شام الطفولة

جملة �شهرية للأطفال ت�صدر عن احتاد الكتاب العرب
العدد ال�سابع كانون الثاين لعام 2021
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كلمة العدد
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�أ�سعد الديري
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ها نحن نبد�أ ال�سري يف دروب عامنا املبارك اجلديد،
ونبحر يف �أح�لام �أطفالنا ،وه��م جنومنا و�شم�سنا،
وبحار �سعادتنا و�أفراحنا ،ن�ستمد ح��رارة التوفيق
والنجاح من ن��ور �أعينهم ،وم��ن �أحالمهم املزهرة،
لنبني وطننا احلبيب ،قوي ًا معافى يرتبع على قمم
املجد وال�س�ؤدد..ونزرع احلدائق والريا�ض ب�أجمل
الأزه��ار ،يلعبون فيها وميرحون ،يتغنون بنجاحهم
و�أفراحهم..نبد�أ عامنا اجلديد ،وكلنا �أمل ب�أن يكون
�ضياء النجاح والتوفيق يرافقنا يف كل خطوة ،نرفع
�شامخ ،قد ا�ستطاع �أن
أبي
ٍ
بها راية وطن قوي غني � ّ
يتغلب على امل�صاعب والعقبات التي تقف يف طريق
تطوره وتقدمه احل�ضاري..وفيه �أطفال يعي�شون يف
ظ��روف مريحة ،ت�ساعدهم على ال�صعود �إىل قمم
النجاح ،ت�شع فيها ابت�ساماتهم ،وهي قناديل �أفراحنا
وقوتنا ،وينابيع �إلهامنا وع�شقنا لرتابنا احلبيب.
ومع بداية هذا العام اجلديد ،نتمنى �أن يكون عام
جناح وبناء وتقدم ،وعام ًا يكون فيه �أطفال ،يف وطن
نقدر فيه الطفولة ،ونعطيها حقها؛ نقدم لأطفالنا
كل ما منلك ،ون�ستب�شر بهم �آفاقَ م�ستقبلنا الذي نحلم
به..
وال�شكر اجلزيل الحتاد الكتاب العرب الذي يرعى
ه��ذه املجلة ،وي��ق��دم لها م��ا حتتاجه ال�ستمرارها
وتقدمها..
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�أمنية
• �أ�سعد الديري

�أمت ّنى
� ْأن �أحيا ب�سال ْم
ٌ
طفل
ف�أنا
يهوى الأحال ْم
يهوى الأزها َر
ومتتمةَ الأن�سا ْم
يهوى الع�صفو َر يغ ّني
يبد ُع �أحلى الأنغا ْم
***
�أمت ّنى
تتفجر يف وطني
� ْأن
َ
احلب
ينابيع
كلُّ
ِ
ّْ
ُ
ري
فرا�شات براءتنا
وتط ُ
القلب
ني
فوقَ ب�سات ِ
ْ
أر�ض بالدي
ري ب� ِ
ويعم اخل ُ
ُّ

ُ
ننق�ش
�إذ
مل
فوقَ �ضم ِ
ري العا ِ
للحرب
ال ...
ْ
***
�أمت ّنى
ي�صبح وطني
� ْأن
َ
أوطان
�أجملَ من كلِّ ال
ْ
�أمت ّنى
يح�ضن وطني
� ْأن
َ
مل
�أطفالَ العا ِ
أمان
مينحهم ح ّب ًا  ..و� ْ
ُ
�أمت ّنى
� ْأن
ي�صبح وطني
َ
إن�سان "
وطن ًا لـ " ل ْ
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بابا نويل يف حارتنا
• �أميمة ابراهيم

ذات
مل يكن بابا نويل من ز ّوا ِر حار ِتنا ِ
ال��� ّ��ش��وار ِع ّ
املر�صوفة باحلجار ِة
قة
ِ
ال�ض ّي ِ
العيد كانت تتج ّلى
رغم �أنَّ مظاه َر ِ
ال�سوداءِ َ .
ّ
يف �أحلى �صو ِرها .حلوى وثياب جديدة,
���ارب
و�أل��ع��اب جميلة ,وزي����ارات �إىل الأق� ِ
والأ�صدقاء .وحده بابا نويل كان غائب ًا عن
َ
احتفاال ِتنا ...تائه ًا عنّا ...مل ْ
طريق
يعرف
يهتد �إىل قلو ِبنا ال ّتي تت�ش ّهى
بيو ِتنا ,ومل ِ
اجلميل,
ولبا�سه
أحمر,
ل
ا
بطربو�ش ِه
ر�ؤي َته
ِ
ِ
ِ
�ول ع��ل��ى ك��ت��ف� ِ�ه ,واملح�ش ّو
وك��ي��� ِ��س� ِ�ه امل��ح��م� ِ
بالهدايا.
�س�ألتُ عن بابا نويل ومل��اذا ال ي�أتي �إىل
"ربا تا َه يف طرقا ِتنا
حارتنا؟ ...قالوا :مّ
ّ
ذهب �إىل
ال�ض ّي ِ
قة ,و�ض ّي َع اجتاها ِته ،لذلك َ
ّ
لعربته ,لكنّه
تت�سع
الف�سيحة ال ّتي
ال�شوارع
ِ
ِ
ُ
َ
ً
غيمة".
يوم راكبا على
ٍ
مّ
ربا ي�أتينا ذات ٍ
ً
جميلة
ة
فكر
من
لها
يا
!...
غيمة
على
ا
راكب
ٍ
ٍ
ٍ
َ
كذلك ,وا�ستو َل ِت
مده�شة ...ما �أحلى �أن �أرا ُه
ٍ
َ
ُ
و�صرت �أ ْح َل ُم ببابا نويل
الفكر ُة على كياين,
يوم ّي ًا.
ً
غيمة
��اء ممتطي ًا
يف ال� ّل��ي��ل� ِ�ة الأوىل ج� َ
ً
ولوحة
بي�ضاء� ,ش ّك َلتْ مع ثيا ِب ِه ُح ْلم ًا ورد ّي ًا
َ
ً
جميلة!.
�اء مم�سك ًا بالقمر,
يلة ال ّث ِ
يف ال ّل ِ
انية ج� َ
ً
ً
مده�شة!.
أرجوحة ذهب ّي ًة
جاع ًال منهُ �
�صابون...
فقاعة
جاء يف
ٍ
ِ
يلة ال ّث ِ
يف ال ّل ِ
الثة َ
َ
�صابون,
فقاعة
داخل
نعم ر�أي ُته يح ّل ُق عالي ًا
ٍ
ِ
ُ
وكانَ
ي�ضحك بعذوبة و�سعادة!.
ّ
جاء
ها
رقم
هو
ما
أذكر
�
أعد
�
مل
...
يلة
ل
ال
ويف
ِ
َ
ُ
ُ
يد يف
ب�شبكة
يرمي
وكان
,
ري
كب
ال�ص ِ
ِ
قارب ٍ
ّ
يف ٍ
ً
ممتلئة بالهدايا .وكنتُ
يخرجها
ثم
ُ
البح ِر ّ
َ
ً
� ُ
ثم ال
أفيق من نومي �سعيدا ,ه��ادئ
ِ
البال َّ
� ُ
أ�سف لأ ّنني ال
ه�شة وال ِ
ألبث �أن �أ�شع َر بالدّ ِ

