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  املقدمة

  
  ه الكرميِ على رسولِ  والسالمُ  والصالةُ 

يف  يانعــةً  مثــاراً  تطــرحُ  شــجرةً  منهــا أن تكــونَ  نتظــرُ الــيت يُ  هــو البــذرةُ  يف أســرتهِ  الطفــلُ 
 والـــود  يســـوده التفـــاهمُ  ســـليمٍ  أســـري  إال يف جـــو  ذه البـــذرةُ وال تنمـــو هـــ..  مســتقبلهِ 
  ..   واحلوارُ 

 لوضـــعِ  جـــادةٌ  هـــي حماولـــةٌ  خصـــبةٍ  فـــي أرضٍ  ســـنابلُ  القصصـــيةُ  هـــذه اموعـــاتُ 
بيـنهم مـن  للحـوارِ  جمـالٍ  بفتحِ ..  اوصغارمه وأمٍ  أبٍ  كل   بنيَ  العالقةِ  لتوطيدِ  مبادئَ 
  إنســـانٌ  الطفـــلَ  أن  وحيـــثُ ..  الطفـــلِ  ىل مـــن حيــاةِ األو  املراحـــلِ  منـــذُ  القصـــةِ  خــاللِ 
وإن مل يســـتطع  والتفاعـــلِ  علـــى الفهـــمِ  قـــادرٌ  إذنً  فهـــوَ  والدتـــهِ  منـــذُ  وعاقـــلٌ  كامـــلٌ 
  .. األحيان  يف بعضِ  احلوارِ  إجادةَ 

 للحـــــــوارِ  الصـــــــحيحِ  الطريـــــــقِ  علـــــــى بدايـــــــةِ  قدمـــــــهُ  تضـــــــعُ  لعمـــــــرهِ  املناســـــــبةُ  والقصـــــــةُ 
طفلهمـــا وتوجيهـــه  شخصـــيةِ  الوالـــدين يف صـــياغةِ  عدُ تســـا القصـــةَ  كمـــا أن ،اهلادفِ 

  . ولطيفٍ  حمببٍ  بأسلوبٍ 
  :أخي القارئ 

 كالســنابلِ   أطفالــكَ  ليكــونَ  اً جيــد ناخــاً ومُ  خصــبةً  أرضــاً  أســرتكَ و  اجعــل مــن بيتــكَ  
  .خرياً ونفعاً وصالحاً  املمتلئةِ 

  التوفيقِ  ويل  واهللاُ 
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  احملتوى
  لألطفالِ  صصيةٍ ق جمموعاتٍ  أربعُ  خصبةٍ  يف أرضٍ  سنابلُ 

  :األوىل  اموعةُ 
حيكيهــا  الكلمــاتِ  بســيطةُ  وهــي حواديــثٌ  .. مــن ســنتنيِ  األصــغرِ  لألطفــالِ  ةٌ موجهــ
 مـــع الطفـــلِ  واحلـــوارِ  للتفاعـــلِ  جمـــالٍ  لفـــتحِ  احملكيـــةِ  مـــابلهجتهِ  للطفـــلِ  أو األمُ  األبُ 

  .   الصغريِ 
  : الثانيةُ  اموعةُ 

 املفـاهيمِ  بسـيطةُ  قصـصٌ وهـي  ..سنواتٍ  أربعِ  إىل سنتنيِ  من عمرِ  لألطفالِ  ةٌ موجه
 لطيــــفٍ  بأســــلوبٍ  وتوجهــــهُ  ،بــــه احملــــيطِ  مــــع اتمــــعِ  للتعامــــلِ  اً ســــسُ أُ  تعطـــي الطفــــلَ 

 كـــل   ويف مقدمـــةِ  ، ةِ احملكيـــ بلهجتـــهِ   وحيكيهـــا للطفـــلِ هـــا املـــريب يقرأُ ..هُ وســـن  يتناســـبُ 
  .  اهلدفِ  ضاعةِ إ دونَ  دِ  يف السر املريب  كي يساعدَ   اهلدف منها قصةٍ 

  : الثالثةُ  اموعةُ 
مـــن  جمموعـــةٌ وهـــي . .ســـنواتٍ  إىل ســـبعِ  ســـنواتٍ  أربـــعِ  مـــن عمـــرِ  لألطفـــالِ  ةٌ موجهـــ 

ــ القصــصِ  ــ الطفــلِ  خيــالِ و ى الــيت تتمشتوجــهُ  حبيــثُ ..  يف هــذا العمــرِ  ذي ينشــطُ ال 
كــي   نهــااهلــدف م قصــةٍ  كــل   ويف مقدمــةِ  ،لشخصــيتهِ  ليــةَ األو  األفكــارَ  لتصــوغَ  خيالــهُ 

 املســـــــتفادُ  الـــــــدرسُ  تهـــــــاويف اي ،اهلـــــــدفِ  إضـــــــاعةِ  دونَ  دِ  يف الســـــــر املـــــــريب  يســـــــاعدَ 
  .القصةِ  سردَ  تم أن يُ   بعدَ له املريب  هَ أن ينو  والذي جيبُ ،منها
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    : الرابعةُ  اموعةُ 
 قصـــصٌ وهـــي . .ســـنةٍ  ةَ عشـــر  اثنـــيتإىل  ســـنواتٍ  مثـــانِ  مـــن عمـــرِ  لألطفـــالِ  ة ٌ موجهـــ 

أن يقرأهــا كمــا ميكــن للطفــل  للطفــلِ  قراءــا للمــريب  ميكــنُ ..  وعمقــاً  نضــجاً  أكثــرُ 
والـذي  ،املسـتفادُ  رسُ ويف ايتهـا الـد .. منهـا  اهلـدفُ  قصةٍ  كل   ويف مقدمةِ  ،بنفسهِ 

 القصةِ سرِد  منَ  االنتهاءِ  بعدَ  هُ حولَ  بسيطاً   أن جيري حواراً ميكن للمريب .  
  
  

  التوفيقِ  ويل  واهللاُ 
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  اإلهداء

  
  أليب
  وأمي

  وزوجي
  وأطفايل

  .. وكل املسلمني
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  تقدمي
 يةُ .. َأخي املريبُأخيت املرب  

  ر أنة تذكلتصَل إىل أفضِل درجاِت اإلستفادِة ِمن القص :  
ــــَك *  ــــٌه ل ن ِمــــن إيصــــالِه .. اهلــــدُف ِمــــن القصــــِة موججيــــب أن ُتدركــــُه َكــــي تــــتمك

  .لطفِلكَ 
ــِة ســواًء عــرب َعــن *  فــُل ِمــن القصالــدرُس املســتفاُد هــو مــا جيــْب أن َخيُلــص إليــِه الط

  .ذلَك لفظاً أو سلوكاً 
  .أن تكوَن قـدوًة حسـنًة أمـاَم ِطفلـَك هـو خـُري أسـلوًب لغـرِس أهـدافَك يف نفسـهِ * 
ـا درٌس  بينمـا التعامـلُ .. التودُد للطفِل بالقصـِة جيعلُـُه يتقبـل مافيهـا *  َمعـه َعلـى أ

  .َمفروٌض َعليه َقد يُنفرُه ِمنها وتكوُن النتاِئُج عكسيًة 
    :مالحظة وتعليل 

ة لرســومات يف القصــص بغــرض تقريــب الصــور اقــد تالحــظ أخــي املــرّيب اســتخدام  
 اذلـــك باعتبارهـــ، وقـــد يســـتنكر الـــبعض معهـــا وزيـــادة انســـجامه ،مـــن خميلـــة الطفـــل

 ،ملـيس مـن بـاب حتليـل حمـرّ لت هذا وقد فع.. لذوات األرواح حتتوي بعض الصور
وهو ما ( على فكرة استخدام الصور يف لعب األطفال أو يف تعليمهم  وإمنا قياساً 

رة لنبينـا املصـطفى ة املطّهـعلى مواقف مـن السـنّ  استناداً ) أجازه الكثري من العلماء 
راد الرتبيـــة والتعلـــيم وكـــون القصـــص الختـــرج عـــن ُمـــ.. عليـــه أفضـــل الصـــالة والســـالم

  .ترفيهية فقد أجزت لنفسي استخدامها بصورة
  

  واهللا املوفق
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 ن سنتنيِ مِ  أقل  

  
 ليتفاعــلَ  ،وبســيطةٍ  ســهلةٍ  بألفــاظٍ و  ةِ احملكيــ تــكَ بلهجَ  واحكيهــا لطفلــكَ  قــرأ القصــةَ إ

 على عالقتهِ  تنعكسُ  إجيابيةٌ  هيمٌ الباطن مفا يف عقلهِ  فتنطبعُ  ا إجيابياً  معها ويتأثرُ 
 تعاىل بإذن اهللا..  يف جمتمعهِ  وسلوكهِ  باآلخرينَ  ةِ املستقبلي  .  

   
  :قصص هذه اموعة

  يجد  يف بيتِ 
 بالوين 

  هيا نلعبُ 
  القط واحلمامةُ 

  كتايب؟  أينَ 
  بائُع البالوناتِ 
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  يجد  يف بيتِ 

  
  شاطرٌ  ولدٌ  أمحدُ 

 .. هِ جد  مع ماما لبيتِ  ذهبَ 

 .العصريَ  هلمُ  بقدومهم وأحضرَ  د اجل فرحَ 

 .هُ كل   العصريَ  وشربَ  اهللاِ  بسمِ  : أمحدُ  قالَ 

  السالمةِ  معَ  هِ جلد  أمحدُ  قالَ  ةٍ فرت  وبعدَ 
 .مع ماما إىل البيتِ  وعادَ 
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 الوِين بَ 

 صيحُ تبكي و ت فاطمة تكانَ   مِ ااألي  يف أحدِ 

 بالووووووووين

 بالووووووووووووووين

 ؟تبكني فاطمةيا  مابكِ : ا وتسأهلُ .. جتري  فاطمة أم  جاءت

  .بالوين أن أنفخَ  أريدُ  : تقال
 تبتسمُ  وهيَ  اهأم  اقالت هل

 له فخهُ ن ينَ أَ  حدٍ ن أَ مِ  بَ طلُ ن يَ عليه أَ  البالونِ  نفخَ  ن يريدُ مَ 

 .بكي ويصيحُ ن يَ ال أَ 

 ونفختهُ  فاطمةن مِ  البالونَ  وأخذتِ 

   . بهِ  لعبَ تل اهل عطتهُ وأَ 
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 ا نلعبُ هي  

  
 والــدهم ينظــرُ  ، وكــانَ  املنــزلِ  يف ســاحةِ  يلعبــونَ  وأمحــدُ  وســعادُ  علــي  كــانَ 

 النافــذةِ  خلــفَ  األبِ  لوجــودِ  األطفــالُ  عنــدما انتبــهَ ..  افــدةِ ن الن هم ِمــيلــإ
  :وقالوا له  مسرعنيَ  جاءوهُ 
 نحنُ ..  بالكرةِ  ا نلعبُ بابا هي  معنا  ن تلعبَ أَ  نحب.  
  .النعناعِ  شرابَ  لكمُ  وأنا سأعد :  األم  وقالتِ 
 مجيعاً  دخلوا اللعبِ  منَ  فرتةٍ  ، وبعدَ بالكرةِ  األوالدِ  معَ  ولعبَ  األبُ  خرجَ 

  .مع أمهم  النعناعِ شراَب غسلوا أيديهم، وشربوا ..  للمنزلِ 
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   واحلمامةُ  ةُ القط

  
ـ.. خبـيطٍ  مربوطـةً  صـغريةً  كـرةً   متلكُ  احلمامةُ  كانتِ  ن يف أَ  احلمامـةُ  رتِ فك
 بــالكرةِ  وهــي ممســكةٌ  احلمامــةُ  طــارتِ ..  ــا مــع صــديقتها القطــةُ  تلعــبَ 
..  الصــباحِ  ة الــيت مل ترهــا منــذُ عــن صــديقتها القطــ تبحــثُ  البيــوتِ  فــوقَ 
 نزلـــتِ ..زلِ انـــامل أحـــدِ  يف حديقـــةِ تلعـــُب وجـــدا  البحـــثِ  نَ ِمـــ فـــرتةٍ  وبعـــدَ 

ولعبتـا  احلمامـةِ  بقـدومِ  قطـةُ ال فرحتِ  ..مت على صديقتها وسل  احلمامةُ 
  .  بالكرةِ  معاً 
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   تايب؟كِ   أينَ 
ن ت أَ رادَ وأَ ..  كبـــريٍ   يف كتـــابٍ  يقـــرأُ  دها وهـــوَ إىل والِـــ تنظـــرُ  كانـــت هنـــدُ   
  :ه الدها وقالت لَ وَ  انبِ لست ِجب جَ ..  ثلهُ مِ  قرأَ تَ 

  . معكَ  قرأَ ألَ  عطني الكتابَ بابا أَ 
   :ها الدُ هلا وَ  قالَ  

  . تابكِ كِ   كِ لَ  حضرَ ي أُ نتظري كَ إِ  ..تابيذا كِ هَ 
 صـــورُ  ..ةٍ مجيلـــ حيتـــوي علـــى صـــورٍ  املكتبـــةِ  رجِ ن دُ ِمـــ كتابـــاً   خـــرج الوالـــدُ أَ  

كرت وَشـــ رحـــت هنـــدُ فَ ..  وفراشـــاتٍ  وفواكـــهَ  وأشـــجارٍ  وزهـــورٍ  حيوانـــاتٍ 
  . تاا اجلديدَ كِ   ه تتصفحُ وارِ لست ِجب ها وجَ الدَ وَ 
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  ◌ِ لوناتالبا بائعُ  
َمنـــزهلم ِعنـــدما مســـَع صـــوَت بـــائِع البالونـــاِت  رفةِ كـــاَن َخالـــد يلعـــُب يف ُشـــ

رتوا منُه بَالوناتِه اجلميلـَة الذي َيدوُر يف الشوارِع يُنادي على األطفاِل ليش
  .امللونةَ 

بَـل َذهــَب ِإىل .. ولكنـُه َمل َخيـرج ِإليــه.. فـرَح خالـُد بقــدوِم بـائِع البالونــاتِ 
  :َوقال َوالِدهِ 

  َهل َتسمُح ِلي ِبشراِء بَالوٍن ِمنُه ؟.. بابا َلقد جاَء بائُع البالوناِت  
، َوَلكــن لَــن َتخــُرج ِلوحــدك بَــل َســنذهُب ِلشــرائِه نَعــم: قــاَل الَوالــُد  

  .معاً 
  .. َواختاَر خالد َأكَرب بالوٍن َوجدُه عنَد البائِع .. َخرَج األُب َمع َولِده

  .ملنزِل وهو فرٌح ببالونهرجَع خالد إىل شرفِة ا
ورجـــَع األُب إىل املنـــزِل وهـــو فـــرٌح بولـــِدِه الـــذي ال َخيـــرُج ِمـــَن املنـــزِل ُدوَن 

 . استأذانِهِ 
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   سنواتٍ  أربعِ إىل  سنتنيِ ن مِ 
  

.. كبتـكَ علـى ُر  السٌ َجـ هـوَ وَ  ةِ احملكيـ كَ لهجتِـبِ  كَ طفلِـها لِ احكِ  ُمث  ..أوالً  قرأ القصةَ إِ 
 تكــــونَ وَ .. كثــــر مــــا أَ كُ ينَ في بَ اطِ الَعــــ لُ واُصــــالت  يكــــونَ لِ ..  دكَ يف يَــــ هُ يــــدُ ك وَ ِبــــانِ وِجب أَ 

  . اهللا  إذنِ بِ .. فضل أَ  النتائجُ 
      

  :قصص هذه اموعة
  ةُ العمالق ةُ اللبالب

  والبقرةُ  العصفورُ 
  األزرقُ  أرُ الفَ 

  العيدِ   يومُ 
  ؟ ضيعُ الر  صرخُ ماذا يَ لِ 

  ريرُ والس  ساملُ 
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  ةُ العمالق ةُ اللبالب
  .عىن احللمِ مَ  الطفلِ  ِإفهامُ  : القصةِ  منَ  دفُ اهل

 
  

 ضـوا ولعبـواكر  .. اجلميـعُ  رحَ فَ ..  يف املزرعةِ  كامالً   يوماً  زيادٍ  سرةُ ضت أُ قَ  
  . عادوا للمنزلِ  ُمث  األشجارِ  نيَ هم بَ شائِ عَ  وتناولوا وجبةَ .. 

