة الطفولــة املبكــرة - التــي يصدرها 

املجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة، أن تقــدم إصدارهــا اخلــاص الذي يضــم مجموعة 

ــل  ــة، مث ــي إنســانية جميل ــا ومعان ــا، وحتمــل قيم ــة ألطفالن قصــص وأشــعار موجه

احلــب واالحتــرام والتســامح والعمــل اجلماعــي واحتــرام االختــاف، والتــي ســيكون 

لهــا األثــر اإليجابــي - إذا مــا اكتســبها أطفالنــا - فــي تكويــن شــخصياتهم. 

ــذا اإلصــدار اخلــاص  ــي ه ــم ف ــاهموا بابداعاته ــن س ــن الذي ــكر كل املبدع نش

ــة  ــة خطــوة االستشــارية والعلمي ــات مجل ــكل هيئ ــا ل ــة ورســما، والشــكر أيًض كتاب

والتحريريــة، والشــكر كل الشــكر لصاحــب الســمو امللكــي األميــر عبــد العزيــز بــن 

طــال بــن عبــد العزيــز آل ســعود رئيــس املجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة، علــى 

دعــم ســموه الدائــم لعملنــا مــن أجــل صــون وحمايــة حقــوق أطفالنــا للحصــول علــى 

تنشــئة ســليمة متكنهــم مــن املســتقبل. 

وســوف تســتمر مجلــة خطــوة فــي حتقيــق رؤيتهــا فــي شــكل رقمــي جديــد، بهــدف 

نشــر الفكــر التربــوي املســتنير، وتنميــة اجتاهــات ايجابيــة نحــو تنشــئة الطفــل، وفــق 

ــة  ــورة الصناعي ــة والث ــع املعرف ــات مجتم ــي ضــوء متطلب ــة ف ــة تنموي ــة حقوقي مقارب

الرابعــة ومــا بعدهــا. 

 وفقنا اهلل دومًا ملا فيه خير وصالح الطفل.

أ.د. حسن البيالوي

ي للطفولة والتنمية  ن العام للمجلس العر�ب الأم�ي

ف العام عىل مجلة خطوة الم�ش
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الكريسُّ املغرور

محمد عباس عيل داود - مرص

وقــف الكــريسُّ املغــروُر ىف مكانــه محدقـًـا فيــا حولــه بأعــن ضيقــة تفضــح مــا 

ــه  ــون عن ــن يقلُّ ــاق الذي ــن هــؤالء الرف ــرى نفســه ب ــق، وهــو ي ىف نفســه مــن ضي

أصــًا وصنعــًة وجــااًل فهــو لــه أصــٌل يتيــُه بــه عــى َمــْن حولــه، يكفيــه أن يقــول 

ــه، وال يوجــد  ــه وصادت ــع بقوت ــذي يشــهد الجمي ــزَّان ال ــه ينتمــي إىل خشــب ال إن

بــه شــقوق ويقــاوم املــاء بشــدة؛ لذلــك يُصنــع منــه األثــاث الفاخــر املتــن، فــإذا 

ــزه، فهــذا يدفعــه إىل أن  ــي متي ــه ُحســن الصنعــة والصــورة الرائعــة الت أضيــف إلي

ميــرق األثــاث مــن حولــه بضيــق فهــي جميًعــا - النوافــذ والبــاب ومائــدة الطعــام 

واملقاعــد واألريكــة يف حجــرة االســتقبال - كلهــا مصنوعــة مــن أنــواع خشــٍب أقــّل 

جــودًة منــه لذلــك ال يحــق لهــا أن تشــاركه املــكان، وإذا رأى صاحــب البيت فســوف 

يشــكو لــه ويطالبــه مبــكاٍن مخصــص لــه وحــده.

ــم بســمة صغــرة  ــت كام املقعــد الخشــبي املغــرور فتبسَّ ســمع صاحــب البي

وحادثــه عــن رضورة التواضــع خاصــة مــع األصحــاب املقربــن، وعــن املســاواة التــي 

يجــب أن تســود بــن الجميــع ليســود الــود واالحــرام، أمــا هــذا الكربيــاء والتعــايل 

فيــؤدي إىل الحقــد والكراهيــة لذلــك هــو مذمــوم.

مل يقتنــع الكــريسُّ املغــروُر بــكام الرجــل وقــرر أن يحرمــه مــن الجلــوس عليــه 

ــه وألقاهــا  ــع إحــدى أرجل ــه، وخل ــه إىل مــكاٍن يليــق ب ــه وينقل إىل أن يســتجيب ل

بجــواره متعمــًدا وهــو يقــول لنفســه، ســرى اآلن كيــف يتمتــع بالجلــوس وإحــدى 

أقدامــى األربــع مكســورة.
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رأى الرجــل إحــدى أقــدام الكــريّس املغــرور مكســورًة فانزعــج وســأل مــن كــر 

ة العمــل وأصلــح القــدم  هــذه القــدم فلــم يــرد الكــريس؛ ذهــب الرجــل وأحــر ُعــدَّ

املكســورة وجلــس عــى الكــريس حتــى اطــأنَّ عليــه، ثــم مــى عنــه لبعــض شــأنه.

انتهــز الكــريسُّ الفرصــة وأعــاد كــر الســاق، وهــو يقــول لنفســه ســأظل أكرها 

إىل أن  يســتجيب يل وينقلنــي إىل مــكاٍن يليــق ىب.

عاد الرجل فوجد الرِّْجَل مكسورًة مرة أخرى كًرا ُمضاَعًفا

هذه املرة، سأل بغضٍب من كرها فلم يردَّ الكريس العنيد.

قال الرجل بصوٍت سمعه الجميع:

- هــذا الكــريس مل يُعــد صالًحــا وحملــه إىل حيــث ألقــاه ىف حجــرة 

املُهَمــات؛ فــزع الكــريس ورفــع صوتــه مســتغيثًا وهــو يرجــو الرجــَل 

أن يعيــَده إىل مكانــه ولــن يكــر رِْجلـَـه ثانيــًة.

مل يسمعه الرجل، أغلق الباب ومى عنه.
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رس اختفاء ابتسامة سلوى

نانيس خطاب - مرص

ســلوى فتــاة مرحــة طيبــة تحــبُّ كل مــن حولهــا ولكنهــا تجلــس دامئـًـا واجمــة... 

ــرف أي  ــة... وال يع ــا برسع ــق فمه ــا تغل ــا إضحاكه ــاء صديقتُه ــت وف ــا حاول وكلَّ

شــخص مــن صديقاتهــا، مــا ِسُّ اختفــاِء ابتســامة ســلوى. 

يف يــوٍم كانــت تجلــس ســلوى يف املدرســة بجــوار صديقتهــا وفــاء تتحدثــان عــن 

كيفيــة رســم دائــرة بالَبَْجــل.

ــم  ــة الرس ــى ورق ــكال ع ــة األش ــر مختلف ــم دوائ ــل لرتُس ــاء بالبج ــكت وف أمس

ــت: ــة، وقال ــوان جميل ــا بأل وتلونه

- هذه بالونات العيد وسأكتب بداخلها »عيد سعيد«.

ــم  ــت رس ــل وحاول ــرى بالبج ــي األخ ــكت ه ــرة وأمس ــلوى بالفك ــت س أُعجب

ــا. ــل يف يده ــنَّ البج ــت ِس ــم أدخل ــي ترس ــا وه ــاء، لكنه ــل وف ــات مث بالون

رصخت سلوى من األمل وبكت.

 رأت وفــاء أســنان ســلوى الســوداء، وعرفــت ِسَّ عــدم ابتســام ســلوى، لكنهــا 

ــًة التخفيــف عــن أوجــاع ســلوى.  تجاهلــت األمــر ُمحاِول

مرت األيام ووفاء تكتم س أسنان سلوى السوداء.

ويف العيــد جــاءت وفــاء لزيــارة ســلوى، وأحــرت معهــا بالونــة كبــرة ملونــة 

ووضعــت بداخلهــا معجــون أســنان وفرشــاة.

وأعطت الهدية لسلوى قائلة:

- هذه هدية بسيطة لِك؛ ليك تبتسمي طوال العمر بال خجل. 
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نظرت سلوى بداخل البالونة، وفهمت أن وفاء عرفت برس أسنانها السوداء.

ابتسمت سلوى وقالت:

- سأبتسم طوال العمر طاملا عندي صديقة ُمحبَّة ومخلصة مثلك.

قالت والدة سلوى:

- يجب التقليل من الحلوى وغسل األسنان يوميًا بانتظام.

 قالت سلوى:

- حارض يا أمي.

وضعــت ســلوى يدهــا يف جيبهــا وأخرجــت الكثــر مــن 

الحلــوى وقالــت:

ــا وفــاء فقــد أكلــت اليــوم الكثــر  - خــذي هــذه الحلــوى ي

منهــا.

ابتسمت سلوى وقالت:

- وداًعا للكثر من الحلوى.

ابتسمت وفاء وقالت:

- وأهاًل بالكثر من املعجون.

وتعانقِت الصديقتان ُمبتسمتَْي.
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أبـــي

محّمد بن مسعود - تونس

ــي مريضــة. أزاول تعليمــي االبتــدايئ.  أنــا ســعيد بــن محمــود. أنــا يتيــُم األب وأمِّ

ود، وشــديد  ــا كثــر الــرُّ ــا. فأن راســة رغــم أنِّ كرهتُه ال أشــكُّ يف أنِّ ســأنجح يف الدِّ

الخــوف يف الطريــق. هــا أنِّ عرَّفتكــم يب باختصــار.

ســأنجح ألنَّ أيب كان يحبُّنــي أن أنجــح. كان حــن أعــود مــن املدرســة يســتقبلني

 اســتقبال األبطــال، يُقبِّلنــي كثرًا ويرفعنــي إىل أعىل ويرُصُّ 

ــزن  ــح. فيُحفِّ ــردَّد. وأصي ــه. فأت عــىل أن أقــف عــىل كتفي

بــكالٍم حلــو حتــى أقف. أقــف عــىل كتفيه وهــو واقف. مل 

ــا  ــون رياضيً ــبُّ أن أك يكــن يُح

فقــط بــل أن أكــون شــجاًعا. 

شــيئًا.  أخــى  معــه  أكــن  مل 

بطــاًل  أصــُر يف حرضتــه  بــل 

ــقُّ  ــارة. الح ــل كلَّ يشٍء مبه أفع

ـه هــو البطــل. وهــو مــن  أنّـَ
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بنــي عــىل أن أكــون ماهــرًا. فأراجــع درويس وهــو إىل جانبــي. فأجيــب إجابــاٍت  درَّ

صحيحــًة عــن كل املســائل والواجبــات.

هــا أنِّ أكتــب لكــم وأنــا أنظــر إليــه يف صــورة كبــرة عــىل الحائــط. كلُّ ســطر 

أنتهــي منــه أرفــع إليــه عينــيَّ فــأرى ابتســامة الرِّضــا. أقــرأ بصــوٍت عــاٍل مــا أخطُّــه 

ــل وجهــه. فتــري  ــا أقــوم. فأقــف عــىل كــريسٍّ إىل الجــدار. وأقبِّ فيبتســم يل. أحيانً

قَُشــعريرة يف بــدن ودفء يف قلبــي.

ــم.  ــن آبائه ــرايب ع ــث أت ــب حدي ــًدا ألتجنَّ ــر وحي ــة أس ــي إىل املدرس يف طريق

لكــنَّ عينــيَّ تنحــران كلــا رأيــت رجــااًل يصحبــون أبناءهــم. أســر شــارًدا وخائًفــا. 

ولـِـَم ال أخــاف؟ فأنــا وحيــد. َمــن يــدري؟ قــد يتــمُّ اختطــايف. قــد تصدمنــي ســيَّارة. 

ــه.  ــه ووحدت ــا يف جال ــل أيب متاًم ــل مث ــد وجمي ــا وحي ــي األشــقياء. فأن ــد يرضبن ق

قــد يقتلنــي أحدهــم ألي ســبب. ســمعُت بانتبــاٍه أخبــاًرا كثــرة يرويهــا الكبــار يف 

ثــوا عــن طيبتــه واســتقامته وكفاحــه يف الحيــاة. لقــد كان  جنــازة أيب. كلُّ النَّــاس تحدَّ

ــي الفقــرة مثلــه والوحيــدة مثلــه. عمــل أعــااًل كثرة.  وحيــًدا ال إخــوة لــه. تــزوَّج أمِّ

ــْل لكــم إنَّ أيب كان بطــاًل انتــرص  ــا كبــرًا. أمل أقُ وبفضــل حكمتــه امتلــك أرًضــا وبيتً

؟ أنــا يف رعــب: أخــى أن يعتــدي عــيَّ صغــر أو كبــر  ّ عــىل الفقــر والوحــدة والــرَّ

أو يختطفنــي. ســمعت كثــرًا عــن أطفــال أنــا أشــطر منهــم وأطيــب وأجمــل. لكــنَّ 

األرشار فعلــوا بهــم أفعــااًل قبيحــة أو باعوهــم أو قتلوهــم. هــل مــن العقــل أن يبيــع

إنســاٌن إنســانًا؟ هــل مــن العقــل أن يقتــل كبــٌر صغــرًا أو إنســاٌن إنســانًا؟  بعــض 

ــَوَض أن يســاعدوهم عمــدوا إىل تعنيفهــم وإجبارهــم  ــار. فِع ــة الكب األطفــال ضحيَّ

عــىل التَّســوُّل والرقــة وارتــكاب الخســيس مــن األفعــال. أليــس يف قلــوب الكبــار 

ــرون؟ ال  ــا يفكِّ ــرون؟ هــل هــم حًق رحمــة؟ أليــس يف عقولهــم حكمــة؟ كيــف يفكِّ
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يهــدأ بــايل وال أرتــاح مــن ســهام النظــرات يف الطَّريــق إال حــن أدلــف إىل املدرســة 

يف حايــة املُربِّــن. يُســعدن ثنــاء املُعلِّمــن عــيَّ وكلاتهــم اللطيفــة. لكنِّــي أنزعــج 

ــي املســكينة حــن يســألني أحُدهــم عــن  ــفقة عــيَّ وعــىل أمِّ ــم املُش مــن نظراته

حالهــا.

ــدروس  ــت كل ال ــًدا، إال أنِّ أمق ــا جيِّ ــة وأفهمه راس ــواد الدِّ ــع م ــتوعب جمي أس

التــي يــرِد فيهــا ِذكــر العائلــة واألب. آه كــم أمقــت تلــك األنشــودة )عــاد أيب للــدار 

ــي  ــوص الت ــي النص ــرٌة ه ار. كث ــدَّ ــود إىل ال ــد يع ــأيب مل يُع ــار(!. ف ــل النَّه ــن عم م

ث عــن أٍب رحيــٍم أو أٍب عاقــب ابنــه. فليــت أيب كان حيـًـا يعاقبنــي ويرضبنــي  تتحــدَّ

ــا أســخف هــذه النصــوص  ــت. م ــن البي ــن الخــروج م ــب وم ــن اللَِّع ــي م ويحرمن

ــعادة وال تذكــر أوجــاع اليتيــم. وهــي إن ذكرتــه  التــي تُغــرق العائــالت كلهــا يف السَّ

ذكرتــه بشــفقة تجعلــه ضعيًفــا ُمحطَّــًا. فيخــرج خيــال أيب يف كلِّ الحصــص؛ فيــرد 

ــم. ذهنــي، وال يــردُّن إىل يقظتــي إال صــوت املعلِّ

رصُت ذابــاًل ال حــاس عنــدي ألي يشء. بــدأت أمــي تنزعــج مــن ســكون ولزومي 

البيــت. رشعــت أكتــب أليب رســائل أبــثُّ فيهــا شــوقي إليــه. وأقــرأ بصــوٍت عــاٍل مــا 

أكتبــه حتــى يســمعه. وأنظــر إليــه يبتســم يل يف الصــورة عــىل الجــدار. أحيانـًـا أشــك 

ــر. ثــّم أرفــع عينــي إىل الجــدار، فــإذا هــو ممتقــع؛  يف ســالمة عبــارة؛ أتوقــف ألفكِّ

فأشــطبها. رصُت أســمع حــن أنتهــي مــن رســالٍة صوتـًـا كأنــه صــوت 

أيب يهمــس يف أُُذن أحســنت.

يف اللوحــة الكبــرة املُعلَّقــة عــىل الجــدار وجــه رجــل كان يحبِّنــي 

ــاه ــور ال يخبــو. عين ــعُّ منــه ن كثــرًا. وجهــه عريــض وجميــل يش
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واسعتان صافيتان المعتان. أنفه

يف أَنَفًة وعزَّة.  أقَنى كحدِّ السَّ

ــة  ــامة عريض ــن ابتس ــان ع ــفتاه تنفرج ش

كلــا  لهــا.  مثيــل  ال  طيبــة  منهــا  تظهــر 

وقفــت أمامهــا أو جلســُت قبالتهــا أحسســت 

وكأنــه ســيحطِّم اإلطــار ويخــرج مــن الجــدار 

ليحضننــي ويقبِّلنــي.