�أرى بابا نويل وال �أرى �أثر ًا لهداياه ...هي
�أحالمٌ � ...أحالمٌ فقط.
ح ّتى حت ّق َقتْ �أخ� ً
يرا �أحالمي ور�أي� ُت��هُ يف
�شارعنا ّ
يق ,و َل ُك ْم �أن تتخ ّيلوا فرحتي
ِ
ال�ض ِ
لل�صور ِة ال� ّت��ي ر�أي� ُت��هُ
وده�شتي
و�سعادتي
ّ
عليها.
ً
غيمة ,ومل
مل يكنْ بابا نويل راكبا على
ٍ
َ
القمر
يكن
فقاعة
داخل
يكنْ
ٍ
ِ
�صابون ,ومل ِ
ُ
الذ َ
�أرجوح َتهُ ّ
هبية ,ومل ي� ِأت ُمبحر ًا يف قا ِر ٍب
جترها
كب ٍري ...ومل يكنْ راكب ًا عرب َتهُ ال ّتي ُّ
اجة هوائ ّي ٍة
الغزالنُ  .بل كان راكب ًا على د ّر ٍ
ُ
جمع من الأوال ِد املرحني يقفزون
يحيط بها ٌ
أغنيات.
أهازيج وال
ِ
حولهُ مر ّددينَ ال َ
يفوق َّ
هذا ُ
حقيقي
كل �أحالمي ...بابا نويل
ّ
و�شارب ٍّ
وطربو�ش �أحم َر.
كث
بي�ضاء
بلحية
ٍ
ٍ
َ
ٍ
إليه � -إىل بابا نويل  -كما اندف َع
اندفعتُ � ِ
الو�صول َ
َ
قبل اجلمي ِع� ،صائح ًا
رفاقي ,حماو ًال
مبلءِ �صوتيْ " :
قف قلي ًال من ف�ض ِل َك ,د َْعني
ٌ
حلم ".
�ألمْ ُ ْ�س َك لأت�أ ّكدَ �أ َّن َك حقيقة ال ٌ
َ
قوية،
بيد
ٍ
�ضحك بابا نويل ,وانت�شلني ٍ
الهوائية.
وو�ضعني خل َفهُ على ال��دّ راج� ِ�ة
ِ
بقوة َ
حول ِخ�صر ِه لأت�أكدَ من
لففْتُ �ساعديَّ
ٍ
ُ
حقيق ِت ِه وهتفْتُ
ب�صوت تخنقُهُ
الفرحة" :
ٍ
�إنَّهُ
حقيقي ".
حقيقي,
ٌّ
ُّ
�أدا َر بابا نويل ر� َأ�سهُ  ,وق� َ
�ال� " :أمتنّى �أن
تراف َقني يف جولتي ".
مل �أ�صدّ ق ما �سم ْع ُتهُ  ,لذا هتفْتُ
ب�سرعة" :
ٍ
هذا ما �أمتنّا ُه ".
تعرف َ
ُ
بيوت احلار ِة كلَّها ؟ ".
" هل
ـ	
" �أعر ُفها بيت ًا بيت ًا ".
ـ	
أنت مرافقي ُ
ُ
جميلَ � ,
منذ هذ ِه
" هذا
ـ	
ّ
حظة ".
الل ِ
كلمات يف �أذين .طلبتُ منهُ
ع
ب�ض
وهم�س
َ
ٍ
َ
البيت
�أن ينتظ َرين قلي ًال ,ورك�ضتُ يف اتجّ ا ِه
ِ
اجلولة
ت�سمح يل بهذ ِه
أطلب من �أ ّم��ي �أن
ِ
َ
ل َ
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احللم .واف َقتْ �أُ ّمي وقدَّ َمتْ يل َ
بع�ض احللوى,
ِ
و�شا ًال �صوفي ًا كا َنتْ قد حاكتْهُ َ
قبل �أ ّي ٍام.
ع� ُ
�دت �إىل بابا نويل ال� ّ
��ذي ك��انَ محُ اط ًا
َ
ُ
ّ
احلي املرحونَ  .يغنّونَ
ٍ
بدائرة �شكلها رفاق ِّ
معهُ  ,ويرق�صونَ طالب َ
ني مرافق َتهُ  ,وك��انَ
ُ
بلحيتهُ ,م ْع ِلن ًا موافق َتهُ .
ي�ضحك ها ّز ًا
ِ
اجته ,واندف َع ال ِّر ُ
فاق
وراء ُه على د ّر ِ
ركبتُ َ
َ
ِّ
اجلهات �سائرينَ
يط ِّوقونَ الدَّ َّراجة من كل
ِ
ً
�صارت الآنَ
رحبة,
�ضيقة ,لك َّنها
طرقات
يف
ِ
ٍ
ٍ
ً
ف�سيحة.
أبواب املو�صد ُة ملالقا ِتنا ...ه ّللَ
ُف ِت َح ِت ال ُ
ال ُ
َ
امل�شهد� ...ضحك ِت
جلمال
ال�صغا ُر
ِ
ِ
أطفال ّ
الأُ ّم ُ
لفرحنا ،وان�سا َب ِت الدُّ مو ُع غزير ًة
هات
ِ
عيون العجائ ِز ّ
يوخ ّ
خ�صهم
من
ِ
الذين َّ
وال�ش ِ
بابا نويل بهداياه.
لقد �أرا َد ب��اب��ا ن��وي��ل �أن ت��ك��ونَ جولتهُُ
خم�ص ً
�صة ّ
يوخ ،للكبا ِر ,للفقراءِ  ,للعجائ ِز
َّ
لل�ش ِ
ال ّلواتي ْ
وحيدات ,و�أرا َد �أن يراف َقهُ
يع�شنَ
ٍ
� ُ
احلي ليقدِّ موا له�ؤالءِ الكبار هدايا
أطفال
ِّ
العيد ,ولي�ؤن�سوا وحدَ تهم.
ِ
العيد التي قدَّ مناها ملحتاجي
هدايا
كانت
ِ
ح ِّينا هي :حلوى من ِّ
ولون� ,شاالت
�صنف ٍ
كل ٍ
�صوف ,جوارب �سميكة� ,أر ّز ,عد�س ,برغل,
ٍ
َ
فاكهة ,وهي ما ا�ستط ْعنا حملهُ من بيو ِتنا,
� ً
عبة بابا
إ�ضافة �إىل هدايا �أخرى كانت يف َج ِ
نويل.
مل يغاد ْر بابا نويل ح َّينا �إال بعدَ �أن قدَّ َم
لنا -نحنُ ال َ
أطفال� -أقالم ًا ودفات َر و�أوراق ًا
مل ّو ً
وعد ب�أ َّنه �سي�أتي
نة
وطائرات ورق َّي ًة ،مع ٍ
ٍ
َ
يف ِّ
ليطوف
عيد راكب ًا د َّراج َته الهوائ َّي َة
كل ٍ
معنا يف � ّ
اجلميلة ,وليقدِّ َم الهدايا
أزق ِتنا
ِ
َ
برفق ِتنا ومب�ساعدتنا لأول��ئ��ك املحتاج َ
ني
َ
ال�سعاد ِة,
وجوه ِهم
نر�سم على
ح َّتى
ِ
َ
ابت�سامة َّ
باحلب والعطاءِ .
ِّ

َ�س ْهرَ ٌة يف َب ْي ِتنا

• حم ّمــــــــد قرانيــا

ال�س َه ُر
ِا ْ�سمي ( َل ْي َلى ) َط ْبعي َّ
ـــــــــــر
ال�س َم
ُ
و ِب�أَ ْ�صحابي َي ْح ُلو َّ
�أَ ْدعــ ْو َل ْي ًال �أُ ِمي َو َ�أبي
ـــر
لحِ
ٍ
ِكايات فيها ا ْل ِع َب ُ
َ
َي ْحكي بابا �أ ْح َلى (�ســِـــ َري ْه )
َعنْ هَ ِّم ٍام َ�ش ْه ٍم �أَ ْ�س َم ْر
ناد َْت ( َع ْب َلــهْ ) :يا ُم ْن ِق َذنا ! .
(ع ْنترَ ْ )
َف�أَتاها ُمنـــدَ ِفع ًا َ
َو ُتنــادي �أُ ِّمي :يا ًل ْي َلــى دوري
ِب ُك�ؤو�س مِنْ ُ�س َّك ْر
ٌ
َفا ْل َل ْيل َل
ذيــــــــــــــــذ ِبالحْ َ ْلــ َوى
َ
ب
َو ِح َكا َي ُة �أ ْجدادي َت ْك رَ ْ
َو َتراين �أُ ْ�صغي َم ْ�س ُحو َر ْه
َكا ْل ُب ْل ُب ِل ُي ْع ِج ُبهُ املَن َْظـ ْر
َف�أَناجيَ " :ر ِّب �أَ ْك ِر ْمنا
ِبالحْ ُ ِّب ا ْلوا ِر ِف َوا ْل َك ْو َث ْر

