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 صندوق الجد  
 

قال الّرجل العجوز: "لقد أصبحُت عاجزًا ال أقدر 
على حراثة األرض، وال على حمل األثقال، هل أبقى 
رهن البيت، أم أمشيييا هاًمًا على وجحا حّ ى أ يييق  

َر أيام طفول ه؛ كيف … من الّ عب؟!" فّكر كثيرًا، تذكَّ
كيياألر ييب من مإيياي رلى يصر، و  يييييييييييييييعييد كيياي يقفز 

كالقط  رلى أعلى األشيييييجار، تذّكَر شيييييبابه حين كاي 
يدصل فا عراك مع زمالًه، وكيف كاي يفوز عليحم، 
ولكنه لم يإن يخاصيييييييييييييييم أحدًا وال يع د  على أحد   
شييييييًر طو اًل مع هكر اته؛ كا ت حياُته ص ييييييبًة ملي ًة 
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تساعده  بالعمل والّنشاط! وها هو اآلي شيخ كبير، ال
صيييييييييييييييح يييه على القييييام بييي عميييال تح يييا  جحيييدًا كبيرًا 

ه يلعبوي … كيييالّزراعييية ال ا زاولحيييا طو الً  كييياي أحفييياًُ
ه فكرة جعل ه يب سم يييييييييييحوله ب خب   فج ة صطرت ل

ه  … و س يقظ من شرًو
قيييال: "كنيييت أزرح القمّ واليييّذرة، وجنييييت الكثير 
من هلك واليوم  ييييي كوي مزارعًا جديدًا، و ييييي  ذر،  دل 

 ّ والّذرة، الكلمات الطّيبة  " القم
واًييل   …فيياطميية…محمييد… يياًا األوالً: "صييالييد

 تعالوا يا أ ناًا " 
اج مع األطفال قرب الجد وتسييييياتل يرتسيييييم على 

 وجه كل منحم  
ا  سيييييييييم   ا  سيييييييييموا، قال: "عند  صيييييييييندو  من 

 …الحإايات"
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ركض واًييل  حو صييييييييييييييينييدو  الجييّد الموجًو فا 
 جّد وقال:صدر البيت وحاول ف حه! ضحك ال

يييييي "رها ف حت ال ندو  تحرب الحإايات، تعال   
تعيييال ييييا واًيييل معا حإيييايييية صبيييّ تحيييا فا صيييييييييييييييييدر  

   حإيحا لكم  " 
 ثم  دأ: "كاي ياماكاي فا قديم الّزماي"  

تجّمع األوالً أكثر حول الجيييّد يسييييييييييييييي معوي كيييل 
 كلمة يقولحا  
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 األشجار تنهض من جديد
 

البحر، يحّد  فا  وقف أ و حمداي على شيييياط 
األموا  ال يياصبة وها ت ييفع وجه ال ييخور بقسييوة، 
وتساءل فا  فسه:"لماها يغضب البحر؟ هل يغضب 
من المح لين الذين ًّ سوا وجحه  بوارجحم الحربية، أم 
أّ ُه غاضييب مّنا؟ "كم لعبنا معه، وارتمينا فا حضيينه  

 الّراًع، وكم غنينا معه األغا ا السعيدة؟!" 
حمداي فا صواطره، كاي وجحه  ا يييييييييي ر ييييييييييل أ و

امييية كييالعشييييييييييييييييب  الحز ن جييافييًا،  رزت فيييه لحي ييه النييّ
اليابس! وكا ت البساتين من صلفه مساحة من السواً 
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القاتم؛ لقد أحرقحا ال يييييييييييحاينُة بحجة اص باء الفداًيين 
عات هصاًرهم الحربية!!  العرب فيحا، ووجًو مس ًو
 لم يإن يحز ه اح را  بسييييييييييييي ا ه الذ  أ ف  عمره
فا العناية به وحسييب! لكّنه تذّكر أوالًه   كم وعدهم 
بييييالمالبس الجميليييية واأللعيييياب والحلوا والق ييييييييييييييي  
ورة، بعد  يع المح يييول القاًم؟! ماها يسييي طيع  الم يييّ

 أي يعمل؟
األشييييييجار تقف محروقة م فحمة، الفواكه ُأتلفت، 
األوالً هاجروا عن القر ة، وال ييييحاينة يعيثوي فسيييياًًا 

اهو يقف وحيدًا جا ب الشاط ، ال فا كّل مإاي!! ه
 يدر  ما العمل؟!

جاءت موجٌة قو ٌة لطمت ال خور بعنف، ام أل 
؛ مسييّ وجحه، المسييت  وجه أ ا حمداي بالرهاه الباًر
أصيييييييابعه المبللة شيييييييف يه المشيييييييقق ين، شيييييييعر بملوحة 
قارصيييية، كّز على شييييف يه، ثم ال فت بعينيه الغاًم ين 

خفا ًموعه، صيييييييييييوب البسييييييييييياتين، فرك عينيه ك ّ ه ي
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 توّجه رلى بس ا ه، وقال ب وت مسموح: 
ييييييييي "اليداي الل اي تحسناي الّزراعة تحسناي حماية 

 … ما تزرعا ه"
اق رب من األشييييجار المحروقة واأل ييييى يع  يييير 
قلبه، كا ت األشييجار تبدو قاماتد ًاكنًة مغرو ييًة فا 
هذه األرض!!  قل ب يييره من شيييجرة رلى أصرا؛ مثل 

 فقده، فج ة ارتسيييييييييييييييمت من يبحث عن شييييييييييييييياء محمد 
 ا  سامة عر ضة على شف يه، ماها حدث؟!

ة ترفع  لقد كا ت بضيييييع شيييييجيراتد صيييييغيرةد غضيييييّ
اء الم فحمة،  رتو يييحا عند أقدام هذه األشيييجار السيييًو
ُه  ييحٌر، ًه ،  لم يدر  ماها يفعل، كاي مثل من مسييَّ
ركع جا ب شييييجيرة، حضيييينحا  رف ، وقبّلحا ك بد يقبّ ُل 

 يابد طو ل!!ا نه الّ غير بعد غ
 ال معت عيناه كن ل  إين، وهو يقول:

ييييييييي "األشجار تنحض من جديد، وعلّا أي أ حض 
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ه  حو القر ييية يبحيييث عن رجيييال  أيضيييييييييييييييييًا"   ثم توجيييّ
 المقاومة!  
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 ارـحيرة األزهـــب
 

 ، ي ، فاال  ظار َصْعٌب وقاسد ْت "ُعال" بالضّ  أحسَّ
يقة؛ لعّله كا ت تنظر من زجا  الّنافذة رلى باب الحد

فر! ُّ وترا أباها قد عاً من السَّ  ُيْفَ 
كا ت كّل ًقيقة تمضيييييييييييييييا  ب ء بال ، قالت لحا 

 أمُّحا: 
يييييييييييييييييييييييي "مابك، تبدين منزعجة"   أهإذا تسييييييييي قبلين 

 والدك؟!!"  
ارتاحت لكالم أّمحا، ثم  ظرْت حولحا فا أرجاء 
الغرفة، صطرت لحا فكرة؛ جرت مسيييييييييييييييرعة ل نفيذها، 
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" يييييييييييي جمع طاقة من أزهار المر  قالت فا  فسييييييييييييحا: 
 أضعحا فا ر اء على طاولة والد ؟  " … الجميلة

صرجيييييت "ُعال" بعيييييد أْي أصبرْت أّمحيييييا، كيييييا يييييت 
األزهار البيضييياء تبدو مثل بحيرة من الثلل الّناصيييع! 
صف  قلُب "ُعال" بفرحد وها تق رب من المر ، شيييييييّدها 
هذا المنظر الراًع   صييييييييارت األزهار واضييييييييحة أمام 

