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بسم اهللا الرمحن الرحيم

وعة من املها تعيش حياة آمنـة       يف جزيرة وسط البحر كانت جمم     
حطاً تعاين منه ااعة    وال ق نة فال ختشى االفتراس من وحش يرتبط ا       ئمطم

ا وهي تضاعف قوـا عـشرة   ميزة ليست لغريه  وقد حباها اهللا    ،  والعنت  
واستغلت قوا يف بناء البيوت والسدود حـىت        ،  أضعاف يف فصل الشتاء     

، واستغلت قوا أيـضاً  حتتفظ مبياه األمطار مما وقاها من القحط واجلفاف  
بناء سور ضخم حول جزيرة لصد أمواج البحر العاتية واألعاصري الـيت            يف  

ا زيرة  ومل تر يف حياا سوى نوعه       عاشت املها يف اجل    .تكثر حول اجلزيرة    
.ألن اجلزيرة ال يسكنها سوى املها ومل تتعامل مع غري نوعها ؛

وعلى بعد عشرات الكيلومترات من جزيرة املها جزيرة آخـرى          
اكنيتعامـل مـع الـرب     و،  وعشقه  اجلمال  النعام الذي احترف     يسكنها

جعـل   لجزيرة أن ، ومن جتميله ل   املوجودة يف جزيرته خبربة وحنكة وذكاء       
زهات للترويح عن النفس ومـن      نشابكة مت تمن جزيرته املليئة باألشجار امل    

فقد وجد يف جزيرتـه      أما الرباكني  ، واملبعثرة حديقة مجيلة  الورود املتناثرة   
وقد حبا اهللا النعام بنعمة ليست لغريهـا        ،  تثور كل ثالثة سنوات      اكنيبر

نيوقد استغلت قوا لتزي   ،  وهي تضاعف قوا عشرة أضعاف فصل الربيع      
حىت  لتصب فيها احلمم  وعمل جمرى للربكان يصل للبحر       وجتميلهااجلزيرة  
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أن  اكني إال قد احترفوا صناعة اجلمال والتعامل مع الرب      ، و ال حترق اجلزيرة    
غري نوعه ومل يعاشر أنواعـاً       يش وحده على اجلزيرة ، فهو مل ير       النعام يع 

.ختتلف عنه أخرى

اجلزيرتني جزيرة ثالثة يقطنـها الكنغـر        د عدة أميال من   وعلى بع 
اره لوقت  الذي احترف الزراعة و استصالح األراضي وختزين الطعام وادخ        

ه وهـي   غـري خاصية مل يعطها ألحٍد     -تعاىل   –اهللا   أعطاهوقد  ،  احلاجة  
مثـل املهـا   -أنه ، إالفصل الصيفيف  تضاعف قوته إىل عشرة أضعاف    

فلم يتعامل مع غري نوعه كما أنه       جزيرته مع نوعه فقط      يفعاش  -والنعام  
 خرىأنواعاً أمل ير.

ويف ليلة ظلماء من ليايل فصل اخلريف ضـرب إعـصار اجلـزر             
قة يف  مل تشهده اجلزر يف تارخيها ومل تستطع األسـوار الـشاه          ، و الثالث  

تصد عتو أمواجـه ورياحـه وبـدأ         أن أو جزيرة املها أن تقف يف وجهه     
:، كـل شـيء   ر يقتلع كل شيء يقف أمامه ويرمي به إىل البحر  اإلعصا

.النعام واملها والكنغر كلهم يف وسط البحر تتقاذفهم األمواج بقسوة 

يـرة مل   شى تدرجيياً وعلى رمـال ناعمـة جلز       تالاإلعصار و هدأ  
تحت عائلة املها عيوا على     يف أي اجتاه هي ف     يعرفوها من قبل وال يعلمون    