  .ه ريرِ يف سَ  نامَ  ُمث  دافئٍ  سريعٍ  امٍ مح  عملِ لِ  زيادُ  سرعَ أَ 
 ســـقاها باملـــاءِ ..  ذابلـــةً  صـــغريةً  لـــبالبٍ  بتـــةَ يـــاد نَ زِ  جـــدَ وَ  املنـــزلِ  يف ســـاحةِ 

ـــَصـــكثـــرياً حـــىت وَ   جـــمِ ت يف احلَ وازدادَ  تربُ َكـــمـــت و فنَ  رادَ أَ ..حابَ لت الس 
  .اَألعلىن ديقته مِ نزهلم وحَ ريى مَ لِ  جرةَ ق الش تسل ن يَ أَ  يادُ زِ 

ــ نتصــفَ مُ  صــلَ وعنــدما وَ  جرةِ الش  ــاهتــز علــى  زيــادُ  فســقطَ  بقــوةٍ  جرةُ ت الش
  .األرضِ 
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 ســببِ بِ  يءٌ َشــ هُ صــابَ د أَ َقــ ن كــانَ ف إِ عــرِ ســمه ليَ ر جلِ ظَــزيــاد عينيــه ونَ  فــتحَ 
ــ ــن عَ ِمــ قوطِ الس وأَ .. هريرِ لــى َســن عَ ِمــ قطَ د َســنــه َقــأَ  فوجــدَ  جرةِ لــى الش ن 

  ..قط فَ  لماً كانت حُ   ةَ مالقالعِ  اللبالبةَ 
  .لمه ا حُ ي هلَ كِ وحيَ  هُ م ريى أُ لِ  هبَ وذَ ..هللا  مدُ ل احلَ وقا يادُ زِ  بتسمَ إِ 
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  والبقرةُ  العصفورُ 
عضــها ن بَ َعــ ختتلــفُ  املخلوقــاتِ  ن أَ  الطفــلُ  عــرفَ ن يَ أَ  : القصــةِ  مــنَ  دفُ اهلــ

  .ها للبشرِ وائدِ يف فَ 

 

  :وقالت  إىل العصفورِ ا ور هبت نُ ذَ 

  
  هُ أشربُ  أعطين حليباً  عِ واجلو  بالعطشِ  أشعرُ  ..ديقي العصفوريا صَ 

  : وقالَ  العصفورُ  حكَ ضَ 
  . البقرةِ  ندَ عِ  فاحلليبُ  ..احلليبَ  ملكُ أنا ال أَ  ..الشطورة انور  يا
  :وقالت  للبقرةِ  اهبت نور ذَ  

  
 احلليـــبَ  ن أَ  يقـــولُ  والعصـــفورُ  واجلـــوعِ  بـــالعطشِ  شـــعرُ أَ  ديقيت البقـــرةُ يـــا َصـــ

  .ندكِ عِ 
  : قالت البقرةُ فَ 
  .وامحدي اهللا  شربيهِ إِ ..  كِ لَ  ليبٌ ذا حَ هَ 
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  :قالت  احلليبَ  ابت نور رِ ن شَ أَ  بعدَ وَ 
  .غنية  يل أُ ين  غَ قرِيت ابَ اآلن يَ .. هللا  احلمدُ 

  : وقالت  حكت البقرةُ ضَ 
 نـــــدَ عِ  اجلميـــــلُ  الصـــــوتُ فَ ..  نـــــاءِ للغِ  حُ صـــــلُ ويت اليَ َصـــــ ..الشـــــطورة ايـــــانور 

  .كِ ين لَ يغ عي له وسَ رجِ إِ ..  صفورِ العُ 
  ..اءَ نَ الغِ  تهُ شاركَ وَ  هُ مامَ فت أَ قَ وَ  ..غين يُ  جدتهُ وَ فَـ  صفورِ للعُ  اجعت نور رَ 
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  زرقُ األَ  أرُ الفَ 

  
.من احليواناتِ  اخلوفِ  على عدمِ  الطفلِ  تشجيعُ  :القصةِ  منَ  دفُ اهل
 ويصـيحُ  يبكـي فأخـذَ  ،صـغريٌ  زرقٌ أَ  أرٌ نزهلم فَـمَ  يف ساحةِ  سعيد أن  رفَ عَ 
 الفــأرُ : ه أمـ فقالــت لـهُ  أيضـاً  والنـومَ  والشـربَ  األكــلَ  ويـرفضُ  اخلـوفِ  نَ ِمـ
 .نهُ مِ  افَ ن ال خنَ ب أَ جيَ  واجلبانُ .. بانٌ جَ 

و ذا ُهـهلَـ ،شـجاعٌ  أنـهُ  والبـد .. أزرقُ  هُ إنـ ..تلـفأر خمُ ه فَـنـكِ لَ : عيد سَ  رد فَ 
 . أزرق 

 ه جبــــانٌ أنــــ ريــــكَ وِألُ  .. اً أبيضــــ مأ كــــانَ   اً فــــأر، أزرقــــ الفــــأرُ :  األم  فقالــــتِ 
 يهربُ ه َســـنـــأ يــفَ رتى كَ وَســـ ..طِقـــ كلَ لـــى َشــالـــيت عَ  ميتــكَ دُ  لـــه أضــعُ سَ 

 .  متحركٍ  بذيلٍ  من دميةٍ  خوفاً 

 آهــا الفـــأرُ ن رَ ا أَ وَمـــ ..مــن اخلــارجِ  املنـــزلِ  بــابِ  أمـــامَ  ميــةَ الد  م عت األُ َضــوَ 
 . هارباً  ر حىت فَـ 

  .غذائهِ  لتناولِ  هبَ وذَ .. سعيد  حكَ ضَ 
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    دِ العي  يومُ   
.لضيافةِ ا وأخذِ  العيدِ  يف الزيارةِ  آدابَ  األطفالِ  تعليمُ  :القصةِ  منَ  دفُ اهل

 

ــَظ زيــاد اســتيق العيــدِ  يــومِ  يف صــباحِ  مــع  يذهبانِ ألمــا َســ رحنيِ وعلــي  َف
ما يف دِ ما مبســـاعَ ت والـــدُ وقامَ ،العيـــدِ  مبناســـبةِ  األقـــاربِ  الـــدمها لزيـــارةِ وَ 
 صففتو .. واحلذاءُ  واجلوربُ  نطلونُ والب القميصُ ..اجلديدةِ  بس املالبسَ لِ 

  .العيدِ  من صالةِ  الدِ الوَ  قدومَ  نتظرانِ لسا يَ عرمها وجَ هلما شَ 
 األم  وولديــــــهِ  األبُ   عَ وود   بالعيــــــدِ التهــــــاِين  اجلميــــــعُ  وتبــــــادلَ  األبُ  جــــــاءَ 

  . العيدِ  وذهبوا يف جولةِ  وركبوا السيارةَ 
  :قاال  نزالً م خالَ ما دَ كل   ..التهذيبِ  وعلي يف غايةِ  أمحدُ  كانَ 

  . نتم خبريٍ وأَ  عامٍ  كل ..  عليكمُ  السالمُ 
  :ويقولُ  واحدةً  ما قطعةً نهُ مِ  كل   يأخذُ  لوى العيدِ م هلم حَ قد ندما تُ عِ و 

  . شكراً 
بعيـــداً عـــن  يف الشـــارعِ  ضـــانِ ركُ مـــا وال يَ ياِ ثِ  علـــى نظافـــةِ  افظـــانِ ا حيُ وكانَـــ
  .ا ِمه والدِ 
  ..ما ِ ما وبأدَ ِ  األقاربِ  مجيعُ  رحَ كما فَ   ديهِ ولَ بِ  األبُ  فرحَ 

 عادا إِ  
َ
  .. مغلفتنيِ  لبتنيِ يها عُ ا وبيدَ ِمه هما يف انتظارِ م جدا أُ ليَ  نزلِ ىل امل
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  . العزيزينِ  لولدي  دايا العيدِ هَ  هذهِ  تفضالَ :  األم  قالتِ 
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  ..أُريُد ماما

  
ــبكــي ليُ يَ  الرضــيعَ  أن  الطفــلِ  إفهــامُ   : القصــةِ  مــنَ  دفُ اهلــ ال ألنــهه نــادي أم 
  .قطفَ  مهمنادوا أُ أن يُ  كفييَ  مونَ الذين يتكل  الكبارَ  ،وأن الكالمَ  عرفُ يَ 

  
يبكــــي  كيــــفَ   الرضـــيعِ  إىل أخيــــهِ  وينظـــرُ  علــــى الكنبــــةِ  مســــري جيلـــسُ  كـــانَ 

  .. سكته ر مابه وتُ نظُ عه وتَ رتفَ ه لِ م ت أُ جاءَ  وكيفَ  ويصرخُ 
 وكــانَ .. نــاداة مامــا مُ لِ  ةٍ طريقــ أحســنُ  راخَ الصــوأن  البــد  :فقــال يف نفســهِ 

 ىر تَـو ي مـ أُ ي تـأِيت َكـ  وأصـرخُ  سأبكي أنا أيضاً  فقالَ  بالعطشِ  مسري يشعرُ 
  .. شرب ء ألَ اضر يل املحتُ  ايب ُمث مَ 

نــا مامــا أَ .. ري فقــال مســري َجتــ جــاءت األم ..  بشــدةٍ  مســري يصــرخُ  وأخــذَ 
  ..ماءاً  ريدُ أُ  عطشانٌ 

  ! ؟.. صرخُ ملاذا تَ وَ :  الت األم قَ 
  .حاالً  هُ لَ  تأتنيَ  صرخُ ندما يَ هو عِ غري فَ أخي الص  ثلَ مِ  أصرخُ : مسري  قالَ 

لكننــا  ،ثلنــامِ  الكــالمَ   يــتعلمِ ألنــه ملَ  يصــرخُ  صــغريٌ  هــو طفــلٌ :  الــت األم قَ 
ا من  تعلمُ يس كربُ ندما يَ وعِ ..  بالكالمِ  هُ نطلبُ  شيئاً  ريدُ عندما نُ  الكبارَ  حننُ 
  . نا ثلَ مِ  هُ مايريدُ  طلبُ وي
  . ن أصرخَ ماءاً ولَ  وأريدُ  إذن أنا ياماما عطشانٌ : ال مسري قَ 
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  ريروالس  ساملُ 

  
ــ مــنَ  دفُ اهلــ الطفــلُ  أن يشــعرَ  : ةِ القص  ــ بــأن ه ن يســاعدُ َمــ ريُ ي َخــه ِهــأم
  .احلاجةِ  ندَ عِ 
  ..ريرهه إىل سَ فتوج  بالنعاسِ  ساملُ  شعرَ  
   .أن أنامَ  وأريدُ  اسريري أنا نعسانٌ ي: ريرللس  ال ساملُ قَ 
 ،فراشـاً  ك لـكَ ولكـين ال أملِـ ،هـريعلى ظَ  أن تنامَ  ميكنكَ :  ال السريرُ قَ 

  .فراشٍ  من دونِ  رحيكَ هري لن يُ وظَ 
  .  أن أنامَ  وأريدُ  يا فراشي أنا نعسانٌ  :وقال له ه سامل للفراشِ وج تَ 

 لتضــعَ  وســادةً  لــكَ  ولكــين ال أملــكُ  ،علــي أن تنــامَ  ميكنــكَ  :قــال الفــراشُ 
  .اجلميل  الصغريَ  عليها رأسكَ 

  ..  أن أنامَ  وأريدُ  يا وساديت أنا نعسانٌ  :هلا وقالَ  توجه سامل للوسادةِ 
طـاءاً غِ  لكـين ال أملـكُ  ؟،علـي  رأسـكَ  أن تضـعَ  ميكنكَ :  قالت الوسادةُ 

  . من الربدِ  حيمي جسمكَ 
 ه سامل لغطائِ توج وأريـدُ  أنا نعسانٌ  ،يا غطائِ ي :له وقالَ   الناعمِ  ه القطين 

  . أن أنامَ 
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 النـزولَ  وال أسـتطيعُ  ِة،للخزانـ العلـوي  تـراين يف الـرف  كَ لكنـ :الغطـاءُ  قالَ 
  ؟ زلين لكَ نـلت مكَ أُ  نادي ال تُ ملِ .. لوحدي 

  . أن أنامَ  أريدُ  ماما  أنا نعسانٌ : هلا  وقالَ .. ه سامل ألم  ذهبَ 
ووضــعت  ،يف الســريرِ  هوضــعت فراَشــ.. هحلجرتِــ ســاملَ  مــعَ  األم  توجهــتِ 

ـــرير .. الوســـادةُ  عليـــهِ  أْدخلـــت إبنهـــا الس هلتـــوقب،  هِ بغطائِـــ تـــهُ وغط  القطـــين 
 افئِ الد.  
 قصــةً  هُ حتكــي لَــ هِ ســريرِ  ه قــربَ لســت أمــبعــدما جَ  مرحيــاً  نومــاً  ســاملُ  نــامَ  