" كا ت ت ألأل كعقد  من اللؤلؤ!! صطرت أفكار "ُعال
 كثيرة فا ههن "ُعال":

 ي "  جعلحا تظحر مثل كرةد جميلة من األزهار"  
 ييييي صييييينع منحا عقدًا   … " ييييييفرح  حا أ ا كثيراً 

 عقدًا من الّزهر وأطّو   حا عن  أ ا" 
وقفت "ُعال" بجا ب أزهار المر    كا ت أزهار 

وفحيا! جلسييييييييييييييييت ل قطف كثيرة م فرقية تحي  مإياي وق
وحين مّدت يدها ل قطف أول زهرة رأت … بعضيييييييييييييحا

 زهرة أصرا أكبر وأجمل   قالت:
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 …" ي "تلك الّزهرة أجمل من هذه
ثّم  حضيييييييييييييييت ًو ت من الّزهرة الّثا ية، لكنحا لم 
تقطفحا ألّ حا شييييييييييييياهدت أجمل منحا أيضيييييييييييييًا   وهإذا 
كيييا يييت تمضيييييييييييييييا من زهرة رلى أصرا!! تعبيييت  ولم 

زهرة! هيييييياها عنييييييد الطر  الغربا من تقطْف أّ  
بحيرة األزهييييار، ألقييييْت  ظرًة طو ليييية عليحييييا، كييييا ييييت 
عيناها تلمعاي بفرح واضييّ   رأت األزهار أجمل من 
ْت عينيحييا فيمييا حولحييا، وعيياًت تحييّد  فا  قبييل   َ ّقلييَ

 بحيرة األزهار، كّلمت  فسحا ب وت واضّ:
  موت رها صرجت ك ي "هذه األزهار مثل األ ما

 مرجحا"  م ْن 
ة زهرة وبينمييا … عيياًت "ُعال" ًوي أي تقطف أيييّ

ة؛ أًهشييييييييييييييي حا رت ة  كا ت تمشيييييييييييييييا فا طر   العًو
األزهار البيضييييييياء الجميلة على طول الّطر     رَأْتحا 
"ُعال" وك ّ حا تمشيييييييييييييا صلفحا!! كا ت مسيييييييييييييرورة جدًا 

 وتساءلت: "هل تمشا األزهار حّقًا؟!"  
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عو شييييييييييييييياء واحيد كياي ييدور فا ههنحيا   أي تيد
 أباها لز ارة بحيرة األزهار 
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 يد يسألـــــــول
 

   ل وليد أّمه:
هاينة مدرستنا؟!".. ي "لماها  أغلق الصَّ
 قتلوا ابن خالتي حسام؟".. ي "لماها
 فقؤوا عين رفيقي خالد؟".. ي "لماها

كاي ير د أي يسيييييييي ل و سيييييييي ل و سيييييييي ل، لكن أّمه 
ْن أ  ل ه فقالت:  ضاقت هرعًا م 

 ي "أوه   رّ ك تكثر من األ  لة يا وليد!"  
قيييال ولييييد: "أر يييد أي أعر  كيييّل شييييييييييييييياء   كيييّل 



- 18 - 

 شاء   يا أما" 
وكا ت أّم وليد ترغب أي تجيب على كل أ يييييي لة 
ا نحا، غير أّ حا  لم تفعل،  ل حاولت أي تبعده عن 
هذه المشييييييييياكل المخيفة؛ ال ا تحدث كل يوم! وبدأت 

ياً تحإا له حإاية حور ة البحر ا ل ا أعطت ال يييييييييييييَّ
الفقير كنزًا على أي يعيييدهييا رلى وطنحييا البحر!  ومييا 
ري أ حييت األّم الحإيياييية حّ ى كيياي وليييد قييد  ييام حيييث 

 … دأت حإاية أصرا 
رأا ولييييييد فا حلميييييه حور ييييية جميلييييية كحور ييييية 
الحإيييايييية، قييياليييت ليييه الحور ييية: "أهاًل بيييك أيحيييا الطفيييل 
 اللطيف، هل ج ت تبحث عن الكنز؟ اطلب ما تشاء

 ألحققه لك"  
صيييييييييييييييياح ولييد فرحيًا: "هيل تحققين لا ميا أطليب 

 فعاًل؟"  
 قالت الحور ة: " عم وفورًا"  
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قال وليد: "أر د أي تف حا أ واب مدر يي نا، لنعوً 
رليحا،  قرأ و لعب، أر د أي يعًو حسييييييييييييام رلى الحياة، 

 وأي تعًو عين رفيقا صالد  ليمة كما كا ت  
المدر ة مع زمالًه فج ة رأا وليد أّ ه يدصل رلى 

ثم رأا ا ن صال ه حسيييييييييام يناًيه ليلعبا معًا، وشييييييييياهد 
صالدًا ينضيييييييييييييّم رليحما، وكاي  يييييييييييييليمًا معافى من كل 

  وء!!
لكنه حين ا يييييييييي يقظ عر  أّ ه كاي يحلم، وتمنى 

 لو كاي الحلم حقيقة!  
مازال وليد يسي ل لماها  ؟    ييإبر يومًا و عر  

 كل شاء 
 
 ؟؟؟
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 واألطفالالليل 
 
 

من قيييديم الّزمييياي كييياي اللييييل حز نيييًا جيييدًا، كييياي 
 يسمع أطفااًل يقولوي: "ال  حّب الليل" 

 ويصروي يقولوي: "الليل موحٌ  ومخيف" 
واآلبيياء واألمحييات يحيياولوي ربعيياً الخو ، ًوي 
جدوا و طلبوَي من األوالً الّذهاب رلى الّنوم، فالليل 

األضيييييييييواء؛  مخ ييييييييي  للّراحة والنحار للعمل، وُتطف 
فيظحر الليل صلف الّنوافذ قاتمًا يغطا كّل شييييييييييييييياء: 
األشييييييجار والبيوت، والشييييييوارح، فيجزح األوالً و  ووي 
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اًمًا يقولوي:   رلى الفراش مإرهين، ًو
 ي "الليل مخيف،  حن ال  حّب الليل" 

َل الليُل كثيرًا؛ حإى قّ  ه لكل من صاًفه،  تجوَّ
  ييياعدك، ه القمر:"ال تحزي يا صيييديقا،  يييييييييييييييييييييقال ل

 و يحّبك األطفال" 
فرح الليل حين  ييييمع هلك، وبعد مّدة أطّل القمر 

 و طع  بحاء؛  مع الليُل األطفاَل يقولوي: 
 ي "ما أجمل الليل فا ضوء القمر!"  

ولكّن القمر ال يسيييي طيع أي يبقى طو اًل، وعندما 
ين حا من عمليييه كييياي ييييذهيييب رلى مإييياي يصر ليبيييدأ 

هم عماًل جيييدييييدًا؛ فيشيييييييييييييييعر الليييي ُل أّي األطفيييال عييياًو
الخو ، وقبل أْي يبحث عن حلد كا ت النجوم تلمع 
فا بحر السيييييييييييييييميياء، والضيييييييييييييييفيياًح تن ُّ مغنيييًة أجمييل 
 األغا ا، وكاي يسمع صوت البومة وها ت م م: 

يييي "الليل جميل وراًع، وأ  م أيحا األطفال جميلوي 
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 فاههبوا رلى الفراش" 
صييييييار األوالً ين ظروي القمر، وبعضييييييحم ين ظر 
النجوم فيبييدأ يعييّدهييا من  ييافييذتييه ح ى يغفو، ويصروي 
كا وا يسييييييييييييييعدوي ب غا ا الضييييييييييييييفاًح وحإمة البومة، 
 وعندما يذهبوي رلى الفراش يبدتوي رحلة األحالم  
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 لو كنت حصانا  
 