ئلة املها تستكشف اجلزيرة فوجدت يف منتصف اجلزيـرة  سارت عا  ذلك ، 
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كثرية متشابكة مما جعل املشي بينها شاقاً ولكنـها اسـتمرت يف             اًأشجار
املسري حىت وصلت إىل بركان يف وسط اجلزيرة ومـضت يف طريقهـا إىل              
اجلهة اآلخرى من الساحل تفاجئت بعائلة الكنغر  جالسة تتأمـل املـصري           

فكل واحـد  ارتياب ، ر ب منهم إىل األخ   ذ ينظر كل  أخ الذي صارت إليه ،   
ل املها عن اجلزيـرة  أالكنغر التحية وس   ألقىد رؤية غري نوعه ،    منهم مل يعت  

عائلتـه  بر الذي قذف بـه و اصا فأخذ املها يسرد قصة اإلع   ومن يعيش فيه  
وجتاذب اجلميع أحاديث اإلعصار وكيف جنـوا مـن         ،  على هذه اجلزيرة    
دأ الليل يسدل ستوره على اجلزيـرة وخـيم ظـالم           ب .الغرق بفضل اهللا  

دب اخلوف يف قلوب اجلميع ويف وسط سكون الليل املخيـف           ،  موحش  
.صراخ يتصاعد يطلب النجدة 

......النجدة .... أجندونا...... دة أجندونا ـ النج

:قال الكنغر األب

.إنه صوت جمموعة وليس صراخ فرد : 

األشـجار املتـشابكة عنـد       ـ إن مصدره من جهة    :املها األب   
.إم يف وسط اجلزيرة.... الربكان 
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رمبا أن هناك وحش بل     .... وماذا علينا أن نفعل      :الكنغر األب   
.وحوش تفترس تلك اموعة 

.أخشى أن يأتوا إلينا يف الصباح أو قبل الصباح:املها األب 

رعب أجربهم علـى القعـود       ،وخيم رعب شديد على اجلميع      
.والتفكري فيما هو قادم والصمت

عتـادوا  افقد  ؛  هذه الليلة هي أشد الليايل اليت عاشوها يف حيام          
عهـم فطريـاً إىل   هـول دف  اهذا اخلوف من    ، و عيش األمن واالطمئنان    

رسخ يف قلوم   و،  ال خيالطها شك     بقلوب-عز وجل -هللا  اىل  إاللجوء
بذكر لسنتهم  مكت عقوهلم وأ  ، وا اهللا خالق كل شيء      ا هلم إال  أن ال منج  

.تعاىل اهللا

:معه اليقني قال الكنغر بصوت ينساب 

سى ما القيته يف حيايت     أق هو الليلة ن ما حدث  أأتعلم أيها املها     -
هذا القرب هون   تعاىل ،   قرب من اهللا    أحس ا بال  اً أكثر ليلة    ولكنها أيض ،  

.وبنا م ليلها يف قلوأزال كثرياً من ظالوة الليلة قسمن علينا كثرياً

:قال املها معترباً مبا قال الكنغر
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!؟ ه ماذا حصل ا   قلوبنا مل تنشغل بذكر اهللا ودعائ      أترى لو أن   -
.ال بد أا سوف تتشقق أو تتمزق 

، صوت  ملا ستره الليل     وجاء الصباح مبعداً وحشة الظالم وكاشفاً     
هول القـادم   اوف من   املها والكنغر ويتصاعد اخل   يقترب شيئاً فشيئاً حنو     

ومع ازدياد وترية الصوت املتجه حنوهم ظهرت عائلة مـن النعـام علـى              
ظن اآلخرون أـا   ،  وجهها وريشها بقع من الدماء مما جعل منظرها خميفاً          

الكنغر واملهـا إىل     تراجع،  تلك الوحوش اليت افترست ضحاياها باألمس       
واخلوف يأكل   ، بصره عليهم والنعام يطوف ب  ،  عليهمظاهر   الوراء والفزع 

مها من قبل   ،  وها هو يرى نوعني مل ير       يف حياته غري نوعه    فهو مل ير  ؛  قلبه  
؟وال يدري أهم أعداء أم أصدقاء