كثريــن  آبــاء  رأيــت  ألن  النفــس  منكــر  املدرســة  مــن  يوًمــا  عــدُت 

ــون دفاتــر إعــداد أبنائهــم فرحــن أو غاضبــن. أمــا أنــا فأخــذت دفــر  يتلقَّ

إعــدادي وتســلَّلت كئيبًــا وحيــًدا إىل البيــت. وقفــت أمــام الجــدار ورميــت 

الدفــر وبكيــت: أيــن أنــت يــا أيب؟ هــا هــو دفــري. لقــد نجحــت. أمل تكــن تريــدن 

ــم  ــا مل يتعلَّ ــول يل م ــن تق ــة؟ أمل تك ــن الدراس ــت ع ــك انقطع ــا ألنَّ ــح دامئً أن أنج

اإلنســان يظــل ناقًصــا؟ أنــا ال ينقصنــي إال وجــوُدك. ثــم انهــرت عــىل املقعــد مقابــل 

ــورة. وضعــت رأيس بــن يــَديَّ منتحبًــا. فجــاءن الصــوت صوتــه. قــال يف هــدوء:  الصُّ

ــيَّ  ــا بُن ــك. ألســت تحملنــي يف قلبــك؟ تســلَّح ي ــا يف قلب ــا يف ذهنــك حــارض. وأن أن

ــيئًا؛  ــم باللعــب. وال تخــَش ش ــع معه ــك. ومتتَّ ــط أتراب ــك يل. خالِ ــك وبحبِّ ــي ل بحبِّ

ــا  ه ــك مبتســًا يف كفِّ ــاة كــا جاءت ــٌر يف جســٍم صغــر. )خــذ الحي فأنــت رجــٌل كب

هــا العــدم(. الغــاُر أو يف كفِّ
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نـمــلـة

الحكواتية آمال املزوري - املغرب

عمــر طفــل صغــر يف ربيعــه التاســع كثــر الحركــة، ال يهــدأ لــه بــال حتــى يجعل 

كُلَّ َمــْن يف الحــي ينتفــض ألفعالــه، فيهــرب ليختــي بنفســه بعدمــا يشــري لُفافتَــه 

املفضلــة مــن عبَّــاد الشــمس املُملَّــح، ويقصــد ربــوًة عاليــًة تطــلُّ عــى البحــر كانــت 

فيــا مــى عبــارة عــن مقابــر للفنِّيقيــن. 

ــي  ــث تلتق ــاز حي ــاه البوغ ــا إىل مي ــر مليً ــس ينظ ــٍن فجل ــر يف رك ــزوى عم ان

ُمَويْجــات املتوســط وموجــات املحيــط وكأنهــا تتصافــح، يف الســاء ُزرْقــة ويف البحــر 

زرقــة أخــرى؛ يف األوىل تُحلِّــق غيــاٌت بيضــاُء ونــوارس، ويف األخــرى خطــٌر يربَّــص..!

ــا  ــون نورًس ــاء، أو يك ــحابٌة بيض ــه س ــو تحمل ــودُّ ل ــاء وي ــة الس ــر إىل زرق ينظ

يرفــرف عاليًــا؛ فــرى الصفــاء الــاَزَورْديَّ مــن فوقــه ومــن أســفله؛ ولكــن هيهــات..! 

مــا للفتــى عمــر غــر جنــاح القلــب؛ مهــا حلــم ال يســتطيع االبتعــاد..!

ــر  ــى الب ــه إىل مرم ــة، يرســل ناظري ــة املُتقلِّب ــة البحــر املتحرك وينظــُر إىل ُزرق

ــن  ــن بَيضاَويْ ــية كتلت ــفوح األندلس ــفل الس ــة أس ــرى القريب ــة األخ ــرى يف الضف ف

ــي يف  ــرى الت ــراء واألخ ــرة الخ ــي الجزي ــَم أن األوىل ه ــن، علِ ــْن متباعدت صغرتَ

ــة.  ــة طريف ــا مدين غربه
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ة..! ما أسعد الطفل عمر..! ها هو يتواجد عن قُرْب يف أمكنٍة عدَّ

بــدأ يقــر حبــوب عبَّــاد الشــمس الواحــدة تلــو األخــرى منتشــيًا مبذاقهــا، وهــو 

ــطٍّ  ــى خ ــي ع ــي مت ــا وه ــن يف حركاته ــه وُيِْع ــت قدمي ــل تح ــًة للنم ــل قري يتأمَّ

مســتقيم، يُغــرِّ مســاره بســبَّابته ضاحــًكا، هــه هــه حتــى أنتــم هادئــون! 

وبن الَفيْنِة واألخرى يقرب لينفَخ عليهم

وكأنها ريح عاتية؛ ليشتت شملهم ثم ينتظر

جمعهم، بعد ُهَنيْهٍة أثار انتباَهه وجود منلة منفردة

مها لها لرى تبتعد عن أخواتها، فقام بتقشر أكرب حبَّة وقدَّ

حركتها.

حينئــٍذ بــدأت املســكينُة تحــوم حــول الحبَّــة 

ــن  ــا املعقوف ــعرَها بقرنيه ــا لتستش ــرُب منه وتق

ثــًة نفســها: ُمحدِّ

ــن شــكله  ــدو م ــيُء الضخــم، يب ــا هــذا ال -  م

ــذ؟! ــه لذي ــه أن ورائحت

ثــم حاولــت حملهــا لكن دون جدوى مل تســتطع، 

ــن  ــر م ــت ألك ــة واختف ــًة إىل القري ــادت مرسع فع

دقيقــة، ثــم خرجــت وبصحبتهــا ثــاُث منــات.

ــه أن  ــريٌّ ب ــال فَح ــه ب ــدأ ل ــر مل يه ــنَّ عم لك

الحبَّــة يف حــن  ــر، أخــذ  يتذمَّ النمــل  يجعــل 

املــكان  إىل  الســر  وأخواتهــا  النملــة  واصلــت 
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ومل يجــدوا فيــه شــيئًا، فأشــاروا للنملــة وعــادوا مرسعــن للقريــة وتبعتهــم النملــة 

خائبــًة ببــطٍء شــديد، وقبــل وصولهــا تراجعــت

 فقــررت العــودة للبحــث مــرًة أخــرى فرمبــا قــد يكــون هنــاك خطــأٌ مــا، فوضــع 

ــا وطافــت  ــة عليه ــا. عــرت النمل ــدأ يتأمــل ردَّة فعله ــة مــرًة أخــرى وب عمــر الحب

ــت إىل  ــم اتجه ــا ث ــددت موقعه ــًا، وح ــا فع ــن وجوده ــدت م ــا إىل أن تأكَّ حوله

القريــة مرسعــًة لطلــب املســاعدة مــرة أخــرى، ويف ظــرٍف وجيــٍز خرجــت بصحبــة 

ــة. ــاث يف اتجــاه الحب النمــات الث

لكــنَّ عمــر أخذهــا مــرًة أخــرى وتركهــم يبحثــون دون جــدوى، عــادت النمــات 

إىل القريــة وتبعتهــم صديقتُهــم بخطــواٍت تــدلُّ عــى خيبــة األمــل. 

ــة إىل مكانهــا لعلَّهــا تعــود، لكــن دون جــدوى دخلــت قريتهــا  أعــاد عمــر الحبَّ

وتأخــرت.

بقــي عمــُر يراقــب املدخــَل ملــدٍة طويلــة، وللمــرة األوىل يطــول ســكونه وتهــدأ 

ــَة أختهــم بعــد أن فارقــت  ــإذا بالنمــات الثــاث يخرجــن حامــاٍت جث ــه، ف حركات

الحيــاة بســبب حرستهــا عــى الحبَّــة، فنــدم عمــر عــى فعلتــه وأدرك أن اســتخفافه

بالحبــة جعــل حــًدا للنملــة، وأن اســتهتارَه بالكثــر مــن األشــياء 

ــه  ــكان ِقبْلتَ ــن امل ــل م ــور، فجع ــن األم ــد م ــرُّ بالعدي ــد ي ق

الدامئــة وفــاًء للنملــة.
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أنا كبري

وجدان عبد العباس - العراق

ــة يلتقــي مصادفــًة يف منتصــف  كان فوفــو كلــا خــرج للنزهــة يف وســط الغاب

الطريــق بفيــٍل كبــرِ الحجــم ضخــم الجســم أنيــق امللبَــس ذي هيبــٍة ووقــار، ويبــدو 

ــا لــدى الكثريــن. أنــه كان معروفً

وقــد تنبــه فوفــو أن اآلخريــن عندمــا يلقــون التحيــة عليــه يبتســمون ويفرحــون 

بــون بــه قائلــن: ويُرحِّ

- أهًل يا أيُّها الفيُل الكبر.

وبعضهم يقول مبتهًجا:

-  ُسِرنا بلقائك أيها الفيل الكبر.

 وبعضهم اآلخر يقول سعيًدا:

- مرحبًا بالفيل الكبر.

 وآخرون يقولون بغبطة:

- َسِعْدنا برؤيتك يا أيُّها الفيل

  الكبر. 

فتساءل فوفو بصوٍت مسموع: 
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بونــه بالكبــر؟ ومــا الداعي  - ولكــن لـِـَم يســمونه أو يُلقِّ

ذلك؟ إىل 

ــن ــث ع ــوع فبح ــعر بالج ــه وش ــو نزهت ــع فوف ــم تاب ث

طعــاٍم ومل يُِطــل البحــث؛ فَسْعــان مــا وجــد بعــض الثــار واألوراق 

الخــراء وبــذور النباتــات.  

 وذاَت يــوٍم ويف منتصــف الطريــق إىل وســط الغابــة، ســمع بأُُذنيْــه ورأى بَعينيْــه 

أيًضــا ترحابـًـا كبــرًا واحرتاًمــا غــر مســبوق مــن الجميــع للفيــل الكبــر وكأنــه نجــم 

كبــر ميــي عــى األرض، فقــال فوفــو يف نفســه يف انفعــاٍل وغضــب:

بُنــي بالكبــر وال  .. ســأفقد صــوايب! أنــا أيًضــا فيــل كبــر ملــاذا ال أحــد يُلقِّ - ســأُجنُّ

أحــد يدعــوين أو يلقبنــي بالكبــر ولــو ملــرة واحــدة!! مــرة فقــط.

ثم صمت فوفو برهًة وراح يتحدث بحسٍة وأمل:

- ال أحــد.. ال أحــد.. ملــاذا ال أحــد ينادينــي بالكبــر؟ هــل كلمــة الكبــر تعنــي أين 

لســت كبــرًا بالجســم ولكنــي لســُت صغــرًا بالحجــم أننــي أُقــارِب حجمــه!! أم ألين 

ال أعمــل وال أُتقــن حرفــًة أو صنعــًة فيــا هــو يعمــل ُمعلِّــًا كــا ســمعت أحدهــم 

قــال ذات مــرة أمامــي؟؟ وقــد أســهم يف تعليــِم كثــرٍ مــن الِفيَلـَـة وتخرَّجــت أعــداٌد 

كبــرٌة منهــا عــى يــده.. هــل هــذا الســبب يــا تــرى؟ ال أعــرف ال أعــرف؟.

ثــم ســكت فوفــو لربهــٍة وخطــرت يف ذهنــه فكــرٌة، فــراح يركــض والتهــم كثــرًا 

مــن الحشــائش الخــراء حتــى أُصيــب بالتَُّخمــة وأوجعتــه معدتــه، وراح يســر بــن 

اآلخريــن لعــلَّ أحدهــم يصيــح أو ينــادي أو يقــول لــه كلمــة كبــر، ولكــن ال أحــد 

قــال لــه هــذه الكلمــة. فطأطــأ رأســه إىل األرض وراح يتمــىَّ حزيًنــا متأملــًــا.

ثــم خطــرت ببالــه فكــرة أخــرى فركــض مــن فــوره ورشب مــاًء كثــرًا؛ فانتفــخ 
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ــل وقــد كــرب خرطومــه قليــًل، وراح يتمــى يف الغابــة  وشــعر بصعوبــة الحركــة والتنقُّ

وهــو يأمــل أن يصيــَح لــه أحدهــم بالكبــر. وأيًضــا ال أحــد التفــت نحــوه أو انتبــه 

إىل حجــم بطنــه أو خرطومــه وقــال لــه أو أســمعه كلمــة الكبــر. 

فشــعر بالخيبــة والحــزن وانحــدرت الدمــوُع مــن عينيــه، وأخــذ يركــُض يف الغابة 

مــن دون وجهــٍة يذهــب إليهــا حتــى شــعر بالتعــب؛ فأبطــأ يف ركضــه وتوقــف قليــًل 

ليأخــذ قســطًا مــن الراحــة وبعدهــا مــى مشــيًا بطيئًا. 

ويف أثنــاء مشــيه رأى مــن حولــه بعــض األزهــار والــورد وكانــت أرضهــا يابســة 

ــه وعــى  ــذي بخرطوم ــاء ال ــها بامل ــَى؛ فرشَّ ــا َعطْ ــدو أنه ــة يب ــا ذابل وأوراق بعضه

ــاٍج  ــه بابته ــًة ل ــه، قائل ــى صنيع ــكرته ع ــا وش ــت أوراقه ــت والتمع ــور انتعش الف

ــان: وامتن

- كم أنت كبر!.... لقد أنقذتنا وأنعشتنا برذاذ املياه الذي سقيتنا.

فابتسم فوفو وتلعثم قائًل:

- أنا كبر! أنا أنقذتكم...

فأجابت الورود كعادتها بلهجٍة هادئة:

- أن تساعد اآلخرين أو تنقذهم إنه لعمل كبر وأنت كبر بعملك.  

فقــال فوفــو عمــل واحــد وأصبحــت كبــرًا فــاذا لــو أبــدأ بالعمــل.. ثــم قفــز يف 

مكانــه فرحـًــا واهتزت األرض

قليًل وصاح بأعى صوته:

- أنا كبر.. أنا كبر. 

- سأعمل وأكون كبرًا....

سأُصبح كبرًا بعميل. 
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موهبُة أحمد

نجاح إبراهيم - سوريا

كان أحمــد يحــبُّ املطالعــَة كثــرًا مثــل أبيــه، الــذي ُيــي وقتـًـا طويــًا يف القراءِة 

والتأليــِف.. وحينــا كــُرَ قليــًا راَح يؤلِّــُف قصًصــا كوالده.

ــوار،  ــن ح ــا م ــدوُر بينه ــا ي ــل م ــا، يتخيَّ ــن مًع ــن واقف ــَر إىل رَُجل كاَن إذا نظ

وإذا طــاَر عصفــوٌر وحــطَّ فــوَق غصــِن شــجرٍة يــروي بتلقائيــٍة مــا يقــوُل العصفــوُر 

ــن. للُغْص

وكلا ألَّف قّصًة يرسُدها عىل والدِه فيُثني األخُر عليه قائًا:
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ــه  ــا تقولُ ْن م ــا دوِّ ــًا يف املســتقبل.. هيَّ ــا ُمه ــّي، ســتغدو قاًص ــا بُن - أحســنَت ي

ــاه. ــورق وأِرين إيَّ عــىل ال

يرسُع أحمُد إىل غرفتِه، يجلُس خلف الطَّاِولة ويبدأ بالكتابة.

  ذاَت مساٍء..

الــون، وأخــذ يحملــُق يف اللوحــِة النُّحاســيَّة املعلقــِة  نظــَر أحمــُد إىل جــداِر الصَّ

ــه عــىل  ــارٍش جناَحي ــرٍ جــًدا ف ــرْسٍ كب ــا صــورة نَ ــر عليه ــي ُحف ــُذ ســنواٍت، والت من

ــه واضحــًة وقاســيًة. ــد بانــت مخالبُ ــداِد اللوحــة، وق امت

ــاوًل أن  ــِه مح ــُكلِّ قوت ــُض ب ــٌل، يرك ــزاٌل جمي ــاَك غ ــِة، كاَن هن ــفل اللوح يف أس

ــرْس ومــن مطاردتــه الدامئــة، بينــا كانــت الشــمُس تســطُع بقــّوٍة  يتخلَّــَص مــن النَّ

ــي ل تُحتمــل. ــا الت ــُد الكــوَن بســياِط حرارتِه وتجل

ق بيديِه، سأله أبوه مستغربًا: صاَح أحمُد بفرٍح وهو يُصفِّ

- ما بَك؟

- لقد نسجُت يف ُمخيِّلتي حواًرا يدوُر بَن النَّرْس والغزال.

نظَر األُب إىل اللوحِة، وقاَل مبتسًا:

هيَّا، أخرين ما يقولن.  -

قاَل أحمد:

ــه،  ــرُس ياحُق ــنوات، والنَّ ــُذ س ــُض من ــُض، ويرك ــزاُل يرك ــدي، الغ ــا وال ــْر ي - انظ

ُ الفرصــَة لانقضــاِض عليــه، حتــى مــاَّ مًعــا هــذه الوضعيــة، وهــذه املطــاردة  يتحــنَّ

ــة. الانهائيَّ
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هّز الوالُد رأسه بإعجاب، أكمَل أحمد:

- سأجعُل الغزاَل يتوقُف فجأًة ويقوُل لهثًا، متعبًا: 

ــرْس، ِقــْف، أريــُد التحــدَث معــك«، فيُصغــي النــرس إليــه  »مــن فضلــك أيُّهــا النَّ

ويهبــط ُإىل جانبــه ويطــوي جناحيــه الكبريــن ويســأُل: 

»مــا بــَك أيُّهــا الغــزال، ملــاذا توقفــَت عــن الجــري، أل تخــاف منِّــي؟!«، فيقــوُل 

الغــزاُل: »منــُذ زمــٍن وأنــَت تطــاردين، بينــا أنــا أركــُض وأركــُض، حتــى َملَلْنــا هــذا، 

مــا رأيُــك لــو نصبــح أصدقــاء؟«.

 فيسأُل النرُس باندهاش: »كيف؟!«.

فيجيُب الغزاُل: »أُحبُّك وتحبُّني«.

 يفكُر النرُس قليًا ثمَّ يصيُح«: ل بأس لنجرِّب«.

 ويفــرُح الغــزاُل فرًحــا شــديًدا، وينظــُر النــرُس إىل صديقــه الجديــد، يجــده متعبًــا 

ــه مــن  ــب العــرُق منــه، فيطــُر فوقــه بارتفــاٍع قليــٍل ويفــرُش جناحيــه ليحميَ يتصبَّ

أشــعة الشــمس الاهبــة.

وهكذا يا أيب تنبُت بينها صداقٌة.

ــِه، يقــوُل  ــُت عــىل كتف ــه مــرٌق بالفــرح، يُربِّ يقــرُب األُب مــن أحمــد، ووجه

ــدِه عــىل شــعره: بفخــٍر وهــو يســح بي

  - ستكوُن بإذن الله قاًصا ُمهًا يف املستقبل.

ثم يعاوُد النظَر إىل اللوحِة النُّحاسيَّة

يعُن فيها، يقرؤها من جديٍد ويبتسُم.
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ـــي ... الَْمـلِكَة أُمِّ

عادل حامد سليم - مرص

َملََكة: موهبة ، طَبْع.