  . مجيلةً 
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  سنوات سبعِ إىل  أربِع سنواتٍ من 

.. هـاهمِ فَ  وحماولةَ  املقروءةِ  القصصِ  بسماعِ  يف االستمتاعِ  الطفلُ  بدأُ ي يف هذا العمرِ 
ــ..  الكتــابِ  نَ ِمــ لــه القصــةَ  أن تقــرأَ  كنــكَ لــذا ميُ  أوالً  عليــهِ  عبَ ْصــلــه مــا استَ  رَ وتفس 
..  أو بــالعكسِ ..  احملكيــةِ  هــا لــه باللهجــةِ أن حتكيَ  ميكنــكَ  قادمــةٍ  ويف مــرةٍ ..  بــأولٍ 

  .  اهللا  بإذنِ ..  سلوبنيِ األُ  وعبَ ويستَ  اللهجتنيِ  بنيَ  يقارنُ  هُ جتعلُ  ه الطريقةُ هذِ فَ 
  :قصص هذه اموعة

  املفاجآتِ  سيارةُ 
  ؟يف الفطورِ  اذا سأتناولُ مَ 

  املغرورُ  أبيضُ 
  والكرةُ  البطتانِ 

 كبريٌ   وندمٌ  صغريٌ  خطأٌ 

  غريِ الص  املنزلِ  حديقةُ 
  اخلضارِ  شربةُ 

  اليضيعُ  املعروفُ 
  لعائلةِ ا معَ  احٍ تف  وجبةُ 
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   املفاجآتِ  سيارةُ 
.نِ احلسَ  لوكِ الس  باعِ على ات  الطفلِ  تشجيعُ  : ةِ القص  منَ  دفُ اهل

 نـــزلَ  ،يف الشــارعِ  ومجيلــةٌ  مزينــةٌ  محــراءُ  وقفــت ســـيارةٌ  مجيــلٍ  يــومٍ  يف مســاءِ 
  :غين يُ  وأخذَ ..  مهرجٍ  مالبسَ  يلبسُ  منها رجلٌ 

  
  األمهات وكل  اآلباءِ  ل يا كُ 

 ا مُ هذه سي فاجآتاريت  

  البقية ويسمعُ .. يل قصًة عن أوالدكم إحكوا

 له عندي هدية شاطرٍ  طفلٍ  وكل  

 للكــالمِ  جُ املهــر  تــارهُ ن خيَ َمــ وكــل  ..املهــرجِ  حــولَ  واألمهــاتُ  اآلبــاءُ  اجتمــعَ 
  .عن طفلهِ  حيكي قصةً 



 سنابل في أرض خصبة

٣٠ 
 

ــ اليــومَ :  لُ األو  األبُ  قــالَ  ــوَ  جــاءَ  ن النــومِ عنــدما اســتيقظنا ِم ى َقــدي وألَل
ـتَ  مث  الصباحِ  علينا حتيةَ  ـوجتوضـأَ ..  امِ ه للحم  وجـاءَ  هُ سـريرَ  ى ورتـبَ وصـل 

  .عنا مَ  هُ طورَ فَ  ليتناولَ 
  :وقالَ  املهرجُ  رحَ فَ 

  .املنظمِ  بِ املهذ  الطفلِ  هديةُ  يَ ر ما هِ ننظُ لِ 
  نـــه علبـــةٌ وخرجـــت مِ  أعلـــى الســـيارةِ  يف بـــابٌ  تحَ ، فُـــ إىل الســـيارةِ  والتفـــتَ 

  . ها وأخذَ  ا الطفلُ  فرحَ  ..مجيلةٍ  لعبةٍ  ها صورةُ علي كبريةٌ 
ــــوم حــــدثَ : اين الثــــ األبُ  قــــالَ و  ــــعَ أَ  الي ــــ ن وق يف  حــــلٍ وَ  دي يف حفــــرةِ وَل

ــ مباشــرةً  ودخــلَ  إىل املنــزلِ  فعــادَ ..  الشــارعِ  ولــبس  اغتســلَ ..  امِ إىل احلم
ووضــعها يف  الغســيلِ  إىل حجــرةِ  الوســخةَ  هُ مالبَســ وأخــذَ  مالبســاً نظيفــةً 

  .وغسلها  املغسلةِ 
  :وقالَ  املهرجُ  رحَ فَ 

  .ظيفِ الن  الطفلِ  هديةُ  يَ ر ما هِ ننظُ لِ 
  نـــه علبـــةٌ وخرجـــت مِ  أعلـــى الســـيارةِ  يف بـــابٌ  تحَ ، فُـــ إىل الســـيارةِ  والتفـــتَ 

  .ه وأخذَ  به الولدُ  فرحَ  ..مجيلٍ  قميصٍ  عليها صورةُ  كبريةٌ 
 مــن املدرســةِ  احلصــةِ  ولــدي كراســاتِ  اليــوم أحضــرَ : الثالــث  األبُ  قــالَ و 
  . ها ممتازةٌ كل   هُ ودرجاتُ  ومجيلةً  كانت منظمةً ،راهانَ لِ 
  :وقالَ  املهرجُ  رحَ فَ 

  .اتهدِ  الطفلِ  هديةُ  يَ ر ما هِ ننظُ لِ 
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  نـــه علبـــةٌ وخرجـــت مِ  أعلـــى الســـيارةِ  يف بـــابٌ  تحَ ، فُـــ إىل الســـيارةِ  والتفـــتَ 
  .هُ وأخذَ  به الولدُ  فرحَ .. رٍ مصو  كتابٍ   عليها صورةُ  كبريةٌ 
وقـد  ..  على الغذاءِ  يف املنزلِ  اليوم كان لدينا ضيوفٌ :  الرابعُ  األبُ  قالَ 

ــــ كــــانَ  ــــوَل ــــيت مُ دي وابَن  املكــــانِ  هيــــزِ نا يف جتَ وقامــــا مبســــاعدتِ  ني جــــداً طيَع
  . الطعامِ  وتقدميِ 
  والبنتِ  الولدِ  هديةُ  يَ ر ما هِ ننظُ لِ :وقالَ  املهرجُ  رحَ فَ 

ُ
  .نيِ طيعَ امل

  نــه علبتــانِ وخرجــت مِ  أعلــى الســيارةِ  يف بــابٌ  حَ ت، فُــ إىل الســيارةِ  والتفــتَ 
 شـبكِ مِ  واألخـرى عليهـا صـورةُ ..  قـدمٍ  كـرةِ   عليهـا صـورةُ  واحـدةٌ  كبريتانِ 

  .ماتيهِ دي  والبنتُ  الولدُ  فرحَ ..  مجيلةٍ  ملونةٍ  ن بأزهارٍ زي مُ  شعرٍ 
 عـن أطفـاهلم واألمهـاتِ  اآلباءِ  قصصٍ  يف مساعِ  املهرجُ  واستمر..  واسـتمر 

ــــ والبنــــاتُ  ألوالدُ ا مــــن ســــردِ  انتهــــى اجلميــــعُ  مــــاوحين ،مداياهُ ي َهــــيف تلق 
 ..السـيارةِ  عـنِ  هم بعيداَ وأوالدِ  رجالٍ  ةِ ثالثَ  لوجودِ  املهرجُ  انتبهَ  ،همصصِ قِ 

   : نهم وقالَ مِ  اقرتبَ 
ـــاُلكم ـــا قصصـــاً  ال تـــأتونَ  مـــا ب ـــاتِ ُكـــأوالدِ  عـــن ســـلوكِ  لتحكـــوا لن كم م وبن

  .م هُ داياذوا هَ ي يأخُ كَ   احلسنَ 
   :اآلباءِ  أحدُ  قالَ 

ــلَــهلــم فَـ  جيــداً  ر ســلوكاً تــذك حاولنــا أن نَ  .. ي الشــغبم دائمــُهــ.. د م جنَِ
  ..م هُ جريانَـ  م وال يراعونَ بواجباِ  ونَ اليهتم  ..كالمنا  اليسمعونَ 

  :هقالوا لَ ..   جلِ اخلَ  كانوا يف غايةِ   الذينَ  ج لألطفالِ املهر  ظرَ نَ 
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..  لقـى خـرياً ال يَ  عمل خرياً ن ال يَ مَ ..  ئةِ نا السي الِ أعم رفنا اآلن نتيجةَ عَ  
   :وقال جُ املهر  ابتسمَ  ..خرى أُ  مرةً  ئةِ ألفعالنا السي  عودَ أن ال نَ  نعدكَ 

 عــد اســبوعٍ نــا بَ إىل هُ  املفاجــآتِ  ســيارةُ  أن تعــودَ  اهللاُ  ن شــاءَ إكم وأنــا أعــدُ 
  .احلسن  مُ كُ لوكِ ن سُ كم عَ آبائِ  قصصَ  نسمعَ لِ 
  : رددونَ م يُ وعادوا مع آبائهم ملنازهلم وهُ  ألطفالُ ا رحَ فَ 

  جرياناً  ؤدي أبداً ال نُ 

  اآلباء أمرَ  يعصال نَ 

  أماً يف أمرٍ  بُ غضِ ال نُ 

  السعداء األطفالُ  حننُ 

  

 بنيَ  حمبوباً  الطفلَ  علُ وجيَ  ،اجلميعَ   فرحُ يُ  اجليدُ  السلوكُ  : فادُ تَ املسْ  رسُ الد 
  كرَ الش  ستحق يَ  احلميدِ  اخللقِ  وصاحبُ .. الناسِ 

ُ
  . ةَ كافأَ وامل
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   ؟يف الفطورِ  اذا سأتناولُ مَ 

  
 .ةٍ صحي  فطورٍ  وجبةِ  على تناولِ  لِ الطف تشجيعُ   :ةِ القص  منَ  دفُ اهل

  

لها وقـال قب  ،لوالدتهِ  وجاءَ  يوم اجلمعةِ  يف صبيحةِ  ن النومِ مِ  علي  استيقظَ 
 لشــراءِ  ذهــبَ  والـَده ن لــت لــه  أَ فقا .هعــن والـدِ   ســألَ مثُ  اخلـريِ  صــباحُ  :هلـا

  ..    والفواكه من السوقِ  اخلضرِ  بعضِ 

       وعانماما أنا جَ : علي  فرد.   

   ؟ والدكَ  حىت عودةِ  قليالً  اإلنتظارَ  أال تستطيعُ :  األم  قالتِ 

  . سأحاولُ : علي  قالَ 

ـــ وأنـــتَ  ..إذن: األم  قالـــتِ  تنتظـــر فك ذا فطورنـــا هلـــ أن يكـــونَ  ر فيمـــا تـــود
  . اليومِ 

إيل  النـــومُ  لَ تســـل   ذلـــكَ  و أثنـــاءَ  ..وهـــو يفكـــرُ  علـــي علـــى الكنبـــةِ  جلـــسَ 
  يناديه  صوتاً  وعندها مسعَ  ،فشيئاً  شيئاً  عينيهِ 
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  علي علي 

  ؟؟من أنت : الطفلُ  فقالَ  

 ن تكون ِمــوَســ طــورِ إشــربين علــى الفَ ..  احلليــبِ  أنــا كــوبُ  : الصــوتُ  رد
  . أقوى وأذكى األطفالِ 

  : طفلُ ال قالَ 
َ
  اذا ؟ومل

 احلليبُ  رد  : ممتلئٌ ألين   بالكالسيوم ال وميُ  ي العظامَ ذي يقو ها بالصـحةِ د 
.  

 مســـعَ  إال أنـــه..  فـــوراً  حليـــبٍ  كـــوبَ   سأشـــربُ :  يقـــولُ  وكـــادَ  الطفـــلُ  فـــرحَ 
  : نادي ويقولُ يُ  آخرَ  صوتاً 

  علي علي 

  ؟ ن أنتمَ  : الطفلُ  فقالَ 

 ا أنا فطريةُ  : الصوتُ  رد ملرىب. 

  ؟ ريدينَ اذا تُ ومَ :  علي  قالَ 

 . ى الفطورِ أكلين علَ أن تَ  ريدكَ أُ  :قالت 
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 . احلليبَ  نا سأشربُ أَ .. وملاذا ؟:  علي  قالَ 

يت الــــ اللذيــــذةِ  بالفواكــــهِ   مليئــــةٌ ألين ..   أنفعــــكَ ولكــــين :  الفطــــريةُ  قالــــتِ 
 يكَ تقو  ا وتنشبِ  طكَ بفيتامينا ا سكريا.  

  : ه تقولُ م أُ  علي على صوتِ  استيقظَ  ندهاوعِ 

  ؟ اليومِ  لفطورِ  يف فكرةٍ  ل فكرتَ هَ 

 ُمــ فطــريةَ  أم آكــلُ  احلليــبَ  ل أشــربُ دري َهــمامــا ال أَ :  تــاراً علــي حمُ  رد رىب 
 .. فائدةً  هما أكثرُ أي !  