ك أن  دريع يرجعون إىل الوراء خبطى حذرة أ      وملا رأى النعام اجلم   
تقـدم   .عتداء عليـه  لى األقل ليس يف نيتهم اال     أو ع  من أمامه ليسوا أعداءً   

عندها ازداد النعام   ،  فة  رد اآلخرون بأصوات مرجت    ،طوات وألقى التحية    خ
ليلة أمس   ، وما حصل  يقص عليهم قصة جميئه إىل اجلزيرة        فأخذ،  طمأنينة  

.عندما علق هو وعائلته باألشجار املتشابكة ما تسبب هلم ببعض اجلروح          
.مث روى اجلميع للنعام أحداث وصوهلم إىل اجلزيرة 
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عتد كل منهم أن يرى أو      معاً وهم أنواع خمتلفة مل ي      جلس اجلميع 
.يف أرجاء اجلزيرة نتشرواامث جلسوا معاً أياماً،ناء نوعهمع أبيتعامل إال

كـانوا  ساحل واختذها مستقراً هلـم حيـث        اختار املها منطقة ال   
واستقر النعام يف وسط اجلزيـرة      ،  يستوطنون الساحل يف جزيرته السابقة      

وسـكن   ، لواسعة ذات األشجار املتشابكة اليت يليها الربكان      حيث الغابة ا  
، حتتاج إىل إصـالح      ، وهي أرض   الكنغر يف األراضي اخلصبة وما حوهلا     

الزراعة يف جزيرته الـسابقة واستـصالح األراضـي          الكنغر احترف وقد
.وختزين الطعام 

ومضت األيام ومضى معها فصل اخلريف وجاء فـصل الـشتاء           
سارع املها إىل بناء البيوت هلـم        ، ملها إىل عشرة أضعاف   وتصاعدت قوة ا  

يسكنوه فقط والسدود يف منـاطق       وحدهم واألسوار حول الشاطئ الذي    
ازداد اماكهم يف البناء فطلبوا من الكنغر والنعام أن حيضروا          و،هم  انسك

اً كبيوم نوا هلم مثل بيوت   بياء أثناء العمل فوافقوا بشرط أن       هلم الطعام وامل  
الكنغر والنعام مع عائلتيهما يف     مك  وا،فوافق املها    ، أسوارهموأسواراً ك 

نغر والنعام املها بالوفاء بعهدهم    ا انتهى املها من البناء طالب الك      خدمتهم ومل 
ولكن ليس باليد حيلة فهم     ،  فغضب الكنغر والنعام     ،ولكن املها رفضت     ،

،وا مغادرين إىل أماكنهم     فولّ ،مام قوة املها  أال يستطيعون أن يفعلوا شيئاً      
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الكنغر والنعام من    ال تنسوا أن تأتوا غداً خلدمتنا صعق      : صاحت املها قائلة    
:صاح املها وغرور القوة ميأل قلبه انتهى ،قدالبناءهذا الطلب ف

أتينـا بكـم    األمس  به  علوغداً وتفعلوا ما كنتم تف    إن مل تأتوا   -
.جمربين 

.لكنغر ومضوا يف طريقهم ازدادت دهشة النعام وا

.بل عبيداً .. إم يريدون أن نكون خدماً هلم :قال النعام األب 

؟مام قومأوماذا عسانا أن نفعل :الكنغر األب 

.وهل هناك خيار سوى الرفض .. نرفض طبعاً :النعام األب 

نغر ليأتوا خلدمتـهم    النعام والك  وانتظرت املها    وجاء اليوم التايل  
وطالبوهم بـايء    الًت املها إىل منطقة النعام أو     فذهب مل يأِت أحد     ولكن

وملا رأى املها رفض النعام ـذه       ،  معهم للخدمة فرفض النعام رفضا قاطعاً       
مـن  صـنعوا   و،  أوثقوا النعام ا    واحلدة صنعوا من فروع النباتات حباالً     