23

اِر  ــي ِهــَي َســيِّـَدُة الدَّ أُمِّ

ِضْحــكَـُتـَها بَـاَقـُة أَزَْهـاِر

بُـْسـَتــاُن َحـَنـــاٍن نَظْرَتَُها 

َوالْـَوْجــُه َحـِديْـَقـُة أَنْـَواِر

****

ِهـَي أَْجَمـُل أَْعـَيـاِد الْـَقـلْـِب

لِـلْـَعـالَِم ُعــْنـَواُن الْـُحـبِّ

نْـَيـا ِمن كُلِّ َشـَقــــاٍء ِف الـدُّ

يَْحـِمـيَهـا... يَْحَفظُـَهــا َربِّ

****

الـرَّْحـَمــُة َمـْعـــَنــاَهـا األمُّ

ْعــِد تَـُعـمُّ َوالَْفـرَْحـُة ِبـالسَّ

َوالَجــنَّــُة أَْدنَـى َقـَدَمــْيـَها

َل ُحـــزٌْن ِفــيـَهــا أَْو َهــمُّ

****

كُلُّ الْكَـلِـَمـاِت َوَل تَـكْـِفي

لِـَبـَهـاٍء َجـلَّ َعِن الَوْصِف

َمْدَرَسـُة الُْحْسِن َوَجاِمـَعٌة

َوطَــٌن يَـَتـَحـلَّ بالْـلُّطِْف

****

أُمُّ الْـَخــْيـَراِت ِهـَي الَْمـلِـكَـْه

تَـَتـَفـتَّـُح ِف يَـِدَهـا الْـَبَكَْه

ْفِء ... لَـَنا أَْمـٌن ِحْضٌن لِلدِّ

ـْفـِو ِبـَها َملَكَْه * َوَعـطَـاُء الصَّ



نصطاُد معـًا

يارس الششتاوي - مرص

ــا  ــح لدين ــرة، أصب ــن املذاك ــا م ــد أن انتهين ــدرايس، وبع ــام ال ــاء الع ــد انته بع

الكثــر مــن الوقــت يك نلعــب، ومنــارس هواياتنــا األخــرى، واتفقــُت أنــا وصديقــي 

َع املتوافــرة يف قريتنــا، فوافقنــي  هــاين أن نذهــب ملارســة صيــد األســاك مــن الــرُّ

ــة، وكُلُّ  ــا نحــو الرع ــدة، وذهبن ــارة جدي ــا ِصنَّ ــر، وأحــَر كُلٌّ من ــك األم عــى ذل

ــا يحــدوه األمــل أن يعــود بســمٍك كثــر. واحــٍد منَّ

الصيــد يُعلِّــم الصــر، وإن مل تصــر لــن تنــال مــا تريــد، هكــذا قــال يل صديقي 

هاين بعد أن كدُت أُصاب باليأِس من أن نُحَر ما نتمنى من أســاك.

صديقــي هــاين بــارع يف الصيــد عندمــا تغمــز الصنــارة ال يُخرجهــا مــن املــاء 

يف بدايــة األمــر، بــل يــرك الســمكَة تظــنُّ أنهــا وقعــْت عــى وجبــة شــهيَّة، ويشــد 

ــة،  ــة حقيقي ــام فريس ــا أم ــمكة أنه ــن الس ــيطة؛ يك تظ ــدًة بس ــم ش ــل الطُّْع حب

والفريســة تحــاول الهــروب منهــا، فتهجــم عليهــا بــُكلِّ قــوة دون تــردد، فيدخــل 

ــن  ــه م ــرج صنارت ــة يك يُخ ــة الصائب ــون اللحظ ــا تك ــا، وهن ــارة يف فمه نَّ ــنُّ الصِّ ِس

ــّخ، وتحــاول الهــرب، فتجــد  املــاء بعــد أن تكتشــَف الســمكُة أنهــا وقعــت يف الَف

ــواء! نفســها يف اله

قلــُت لصديقي هاين: كيف تعلمَت كل هذا؟!

فقــال يل: نصحنــي أيب بتلــك النصائــح، وأخــرين أننــي لــو اتَّبعتُهــا ســوف 

ــر. ــمٍك وف ــى س ــُل ع أحص
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ــادي بعضــه  ــه ين ــا، وكأن وبعــد فــرٍة مــن االنتظــار كأن الســمك عــرف مبكانن

البعــض، فقــد بــدأت صنــاريت وصنــارة هــاين تغمــزان بكــرة، وأصبــح األمــر جميــًا 

رغــم أننــا مل نحصــل إال عــى بضــعِ ســمكاٍت أغلبُهــا صادهــا صديقــي هــاين.

تغــرَّ األمــر جذريًــا بعــد هــذا الصــر، عــى األقــل بالنســبة إىل صديقــي هــاين، 

فقــد أصبــح هــاين يُخــرج الســمكة وراء الســمكة، وأنــا ميــرُّ عــيَّ الوقــت الطويــل 

ــي  ــح الت ــا ال نصطــاد مــن نفــس الرعــة، وكل النصائ ــرج ســمكة، وكأنن ــى أُخ حت

قالهــا لــه أبــوه قــد قالهــا يل، وأعمــل عــى تنفيذهــا، فلــاذا إذن يُخــرج كل هــذا 

الســمك؟ وأنــا ال أُخــرج إال القليــل؟!

بــدأت أتضايــق، رغــم أن هــاين صديقــي املُقــرَّب فــإن الشــعور بالهزميــة ليــس 

بالشــعور الجميــل حتــى لــو كان مــن صديق، أنــا ال أحب أن أُهــزم، باإلضافة إىل أن 

هــاين كلــا أخرج ســمكًة من الرعة وأنــا ال أُخرج، يظلُّ يضحــُك ويضحك، وال أدري

هل يضحك فرحًة بكرة الســمك الذي لديه أم يضحك إغاظًة يل؟!

ــٍم واحــٍد ســمكًة  ــل رمبــا أخــرج بطُْع ــرج الســمَك ب ــه يُخ ظــلَّ هــو عــى حال

ــي ــأكل طُْعِم ــف ي ــكأن الســمك يعــرف كي ــا ف ــا أن ــا، أم ــن وثاثً واثنت

وال تشــبك الصنارة يف فمه، حتى أصبح

لدى هاين ســمٌك كثٌر يف علبته

ه بعد التــي أخذها من أُمِّ

أن انتهى ما فيها من ســمن نبايت،

وأنــا ليس يف علبتي إال القليل

من السمك!
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ــا، وقررنــا أن نعــود إىل البيــت، وظــل هــاين طــوال الطريــق  انتهــى الطُّْعــم منَّ

ــة  ــه عــا يفعــل مبحاول ــُت أن أوقف ــر، فحاول ــه مــن ســمك وف ــي مبــا لدي يغيظن

ت  ــا خلفــه، حتــى تعــرَّ ــه مــن ســمك، فــراح يجــري أمامــي وأن أخــذ مــا يف ُعلْبت

ــا،  ــي نســر بجواره ــة الت ــده، ووقعــت يف الرع ــن ي ــة م ــه، فاندفعــت العلب قدم

فوقــع كل مــا لديــه مــن ســمك يف الرعــة مــرًة أخــرى، وعــاد الســمك إىل الرعــة، 

ــا مــن نــزاع، ورحــُت  وأكيــد أن هــذا الســمك يف ســعادٍة بالغــٍة مــاَّ حــدث بينن

 ، أنــا بــداًل مــن أن أســاعده عــى الوقــوف، أضحــك وأضحــك كــا كان يضحــك عــيَّ

فلقــد أصبــح بــا ســمك، وأنــا أملــك الســمك!

ذهبــت إىل بيتــي وأنــا أشــعُر بتأنيــِب الضمــر؛ ألننــي تخليــُت عــن صديقــي 

ــه  ــب إلي ــدُت أن أذه ــه، وك ــي يل أن أترك ــا كان ينبغ ــْن م ــا يُك ــه فمه يف محنت

ــه يطــرُق  معتــذًرا، ولكننــي قبــل أن أتخــذ القــرار النهــايئ بالذهــاب إليــه، وجدتُ

ــا، وحــى أليب عــاَّ حــدث منــي!! بابن

ــى  ــه كان ع ــض؛ وألن ــا البع ــر بعضن ــي؛ يك ال نخ ــح صديق ــم أيب لصال فحك

حــق، وأيب طــوال عمــره ال يحــب الظلــم، ثــم قــال يل أيب: الــرزق مــن عنــد اللــه، 

وال يجــب أن يحســَد أو يحقــَد اإلنســان عــى إنســاٍن أعطــاه اللــُه مــن فضلــه، كــا 

ال يجــب أن يزهــَو ويتباهــى اإلنســاُن مبــا أعطاه 

اللــه، بــل عليــه أن يحمــد اللــه ويشــكره عــى 

ــه  ــزع من ــا ميكــن أن تُن ــدوم؛ ألنه النعمــة؛ يك ت

أعتــذر لصديقــي، يف لحظــة، ودعــاين أيب أن 

26



ــه، ولكــن صديقــي  ــه ل ــا معــي مــن ســمك يك يعطيَ ــم أخــذ م ــه، ث ــذرُت ل  فاعت

ــه. ــا من ًف هــاين رفــض أن يأخــذ الســمك تَعفُّ

فأعطــى أيب الســمك ألمــي يك تشــويه، ومل يكــن بالكثــر، بالــكاد قــد كفــاين أنــا 

وهــاين، لكنــه كان ألــذَّ ســمٍك أكلتُــه يف حيــايت؛ ألن صديقــي هــاين قــد ســامحني، 

ودعــاين أيب أن نصطــاد مــن الغــد مــع بعضنــا البعــض؛ يك نتخلــص مــن أيِّ حقــٍد 

ــاريت منــذ بدأنــا نضــع مــا نصطــاده مــن  بيننــا، وكأن النَّْحــَس قــد ذهــب عــن صنَّ

ســمك يف ُعلبــٍة واحــدة؛ حتــى أثــار ذلــك دهشــَة صديقــي هــاين، فقــد أصبحــت 

ــس  ــا لي ــه أيب إميانً ــُت مبــا قال ــارة صديقــي هــاين، وآمن ــوَّق عــى صن ــاريت تتف صن

ــرُت للحظــٍة أن أنفصــل عــن صديقــي  ــه، وفكَّ ــد الل ــرزق بي ــأن ال بعــده إميــان ب

ــدُّ  هــاين مــا دمــُت أُخــرج أســاكًا أكــر منــه، ولكنــي قلــُت لنفــي: إن هــذا يُع

ــًة للعهــد، وســوف يغضــُب أيب، فراجعــُت عــن تلــك الفكــرة، فرمبــا  ــرًا وخيان بَطَ

عــاد النحــس يل مــرًة أخــرى إذا انفصلــُت عــن صديقــي هــاين، فلعــلَّ اللــه يرزقُنــا 

ــذا  ــلِّ ه ــببًا يف ح ــوَن س ــُب أن أك ــا يج ــا، ف ــذي بينن ــاد ال ــبِّ واالتح ــِة الُح برك

االتحــاد، ونعــود للحســِد والــراِع مــرًة أخــرى.
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هشام وُعشُّ العصافري

قصة ورسوم: يوسف عباس- الجزائر

تــه التــي تســكن يف  ــا لزيــارة َجدَّ ذات يــوٍم مــن أيــام الربيــع كان هشــام ذاهبً

املزرعــة. ويف طريقــه كان يقطــف األزهــار ويجــري وراء الفراشــات وكانــت زقزقــة 

ــه اقــرب مــن شــجرٍة وارفــِة الظــال فلمــح  ــُر انتباهــه؛ إىل درجــة أن العصافــر تث

ُعًشــا مبنيًــا عــى أحــد أغصانهــا، ولشــدة فضولــه تســلَّق الشــجرة ووصــل إىل ُعــشٍّ 

بــه. للعصافــر وَخرَّ

وعند نزوله من فوق الشجرة رأى شًقا كبرًا يف رسواله الجديد.

ــت  ــٍة إىل بي ــه؛ فاتجــه برسع ــاب أبي ــن عق ــك وخــاف م حــزن هشــام عــى ذل

ــه. ــه رسوال ــط ل ــه يك تخي ت َجدَّ

جلســت  املســاء  عنــد   

ُة إىل جــوار رسيــر هشــام  الجــدَّ

وحاورتــه.

مزَّقــت  »كيــف  الجــدة: 

هشــام؟«. يــا  رسوالــك 

ــجرًة  ــلَّقُت ش ــام: »تس هش

فمزقــت رسوايل«.
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الجدة: »ملاذا تسلقت الشجرة«.

سكت هشام قليًا وبَدْت عى وجهه عامات الحرسة، ثم أجاب:

بــُت ُعًشــا للعصافــر وعنــد نــزويل مــن الشــجرة مزقــُت رسوايل الجديد،  »لقــد خرَّ

وأنــا نــادٌم عــى مــا فعلته«.

ــأن  ــدي ب ــا ول ــم ي ــك. اعل ــال األشــقياء مثل ــرُّف األطف الجــدة: »هــذا جــزاُء ت

الُعــشَّ هــو مــأوى الطيــور مثلــا املســكن مــأوى لإلنســان. وقــد منــح اللــُه تعــاىل 

ــاء وتشــكيل األعشــاش لحفــظ بيضاتهــا؛ حيــث تســتهلك  ــوَر قــدرًة كبــرة لبن الطي

ــور  ــا تقطــع الطي ــا معتمــدًة عــى نفســها. ك ــت لبنائه ــد والوق ــن الجه ــر م الكث

مســافاٍت طويلــًة للبحــث ونقــل القــش وأغصــان األشــجار وتختــار املوضــع املناســب 

لبنائهــا«.

هشام: »يا له من جهد جهيد تبذله هذه الطيور لبناء أعشاشها!«.

الجــدة: »يجــب الحفــاظ عــى كل مخلوقــات اللــه عــى هــذه األرض؛ إن اللــَه ال 

ــدين«. يحبُّ املفس

عندمــا ســمع هشــاُم هــذا الــكام شــعر بنــدٍم كبــرٍ عــى فعلــه الــدينء وأخــذ 

ــْرَة مــن درس جدتــه، الِع

وعاهدها عى احرام

واإلشفاق عى كُلِّ

مخلوقاِت الله.
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املعطف الطائر

د. محمود حسني - مرص

مــن داخــل خزانــة مالبــس كريــم ينــادي كالعــادة معطــٌف أســود، ُمخبَّــأ بعنايــٍة 

أســفل بعــض املالبــس، عــى أُمِّ كريــم، وهــى تفتــح الخزانــة يف مثــل هــذا املوعــد 

مــن كل عــام؛ الختيــار املالبــس الفائضــة عــن حاجــة ابنهــا كريــم مــن أجــل إرســالها 

ــدة؛  ــت جدي ــو كان ــا ل ــا ك ــر تجهيزه ــوىل أم ــة؛ لتت ــات الخريي ــدى الجمعي إىل إح

ــم  ــمع أُمُّ كري ــرة مل تس ــل كل م ــن، ومث ــال املحتاج ــى األطف ــا ع ــًدا لتوزيعه متهي

صــوت املعطــف املكتــوم.

تُرى ما حكاية هذا املعطف؟ وملاذا 

ينادي عى  أُمِّ كريم؟ وما ِسُّ اختفائه 

هكذا؟ من األفضل - أيها األصدقاء - 

أن أترَك املِْعطَف يجيبكم بنفسه عن 

هذه األسئلة.

ــف  ــم معط ــايئ.. معك ــا أصدق ــا ي مرحبً

كريــم - وللدقــة أكــر - كنــت معطف كريم 

الــذي يحبــه كثــريًا الرتباطــه بذكرى ســعيدة

 لديــه، فأنــا هديــة والــده لــه مبناســبة 

نجاحــه؛ وهــذا هــو ســبب عنــايئ.. أعلــم
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 أنكــم ستســألون: كيــف يكــون الحــب هــو ســبب عنائــك؟ أجيبكــم: عندمــا يتحــول 

هــذا الحــب مــن االســتفادة يب إىل االحتفــاظ يب دون فائــدٍة عــى الرغــم مــن أننــي 

أريــد العمــَل وإفــادة اآلخريــن، أتذكَّــر كـَـْم كانــت ســعاديت عنــد مجــيء الشــتاء؛ ألن 

أم كريــم ســتُخرجني بيدهــا الحانيــة مــن بيــايت الصيفــي داخــل الخزانــة، وتــرع يف 

تنظيفــي، ثــم تذهــب يب حــال اســتعداد كريــم  للذهــاب إىل املدرســة لتقــول لــه 

، وال تخلعــه حتــى يحميَــك مــن الــرد. بعــد تقبيلــه: ارْتــِد هــذا املعطــف يــا بُنــيَّ

ــون  ــه يب؛ وألك ــِة أُمِّ ــعاديت بثق ــدار س ــم مق ــف لك ــا أن أص ــتطيع حينه ال أس

جديــرًا بهــذه الثقــة بذلــت قُصــاَرى جهــدي يك أحميَــه مــن أمطــار الشــتاء بغطــاء 

ــميكة.. إىل  ــة الس ــي الَفْرويَّ ــة ببطانت ــرده القارس ــعات ب ــن لس ــدي، وم رأيس الجل

ــة؛  ــه آٍت ال محال ــأيت، مــع علمــي أن أن جــاء ذلــك اليــوم الــذي كنــُت أمتنــى أال ي

ــة  ــدايئ بصعوب ــاول ارت ــم يح ــذا وكري ــت ه ــده، أدرك ــا جس ــم ومن ــُر كري ــد ك لق

أمــام أمــه التــي قالــت لــه: لقــد كــرت يــا بُنــي ومل يُعــد هــذا املعطــف يناســبك.. 

ــه  ــي فرحــت وأم ــل، لكنن ــادًرا عــى العم ــت ق ــا زل ــا م ا.. فأن ــت جــدًّ ــا حزن حينه

تقــول لــه: ســنترَُّع بهــذا املعطــف لطفــٍل فقــري؛ ومــا إن ســمع كريــم هــذا 

حتــى أخفــاين.. لقــد قــررُت اآلن مبجــرد أن يفتــح كريــم الخزانــة لــرياين مثــل كل 
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ــن  ــه وأطــري ألبحــث بنفــي عمَّ ــه مل تأخــذين، أن أهــرب من مــرة، ويطمــنَّ أن أمَّ

ــن  ــرب م ــتطع اله ــري أين مل أس ــه غ ــرت في ــا فك ــدث م ــل ح ، وبالفع ــاج إيلَّ يحت

ــة  ــك؟ إلجاب ــا أحبُّ ــي وأن ــرار من ــاول الف ــاذا تح ــائالً: مل ــبَّث يب س ــذي تش ــم ال كري

ســؤاله طلبــت منــه إطفــاء تكييــف غرفتــه، وفَتْــح رشفتهــا والوقــوف فيهــا..