• زياد �سودة

فيفيان
ــــغــيــرتـــي
َ�ص
ْ
َ
الب�ستان
كالورد يف
ْ
ر�أيتها كربعم
ألوان
به ال ْ
تزهو ِ
وعندما تنام
تعانق الأحالم
تبدو لنا
كالبد ِر يحلو نور ُه
ّان
م�ستب�شر ًا فت ْ
ً
رو�ضة
ري قلبي
ي�ص ُ

َ�صغ َريتي فيفيان
ني�سان
ير�سمها
ْ
***
ــر ُت مثلما
�أُ ّمـي َكـ ُب ْ
بنتُ
رب
ِ
احلكاية تك ُ
ٌ
نظرة
تكفي عيوين
ت�ستب�شر
الدنا
حتى ُّ
ُ
ي�ضمنا
البيتُ �إذ ُ
ْ
جليلة
أ�سرة
ك� ٍ
فيفيانُ يف �أرجائهْ
ْ
جميلة
كزهرة ..

وكلما ناديتها
يفوح منها عطرها
ُ
ْ
اخلميلة
فرتق�ص
***
�أما ُه يا حبيبتي
أعد َ�صغري ْة
لمَّ َّا � ْ
ري يف املروج
�أ�س ُ
ك�أنني الأمري ْة
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هالة والع�صفور

ب�سمة اجلميلة

• هبة وفيق الأحمد

• �أماين املانع

يف كل م ّرة كانت تخرج فيها ب�سمة لتلعب مع الأطفال يف
حارتهم  ،تعود وقد غمرها احلزن ب�سبب ا�ستهزاء الأوالد
ُ
وتغرق
بها و�سخريتهم م��ن �شكلها ،فت�سر ُع �إىل غرفتها
بالبكاء� ،إىل �أن ت�أتي �أ ّمها وتخ ّفف من حزنها قائلة :
ــ يا بن ّيتي ..قد وهبنا اهلل جميع ًا نعم ًا كثرية ،علينا �أن
نبحث عنها يف ج�سدنا وحياتنا وكل ما يحيط بنا ،ففي
الوقت ال��ذي تنعمني فيه بال�صحة والعافية جتدين �أن
غريك يفقدها  ،فهناك �أطفال غريك �أ�صابتهم علة مر�ضية
�أو حرموا من حا�سة من حوا�سهم �أو تعر�ضوا حلادث جعلهم
طريحي الفرا�ش ،ويف الوقت الذي ت�سكنني فيه مع عائلة
حتبك وترعاك يف منزل دافئ جميل يتم ّنى �أطفال �آخرون
هذا احلب وهذا الدفء .احلب واحلنان وال�صحة يا ب�سمتي
من �أعظم النعم.
قاطعتها ابنتها  :ي�سخر اجلميع من وجهي يا �أمي ..ماذا لو
وتهم�س يف �أذنها  :كي
�أن �شكلي كان جمي ًال؟ فتح�ضنها �أمها
ُ
تكوين �سعيدة يف حياتك ال تقويل �أبدا ..ماذا لو.
توالت ال�سنون ،وتفوقت ب�سمة يف درا�ستها ،كما تفوقت
يف عملها و�أ�صبحت �شابة ناجحة ي�شار �إليها بالبنان ،يحبها
اجلميع ويباركون جناحاتها ،فقد اختاروها مل�شاريع حازت
فيها ق�صب ال�سبق ،فعرفت من خاللها و�أ�صبحت م�شهورة .ويف
كل م ّرة كانت تنجح فيها و ُتك ّرم تتذكر ن�صيحة والدتها..
كي تكوين �سعيدة يف حياتك ال تقويل �أبدا ..ماذا لو.

هالة طفلة جمتهدة ومرتبة ؛حتب املدر�سة كثريا حتفظ
درو�سها وتكتب واجباتها ب�إتقان .
يف يوم من الأيام عادت هالة من املدر�سة باكية ؛�س�ألتها
والدتها عن �سبب بكائها ف�أجابتها  :مل �أكتب جيدا يف
االمتحان يا �أمي اليوم
اقرتبت منها والدتها ح�ضنتها وقالت لها  :ال ب�أ�س يا
�صغريتي؛ام�سحي دموعك ت�ستطيعني �أن تتعلمي من اخلط�أ
وتثابري لتتفوقي .
مل ت�ستجب هالة لكالم والدتها وظلت تبكي طوال الوقت
وتقول  :لن �أجنح ؛لن �أجنح .
بعد تناول وجبة الغذاء ،قررت والدتها ا�صطحابها �إىل
احلديقة املجاورة للمنزل كي تتوقف عن البكاء .
جل�ست هالة و�أمها على مقعد خ�شبي حتت �شجرة �صف�صاف
كبرية ؛ وما هي �إال دقائق حتى ر�أت هالة ع�صفور ًا �صغري ًا
يرفرف بجناحيه ويحاول �أن يطري ؛
هم�ست هالة لوالدتها  :انظري يا �أمي الع�صفور يحاول
الطريان لكنه �سي�سقط !
قالت لها :نعم بنيتي �سي�سقط �أكرث من مرة راقبيه جيد ًا
بد�أت هالة تراقبه منده�شة ففي كل مرة ي�سقط فيها كان
يحاول الطريان من جديد �إىل �أن جنح وح ّلق يف ال�سماء .
هتفت هالة  :لقد جنح !لقد جنح
�أجابتها والدتها  :نعم بنيتي لقد �سقط ومل يي�أ�س حاول
وجنح .
و�أردفت �:أريدك �أنْ تكوين مثل هذا الع�صفور ال تي�أ�سي
من �سقوطك الأول ثابري واجتهدي لتح ّلقي من جديد
ح�ضنت هالة �أمها ووعدتها �أن حتاول من جديد و�أن ال
تي�أ�س
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• فرحان اخلطيب

ُ
باحلبيب
قلت يا جـــــــدّ ي �سالمٌ قال � :أه َال
ْ
ُ
ت�صيب؟
�ضرير؟ �أم عيوين ال
قلت هل �أنت
ٌ
ْ
ُ
قريب؟
قلت يا جـــــــدّ ي ملاذا ال تراين عن
ْ
َ
َ
عيناك ا�سرتاحتْ ً
املغيب ؟
أجفان
مل
خلف � ِ
ْ
وطيب؟
�ســـــــحر
حياة كلها
كيف حتيا يف ٍ
ٌ
ْ
هل ترى للور ِد لون ًا؟ كيف ُ
العندليب؟
�شكل
ْ
قال جدّ ي يا �صغريي� :إنّ يف اجل�سم نظــ ْر
ُ
العقل الب�صــ ْر
تغب ع ّني عيوين ُينبت
�إنْ ْ
�إنّ قلبي نو ُر دربي َ
ن�سغ يف ال�شجـــ ْر
مثل ٍ
ُ
أ�صــــــــناف الفـــك ْر
�أق َر ُ�أ الدنيا كتاب ًا فيه �
�إنني �أحيا حيــــــــاتي َ
مثل �آالف الب�شـــ ْر
ُّ
كل يوم مــــــــ َّر عندي ُ
قلت فيه ُمبتكــ ْر
ُ
وكتبت ّ
ونرثت ما ن ْ
ُ
رث
ال�شعـــــــــــ َر ُد ّر ًا
الدر�س وجدّ وا تقطفوا �أحلى ثم ْر
فاقر�ؤوا
َ