م وطلبـوا منـه    النعام إىل منطقة الكنغر   ا  وجروا   أغصان األشجار قيوداً  
.ممامهأوا خبدمتهم وإال أصام  املصري الذي يشاهدونهمعهم ليقومءاي
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سوف أصرب حىت يأيت الـصيف وعنـدها        :قال الكنغر يف نفسه     
، ذهب الكنغـر معهـم دون مقاومـة          .مهملعدوام وظل  سأضع حداً 

منتصف الزراعة إىل    الكنغر مارسيف النهار   و،  وخدمت عائلة الكنغر املها     
ويف كل يوم ميضي ينتظر الصيف كـي        ،  وهو يف غاية التعب      نامالليل مث   

.ةللذل واملهانيضع حداً

فقام املهـا بـربطهم باألشـجار    ،ما عائلة النعام فبقيت رافضة  أ
يبقيهم على قيد احلياة     إال قليالً هم الطعام واملاء    وهم بأرجلهم وحرم  ووقيد

قلب النعام وينشغل فكـره بـشىت        ويف كل يوم ميضي يتراكم احلقد يف       ،
.أنواع العذاب اليت سيذيقها للمها عندما حيل الربيع 

ومضت األيام ومضى معها فصل الشتاء وجـاء فـصل الربيـع            
اىل عشرة أضعاف ورجعت قوة املها إىل حجمهـا          وتصاعدت قوة النعام  

إىل املهـا ووقـف فـوق        قيوده واجته فوراً   النعام عندها مزق  احلقيقي ، 
..وارهم صارخاً أس

اليوم ستذقون  .. يا أهل الظلم والعدوان     ... أيها املهاااااا    :النعام  
.ليوم ستشربون الكأس الذي شربناها...ما ذقناه باألمس 
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ِخسم مل يعلموا بتضاعف قوته وقال هلم         من  املها   رقول النعام أل
:املها االب 

.ن سترون اآلذقتموه ليس كافياً لذايبدو أن العقاب الذي-

األمس يف   ولكن النعام اليوم ليس كالنعام    ،  وهجم املها على النعام   
وأدركـوا أن ال     ،فوجىء املها بقوة النعام    ،مس  واملها اليوم ليس كاأل   ،  

ولكن النعام بقوتـه أخـضعهم      ،  مل يستسلموا    ، رغم أم  جمال للمقاومة   
وبـالقيود  ،  أشد قسوة   وجاء بنفس احلبال اليت ربطوه ا ولكن ب       ،  جمربين  

خر جعلـه يف رقـام      آولكن زاد عليهم قيداً    ،هم ا   اليت قيدوه ا وقيد   
.إمعاناً يف إذالهلم 

صاح الكنغـر    ،حضر الكنغر األب وعائلة النعام جتر عائلة املها         
:بالنعام 

احلياة متداولـة لـيس     . تظن أن هذا سيدوم لك      هل  .. قف  -
فالغابة اخلضراء قد تصبح أرضاً     ،جاه إال اهللا    ألحد فيها ثبات على قوة أو       

.تركهم ا. جرداء واألرض اجلرداء قد تصبح واحةً خضراء 
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انظر إىل الدماء الـيت     ... انظر  ... !!؟ ـ أتركهم :نعام األب   ال
بقويت اليت ال تقاوم سـوف  ،امنا ما زالت تسيل مل جتف      قدأو على أيادينا   
.أخضعهم 

يعطيها من يشاء وينزعهـا ممـن        ،مجيعاً   القوة هللا :الكنغر األب   
.ال يوجد أحد قوي بذاته إمنا القوة نعمة من اهللا ،يشاء 

جر  ،قوة أصم أذنيه    مل يلتفت النعام إىل كالم الكنغر ألن غرور ال        
.النعام عائلة املها وربطهم حيث ربطوه وقيدهم حيث قيدوه 