عندما ًصل  عيد رلى البيت، كاي ملطخ الثياب 
ملوث الوجه أيضييييييييييًا!  ظرت أّمه رليه  ظرة بالوحل، و 

 صاصة، فوقف مرتبإًا، قالت األم:
 ي "ماها فعلت  نفسك؟! هّيا رلى الحمام" 

كاي  يييييعيد يإره اال ييييي حمام كثيرًا، وغالبًا ماكاي 
يحرب رلى اللعب، عندما يشيييعر أّي موعد اال ييي حمام 
قد حاي، فحو ال يطي  الّ ا وي؛ ألّ ه يخرش عينيه، 

 قسوة  و قر ه ب
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 وكا ت أم  عيدد ت بر عليه وهو ينّ  و  رخ:
 …ي "ال أر د أي أ  حم   ال أر د ال أر د"

واآلي عر  أّ ه ال صالص من اال ييييي حمام، بعد 
 …أي لّوث وجحه و ديه ومالبسه بالوحل!
 ًصل رلى الحمام وراح يحدث  فسه:

ييييييييييييييييييي "لو كنت ح ييييا ًا صييييغيرًا أ   وألعب حيث 
الطر ، أجر  بسييييرعة كبيرة، أشيييياء، أ ام فو  الوحل 

أقضيييييييييييييييم العشيييييييييييييييييييب الغّض، ال تجبر ا أما على 
اال يي حمام، فال يدصل ال ييا وي فا عينا، لكن ال   
ال ال أر د أي أكوي ح يييييييييا ًا، فالح ييييييييياي ال يييييييييغير 
  ييييييييييييييييإبر، و ييييييييييييييييجّر عربييييييية، و حميييييييل األثقيييييييال 
لقييد رأيييت ح يييييييييييييييييا ييًا يجّر عربيية المييازوت، والرجييل 

  أي يضربنا أحد!يضربه بالسوط بقسوة! أ ا ال أحبّ 
ال أر د أي … ال… ال… لو كنت كلبًا صييييييييييييغيراً 

غيرة،  أكوي كلبًا، بعض األوالً يعذ وي الكالب ال ييييييييييّ
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يشييييييييييييييييّدو حييا من يها حييا، و جّرو حييا من أه ييا حييا! لقييد 
شييييياهدت كلبًا جاًعًا ي كل من الفضيييييالت المرمية فا 

 مجمع القمامة 
أر يييييييد أي أكيييوي  يييميييرًا قيييو يييييييًا ال أصيييييييا  مييين 

رأيت  مرًا محبو ييييًا فا … ال أر د…ال…ال… شيييياء
قف  فا حديقة الحيواي، قال لا أ ا: "لقد اصطاًه 
رجل قو  ووضعه فا هذه الحديقة"  يمإن أي يطل  

ال أر د أي أموت … علّا أحد ال ياًين الّنار ف موت
 ال أر د" 

ًصلت األّم و ييييييييييعيد مايزال واقفًا يحّدث  فسييييييييييه! 
 …بدايةوكا ت قد  معت كل ما ط  به منذ ال

قالت: "مابك َأَلْم تخلع مالبسييييك بعد يا ح ييييا ا 
 ال غير؟!"  
حااًل يا ماما، لكنا أصا  الّ ا وي، …ييييييييييي "حاالً 

 رّ ه يإو  عينّا" 
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 قالت األّم مشجعة:
ي "ال تخف   هّيا أغمض عينيك وت ّور  فسك 
ح ا ًا صغيرًا لطيفًا، أو جّروًا محذبًا، لكن رياك أي 

مخالب طو لة وحاًة تخّب  ت  ور  فسك  مرًا ها 
 األو اخ تح حا، وتخيف رفاقك  حا، فينفضوي عنك"  
صلع  عيد مالبسه، وأغمض عينيه بسرعة، رأا 
 فسيييه ح يييا ًا صيييغيرًا يجر  بسيييرعة، ثّم جروًا يلحس 
 لسيييييييييييا ه يد أّمه،  ينما كا ت األم قد غمرت جسيييييييييييده 
الطر   رغوة ال ييييييييييا وي كاي  ييييييييييعيد يرغب أي يرا 

حين َهمَّ   قليد صييييييوت النمر، ف ّ فمه  فسييييييه  مرًا، و 
وعينيه، وشييييّد أصييييابع يديه، صييييرخ ب ييييوت قو  من 
لذح ال ييا وي، وأطب  عينيه بقّوة؛ ضييحإت األم وقد 
قّدرت ماصطر لسييييييييييييعيد، فقالت بعد رزالة ال ييييييييييييا وي 
 بييييييييييييييييييييييييييالييييييييييييييييييييييييييميييييييييييييييييييييييييياء الييييييييييييييييييييييييييفيييييييييييييييييييييييييياتيييييييييييييييييييييييييير:

 ي "هل رأيت  فسك  مرًا؟"  
صييمت ولم يجب، ثّم ف ّ عينيه   فركحما جّيدًا، 
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لماء منعشييييييييييًا،  ييييييييييّر  ييييييييييعيد وأصذ يلعب بالماء كاي ا
وتمنى أي يخر  رلى السيييييييييييييياحة ليلعب مع رفاقه، ولم 
يرغب بعد هلك أي يإوي غير  يييعيد اا سييياي، وتعّلم 

 …كيف ال يخا  من الّ ا وي!
 
 

 
 



- 30 - 
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 هـــــوان وألعابــــنش
 

جمع  شواي ألعابه، البّطة هات العجالت، الكلب 
ّدب صيييييييييييياحب معطف الفرو، ها الشييييييييييييعر الطو ل وال

يارة الحمراء والبيا و الّ غير   والسَّ
قال  شيييييييييييييييواي أللعابه: "اآلي،  حن أصيييييييييييييييدقاء، 

   علمإم الّرقَ ، ثم  ح فل ب داق نا"  
 قالت البّطة هات العجالت: 

ييييييييييييييييييي "أ ا بّطة ال أعر  غير السييييباحة، وال أحبُّ 
 غيرها  "  
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قييييال  شيييييييييييييييواي: "وهييييذه العجالت، ميييياها تعملين 
 "   حا؟

 قالت البّطة: "أ ا    حا رفيقاتا" 
صيييييياح الكلب هو الشييييييعر الق ييييييير: "وأ ا أجلس 

 …" هنا؛ أحرس أصدقاًا، وال أتقن غير هلك
 هّز الّدب معَطفُه الثقيل قاًاًل:

ييييييييييييييييييييييييييييي "وأ ا ال أترك معطفا الثقيل؛ أصا  البًر 
 ربما أصاب بالزكام" … كثيراً 

أطلقييت السييييييييييييييييييارة الحمراء صيييييييييييييييوتييًا طو اًل من 
 …" مزمارها: "وأ ا جاهزة اطفاء الحراً 

 أّما البيا و الّ غير فقد ظّل صام ًا  قال  شواي: 
وت  الجميل ماها … ييييييييييييييييي "وأ ت يا صيياحب ال ييّ

 تقول؟"  
غير شيييييي اً  ًه   شيييييواي … ولم يقل البيا و ال يييييّ
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من صيييييمت البيا و، لكنه  يييييرعاي ما الحظ مطرق ين 
   حما صيييغيرتين جا ب البيا و، أصذهما  شيييواي وطر 

طرقًا صفيفًا فو  صيييييييييييفاًّ البيا و ال يييييييييييغير فا بثقت 
أ غام عذبة، رق  الّدب والكلب ورق يييييييييييييييت البطة، 
لكن السيارة راقبت  عاًة أصدقاًحا بسرور، ًوي أي 
تطل  صييييييييييييوت مزمارها وبقا  شييييييييييييواي يعز  ألحا ًا 