ّ
ال�شهيد
• طه ح�سني الرحل

�������رو َد ُة ا ُ
خل � ْل� ِ�د
�أَ َن�����ا �أُ ْغ� ُ
َو ُ
مرياث ا ْل ِفدَ ا ِعنْدي
�أَ َن��ا َت ْكب َري ُة ال َّن ْ�ص ِر َ�أ َن��ا
َع َل ٌم َع َلى الدَّ ْر ِب
َ�شه ْيدْ ..
َ�شه ْيدٌ َيا ُذرا المْ َ ْج ِد
**
ب�إميـــــاين َو َت ْ�صميمي
َعلى َد ْر ٍب ِمنَ الأَلمَ ِ
اهد ًا ِبدَ ِمي َع َلى
َك َت ْب ُت ُم َع ِ
الأَ ْ�ش َجا ِر َوا ْل ِق َم ِم:
َ�شهيد ...
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َ�شهيدٌ يف ِحمى َب َل ِدي
**
�أَ َب ْي ُت ُّ
الظ ْل َم َوا ْل َه ْو َنا َو َنا َر
ُّ
الذ ِّل َت ْل َف ُحني
َو ُِر ْم� ُ
����ت ا ْل � َع � ْت� َ�ق ِم���نْ ِغ� ٍّ�ل
ُي َك ِّب ُلني َو َي ْ�س َح ُقني
َ�شهيدْ ..
�أ َنا َم َث ٌل لمِ َنْ َب ْع ِدي
**
َ�شهيدٌ َيا ُذرا المْ َ ْج ِد َ�شهيدٌ
يف ِح َمى َب َلدي
�أ َنا َد ْر ٌب� ..أ َنا َم َث ٌل� ..أ َنا
َم َث ٌل لمِ َنْ َب ْع ِدي

العدد ال�سابع

العدد ال�سابع

• موفق نادر

أ�ضغاث ُحلم
ُ
�

غفتْ �أ ُّم ع ّما ٍر مت�أخّ ر ًة َ
البارحة ،فقد
ليلة
ِ
تتابع على �شا�شة التَّلفا ِز �أخبا َر �أبناءِ
ظ ّلتْ
ُ
بلد ِتها العالق َ
هاجروا
بعيدة
��ان
ني يف �أوط� ٍ
ٍ
ُ
وء ا َ
حل ِّظ حتّى
للر ِ
زق ،فطار َدهم ُ�س ُ
�إليها طلب ًا ِّ
وحا�صرهم ا َ
ال�ص ّح ّي ،
يف غرب ِتهم،
َ
حل� ْ�ج��ر ّ
أرزاقهم  .وقد طالتْ فرت ُة هذا
فانقطعتْ َموار ُد � ِ
ا َ
حل ْجر حتّى �أنف ُقوا َّ
خروا من النُّقود
كل ما ا ّد ُ
بعدَ � ْأن �أر�سلوا ُ
بر منها لأه ِلهم يف
�زء الأك� َ
اجل� َ
دموعها ِم��رار ًا ،ومل
الوطن ! م�سحتْ �أ ُّم ع ّمار
ِ
َ
املري�ض وهو ّ
يحذ ُرها
زوجها
تنتبهْ �إىل
ِ
ِ
همهمة ِ
�أنّها �سوف ي� ُ
أخذها النَّو ُم ولن ت�ستطي َع الن َ
ُّهو�ض
احلليب
لتحلب بقر َتهم ( هيبة ) وجت ِّه َز
باكر ًا
َ
َ
ّاجر فرزان ب�س ّيارته التي متلأُ
قبل مرو ِر الت ِ
وبرائحة دخا ِنها
حمركها
رجة
ِ
بح ْ�ش ِ
احل� َّ�ي َ
ِّ
قبل �أن ُي َ
الأ�سو ِد  .لكنّها َ
زوجها و�صايا ُه
كمل ُ
الغرفة بر�أ�سها،
باب
ر� ِأت البقر َة هيبة
ِ
تدفع َ
ُ
وهي تت�أ ّم ُل الأث� َ
َ
الب�سيط،
�اث
وتخطو نح َوها َ
حنون ال ي�شبه ُخ��وا َر
ب�صوت
ثم تخاط ُبها
ٍ
ٍ
البقر :خالتي �أ ّم ع ّمار ،ملاذا تبكنيَ؟ لقد امتل ْأت
ِ
َ
افئ و�سوف تنال َ
�سبعة
ني
ُ�ضروعي
باحلليب الدَّ ِ
ِ
ً
دموعك وال
باح ،فجفّفي
أرطال
� ٍ
َ
ال�ص َ
كاملة هذا ّ
تب�سمتْ �أم ع ّمار ،فهذه هي املَ ّر ُة
تحَ زين �أبد ًا ! ّ
ت�سمع فيها البقر َة تناديها خالتي،
الأوىل التي
ُ
ب�سم اهلل
بل �إنّها �أ ّو ُل َم ّر ٍة
ُ
ت�سمع بقر ًة تتك ّل ُم ! ِ
الرحيم ،ر ّد ْ
نف�سها ،وق��ر� ْأت
دت يف ِ
الرحمن ّ
ّ
ً
ُ
واحل�سد
اخلوف
من
فيها
ت�ستعيذ
كرمية
آيات
ِ
ِ
� ٍ
تنظر
لكن البقر َة ظ ّلتْ
وال ّنفّاثات يف ال ُع َقدَّ ،
ُ
وهي ُ
تلوك �شيئ ًا يف فمها
�إليها بعينيها الوا�سعت ِ
ني َ
ُ
ُ
خيوط ُلعابها فوق ال َع َتبة  - .هيبة
وتت�ساقط
اخرجي يا مبا َر ُ
..عودي �إىل مكا ِنك ،ملَّا
كة ُ
ُ ..

يحن موعدُ ا َ
عليك ،ال
هلل
ِ
حل ْلب بعدُ ! ثم ب��ا ِ
ْ
تناديني خالتي َم� َّر ًة �أخ��رى ،هل تريدينَ � ْأن
جتعليني ُم ً
�ضغة يف �أفوا ِه ن�ساءِ ا َ
حلار ِة ،يت�س ّل َ
ني
ٌ
أرجوك
لكن �
وم�ساء ! * �أنا
بي �صبح ًا
ِ
ذاهبةْ ،
ً
ال تت�أخّ ري ،مل � ُأع� ْ�د ق��ادر ًة على اال�ضطجا ِع
الوقوف ،هل �سم ْع ِتني خالتي
وقد تعبتُ من
ِ
�أ ّم ع ّمار ؟ � -سمع ُت ِك� ،سمعتك ..لن �أت�أخّ َر ،ال
َ
لكن �أ َّم
حول وال قوة �إال باهلل!
خرجت البقر ُة َّ
ِ
ْ
تنه�ض خل َفها ،فقد ته َّي�أ لها �أنَّها ر� ْأت
ع ّمار مل
ُ
حواجز تراب ّي ٌة
ف�ضاء مفتوح ًا �أقيمتْ فيه
ً
ٌ
َّ
باب يحملون
عالية ،ور�أت
ٍ
جمموعات من ال�ش ِ
واتر
ال�س ِ
ال�س ِ
َ
فر كلَّما اق�تر ُب��وا من َّ
حقائب َّ
الترّاب ّي ِة �أ�سر َع اجلنو ُد ُيعيدو َنهم وهم يدفعونَ
فريجعونَ مت�ألمِّ ني،
بنادقهم
أعقاب
ِ
ِ
ُ�صدو َرهم ب� ِ
ُ
ي�سقط ُ
مل ! ر� ْأت
وقد
بع�ضهم �أر�ض ًا من �شدَّ ة الأ ِ
َ
العاجز ُ
يقف منت�صب ًا لأ ّو ِل َم � َّر ٍة بعد
زوجها
َ
ي�صيح باجلنود
مر�ضه وهو
عديدة من
�سنوات
ِ
ٍ
ٍ
ُ
ميرون� - :إنَّهم عائدونَ �إىل
� ْأن يدَ ُعوا الأوال َد ُّ
ميرون ! َ
�صرخ
بيو ِتهم ،ملاذا متن ُعو َنهم ؟! ُ
دعوهم ُّ
به �أحدُ اجلنو ِد * :ا�سكتْ �أنتَ  ،هل تريدُ نا � ْأن
�صاب ب َعدوى املر�ض الذي يحملو َنهُ ؟  -ماذا
ُن َ
ُ
تقول؟ نحن جميع ًا مر�ضى و َمعتوهون ،نحنُ
َ
َ
ُ
اخلوف
ميرون ! ملأ
ألف عام،
كذلك من � ِ
ْ
دعوهم ُّ
ُ
جال ر� َأ�س �أ ِّم عمار فه َّبتْ من غفوتها
الر ِ
وزعيق ّ
ً
تب�سمل وتلعنُ َّ
ُ
جيم .
واقفة وهي
ال�شيطانَ ال َّر َ
ْ
و�سارت نح َو
�شدَّ ْت مئز َرها وا�ستجمعتْ ُقواها
َ
العتيق
اخل�شبي
احلظري ِة ،وحينما دفعتْ با َبها
َّ
ً
واقفة جت ُّ
رت
�أ�صد َر �صرير ًا خافت ًا ور� ْأت هيبة
مدت
وقد امتلأ
وح ِ
ُ
�ضرعها باحلليب  ،ابت�سمتْ َ
اهلل �أنَّ ّ
م�س ملا تبز ْغ بعد
ال�ش َ
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• فوزي ال�شنيور