استغل النعام قوته بتزيني الغابة حيث يسكن وجعل من األشجار          
حديقة مجيلـة    من األزهار املتناثرة املبعثرة   جعل  و،  زهاً مجيالً   ناملتشابكة مت 

خذ يعمل جمرى للربكان يصل إىل      أو،  ولكن ال يدخلهما إال النعام وحده     
أمـا  ،  ولكنه جعل مساره من وسط منطقة املها ختريباً ملا بنـوه            ،  البحر  

علم النعـام  ،الكنغر فبدأ جيين ما زرعه يف الشتاء يأكل قسماً وخيزن قسماً  
:بوفرة الطعام عند الكنغر فجاء إليه وخاطبه قائالً 

غر خذ من حصادك ما يكفيك وأحضر لنا        أيها الكن  :النعام األب   
.الباقي 
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:نه قوة النعام وما القى من عذاب ويف ذهقال الكنغر األب

الربكان عن منطقـة املهـا   ولكن بشرط إن حيول مسار   موافق  -
.زه واحلديقة للجميع نتويصبح امل

ه مىت شئتم كضيوف وال     زه فلكم أن تدخلو   نتأما امل : النعام األب   
.أما املها فال نقبل شيئاً يف شأم ، حق لكم فيه

. ال جتعل غرور قوتك يعميك عن رؤية املـستقبل  :الكنغر األب   
سـتقعون   ،قوي وغدا ضعيف واملها اليوم ضعفاء وغداً أقوياء         فأنت اليوم   

.يف دوامه من العذاب واخلراب 

.املها من بدأ والبادئ أظلم :النعام األب 

نكـم فـوق    إ. ..عيشوا معاً   تال حل لكم إال أن      : ب  الكنغر األ 
. نتم تغضبون ربكم    أاستقواء بعضكم على بعض      عيشكم يف شقاء بسبب   

.تغضبون اهللا 

بعـد  خذ يفكر مبا    أام وكلمات الكنغر ال تفارق ذهنه       ذهب النع 
:الربيع ويقول يف نفسه 
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تقوي ا يأيت الشتاء من املؤكد أا ستـس       ماذا ستفعل املها عندم   -
أخشى إن عفونا عنـهم     ،ن  ا العذاب والشقاء الذي يذقونه اآل     علينا وتذقين 

ال حل إال إن يدفعوا      ..وبالتايل سيزدادون ظلماً   منا ضعفاً هموا هذا أن يف 
.هذا سريدعهم ،مثن  ما فعلوه بنا 

يف  عائلته عندما يفكر مبصريه ومصري    وغماً خذ النعام يزداد مهاً   أو
املهـا  إىل بام األ وبعد أيام ذهب النع    ،فصل الشتاء وتزداد فيه قوة املها       

:وهم مقيدون وقام بفك زوجة املها وأبنائه قائالً

.ياتكم كما تشاؤون اذهبوا وعيشوا ح:

:جابته زوجة املهاأ

وكيف نعيش كما نشاء ورب األسرة يالقي العذاب والشقاء : -

.ه بنا وهو من بدأهذا جزاء ما فعل:النعام األب 

أال تقبل أن تفـوز برضـا اهللا        .. مل يأمرك اهللا بالعفو     أ :الزوجة  
.وتعفو عنه 
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يـأيت   غداً.. لعطف  ال تطليب منه ا    :صرخ املها األب يف زوجته      
وسأجعله هو من يطلب العطف والرمحة ولن أعطيه إال العـذاب            ،الشتاء  

.واإلذالل

سيأيت الربيع ونعود كمـا      ،ولكن ماذا بعد الشتاء      :زوجة املها   
.كنا 

عذايب ـذا الكـالم      ننك تزيدي ، إ اذهيب اىل البيت    : املها األب 
..... اذهيب ..... 