 …جميلة تبعث فا النفس الفرح
 

☺ ☺ ☺ 
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 ةــــــذات ليل
 

تنيييييام بييييياكرًا، وهات ليلييييية لم اع ييييياًت عبير أي 
تسيييييييي طع أي تنام، وبقيت جالسيييييييية فا  يييييييير رها، كاي 
أصوتحيييا ينييياموي رلى جيييا بحيييا،  ظرت رليحيييا  وًّ وفا 

  فسحا تساتل عن الّنوم و ّره:
ي "لماها ينام الّناس؟   أال يس طيع المرء أي يبقى 

 مس يقظًا؟"  
 ظرت من الّنافذة؛ كاي القمر يسيييييييييييإب ضيييييييييييوءًا 

 راًعًا!
 : "لماها يسحر القمر كّل الليالا؟"  قالت
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ولما لم تجد أحدًا مس يقظًا فا مثل هذه الساعة، 
أزاحيييت الغطييياء عنحيييا،  حيييدوء وغييياًرت الغرفييية، فقيييد 
شيييعرت أ حا بحاجة رلى قليل من الماء، تسيييللت على 
رتوس أصيييييييييييييييابع قدميحا؛ ح ى ال تزعل أحدًا، لكنحا 
ًهشييييييت حين وجدت أّمحا جالسيييييية تنسييييييل ال ييييييو ، 

 ل حا: فس 
 "…؟ …ي "ماما   لماها لم تناما بعد

قالت األّم: "شييييييييييييييعرت أّ نا ال أ يييييييييييييي طيع النوم، 
 …" فجلست ألكمل هذه "الكنزة"

 عاًت عبير رلى فراشحا وبدأت تكّلم  فسحا:
يييييييييي "القمر يسحر، يسإب ضوءه ليرشد الناس فا 

أما …  الدروب البعيدة، و سييييييييييييّليحم لينسييييييييييييوا تعبحم"
وأ ا أ ييحر … نحنا الّد ءتسييحر ل نسييل ال ييو  وتم

وحيييدة أفّكر فا هييذه الحييياة الجميليية"    ييامييت عبير 
فا  اعة م  صرة    امت  ومًا عميقًا وحلمت أحالمًا 
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باح جاءت األّم ومسيييييحت  يدها …  جميلة وفا ال يييييَّ
ف حيييت عبير عينيحيييا، كيييا يييت … اللطيفييية وجيييَه عبير

 أمُّحا تب سم لحا وتدعوها ل  ناول الفطور، فالوقت يمرّ 
بسييييييييرعة    حضييييييييت عبير،  ظرت من الّنافذة، كا ت 
الغيوم تغطا وجه السييييييماء   يبدو أّي الشيييييي اء يطر  

 األ واب 
تذّكرت ليلة البارحة، السييييييماء ال ييييييافية  نجومحا 

 …الالمعة، وقمرها الوا ع المنير
قالت األم: "الطقس تغّير بسييييييرعة، رّ ه يميل رلى 

ة، ال تخرجا قبل أي ترتد   )كنزتك( الجديدة، البرًو
عرفت عبير أّي أّمحا  حرت الليلة الماضية من أجل 

 ر جاز هذه )الكنزة(!! كم كا ت )الكنزة( جميلة!!
لبسيييييييييت عبير كنزتحا الجديدة،  ظرت فا المرية، 
ا  سييييييمت وتم مت:"كم أ ت جميلة يا كنزتا!"لكنحا لم 

 تنس أي تشإر أّمحا 
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نزة، أشيييييييييير  وجه األم وها ترا ا ن حا ترتد  الك
وفا المدر يية  دا ال الميذ يزهوي بمالبسييحم ال ييوفية 
الجديدة، لم تقل عبير هذه المّرة: "كم أ ت جميلة يا 

 كنزتا!"    ل قالت: 
ييي "كم ها جميلة أيد  األمحات ال ا حاكت هذه 
الكنزات، وأًركت أّي كّل األمحات يسييييييحري مع القمر 

 …ي نعن شي ًا جميالً 
 

   
 

  



- 39 - 

 
 
 

ها   فلفلندى وهر 
 
 

ر  كا ت  دا تنّظُم وق حا فا أيام العطل، تحضييييييّ
ة، وتسييياعد أّمحا فا بعض األعمال يّ واجباتحا المدر ييي

البسيييييييييييييطة، ثّم تلعب قلياًل من الوقت  فا أحد األيام 
 سيييييييت أي تحفظ ًرو ييييييحا، وتك ب وظاًفحا، وراحت 
الا  يييييييييييييييي لييت  تلعييب مع قطحييا فلفييل،  وفا اليوم ال ييّ

؛ وقفيييت ) يييدا( صجلييية المعلمييية ) يييدا( عن وظيف حيييا
 وقالت: 

 ي " سيت أي أك بحا، 
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قالت المعلمة: "هل يرضيك أي تحملا واجبك يا 

  دا؟"  
صيييييييييييييييم ييت  ييدا ولم تجييب، وعنييدمييا عيياًت رلى 
البيت كا ت حز نة؛ تناولت طعامحا وجلسيييييييييييييييت تقرأ 

 ًرو حا ب مت 
 اق رب منحا )فلفل( وهو يموء  

تلحو قييالييت  ييدا لفلفييل: "اههييْب وابحييْث عن كرة 
 حا، أما أ ا ف ر د أي أقرأ ألصيييييييييييييييبّ مج حدة وتحبنا 

 معلم ا  " 
 حزي )فلفل(، وا زوا بعيدًا يفّكر:

تنا  دا؟"    ي "لماها طًر
وعر  أّ ه يجب أْي ي ركحا بعض الوقت، ل ك ب 

  وظاًفحا، وعليه أي يعمل هو أيضًا!  
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ومنذ هلك اليوم تعلم )فلفل( أال ي رك الحشيييييييييرات 
ارة والف راي المؤهية تحرب من مخالبه أّما  دا  الضييييييييييييّ
اعم  رف ، وتحملييه رلى  فكييا ييت تمسيييييييييييييييّ شيييييييييييييييعره النييّ

 الحديقة، صالل ا  راح حا، وتلعب معه بسرور  
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 اءـــل األصدقــــحق
 

فا حقل وا ييييييييييييييع عاش كثير من الوًر واألزهار 
لنباتات الخضراء الجميلة، وعّدة أ راب من الفراش وا

اللطيف  كييا ييت جمييياعييات األزهييار والوًر تسييييييييييييييي مع 
لحإايات الفراش، وتنشييييييييييير عطرها تعبيرًا عن فرح حا 
ب يييييداقة الفراش وحين يشييييي ّد الحّر، كا ت الفراشيييييات 
تطير وتح ، ترفر  ب جنح حا؛ تلّطف الجّو، ل خّفف 

إها جاء الليل، من قسييييييييييييياوة الحّر عن أصيييييييييييييدقاًحا، و 
وتعبت الفراشيييييييييييات تنام فا أحضييييييييييياي الوًر واألزهار 

  حدوء مع يرقاتحا الّ غيرات:
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هات يوم تعرض حقيييييل مجييييياور لحر  ، وام يييييّد 
اللحب رلى حقل األصدقاء؛ بسرعة  مع الجميع صبر 
الحر  ، أ ييرعت أ ييراب الفراش، وشييّإلت حاجزًا من 
ه أجسيييييييياًها لحماية األصييييييييدقاء، كاي اللحب يلفّ وج
الوًر واألزهار والعشب؛ اح ر  كثير من الفراش قبل 
أي ي الشيييييييييييييييى اللحييييييب، و نطف  الحر   أمييييييا الوًر 
واألزهار، فقد اح ضيييييييييينت اليرقات ال ييييييييييغيرات ح ى 