  :الت وقَ  األم  ابتسمتِ 

  فطريةَ  نأكلُ .. فكرة  أنا لدي  فنحصـلُ ..  معهـا احلليـبَ   ونشـربُ املرىب 
ــبــوقَـ  فرحــاً  علــي  قفــزَ .. معــاً  اإلثنــنيِ  علــى فائــدةِ  مامــا :  ه وهــو يقــولُ ل أم

  .نيا يف الد  ذكى أم أحلى وأَ  أنتِ 

  
 الصـــباحِ  يف وجبـــةٍ  حلـــوٍ  شـــيءٍ  وأكـــلُ  احلليـــبِ  شـــربُ  : فادُ تَ املْســـ رسُ الـــد 

  . يف اجلسمِ  واحليويةَ  النشاطَ  يبعثُ 

  



 سنابل في أرض خصبة

٣٦ 
 

  
  املغرورُ  أبيضُ 

  .مبعىن الغرورِ  الطفلِ  تعريفُ   :ةِ القص  منَ  دفُ اهل

  

 أبـيضُ  أرنـبٌ ..  واحـدٍ  يف بيـتٍ  معـاً  أرنبانِ  يعيشُ  كانَ   األرانبِ  يف مدينةِ 
  . سوادٌ  وامسهُ  اللونِ  اين أسودُ والث  ،بياضٌ  وامسهُ  اللونِ 

وهـذا مـا   ،اجلميـلِ  األبـيضِ  وفـروهِ  هِ باهي بلونِ الت  حيب  بياضُ  األرنبُ  كانَ 
 أبــداً  هُ انزعاَجــ ظهــرِ يُ  ملَ  اً ســواد لكــن .. األســود  األرنــبَ  اً ســواد ملُ ؤ يُــ كــانَ 

  .. بياضٍ  ن تصرفاتِ مِ 

  : يف نفسهِ  يقولُ  وكانَ  

 فيهِ  وحيس  يومٌ  أن يأِيتَ  د والبُ .. نه مِ  ولن أنزعجَ  ،اهللاِ  لقُ وين هذا خَ لَ 
  . هِ خبطئِ  بياضٌ 

ال  بيــاضُ  وبينمــا كــانَ .. بــانِ ويلع يقفــزانِ  األرنبــانِ  وبينمــا كــانَ  يــومٍ  وذاتَ 
 إذ بــــهِ ..  لونــــهِ  جبمــــالِ  علــــى ســــوادٍ  للتبــــاهي واإلســــتعراضِ  فرصــــةً  يضــــيعُ 
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 ِه◌َ يف جســمِ  ناحيــةٍ  مــن كــل  ســخُ يت  جعلتــهُ  صــغريةٍ  وحــلٍ  يف بركــةِ  يســقطُ 
  .. ُمقرفٍ  ظهرٍ مبِ  ويظهرُ 

  
..  األرانـــبِ  مــن صــغارِ  مشــاغبةٌ  جمموعـــةٌ  تكانَــ  مــن األرنبــنيِ  وبــالقربِ  

  : ويصيحونَ  بهِ  ونَ ءويستهز  على بياضٍ  يضحكونَ  او ذأخ

  ارةً ذق أصبحَ  بياضٌ ..  ارةً ذق أصبحَ  بياضٌ 

  ..  عن بياضٍ  مدافعاً  غاضباً  سوادُ  وعندها وقفَ  

  
  :للصغارِ  وقالَ 

أن  بياضٍ  وحق ..  اآلخرينَ  نَ مِ  أن نسخرَ  العيبِ  نَ مِ  ..اسكتوا
   .. منهُ  ال أن نسخرَ  هُ جسمَ  ينظفَ لِ  هُ نساعدَ 

  . وينظفهُ  هُ فروَ  يغسلَ لِ  هُ صديقَ  وساعدَ  بعيداً  املشاكسنيَ  الصغارَ  وطردَ 



 سنابل في أرض خصبة

٣٨ 
 

مـن  فقـط خجـالً  ليسَ ..  بالبكاءِ  بياضٌ  أجهشَ ..  اللحظاتِ  ويف تلكَ 
 ووقــفَ  هُ ســاعدَ  اً ســواد أن  حيــثُ  مــن نفســهِ  بــل خجــالً  ،املقــرفِ  هِ شــكلِ 
 وجـرحِ  اهي علـى سـوادٍ للتبـ فرصـةً  اليضـيعُ  كـانَ   ه سـابقاً أن  يف حنيِ  جبانبهِ 

  . هِ مشاعرِ 

 بــأال  هُ ووعــدَ  ،مــا مضــي علــى كــل  مــن صــديقهِ  بيــاضٌ  اعتــذرَ  وعلــى الفــورِ 
 األصــــدقاءُ  كمــــا يعــــيشُ  وعاشــــا معــــاً ..  مــــع أحــــدٍ  ةَ الســــيئ هُ أفعالَــــ رَ كــــر يُ 

  .  السعداءُ 

  
 سيئةٌ  هُ نتائجُ  سيئٌ  وخلقٌ .. مذمومةٌ  صفةٌ  الغرورُ  : فادُ تَ املسْ  رسُ الد  .  
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   ◌ُ والكرة البطتانِ 
 عند استعمالِ  ستئذانِ اإل ةَ أمهي  الطفلُ  مَ يتعل  أنْ   :ةِ القص  منَ  دفُ اهل

.الغريِ  أغراضِ 
  

ــ..  معــاً  تعيشــانِ  مجيلتــانِ  ت بطتــانِ كانَــ  الــبط  يف قريــةِ  ت إحــدامها وكاَن
 حتب  بالكراتِ  عبَ الل  مـات  فكانَ .. ةِ البالستيكيعلـى واحـدةٍ  حتصـلُ  كل 

 ةِ لبالســــتيكي ا الكــــراتِ  نَ ِمــــ يها جمموعــــةٌ ت لــــدَ ــــا إىل أن أصــــبحَ  تفظُ َحتــــ
 واجلميلةِ  نةِ امللو.  

ــ مــن األيــامِ  ويف يــومٍ  ال ألعــبُ  ملِ .. فســها نَ يف الــت ها وقَ رت صــديقتُ فك 
صـديقتها  وذهبت إىل خزانـةِ ..  ت مسليةً ا كانَ رمب  ،بالكراتِ  أنا األخرى

  . عبِ لل  ت إىل اخلارجِ عَ ها وأسرَ أمامَ  داجَ وَ  ل كرةٍ ت أو ذَ تحتها وأخَ وفَ 
فعتهـا رَ  .. ت ثقيلـةً أصـبحَ  الكـرةَ  ت أن الحظَـ مـن اللعـبِ  دقـائقٍ  وبعـدَ  
  . ابِ الرت  سرت ودخلها بعضُ قد كُ  صها فإذا بالكرةِ تفح لتَ 

  
 صـديقتها دونَ  رةَ ذت كُ ا أخَ إذ أ  رجِ وشعرت باحلَ  .. ةُ البط  نا خافتِ وهُ 
  .قصدٍ  ومناا دُ سرْ هذا كَ  وفوقَ ..  ئذانٍ است
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دت أت مـا بَـورَ ..  الكـرةِ  ها صـاحبةَ ت صـديقتُ ءَ جـا اللحظاتِ  ويف تلكَ 
  ؟ قلقةً  مابكِ  :فسألتها..  وحرجٍ  قلقٍ  نمِ  ةُ البط  عليهِ 

  .قصدٍ  ن دونَ ولكِ  ،كِ يف حق  لقد أخطأتُ :  ةُ البط  قالتِ 
 ؟ وماذا فعلتِ :ت صديقتها رد  

.. ــا  عــبَ الل  ألجــربَ  زانتــكِ خِ  نْ ِمــ الكــرةَ  هــذهِ  أخــذتُ : ةُ البطــ قالــتِ 
 مِ  سرتْ ها كُ لكن ودَ ين  يينساِحم  أرجوكِ . .  ابُ خلها الرت. 

 كنتُ   أنا دائماً :ت صديقتها رد  شاركِ ن تُ أَ  أمتىن وإنْ ..  بـالكرةِ  عبَ يين الل  
فأنــا ..  دةً جديــ كــرةً   يتــكِ ألعطَ  عــبِ يف الل  برغبتــكِ  قــد أخربتــين نــتِ كُ 

  . الكسرِ  وعلى وشكِ  قدميةً  الكرةَ  هذهِ  أن  أعلمُ 

  
ا خرى وتشاركتَ أُ  وأحضرتا كرةً  معاً  البيتَ  الصديقتانِ  البطتانِ  ودخلتِ 

 عبِ يف الل . 

  
 تبـاعُ إو ..  واجـبٌ  أمـرٌ  الشـيئِ  ن صـاحبِ ِمـ اإلستئذانُ  : فادُ تَ املسْ  رسُ الد 

  .طلبُ نَ  ناا كُ ِمم  على أفضلَ  صلُ حن نا علقد جيَ  األصولِ 
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   كبريٌ   وندمٌ  صغريٌ  خطأٌ 
 مهما كانَ .. طأاخلَ  حبجمِ  الطفلُ  ال يستهنيَ  أنْ   :ةِ القص  منَ  دفُ اهل

.صغرياً 
القريِب  انِ من الدك  املوزِ  لشراءِ  يذهبَ  سعيد أنْ  هامن ولدِ  األم  طلبتِ 

  ..سعيد موزةً  أكلَ  ويف الطريقِ ..  املنزلِ  منَ 

  
   :نفسهِ يف  وقالَ  

 لــنْ ..  القمامــةِ  ةِ إىل ســل  نفســي بالــذهابِ  تعــبَ أن أُ  ن الضــروري هــل ِمــ
  ..مكانٍ  يف أي  القشرةَ  إن رميتُ  صل شيئٌ حيَ 
  .املنزلِ  حنوَ  طريقهُ  وأكملَ ..  البعيدِ  حنوَ  بقوةٍ  املوزِ  ى قشرةَ ورمَ  

 ن موعـدِ عـ سـعيدٍ  ر والـدُ تـأخ  اجلميعُ  الحظَ  الوقتِ  مرورِ  وبعدَ  ويف املنزلِ 
 األبُ  عــادَ  ..ســاعتنيِ  مضــي  وبعــدَ .. اجلميــعُ  وقلــقَ ..  العمــلِ  نَ ِمــ هِ عودتِــ

 اجلميــعُ  فاسـتعجبَ .. ةً جمـرب  سـعيدٍ  والـدِ  ت سـاقُ وكانَـ ،اجلـريانِ  مـع أحـدِ 
 داهُ َهـ مأحـدهُ :  فقـالَ   ،الـذي يف سـاقهِ  الكسرِ  عن سببِ  األبَ  اوسألو 
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،  قــدمي وهــي حتــتَ  ا إال ه َهلــومل أنتبــ ..مــن بعيــدٍ  مــوزٍ  اهللا رمــى بقشــرةِ 
  .دثماحَ  عليها وحدثَ  فانزلقتُ 

    خطئهِ  فداحةَ  على الفورِ  سعيدُ  عرفَ  
   . بمهذ  الغريِ  على تصرفهِ  مَ وندِ  ..باإلعتذارِ  وسارعَ 

  
 َمهمــا  .. جيــُب أْن نبتعــَد عــن التصــرفاِت الغــري مهذبــٍة  : فادُ تَ املْســ رسُ الـد

  .الصغَري َقد يأيت بنتائَج سيئًة كبريةً  ألن اخلطأَ .. كاَنت بسيطًة 
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  غريِ الص  زلِ ـاملن حديقةُ 
 حياولُ  ، بلْ  عجبهُ ال يُ  ن شيئٍ مِ  الطفلُ  رَ ال يتذم  أنْ   :ةِ القص  منَ  دفُ اهل

. أفضلْ  ليصبحَ  هُ حتسينَ 
  

 يف مدينــةِ  صــغريٍ  يف بيــتٍ  معــاً  يعيشــانِ ..  صــديقانِ  أرنبــانِ  وســوادُ  بيــاضُ 
  .. األرانبِ 
 الكبـــــريةِ  إىل احلديقـــــةِ  يـــــومٍ  كـــــل   لـــــذا يــــذهبانِ  ،كثـــــرياً  الزهـــــورَ  بـــــانِ مهــــا حيُ 

 للمنـــــزلِ  نـــــدما يعـــــودانِ وعِ .. هـــــا برائحتِ  واالســـــتمتاعِ   ،الزهـــــورَ  ملشـــــاهدةِ 
 فيـه والشـجرَ  الزرعَ  جـاف  بـرتابٍ  حمـاطٌ  يتهمـا وهـوَ بَ  مـن منظـرِ  نِ ينزعجا

  ..هر وال زَ 

  
  :لبياض فقالَ  ،التعبِ  ببعضِ  يشعرُ  ان سوادُ ك  األيامِ  نَ مِ  يومٍ  ويف صباحِ 

معــك  هابَ الــذ  فأنــا ال أســتطيعُ  ..الكبــريةِ  ديقي للحديقــةِ ذهــب يــا َصــإِ 
  .وأنا متعبٌ  فهي بعيدةٌ  ..وماليَ 

..  هِ صــديقِ  دونَ  للحديقــةِ  الــذهابَ  ال يريــدُ  وهــوَ  املنــزلِ  نَ ِمــ بيــاضُ  خــرجَ 
  :  لسوادٍ  الَ وق للبيتِ  رجعَ ..  ةفكر  ببالهِ  خطرتْ ..  وفجأةً 
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  .فيها معاً  وسنجلسُ  احلديقةَ  حضرُ سأُ  حدي بلْ وَ  للحديقةِ  أذهبَ  نْ لَ 
ول ن َحـــِمـــ األرضَ  رش ..  وجمرفـــةٌ  دلـــوٌ  هُ ومَعـــ مســـرعاً  مـــن املنـــزلِ  وخـــرجَ  

..  املنــزلِ  حــولَ  الصــغريةِ  احلفــرِ  مــنَ  كبــريةً   جمموعــةً   حفــرَ مثُ  ،باملــاءِ  املنــزلِ 
  ..  الزهورِ  لبائعِ  وأسرعَ  هِ يف يدِ  الدلوَ  وأخذَ 
ــــاضُ اشــــرتَ  ــــريةً   جمموعــــةً  ى بي ــــ كب ــــِم  وعــــادَ  ،واألشــــجارِ  الزهــــورِ  تالتِ ن َش
ه ى صـديقَ انتهائـه نـادَ  وبعـدَ   ..مجيلـةٍ  منسقةٍ  بطريقةٍ  املنزلِ  ها حولَ ليزرعَ 
   اجلميلةَ  ى املفاجأةَ ريَ لِ  اً سواد

  
  .ما الصغريِ منزهلِ  ولَ حَ  مجيلةٌ  ةٌ مزهر  حديقةٌ 

 هتمـــامِ يف اإل علـــى التعـــاونِ  بيـــاضُ  ع صـــديقهِ َمـــ واتفـــقَ  اً كثـــري   ســـوادُ  فـــرحَ 
  . ومجيلةً  خضراءَ  ةً ُمزهر بقى تَ  يْ ما كَ هِ حبديقتِ 

  
 ل مـــا ال يُعجُبنـــا لشـــيٍء مجيـــٍل  : فادُ تَ املْســـ رسُ الـــدبالعمـــِل ُميكـــن أْن حنـــو

  .يُعجبنا ويُعجُب اجلميعَ 
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  اخلضارِ  شربةُ 
 وإجيادِ ..  صامِ اخلِ  نْ عَ  بتعادِ اإل على الطفلِ  حتريضُ   :ةِ القص  منَ  دفُ اهل

 األطرافِ  رضي مجيعَ يُ  حل.
  

  
  

 العشـاءِ  طعـامَ  م تعـد ت والدُ كانَ   حيثُ  املطبخَ  وسعادُ  وهندُ  أمحدُ  دخلَ 
 .  