الغُيُو ُم

َتنْهمـ ِ ُـر ا ْل ِغيــُـــــــــو ُم
ال�ســــــرو َر
و َت ْ�س ُك ُ
ــــب ُّ
ــــــــل
َتقْــــــر ُع ِبالأ َنا ِم ِ
َوتحَ ْ م ُ
ِـــــــل ا ْل َب َ�شا ِئــــــر
�ض ْ
الأ ْر ُ
يف َب َها ِئ َهـــــــــا
َغ ِنيـ َّ ٌ
ــــة ُح ُقو ُل َهــــــــــــا
اول
ـــــيء ِبالجْ َ ـــــــدَ ِ
تجَ ِ
ُ
ــــل ا ْل َبالبـ ِ َ
َوتجَ ْ َع ُ
ـــــــــل
وع ِدهَ ـــــــا
َت�أْ ِت ْـي َع َلى َم ِ
ـــــل ْ
َت ْق ُت ُ
يف َز ْم َز ِم َهــــــا

العلى
وطن ُ

ــــــم
ِب َف ْي ِ�ضــ َها ا ْل َك ِ
ــــــر ْي ِ
ـــــل واْل ُكــــــــرو ِم
لل�س ْه ِ
َّ
َ
ــــــــــذ المْــــــ َنا ِز ِل
َن َوا ِف
ـــــــم
ِب َ�صــــو ِت َها ال َّر ِخيـ ْ ِ
ـــــي َع َلى َع َطا ِئ َهـــا
ُت ْث ِن ْ
ـــــا�س والنُّجـُـــــو ِم
ِبا لمْ َ ِ
ــــــــل
ـــــي الخْ َ َما ِئ ِ
�أَ َغا ِن َ
ْ
ـــم
يف َجن ِ
َّـــــــــة النَّعيــ ْ ِ
َط ِّيبـ َ ً
ـــدهَ ـــــا
ـــــــة ِب َ�ش ْه ِ
َج َحــا ِف َل ا ْل ُه ُمـــــــــــو ِم

• حممود حامد

وطن العلى ُد ْم يف ُعالك
رينا يحمي ِح ْ
ماك
َم ْن غ ُ
نحن الرباعم� :أغنيات
اخل�صب تزهر يف رباك
منك اخللود قد ابتدا؛
والدهر �شب على ثراك
نحن الرباعم يف ذراك
نحن الن�سور مدى �سماك
ونظل للأعلى �صعوداً؛
يف املاليني ..هواك
جمد العروبة �أنت..
ال نهوى �سواك
منك اخللود قد ابتدا
والدهر �شب على ثراك
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المزارع والبئر
• ترجمة :حممدح�سان قطينة

الجمل وابنه

• ترجمة  :هبة منور

كان هناك مزارع يبحث عن م�صدر مياه ملزرعته .ا�شرتى
ماكرا  ،ورف�ض ال�سماح للمزارع
بئر ًا من جاره .كان اجلار
ً
ب�أخذ املياه من البئر.
وعند �س�ؤاله عن ال�سبب �أجاب :بعت لك البئر ولي�س املاء
ثم ابتعد.
مل ي��ع��رف امل���زارع امل��ذه��ول م��اذا يفعل .ل��ذل��ك ذه��ب �إىل
"بريبال " ،وهو رجل ذكي و �أحد رجال حا�شية ا لإمرباطور
الت�سعة  ،من �أجل احلل.
ات�صل بريبال باملزارع وجاره و�س�أل :ملاذا مل ي�سمح الرجل
للمزارع ب�سحب املياه من البئر ؟
قال الرجل املاكر  :لقد بعت البئر  ،ولي�س املاء ..لذلك
ال ي�ستطيع �أخذ املياه
�أجاب بريبال :كل هذا يبدو جيدً ا بالن�سبة يل.
فبما �أنك مل تبع املاء ،فال داعي حلفظ املاء يف بئر املزارع.
�أزل املاء �أو ا�ستخدمه بالكامل على الفور.
�أدرك الرجل �أن��ه تعر�ض للخداع وعلم الدر�س  ،اعتذر
الرجل املاكر وغادر.
ذات يوم  ،كان جمل وابنه يتحادثان� .س�أل االبن � :أبي ،
ملاذا لدينا �سنام على الظهر؟
�أجاب الأب� :سنامنا لتخزين املياه حتى نعي�ش يف ال�صحراء
قال االبن� :أوه  ،و�أردف :وملاذا �أقدامنا مفلطحة
�أجاب الأب  :لأنها تهدف �إىل م�ساعدتنا على امل�شي ب�شكل
مريح يف ال�صحراء .ت�ساعدنا هذه الأرج��ل على التحرك
فوق الرمل
�أحاب االبن :ح�سن ًا  ..و�أردف :ملاذا رمو�شنا طويلة جد ًا ؟
�أجاب الأب :حلماية �أعيننا من غبار ال�صحراء ورمالها.
فكر اجلمل ال�صغري لبع�ض الوقت وق��ال :لدينا حدبة
لتخزين املياه للرحالت ال�صحراوية ،وح��واف��ر مفلطحة
لإب��ق��ائ��ن��ا م��رت��اح�ين عندما ن�سري ف��وق رم���ال ال�����ص��ح��راء ،
ورمو�ش طويلة حلمايتنا من الرمال والغبار �أثناء عا�صفة
ال�صحراء� ..إذ ًا ماذا نفعل يف حديقة احليوانات؟
ده�ش اجلمل ا لأب من �س�ؤال ،ابنه ومل َي ِج ْد جواب ًا
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اس
يقد ُم عام ُل النظافَ ِة نَ ْف َ
سهُ للنّ ِ

• �صبحي �سعيد ق�ضيماتي

ّ
والطبي َع ِة خا ِد ُم !
�أنا ِل ْلنَّظا َف ِة
توا�ض ٌع ُم َت َب ِّ�س ُم
�أنا عا ِم ٌل ُم ِ
� ُ
ألقاك ُم َو ِب ِغ ْب َط ٍة �أَ َت َن َّ�س ُم
ال�ص َ
داق ُة َب ْل َ�س ُم
ِع ْط َر املَ َح َّب ِةَ ،و ّ
ال عا ِب ٌ�س �إِ ّال �إذا َغ ِ�ض َبتْ َ�شواـــ
�سيء َ ،و ُيغ ِْ�ض ُب ...
ِر ُع ح ِّينا ،ممِ ّ ا ُي ُ
عا�ش ٌق
حا�س ِن ِ
َق ْلبي �إِ ىل ِع ْط ِر املَ ِ
ري ها ُمترَ َ مِّ ُ
ن
َو ِب َ�ضو ِئهاَ ،و َعب ِ
و�أريدُ � ْأن تبقى بالديَ يف العال
ِب َنظا َف ٍة و َن�ضا َر ٍة َت َت َن َّع ُم
�أَ ْحمي الطفو َل َة ِم ْن َوباءٍ قا ِت ٍل
�إن التل ُّو َث يف ا َ
حليا ِة َج َهن ُّم
َع َلمي َجما ُل ِك يا ِبالديَ ِ�ص ّح ٌة
ِه َي ُق ّو ٌة و�سعا َد ٌة َو َت َق ُّد ُم ..
حل�ضار ِة ٌ
�إنَّ النَّظا َف َة يف ا َ
قمة
تزهو احليا ُة بنو ِر ها ،ي�صفو الدَّ ُم !