 أصبحن فراشًا يمأل الحقل  عاًة وجمااًل 
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 بار ـــــحن كـــن
 
 

ف فج ة؛ صيييييييمت الجميع  ًصل المعّلُم رلى ال يييييييَّ
كاي واجمًا وبدت عالمات الغضيييب  و ييياً هدوء تام،

واال زعا  على وجحه،  ظر فا وجوه ال الميذ واحدًا 
واحدًا وك ّ ه يبحث عن شييييياء أضييييياعه، تنفس بعم  

 وقال ب وت يشبه الحمس:
 "لقد عطلوا الدرا ة"-

فحم الجميع أّي اا يييييييييييييييراًيليين أمروا بييييييي غال  
 المدر ة، وبعد لحظات قال ب وت واضّ وقو :
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 الدروس فا البيوت"" ن ابع -
 وقف وليد وقال:

"لدينا غرفة كبيرة،   طلب من أ ا أي يسمّ لنا 
 ب ي  درس فيحا" 

صر  ال المييييذ من ال يييييييييييييييفو ، ثّم غييياًروا  حو 
ارح الًريسييييا،  المدر يييية كاي جنًو العدو يملؤوي الشييييّ
وعند مداصل األزقة الم قاطعة مع هذا الشييارح، كا ت 

 بعض األمحات ين ظري أطفالحن:
لم ي وجييييه األوالً رلى منييييازلحم،  ييييل توزعوا رلى 
مجموعيييات، كيييّل مجموعييية اتجحيييت رلى زقيييا  فرعا 

 م سلحين بالحجارة والمقالع والزجاجات  
من أين ظحرت كّل هذه األشييييييييييييييييياء؟! لقيد كا وا 

 يخفو حا فا محافظحم، وتحت الثياب 
مّر أحُد المعلمين ورأا ما يحدث، أمَر األطفال 

 رلى البيت أيحا ال غار"  الّ غار: "اههبوا
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 رًَّ طفل: " حن كبار"
ا  سيييييييييييييييم المعلم وتييييابع طر قييييه، كيييياي يعر  أّي 

 معركة   حدث وكاي مسرورًا 
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 زغردـد تي تـــــج
 

جدتا ا يييييييييييييييمحا الحاجة )يمنة(، كّل الناس فا 
 جباليا يعرفو حا، وها تعر  كل أهالا جباليا 
اس فا  جييييدتا الحيييياجيييية )يمنيييية( تحييييّب كييييل النييييّ

جباليا، وهم يحبو حا، كّل الشييييييييييييباب واألطفال، وحّ ى 
الرجال يناًو حا: "جدتا" ألّ حا  يييييييياعدت أمحاتحم فا 
أثناء والًتحم، وها أول َمْن َحَمَل أجسيياًهم ال ييغيرة 
ْن حييييييياتحم، وها أول َمْن تطل   فا أول لحظيييييية م 
اًمًا  راها مب سيييييييييييييييمة لم تبك  مّرًة فا  ، ًو َة فرحد زغرًو

تزغًر عند الوالًة ألّي قاًمًا جديدًا حّل  حياتحا فحا
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 فا جباليا ف قول:
 "الحمد هللا زاً عدً ا واحدًا" -

وتزغًر عندما يموت واحٌد من المخيم شحيدًا من 
 أجل الوطن ف قول:

"الحمد هلل، لقد صعد واحٌد منا رلى السماء وإها -
 ييي لحا أحُد األوالً: "ماها يفعل الشيييحيد فا السيييماء يا 

  جدتا؟"
ه: "ا ظر رلى هذه النجوم الكثيرة، رّ حا ييييييييييييييييييتقول ل

 أرواح الشحداء تضاء لنا أيامنا" 
قلت لحا هات يوم: "أر د أي أصيييييييييييييييعد رلى هناك 

 ألصبّ  جمًا، ماها أعمل؟"
  ظرت رلّا وكا ت ت نع من الخيطاي مقالعًا، 
قالت: هذا مقالح  يييي ًّربك كيف تضييييرب به من 

  ر  أرضنا وق ل أباك"
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 صعَد أ ا رلى الّنجوم؟" قلت: "هل
 هّزت رأ حا قاًلة: " عم" 

كا ت يداها تعمالي  نشييييييييييييييياط ومحارة، لقد أ حت 
المقالح   كاي جمياًل فقد ر يييييييييييييييمت بالخيوط الملو ة 
العلم الوطنا، كنييت أرغييب أي تعطينا هييذا المقالح 
ألضرب به جنًو العدو، لكن يبدو أ حا وعدت رحدا 

ح، فقد  حبت من الفر  الضاربة بعدً من هذا السال
تحييت الف راش عييدًًا كبيرًا من المقيياليع ال ا حيياك حييا، 
صّب تحا فا صدرها وصرجت بسرعة غدًا  يلبا أهالا 
جباليا  داء اال  فاضييية بااضيييراب العام   و يييي يييعد 

 بعضحم رلى السماء و  زغًر جّدتا 
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 لقد عاد حسن
 

 ظرت الحاجة يمنة رلى صيييييييييييييييور أ ناًحا الثالث 
 معلقة فا صدر البيت وقالت:

كاي  *"الحمد هلل الذ  شيييييييّرفنا با ييييييي شيييييييحاًهم"-
طفل صغير ينام فو  السر ر الكبير، وقد ُلفَّ جسده 
بالكوفية الفلسييييييييييطينية، رّ ه ا ن ولدها )حسيييييييييين( الذ  
ا ييييييي شيييييييحد قبل والًة طفله  ثالثة أيام، أ يييييييم ه الجّدة 
 يمنييييييية )حسييييييييييييييين( وقييييييياليييييييت حينحيييييييا: "الحميييييييد هللا 

                                                           

قالت الخنساء الشاعرة العربية العظيمة حين ق ل أوالًها جميعاً فا  بيل  *
 اا الم: "الحمد هلل الذ  شرّفنا بق لحم" 
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 سن" لقد عاً ح
اق ربيييت الجيييّدة يمنييية من حفييييدهيييا الجيييدييييد وعلى 

 حا ا  سامة جميلة، قالت ب وت هامس:حوج
" ْم ياحبيبا ً ْم لقد  يييييييييييييحر أ وك لينام األطفال -

َ ْم يا حبيبا  يييي كبر وتسييييحر مثل أ يك،  ْم هناك من 
يسيييييييحر اآلي من أجلك،  ييييييي نحض يومًا حين تشييييييير  

اآلي، شيييييييمس الوطن، وتكوي كبيرًا أما أ ا فسييييييي ههب 
 ربما لن أرجع     كبر وتغّنا " الً    الً " 

صرجييت الجييّدة يمنيية بعييد أي أصفييت شيييييييييييييييي ييًا فا 
 صدرها وكاي "حسن" ينام  حدوء 
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 أسئلة نشوان
 

افييذة المغلقيية، يلعييب  جلس  شيييييييييييييييواي، جييا ييب النييّ
ارح؛ فالمطر  ب لعابه، رّ ه ال يسيي طيع الخرو  رلى الشييّ

 شييييييييييواُي شييييييييييي ًا أعجبُه! يحطل فا الخار ! اك شييييييييييَف 
اك شييييييييييَف صييييييييييوت حّبات المطر الم سيييييييييياقطة  رتابة 

 يييييييغا بفرح رلى هسييييييييس الماء وك ّ حا تغّنا، وراح يُ 
المنسييييييياب من األ يييييييطحة أيضيييييييًا، فج ة قطعت عليه 
أصيييواٌت قو ٌة رصيييغاَءُه؛ وكا ت غير م لوفة لنشيييواي، 
ر  فخا  وركض رلى المطبخ حيث كا ت أمُُّه تحضيييييييّ

 الّطعام، وصاح:
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ماما   ماما   ماهذه األصييييييييييييييوات القوّ ة؟! أ ا "-
 صاًف  "