  : هِ لوالدتِ  أمحدُ  قالَ 
  .واخلبزِ  مع السلطةِ ..  لى العشاءِ عَ  قرعٍ  ا شربةَ ي لنَ تعد  أنْ  ماما أريدُ 

  :  هندُ  قالتْ 
  . اجلسمَ  طُ وينش  للنظرِ  مفيدٌ  فهوَ  ،اجلزرَ  أنا أريدُ .. ياماما ال 
  : وقالت  األم  حكتِ ضَ  

  ؟ ماذا تريدينَ  ياسعادُ  وأنتِ 
  : سعادُ  قالتْ  

 الدجاجِ  رقَ مَ  أنا أحب  .. سآكلُ ولكين   فما..  يه أنتِ ماتعد  لنا  يهِ تعد
  . لذيذٌ  دائماً 
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 قالت األم :  
م ناديكُ ي سـأُ وبعـد انتهـائِ  ،م والعبـوا قلـيالً رفتكُ إىل ُغـإذهبوا إذن .. حسناً 

..  
 املفاجـأةُ  تِ وكانَ  ،العشاءِ  على مائدةِ  األسرةُ  اجتمعتِ  ساعةٍ  نصفِ  بعدَ 
 أن  ِبــــالقرعِ  خضــــارٍ  شــــربةَ ..  واحــــدٍ  ت يف صــــحنٍ م مجيعهــــا كانَــــطلبــــا 

 عشــاءٍ  نــاولوا وجبــةَ وتَ  الثالثــةُ  األطفــالُ  ضــحكَ ..  الــدجاجِ  رقِ وَمــ واجلــزرِ 
  .. لذيذة 

  
 ْأي ُميكن أْن َجنَد حًال جيمـُع أْفكارنـا  : فادُ تَ املسْ  رسُ الدإن اْخَتلفنا يف الر

  .ويُرضي اجلميعَ 
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  اليضيعُ  املعروفُ 
.اخلريِ  علِ على فِ  الطفلِ  شجيعُ تَ   :ةِ القص  منَ  دفُ اهل

  

  
  عــبِ لل  مســاءٍ  ا يف كــل رجــو خيَ  أنْ  العامــةِ  احلديقــةِ  يف شــارعِ  األطفــالُ  عتــادَ إ

 ن حتـتِ ِمـ عـوا صـوتاً مسَ ..  م يلعبـونَ وُهـ األيـامِ  نَ مِ  ويف يومٍ ..  يف احلديقةِ 
ن  ِمـعـاِين يُ  صـغريٌ  كلـبٌ   ا بـهِ وإذَ  ..الصـوتِ  مصـدرِ  معرفـةِ كضوا لِ َر  ،شجرةٍ 

 بعــــدَ  ولكــــنْ  الكلــــبِ  ســــاعدةِ علــــى مُ  األطفــــالُ  اتفــــقَ ..  واجلــــوعِ  عــــبِ الت 
 بــأمرِ  والديــهِ  وأخــربَ  هِ إىل بيتــ طفــلٍ  كــل   أســرعَ .. م هِ مــن أهــالي ســتئذانِ اإل

عضهم وبَ  ،طعاماً  هم حيملُ بعضُ  األطفالُ  رجعَ  قصريةٍ  فرتةٍ  وبعدَ  ،الكلبِ 
..  بيطـــريٌ  و طبيــبٌ ذي ُهــالــ ع والــدهِ َمـــَء نهم جــاِمــ وطفــلٌ  شــراباً  حيمــلُ 

 الطعـــــامَ  األطفـــــالُ  وقـــــدم لـــــه ،راحـــــهُ اوى جِ ودَ  الكلـــــبَ  الطبيـــــبُ  حـــــصَ فَ 
ـــ ..لشـــرابَ وا ليقضـــي فيـــه الليـــلَ  يف احلديقـــةِ  لطيفـــاً  زوا لـــه مكانـــاً وجه .. 

 ــــ متامــــاً  فيَ ُشــــ إىل أنْ  يوميــــاً  بالكلــــبِ  يف األعتنــــاءِ  األطفــــالُ  واســــتمر ن ِم
  .جراحهِ 
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 ينــبحُ  كلــبٍ   علــى صــوتِ مــن النــوِم  اسُ النــ يــايل اســتيقظَ مــن الل  ويف ليلــةٍ 
 تِ وكانَــ.. ري عرفــوا مــا الــذي َجيــم ليَ نــازهلِ رجــوا مــن مَ وخَ  ..شــديداً  نباحــاً 

 ن املنطقـةِ َعـ غريـبٍ  برجـلٍ  أمسـكَ  وقـدْ  هُ نفَسـ دوا الكلبَ جَ وَ  أنْ  فاجأةُ امل
 بعـضُ  أمسكَ ..  املنازلِ  أحدِ  سرقةَ  اولُ حيُ  كانَ   هُ عرفوا أن  األهـايل بـالل ص 

  . إىل الشرطةِ  ذوهُ وأخَ 
 لبُ ا الكَ أم  

  
 صديقَ  وأصبحَ  ،العامةِ   احلديقةِ يف مجيالً  صغرياً  نعوا له بيتاً قد صَ فَ 

  . وصغاراً  كباراً   اجلميعِ 

  
 َمن يَفعُل خرياً َجيُد خرياً  : فادُ تَ املسْ  رسُ الد.  
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   العائلةِ  معَ  تفاحٍ  وجبةُ 
.لِ األكْ  يف للتشاركِ  العائلةِ  إىل انتظارِ  الطفلِ  دعوةُ   :ةِ القص  منَ  دفُ اهل

  

  
  

 ةِ وعلـى طاولـ ليأكلـُه، املطـبخِ  نَ ِمـ شـيئاً  يأخـذَ  أنْ  فأرادَ  باجلوعِ  مسريُ  شعرَ 
   .شهي ال احِ تف سلًة ِمَن ال َرأى املطبخِ 

 قالَ  وعندها، هناك يأُكَلهاي كَ  هِ لغرفتِ  تفاحةٍ  خذِ أيف  رَ فك:  
  .أوالً ماما  سأسالُ ال 

   :اال هلَ وقَ  هِ لوالدتِ  على الفورِ  وذهبَ 
  .آلكَلها طبخِ امل نَ مِ  تفاحةً  خذُ آ هلْ  ..جائعٌ  أنَاماما 
   :هم أُ له  قالتْ 

ـــأنلِ  فـــاحَ الت  عـــددتُ أنـــا أ ي َكـــ  ختـــكَ أُ و  ونـــادي والـــدكَ  ذهـــبْ إ ..ه معـــاً كَل
  .كلوا معناأي
 نـــدها قـــالَ وعِ  واحلـــديثِ  األكـــلِ يف  اجلميـــعُ  أدوبَـــ التفـــاحَ  م األُ  حضـــرتِ أو 

   :مسري يف نفسهِ 
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 جلــسَ أ أنْ  حـب أنــا أف ،التفاحـةَ  خــذَ آ أنْ  مامــا قبـلَ  لتُ أسـ أنْ هللا  احلمـدُ 
 .معاً  لِنأكلَ ليت ع عائِ مَ 

  
 مشــاركُة العائلــِة يف الطعــاِم جيعــُل وقــَت الوجبــِة أكثــَر  : فادُ تَ املْســ رسُ الــد

  .متعةً 
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   سنةٍ اثنيت عشرَة إىل  مثاِن سنواتٍ من 

أن  كنـــكَ ذا ميُ لِـــ..  والكتابــةِ  القـــراءةِ  مَ علــتَ  د بـــدأَ قَــ الطفـــلَ  وأن  د البُــ ذا العمـــرِ يف َهــ
..  ولطيـــفٍ  محـــيمٍ  بوقـــتٍ  عا معـــاً ســـتمتِ وتَ  ..لـــه حَ وتصـــح  ..لـــكَ  ليقـــرأَ  هِ جبـــوارِ  جتلـــسَ 

  .  هِ جبانبِ  وجودكَ  بأمهيةِ  شعرَ وتَ .. هِ بإجنازِ  فيه أمامكَ  فتخرِ يَ 
 قُ واهللا املوف  

  :قصص هذه اموعة

  .ريدُ ما نُ  نصنعُ  بالعقلِ 
 عال تتسر.  
  .إتالفٌ  اإلسرافُ 

  .الرفيقِ  تيارُ خإ
  . الّتاجَ  ريدُ أُ 

 .املغرورةُ  السحابةُ 

  .عبُ الص  القرارُ 
  .تكافلٌ  احلياةُ 

  .زهةَ النـ  ذا خسرتُ هلِ 
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   ريدُ ما نُ  صنعُ نَ  بالعقلِ  
تشجيُع الطفِل على التفكِري واستثماِر اإلمكانياِت   :ةِ القص  نَ مِ  دفُ اهل

تاحةِ 
ُ
.امل

ما أ  حيثُ ..وعادلُ  عالءُ  ختهِ أُ  إىل ابَين  سامي باستغرابٍ  دُ السي  نظرَ 
 ..والبهجةِ  املرحِ  نَ ما مِ عادِ  على غريِ  هادئنيِ  منيِ متجه  يبدوانِ  اليومَ 

  : ما دوءٍ ما وسأهلَ نهُ ي مِ سامِ  دُ السي  قرتبَ إ
   !واملشاكسةُ  واملرحُ  النشاطُ  أينَ ،ماكُ عهدي بِ  على غريِ  اليومَ  ماكُ مابالُ 

 مهـــمٍ  لشـــيئٍ  حمتاجـــانِ  يـــا خـــايل حنـــنُ  بصـــراحةٍ :  فـــورِ عـــادل علـــى ال رد، 
  مبصــــاريفَ  أيب حمكومــــةٌ  فميزانيــــةُ .. هُ تــــوفريَ  والــــدنا ال يســــتطيعُ  أن  ونعلــــمُ 
  .. ثقلها باملزيدِ نُ  حي أنْ ونستَ  ،كثرية
  .نا كأقرانِ   مهمةٍ  ألغراضٍ  حنتاجُ  حننُ  الوقتِ  ويف ذاتِ :  عالءُ  وقالَ 

  اذا؟مَ  مثلُ  مهمةٌ  أغراضٌ  :قال السيد سامي 
 قائالً  عالءُ   بادرَ مثُ  ،يف اإلجابةِ  د الولدانِ ترد  :  

لـــدينا  يكـــونَ   أنْ نتمـــىن  وكـــمْ ، نـــا للرســـمِ مـــدى حب  تعلـــمُ  أنـــتَ .. ياخـــايل 
 اســاتُ فكر ..  ومتنوعــةٍ  كبــريةٍ   رســوماتٍ  ن رســمِ ِمــ نَ لنــتمك  بســيطٌ  مرســمٌ 
  .ال تكفي لذلكَ  الرسمِ 
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نـا يف منزلِ  واسعةً  حجرةً  منلكُ  حننُ  ..ياخايل هذا فقطْ  ليسَ  :ادل عَ  قالَ 
 هـــا فارغـــةٌ ، لكن  ومشاعـــةُ  ينا ســـريرانِ لـــدَ  يكـــونَ  بـــأنْ  حنلـــمُ  ،أثـــاثٍ  مـــن أي 

 وســـتارةٌ  ،علـــى اجلـــدرانِ  حتـــفٍ  ورفـــوفُ  ،نـــاتبِ لكُ  صـــغريةً  ومكتبـــةً  ،مالبـــسٍ 
  . على النافدةِ 

 نَ ِمـــــ يسَ ن لَــــمــــا ، ولِكــــكُ حق  نْ ذا ِمــــَهــــ : ســــامي وقــــالَ  دُ الســــي  ابتســــمَ 
 هذِه األشياء  تشرتيا روري أنْ الض كل .  
  ؟ إذاً  اذا نفعلُ مَ  :عادل  قالَ 

   :فكر اخلاُل قليًال مث قالَ 
 خلـــفَ  رأيـــتُ ..  األغـــراضُ  رتِ تـــوف  بأيـــدينا إنْ  مـــا حنتـــاجُ  نعَ ُصـــ نســـتطيعُ 

ــــ جمموعــــةً  املنــــزلِ  ــــ ةِ املرميــــ اخلشــــبِ  ن قطــــعِ ِم  ومعهــــا بعــــضُ  ،ا فائــــدةٍ دوَمن
مـــا  صـــنعَ  نســـتطيعُ ..  الفارغـــةِ  ةِ اخلشـــبي  والصـــناديقِ  الســـميكةِ  نِ األغصـــا
  .منها  تريدانِ 

  !ايل ؟يا خَ  حقاً :  هِ على وجهِ  والدهشةُ  عالءُ  ساءلَ تَ 
  :اخلالُ  قالَ 
 حضــرُ سأُ  ذلكَ حــا بِــمسَ  نْ إ.. ما يكُ ن والــدَ نا ِمــســتأذِ إ: يت طَلــعُ  يــومُ  غــداً 

  . معاً  لنعملَ  الباكرِ  باحِ الص  نَ مِ  آيتوسَ  ..والطالءِ  جارةِ الن  ةَ د عي عِ مَ 
ــ بحتِ ايل أْصــالتــ ويف اليــومِ  ــ احةُ الســ للمنــزلِ  ةُ اخللفي جنــارةٍ  ا ورشــةُ وكأ.. 
  .عامِ الط  جباتِ وَ  أو ،الصالةِ  وقتَ  ال ختتفي إال  والقص  الطرقِ  وأصواتُ 

  لةِ العائ أفرادِ  جميعَ  هشتْ دْ التي أَ  المفاجأةُ  تِ كانَ   ..وفي المساءِ 
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 ،صـــــغريةٌ  ومكتبـــــةٌ  ،واســـــعٌ  ومرســـــمٌ  ،مالبـــــسٍ  ومشاعـــــةُ  ،لطيفـــــانِ  ســـــريرانِ 
 املنـزلِ  جـرِ حُ  ومجيـعِ  لـدينِ الوَ  جرةِ كفي حلُِ تَ  احلائطيةِ  فوفِ الر  نَ مِ  وجمموعةٌ 

.  

  
  .. هِ وجمهودِ  كرتهِ ى فِ علَ  روهُ وشكَ  ،الرائعُ  مُ خباهلِ  سرةُ األُ  حتفلتِ إ

  :  بتسمةً مُ  األم  وقالتِ 
 ةِ اخللفي  احةِ الس  ونظافةُ ..الدِ األوْ  جرةِ حلُِ  أثاثٌ .. واحدٍ  حبجرٍ  نِ صفوراعُ 

 .للمنزلِ 

  
 أْن َنشــِرتَي َمجيــَع أْشــيائِنا جــاهزًة   : فادُ تَ املْســ رسُ الــد ــروريلَــيَس ِمــَن الض

َفِمـــن املمتـــِع أْن َنصـــنَع بَعـــَض أغراِضـــَنا ِمـــن أْشـــياَء قدميـــًة .. ِمـــَن الســـوِق 
  .ناَء َعْنها ُميكُن اإلسِتغ
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   عْ سر تَ ال تَـ 
. جولةٍ عَ  أحكامٍ  إصدارِ  دمِ على عَ  الطفلِ  ربيةُ تَ   :ةِ القص  منَ  دفُ اهل

  

 ، وذاتَ  فنـانٌ  مـاهرٌ  رسـامٌ  البلـدةِ  لكَ يف تِ  ، وكانَ  بلدةً  كمُ حيَ  لكٌ مَ  كانَ 
 امِ رسـ نْ ِمـ هديـةً  لـكَ  محـلُ أَ : وقـال لـه  يهِ عل امللكِ  حراسِ  أحدُ  دخلَ  يومِ 
  . مسافراً  ها وغادرَ ركَ تَ  ..لدةِ البَ 
ــوعِ  ــ بــارةٌ دها عِ َجــوَ  ةَ اهلديــ امللــكُ  تحَ نــدما َف  نٌ ملــو  امللــكِ  لعــرشِ  لوحــةٍ  نْ َع
 اً باب عليهِ  د وضعَ ، وقَ  األخضرِ  ونِ بالل.  