......ولكن :زوجة املها 

:صرخ املها بزوجته 

.ياك الكالم يف هذا املوضوع إاذهيب و-

ومضت األيام ومضى معها فصل الربيع وجاء فـصل الـصيف           
ن إ: وتصاعدت قوة الكنغر لتصل إىل عشرة أضعافها قال الكنغر يف نفسه          

اجلميع ال يعلمون بقويت فال بد أن يعلموا ذلك بال ظلم أو اعتـداء علـى              
.حدأ
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كنغر إىل املها وفك قيده مث ذهب إىل جمرى الربكان وقام           سارع ال 
واجلميع ينظر إليه    الضخمة شيئاً فشيئاً وجعله تلةً كبرية من احلجارة      دمه  

ـ و ،الكنغر تضاعفت يف فصل الصيف       يع أن قوة  أدرك اجلم ، وا أنـه  ظن
:وقال الكنغر فوق التلةوقف،سينتقم منهم مبا فعلوه به 

!أيها األخوة الكرام :األب الكنغر 

استبشر اجلميع خرياً عند مساع كلمة أخوة وأحسوا أن الكنغر          -
ليوم أقواكم  ا اوها أن  باألمس مستضعفاً  فيكم نت  لقد ك  -يريد م خرياً  

.جبهد مين إمنا هو فضل اهللا ونعمة أنعمها علي مل أصبح كذلكو، مجيعاً

!نتقم ؟هل ست.... ما أنت فاعل بنا :النعام األب 

ولكين ،  ا فعلتموه يب    ممفعل بكم أشد    أأستطيع أن   : الكنغر األب   
، مرين بالعفو وينهاين عن الظلم      أفعل ، سأعفو عنكم سأعفو ألن اهللا        ألن  

.ن رضا اهللا عندي أحب إيل من رضا نفسي اليت تأمرين باالنتقام إو

.نريد أن نعيش معاً بسالم  :زوجة املها 
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قويت لن تدوم  ، فأنا أدرك أن     بإذن اهللا    نعيش بسالم  فسو :األب   الكنغر
جئتم أنتم وانتقمتم فسنعيش يف دوامة      ون ضعفكم لن يدوم فإن انتقمت       أو

.من العذاب والعدوان 

ماذا تقولون يف ما    : م وقال هلم    ذهب الكنغر األب اىل عائلة النعا     
أيها النعام ؟ممسعت

هي الضمانة على عدم    ا  ولكن م .. هذا كالم رائع    : النعام األب   
!على بعض ؟استقواء بعضنا

إال أن تعيشوا معاً بال     إن ال حل لكم      اهي أن تأمنو   :الكنغر األب   
.أمسعنا قولك.. أنت أيها املها و......على بعض بعضكماستقواء

ب نظرة حقد وهو ما يزال يشعر بأمل القيـود علـى            نظر املها األ  
ينهش يف بدنه   أمل اجلوع والعطش والربد   س ب ما زال حي  و،  رقبته وعلى يديه    

:وقال

.عندما يأيت الشتاء سأمسعكم كالمي -

صرف اجلميع واخليبة متلؤهم مـن طـي        انصرف املها غاضباً وان   
.صفحة املاضي
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استغل الكنغر قوته يف استصالح األراضي للزراعة وزرع األراضي         
فكان كل يوم يقف على تلة       ما املها أ ،اخلصبة باألشجار املثمرة والنباتات     

الصخور اليت كانت جمرى للربكان باألمس ليتذكر املاضي وما فيـه مـن             
. عذاب وإذالل وينتظر الشتاء لتزداد قوته ويذيق النعام أقسى مما ذاق 

، حيث ال يـستقوي      ومضى فصل الصيف وجاء فصل اخلريف     
يـصعد  ويف كل يوم منها      متضي أيام اخلريف  وأخذتحد على اآلخر ،     أ

، آالم األمـس  وجيتـر املها كعادته على تلة الصخور وهو ينتظر الـشتاء    
لـصخور مث ارتطـم     خذ يتدحرج من فوق ا    أراد النزول تزحلق و   أوعندما  
غربت ،   يه  رجلصخرة تتدحرج وتستقر على     وإذا ب ،  لوعيا وفقدباألرض  