 ال يعــرف كريــم ملــاذا لكنــه فعــل مــا أريــد.. ومــا لبــث أن قــال يل: أكاد أتجمــد 

مــن الــرد.. قلــت لــه: إذن ارْتـَـِديِن.. باســتغراب، قــال: كيــف وأنــت مل تُعد تناســبني.. 

قلــت: إذن اتركنــي أطــري ألن هنــاك مــن أناســبهم وهــم يف حاجــٍة إيلَّ أكــر منــك 

ألحميَهــم مــن الــرد الــذي مل تحتملــه أنــت.

عــرف كريــم مــن هــذا إجابــة ســؤاله، وأدرك منهــا أنــه كان مخطئًــا لتفكــريه يف 

إرضــاء نفســه دون التفكــري يف إرضــاء حاجــة املحتاجــن.. وقبل أن يســمح يل بالطريان 

فتــح خزانتــه املليئــة باملالبــس واســتخرج منهــا بعــض املالبــس املُخبَّــأة قائــاًل: هــذه 

أيًضــا عزيــزة عــيَّ لكنهــا ال تناســبني ســأتركها تطــري معــك فغــريي أْوىَل بهــا.

ــل أن  ــاء قب ــا األصدق ــة أيه نا.. نصيح ــتحقُّ ــن يس ــُث عمَّ ــرُي نبح ــن نط ــا نح وه

أترككــم: ال تكونــوا مثلــا كان كريــم؛ حتــى ال يطــرَي مــا تحتفظــون بــه يف خزانتكــم.
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فــرح

محمد عبد الستار الدش - مرص

نْيَا خرجَ  الكتكوُت إىل الدُّ

َصْوَصْوَصْوَصْو

يْنُكُش يف األرِْض ِبرِْجلَيِْه 

يَلْتقُط الَحّب

يَْجري يلعْب 

َصْوَصْوَصْوَصْو

حتَّى يتَْعْب

َصْوَصْوَصْوَصوْ 

ويُِطيُع األمَّ إَذا نَاَدْت

يأيِت َصْوَصْو

فتُضمُّ َجَناَحيْها تَْحِميِه

فِء فيشعُر بالدِّ

ويَسَعْد

يَهَنأ ويناْم

يَصُحو بسالْم

فيَُحيِّى األُمَّ بكلِّ حناْن

ويَُقبّلَُها

َصْوَصْوَصْوَصْو

يَلْتِقُط الَحْب

َصْوَصْوَصْوَصْو

يْجِري يلَعْب

َصْوَصْوَصْوَصْو.



الشجرة الباكية

عيل حامد - مرص

بعــد أن غــاب »ابــن البلــدة« عــدة ســنوات، رجــع إىل مدينتــه البَْحريَّــة الصغرية، 

املُطلَّــة عــى الخليــج الــذي يحمــل اســمها القديم. 

ــح الوجــوه،  ــو شــديدة الحــرارة. ســخونة الجــوِّ تلف ــت شــمس يولي ــاد، وكان ع

ــار. ــج النه ــأأل يف َوَه ــاه الســاكنة تت ــدن. واملي وتُرهــق الب

ــَر الفتــى النحيــل يف أن يتمــى عــى الشــاطئ؛ لرُيَطِّــب قدميــه  ومــع ذلــك فَكَّ

ويديــه يف األزرق املمتــد حتــى ســفح الجبــل البعيــد.

ال نسمة هواٍء يف الطريق الطويل، وال ِظّل.

أين اختفى الظِّّل؟!

ح برصه، بكل االتجاهات، يف املحيط الخايل، يطلب الظل.    رسَّ

ال يجد بقعًة منه، والشمس تُعِش العيون.

ملح رجًل بائًسا ميزق جذع شجرة.

شجرة عارية من الغصون واألوراق والنََّدى، وخالية من أي لون.

شجرة تبيك.

سأل الرجل:

- ماذا تفعل؟
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أجابه الرجل النحيل، وهو ميسح َعرقَه:

- أنت ترى.

- لكن الشجرة تبيك.

َجر ال يبيك. - الشَّ

- الشجرة ترصخ.

- الشجر ال يرصخ.

- الشجرة حزينة.

- الشجر ال يحزن.

- الشجرة وحيدة.

- الشجر ال يشعر بالوحدة.

- الشجر يحبُّ الطيور والفراشات.

- الشجر ال يحب الكائنات التي

   تُزعجه بأصواتها املتكررة.

- الشجرة تنهار.

- الشجر ال ينهار.

- ملاذا تقطع األشجار؟

- ألن رئييس أمرين بذلك.

- َمْن هو رئيُسك؟

- رئييس هناك يف مكتبه.

- هل رئيُسك هو الذي يأخذ الظل؟

- أيُّ ِظّل؟!

- أنت قطعَت الشجرة؛ فل ظل.

- أنا ال أعرف عمَّ تتكلم!

بهــواء  يتمتــع  الظــل،  يف  رئيُســك   -

الظل. 

- أنا كذلك يل ظل.

- هل ستمش يف ظلك؟

؟! ظيل يتبعني. - كيف أمش يف ِظيلِّ

- كيــف ســتعود إىل بيتــك، مــن دون 

ظــل؟

حواليــه.  املُتعــب  الرجــُل  التفــت 

كان العــرق يُبلــل ملبســه وســواعده، 
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وســخونة الشــمس تُعــش عينيــه. ورغــب يف أن ينظــر إىل طريقــه، وميــش إىل بيتــه، 

فــم أبــرص ســوى الــراب، وحتــى مل يســتطع أن يفتــح عينيــه مــن شــدة الَوَهــج.

أراد املسكني أن يبيك، لكن منابع الدمع جفَّت.

تهاَوى جسمه، وغاص يف الرمل والحىص واألسفلت.

 ورأيُت أنا بعني الدهشة دموع الشجرة، تسيل عى األرض. 

ــا مــن الطيــور والفراشــات تــرشُّ املــاء مــن كُلِّ  ورأيــُت أنــا بعــني الغرابــة، أرسابً

مناقريهــا وريــش أجنحتهــا. 

ــح  ــا، وتتفت ــورق غصونه ــو، وتُ ــجرة تنم ــُرع الش ــال أفْ ــني الخي ــا بع ــُت أن ورأي

ــيء. ــرة تُ ــب كل زه ــزَح يف قل ــْوس قُ ــواَن قَ ــر أل ــُة املط ــُم ريش ــا.. وترُس براعمه

ــس، ميســح  ــدن البائ ــو عــى الب ــا بعــني الطبيعــة، ظــل الشــجرة يحن ــُت أن ورأي

ــه. ــا يف قدمي قطــرات العــرق ويضــع ُخًف

ــة  ــه الكليل ــا، وبعين ــب عرقً ــري يتصبَّ ــف الكب ــة، املُوظَّ ــا بعــني الحقيق ــُت أن ورأي

ــف الســابع  ــظ، صي ــف القائ ــّل، يف هــذا الصي ــه، يبحــث عــن ِظ ــن نافذت ينظــر م

ــة الصغــرية.      ــن املدين ــن زم والســتني م

واآلن، املدينُة بل أشجار.

املدينُة بل مطر.

املدينُة بل أزهار.

املدينُة بل طيور أو فراشات.

املدينة بل موسيقا أو غناء.

املدينُة ال تتنفَّس.

املدينُة بل ظلل.
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أنا العريب

ناهدة عليوي شبيب - سوريا

العــريب أنــا  العــريب  أنــا 

األجيـــــاَل علّــَم  مــن  أنــا 

التاريــَخ ل  ســجَّ مــن  أنــا 

قحطــان أو  عدنــان  إىل 

فتاريخــــي     عنِّــي  ســلُوا 

أجــدادي كُلِّ  يف  َويل 

بهــا أهيـــــُم  لغــــٌة  ويل 

بهــا اإللــُه  أوحـــــى  أَمــا 

اختلــــفْت العــامِل  لغــاُت 

ضُعفــْت وال  هانــْت  فــا 

َمــْن الحجــارِة  طفــُل  أنــا 

بَلـــــِدي إىل  ــوين  فُضمُّ

يْتــوِن الزَّ بيَّــارِة  إلـــى 

ــي األَصيلــِة أَِعيــُدويِن إىل أمِّ

واألدِب العلــــِم  سلـــيُل 

ُمغتِصبــي ميــوُت  كيــف 

كتِبــي وعــن  فكــري  عــن 

نســبي فاخـــــًرا  يرجــــُع 

هــِب محطّـــــاٌت مـــن الذَّ

نَِبــي العصــوِر  مــرِّ  عــى 

وأيِب صــــانَها  ي  فَجــــدِّ

عـــــريِب!!! لنــا  بقـــرآٍن 

والُحُقــِب األزمــاِن  عــى 

تَِغــِب ومل  اندثــرْت  وال 

َصِبــي بَْعــُد  َوْهــو  يدافــُع 

أيِب لبيــــــِت  أَعيــــــُدويِن 

والِعَنــــــِب والتَُّفــــــاحِ 

الَعــَرِبــــي( )َمْوطِنــي 



الصياد الصغري

عبد الرحمن بكر - مرص

العنيــد  ـه  ِقطُـّ خلفــه  وتســلل  البيــت،  بــاب  مــن  خارًجــا  »عــي«  تســلل 

»كَرْكَــر«. لقــد قاربــت الســاعة عــى العارشة مســاًء، إنه وقت مناســب،   

للمغامــرة.. مــى بجــوار حديقــة الجــران، هاهــي     

       الشــجرة الكبــرة أمامــه بأفرعهــا الضخمــة

        املليئة باألوراق.. 

كانــت العصافــر قــد اتخــذت أفرعهــا 

ــة الحانيــة ســكًنا، وبــدأت تغــطُّ يف الطيب

نومهــا وســكونها، ال يؤرِّقهــا ســوى بعــض الرياح البســيطة      

ــواء،  ــرف يف اله ــر وترف ــن العصاف ــة م ــو مجموع ــرع فتصح ــض األف ــز بع ــي ته الت

باحثــًة عــن فــرٍع أكــر أمانـًـا تقــي عليــه مــا تبقــى مــن ليلتهــا، والشــجرة تحتويهــم 

ــن  ــن أع ــم ع ــرة، وتخفيه ــا الغزي بة، وأوراقه ــعِّ ــا املُتش ــة وأفُْرعه ــا الدافئ بأحضانه

املتســللن..

ــح  ــد نج ــِذر كان ق ــي« الَح ــن »ع لك

ــه  ــلل خلف ــا تس ــلُّل، ك ــل يف التس بالفع

ــرَج  ــدوٍء أخ ــر«، وبه ــد »كرك ــه العني ِقطُّ

ــارة ــا مبه ــي صنعه ــة« الت ــه »النِّْبلَ ــن جيب م
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ها  مــن الســلك املـَـرِن والجلــد املطــاط، وأخــرج أيًضــا مجموعــة مــن الحــى قــد أعدَّ

وانتقاهــا ليصيــد بهــا العصافــر الســاكنة اآلمنة..   

شــعر »عــي« بــأن الريــاح شــديدة بعــض الــيء، وأنهــا تهــز األوراق القريبــة 

منــه، وتــؤرق العصافــر يف نومهــا، فــا تدُعهــا تثبــت يف مكانهــا طويــاً؛ لذلــك قــرر 

أن ينتظــر بعــض الوقــت قبــل أن يلقــي بــأول قذيفــة حتــى ال يخيــب صيــده األول، 

فقــد أراد أن يثبــت لنفســه قدرتــه، ومهارتــه يف الصيــد، وأال يفلــت منــه عصفــور 

هــذه الليلــة. 

كذلــك قــرر ِقطُّــه »كركــر« حــن رأى العصافــر الكثــرة الســاكنة يف هــدوء فــوق 

أفــرع الشــجرة، أن يكــون أكــر منــه مهــارة، وأن يصعــد الشــجرَة بهــدوٍء وســكون، 

ــذ  ــدأ يف تنفي ــور ب ــى الف ــر، وع ــه العصاف ــعر ب ــه، أو تش ــه صاحبُ دون أن يلحظ

خطتــه، فصعــد عــى جــذع الشــجرة وصعــد عــى الشــجرة متســلًقا حتــى وصــل إىل

ــت  ــرع، أثب ــك األف ــة تل ــن حرك ــه جــزء م ــطء شــديد وكأن ــرع، كان يتحــرك بب األف

ــام  ــه ون ــت يف مكان ــاٍت ثب ــط، ويف لحظ ــه القط ــن آبائ ــا م ــديدًة تعلمه ــارًة ش مه

دون حركــة عــى أحدهــا، وقــد غطتــه األوراق الكثــرة الخــراء.. قــرَّر »كركــر« أن 

يبقــى ســاكًنا كالعصافــر النامئــة، ويف لحظــٍة ينقــضُّ عليهــا واحــًدا واحــًدا فيصيدهــا 

ــا، ويكــون عشــاؤه اليــوم فاخــرًا..  جميًع

ــد  ــدأ الصي ــرًا أن يب ــرر أخ ــره فق ــد ص ــي« يفق ــدأ »ع ــًا، وب ــاح قلي ــكنت الري س

ه ــدَّ ــه، وش ــل نِبْلِ ــه داخ ــاٍة يف جيب ــَر حص ــع أك ووض

بقوة وركَّز برصه نحو فرع كبر عليه بعض

العصافر، وانتظر اللحظة املناسبة.. 

يف اللحظة نفسها، كان القط

»كركر« قد استعدَّ لانقضاض عى العصافر

التي يف الفرع نفسه.. 
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أطلــق »عــي« قذيفتــه بقــوة، وانطلــق »كركــر« نحو هدفــه مبهــارة، ويف لحظات، 

أصابــت قذيفــة عــي ِقطَّــه »كركــر« الــذي ســقط بقــوٍة متأملـًـا مــن فــوق الشــجرة 

ــا صــوُت  ــد أيقظه ــر وق ــزع، وطــارت العصاف ــه الف ــذي أصاب عــى رأس »عــي« ال

الِقــطِّ املتــأمل ورصاخــه هــو و»عــي«.. 

ــا  ــح وه ــُه الجري ــاب وقطَّ ــاد املص ــب الصيَّ ــي تراق ــر، وه ــت العصاف ضحك

عائــدان، والغيــظ يأكلهــا.. 

ة العجــوز التي شــاهدت تلــك اللحظــة األخرة،  لكــنَّ »عــي« ســمع صــوت الَجــدَّ

وهــي تحدثــه مــن نافذتهــا الصغــرة قائلة:

ــر  ــى أهــداف ال ت ــم ع ــرِّن نفســك وتعلَّ ــن م ــرًا.. لك ــاًدا ماه ــون صيَّ ــد تك ق

ــات  ــك.. هــذه الكائن ــت وِقطُّ ــاألمل اآلن أن ــت تشــعر ب ــر.. أن ــؤذي الغ أحــًدا، وال ت

ــه  ــا الل ــم يخلقه ــان، فل ــاج لألم ــا، وتحت ــك حــن تؤذيه ــاألمل مثل ــعر ب ــرة تش الصغ

لتتســى بصيدهــا، وإيامهــا، ولكنهــا جــزٌء مــن جــال هــذا الكــون الرَّْحب الفســيح، 

ــْم تنظــر إىل الشــجرة الطيبــة وهــي تحتويهــا لتحميَهــا.. بعــد أن تعبــت طــوال  ألَ

ــا..  ــل رزقه ــوم يف تحصي الي

ــه يف أقــرب  ــى رأســه خجــًا وألقــى نِبْلَ ــه أحن ــرّد.. لكن مل يســتطع »عــي« أن ي

ــه..  ــات يف طريق ســلَّة ُمهَم

ويف الصباح حينا خرجت العجوز الطيبة

 لرتوي شجرتها، وجدته ومعه كيٌس كبٌر 

من الحبوب ينره حولها ليُطعم أصدقاَءه

العصافر.

40



غذايئ الصحي

أيُب العلوش- سوريا

ســلَوى قالَــْت  ســلَوى  قالَــْت 

الحلــَوى أكِْل  مــن  أُكــرُ  ال 

دوًمــا ـــيٌّ  ِصــحِّ فطعـــاِمي 

أقــَوى يصبــُح  جســِمي  وبــِه 

وخضـــاًرا لحــــًا  أتنــاوُل 

أهــَوى وحبــــــوبًا  فاكـــهًة 

نجاِحــي ِسُّ  نجاحــي  ِسُّ 

صبــاحِ كُلَّ  حليــٍب   كــوُب 

أخــرين األُْسِة  وطبيــُب 

التفــاحِ فـــي  ــــَة  حَّ الصِّ أنَّ 

ينفُعنــي غــذايئ  تنظـــــيُم 

باألفـــراحِ قلبـــــي  ميــأُ 
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العصفورة واألحالم

أحمد مصطفى عيل حسني - مرص

العصفورة ليام طيبة شديدة الجامل..

لكن دامئًا ما تقول للطيور: إنها ستفعل وتفعل الكثري والكثري من األشياء.

ــا؛ ألنهــا تحــب تقديــم الوعــود واألقــوال التــي تجعــل الجميــع  تقــول هــذا دامئً

يشــعرون تجاههــا باالنبهــار.

قالــت إحــدى ليــام )هكــذا  يــا  يُغــريِّ طريقــه  النهــر  أحًقــا ســتجعلني 

الطيور عن أحد وعود ليام(.

لكن ال يشء حدث، فتحريك النهر أمٌر صعٌب يحتاج ملعدات كبرية.

ليام ال تقول ذلك، لكن تقول: غًدا سوف أفعل، وأفعل الكثري.

ــتطيع  ــا تس ــا مبفرده ــد وأنه ــح البعي ــن وادي القم ــم ع ــاح أخربته ذات صب

ــه. الوصــول إلي

إذ لديها أجنحٌة أقوى كام أن حارس الوادي الذي يُدَعى الصقر

جوعان، هو صديقها املُقرَّب وال يرفض لها طلبًا.