ـــ وراءَ  هُ جنـــدَ  وأرســـلَ .. شـــديداً  غضـــباً  امللـــكُ  غضـــبَ فَ  هِ إلحضـــارِ  امِ الرس.. 
 يـفَ كَ : ديدٍ َشـ ضـبٍ غَ   حالـةِ ِيف  هوَ وَ  امللكُ  هُ لَ  قالَ  امُ الرس  ضرَ ندما حَ وعِ 
  ! على العرشِ  وضوعةٌ مَ  خشبٍ  طعةُ نا قِ أأ.. ؟ البابِ يهي بِ شبِ لى تَ عَ  أُ رُ جتَ 
 بـاللونِ  العـرشَ  تُ أنا رَمسـ.. ! ذاك هِيت وحَ لَ  رُ فس تُ  وملَِ :سامُ الر  ندها قالَ وعِ 

خلنـا حيـاَة الرغـِد دَ اللـه ن خِ الـذي ِمـ البـابُ  كَ ذا أنـِـ وأقصـدُ ، األخضرِ 
  . بيعِ والر  ة والرخاءِ اجلن  هو لونُ  األخضرُ  ونُ فالل ..   والرخاءِ 

 كَ بِـ نا نرتاحُ ، أي أن  احةُ عين الر يَ  لوسُ واجلُ  ..اجللوسِ  هو مكانُ  العرشُ و  
  . وترتاُح بِنا

. آمناً  يرحلُ  ركهُ وتَ  امِ س الر  نِ عَ  امللكُ  ىعفَ فَ 
  حكامَ األَ  صدرُ تُ  نْ أَ  قبلَ  لْ سأَ إِ  : فادُ تَ املسْ  رسُ الد.   
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  اِإلسراُف ِإتالفٌ 
  . املياهِ  درِ هَ بأضراِر  الطفلِ  تعريفُ   :ةِ القص  منَ  دفُ اهل

 اخلــريِ  لفعــلِ تعــاوم بِ  انهُ ك ُســ فَ رِ ُعــ يف شــارعٍ  يســكنُ  نٌ زِ تــمُ  رجــلٌ  حامــدُ 
 بعـــدَ  بيـــتِ إىل ال حامـــدُ  رجـــعَ  امِ األيـــ نَ ِمـــ يف يـــومٍ ..  صـــالحِ وســـعيهم لإلِ 

 ئونِ يف ُشـ يتناقشـونَ  حيثُ  ،ارعِ الش  رجالِ  معَ  ةِ سبوعي األُ  هِ لستِ جَ  انقضاءِ 
  . أفضلٍ  حياةٍ  قيقِ حتَ  أجلِ  نْ مِ  علهُ فِ  كنُ وما ميُ  ،همارعهم وأبنائِ شَ 

  
  

 "مجيلـة" هُ وجتُـزَ  ظتـهُ ذا مـا الحَ وَهـ ،هنِ الـذ  شاردُ  وهوَ  البيتَ  حامدُ  دخلَ 
  :ا هلَ  الَ فق ببِ عن الس  هُ فسألتْ 

 ن أمرِ مِ  يامجيلةُ  بٌ عجِ ستَ  مُ إين  تهي نْ ما يَـ  رعانَ سُ .. نا نزلِ يف مَ  املياهِ  انِ خز
 سرِ ن األُ رينا مِ غَ  أن  غمَ رُ  ،قطْ فَ  أيامٍ  يف ثالثةِ  انَ اخلز  كُ ستهلِ نَ  نُ حنَ .. !

ن عَ  قل ما ال يَ نا لِ زانِ خَ  مثلُ  خزانٌ  كفيهمُ يَ  ا يف العددِ من   األكثرَ ىت حَ 
 أيامٍ  ةِ ست ..  

 يلةُ ت مجَ فرد :  
 أن  ببُ ون الس كُ د يَ قَ .. ببو الس ا هُ ري مَ لكين ال أدْ  ذا غريبٌ عم هَ نَ 

 لؤهُ منَ ندما عِ  هِ بأكملِ  ئُ تلِ الميَ  انَ اخلز .  
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 حامدُ  رد  :  
  .. مرةٍ  يف كل  انِ اخلز  متالءِ إإىل  شريُ تُ  ةً عالمَ  ناكَ هُ  أن  علمنيَ تَ  أنتِ 

  . ستمرةً مُ  مازالتْ  حامدَ  وحريةُ ..  يلةُ مج تتْ سكَ 
وهلــذا  امليــاهِ  يف صــرفِ  أســرتهِ  أفــرادِ  طريقــةَ  مراقبــةَ  حامــدُ  رَ قــر  تفكــريٍ  وبعــدَ 

 سـببِ  ملعرفـةِ  كافيـةً   هـا تكـونُ عل  أيـامٍ  لثالثةِ  من عملهِ  إجازةً  أخذَ  الغرضِ 
  .مشكلتهم 
 ،اإلفطـارِ  لِ وتنـاوُ  ،ةِ للصال اجلميعُ  استيقظَ  اإلجازةِ  ل أيامِ أو  ويف صبيحةِ 

 حامــــدُ  هُ الحظَــــ شــــيئٍ  لُ وأو  صــــوتَ  أن  مــــن الصــــنبورِ  بقــــوةٍ  امليــــاهِ  قِ تــــدف 
 ن لِكـــ: يف نفســـهِ  حامـــدُ  فقــالَ ..  للوضـــوءِ  األوالدِ  دخـــولِ  أثنـــاءَ  الينقطــعُ 
  . أيامٍ  يف ثالثةِ  بأكملهِ  اناً خز  تهلكَ ن يسْ ي ألَ كفِ هذا ال يَ 

 اغلِه،إىل مشــــ كــــل   اجلميــــعُ  انصــــرفَ  فطــــارِ اإل مــــن وجبــــةِ  اإلنتهــــاءِ  وبعــــدَ 
 بعـــضَ  ومكـــثَ  بـــاملطبخِ  أوالً  مـــر  ..ةٍ تفقديـــ جبولـــةٍ  للقيـــامِ  حامـــدُ  وـــضَ 
قــد  أــا  أحيانــاً  والحــظَ  ،الغــداءِ  إلعــدادِ   تتهيــأُ وهــي  مــع مجيلــةَ  الشــيءِ 

 مــــن امليــــاهِ  كبــــريةً   كميــــاتٍ   وتســــتهلكُ  ،داعٍ  دونَ  ة مفتوحــــةً فيــــى احلنَ تنَســــ
 سـعدٌ  ابنـه األكـربُ  جـاءَ  مع زوجتـهِ  مكوثهِ  وأثناءَ  ،والفواكهِ  ضارِ خلُ ا لغسلِ 
  :  وقالَ 

  ؟هابغسلِ  يل أتسمحُ ..للتنظيفِ  حتتاجُ  والسيارةُ  إجازةٍ يف  اليومَ  أيب أنتَ 
..  ارةِ السـي  يف غسيلِ  طريقتهِ  معرفةِ رصيت لِ ذه فُ هَ : يف نفسهِ  حامدُ  فقالَ  

 على الفورِ  حامدُ  رد :  
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ـــ.. ها ســـلِ يف غَ  ســـاعدكَ ا سأُ هيـــ ـــ قُ وســـأحلْ  نفســـكَ  ز أنـــتَ جه ـــ كَ ِب ى عَل
  .الفورِ 

 كبـريةً   كميـةً   أحضـرَ  قـدْ  هُ وجـدَ  سـعدٌ  ريى مـاذا أعـد لِـ الوالدُ  ندما ذهبَ وعِ 
  . على السيارةِ  بغزارةٍ  املاءِ  ضخ بِ  وبدأَ  هِ امليا خبرطومِ  وأمسكَ  من الصابونِ 

  
  : بقولهِ  األبُ  فبادرَ  

 نسـبحُ  إىل بركـةٍ  املنـزلِ  ل حديقـةَ هـذه سـتحو  كَ بطريقتِ  ..يا سعدُ  اما هذ
 دونَ  سـيارةٍ  غسـلُ  ميكـنُ  كيفَ   وسأريكَ  اً دلو  أحضرْ  ..واجلريان فيها حننُ 

  .واحدٍ  ماءٍ  من دلوِ  ك أكثرَ ستهلِ أن نَ 
 مـاءٍ  وا بسـاقيةِ ئـفوج وتلميِعهـا السـيارةِ  من غسـيلِ  وابنهِ  األبِ  انتهاءِ  وبعدَ 
 ــــةً  احلديقــــةِ  هــــا يف منتصــــفِ طريقَ  تشــــق ــــةِ  آتي ــــابِ  مــــن ناحي  اخلــــارجي  الب

 رضَ أ فُ تشـطِ  مجيلـةَ  أن  فوجـدَ  ..مْصـَدرهالـريى  حامـدٌ  أسرعَ  ، للمطبخِ 
  . الغداءِ  طعامِ  من إعدادِ  نتهتْ إأن  بعدَ  املطبخِ 

  :  حامدُ  ندها قالَ وعِ 
يف  النتهيتُ  هُ مكانَ  لو كنتُ ..  أيامٍ  يف ثالثةِ  انُ اخلز  يَ نتهِ أن يَ  تغربُ سْ أ

  .  ساعاتٍ  ثالثِ 
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م ما ى هلَُ وحكَ  املنزلِ  يف صالةِ  أسرتهِ  أفرادَ  حامدُ  مجعَ  وعلى الفورِ 
 ه من أولِ أن  وكيفَ  ..إجازةً  يأخذُ  الذي جعلهُ  ببُ والس  ..معهُ  حصلَ 

 م مضارَ هلَُ  وشرحَ ..  عنهُ  يبحثُ  ما كانَ  حلقيقةِ  لَ توص  يف اإلجازةِ  يومٍ 
على   فيهِ  يندمُ  يت وقتٌ سيأْ  يف أي شيئٍ  فَ املسرِ  أن  وكيفَ  اإلسرافِ 

  :مهلَ  وقالَ ..  تبذيرٍ  حلظةِ  ل كُ 
 ملِ العـا    شـعوبِ  نْ فغرينـا ِمـ ذبةِ ـالعـ افيةِ الصـ ياهِ امل رةِ ـبوف ننعمُ  ا حننُ كن   إنْ 
 عكـــــرةٍ     علـــــى ميـــــاهٍ  للحصـــــولِ  كبـــــريةٍ   افاتٍ ـمســـــ قطـــــعِ لِ  ونَ يضـــــطر  قــــدْ 

 اهللاِ    حــــدوا نعمــــَة◌َ فــــال جتَ ..  اهللا علــــى النعمــــةِ  دونَ مَ ـلوا وحيــــيســــتعمِ 
.املسرفنيَ  ال حيب  فاهللاُ  االستخدامِ  وسوءِ  بالتبذيرِ 

  
 تعاىل رضى اهللاَ وَال يُ ..  النعمةَ  ضيعُ يُ اإلسراف  : فادُ تَ املسْ  رسُ الد.  

  
  
  
  
  



 سنابل في أرض خصبة

٦٠ 
 

  فيقِ الر  ختيارُ إ
  

 ندَ عِ  احلذرِ  أخذُ  املهم  منَ  هُ أن  الطفلُ  يعرفَ  أنْ  : ةِ القص  منَ  دفُ اهل
  .حاباألصْ  اختيارِ 

  
ر ال تكثِ  ها بأنْ إقناعَ  حياولُ ..  هدايةَ  ابنتهِ  معَ  أمحد جالساً  دُ السي  كانَ  

ملــــا  هــــا، وذلــــكَ مبفردِ  إن كانــــتْ  وخاصــــةً  هــــا ســــعادُ زميلتِ  مــــعَ  مــــن البقــــاءِ 
مل  هدايــةَ  ولكــن ..  ذميمــةٍ  وأخــالقٍ  ئةٍ ســي  ن ســلوكياتٍ ليهــا ِمــعَ  هُ الحظَــ

  . الطباعِ  سيئةِ  ها لفتاةٍ الطتِ طر خمُ قتنع ِخب تَ 
 ..علــى الطاولــةِ  ني مــن احلليــبِ مــا لكــوبَ تناوهلِ  أثنــاءَ  احلــديثُ  ذلــكَ  كــانَ   

 أن  األم  نـــا الحظـــتِ وهُ .. الليمـــونَ  تعصـــرُ  تْ الـــيت كانَـــ مـــن األم  بـــالقربِ 
 فقالـتِ .. هدايـة  اها يف كوبِ إحدَ  ودخلتْ  تناثرتْ  يمونِ الل  نَ مِ  قطراتٍ 

 على الفور  األم :  
  .احلليبِ  يف كوبِ  ليمونٍ  قطرةُ  سقطتْ ..  ياهدايةُ  عفواً 
 ت هدايةُ فرد  :  

  . بأكملهِ  يف كوبٍ  رَ ولن تؤثـ  واحدةٌ  قطرةٌ  يَ هِ ..  مهم هذا غُري 
.  جـةِ يف الثال  وضـعيهِ  ذا الكـوبَ ي هَ غط .. هداية :  وقالَ  الوالدُ  ابتسمَ  

  . لتشربيهِ  آخرَ  ري كوباً وأحضِ 
  . ها والدُ  ما طلبهُ  تْ ذنف  ذلكَ  ومعَ ..  الطلبَ  ةُ هداي تْ استغربَ  
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  :هلداية  الوالدُ  قالَ .. ايلالت  ويف اليومِ 
  ؟األمسِ  الليمونِ  قطرةُ  فيهِ  الذي سقطتْ  احلليبِ  كوبُ   أينَ .. هداية 

  .يب ه ياأَ ريدُ تُ  وهلْ  : هدايةُ  قالتْ 
  . ريهِ أحضِ نعْم  :قالَ 
، شارك يف شـرابهِ ا لنتَ هي  : هلا قالَ ..  الكوبِ  معَ  هدايةُ  ضرتْ ندما حَ وعِ 
  . بدئي أنتِ إِ 

 حـىت  قتـهُ تذو  وما أنْ  كوبِ ال اولِ لتن سارعتْ   احلليبِ حميب  نْ مِ  هاوباعتبارِ 
  :التقَ 

  . زعجٌ مُ  طعمٌ .. ؟ذاخخخخخخخخخخخخخخخخ ما هَ 
  :الدها هلا وَ  فقالَ 

ـــ كـــامالً   كوبـــاً   أفســـدتْ  يمـــونِ الل  نَ ِمـــ واحـــدةٌ  قطـــرةٌ  ..رأيـــتِ أَ   احلليـــبِ  نَ ِم
 ا الوقتُ ◌ِ  ندما طالَ عِ  النقي  .. َع َمـ الـكِ حَ  يكـونَ  شى أنْ ذا ما أخْ وه

  .امِ األي  رورِ ع مُ ا مَ ي ِ رِ تأث تَ  ى أنْ أخشَ ..  سعادُ  زميلتكِ 
  : التْ ها وقَ والدِ لِ  وابتسمتْ ..  رسَ الد  دايةُ همت هِ نا فَ هُ 
عهـا لي مَ عـامُ يف تَ  حـاولَ أُ  ، وأنْ حريصـةً  أكونَ  أنْ  دكَ عِ وأَ  ..اأيبيَ  ركَ شكُ أَ 

.. مـياليت يت وزَ َمـعل مُ  مـعَ  يف ذلكَ  عاونَ أتَ  ، وأنْ نِ حس الت  وَ حبها حنَ أسْ  أنْ 
ري مـا َجيـ نْ َعـ أوًال بـأولٍ  كَ ربِ أخْ ، وَسـ  بالتوفيقِ ِيل  دعوَ تَ  أنْ  نكَ مِ  طلبُ وأَ 
  .ينها نا وبَ ينَ بَ 
  : وقالَ  هُ ابنتَ  األبُ  تضنَ حْ إِ 
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 عاكِ ورَ  اهللاَ  قكِ وف .  