• غازي املهر

كتابي

كتابي كتابي �أعزُّ
رفيق
ِ
ُ
فقدت �صديقي
�أني�سي �إذا ما
كتابي كتابي يزيدُ بريقي
ال�شروق
ك�شم�س النها ِر ونور
ِ
فلوال كتابي �أ�ضعتُ طريقي
و�ضيق
بهم
ِ
وخ�ضتُ حياتي ٍّ
خفوق
بقلب
إليه
�س�أ�سعى � ِ
ِ
ٍ
وفيه رحيقي
ففيه حياتي
ِ
ِ
بحب حقيقي
وفيه �سنحيا
ِ
ٍ
الفريق
بروح
�سنم�ضي
�سنم�ضي..
ِ
عريق
بدين
ينادي لرنقى
ِ
ٍ
عميق
بفكر
وعقل ت�سامى
ٍ
ِ
ٍ
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العدد ال�سابع

• ملا كربجها

عطر الولد الشاطر

يلح على �أمه كالعادة :ماما �أريد عطر ًا .
بد�أ عبودة ّ
فتجيبه �أمه :عندك الكثري يا ولدي.
ً
عبودة � :أرجوك يا �أمي �أريد عطر ًا جديدا �أ�ضمه �إىل جمموعتي.
الأم :وملاذا �أح�ضر لك عطر ًا جديد ًا؟! ..هل لأنك ت�ضرب �أوالد
عمك يف البيت واملدر�سة وال ت�شاركهم اللعب ب�ألعابك؟! �أم لأنك
تكذب وتتفوه بكلمات مزعجة وب�شعة؟! �أم لأنك تغار من �أختك
وت�ضربها حينما تقرتب مني؟!..
عبودة� :أرجوك يا �أمي � ،س�أ�صبح ولد ًا �صاحل ًا  ،ولن �أزعجك بعد
اليوم ب�شيء.
الأم :ح�سن ًا �س�أح�ضر لك عطر الولد ال�شاطر.
عبودة :وهل رائحته جميلة؟...
عطر �سحريٌّ  ،عندما ت�ضع منه تفوح منك رائحة جميلة
الأم� :إنه ٌ
جد ًا ومنع�شة حينما تكون ولد ًا �صاحل ًا وتت�صرف ب�شكل جيد � ،أما
عندما تت�صرف ب�شكل �سيئ وت�ضرب الأطفال وت�شتمهم وتكذب وال
حترتم الكبار �أو ت�صغي لكالمهم  ،حينها �ستفوح منك رائحة كريهة
ومقرفة كرائحة ف�ضالتك ورائحة القمامة  ،تنفر اجلميع منك،
وجتعلهم يبتعدون عنك وهم ي�شعرون بالغثيان والقرف
يجيب عبودة ب�سرعة� :إذ ًا �س�أ�ضع منه عندما �أذهب �إىل املدر�سة
حتى ت�ستن�شق معلمتي رائحة عطري اجلميلة � ،أما عندما �أريد �أن
�أ�شتم �أحد ًا �أو �أ�ضربه فلن �أ�ضع منه.
الأم :ولكن يا ولدي هذا العطر �سوف يبقى عالق ًا بك منذ �أول
مرة ت�ضعه ،و�سيقوم بعمله ال�سحري بح�سب ت�صرفاتك.
ي�ضحك عبودة م�ستغرب ًا فهو مل يقتنع بكالم �أمه بعد وي�س�ألها:
هل تتكلمني بجدية يا ماما؟!هل هذا العطر موجود فع ًال؟!
الأم :طبع ًا يا �صغريي و�س�أح�ضر لك منه كي تتعلم كيف ت�ضبط
ت�صرفاتك وت�صبح ولد ًا �صاحل ًا ومطيع ًا.
عبودة :كيف ذلك يا �أمي؟!هل يوجد ولد ي�سكن داخل العطر
ويقوم ب�إفراغ معدته وف�ضالته وق��ذارة منزله فتفوح مني هذه
الرائحة املقرفة حينما �أت�صرف ب�شكل �سيئ؟!
الأم :ال يا حبيبي هناك ق�صة �أخرى �س�أرويها لك
يف قدمي الزمان كان هناك رجل ط ّيب عنده طفل م�شاك�س وغيور
جد ًا �أتعبه كثري ًا بت�صرفاته ال�سيئة ومل تنجح معه �أ ّية طريقة
لإ�صالحه وجعله ولد ًا طيب ًا.
ويف ليلة من الليايل بينما كان هذا الرجل م�ستلقي ًا على فرا�شه