قالت العصفورة ليام: أحبايئ العصافري، سوف أجمع لكم القمح الكثري،

ال داعي ألن تشكروين فهذا أقلُّ تعبريٍ عن حبِّي لكم.

ال تذهبوا إىل الحقول، ال تتعبوا. 
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سيكون لديكم الَحبُّ الكثري.

مرت بضعُة أياٍم والعصفورُة ال تأيت بالقمح، والعصافري تزداد

جوًعا وأملًا. وبعد أن متلَّك اليأس العصافري ذهبت

قة. للعصفورة تحتجُّ من وعودها غري املُحقَّ

لكن العصفورة تصمت وال تتكلم ببنِت َشَفة.

قالوا لها: أين القمُح يا عصفورة؟

ــوا، ســيكون  ــول، ال تتعب ــوا إىل الحق ــا: ال تذهب ــِت لن ــد قل ــرك بوعــودك، لق نُذكِّ

ــري ــبُّ الكث لديكــم الَح

وقد فعلنا بنصيحتك وكلامتك، فأين القمُح إذن؟

لقد َجَعلِْتنا ال نبحث عن قمح، فأين القمُح؟.

العصفــورة »ليــام«: لقــد خذلنــي الصقــر حــارس الــوادي واتضــح يل أن صداقتــه 

كاذبــة، كان يخدعنــي ويقــول يل أنــِت أعــزُّ األصدقــاء وحــني طلبــت منــه القمــح 

تنكَّر يل. 
ــر  ي ــر الرشِّ ــال الصق ــل وق ب

أيــة  أمنحــك  لــن  ال..  يل: 

ــوب القمــح  حبَّــة مــن حب

زاد  لــو  حتــى  الجميــل، 

ــأتركه  ــزن س ــح يف املخ القم

أعطيَــه  ولــن  يفســد، 

لعصفورٍة ضعيفٍة كَُسولٍة مل تتعب فيه.

ــت للعصفــورة: كان  ــريًا، وقال ــري كث ــت العصاف غضب

ــه،  ــادرة علي ــِت لســِت ق ــيء أن ــِدي ب ــَدُر أال تَع األج

ــِك  ــن أصدقائ ــئوليتك ع ــي مس ــب أن تتحم وكان يج

     وعن وعودِك.
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ــهلِت توريــط غــريك  كان يجــب عليــِك أن تبحثــي عــن بديــل، لكنــك استس

وجعلِتنــا ال نعمــل ونواجــه الجــوع.

ذات مســاء شــتوي آخــر، كان الــربد قارًســا شــديًدا، حينهــا قالــت العصفــورة عــن 

إمكاناتهــا يف توفــري التدفئــة للعصافــري.

لــوا  قالــت للعصافــري: يــا أصدقــايئ وإخــويت العصافــري، انتظــروين لســاعتني، تحمَّ

الــربد ســاعتني فقــط، فالثعبــان صديقــي املُقــرَّب، وال ينــى أننــي أنقذتــه ذاَت يــوٍم 

مــن املــوت والهــاك.

ــة  ــوق علب ــٌر ف ــٌد ماه ــده صائ ــذي عق ــل ال ــاط الحب ــكِّ رب ــت بَف ــوٍم قم ذاَت ي

ــان. ــا الثعب ــع بداخله وض

ــة،  ــه بعــض أخشــاب التدفئ ــب من ــان تطل ــام« إىل الثعب ــت العصفــورة »لي ذهب

ــان. ــذر يل الثعب ــًة وقالــت: لقــد اعت فرجعــت بعــد حــنٍي حزين

، ولــو منحنــي أيـًـا من القش ســوف  لقــد قــال الثعبــان يل: إنــه أكــرُ حاجــًة للَقــشِّ

يتأثــر بشــدة مــن الــربد وقــد ميــوت وميــوت أحــد أطفالــه مــن الــربد الشــديد، ومــا 

يحتاجــه املــرء هــو أْوىَل مــن إعارتــه أو بيعــه أو إهدائــه إىل الغــري، هكــذا قــال يل.

قالت العصافري: وماذا سنفعل يا عصفورة؟

تابعــت العصافــري: إنــك تُورِّطيننــا ثانيــًة، كان يجــُدر بــك أالَّ تقــويل شــيئًا أنــت 

غــري متأكــدة منــه، لقــد َجعلِْتنــا نعيــش آمــااًل ال وجــود لهــا وهــذا مــؤمل للغايــة.

يجــُدر بــك أن تتحمــي مســئوليتك وتبحثــي لنــا عــن حــلٍّ رسيــع، وإال ســنموت مــن 

الــربد الــذي يشــتدُّ يف كل لحظــة.

قالت العصفورة: حسًنا، لقد وضعت ُخطَّة ُمْحكمة ورسيعة.

قال العصافري: قويل لنا.

ــا  ــردان من ــات، ف ــس مجموع ــنا خم ــم أنفس ــورة: سنقس ــت العصف قال

ــق ثالــث ــاٍن لتكســري الشــجر، وفري ــق ث يصنعــان اآلالت الحــادة، وفري
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ألخــذ القــش الناتــج عن تكســري الشــجر، والفريــق الرابــع لصناعــة التدفئــة، والخامس 

يذهــب اآلن لجلــب القمــح والطعــام للجميــع حتى يســتمر الكفــاح والعمل..

قالــت إحــدى العصافــري: وأنــت يــا عصفــورة »ليــام«، مــع أيٍّ مــن تلــك الفــرَق 

ســتكونني؟

ــع  ــه أن يتاب ــُدر ب ــكار يج ــام واألف ــب األح ــام«: إن صاح ــورة »لي ــت العصف قال

ــامل. ــم األع ــب ويقيِّ ويراق
قالــت إحــدى العصافــري: هــذا رائــع، ولكــن عاونينــا بــأي يشء آخــر تســتطيعني 

عملــه.
قالــت العصفــورة: برصاحــة إننــي ضعيفــة وال أقــَوى عــى البنــاء أو التكســري أو 

حمــل األشــياء، ولكننــي أملــك العقــل والتفكــري.
ــة حــال، ســوف أعاونكــم بــيء آخــر خطــري، ســيكون لــه أكــرب تأثــري  وعــى أيَّ

ــا. ــا العظيمــة وإنجازهــا رسيًع عــى إنجــاح أعاملن
العصافري: ما هو؟

أبلغينا يا عصفورة.
العصفــورة: ســوف أقــوم بالســهر وحاميتكــم مــن األعــداء، كــام ســأبحث عــن كل 
ــزه وأجعلــه يعمــل بجــد؛ حتــى يكــون عمــل الجميــع قويًــا  مخطــئ وكَُســول ألحفِّ

ومتيًنــا، لــن أدََع عصفــورًة تتهــرب مــن مســئوليتها وتلــك مســئولية خطــرية.
وافقتها جميع العصافري، وهتفت باسمها.

منــذ حينهــا والعصفــورة »ليــام« ال تَِعــُد بــيء ال متلكــه، وال تتحــدث عــن صديٍق 
بــت قولــه دون أفعالــه. قائلــة هــي عــى الــدوام: إنهــا الصداقــة تتطلَّــب عمــق  جرَّ

ــار والتجربة. االختب
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خالف السحب امللونة!

أحمد عبد الرحيم - مرص

بعــد املطــر، فرحــت الدنيــا، ومل يبــَق إال أن يــأيت العــمُّ قَــْوس قُــزَح، ويكلِّــل رأســها 

ٍم منعــش،  ــن حــاَّ ــا م ــا بعــد خروجه ــن األم شــعر طفلته ــا تزي ــة، ك برشائطــه امللون

وبعــد أن أحــاط الســاء بألوانــه الشــفافة املبهجــة، تصــادف أن مــرت َســبُع ســحاباٍت 

بيضــاء وســط ألوانــه؛ فانصبغــت بهــا، ومــن ســاعتها صــارت ألوانهــن هــي أســاءهن؛ 

ليناديــن بعضهــن بـــ : الحمراء، والخــراء، والربتقاليَّة، والصفــراء، والبََنْفســجيَّة، والزرقاء، 

ــة؛ أي ذات اللــون األزرق الغامــق.  وأصغرهــن النيليَّ

ــقاُق بــن الســحابات الســبع. ملـــاذا؟! ألن كل واحــدة افتخرت  لكــن لألســف، دبَّ الشِّ

بلونهــا واعتربتــه األجمــل. فالســحابة الحمــراء قالــت: »أنــا ال مثيــل يل، فأنــا الســحابة 

ــزٍء:  ــًة يف ُه ــراء ضاحك ــحابة الخ ــا الس ت له ــدَّ ــامل!«، فتص ــدة يف الع ــراء الوحي الحم

»هاهــا.. ال مثيــل لــِك! أال تريــن كيــف تتحــول كل الســحب ســاعة الغــروب إىل اللــون 

األحمــر؟! َمــن يســتحق هــذا اللقــب هــو أنــا، فــا أحــد أخــر يف الكــون غــري!«. 

ًة: »كيــف تقولــن إنــه ال أخــر يف الكــون  فَعــَا صــوت الســحابة الربتقاليــة ُمحتــدَّ

غــرِك؟ إن اللــون األخــر منتــرش يف كل الحقــول. إمنــا الربتقايل، فأنــا مالكتـُـه الوحيدة!«، 

فتشــاجرت معهــا الصفــراء: »أمل تـَـَري فاكهــَة الربتقــال؟! إنهــا برتقاليــة اللــون. فــا تُردِّدي 

كاًمــا أحمــق، وتظنــن أن اللــون الربتقــايل لــِك وحــدك، الســيَّا أين هنــا، واللــون األصفــر 

هــو الــذي ال يتوافــر لكائــٍن يف الدنيــا كلهــا إال أنــا!«.

وهنــا زَعَقــِت الســحابُة البنفســجية يف غيــٍظ: »أنــا صابــرٌة منــذ بدايــة هــذا النــزاع، 

وال أريــد أن أرفــع صــويت، لكــن كام الســحابة الصفــراء ال يُطــاق، فاللــون األصفــر ميــأل 

ــارات  ــي يتجــاوز٠ عددهــا ملي ــات الرمــال الت ــون حبَّ ــه ل ــع صحــراوات األرض؛ إن جمي
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ــنَّ إذا اســتطاعت اكُ املليــارات! إمنــا أتحدَّ

واحدة منكن أن تذكر يل شيئًا

واحًدا يف هذا الكون ُملوَّنًا بالبنفسجي..

 أي لوين أنا!«. وهنا ردت الســحابة

الزرقاء يف هدوء: »عفًوا أيَّتُها البنفســجية،

فإن هناك أزهاًرا تحمل لونك اسُمها

»زهــر البنفســج«؛ لذلــك أمتنــى أن تراجعــن أنفســكن، وتعرتفــن أين أنــا – وبــا غــرور – 

صاحبــة اللــون الوحيــد الــذي مل يتكــرر حتــى اآلن!«، ومــا إن أنهــت الســحابة الزرقــاء 

كامهــا، حتــى ضحكــت الســحابات األخريــات يف وقــٍت واحــد، وعنــد اســتنكار الزرقــاء 

ــا عزيــزيت الزرقــاء، إذا مــا  ت لهــا الســحابة النيليــة الصغــرة مبتســمة: »ي لذلــك، فــرَّ

نظــرت حولــِك ســتعرفن أن هــذه الســاء الشاســعة التــي نعيــش فيهــا ذات لــون أزرق، 

فكيــف تكونــن الزرقــاء الوحيــدة؟!«.

ســاد الصمــُت للحظــات، حيث تخيلــت كل الســحابات األخريات أن النيليَّة ســتخربهن 

أنهــا األفضــل واألروع، لكنهــا أخلفــت ظنَّهــم، معلنــًة بصوتهــا املـَـرِح: »الحــق أنُكــنَّ جميًعا 

عــى خطــأ، فاللــه - ســبحانه وتعــاىل - خلــق كل األلــوان، بدرجاتهــا املختلفــة بــن الفاتــح 

والغامــق، ووزَّعهــا عــى كائناتــه املتعــددة. لذلــك ال يوجــد لــوٌن مملــوٌك ملخلــوٍق واحــد 

فقــط. تأملــوا يف عظيــم خلقــه، وبديــع صنعــه؛ لــرتوا ذلــك بوضــوح..«، وبينــا كانــت كل 

ــل العــمُّ قـَـْوس قـُـزَح للمــرة األوىل منــذ بدايــة الخــاف قائــًا:  ســحابة تراجــع نفســها، تدخَّ

ــا  ــة..« وم ــام الصح ــح مت ــة صحي ــات، إن كام الســحابة النيلي ــا الســحابات املتنازع »أيَّتُه

لبــث أن ألقــى باملفاجــأة الكــربى ُمذكِّــرًا إيَّاهــن: ».. ثــم كيــف تنَســْنَ أن جميــع ألوانكــن 

مأخــوذة – أصــًا – منِّــي أنــا؟!«، فتفاجــأت الســحابات، وأُِصــْن بخجٍل شــديد، ُمكتشــفاٍت 

أن كًا منهــن وقعــت يف حفــرة التفاُخــر، فلــم تـَـَر تلــك الحقيقــة! 

أخــذت كُلُّ ســحابٍة تخفــي وجههــا عــن األخــرى، لكــن – رغــم ذلــك – تســارعت 

نظراتهــن الريعــة لبعضهــن ليدركــن أن اإلحــراج قــد نــال منهــن، فتــرب الضحــك 

إليهــن، ورسعــاَن مــا انهمكــن يف قهقهــٍة طويلــة، ســاخراٍت مــن أنفســهن.    
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ساكن اللوحات

هاين قدري - مرص

ــا الســمي بــل هــو اســمي  اســمي جميــل.. ملحوظــة: جميــل هــذا ليــس َوْصًف

الحقيقــي.. فكثــرًا مــا يحــدث ســوء تفاهــم بســبب اســمي، فحــن يســألني أحــٌد 

ــمك  ــد اس ــول: مؤك ــائل ويق ــم الس ــل، فيبتس ــمي جمي ــب: اس ــمي، أُجي ــن اس ع

ســيكون جميــًا مثلــك، ثــم يكــرر عــى مســامعي الســؤال نفســه ثانيــًة مــا اســمك؟ 

لحظتَهــا أبتســم، وأقــول لــه كــا قلــت لكــم: جميــل هــذا ليــس وصًفــا الســمي بــل 

هــو اســمي الحقيقــي.

آســف فقــد أطلــُت عليكــم كثــرًا يف تعريفكــم باســمي، لكنــي أعُدكــم أال أُطيــل 

ــر  ــم املناظ ــًة رس ــًدا؛ وخاص ــم ج ــب الرس ــا أح ــي، فأن ــي حكايت ــا أح ــم وأن عليك

الطبيعيــة الخابــة، فكثــرًا مــا أرســم حدائــق جميلــة مليئــة بأزهــار بديعــة األلــوان،

         وأشجار وارفة الظال.
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نســيُت أن أخربكــم أن الرســَم ليــس هــو هوايتــي الوحيــدة، فأنــا لــديَّ هوايــة 

ــل ال  ــم التخي ــل! نع ــة التخيُّ ــا هواي ــيء، إنه ــض ال ــة بع ــا غريب ــد ترونه ــرى ق أخ

بــوا.. فبعدمــا أنتهــي مــن رســم لوحــايت أتخيَّــل نفيس أســكنها.. أستنشــق رائحة  تتعجَّ

ــة.. ألعــب، وأجــري  ــن أشــجارها الجميل ــة ب أزهارهــا العطــرة.. أتجــوَّل يف الحديق

وأجــري حتــى أتعــب فأجلــس؛ ألســريَح تحــت ظــل إحــدى أشــجارها الوارفــة.

أيب ال يروقُــه جلــويس وحيــًدا معظــم الوقــت، دوًمــا ينصحنــي أال أنشــغَل كثــرًا 

بالخيــال، وأعيــش معهــم عــى أرض الواقــع، ويف كُلِّ مــرٍة ينصحنــي أيب بتلــك 

ــك األرض  ــل تل ــال، والدلي ــل الخي ــًا مث ــس جمي ــع لي ــه: إن الواق ــول ل النصيحــة أق

ــط شــارعنا، ويجتمــع فيهــا كل أصنــاف التلــوُّث، وصــارت  الفضــاء الكبــرة التــي تتوسَّ

مــأوى للذبــاب، والحــرات التــي تأتيهــا مــن كل َصــْوٍب وَحــَدب.

ــه  ــح، ونجعل ــع القبي ــذا الواق ــرِّ ه ــل نُغ ــا جمي ــك ي ــا رأيُ ــال: م ــم أيب، وق تبسَّ

جميــًا كلوحاتــك الخياليــة، فســألتُه كيــف؟! فأجــاب: نقــوم بتنظيــف تلــك األرض 

ــك. ــمها يف لوحات ــي ترُس ــا أشــجاًرا وأزهــاًرا كالت ــزرع بداخله ــم ن الفضــاء ث

أعجبتنــي الفكــرُة كثــرًا رغــم أين كنــت أرى أن مــن الصعــب تنفيذهــا؛ ألن تلــك 

ــن فقــط  ــة بالقــاذورات ومــن الصعــب عــى اثن ــرة جــًدا ومليئ األرض الفضــاء كب

تنظيفهــا، أخــربت زميــي عمــر بالفكــرة؛ ليســاعدين أنــا وأيب، فأُعجــب بالفكــرة كثــرًا 

وقــرر مســاعدتنا، واتفقنــا أن نبــدأ العمــل مــن الغــد.

يف صبــاح اليــوم التــايل ذهبــُت مــع أيب إىل األرض الفضــاء، وتفاجــأُت بالعــرات 

ــنِّي جــاءوا ليشــاركونا التنظيــف، ســألتهم كيــف عرفتــم؟  مــن األطفــال يف مثــل ِس

وكانــت املفاجــأة!

أشــار عمــر إىل صديقــه حســام وقــال: لقــد أخــربت حســام بالفكــرة فأعجبتــه، 

وقــرر مشــاركتنا، وأشــار حســام إىل ســيف، وقــال: وأنــا عرضــت الفكــرة عــى ســيف 
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فأعجبتــه، وقــرر مشــاركتنا، وقــال ســيف وأنــا عرضــت الفكرة عــى مــروان فأعجبته، 

وقــرر مشــاركتنا، وهكــذا ظــلَّ كُلُّ واحــٍد منهــم يشــر إىل صديقــه الــذي أخــربه.