  
 ُر بأصــدقائِه ، فيجــب أخــُذ احلــذر مــْن  : فادُ تَ املْســ رسُ الــداإلنســاُن يتــأثـ

  ..  لق السيْئ  أصحاِب اخلُ 
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  ... الّتاجَ  أريدُ 

  
يف  اإلسرافِ  وعدمُ  ،دوءٍ  األكلِ  تبيني أمهيةُ    :ةِ القص  منَ  دفُ اهل

  .الطعامِ  التهامِ 
 ويف ذاتِ  ..يـومٍ  كـل   مسـاءَ  ةِ العام  عبوا يف احلديقةِ يلْ  أنْ  احلي  أوالدُ  إعتادَ 
 صـــل الفـــائزُ حيَ  الســـريعِ  يف األكـــلِ  قيمـــوا مســـابقةً يُ  لـــى أنْ اتفقـــوا عَ  مســـاءٍ 

ـــ ملـــكِ  لـــى تـــاجِ يهـــا عَ فِ  راهةِ الش .. بـــأنْ  هلـــذا اليـــومِ  األوالدُ  واســـتعد  فقـــوا ات
 ،هــــاعلــــى التهامِ  الــــيت سيتســــابقونَ  الطعــــامِ  أصــــنافِ  لتــــوفريِ  علــــى طريقــــةٍ 

  . وحددوا يوَم اجلمعِة موعداً للمسابقةِ  وَتعاونوا يف ُصنِع التاِج،
 نيَ املتسـابق عـددُ  وكانَ  ..يف احلديقةِ  األوالدُ  واحتشدَ  جلمعةِ ا مساءُ  وجاءَ 
  . لألكلِ  ديدِ الش  بهمُ ِحب  املعروفنيَ  األوالدِ  نَ مِ  عشرةً 

هاتفـِه علـى  ى مكاملـةً الـذي تلقـ أسـعدُ  يقـفُ  كانَ   املتفرجنيَ  ويف صفوفِ 
 بِ بــــا أمــــامَ  يف انتظــــارهِ  ووالدتــــه هأخــــربُه ِفَ◌يهــــا أنــــ ،ن والــــدهِ ال ِمــــنقــــال

  . هِ عم  إىل بيتِ  مجيعاً  دعوونَ م مَ أل  احلديقةِ 
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 بدأتْ  يا أيب املسابقةُ  نْ ولكِ  : أسعدُ  رد  سـامصـديقي حُ  فوزَ  عُ وأنا أتوق، 
  .. التاجَ  استالمهِ  حلظةَ  تَ أن أفو  وال أريدُ 

ـــولِكـــ:  األبُ  قــالَ  أوصـــاكَ  فقـــدْ  ،ر حتُضـــملَ  إنْ  نــكَ مِ  سيغضـــبُ  كَ ن عم 
  .احلضورِ  رةِ بضرو  منُذ أيامٍ 

 عَ  غضبَ أُ  لنْ و  يف احلالِ  أنا قادمٌ .. حاضر ياأيب  : أسعدُ  رد ي م.  
 عَ وكمـا توقـ..  والتشـجيعِ  حكِ والضـ احلمـاسِ  نَ ِمـ يف جو  املباراةُ  وسارتِ 

  . ة للشراهِ  ملكاً  جوتو  ،لِ األو  الرتتيبِ  على حسامٌ  لَ حتص ..  أسعدُ 
 عَ َمـ وأكملَ  من أصدقائهِ  اهلاتفِ  عربَ  ملباراةِ ا رف نتيجةَ عَ  فقدْ  ا حسامُ أم 

  . ولطيفةً  سعيدةً  أمسيةً  أسرتهِ 
  : لهُ  تقولُ  حسامٍ  ن والدةِ مِ  مكاملةً  ى أسعدُ ايل تلق الت  اليومِ  يف صباحِ 

 ع كُ نا مَ إىل منزلِ  رَ حتضُ  أنْ  نكَ مِ  يطلبُ  حسامَ  إن أصدقائهِ  ل .  
 االحتفـالَ  يريـدُ  وأنـهُ  البـد   نفسـهِ يف ه قـالَ ولكنـ ..الطلبَ  أسعدُ  استغربَ 
  . اجِ لى الت عَ  صولهِ حُ  مبناسبةِ 

 : يف إســـتقباهلْم قائلـــةً أســـعد  والـــدةَ  أن  األوالدُ  وجـــدَ  حســـام وفـــي بيـــتِ 
 قليلٍ  يت بعدَ يأْ سَ  حسامُ  ..لوا للصالةِ تفض.  

 تــــاجُ  وعلــــى رأســــهِ  حســــامُ  ظهــــَر هلـُـــم..  األوالدِ  مجيــــعُ  حضــــرَ  أنْ  وبعــــدَ 
 والـدهِ علـى  ُمسـتِنداً  علـى السـريِ  قـادراً  بالكادِ  كانُ   نهُ أَ  املفاجأةُ ، و ةِ الشراه

  :  وقالَ  اجلميعِ  أمامَ  حسامُ  وقفَ ..األكرب يهِ وأخ
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  مْ وَكـ ،راهةِ الشـ علـى تـاجِ  لتُ حتصـ األمسِ أين بـ تم تعرفـونَ قائي أنْـيا أصـدِ 
ه يف هــــذِ  ولكـــين ..  األوالدِ  علـــى مجيـــعِ  فـــزتُ  وقتهـــا بـــأنْ  ســـعيداً  كنـــتُ 

 أرى  حظةِ الل ِمنُكم  عادَ  فقدْ ، م مجيعاً بينكُ  الوحيدَ  رَ اخلاسِ  كنتُ   أين كل
ــ..  هِ أســرتِ  بــني أفــرادِ  ويــنعمَ  تهــا فــوراً بيعَ لطَ  هُ حياتُــلرتِجــَع  إىل منزلــهِ  أنــاا أم 

لــت علــى قِ ديت نُ ِعــيف مَ  شــديدةٌ   آآلمٌ تــِين  دامهَ حــىت  للمنــزلِ  دتُ ُعــ مــا أنْ فَ 
 والقيـئِ  ن اآلالمِ عـاين ِمـأُ  يـهِ لهـا فِ كُ   ةَ الليلَـ ضـيتُ فى الـذي قَ تشْ رها للمسثْ إِ 

ـــزاحُ  بســـببِ .. واألســـهالِ  ـــ مِ الت واجلهـــدُ  ،يف بطـــِين  الـــذي حصـــلَ  ديدِ الش 
  . أو شفقةٍ  رمحةٍ  ونَ عديت دُ ل مَ على كاهِ  هُ الذي ألقيتُ 

 ُكــ  رأسِ   أرى فــوقَ يــا أصــدقائي إين ــ ل ــأغْ  تاجــاً  م اآلنَ نكُ ِم  اسِ املــ نَ لــى ِم
ــ تــاجَ  كســبتُ   أن حلظـةَ  هُ الــذي فقدتُــ حةِ الصـ ه تــاجُ إنــ ، ةِ والفضـ راهةالش ِ،  
  . أصاَبينا ضوا ِمم عِ وات  ماحدثَ روا كر قائي ال تُ م يا أصدِ فأرجوكُ 

علـــــى  هُ ويشـــــكرونَ  بالشـــــفاءِ  لـــــهُ  عونَ دْ هم يَـــــصـــــديقِ  حـــــولَ  األوالدُ  لتـــــف إ
  . الغاليةِ  هِ نصيحتِ 

 
  القائلـــــةِ  املقولـــــةِ  صـــــحةُ  : فادُ تَ املْســـــ رسُ الـــــد  ؤوسِ علـــــى رُ  تـــــاجٌ  ةُ الصـــــح 

 ال يراهُ  اءِ األصح  ضىاملرْ  إال .  
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  السحابُة املغرورةُ 

  
  
.َحتذيُر الطفِل ِمَن الُغُروِر   :ةِ القص  منَ  دفُ اهل

 : التْ وقَ  رضِ إىل األَ  كبريةٌ   ظرت سحابةٌ نَ  امِ األي  نَ مِ  يف يومٍ 

ــ  وأَ  لُ أْمجَــ بــريةُ الك حابةُ أنــا الس نــكِ مِ  هــم  ذا ِهلــ..  ةُ ضــيعَ الوَ  هــا األرضُ تُ أيـ
 ،سـيمْ  لَ ىت َحـ سـتطيعونَ نهم وال يَ أعيُ بِـ اسُ النـ إيل  نظـريَ  كِ وقَ فَ  علين اهللاُ جَ 
  . دامِ األقْ بِ  اسنيَ دَ تُ  علكِ ما جَ نَ يْـ بَـ 
 رت إِ ظَ نَ  ُمث وقالتْ  مسِ ىل الش :  
ــــ   نَ ِمــــ كِ عاعَ ُشــــ نــــعَ أمْ  أنْ  طيعُ تَ وأْســــ ،نــــكِ وى مِ ْقــــأَ  الكبــــريةُ  حابةُ أنــــا الس 
  .. رضِ لألَ  صولِ الوُ 
  هاهاهاها : رورٍ غُ  ةَ ضحكَ  حابةُ الس  تِ كَ حِ ضَ 
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ـــ نيَ مـــابَ  تْ رتخَ واْســـ َحـــ ظـــاتٍ  حلَ الإِ  يَ ا ِهـــوَمــــ رضِ واألَ  مسِ الش تِ ابَــــ ذَ ىت 
ــــ ــــونَ  ةُ حابَ الس  تِ انَــــوال كَ  ،وىْقــــاألَ  تِ انَــــمــــا كَ فَ  ،رضِ علــــى األَ  طــــراً مَ  تْ زَل
   . طْ قَ فَـ  ةً ورَ رُ غْ مَ  تْ نَ اا كَ منَ إِ  ،لَ ضَ فْ األَ 

  
 هُ بَ احِ ي َصـــؤذِ يُــ ســـيئٌ  وخلــقٌ .. مذمومـــةٌ  صــفةٌ  الغـــرورُ  : فادُ تَ املْســ رسُ الــد 
   .ليهِ إِ  يءُ سِ ويُ 
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  عبُ الص  رارُ القَ 
 اآلخرينَ  معَ  يف التعاملِ  على املرونةِ  الطفلِ  تربيةُ   :ةِ القص  منَ  دفُ اهل

  . احلياةِ  روفِ ومع ظ

  
 اليغـري  هُ أنـ عنـهُ  رفَ ُعـ طٌ متسـل  مغـرورٌ  م ملكٌ حيكُ  كانَ   دى البالدِ يف إحْ  

ــ قــراراً  يف  إن ســارَ ..  هُ أصــدرَ  أو أمــرٍ  طلبــهُ  عــن طلــبٍ  عُ وال يرِجــ..  ذهُ اخت
 بـلُ ال يقْ  فهـوَ .. يهم ي ال يـؤذِ كَ   مهِ مان أمِ  فرون ركضاً ي ترى الناسَ  طريقٍ 

  .. فأراً  كانَ   وإنْ  هُ طريقَ  اعرتضَ  منْ لِ  والويلُ  ،أحدٌ  هُ قَ طري أن يعرتضَ 
 ه ضــاقَ ألنــ عظيمــاً  قصــراً  دوا لــهُ يشــي  أنْ  هُ أعوانَــ امللــكُ  أمــرَ  يــومٍ  ويف ذاتِ 

 دأَ  بَــحــىت  هُ أمــرَ  امللــكُ  أصــدرَ  نْ ومــا أَ .. اآلنَ  و فيــهِ الــذي ُهــ بالقصــرِ  ذرعــاً 
  . امللكِ  ضبِ غَ  نْ مِ  خوفاً  اراً  ليالً  يف العملِ  اجلميعُ 

  رٍ أشـهُ  ضـعةَ بِ  العمـلُ  واسـتمر  اليــومُ  وجـاءَ ..  الضـخمُ  البنـاءُ  لَ تمـ اكْ حـىت 
  ..اجلديدِ  إىل قصرهِ  امللكُ  فيهِ  ينتقلُ الذي سَ 

 وعظمــةِ  بقصــرهِ  مزهــو  وهــوَ  يف أركانــهِ  لُ يتجــو  وأخــذَ  القصــرَ  امللــكُ  دخــلَ 
 عمـــوداً  وجــدَ  ..لقصــرِ ا أراَد عبــور إحـــدى قاعــاتِ نــدما عِ  هُ لكنــ..  بنائــهِ 

 امللكُ  بَ غضِ .. املرورَ  امللكُ  رَ قر  حيثُ  القاعةِ  يف منتصفِ  يقفُ  ضخماً 
  : يف غرورٍ  وقالَ 

  .ريقي طَ  كملَ ي أُ أمامي كَ  نْ مِ  مودَ ذا العَ أزيلوا هَ  ..ها اجلنودُ م أي أنتُ 
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  : وقال  بالقصرِ  املعمارينيَ  كبريُ   مَ نا تكل وهُ 
 أســـاسٌ  ودُ هـــذا العمـــ ..دي امللـــكياســـي  القصـــرِ  تِ ســـاأسا نْ ِمـــ رئيســـي، 
  . متاماً  البناءِ  نتصفِ فهو يف مُ  بأكملهِ  قصِر،على ال خطريةٌ  وإزالتهُ 
  .. املعمارينيَ  كبريِ   يف كالمِ  رُ يفك  وأخذَ  الوقتِ  بعضَ  امللكُ  سكتَ 

 الذي قدْ  يف اخلطرِ  رَ فك  فيهِ  نْ القصر ومَ  لهُ  ضُ يتعر ..  
 اليت مضتْ  واالنتظارِ  العملِ  رِ يف أشهُ  رَ فك  ..  
 ذا القصرِ  الطويلةِ  يف أحالمهِ  رَ فك  ..  