اىل  ، فذهبوا  املها على أبيهم   تخل الليل ومل يعد إىل بيته ، قلق       الشمس ود 
ليـه ،   عاعتاد أن يذهب إليه فوجدوه مغمـى         الصخور فهو املكان الذي   

عائلة الكنغـر  ستغاثوا بايه فلم يستطيعوا ، ف  رجلفحاولوا إبعاد الصخرة عن     
، االستغاثة على الفور وحاولوا إزالة الصخرة ولكنهم مل يـستطيعوا            وابفل

:قال الكنغر

.ال بد أن نرسل إىل النعام ليساعدونا -

فأجاا ،  حول النعام مبا حصل لزوجها       أبدت زوجة املها شكوكاً   
: الكنغر
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فلو فعل هذا ألعلنـه     فهو ليس غداراً     ين أعرف النعام جيداً   إن-
.للجميع ولكن غداً يستيقظ أبوكم وتظهر احلقيقة 

ت عائلة النعام وتعاون اجلميع إلزالة الصخرة واملهـا فاقـد           جاء
:تجبري أرجل املها وقال ، قام الكنغر بالوعي مث محلوه  إىل بيته

الوقوف لشدة الكـسور     إنه حيتاج إىل أشهر عديدة ليستطيع      -
.ه يرجلوكثرا يف 

فاق املها من غيبوبته ونظر إىل من حوله ببطء مث وقع بـصره             است
على اجلبائر اليت لفت أرجله ، تأمل أرجله حلظـات مث أغمـض عينيـه               

.والدموع تسيل منها بصمت 

ضاعفت قوة املها ولكن    مضى فصل اخلريف وجاء فصل الشتاء وت      
مل يستطع الوقوف رغم تضاعف قوته ألن اجلبائر مـا زالـت            املها األب 

والكسور مل جترب بعد ، استغلت عائلة املها قوا يف بناء سور حول اجلزيرة              
كلها ، وبيوت شاهقة مجيلة جلميع العائالت والكنغر يبعث للجميـع مبـا    

.ونه مما ادخره من طعام حيتاج
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فصل الشتاء وجاء فصل الربيع ، وتضاعفت قوة النعـام          ومضى  
زهات واحلدائق للجميع وأقام للربكـان   نتغل قوته بتزيني الغابة فأقام امل     فاست

.رض أحد أجمرى يصل اىل البحر ، ال مير من 

وجاء فصل الصيف وتضاعفت قوة الكنغر ، فاسـتغل قوتـه يف            
األراضي للزراعة ، وزرع املزيد من األراضي اخلصبة ،          استصالح مزيد من  

خـذ يطـوف   أاملها وأصبح قادراً على املشي وويف منتصف الصيف شفي  
اجلزيرة ، ويرى كم هي مجيلة ، ورأى السور وجمرى الربكان ، فـأحس              
باألمان واالطمئنان ، ورأى األراضي املزروعة الكثرية ووفـرة الطعـام ،           

، هتمام اجلميع بتسبيح خالقهم ومحده علـى نعمـه   اوأكثر ما لفت نظره   
خرى ، فازداد قناعة أن اخلـري       أأا جزيرة   ال أنه يعيش يف اجلزيرة لظن       ولو

عيشهم متناحرين ، يستقوي    لفني ، والشقاء والدمار يف      آيف عيشهم معاً مت   
النعام فبادره النعام    لتقى بعائلة ويف أثناء سريه ا   ،  اآلخر   بعضهم على البعض  

هنأه على شفاء اهللا له ، فرد املها التحيـة ومـضى يف       لتحية على الفور و   با
:طريقه ناداه النعام األب قائال 

أما زال يف قلبك شيء علينا ؟......... أيها املها -

.وقف املها ونظر إىل النعام ومل جيب ، مث مضى يف طريقه ببطء 
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:صاح النعام ليسمع صوته 