بدأنــا العمــل، وأثنــاء تنظيــف األرض تفاجأنــا بالكثــر والكثر من ســكان الشــارع 

يشــاركوننا العمــل.. يبــدو أن الجميــع كان يف انتظــار أن يبــدأ أحــٌد بتنظيــف تلــك 

ليشاركوه. األرض 

ــار..  ــجار، واألزه ــا األش ــا فيه ــة، وزرعن ــا حديق ــاء، وجعلناه ــا األرض الفض نظفن

أتعرفــون، رائحــة األزهــار التــي زرعناهــا يف الحديقــة أجمــل بكثــر مــن تلــك التــي 

كنــت أتخيَّــل أين أستنشــقها حــن أســكن لوحــايت؛ وكذلــك ِظــلُّ شــجريت التــي زرعتُهــا 

أكــرب بكثــر مــن ظــل الشــجرة التــي رســمتها يف لوحتــي، بــل أكــرب مــن اللوحة نفســها.

ذاَت يــوٍم كنــت ألعــُب مــع أصدقــايئ يف الحديقــة، كنــا نجــري نســابق الفراشــات 

ــه، ويبــدو أنــه أُعجــب  الجميلــة، ومــن بعيــٍد شــاهدُت رجــًا ميســك فُرْشــاتِه وألوانَ

بحديقتنــا وكان يرســمها، ذهبــت إليــه اســتأذنته يف رؤيــة اللوحة، وســعدت جــًدا حن 

شــاهدت نفــيس داخــل لوحتــه وأنــا ألعــب مــع أصدقــايئ.
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نجمٌة فضيٌة

عبده الزرَّاع - مرص

يا نَْجَمًة..

ِفضيًَّة..

ُمزَْدانًة بضوئِها

وبريُقها الحلُو الجميْل

يحطُّ يف حقولنا

وَدْرِبنا..

وأْسطُِح البيوت

يا نجمًة..

فضيًَّة..

يف كَبِد الساْء

ياْء تُهدي لنا الضِّ

يراِك من بعيْد

القمُر الَوليْد

بزيَِّك الجديْد

ديَن الليَل والظَّام تُبّدِّ

ُروْب لتَْهنأَ الدُّ

والطَّائُر الطَُّروْب

ام يشُدو إىل السَّ

وتَْفرح البيوت

يُرفْرِف الحَام

بالُحبِّ والِوئَام
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كلنا أصدقاء

منى عامر - مرص

الســوق الشاســع حيــث األصوات العاليــة وأنواع الخــراوات والفاكهــة املختلفة. 

كل صبــاح تســتيقظ جميعهــا عــى أصــوات البائعــن وأيــدي النــاس الذيــن يشــرون، 

تظــل الخــراوات الصغــرة تلعــب وتلهــو مــع بعضهــا البعــض لحــن رشائهــا.. وكان 

اليــوم األول لثمــرة الباذنجــان البيضــاء يف الســوق حيــث جــاءت مــن املزرعــة منــذ 

ســاعات، وكانــت تراقــب اآلخريــن يف صمــت. وعندمــا اقربــت منهــا مثــرة باذنجــان 

ســمراء لتلعــب معهــا رفضــت بشــدة؛ بحجــة إنهــا مثــرة باذنجــان بيضــاء وال تريــد 

اللعــب إال مــع مــن يكــون بنفــس لونهــا؛ فاســتاءت بقيــة الخــراوات عنــد ســاعها 

ــًا ســيقوم  ــى طوي ــن أبق ــم يف تفاخــر: ل ــت له ــع، فقال ــا الجمي ــد عنه ــك وابتع ذل

النــاس بــرايئ رسيًعــا وســأترككم جميًعــا. 

ــواع؛  ــف األن ــى مختل ــدي ع ــارعت األي ــة تس ــى العرب ــاس ع ــال الن ــد إقب وعن
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الطاطــم والبصــل والبــازالء وغرهــا، ومــع غــروب الشــمس مل يبــَق ســوى بعــض 

مثــرات الطاطــم الصغــرة ومثــرة الباذنجــان البيضــاء، بعــد أن أصابهــا الذبــول وتغر 

لونهــا وشــعرت بالتعــب.

 فتســاَءلت مثــرة الباذنجــان البيضــاء يف حــزن: ملــاذا ال يشــريني الناس كثــرًا مثل 

مثــرة الباذنجــان الســمراء؟! فأنــا األفضــل. أجابتهــا مثــرة الطاطــم يف ســخرية: هنــا 

ال فــرق بــن األبيــض وبقيــة األلــوان يف الطعــام، النــاس تحكمهم رغبــات املَِعــَدة أواًل 

واملعــدة ال تنظــر لأللــوان وإمنــا تنظــر إىل َمــا هــو مذاقــه أفضــل، ومثــرة الباذنجــان 

الســمراء اســتخداماتها يف املطبــخ عديــدة ومذاقهــا أَلــّذ.

بــت الثمــرة البيضــاء مــن حديثهــا وأيقنــت أنهــا كانــت مخطئــة، ويف صبــاح   تعجَّ

اليــوم التــايل عنــد وصــول كميــة جديــدة مــن الخــراوات إىل العربــة بــدأ الجميــع 

ت  يف التعــارف واللعــب، وذهبــت مثــرة الباذنجــان البيضــاء إىل أخــرى ســمراء ومــدَّ

يَدهــا نحوهــا. 

ــا هــل تقبلــن اللعــب معــي؟ ســألتها مثــرة الباذنجــان الســمراء:  وقالــت: مرحبً

ولكننــا مختلفتــان يف اللــون، ضحكــت الثمــرة البيضــاء وأجابتهــا: نحــن مــن نفــس 

ــا معــدة واحــدة  النــوع ونجلــس فــوق نفــس العربــة، ويف النهايــة ســيكون مصرن

لشــخٍص مــا؛ إًذا ال فــرَق بيننــا.
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قارب جدي

محمد عبد الظاهر املطارقي - مرص

ي صيــاد قديــم، وهــو ماهــر يف نــر الشــباك، ويعــرف كل يشء عــن الصيــد.  َجــدِّ

يف عينيــه صفــاء النهــر، ووداعــة الطيــور الجميلة.

ــي  ــدي، فإنن ــة ج ــن قري ــًدا ع ــش بعي ــا العي ــم علين ــل أيب يُحتِّ ــم أن عم ورغ

تعــودت أن أذهــب إليــه كل عــام ألقــي عنــده اإلجــازة الصيفيــة، فأســتمتع بجــال 

الطبيعــة، وأُمِعــن النظــر إىل مخلوقــات اللــه يف الكــون، ويف الوقــت نفســه أســتمع 

ــات جــدي الرائعــة. إىل حكاي

وجــدي رغــم أنــه طاعــن يف الســن، فــإن مــاء الشــباب يجــري يف جميــع أوصالــه. 

ــا يقــوم فيصــي الصبــح، ثــم يتجــه  وعندمــا أذهــب إليــه، أجــده كعــاديت بــه دامئً

ه لــه جــديت. ويف القــارب ينــر ِشــبَاكَه، ثــم  صــوب النهــر ومعــه الطعــام الــذي تعــدُّ

يت. يرتكهــا حقبــًة مــن الزمــن نكــون قــد تجولنــا وأكلنــا من الطعــام الــذي أعدتــه َجدَّ

قال جدي وهو ينظر إىل بعيد:

ــاه  ــن املي ــاد م ــمك.. كان يصط ــاد الس ــا يصط ــان قدميً ــاء كان اإلنس ــن امل - م

الضحلــة بيديــه املجردتــن.. أمــا مــن امليــاه العميقة- 

بســيطة أدواٍت  يســتعمل  فــكان   - هــذه  مثــل 

ــبَك. إن  جــدي  ــّص، أو الشَّ ــة أو الّش كالَحْربَ

لهــذا  للمعرفــة؛  شــغفي  مــدى  يعلــم 

كان يحدثنــي عــن أشــياء كثــرة ويقــول:

- يــا ولــدي إذا كنــَت تريــد أن تصبــح عالًِا،  

54



فاقرأ الكون جيًدا..

ونظرُت إىل األمواج العالية وسألت جدي:

- ملاذا تركض األمواج هكذا؟

فابتسم جدي وربَّت عىل كتفي قائًل:

ــا  ــزداد معهــا متــوُّج املــاء، األمــواج ي ــاح عــىل ســطح النهــر، ي - عندمــا تشــتدُّ الري

ــا تتحــرك إىل أعــىل، وإىل أســفل. ــيَّ ال تتحــرك كــا تظــن، لكنه بُن

ــُحب  وقبضــت بيــدي حفنــًة مــن الرمــال، وأخــذُت أعبــُث بهــا وأنــا أنظــُر إىل السُّ

البعيــدة، وإىل طيــور النهــر البيضــاء.

قال جدي:

- لقــد ظلــت ميــاه األمطــار واألنهــار تنســاُب ملئــات اآلالف مــن الســنن عــىل األرض 

والجبــال، وتحمــل الصخــور يف طريقهــا إىل البحــر، وهنــاك تتكسَّ هــذه الصخور عىل 

طــول البحــر  إىل قطــع وأجــزاء صغــرة جــًدا، ينجــرف بعضهــا إىل البحــر ليمكث فيه 

نــًة الرمال. )مثــل امللــح وغــره( بينــا تبقى األجــزاء الثقيلة نســبيًا عىل الشــاطئ ُمكوِّ

ــبَك، كانــت  ــبَاك، ورحــت أســاعد جــدي يف جــذب الشَّ واتجهنــا بالقــارب نحــو الشِّ

ثقيلــة ومحملــة بأنــواع عديــدة مــن األســاك.

ابتسم جدي وهمس: الخر وفر، الحمد لله.

قلت لجدي:

- هل يستطيع هذا السمك أن يعيش خارج املاء؟

فأجاب جدي:

- ال يستطيع أن يعيش بعيًدا عن املاء لفرتٍة طويلة،

األمر يتوقف عىل خياشيم السمكة  فكلا ظلت

الخياشيم مبللة باملاء الذي كانت فيه، كانت أحسن حااًل..

وعدنا إىل منزل جدي الذي كان فخوًرا

مبا يحمل من أساك كثرة، حمل بعضها

إىل بعض الفقراء، وباع البعض اآلخر.
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املزرعة السعيدة

أحمد محمد أبورحاب محمد - مرص 

كان الكلب عنرت يفتخُر بأنه حارُس املزرعة السعيدة الهادئة. 

ــو  ــة وه ــاء املزرع ــع أنح ــرَه يف جمي ــرك نظ ــُل فيح ــعده اللي ــا يس ــر م كان أك

ســعيد أنــه حــارس املزرعــة وأنــه الســبب يف األمــان فيهــا؛ لــذا أطلــق عليهــا املزرعــة 

الســعيدة. 

ــه؛  ــوِر تفتخــُر بوجــوده بينهــم ويتطلعــون بفخــٍر إلي يف النهــار كانــت كُلُّ الطي

فهــو َمــن يحميهــم. 

ــا مــن  ــا يــرخ قريبً ــا هــو يســر يف املزرعــة ســمع صوتً ــام بين ويف أحــد األي

ــاذا حــدث. ــرف م ــأرسع نحــو الصــوت ليع أعشــاش الحــام؛ ف
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ــَة تــرُخ وتبــي وحولهــا بعــض اإلَوزِّ والدجــاج،  وهنــاك وجــَد الحامــَة الطيب

وحــن ســألها عــن ســبب هــذا الفــزع قالــت لــه وهــي ال تــزال تبــي:

- إنهــا املــرة الرابعــة التــي يختفــي 

فيهــا بيــي... مل يُعــد يف تلــك املزرعــة 

أمــاٌن، كيــف ميكــن للحــَام أن يعيــَش 

ــف  ــا بيضــه؟! وكي ــَد فيه ــٍة فق يف مزرع

ألفراخــي الصغــار أن يعيشــوا يف أمــاٍن 

ــا؟! ــاك لًصــا يف مزرعتن إذا علمــوا أن هن

***   

رفع الكلُب عنرت رأَسُه مفتخرًا وقال:

- ال تقــويل ذلــك أيَّتُهــا الحامــة، لــن أنتظــَر أن متتــدَّ يــُد الســارِق مــرًة أخــرى 

عــى بيــض الحــام.. ســأبحث عنــه يف كل مــكان، ولــن أهــدأ حتــى أعيــَد األمــاَن إىل 

مزرعتنــا.

اقرتب األرنُب من الكلِب قائًل:

- لــن ننجــَح يف معرفــِة الســارِق دون تعــاون، فالتعــاوُن هــو رِسُّ الحيــاة، وكــا 

ــا إن األمــاَن يف مزرعتنــا هــو أَهــمُّ يشء... لذلــك ُدلَّنــي عــى الطريقــة التــي  علَّْمتَن

ميكننــي بهــا مســاعدتك...

ضحك الكلُب عنرت ثم قال:

- تســاعُدين! أعتقــد أن هنــاك حــًل واحــًدا، كُلٌّ منَّــا يبحــث عــن ِقــْرِ البَيْــِض يف 

كل مــكان، فَمــْن رسَق البيــَض ال بـُـدَّ أنــه قــد أكلــه... 
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األرنب:

- وأنا سأبحُث يف جميعِ أنحاِء املزرعِة عن البيض.

الكلب:

- أعتقد أنك لن تنجح فأنت أرنب ضعيف.

األرنب: 

ــوق األرض  ــث ف ــة يف البح ــدرة رهيب ــدي ق ــا عن ــدرايت فأن ــن ق ــخر م - ال تس

ــا. وتحته

ضحك الكلب عنرت من حديث األرنب وانرف.

ظــل الكلــب عنــرت يبحــث عــن قــر البيــض ملــدة ثلثــة أيــام وليلــة لكــن بــل 

جــدوى، يف نهــار اليــوم الرابــع فوجــئ بــأن األرنــب قــد جــاء ومعــه قــر البيــض؛ 

انبهــر الكلــب عنــرت مبــا رأى..

فقال األرنب:

- بحثــُت عنــه يف كُلٍّ مــكاٍن وعندمــا عجــزت عــن إيجــاده حفــرت تحت األشــجار 

يْــز التي يف جانــب املزرعة. العاليــة، فوجدتـُـه أســفَل شــجرة الُجمَّ
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فردَّ الكلب قائًل:

- هــذه الشــجرة يقــف عليهــا الغــراب دامئــا إذن هــو الســارق، لكــن ال بُــدَّ أن 

نتأكــد مــن ذلــك.

ــجرة  ــف ش ــر خل ــم الصق ــب ومعه ــع األرن ــرت م ــُب عن ــأ الكل ــاء اختب  يف املس

ــز، فشــاهدوا الغــراب يتســلَّل نحــَو الشــجرِة، وقــد حمــل بــن يديــه بيضــًة  يْ الُجمَّ

ــا. ــدًة رسقه جدي

عــى الفــور طلــب الكلــُب عنــرت مــن الصقــِر القبــَض عــى الغــراب، وطلــب مــن 

؛ فاســتيقظت طيــوُر املزرعــِة متعجبــًة وأرسعــوا يركضــون  الديــك بالصيــاح يف الَجــوِّ

ــًدا الغــراب. نحــَو مصــدِر الصــوِت فوجــدوا الصقــَر ُمقيِّ

يف لحظاٍت عرَف الجميُع أن الغراَب هو اللِّّص.

فأمر الكلُب عنرت بحبِس الغراِب يف سجن املزرعة ملدة شهر عقابًا له.

ومــن يومهــا توقــف الغــراب عــن الرسقــة بعدمــا نــال جــزاءه؛ وعــاد األمــان إىل 

املزرعــة الســعيدة 

وعاد الكلُب عنرت يتجوَّل داخَل املزرعِة ليًل وهو سعيد.
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ذكاء سنجاب

محمد سليامن سالمة الخوالدة - األردن

ــوط، وكــا هــو معلــوم تحــب  يُحــى أنَّ غابــًة كانــت مليئــًة بأشــجاِر البنــدق والبَلُّ

ــف يف  ــف والخري ــت تعمــل طــوال فصــل الصي ــوط، وكان ــدق والبل الســناجب أكل البن

ــرة وتــأكل منــه يف  جمــع مثــار البلــوط والبنــدق، وتخزينهــا يف ســاق شــجرة بلــوط ُمعمِّ

فصــل الشــتاء والربيــع، وكانــت جميــع الســناجب تتعــاون يف عمليــة الجمــع.

ــع  ــت جم ــناجب أنه ــت الس ــِف كان ــِل الخري ــِة فص ــد نهاي ــرَّاِت عن ــدى املَ ويف إح

املحصــول وكانــت يف غايــة الفــرح، ويف أحــد الصباحــات البــاردة جــاء أحــد الســناجب 

ــة: ــا يف الغاب ــرخ عاليً ي

- اختفى محصول البَلُّوط والبندق.. يا إلهي!

  اختفى..

رة والجميع يف دهشة.. َناِجُب يف الحال حول شجرة البَلُّوط املُعمِّ اجتمعت السَّ

َمْن فعل ذلك َمْن؟

وارتفعت أصواُت السناجب كُلٌّ يلوم اآلخر وكُثت االتهامات..

فقال أحد السناجب:

- علينا أن نذهَب إىل حكيِم السناجِب املريض ونسأله ماذا نفعل.

اعــرَض بعــض الســناجب عــى 

ــٌض ــَم مري ــرأي؛ ألن الحكي هــذا ال

وال يعــرف عــن أحــواِل الغابــِة منُذ

             زمٍن شيئًا.
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ولكــن أغلبيــة الســناجب أكَّــدت الــرأَي األول وهــو أن تذهــب إىل حكيــم الســناجب، 

وعندمــا وصلــوا وســألوه عــن املشــكلة صمــَت فــرًة مــن الزمــن يفكِّــر يف حيلــٍة مفيــدة، 

ل: قا

- أيُّهــا الســناجُب، أنــا عشــُت يف هــذه الغابــة ُمــدًة طويلــًة مــن الزمــن وأعرف أشــياَء 

أنتــم ال تعرفونها..