أت من صوفه واضطرابه ه هدَّ  لكّن ا  سامَة أمّ 
 "ال تخف يا نا   هذه أصوات الّرعد" -
 "ماهو الّرعد؟"-
 "الّرعد أصواُت الغيوم فا الّسماء" -
"ولماها ت يييييييرخ الغيوم ب صيييييييوات مخيفة   هل -

 ت شاجر الغيوُم يا أّما؟"
حا ت شييييييييييييييياجر قلياًل، ولكّنحا تخجل من " عم، ر ّ -

 ت رفحا ف  مت وتنزل مطرًا" 
 "ماما، هل المطر هو ًموح الغيمات؟" -
ه ًموح الغيميييات هرف حيييا  يييدميييًا على - "طبعيييًا ر يييّ
 الّشجار" 
 "ماما من أين ت تا الغيمات؟" -
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 "من البحر يا  نا" -
عاً  شييييييواي رلى جا ب الّنافذة، وأصييييييغى طو اًل 

ر؛ وها ترق  على السييييييطوح، وفا رلى حّبات المط
الّشارح، وكاي يسمع، أحيا ًا، صوت الّرعد، فيضحك 
أل ه يعر  أّي الغيمات ت شييييييييياجر قلياًل، وأّي ًموعحا 

 تسقا األرض واألزهار والع افير 
 

 ؟؟؟
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 عصفوري
 

هات مرًة حاولت أي أمسييك ع ييفورًا حّيًا؛ لج ت 
حفرًة تسييييييييييع  رلى الحيلة كما يفعل كل األوالً، جّحزتُ 

خر على  ع يييييفورًا كبيرًا، وأحضيييييرت قطعًة من ال يييييّ
شييإل رقاقة، ثّم أ ييندتحا بالعيداي بشييإل منا ييب، ولم 
ًة من ًييييييداي األرض، ثم  ًة حييييييّ ت ًًو أ َس أْي أثبيييييّ
مإثيييييييت، ًوي حراك، بعييييييييدًا عن الحفرة؛ أراقيييييييب 
الع يييافير تروُح وتجاُء، تحّ  هنا، تن ُّ هناك باحثًة 

والًها! ولم أطل  المإوث، ألّي عن طعامحا وطعام أ
ة األرض ت حرُك  ع يييييفورًا جاًعًا، كاي قد شييييياهد ًًو
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ة، ولم يدر  أّ ه وقع  ًاصل الحفرة، فا قضَّ على الّدًو
خر وحبسييي ه فا  فا الفّخ! ره أطبقت عليه رقاقة ال يييّ
الحفرة! تسييارعت ًّقات قلبا حين شيياهدُت الع ييفور 

عت رليه، لم يقع فا الم ييييييييدة ال ا رّتب حا له، وأ ييييييير 
أكْن فرحًا    ل كنيُت مضيييييييييييييييطربًا، صاًفيًا! ال أعر  

 ؟…لماها
تخيلت  فسييييييييا ع ييييييييفورًا وقع فا م يييييييييدةد، وال 
يسيييييييييي طيع الخرو  منحا!  ييييييييييمعُت ضييييييييييربات  جناحا 
الع يييييييييييييييفور ًاصَل الحفرة، كا ت يدا  ترتجفاي حين 
 يدأُت عمليية القبض على الع يييييييييييييييفور،  يذليُت جحيدًا 

أر ييييييد أي يرا رفيييييياقا حّ ى ال يفلييييييت مّنا؛ كنييييييت 
الع فور فا يد ، ألثبت لحم أ نا صياً ماهر مثل 
أّ  واحد منحم! حفرت حفرة صيييييييييييييييغيرة جا ب الحفرة 
الكبيرة، وأًصلت يد ،  ل تسيييييييييييييييللت أصيييييييييييييييابع كّفا 
ال ييغيرة بخو  كبير؛ وك  نا  يي قبض على جمرات 
من  ار! هاها أصيييييييييابعا تالمس الّر   الّناعم،  دأ 
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أصييابعا، وها تالحقه    الع ييفور يدور؛ يحرب من
حّ ى أمسإت به   لم يس سلم الع فور! كاي ين فض 
 : بقّوة، ف حط ه بإل ا يد  وصيييييييييييرصت ب يييييييييييوت عالد
"ع يييفور   ع يييفور   لقد اصيييطدت ع يييفورًا  " لم 
يسيييييييييييييمعنا أحد   دأت أًور فا مإا ا والع يييييييييييييفور 
ي خّب   ين يد  المحإم ين عليه، كا ت الع يييييييييييافير 

ى أصرا تقفز فو  األصرا تطير من شيييييييييييييييجرة رل
األرض؛ تف   عن غييذاًحييا   حينحييا شيييييييييييييييعرُت أ نا 
فعلُت شييييييييي ًا بشييييييييعًا، فارتجفْت يدا  بشييييييييّدة، وارتخْت 
أصيييييييييابعا، ورأيت ع يييييييييفور  يمضيييييييييا كسيييييييييحم فا 

 الفضاء!
مازلت أهكر هلك كّلما رأيت ع يييييييييييييييفورًا ف همس 

 هذا هو ع فور  
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 فراس يلهو
 

ه البيييت؛ كيياي فراس ينيياُم بعم د حين غيياًرت أمييّ 
ل ش ر  الحاجات الضرور ة، كعاًتحا كل يوم، وتعوً 
قبييل أي يسييييييييييييييي يقظ، لكّن )فراس( لْم يطييل  الّنوم هييذا 
ال باح! فقد ا  يقظ بعد أْي غاًرْت أّمه بقليل،  ظر 
فا أرجاء الغرفة فلم يجْد أحدًا، فرك عينيه، أ  يييييييَت 
قلياًل؛ رّبما يسييمع أصييوات األطبا  ال ا تغسييلحا أمُّه 

صيييباح! لكن ال صيييوت ي تا من  احية المطبخ،  كلّ 
!  حّ ى القّ  الذ  يلعب معه كّل يوم غير موجًو
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صييييييييييييييياح فراس: "ماما   ماما" لكنه لم يسيييييييييييييييمْع 
جوابًا    اًا ب يييوت أقوا، لكنه لْم يسيييمْع أحدًا يرًّ 
عليه؛ فبدأ يبإا ب ييييوت قو  ل سييييمعه أمُّه  ًار فا 

 ة شيياهد الغرفة، وك ّ ه يبحث عن شيياء أضيياعه! فج
ة أمييام الخزا يية؛  صيييييييييييييييورتييه فا المرية الكبيرة الموجًو
شييييييياهد صيييييييورته تبإا مثله، ًه  من وجًو ولد فا 
المرية، ف وقف عن البإييياء، واق رب من المرية؛ وقيييال 

 للولد الذ  فا المرية: "هل ترك ك أمُّك مثلا؟" 
شييييياهد كيف تحركت شيييييف ا الولد فا المرية، لكنه 

ه: "هل أضييييييعت يييييييييييييييييييييل للْم يسييييييمْع صييييييوته؛ فعاً يقو 
 صوتك، ولم تجْده؟" 

وكيياي يرا شيييييييييييييييف ا الولييد ت حركيياي فا كييّل مّرة 
ه، وراح يحّدث طفَل  يحّدثه!  سيييييييييييييييا فراس غياَب ُأمّ 
المرية وكاي الطفل يحّدثه ًوي صييييييوت، وكّلما اق رب 
من المرية؛ كاي يشيييييياهد طفل المرية يق رب منه أكثر، 

د يضييييييع وحين وضييييييع كفَّه على وجه المرية؛ كاي الول
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كّفه فو  كّف فراس أيضيييييييًا، وإها ضيييييييحك فراس كاي 
 الولد فا المرية يضحك أيضًا!