 عتـدْ  يَ ملَ  هُ وأنـ ،العمودِ  بإزالةِ  رهُ الذي أصدَ  هُ أمرَ  رَ ما تذك  رعانَ سُ  .. ولكنْ 
  : هِ نوديف جُ  وصرخَ ..  أصدرهُ  عن أمرٍ  يعودَ  أنْ 

  ..م كُ ؤوسَ رُ  قطعتُ  وإال  ذوا األمرَ ف نَـ 
ومـــا أن  ..ضـــرباً  الوا علـــى العمـــودِ هم واْـــوِســـؤ م وفمبعـــاوهلِ  اجلنـــودُ  ســـارعَ  

ــــ.. ي داعِ يف التــــ القصــــرُ   بــــدأَ حــــىت  علــــى الســــقوطِ  العمــــودُ  شــــارفَ   ر وفَـ
ـ القصـرِ  نَ مِ  املعماريونَ  ي امللـكُ ِقـوبَ  ،امللـكُ  بـهِ  مـا أمـرَ  رفـوا نتيجـةَ م عَ أل 

  .  يهِ ف نْ على مَ  منهاراً  القصرُ  سقطَ  إىل أنْ  على اصرارهِ 

  
 ـ أنْ  على اإلنسـانِ  : فادُ تَ املسْ  رسُ الدعـرفُ نـدما يَ عِ  و عاداتـهِ  راراتـهِ قَ  رَ يغيـ 
 ا خاطئةٌ أ ،  العاقبةُ  ستكونُ  وإال  ئةٌ سي.  
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  تكافلٌ  احلياةُ 
أن يعرَف الطفُل أن املْخلوقاِت تتكافُل فيما بَينها   :ةِ القص  منَ  دفُ اهل

..لتستمر احلياُة 
ها والدُ  يعملُ ..يلةمجَ  ضراءَ خَ  يها يف مزرعةٍ مع والدَ  تعيشُ  طفلةٌ  سعادُ 

ا الدُ و  تم ما َ بينَ ..وتنظيفٍ  قايةٍ وسِ  وحصادٍ  زراعةٍ  بنيَ  الصباحِ  نذُ مُ 
  .  والطعامِ   املاءِ أواِين  ا ومتألُ بيوَ  فُ تنظ ، باحليواناتِ 

 لكـــــن .. ا ها يف أعماِهلــــســــاعدَ ســــعاد أن تُ  نْ ِمــــ األم  طلبــــتِ  يــــومٍ  وذاتَ 
ـــوهُ .. ها بإيـــذائِ  عُ وتســـتمتِ ..  احليوانـــاتِ  كانـــت الحتـــب   اً ســـعاد تْ ر نـــا فك 
 ووضـــعتِ  ، األبقــارِ  يف طعــامِ  الفلفــلَ  ســـعادُ  عتْ وَضــ..  يف فكــرةٍ  ســعادُ 
ــــ املــــاءَ  جــــارةِ واحلِ  باألغصــــانِ  ت ترمــــي الــــدجاجَ وأخــــذَ  ،لألغنــــامِ  اخنَ الس 
 غريةِ الص .  

وعنــــدما  ،جيــــدةٍ  بصــــحةٍ  تْ ليَســــ األبقــــارَ  بــــأن  األم  شــــعرتِ  ويف املســــاءِ  
ــ عــرفَ  احليوانــاتِ  طبيــبُ  حضــرَ  نــد ســؤالِ وعِ ..  غريبــاً  شــيئاً  ا أكلــتْ أ 

  : وقالتْ  مبا فعلتْ  اعرتفتْ  سعاد عن ذلكَ 
 اخلــرافِ  برؤيــةِ  تُ تمتعَ اْســ وكــذلكَ .. نعــْم أنــا وضــعُت الفلفــَل يف طعاِمهــا

ري وهـــو َجيـــ جاجِ والـــد  َشـــرِبتها،ِه الـــيت امليـــا ســـخونةِ  بســـببِ  وهـــي تصـــيحُ 
حـب احليوانـات، هـي مْزعجـٌة أنا ال أُ .. ه االيت رميتُ  احلجارةِ  نَ مِ  خائفاً 

  .وإيذاُئها ُيسِعدين
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  :  وقالتْ  األم  تِ بَ غضِ 

 أال  بُ جيَ .. دي بإيذائهاوتسعَ  احليواناتِ  نيَ ال حتب  كونكِ   يا سعادُ 
  .ات ري خَ  نْ نا مِ عطيه لَ ا تُ تفعي مبِ نْ تَـ 

  : سعادُ  قالتْ 
  . ها أبداً مِ حلَ  نْ مِ  ن آكلَ ولَ .. ها يْ إلَ  يف حاجةٍ  ا لستُ أنَ 

  الفطورِ  الي وعلى مائدةِ الت  اليومِ  في صباحِ 
 إال ..  والبـيضُ  والكعـكُ  والقشـطةُ  واحلليبُ  واجلنبُ  بدُ م الز هُ أمامَ  اجلميعُ  

  .  فقطْ  ها اخلبزُ أمامَ  سعادُ 
  : سعادُ  صاحتْ 

  ..يين كفِ ال يَ  ماما اخلبزُ 

  
  :  ت األم قالَ 

  .كيت واسْ  لي اخلبزَ كُ ..  احليواناتِ  رياتِ خَ  ريدينَ ال تُ  كِ ن ولكِ 
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ا َهلـــ قالـــتْ ..  هـــا الصـــويف دائَ رِ  ســـتْ فلبِ  اخلـــروجَ  ســـعادُ  أرادتْ  قليـــلٍ  وبعـــدَ 
 ها أم:  

ال  وأنتِ ..  الغنمِ  صوفِ  نْ مِ  مصنوعٌ  فهوَ .. داء عي الر لَ اخْ  ال ياسعادُ 
  . احليواناتِ  خرياتِ  ريدينَ تُ 

  : سعادُ  قالتْ 
 يف اخلارجِ  باردٌ  اجلو ..  

  :قالت األم
  . الربدِ  لَ يعي حتم ستطِ  تَ ملَ  إنْ  يف البيتِ  البقاءُ  كنكِ ميُ 

ــــ لشــــربِ  األســــرةُ  تِ جلَســــ العصــــرِ  وبعــــدَ  ايِ الش..  وقــــد كعكــــةً   مت األم 
  . رفةِ لغُ ا أرجاءِ  ل يف كُ  كيةُ ها الذ رائحتُ  تفوحُ  لذيذةً 

  
  :ها ا والدُ هلَ  فقالَ ..  نها قطعةً مِ  ذَ لتأخُ  سعادُ  جاءتْ  

 صنعتُ  م مِ  كِ أيل أم سْ إ ..احليواناتِ  خرياتِ  أكلَ  ضنيَ ترفُ  ألستِ 
  . الكعكةُ 

  :  الت األم قَ 
 الكعكةُ  تكونُ  ما الوبدوِ ..  جاجِ الد  نَ مِ  والبيضُ  ،البقرةِ  نَ مِ  الزبدُ 

  .ذيذة لَ 
  :ا هلَ  ا لتقولَ دِ والِ  يف حضنِ  كي وارمتتْ بْ تَـ  ذت سعادُ أخَ 



 سنابل في أرض خصبة

٧٣ 
 

 خملــوقٍ  وكــل  ،تكافــلٌ  احليــاةُ ..  جيــداً  رسَ الــد  مــتُ فهِ  لقــدْ .. يامامــا  عــمْ نَ 
ي َكــ  احليوانــاتِ  أتوقــَف عــْن إيــذاءِ  أنْ  علــي  بُ وَجيــ.. ه ولَــحَ  مــنْ لِ  حيتــاجُ 
  . خرياتٍ  نْ ا مِ لنَ  عطيهِ ا تُ مبِ  أنتفعَ 

.   الكعكةِ  لتناولِ  اجلميعُ  وجلسَ .. ها تابنَ  األم  لتْ ب قَـ  
  فادُ تَ املسْ  رسُ الد :  احلياُة وتعُمَر ه ولَ حَ  منْ لِ  حيتاجُ  خملوقٍ  كل لتستمر

  .األرُض 
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  !!!!!ِهلذا خِسرُت النـزهَة 

  
  
.معرفُة نتائِج األنانيِة  :ةِ القص  منَ  دفُ اهل

  
ساَء كل مخيٍس للتنـزِه يف أحِد األماكِن إعتاَدْت أسرُة حساٍم أْن خترَج م

ــــهِ  ــــُع يســــتمتُع بوقت ــــِة، وكــــاَن اجلمي األُب واألم واجلــــد .. الطبيعيــــِة اجلميل
أمــــا حســــاُم فكــــاَن دائمــــاً يتظــــاهُر .. وســــعاُد أخــــُت حســــاٍم الُكــــربى 

ويأخــُذ يف البكــاِء والصــياِح ويطلــُب مــن والدتــِه ِمــراراً  ،بالتعــِب واملــرضِ 
ويف كــل مــرٍة تكــوُن .. راراً أْن تقــيَس حرارتَــُه املرتفعــَة حســَب ظنــه وتكــ

وكانوا يف أغلِب األحياِن يعودوَن للبيِت ُمبكريَن قلقـاً .. حرارتُه طبيعيًة 
  .عليِه 

وذاَت يوٍم وجَه أحُد أصدقاِء األِب دعوًة لألسرِة لقضاِء يوٍم في 
  .مزرعِتِه الريفيِة الجميلِة 
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فـالريُف بعيـٌد، وكيـَف .. األُب واألم يف االعتذاِر عـْن تلبيـِة الـدعوةِ  فكر 
ـــَن .. َض حســـاُم وُهـــم ُهنـــاك ســـيكوُن احلـــاُل لـــو َمـــرِ  لكـــنهم بعـــَد فـــرتٍة ِم

  .ام يف بيِت خاِلِه ليهتم بهِ التفكِري والنقاِش قرروا ترَك ُحس
ًة لإلقنـــاِع إال اتبَعهـــا مـــَع ِعنـــدما َعِلـــم حســـاُم بقـــراِر والديـــِه َمل يـــرتُْك طريقـــ

  :فقالْت لُه أمه مستغربًة .. والديِه لريِجعا َعن قرارِِمها ووعَد بعدِم املرْض 
 قرارُنــــا َهــــذا.. كيــــَف تعــــُدنا بــــذلَك واملــــرُض أمــــٌر لــــيَس بيــــدَك وال بيــــِدنا

  !!!!اختْذناه خوفاً عليَك   ياحسام
  .تسلَم لقراِر والديِه وأخرياً اس.. كل حماوالِت حساٍم َمل تُفلْح 

يف بيـِت  حساُم حزيناً كئيباً  ، ذهب اجلميُع للريِف وبقيَ النزهِة  جاَء يومُ 
  :  تساَءَل اخلالُ ..  خالهِ 

  ؟ .. ماِبَك ياحساُم 
  :ويقوُل .. وأخَذ يبِكي .. َمل يتمالْك حساُم نفسُه 

ــــبُب  ــــَت نظــــر .. أنــــا الس ــــُت دائمــــاً أتظــــاهُر بــــاملرِض َكــــْي ألِف ُهم ِيل، كن
ـــِع مهتمـــاً ِيب وْحـــدي .. وُأشـــِعرهم بوجـــودي  ـــن اجلمي َكـــي .. وأجعـــَل ِم

  .أُثبَت لِنفسي أنين حمط اهتماِم اجلميِع 
  :ورد عليِه .. َمل يتفاجِئ اخلاُل بكالِم ولِد أختِه 

 ،ال يلزُمَك أْن تفعَل أي شيٍئ ِمْن هـذا لـتعلَم أنـَك حمـط اهتمـاِم ُأسـرتكَ 
رمـــَت حوكانَـــت نتيجـــُة عملـــَك أْن .. مـــنُهم واجلميـــُع حيبـــَك  فأنـــَت فـــردٌ 
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ــابقِة، وحرمـــَت نفســَك ِمـــْن  زهـــاِت السنفســَك ِمــَن اِإلســـِتمتاِع جبميــِع الن
  .النزهِة الريفيةِ 

  : رد حساٌم يف حسرٍة وندٍم  
وَمل .. اهتمـاِم اجلميـعِ  كنُت أنانّياً وأردُت أْن أحُصـَل علـى..نعْم يا َخايل

ـــْر فـــيِهم ويف رْغبـــتِهم يف اِإلســـِتمتاِع بِـــوْقِتهمأ زهَة .. فكوِهلـَــذا َخِســـرُت النــــ
  .الريفيَة اليت كنُت أحُلُم ِا وأمتناها

  
 ــــة تُفســــُد عالقَتنــــا بــــاآلخرينَ  : فادُ تَ املْســــ رسُ الــــدوتضــــيُع فُــــرَص .. األنانِي

فيِد برفقِة الغريِ 
ُ
  .االستمتاِع بقضاِء الوقِت امل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 سنابل في أرض خصبة

٧٧ 
 

  
  شكر

 لمِ العِ  شرِ يف نَ  لةِ طواا الفاعِ على خُ  ملكتبة صيد الفوائد اإلسالمية خاص  شكرٌ 
  .. ةِ واملعرفَ  واألدبِ 

  .. ذا العملِ هَ  ح إلكمالِ الِ الص  انين بالدعاءِ أعَ  نْ مَ  وكل  ،رِيت ألسْ  خاص  شكرٌ 
  
  

  اخلامتة
 نا تربيةً نا وبناتِ أوالدِ  لرتبيةِ  قنا مجيعاً وف أن ي أدعو اهللاَ  ذا العملِ هَ  نْ مِ  انتهيتُ  دْ وقَ 

  .. صاحلةً 
  .هقرؤُ يَ  نْ مَ  ل كُ لِ  نافعاً  ..َخاِلصاً ِلوْجِهِه الَكرميِ  ذاهَ  مليعَ  وأن جيعلَ 

  
  

 
َّ
  اهللاِ  بفضلِ  تمت
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