ــرة تلــك، وهــي أنهــا إذا أُخــذ منهــا  يَّــٌة عجيبــٌة يف شــجرِة البلُّــوِط املُعمِّ  هنــاك خاصِّ

املحصــول وُوضــع يف شــجرٍة أخــرى، ســتهرب حبَّــات املحصــول يف الليــل وتعود إىل شــجرة 

البلــوط املعمــرة.

فتفاَجأ الجميع

وقال أحد السناجب:

- وإذا ُوِضع املحصوُل يف حفرٍة فهل يعود

 إىل مكانه األصيل؟

نظر إليه الحكيم وقال:

- أنَت السارُق، فأين تلك الحفرة؟ 

ْنجاب مبكاِن وجود املحصول. وهكذا اعرف ذلك السِّ

فكانت زَلَّة لسان قاتلة. 
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ملاذا أكون وحيًدا

هدى املشايل - مرص

ــكل  ــُع ســعداَء، ال ــة وكان الجمي ــاد الطفول أقامــت املدرســة حفــًا مبناســبة أعي

ميــرح ويلعــب ويتســامرون يف ُودٍّ ومحبــة، عــدا أُمنيــة التــي كانــت تجلــس بعيــًدا 

عــن الجميــع تشــاهد يف صمــٍت فقــراِت الحفــل وفرحــَة األصدقــاء. وكانــت 

املدرســة تُقيــم هــذا الحفــَل كل عــام مــن أجــل إســعاد األطفــال، وكانــت تحــرص 

ــن  ــائقًة، وكان م ــًة وش ــراٍت ترفيهي ــل فق ــن الحف ــى أن يتضم ــة ع ــرة املدرس مدي

ــٍب شــديد،  ــع يف ترقُّ ــا الجمي ــي ينتظره ــرُة الســاحر الت ــل فق ــرات الحف ــن فق ضم

م الحفــل عــن فقــرة الســاحر أخــذ الجميــع يصفــق بحــرارة،  وعندمــا أعلــن مقــدِّ

ــار  ــت أنظ ــي خطف ــة الت ــحرية العجيب ــاب الس ــض األلع ــوم ببع ــاحر يق ــدأ الس وب

الجميــع نحــوه. وتفاعــل األطفــال مــع الســاحر فقــد كان يختــار يف كُلِّ فقــرٍة واحــًدا 

ــة الحضــور  ــب مــن أمني ــا طل ــرة، وعندم ــام بالفق ــال ملســاعدته يف القي مــن األطف

ــه  ــب طلب ــٍل ومل تُِج ــا يف خج ــرت حوله ــة، نظ ــرة التالي ــاركته الفق ــرح ملش إىل امل

وظلــت صامتــة، والحظــت مديــرة املدرســة خجــل أمنيــة الزائــد وجلوســها وحيــدًة،

فتوجهــت إليها وقالت لهــا: أتعرفني يا أمنية، لقد كنُت

ـــل العزلـــة أكــرَ خجــًا منــك وأنــا صغرية وكنـــت أفضِّ
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والصمــت، ومبــرور الوقــت وجــدُت الجميــَع يبتعــدون عنِّــي ألين مل أحــاول التقــرب 

ــت  ــت: كان ــدث؟ قال ــاذا ح ــت: وم ــام وقال ــا يف اهت ــة اليه ــرت أمني ــم، نظ منه

املعلمــة املســئولة عــن األنشــطة يف املدرســة صديقــة والــديت، وعندمــا حكــت لهــا 

عــن مشــكلتي يف التعامــل مــع اآلخريــن واالبتعــاد عنهــم قالــت لهــا: ســأهتمُّ باألمــر 

ــاء يف  ــارك األصدق ــدأت أش ــة، وب ــيقى يف املدرس ــق املوس ــارك يف فري ــي أش وجعلتن

التدريــب وألتقــي كل يــوم بهــم، وكانــت ســعاديت كبــرية الهتــام الجميــع يب عندمــا 

الحظــوا موهبتــي واجتهــادي، وبالتدريــج تــاىش خجــي وأصبحــُت أكــرَ جــرأًة يف 

ــادى  ــا ن ــاح، وعندم ــا وارتي ــامَة رض ــة ابتس ــمت أمني ــن، ابتس ــع اآلخري ــي م تعام

ــرُة  ــة؟ أمســكت مدي ــرة القادم ــن يشــاركني الفق ــًا: َم ــال قائ الســاحر عــى األطف

املدرســة يــَد أمنيــة وتوجهــت إىل املــرح، وقالــت: أمنيــة ستشــاركك هــذه الفقــرة 

ــه  ــاحر يف أداء فقرت ــاعدة الس ــة مبس ــت أمني ــجيع، وقام ــرة تش ــا نظ ــرت إليه ونظ

ــق  ــق لهــا الجميــع وأخــذت مديــرة املدرســه تُصفِّ بنجــاٍح، وشــكرها الســاحر وصفَّ

ــاء  ــاركة األصدق ــى مش ــة ع ــت حريص ــة أصبح ــوم وأمني ــك الي ــذ ذل ــاس، ومن بح

ــًة مــن الجميــع. ــع معهــم، حتــى صــارت محبوب والتجمُّ
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مـريـم )مونودراما(

مجدي مرعي - مرص

 

املنظر

رهــا بعــُض األثــاث املُخصــص الســتقبال الضيــوف كالكــرايس  »ردهــة منــزل، يتصدَّ

ــة  ــة ومهرتئ ــال )عروســة( قدمي ــة أطف ــا دمي ــى أحده ــا. وضــع ع واملســاند وغريه

وألوانهــا باهتــة..

ــاب لدخــول  ــزل، واآلخــر ب ــؤدي إىل داخــل املن ــا ي ــان: أحُدُه وإىل اليســار باب

ــاب املــؤدي إىل خــارج الشــقة«. ــف الب الشــقة. ومثــة مقعــد خل

الشخصية 

»مريم.. طفلة صغرية مرحة وبريئة«.

مريم )تأيت من الداخل(

ــداً  ــداً ج ــقية ج ــة .. ش ــة املريوم ــم .. روم ــا مري - أن

ــطارتك  ــي ش ــم، أرين ــا مري ــا ي ــا بن ــها(: هي ــت لنفس )قال

هش )لنفسها( 

أيب يف حجرة املكتب يقرأ كتاباً 

وأمي أيضاً تغط يف نوم عميق 

حلوة يا رومة  .. انطلقي يا رومة 

)كأنها تسمع صوت طَرٍْق عى الباب( 

حارض .. حارض يا من تطرق الباب 

)تنادي( : أيب، انظر من يطرق الباب..

64



انهيض يا أمي لرتي من الطارق. 

)لنفسها(: ال أحد منها يسمعني !! 

وإذا قمت بفتح الباب سيغضبون مني .. 

يا ترى ماذا أفعل اآلن ؟ يبدو أن أحداً

قادم إلينا .. من املمكن أن تكون خالتي

أو عمي .. أو إحدى صديقايت. 

)تتجه نحو الباب( نعم نعم يا من تطرق الباب

)تنادي( : أيب ، أمي 

من األفضل أن أنظر من ثقب الباب وأرى من الطارق 

)تصعد فوق املقعد املجاور للباب ، وتنظر من الثقب( 

يا إلهي .. من الذي يقف بالخارج !! 

أيب وبجواره أمي .. يعني أيب وأمي يف الداخل ، وأيب وأمي يف الخارج 

وبجانبها طفلة صغرية تحمل دمية جميلة 

يا إلهي هذه الطفلة هي مريم .. يعني أنا مريم موجودة يف الداخل

ومريم موجودة أيضاً يف الخارج.

)تنــادي(: أيب، أمــي .. أريــد أن أبقــى مثــل مريــم التــي يف الخــارج .. التــي ترتــدي 

فســتاناً جديــداً ، وتحمــل يف يدهــا دميــة جديــدة.

وتقف مع أبيها وأمها بعد أن خرجوا للتنزه يف الخارج

أيب.. من فضلك افتح الباب

)تقول لنفسها( : يبدو أين كنت أَْحلُم .. نعم كنت أحلم 

)تتثاءب( يا له من حلم غريب

سآخذ دميتي وأنام مرة أخرى حتى أستكمل الحلم 

)تأخذ الدمية وتعاود النوم عى املقعد(.

)ستـــــــار( 
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ه! سامر وَجدُّ

أحمد طوسون - مرص

صاَح الَجدُّ مناديًا:

ساااامررر.  -

أوف!!!  -

ه، الذي كرَر صياَحه مراٍت ومرات: قاَل سامٌر يف ِسِّه، وتجاهَل نداَء جدِّ

سامر.. ساامر.. سااااااامر.  -

ودون أن يشــعَر الجــدُّ تســحَّب ســامٌر عــى أطــراِف أصابِعــه وغــادَر البيــَت؛ لريكــَب 

درَّاجتَــه ويلعــب مــع أصحاِبــه، ويتخلــص مــن طلبــاِت الَجــدِّ التــي ال تنتهــي.

-  سامر.. أَحِضْ كوبًا من املاء

-  ال ال.. ال أريدها من الثالجِة، فاملاُء البارُد يجعلني أسعل.. 

-  سامر.. اذهْب واْشرتِ يل الدواَء من الصيدليِة.. 

حها..  -  سامر.. أَحِضِ الجريدَة ألتصفَّ
ل التلفزيون..  -  سامر.. ُخِذ الجريدَة وشغِّ

-  سامر..  سامر.. 
-  آه لقد نسيُت، اْذهِب اآلن وعندما أتذكَّر

سأنادي عليك.. 

أوف.. لقد زهقت، إنَّه

 ال يفعل شيئًا لنفِسه،

وليس وراءه يشٌء سوى

النداء عيلَّ طوال النهاِر 

والليل!!(.
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هكذا كان يردُد سامُر يف نفِسه بصوٍت خفيض،

بعد أن ركَب درَّاجتَه وانطلَق مرسًعا ليلحَق بأصدقائه،

 ويشاركهم اللعب.

طاااااااااااااااااااخ

- آآه.. ماذا حدث؟

كان سامٌر يحاوُل النهوَض ويسأُل نفَسه وهو يتأملُ،

بعد أن سقَط عى األرِض، وأطاَح حجٌر صغرٌي يف منتصِف الطريِق بدرَّاجِته بعيًدا!

ُم؟ - لكن ِمْن أين يأيت هذا الدَّ

ــد التــفَّ  ــه، وق ــذي ســاَل عــى وجِه ــدِم ال ســأَل ســامٌر وهــو يشــعُر بالفــزِع مــن ال

ــا: ــم أجــاَب مفزوًع ــارَِّة ملســاعدته، ث ــه بعــُض امل حولَ

- لقد تحطَّمت أسناين!

يف لحظــاٍت حــَضت ســيارُة اإلســعاِف، وحملــت ســامرًا إىل املستشــفى بعــد أن قــاَم 

املُســِعُف بعمــِل اإلســعافاِت األوَّليــة.

أنقذه يا الله. - إنه ولٌد صالٌح..  

كان الَجــدُّ يبتهــُل بالدعــاِء بجــواِر والــِد ســامٍر ووالدتـِـه الذيــن وقفــوا جميًعــا ينتظرون 

ــا الطبيــب يف حجــرِة الجراحــِة  ــه، بين ــان علي ــِب واالطمئن ــه مــن حجــرِة الطبي خروَج

ــمت أســنان ســامٍر األماميــة. يقــوم بإيقــاِف نـَـزِْف اللِّثـَـِة بعــد أن تهشَّ

يف اليــوم التــايل كان ســامر يرقــُد يف الرسيــِر، بينــا الجــدُّ أرصَّ عــى مرافقــِة حفيــِده 

ــَح جريــدٍة أمســَكها  عــي تصفُّ يف حجرتِــه ومراقبتــه مــن خلــف نظَّارتِــه الطبيــِة وهــو يدَّ

يف يــده.

ــزَم  ــُه أْن يل ــَب نصَح ــنَّ الطبي ــه، لك ــع أصحاِب ــَب م ــرَج ليلع ــُد أْن يخ ــامٌر يري كان س

ــن األمِل. ــاَف م ــى يتش ــاٍم حت ــَة ألي الراح

- كيدووووو. نادى سامٌر وكان يقصُد بالطبعِ أن يقوَل: )جدو(.

عيًــا عــدم ســاِعه، فأعــاَد ســامٌر النــداَء مغتاظـًـا بصــوٍت  تجاهــَل الجــدُّ نــداَء ســامٍر، ُمدَّ

أعى:

- كيــدوووو أثيــد أن أثعــب. وكان يقصــُد بالطبــعِ: )جــدو.. أريــُد أن ألعــَب(. وحــن رأى 

ه، أسَع قائــاًل: الرفــَض يف عيَنــْي جــدِّ

ل الثلفون ..  أثيد أن آجول .. أثا عتثان - ثغَّ
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ــن  ــان(.. لك ــا عطش ــُد أن آكل، أن ــون، أري ل التلفزي ــغَّ ــوَل: )ش ــُد أن يق وكان يقص

ــمت جعلَــِت الــكالَم يخــرُج  الضــادَة التــي وضعهــا الطبيــُب مــكاَن أســنانِه التــي تهشَّ

ــا أحــٌد! ــي ال يفهمه ــِة الت ــِة العجيب ــك الطريق بتل

وضــَع الجــدُّ الجريــدَة التــي يف يــده جانبًــا، وضحــَك قائــاًل: لقــد رصت - أنــت أيًضــا - 

ك كثــري الطلبــات! مثــل جــدِّ
ثــم عــاَد وقــاَل بســخريٍة إلغاظــِة ســامٍر: لكنــك أصبحــَت أَْهتـَـَم  بســبِب حجــٍر صغــريٍ 

مل يتطــوْع أحُدهــم بإزاحِتــه عــن الطريــِق!
ه، بــل كان مشــغواًل أكــرَ مبعرفــِة مــاذا  لكــن ســامرًا مل يَْغتـَـْظ كعادتـِـه مــن كالِم جــدِّ
ــه  ــٍل، كــا اســتدعى يف رأِس ه بكلمــِة )أهتــم( )١( التــي مل يســمعها مــن قب يقصــُد جــدُّ
ــلََّم(: )إماطــة)٢(  األذى عــن الطريــق َصَدقــة )٣(  ــِه َوَس ــُه َعلَيْ حديــَث الرســوِل )َصــىَّ اللَّ

ــِة الرتبيــة الدينيَّــة باملدرســة. )الــذي َدرََســُه يف حصَّ
ه كثــريًا،  يف تلــك األيــاِم التــي قضاهــا ســامٌر طريــَح الفــراِش اكتشــَف أنــه يحــُب جــدَّ

بالرغــم مــن طلباتــه التــي ال تنتهــي!
ه ويقلــُده يف كثــريٍ مــن األشــياِء، فهــو أيًضــا كثري النــداِء عى  واكتشــَف أنــه يشــبه َجــدَّ
عــي عــدَم ســاِع ندائــه عليــه  ه أيًضــا يدَّ ه بســبٍب أو مــن دون ســبٍب، كــا أنَّ جــدَّ جــدِّ
أحيانـًـا ليكــرَر النــداَء عليــه أكــر مــن مــرة، ويتأفَّــف أيًضــا مــن طلباتِــه التــي ال تنتهــي، 

ن مــن تكرارِهــا. وباتــت طريقتهــا مثــل لعبــٍة جميلــٍة يؤديانهــا مبهــارٍة وال ميــالَّ

ه أن يقــوَل يف كالمــِه كلمــًة جديــدًة عــى أُذِن ســامٍر؛ ليضيــَف إىل  كــا اعتــاد جــدُّ

قاموِســه اللَُّغــوّي.

ســامٌر مــن ناحيِتــه ال يــرتك الفرصــَة ليســأَل عــن معنــى الكلمــِة الغريبــِة، كــا فعــَل 

ه. حــن ســمَع كلمــَة )أَْهتـَـم( تــرتدُد عــى لســاِن جــدِّ
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وحــن عــرَف معناهــا، شــعَر بالخــوِف أن يصــرَي األهتــُم لقبًــا لــه يــرتدد عــى لســاِن 

ــي  ــناَن الت ــه أنَّ األس ــه وطأمنَّ ه احتضن ــدَّ ــنَّ َج ــه، لك ــخريِة من ــاًة للس ــه، ومدع أصحاِب

تحطمــت أســنان لَبَِنيَّــة وَسَْعــاَن مــا تنبــت أســناٌن جديــدٌة مكانَهــا، وسعــان مــا ســيعود 

إىل نطــِق الكلــاِت بشــكٍل صحيــح.

ــِة  ه إىل الجمعي ــدَّ ــَب ج ــروجِ، صِح ــُب بالخ ــه الطبي ــمَح ل ــامٌر، وس ــاَف س ــا تَع عندم

ه أن يصحبَه فيهــا، وكان  الخرييــِة التــي يديرهــا، ونــدَم كثــريًا عــى املــراِت التــي حــاوَل جــدُّ

يصطنــُع الُحجــَج ليهــرَب منــه، بعــد أن رأى األطفــاَل الفقــراَء يذهبــون إىل الجمعيــِة التــي 

ــة )٤(. ــل الســعادَة إىل قلوِبهــم البَضَّ انًــا فتُدخِّ تُقــدم لهــم األلعــاَب والهدايــا مجَّ

ه أخــرَج بعــَض األَظْــرُِف املغلقــِة وأعطاهــا للعــاِل بالجمعيــِة،  الحــَظ ســامٌر أنَّ جــدَّ

وأعطاهــم كشــًفا بــه أســاء وعناويــن بعــض األَُسِ الفقــرية لتوصيلهــا إليهــم.

ه عاَّ يف األَظْرُِف املغلقة، ابتسَم الجدُّ وقاَل: سأَل سامٌر جدَّ

بعــض الجنيهــات التــي تُدخــل الســعادَة عــى نفــوِس الفقــراِء وتُفــرِّج مــن كَْرِبهم)٥(، 

ففــي الحديــث الرشيــف، قـَـاَل رَُســوُل اللَّــِه َصــىَّ اللَّــُه َعلَيْــِه َوَســلََّم«: أََحــبُّ النَّــاِس إِىَل 

وٌر تُْدِخلُــُه َعــَى ُمْســلٍِم، أَْو تَْكِشــُف  ــاِس، َوأََحــبُّ األَْعــَاِل إِىَل اللَّــِه ُسُ اللَّــِه أَنَْفُعُهــْم لِلنَّ

َعْنــُه كُْربـَـًة، أَْو تَطـْـرُُد َعْنــُه ُجوًعــا، أَْو تَْقــِي َعْنــُه َديًْنــا« )٦(.