َصَلْت  حدوء حّ ى ال  و ؛ ًَ عاًت األّم من السييييييييييييييّ
 توقظ ا نحا؛ فقد ظّنت أّ ه مازال يغ َّ فا  وم عمي !
وميا رْي ًصلييْت حّ ى  يييييييييييييييمعييْت صيييييييييييييييوت فراس 
قد  وضحإاته وك ّ ه يحّدُث أحدًا ما، واع قدْت أّي أباه

عاً ألمر ما فوجده مسيييييييييييي يقظًا؛ لكنحا فوج ت عندما 
رأت ا نحا يالعب صيييييييييييييييورته فا المرية، و ضيييييييييييييييحك 
فقالت: "ها أ ا قد عدت   تعال وا ظر ماها أحضرت 

 لك" 
فقيييييال فراس ًوي أي يل فيييييت: "ليس اآلي   أ ييييا 

 ألعب مع صديقا" 
اك فت  األمُّ با  سيييييييييييييييامةد جميلةد، تركْ ُه يلعُب مع 

 ْت رلى أعمالحا صورته  وههب
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التي   حص 
 

صيييييييييباح كل يوم يوّزح أ ا، علينا، ح ييييييييي نا من 
الّنقًو المعييد ييية قبييل ههييا نييا رلى المييدر يييييييييييييييية، و إّرر 

   يح ه ال ا حفظناها عن ظحر قلب:
 "اش روا أشياء مفيدة" -

وكاي كلٌّ مّنا يسيييعد جدًا عندما يضيييع النقًو فا 
تنا ييييب قيمة  جيبه، و ر ييييم فا ههنه مغامرة صييييغيرة

 هذه القطع!
 "  ش ر  الّطباشير الملو ة، وأقّدمحا للمعلمة" -
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-"  …"  ش ر  صحنًا من الفول من أ ا محمًو
لكن أصا واًل  كاي يسييرح رلى المإ بة الخشييبية، 
ال ا وضيييييييع، على أ يييييييفل ر د منحا، ح يييييييال ه ال ا 
أهيدتحيا رلييه أمُّنيا! فنسيييييييييييييييمع صيييييييييييييييوت القطع النقيديية 

الة، وكاي هذا يثير ا  المعد ية الم سيييياقطة فا الح ييييّ
غير أْي يوّفر  حّقًا! وأتسييييياءل: "ل َم يسييييي طيع واًل ال يييييّ
ه، وال تغر ه بالشيييييييييييييراء من ًّكاي البقال؟!" وكثيرًا   قًو
ما شيييييييعرُت بالحسيييييييد وااعجاب بقدرته على ال يييييييبر 
  وفير )صرجي ييه(  ينمييا،  حن الكبييار، ال  سييييييييييييييي طيع 

اء الجميلة ال ا مقاومة رغراء الحلوا اللذيذة، واألشيييييييي
تلمُع صلَف زجا  المعارض ال جار ة؛ وقررُت مّرة أْي 

 أش ر  حّ الة وقلت فا  فسا:
"  ضُع فيحا كلَّ ما أح ُل عليه من  قوًد مْن -

 أ ا وأّما وجدتا" 
الة؛ فقد تبّخرت  ولكننا لم أ يييي طْع شييييراء الح ييييّ
 قًو  قبل أي أًصل باحة المدر ييييييييييييييية، ألّي البخار 
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، باًع الفول الم  ييييييييييييييياعد من ع ربة العم أ ا محمًو
حّرك الّرغبييييييية ًاصلا؛ أي أتيييييييذو  طعم الفول مع 
دم ولكن بعييد فوات األواي،  الحمض؛ وشيييييييييييييييعرت بييالنييّ
ُت أثناء شيييييييييرح  وشيييييييييغلنا هلك كثيرًا، حّ ى أ ا شيييييييييًر

 الّدرس و بحنا المعلم:
"مالَك ياربيع   هل تشيييعُر بشييياء؟ ماها يشيييغُل -

 ههنك هذا اليوم؟" 
، وحسيييبت أي كّل زمالًا وشيييعرُت بخجلد  شيييديدد

 ينظروي رلّا!
وفا البيت قلت ألّما: "ماما   أر د ح يييييييييييييييالة 

 كحّ الة واًل" 
الحظييييت أّما عالمييييات اال زعييييا  بيييياًيييييًة على 

 وجحا فقالت:
 "هل هذا ما يشغل بالك و زعجك؟" -

 قلت: "  حاول أي أوّفر مثل واًل" 
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 ا  سمت أّما قاًلًة:
ا- لٌة هذا اليوم وقبل "ال تقلْ     ييييإوي لك ح يييّ

 مغيب الّشمس" 
ا لفعاًل، لقييييد  ّرْت أّما  وعييييدهييييا، واشييييييييييييييي رْت 

ح ييييييالًة تشييييييبه ح ييييييالة واًل، لكنحا تخ لف باللوي! 
حملُت الح يييييييييييييالة  يدين مرتعشييييييييييييي ين؛ وك ّ ا أحمل 

ارت فا ههنا أحالم كثيرة    كنزًا! ًو
ال ا بالنقًو   و ييييييي شييييييي ر  ما - " ييييييي م ل  ح يييييييّ

 ا  أش حا من األلعاب والحلو 
  شارك فا الّرحلة المدر ية ًوي أي أكّلف أ ا 
ًفع المبل  المطلوب    ييييييييي صيييييييييلّ ًراج ا المعّطلة، 

 وألعب  حا فا أوقات فراغا" 
وتواليييت  األفكيييار واألحالم   كيييا يييت أّما تراقيييُب 
ا فعاالتا الباًية على وجحا واال  سييييييييييييامة تضيييييييييييياء 

 وجححا!
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قييييييياليييييييت وها تعطينا عيييييييّدة قطع من النقًو 
 :المعد ية
"ضْع هذه النقًو فا حّ ال ك الجديدة، وحاوْل -

 أي تضيف رليحا كّل صباح" 
أ يييييييييقطت القطع النقدية ًاصل ح يييييييييال ا قطعًة 
قطعًة  ينما كا ت تدور صيييييييييييييييور كثيرة فا مخيل ا   
ًراج ا ال ا تن ظر ااصييييييييالح، الرحلة المدر ييييييييية   
عربة الفول والبخار الم  ييييييييييييييياعد منحا، الق ييييييييييييييي  

 المإ بة القر بة من  ي نا!الم ورة فا واجحة 
ال ا  ور وأ ا أضيييييع ح يييييّ اص لطت كّل هذه ال يييييّ

 الجديدة رلى جا ب حّ الة أصا واًل!
 