حزين ًا حلال ولده امل�شاغب دعا الرب �أن ي�ساعده ف�أر�سل له اهلل من
ال�سماء بذور �شجرة �سحرية زرعها يف حديقة منزله وخالل يوم
واحد نبتت �شجرة �ضخمة و�أزهرت �أزهار ًا رائعة تفوح منها رائحة
عجيبة.
قام الرجل الطيب بقطف الأزه��ار وع�صرها لي�صنع منها عطر ًا
�سحري ًا خا�ص ًا �أ�سماه " عطر الولد ال�شاطر " .و�ضع الرجل قلي ًال من
هذا العطر لولده املزعج و�أو�صاه بالت�صرف احل�سن �إال �أنه كعادته
مل ي�ستمع لوالده ف�ضرب �إخوته و�شتم جارتهم و�أوالده��ا وكذب
على �أمه ومل يكتب وظيفة املدر�سة وفعل �أ�شياء �سيئة ومزعجة
لكل من حوله ،ففاحت منه رائحة كريهة مقززة جعلت كل �شخ�ص
يقف بالقرب منه ي�شعر بالقرف والغثيان ويبتعد عنه م�سرع ًا وهو
ي�ضحك عليه حتى هو كاد �أن يختنق برائحته الكريهة فدخل
احلمام ظن ًا منه �أن املاء وال�صابون �سوف ينظفانه ويبعدان عنه
هذه الرائحة الكريهة لكن دون جدوى بل على العك�س ازدادت
الرائحة مع �ألفاظ تفوه بها� .شعر الولد امل�شاغب بالي�أ�س وبكى
بغ�ضب و�أ�سرع �إىل وال��ده وارمت��ى بني �أح�ضانه ووع��ده �أنه �سوف
يتغري وي�صبح ولد ًا �صاحل ًا كما يحب  .وهكذا �شيئ ًا ف�شيئ ًا تغري هذا
الولد و�أ�صبح طف ًال لطيف ًا وجيد ًا يفتخر به والده ويحبه اجلميع
ويع�شقون رائحة عطره الرائعة عطر الولد ال�شاطر.
كان عبودة مذهو ًال وهو ي�ستمع لهذه الق�صة حني فاج�أته �أمه
وقالت له:
والآن يا عبودة �س�أح�ضر لك هذا العطر كي ت�صبح ولد ًا �شاطر ًا
كالولد امل�شاغب� .صرخ عبودة ب�سرعة وعيناه تلمعان بالدموع:
 ال..ال �أريده...ولن �أ�ضع منه.الأم  :بلى يا �صغريي � ،س�أح�ضره  ،و�س�أ�ضع لك منه حني تكون
نائم ًا ،و�س�أ�ساعدك �شيئ ًا ف�شيئ ًا كي حت�سن ت�صرفاتك .ملعت عيني
عبودة مبكر وقال :ح�سن ًا يا �أمي  ،الآن �أح�ضري �إ ّ
يل عطر ًا جديد ًا،
وفيما بعد حت�ضرين يل عطر الولد ال�شاطر.
�ضحكت �أم عبودة من �أعماق قلبها واحت�ضنت طفلها بني ذراعيها
وقالت له :ح�سن ًا يا ولدي ،الآن �س�أطلب من البائع ت�أمينه وعندما
ي�صل �س�أ�ضع لك منه.
ومنذ ذلك اليوم بد�أت ت�صرفات عبودة تتح�سن و�أ�صبح اجلميع
يحبونه ويريدون م�صادقته.
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الزيت والزعتر
• نبوغ حممد �أ�سعد
�أم�سك رايف ب���ذراع �صديقه �سامر يف �ساحة امل��در���س��ة �أث��ن��اء وقت
اال�سرتاحة
وقال له :هاااا..كالعادة عرو�سة الزيت والزعرت �أال متلّ من �أكلها
..خذ قطعة من هذه (البيتزا) و�أعطني قطعة من �شطريتك هذه �..أال
يوجد لديكم غري الزيت والزعرت .
قال �سامر:بلى ولكن �أمي تقول �إنها تدعمني �أثناء الدرو�س وجتعلني
�أك�ثر انتباه ًا� .ضحك رايف وق��ال:رمب��ا فيها �سحر م��ا ،وراح��ا ي�أكالن
�شطائرهما بتلذذ
كانت املعلمة تتجول بني التالميذ و�سمعت حوارهما ،فاقرتبت منهما
وقالت� :أال تطعمني من �شطريتك يارايف،
فاحمر وجهه منده�ش ًا! وناولها قطعة من البيتزا مع حبة �سكاكر
قالت املعلمة :لقد �سمعت م��ادار بينكما عن �شطرية الزيت والزعرت
ولو مل تكن �أم �سامر تعلم بفوائدها ملا �أ�صرت عليها ،فهي حق ًا فيها �سحر
رباين ،فالزيت يا �صغريي له فوائد عديدة ،لأنه م�ستخرج من �شجرة
مباركة �أي �شجرة الزيتون كما و�صفها اهلل يف كتابه العزيز ،فالزيت
يحمي عظامنا من اله�شا�شة ويجعل �أج�سامنا قوية ويقوي جهازنا
املناعي ويقاوم كل الأمرا�ض التي ت�ضر بجهاز اله�ضم ويحمي املعدة من

• ريا�ض طربة
هذه هي املرة الأوىل التي يرى رامي فيها طري ًا
�أ�صفر اللون مبنقا ٍر �أحمر ،ويرى قف�ص ًا خمتلف ًا
عن باقي الأقفا�ص املوزعة بعناية وترتيب
داخل وخارج الدكان  ,راق له القف�ص الذهبي
فكلّ ق�ضبانه بدت مطلية بالذهب� ،ضحك وكاد
ي�صفق بيديه فرح ًا لأنه ر�أى طري ًا ّ
يزف �إىل
عرو�سه ،توقف وراح ينهب ال�صور التي �أخذ
الكناري ير�سمها يف حركته� ،إىل اليمني تارة،
و�إىل الي�سار تارة �أخرى ،ي�صعد في�صطدم ر�أ�سه
يف �سقف القف�ص ،ثم يهبط ف�إذا هو على حافة
القف�ص ال�سفلى يتلم�س مكان ًا منا�سب ًا .
متنى رام���ي ل��و ي��ك��ون �أول م��ن ي��ب��ارك لهذا
الكناري دخوله القف�ص مع �أنه يح�سده على
كل �شيء ،و�أن يقدم له هدية منا�سبة ،لكن
من �أين له النقود وهو من يقطع ال�شارع مرات
ومرات بحث ًا عمن ينقد يده النحيلة ،ولو ب�أي
قطعة نقدية ذات اخلم�سني �أو املئة.
ظلت �أنظار رامي متعلقة بحركة هذا العري�س
الطائر وقف�صه ال��ذه��ب��ي ،مل يفكر مبغادرة

التقرحات ،وهو مفيد للب�شرة ،يعطيها ن�ضارة ومينع عنها ال�شيخوخة
املبكرة ،وق��د كانت جدتنا ت�ستخدمه ب�شكل ي��وم��ي ،وه��و يدخل يف
كثري من م�ستح�ضرات التجميل ،ويحمي جلدنا من الأمرا�ض اجللدية
امل�ستع�صية ،و�سوف �أ�شرح لكم يف در�س خا�ص عن فوائده العديدة �،أ�ضف
�إىل معلوماتك يارايف �أن الزعرت الذي وهبتنا �إياه ،تت�ضاعف فوائده مع
الزيت فين�شط الذاكرة وي�ساعد على ا�سرتجاع املعلومات املختزنة فيها
لي�صبح اال�ستيعاب �سه ًال ويعمل على جتدد خاليا املخ ،و�إذا �شربنا منقوع
الزعرت يف ال�شتاء مينع عنا نزالت الربد والوقاية من الفريو�سات التي
ت�سبب لنا الأمرا�ض ال�صدرية كالربو وال�سعال ،لذلك يعمل على حماية
جهاز التنف�س  ،فهل عرفت الآن ال�سر وال�سحر يف �شطرية الزعرت هذه؟!
قال رايف وهو منده�ش�:أجل يا�آن�ستي لقد �شوقتني ل�سماع املزيد عن
خلطة الزيت والزعرت .
قال �سامي :لقد عرفت الآن �سبب اهتمام �أمي بالزعرت الأخ�ضر الذي
جتلبه من ال�سوق وجتففه وتطحنه ثم ت�ضع معه ال�سم�سم وال�سماق
احلام�ض وتخبئ ق�سم ًا منه لن�شربه يف ال�شتاء
�أج��اب��ت املعلمة� :أج��ل ه��ذا �صحيح و�أم��ك يا�سامر �أعلم مبا ي�ضرك
وينفعك.

الكناري الحزين
املكان ،ت�سمر يف الظل دون �أن يلفت نظر �أحد،
وح�ي�ن خ���رج ���ص��اح��ب ال��دك��ان ل��ي��ب��دل م��واق��ع
بع�ض الأقفا�ص ،ر�أى هذا الطفل البائ�س ،مل
يكن وج��وده غريب ًا يف ���ش��ارع يتو�سط �شوارع
العا�صمة ،لكن الغريب حق ًا هو ما راح يخرجه
من كلمات عذبة حزينة وك�أنه يعاتب كل من
ي�سمعه:
هنيئ ًا لك
لأنك تطري بجناحيك ل�ست جائع ًا مثلي ...
تغرد فرح ًا و�أنا �صوتي خمنوق يف �صدري...
قتلوا �أبي ...
ماتت �أمي مري�ضة ...
ال �أحد مي�سك بيدي لأذهب �إىل املدر�سة من
جديد...
ماذا تقول �أيها الولد ال�شرير؟ قال له �صاحب
ال��ك��ن��اري وت��اب��ع :اذه���ب م��ن هنا و�إال �أبلغت
ال�شرطة بوجودك ...
ال  ...ال �أرج����وك ل��ن �أك��ل��م��ه ث��ان��ي��ة ...
و�سـ�أن�صرف يف احلال ...
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خطا رامي خطوات معدودة وهو يلتفت �إىل
الوراء ،مل تغادر عيناه عيني الكناري ،لوح له
بيده مودع ًا� ،صمت الكناري فج�أة ،هبط �إىل
قاع القف�ص ،بدا كما لو �أن �صياد ًا �أ�صابه ...
ظ��ل الكناري على ه��ذه احل��ال �أي��ام � ًا ،فدب
اخلوف يف قلب �صاحبه ،و�صار ي�س�أل :يا �إلهي
ماذا �أ�صاب كناري اجلميل هذا ،غد ًا �سي�أتي من
�أو�صاين عليه لي�شرتيه ويجده على هذه احلال
فريف�ضه...هل حزن على ذلك الطفل البائ�س
؟ لي�س يل �سواه.
ترك البائع دكانه بني يدي ابنه وراح يبحث
عن رامي...
حني وجده �أم�سك بيده ،ترجاه �أن يعود معه
�إىل �أمام دكانه ،فالكناري مل يعد يغرد ...
حني ع��ادا مع ًا وتعاىل �صفري رام��ي و�صوته
من جديد حترك الكناري �شرب حتى �شبع نقر
حبات القنبز التي كانت نف�سه تعافها �أخذ
ركنه يف القف�ص الذهبي وراح يغرد من جديد.