ه يف الذهــاِب إىل الجمعيــِة، وتقديم املســاعدِة  مــن حينهــا أصبــح ســامٌر مرافًقــا لَجــدِّ

للفقــراِء واملحتاجــن. وعندمــا بــدأَ العــاُم الــدرايسُّ شــَكلَّ فريًقــا مــع أصحاِبــه القادريــن 

لجمــع األمــواِل مــن مرصوِفهــم؛ ملســاعدة أصحاِبهــم الفقــراء، الذيــن شــاركوهم يف األعاِل 

ــوا يقومــون بهــا، مثــل تجميــل ســور املدرســة، ومســاعدة العــال يف  األخــرى التــي كان

تنظيــف مدرســتهم، وزيــارة املــرىض يف املستشــفيات وتقديــم الهدايــا واملســاعدات لهــم.

ــًة خاصــًة بإزاحــِة األذى عــن الطريــق، فــإذا وجــد  ــويِل عناي أمــا ســامر فقــد كان يُ

ــًدا، وإذا وجــد بالوعــة دون غطــاء ذهــب إىل  ــه بعي ــق املــارَّة حمل حجــرًا يقطــع طري

ــاة املــارَّة للخطــر. ــة وطالبهــم بوضــع غطــاء لهــا حتــى ال تعــرض حي مســئويل البلدي

ــُنون.. أصبحــت يف البلــدِة مؤسســٌة كبــريٌة تعالــُج املــرىض  وعندمــا مــرت األيــام والسُّ

وتكفــُل اليتيــَم وتقــدُم املســاعدَة للفقــراِء واملحتاجــن.

هل تعرفونها؟ إنَّها مؤسسُة سامر لألعاِل الخرييَّة.
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أفكار خارج الصندوق

السيد شليل - مرص

ــة  ــت غرف ــن أي يشء وكل يشء، دخل ــأل ع ــرف وتس ــب أن تع ــاة تح ــكار فت أف

ــة مــن األهــل. ــارس يف غفل ــا ف ه عمِّ

أخــرًا ســوف أعــرف مــا يف الغرفــة مــن رس، يخفيــه عنــي الجميــع، ال يشَء ســوى 

ــدوق صغــر قديم! ُصْن

ســأبحث عــن املفتــاح املناســب لــه؛ ألعــرف مــا فيــه رمبــا وجــدت ألعابـًـا ممتعة، 

أو كنــزًا مثيًنــا، أو دخلــت يف مغامرة ُمســلِّيَة.

هــا فــارس، وهــو يحمــل بندقيــة للصيــد، لكنهــا مائلــة  عــى الحائــط صــورة لعمِّ

بعــض الــيء.

لــت مــن وضــع الصــورة؛ فســقط  أحــرت كرســيًّا وحاولــت الوقــوف عليــه، وعدَّ

ُّ يف  مــن خلفهــا مفتــاٌح شــكلُه غريــب، وكبــر جــًدا منقــوش عليــه جملــة )الــرِّ

اب( مل تهتم وتساءلت: التُّ

ــح  ــول أن يفت ــن املعق ــل م ه

هــذا املفتــاح الضخــم هــذا 

الصغــر؟ الصنــدوق 
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لنجــرب.. بعــد عــدة محــاوالت مل تفلــح، وبحركــة ال إراديــة نفضــت يديهــا، مــن 

األتربــة التــي علقــت بهــا؛ فتحــرك املفتــاح ودخــل يف مكانــه وفتــح الصنــدوق!

خافــت وابتعــدت عنــه وتابعــت مــا خــرج مــن، زئــر ونهيــم وســليل، أصــوات 

تســللت مــع األســد والفيــل والغزالــة، التــي قفــزت وابتعــدت عن األســد، ثــم تبعها 

الفيــل وهــو يحــرك ُخرْطوَمــه الطويــل، ويحــاول الوقــوف عــى قدميــه الخلفيتــن.

ــدوٍق  قالــت أفــكار: كيــف ألســٍد أن يظــلَّ ســاكًنا مــع غزالــة وفيــل داخــل ُصْن

مــن الخشــب؟

ارتفع زئر األسد وهو يرشح كيف دخل إىل الصندوق رغًا عنه!

ــذة  ــة لذي ــك الغزال ــض وراء تل ــي أرك ــا ملحن ــارس عندم ــِك ف ــادين عمُّ  - اصط

الطعــم، ألقــى بشــباكه فوقــي وســقطُت يف حفــرة عميقــة، وبعــد أن فقــدُت وعيــي 

وضعنــي يف ذلــك الصنــدوق الضيــق؛ حتــى تظــل الغابــة آمنــًة مــن دوين، ويتمكَّــن 

مــن الصيــد بُحريَّــة.
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وأنت أيتها الغزالة، بعد نجاتك من األسد يف الغابة من وضعك هنا أيًضا؟

ــِك عــى أمــل أن يســتمتع بطعمــي، بعــد أن عجــز عــن اصطيــاِد  - وضعنــي عمُّ

يشٍء آخــر يف ذلــك اليــوم. 

من غر املعقول أن يدخل فيل ضخم مثلُك هنا: كيف تحقَّق ذلك؟

ــِك فــارس، يعتمــد عــيَّ يركــب فــوق ظهــري ليجوب  - يف رحــات الصيــد كان عمُّ

الغابــة طــواًل وعرًضــا باحثـًـا عــن صيــٍد مثن.

ــدوق  ــي داٌء جعلنــي صغــَر الحجــم، فقــرر وضعــي يف الصن ــوم أصابن  وذات ي

حتــى يجــد حــًا، أو أن أعــود إىل هيئتــي مــع مــرور الوقــت.

اســتعد األســد للهجــوم عــى الغزالــة، التــي تــوارت خلــف أفــكار خافــت مــن أن 

يفتســها هــي أيًضــا وابتعــد الفيــل عــن الــراع ونــام.

صوت أقدام تقتب من باب الغرفة أحد أفراد األرسة يقتب.

ــرت أفــكار الجملــة املنقوشــة عــى الصنــدوق، نفضــت يديهــا مــرًة أخــرى  تذكَّ

فعــادت كل الحيوانــات داخــل الصنــدوق مــن جديــٍد وانغلــق.

ورجع املفتاح حيث مكانُه خلف الصورة التي ظلت مائلًة وانطفأ النور.

. ّ وخرجت أفكار قبل أن يراها أحٌد بعد أن عرفت الرِّ
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لَُغِتي َخْيُ اللَُّغاِت

بهجت صميدة - مرص

َغـــاِت اللُـّ َخـيْـــُر  لَُغـِتـــي 
قَـلْـِبــــي يَـــْمَلُ  نُـورَُهـــا 

يَـتَـَغـــنَّى      َصــــــْوٍت  كُـــلُّ 
ِســــَواُه َعــْن  ُمـْسـتَـِقـــلٌّ 

كَـالـرَِّمـــاِل                  كَـلِـَمـــــاٌت 
تُـلَـــبِّـــي َوتَـرَاكِــيــــُب 

أََمــــاِن يِف  تَْحـتَـِويـَنـــا 
ِفيَهــا النَّْحــُو  َويَُصـــوُن 

ِفيَهـــا فَـكَّـــرُْت  َمـــا  كُـلَـّ
كُلَّ ِبـْعـــُت  لَـــْو  لُـَغـــِتي 

َغـــاِت اللُـّ َخـيْـــُر  لَُغـِتـــي 
قَـلْـِبــــي يَـــْمَلُ  نُـورَُهـــا 

ِبـَحـيَـاتِـــي أَفْـتَـِديَهـــا 
الظُّلُـــَاِت َويُـِضـــيُء 

يَـتَـثَــنَّــــى َوِبـَحـــــرٍِف 
تَـَمـنَّـــى كَـــاَن  ِمثْـلَـَمـــا 

كَـالِْجـبَـــاِل َوأُُصـــــوٌل 
الَْجَمـــاِل َحاَجـــاِت  كُلَّ 

الزََّمــــاِن ـــاِم  أَيَـّ طُــــوَل 
الَْمَعــايِن تَْوِضيــِح  َعْهــَد 

يَْفـتَـِديَهـــا قُـلْـــُت قَـــلِْبي 
أَْشــَتِيَها َحتْــًا  الَْخلْــِق 

ِبـَحـيَـاتِـــي أَفْـتَـِديـَهـــا 
الظُّلُـــَاِت َويُـِضـــيُء 
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فستان السعادة

حسنات الحكيم - مرص  

يف العــام املــايض كنــت يف قمــة ســعاديت وأنــا يف أجمــل صــورة فأنــا فســتاٌن أبيُض 

جميــل يب وردة حمــراء، مــا أجملنــي يف ڤـــاترينة املحــل أجــذب نظــر املــارَّة!، أملح يف 

أعينهــم اإلعجــاب وخصوًصــا البنــات الصغــرات، الــايت يقفــن أمامي ويطلــن رشايئ، 

ــت  ــة وطلب ــوم جــاءت طفل ــي ســتمتلكني، الي ــة الت ــة الطفل ــت أتشــوَّق ملعرف وكن

رشاء جــاري الفســتان األزرق؛ رأيتــه يبتســم ســعيًدا ألنــه ســوف يذهــب معهــا.

 شــعرُت بالحــزن أنــا أجمــل فســتان هنــا فأنــا لــوين أبيض جميــل، وفجــأًة جاءت 

طفلــٌة جميلــٌة مــع أمهــا نظــرت إيلَّ بفــرٍح شــديٍد وطلبــت رشايئ، ورأيــت الفرحــة 

والســعادة يف عينيهــا ففرحــت ألننــي الســبب يف ســعادتها وفرحتها، وطــوال الطريق 

ــا ــا أيًض ــديد، وأن ــاٍب ش ــر إيلَّ يف إعج ــي وتنظ ــي وتُقبِّلن ــت تحملن ــت والبن إىل البي

ــمُّ يب،  ــوف تهت ــا س ــد إنه ــن املؤك ــي وم ــا أحبتن ــديٍد ألنه ــبٍّ ش ــا يف ُح ــر إليه  أنظ

وبعــد أن وصلنــا إىل البيــت، وضعتني 

يف خزانــة مابســها، وأصبحــت أنــا 

فســتانها املفضــل، ترتدينــي يف كل 

يب  وتتباهــى  الجميلــة،  املناســبات 

عــى  حريصــًة  أصدقائهــا،  وســط 

نظافتــي دامئـًـا، حتــى أظهــر يف أجمــل 

ــد  ــاء وال ــام ج ــد األي ــورة. ويف أح ص
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ــدة، ــة جدي ــه هدي ــفر ومع ــن الس ــمة م بس

كانت فستانًا جديًدا لونه أصفر؛ فرحت بسمة

وأصبح الفستان الجديد يأخذ كل اهتاممها،

وأصبحُت أنا حبيَس هذه الخزانة، أتساَءل،

هل سأظلُّ حبيس هذه الخزانة املظلمة؟..

هل أصبحُت عديم الفائدة وال يحتاجني

أحد؟.. أما زلت قادًرا عى منح السعادة

والفرحة؟.. أود أن أخرج إىل النور وأميش يف الشوارع

والطرقات وأجلس يف الحدائق.

مــرَّ عــام فقــدت األمــل خالــه يف أن أري النــور مــرًة أخــرى، وشــعرت بأننــي بــا 

فائــدة، ويف يــوم ســمعت صــوت األم تقــول: »يــا بســمة، أعيــدي ترتيــب خزانتــك 

ــا  ــت م ــزن وقل ــوف والح ــعرُت بالخ ــا«؛ فش ــي ال تحتاجينه ــس الت ــي املاب وأخرج

مصــري؟ هــل ســوف يُلقــى يب يف الُقامَمــة؟.. إىل أيــن ســوف يأخذوننــي؟.. أخذتنــي 

ــده،  ــا ال أري ــم وأن ــتان قدي ــذا الفس ــي ه ــت، أم ــس وقال ــي يف كي ــمة ووضعتن بس

ــتانها  ــُت فس ــا كن ــرت عندم ــمة، وتذكَّ ــن بس ــامت م ــذه الكل ــوة ه ــعرُت بقس ش

ــل الــذي مينحهــا الســعادة والفرحــة، وفجــأًة دق جــرس البــاب، جــاءت طفلــة  املُفضَّ

صغــرة مابســها قدميــة جــًدا لكنهــا نظيفــة أعطتهــا األم الكيــس، وحملتــه الطفلــة 

وذهبــت إىل بيتهــا، كان بيتـًـا بســيطًا فقــرًا. أخرجتنــي الطفلــة مــن الكيــس ونظــرت 

إيلَّ يف ســعادة وفرحــة وقالــت: مــا هــذا؟. فســتان أبيــض جميــل بــه وردة حمــراء، 

مــا أجملَــك يــا فســتاين الجديــد!، فرحــُت جــًدا بكلــامت الطفلــة الصغــرة؛ شــعرت 

إين مــا زلــت قــادًرا عــى منــح الســعادة، وإين مــا زلــُت جديــًدا، وعــى الفــور قامــت 

ــور،  ــل مل أَر الن ــت طوي ــذ وق ــاااه؛ من ــارع، ي ــت يب إىل الش ــدايئ وخرج ــدى بارت ن

شــعرُت بــدفء الشــمس يزيــد مــن جــامل نســيجي، وعــاد إيلَّ الشــعور بأنــه مــا زال 

هنــاك َمــن يحتاُجنــي.
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الطائرة الورقية

أسامء عامرة - مرص

ســاد الهــدوء البيــت عــى غــر العــادة يف ذلــك الوقــت مــن الصبــاح، وخرجــت األم 

تحمــل املــروب الســاخن وقالــت: أيــن أنــت يــا أســاء؟ أيــن أنــت يــا نقــاء؟؟ قــال التوأم 

ــأة.. ذهبــت األُمُّ إىل  ــا أمــي نجلــس بالقــرب مــن املدف ــا ي يف  نفــس الصــوت: نحــن هن

أســاء ونقــاء لتجدهــا تجلســان عــى األرض وحولهــا أوراق وخيــوط وألــوان.

ســألت األم الصغرتــن: مــاذا تفعــان؟ قالــت أســاء: نصنــع طائــرًة َورَقيَّــة.. أبــدت األمُّ 

دهشــتها ألن الوقــت ال زال مبكــرًا عــى زيــارة الَجــدِّ يف الريــف.. قالــت نقــاء: ســنطُر بهــا 

اىل دنيــا األطفــال.. هنــاك األطفــال يعيشــون بــا خــوٍف أو تهديــد.. يف الشــتاء يتقاذفــون 

كُــرَات الثلــج البيضــاء حــول رَُجــل الثلــج الباســم.. ويف الصيــف يبنــون قاًعــا وقصــورًا عــى 

ــوة الخــراء.. يتســابقون تتعــاىل ضحكاتهــم حتــى  شــاطئ البحــر الهــادئ.. وفــوق الرب

تســمعها النجــوم يف أعــايل الســاء.

أغمضــت أســاُء عينيهــا لحظــاٍت لتجــد أنهــا تطــر فوق خيــاٍم تتســاقط عليهــا الثلوج 

وأطفــال ترتعــش مــن الــرد.. مــدت أســاء يدهــا لطفلــٍة صغــرة تنضــح مــاء املطــر خارج 

خيمتهــا، نــادت أســاء عليهــا وقالــت: صديقتي،

تعايَلْ معي إىل دنيا األطفال. نظرت الطفلة

إىل خيمتها ثم التفتت إىل أساء وقالت:

وأترك أهيل وإخويت.. أمتنَّى أن نعود مًعا يوًما

ما إىل بيتنا الدافئ الجميل.
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حلَّقــت أســاُء بالطائــرة بعيــًدا لتجــد طفلــًة صغــرًة تســحب عروســتها مــن تحــت 

م.. أشــارت أســاء لهــا وقالــت: تعــاىَلْ معــي إىل دنيــا األطفــال.. هنــاك  ركام البيــت املُهــدَّ

الكثــر مــن األلعــاب.. كل األطفــال يلعبــون هنــاك.. نظــرت تلك الطفلــة إىل أســاء بعيوٍن 

متلؤهــا الدمــوع وقالــت: ُولـِـدت هنــا... حلمــت مبســتقبيل هنــا.. ســأبقى قريبــًة مــن أرض 

ذكريــايت وأحامــي.. حتــًا ســتحقق أحامــي يوًمــا. لــن أجــَد مكانـًـا يحتوينــي مثــل وطني.

فتحــت أســاء عينيهــا لتجــد أنهــا ال زالــت تجلــس أمــام املدفــأة.. فقالــت: أتعلمــن 

يــا نقــاء؟؟ لــن نذهــب إىل دنيــا األطفــال.. قالــت نقــاُء بــراءٍة: إذن مــاذا ســنفعل بطائرتنــا 

ــاء  ــة بيض ــاح حام ــا كَجَن ــنجعل جناحيه ــة: س ــاء يف ثق ــاء؟؟ ردت أس ــا أس ــة ي الَورَقيَّ

ولنجعــل ذيلهــا مــن غصــن الزيتــون.

ســنجعلها تطــوف ســاء الدنيــا تحمــل رســالًة واحــدًة اىل كل العالـَـم: عــى العالـَـم أن 

يعلــم أن مــن َحــقِّ الطفــل أن يحيــا ىف وطنــه بــا خــوٍف أو تهديد.. يحلــم.. يتمنَّــى.. يزرع 

ورًدا وأزهــارًا يرقبهــا تنمــو وتكــُر مــع أحامــه، يرويهــا كل صبــاح ببســاته وهمســاته.. 

يْــِه الصغرتـَـْن بــرى عــن غــٍد قريــٍب يحمــل كل الخر ألطفــال العــامل.. ولتَُكن  يحمــل بكفَّ

كل األوطــان »دنيــا لألطفــال«.
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