*** 
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 ماذا يقول البحر
 
 

وقفت صييييييييييييبا على شيييييييييييياط  البحر،  ظرت رلى 
البعييييد حييييث يل قا البحر بخ  األف ، كييياي المنظر 
مدهشيييييييًا حركت عينيحا فا جميع الجحات رأت زورقًا 

، كاي يبدو صيييييييييغيرًا جدًا، تمنت فا  فسيييييييييحا لو بعيداً 
أّ حا تركب هذا الزور ، وتجوب أ حاء البحر الّرحب، 
وتذكرت أّ حا لم ت علم السيييباحة بعد! ف ها  يييقطت فا 

 الماء ماها يجر  لحا؟
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المست موجٌة قدما صبا  لطف، وجعل حا تن به 
ها، وجلسيييييييت كا تراقب مّد المو  وجزره،  من شيييييييرًو

حيييييث تلطمحييييا الموجييييات الم الحقيييية،  اق ربييييت أكثر
أًهشحا هسيس المو  فو  الّرمل فا تقدّمه وتراجعه، 
وتسيييييييييييييييياءلييت: "ميياها يقول البحر للرمييل، وميياها يقول 

ه؟"  وصطر لحا أي تك ب ا ييمحا فا ًف ر يييييييييييييييييالّرمل ل
الشييييييييياط : ك بت )صيييييييييبا( جاءت يد البحر ومح حا، 
أعياًت صيييييييييييييييبييا الك ييابية، ام ييّدْت ييُد البحر مّرة أصرا 
ومح حا، لعبت صبا مع البحر طو اًل، َ َنْت  ي ًا كبيرًا 

ه  ييورًا من الّرمل أيضييًا لكن يييييييييييييييييمن الّرمل، وجعلت ل
ور،  البحر أر ييييييل موجًة كبيرة هدمت لحا البيت والسييييييّ
لم تس سلم صبا  ل أعاًت  ناء البيت الّرملا والسور 
أيضيييييييًا، لكن هذه المرة، فا مإاي بعيد عن يد البحر 

 ناء  ي حا الّرملا  فضيييييييييييييييت يديحا من وعندما أ حت 
يثار الّرمل وقالت موجحة كالمحا رلى البحر: "هيه   
ال يمإنك هدم  ي ا هذه المّرة" كا ت األموا  تركض 
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وتركض، لكنحا لم ت يييل رلى البيت الذ   ن ه صيييبا، 
 كا ت صبا  عيدة لقد لعبت مع البحر طو اًل 
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 حلم أسامة
 

وهو ي رّ م "ترّلال   ترّلال، ترّلال" كاي أ ييامة يقفز 
ماء، وقف ورفع رأ ييه  حين  ييمع هدير طاًرة فا السييّ
رلى أعلى؛ محاواًل أي يرا هذه الطاًرة! وتذكر  ييؤال 
ف: "ماها تحّب أي تكوي فا  معلّ مه لل الميذ فا ال يييّ
المسييييي قبل؟" وحينحا فكر أ يييييامة: هل أقول: أحّب أي 

ياً  ياح أكوي معلمًا، أو العبًا ر اضييييييييييييييي ؟" تذكر صييييييييييييييي
ال الميذ "أ ا أحب أي أكوي  ييييياً   ييييييارة أ ا أر د أي 
 …أكوي شيييييييييييييييرطا مرور، وأ يا  يييييييييييييييي كوي فنيا يًا، أ يا

"  كا ت الطاًرة قد غا ت عن عينا أ يييييييييييييييامة …أ ا
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وصيييييوت محركحا تالشيييييى أيضيييييًا، لكن مازال صيييييدا 
هلك الّ وت فا ههن أ امة   صاح أ امة ب وت 

: أحّب أي أكوي طيارًا، وضييييييييييييييياح  صيييييييييييييييوته فا عالد
ه ييييييييييييييالفضاء مثل صوت الطاًرة، وبدأ صياله ي ّور ل

 فسييييييه طيارًا يقًو طاًرة حربية تحما  ييييييماء الوطن، 
ثم طيييييارًا يقًو طيييياًرة زاصرة بييييالّركيييياب   كيييياي يقف 
و راقب السيييماء شييياهد غيومًا م فرقة وبضيييع حمامات 
 :ً تطير فا  يييييييييييييييرب واحيد، عياً يقفز فرحيًا وهو يرًّ

 …طيار، أ ا طيار ترّلال   تالّلال   أ ا
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 أوالد قوس قزح
 

ًه  األوالً حين علموا أّي )ماهر(  يمأل  ّل ه 
 بالكرز، فشجر الكرز ال يثمر فا الش اء!

قالت  ييييو يييين: "من أين  يييي مأل  ييييّل ك بالكرز؟" 
 أشار ماهر  يده رلى الّسماء:

"ا ظروا، هيييذه شيييييييييييييييجرة قوس قزح تحميييل كرزًا -
الجحييية ال ا أشيييييييييييييييييار رليحيييا كثيرًا"   ظر األوالً رلى 

 ماهر؛ كاي قوس قزح ب لوا ه المميزة يبدو راًعًا 
قال مجد: "فا بسيييييي اي قوس قزح أشييييييجار تحمل 

  رتقااًل  اضجًا" 
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: ( وصاحْت ب وت عالد  صّفقْت ) جًو
"ما أجمل هذه الحبال الملو ة!  يييييييييييييي ص ار الحبل 

 األصفر أللعب لعبة   ّ  الحبل"
أصضيييييييييييير،  يييييييييييي صذ  وقال )منار(: "أ ا أرا حقالً 

 صروفا ليرعى وجبًة من العشب الطر "  
قالت تيماء: "رّ ه قلما األزر ، صيييييييييييييييعد ليلّوي 

 السماء" 
أّما فاطمة، فقد تذكرت أّي أّمحا طلبت منحا أي 

 تش ر  أقراص " يل" ل جّمل الغسيل 
فقالت: " يييييييي حمل الغسيييييييييل رلى بحيرة قوس قزح 

 الّنيلية، لي بّ الغسيل زاهيًا" 
ر تنظر رلى قوس قزح مع رفيييياقحييييا كييييا ييييت عبي

ورفيقيياتحييا فقييالييت: "ألْم تشيييييييييييييييياهييدوا أزهييار قوس قزح 
 البنفسجية؟ ا ظروا   ما أجملحا!" 

قال أحُد األوالً: " يييييي ر ييييييم قوس قزح فا ًف ر  
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 كا ال أ ساه" 
 وحين غاب قوس قزح حزي األوالً كثيرًا 

قالت  ييييييو يييييين: رّبما ركب أوالً قوس قزح ظحر 
 وا لنا الحدايا الجميلة!"غيمة وههبوا ليحضر 

وتمّنى مجيييد أي يحطيييل المطر بغزارة ليسيييييييييييييييقا 
 الحقول وكا ت  جًو تقول ألصدقاًحا:

"ما أجمل أي أح ييييييييييل على منديل ألقّدمه هدية 
 ألما فا عيدها!"

 وأصيرًا قّرر األوالً أي يلعبوا لعبًة مفيدة 
قال ماهر: "تعالوا يا أصيييييييييييييييدقاًا  كّوي قوس -

 فرحين  قالت  و ن: قزح"  تّجمع األوالً
 "وكيف هلك؟" -

 قال ماهر: "أ ا الكرز األحمر" 
 قال مجد: "أ ا البرتقال، الجميع يعرفنا" 
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: "أ ا الليموي األصفر، تح اجوي رلّا  قالت  جًو
 ًاًمًا"  

قال منار: "أ ا العشيييييييييييييب األصضييييييييييييير، ل  ت  كّل 
 الخرا  وترعى" 

 أّما تيماء فقد صّفقت ضاحإة وها تقول:
لبحر يحبنا الجميع، و  م عوي  رزق ا "أ يييييا ا-

يف أحمل المراكب ال يييييييييغيرة،  ال يييييييييافية  فا ال يييييييييّ
والسيييييييييييييييفن الكبيرة و سيييييييييييييييبّ األطفييال فا مييياها مع 
 األ ماك الملو ة"  غمزت فاطمة بعينحا مب سمة:

" ييييي طير رلى البحر وأغمر الغسييييييل فا مياهه -
 الّزرقاء ليإ سب زرقة الّسماء الّ افية" 

مّرة ثيييا يييية، كييياي المطر يحطيييل ظحر قوس قزح 
مبشيييييييييييييرًا بعطاءات الحقول، وكاي األوالً يرق يييييييييييييوي 

 تحت المطر!
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 هذا الكتاب
 

حملت الق   فا هذه المجموعة أفكاراً مم عة 
ومفيدة، وها ريجا ية  واء فا الكليات أو الجًزيات، 

وفكر ة وها تدور تناولت قضايا اج ماعية، ووطنية 
 فا عالم الطفولة الحقيقا بعيداً عن ال كلف 
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