العدد ال�سابع

العدد ال�سابع

األخوان الطيبان
الطالب األربعة
• ترجمة  :حممد �صالح منور

كان هناك �أربعة �أ�صدقاء يكرهون الدرا�سة .احتفلوا ولعبوا طوال
الليل قبل امتحاناتهم وخ��ط��ط��وا لتخطي االخ��ت��ب��ار ب��ال��ك��ذب على
ا لأ�ستاذ.
لذلك ذهبوا �إىل مدير املدر�سة و�أخ�بروه �أنهم ذهبوا حل�ضور حفل
زفاف يف الليلة ال�سابقة ،ويف طريق عودتهم ،كان لديهم �إطار مثقوب.
و�أحل��وا يف القول� :إن عليهم دف��ع ال�سيارة �إىل املنزل ،حيث مل يكن
لديهم �إطار احتياطي ،وبالتايل مل يكونوا يف و�ضع ي�سمح لهم بالدرا�سة
لالمتحان.
ا�ستمع املدير وواف��ق على ال�سماح لهم ب��إج��راء االختبار يف تاريخ
الحق.
ك��ان��وا �سعداء لأن��ه��م ح�صلوا على فر�صة ثانية ،در���س ا لأ�صدقاء
ا لأربعة بجد وكانوا م�ستعدين لالمتحان .يف يوم االمتحان ،طلب املدير
من الطالب اجللو�س يف ف�صول منف�صلة ،وهو ما وافق عليه الطالب.
احتوت ورق��ة االمتحان على �س�ؤالني فقط ،لي�صبح املجموع 100
عالمة .وكانت الأ�سئلة:
	.1ا�سمك:
� .2أي �إطار من �إطارات ال�سيارة انفجر:
�أـ ي�سار �أمامي ب ـ ميني �أمامي ج ـ خلفي ي�سار د ـ خلفي ميني
حينها ك�شف املدير كذبهم وعاقبهم ،لأن �أجوبتهم كانت خمتلفة.
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•حممود امل�صري

�أحمد وحممود �أخوان طيبان يحبان عمل اخلري وال
يتوانيان عن تقدمي املعروف و�إ�سداء الن�صيحة ،وكانا
ال يفرتقان �أبد ًا..
ذات ي��وم م��را يف �أح��د الأزق��ة فوجدا ول��د ًا �ضخم ًا
يتنمر على طفل �صغري ،وي��ح��اول �سلبه ما معه من
حلويات كان قد ا�شرتاها من م�صروفه اخلا�ص..
هروال م�سرعني وقفا يف وجه ذاك ال�ضخم ،وحاوال
�إقناعه ب�أن ما يعمله خط�أ كبري ..لكنه مل ي�أبه لهما
ومل يقبل منهما ن�صيحة.
فقاما مبحاولة ردع��ه عن ظلمه للطفل ،و�أوهماه
�أنهما �سيهمان ب�ضربه ،فتكور على ج�سده و�أخ��ذ
بال�صراخ وراح يتو�سل لهما ب�أن يرتكاه و�ش�أنه ،و�أنه
ً
ثانية.
لن يعود لهذا العمل
فقاما ب�إ�سداء الن�صح له و�أنَّ عليه �أن ال يتنمر على
من هو �أ�ضعف منه،
تعلم ال�ضخم در�س ًا مفيد ًا ،وذهب نادم ًا على ما فعله.
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�شخ�صية العدد

�أبو العالء املعري

�أب���و ال��ع�لاء امل��ع��ري ( 363ه��ـ  449 -ه��ـ) (973
-1057م) هو �أحمد بن عبد اهلل بن �سليمان الق�ضاعي
التنوخي امل��ع��ري� ،شاعر ومفكر ون��ح��وي و�أدي���ب من
ع�صر الدولة العبا�سية ،ولد وتويف يف معرة النعمان يف
حمافظة �إدلب و�إليها ُين�سبُ .لقب بــ (رهني املحب�سني)
�أي حمب�س العمى وحمب�س البيت .ولد املعري يف معرة
النعمان (يف �سورية حاليا ،ينتمي لعائلة بني �سليمان،
والتي بدورها تنتمي لقبيلة تنوخ ،جده الأعظم كان
قا�ض يف املدينة ،وقد عرف بع�ض �أع�ضاء عائلة
�أول ٍ
بني �سليمان بال�شعر ،فقد ب�صره يف الرابعة من العمر
نتيجة ملر�ض اجلدري .بد�أ يقر�أ ّ
ال�شع َر يف �سن مبكرة
ح��وايل احلادية ع�شرة �أو الثانية ع�شرة من عمره
يف بلدته معرة النعمان ،ثم ذهب للدرا�سة يف حلب،
وغريها من املدن ال�شامية .فدر�س علوم اللغة والأدب
واحلديث والتف�سري والفقه وال�شعر على نفر من �أهله،
وفيهم الق�ضاة والفقهاء وال�شعراء ،وقر�أ النحو يف حلب
على �أ�صحاب ابن خالويه ،ويدل �شعره ونرثه على �أنه
كان عامل ًا بالأديان واملذاهب ويف عقائد الفرق ،وكان
�آية يف معرفة التاريخ والأخبار .وقال ال�شعر وهو ابن
�إحدى ع�شرة �سنة� .أخذ املعري النحو و�شعر املتنبي
عن حممد بن عبد اهلل بن �سعد النحوي ،وهو �أحد رواة
�شعر املتنبي.
كان على جانب عظيم من الذكاء والفهم وحدة الذهن
واحلفظ وتوقد اخلاطر ،و�سافر يف �أواخر �سنة 398
هـ 1007م �إىل بغداد ،فزار دور كتبها وقابل علماءها.
وعاد �إىل معرة النعمان �سنة  400هـ 1009م ،و�شرع
يف الت�أليف والت�صنيف مالزم ًا بيته ،وكان ا�سم كاتبه
علي بن عبد اهلل بن �أبي ها�شم.
النا�س وهو يف بغداد،
وقد كان عزم على اعتزاله
َ
خ�صو�ص ًا بعد �أن ورد �إل��ي��ه خ�بر وف��اة وال���ده ،وقد

عزز فكرة ذهابه عن بغداد �أنه ر�أى تناف�س العلماء
والر�ؤ�ساء على اجلاه ،وتيقن «�أن الدنيا كما هي مفطورة
على ال�شرور والدواهي» ،وقال ذات مرة« :و�أنا وح�شي
الغريزة� ،أن�سي ال��والدة لأن��ه قد اعتزل النا�س بعد
عودته من بغداد حتى وفاته».
كانت علته ثالثة �أيام ،ومات يف �أوائل �شهر ربيع الأول
من �سنة ت�سع و�أربعني و�أربعمائة ،ومات عن عمر يناهز
�ستا وثمانني �سنة.
من �أجمل ما و�صف يف الأدب:
رت �إال َ
ما ِ�س ُ
وط ٌ
ي�صح ُبني
يف منك َ
ُ�س ًرى �أمامي وت�أوي ًبا على �أثري
حلي َ
لو ّ
النجم راف ُعه
فوق
حط َر َ
ِ
ُ
منتظري
وجدت َث َّم خياال منك ِ
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