لوبنا خالية من أي كـره أو       لم إن ق  إن بقي يف قلبك شيء فاع      -
حقد ضدك 

علم الكنغر األب بشفاء املها ،      مضى املها يف طريقه ومل يلتفت ،        
نه يرغب بعمل مأدبـة يف     أومل جيده ، فأخرب زوجته وأبنائه       ته  فهرع إىل بي  

بيتهم من أشهى الطعام الذي أدخره يدعو عليها اجلميع مبناسبة شفاء املها            
ها فرحاً كبرياً مبا قاله الكنغر وأثناء ذلك وصل املها االب           ، فرحت عائلة امل   

خـرب  أبالـشفاء و   ضان ومحد اهللا تعاىل الذي أكرمه     باألح ر، فتلقاه الكنغ  
:الكنغر املها مبا عزم عليه بشأن املأدبة ، وقال له

! ..اجلميع ... أريد أن أدعو عليها اجلميع -

:هز املها رأسه موافقاً ، وقال 

.اجلميع ... اجلميع نعم ،-

ي صفحة  أن الغابة مقبلة على ط     رح الكنغر مبوافقة املها واستبشر    ف
، وأن منـهج     أحدعلى   يستقوي فيها أحد   تح صفحة جديدة ال   فاملاضي و 
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عتـداء  نتقام واال ال منهج القوي على الضعيف ، فاال       سيسوداهللا هو الذي    
.وجل ومحدهشغلهم عن تسبيح اهللا عز

املهـا يف    شاطئ البحر احملاذي ملنطقة    مل املأدبة على  قام الكنغر بع  
ليلة مجيلة ، ألقى القمر فيها ظله على البحر واألمواج تـداعب الـشاطئ              

أكل ،  ة املستقبل   الرياح تصافح األشجار ليصنعا من حفيفها أنشود       و حبنان
.يغمرهمالفرح والسروراجلميع  و

:قام الكنغر وقال

ي ال يتعامل إال مع     عاش اجلميع يف املاض    لقد أيها اإلخوة الكرام   -
اهللا هو فسنة اهللا يف احلياة ،       أما اليوم فنحن أنواع خمتلفة وهذه     نوعه و  أفراد

فاألشجار خمتلفة واألزهار متنوعـة     ،  الذي خلقنا خمتلفني وسنبقى خمتلفني      
.قدرنا أن نعيش خمتلفني.. واألمساك متفاوتة ، وحنن أيضاً أنواع خمتلفة 

:النعام وقال قام 

خر ، وهي تضاعف القـوة  د أنعم اهللا علينا بنعمة ليست لآل   لق-
أصبحت هذه النعم مـصدراً للراحـة        ذا تعاون اجلميع  إف، يف فصل معني  

ـ ـن تنازعنا انقلبت نقمـاً تذي إو،  والطمأنينة وإرضاء اهللا عز وجل       نا ـق
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عـز   وما هو أكرب من ذلك كله وهو غضب اهللا         العذاب والشقاء والدمار  
.وجل

:وقف املها خماطباً اجلميع 

عندما جاء الشتاء وتضاعفت قويت وأرجلي تعاين الكسور ومل          -
فهمه يف وقته ، وهـو      أي مل   تذكرت كالم الكنغر الذ   ... استطع الوقوف   

.ن القوة هللا مجيعاً يعطيها من يشاء ويسلبها ممن يشاءأ

:قال اقترب الكنغر من املها ووضع يده على كتفه ، 

- لقنا إلرضاء اهللا وعلينا أن نتعهد معـاً أن نـسري علـى             لقد خ
يرضـى اهللا    ن تنازعنا يف أمر ما جلئنا إىل مـا        إو،  منهجه مسبحني حبمده    
....فنكون حيث يرضى اهللا 

....نكون حيث يرضى اهللا ... رد اجلميع 

....نكون حيث يرضى اهللا 

...نكون حيث يرضى اهللا 

النهاية


