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الغالف للفنانة الغالية تهاني سليمان..
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ما كتبه الشاعر أحمد سويلم بعد قراءته للحواديت
قرأت حواديتك الممتعة لالٔطفال ..والحظت االبداع االٔدبي والفني في اخراجها..
وأشهد ان هذا العمل يحمل القيمة والمتعة والطرافة والمالءمة لهذه المرحلة العمرية
الشائكة المهمة..
وأشهد أيضا أن أفكار هذه الحواديت مناسبة جدا الٔنها مستمدة من عالم الطفل وتحيط
بكل ما يسعده وما يغضبه ..وتعالج أسئلته وتجيب عليها ببساطة واقناع..
أحسنت في القص والحكي..
وأحسنت الفنانة تهاني سليمان في تعبيرها المرهف..
وفقك الله دائما..
الشاعر أحمد سويلم
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اإلهداء

إلى أوالدي :أحمد وإبراهيم ويحيى ويوسف..
وذكريات الحواديت التي قمتُ بابتكارها لكم ك ّل ليلة.
إلى أوالد إخوتي وأخواتي
بتول ،أدهم ،جود ،نوراي ،عمر ،عاصم
إليكم جميعًا..
ْ
رغم أنّكم تعدّيتم ّ
ولكن تبقى الذّكريات.
سن الطفولة،
إلى ك ّل طف ٍل يحبّ ْ
أن يستم َع إلى حدوتة قبل النّوم..
أهدي كتابي هذا.
نهى عاصم
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المقدّمة
الحواديتُ يا أوالد
خاص بقصص األطفال
ب
ّ
هي والدة لكتا ٍ

كتاب قصص أطفا ٍل لسلوى حجازي-
ي
ُ
فمنذ ُ ص َغري وأنا أحبّ القصص ،وكان لد ّ
رحمها الله -احتفظتُ به لسنوات حت ّى اهترأ.
ُ
أبحث عن قصصها وال أجدها
وحت ّى اليوم
ومرت األعوا ُم ،وكبرتُ  ،وانتق َل حبّ القراءة لتأليف القصص ألطفالي
ّ

وكنتُ
مرة ً بصورة هزلية
واب والخطأّ ،
صا تعلّمهم ،وت ْفهمهم دي َنهم ،وال ّ
أبتكر لهم قص ً
ُ
ص َ
ومرة ً بصورة جادّة ،حتّى أنّهم كانوا يتفاعلون مع أبطال حواديتي؛ فر ًحا وضح ًكا وبكاء.
ّ
ْ
مدونة أض ُع بها هذه الحواديت،
وقتَها،
طلبت منّي صديقة عم َل ّ
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ً
ت كتبتُ
ونسيتُ كالمها ،ولكنّني بعد سنوا ٍ
مقاال بعنوان:
نصائح خاصة بأطفال الروضة

ُ
ونصحت األ ّمهاتِ بحدوتة قب َ
ل النوم ،تلك الحدوتة
كثيرا في التخلّص من بعض عادات
ساعدتْني ً
ُ
محور
اسم ما عليها ،وج ْعلها
أبنائي ،فاختراعُ شخصيّة ..وإ
طالق ٍ
َ
الحدوتة اليومي ،تجعل األم تتحدّث معهم عن العادات السليمة
والخاطئة والواجبات ،وطرق الت ّعامل مع باقي األطفال ،وستجد ُ األ ّم
طفلَها ُمنجذبًا ك ّل ليل ٍة للحدوتة ،كما أنّه سيتمنّى
أن يكون ً
ْ
بطال لتلك القصص.
وبالفعل ،بدأتُ
كتاب
أكتب الحواديت ،وها هو
ُ
ُ
"الحواديت يا أوالد"
بين أيديكم.
صديقة ،توأم روحي،
شكر
ّ
خاص للفنّانة ال ّ
تهاني سليمان؛ على غالف القصص الذي ص ّممته ،وأ ْهدتني إيّاه.
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ح ّدوتة العصفورة والنّخلة ال ّ
طيبة
ح ّدوتة لجود

ْ
وكانت تريد ُ أن
منذ ُ عدّة أيّام ،كانت جود ابنةُ أختي (أربَ ُع سنوات) عندي في المنزل،
تسم َع حدّوتة قبل النّوم
وجود طفلة رقيقةْ ،
لن تتم ّكن من استيعاب حواديتي اللّي كنت أ ْحكيها ألوالدي الصبيان.
ّ
وأظن -والله أعلم -أنّها كانت في كتاب حواديت سلوى حجازي ،رحمها
تذ ّكرت حدّوتة،
الله.
أنا سردتُ عليها الحدوتة ،وأضفتُ القلي َل من عندي لألمانة.

العصفورة والنّخلة ال ّ
طيبة
كان يا ما كان
صغار ،وفجأة بدأت
كان هناك عصفورة صغيرة ،تلعب
وتطير في ال ّ
سماء مع أصحابها ال ّ
ُ
جمع صغارهم ،آمرينَ إيّاهم بسرعة ع َمل أعشاش قبل هجوم
العصافير الكبيرة في ْ
ُ
ال ّ
شتاء.
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سألت العصفورة ُ عصفورة ً أخرى تكب ُُرها :هل من الضّروري ْ
أن ابني عشا؟

أجابتْها العُصفورةّ :
ْ
ولكن أين هي أ ُّمك؟
بالطبْع يا صغيرة،
ي.
ردّت العصفورة ُ بحزن :ال أم لد ّ
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فأجابتْها العصفورة :ال بدّ ْ
القش ،واختاري
جمع
ّ
وأن أمضي اآلن ،وأنت ابدئي في ْ
شجرة ً كبيرة كي تبني ع ّ
شك فيها.
تشعر بالهواء يصطدم بجناحيها ،وبدأ صوتُه في
صغيرة وهي
مشت العصفورة ُ ال ّ
ُ
االرتفاع؛ فذهبت إلى شجرة المشمش قائلة:
ْ
أن ابني ع ّ
يا شجرة َ المشمش ،يا رقيقة ،هل ت ْسمحين لي ْ
شي بين أوراقك وأغصانك؟

ْ
فجرا
نظرت لها شجرة ُ المشمش غاضبة ،وقالت :امضي بعيدًا عنّي ،أنا ال أحبّ إيقاظي ً
بزقزقت ُكم المزعجة.
مشت العصفورة ُ حزينة وخائفةً من صوت الهواء.
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وذهبت إلى شجرة المانجو قائلة :يا شجرة َ المانجو الجميلة ،هل تسمحينَ لي ْ
ْ
أن أبني
ع ّ
شك بين أغصانك وأوراقك؟

ْ
نظرت لها شجرة ُ المانجو بتعا ٍل ،وقالت :تعيشين بين أغصاني وتأكلين ثماري؟
اذهبي بعيدًا عنّي ،أنا ال أحتا ُج أمثالك.
مشت العصفورة ُ باكيةً ال تصدّق ردودَ أفعال ال ّ
ْ
وأخذت تتمنّى سرعة اللجوء
شجرات،
يحميها.
عش ْ
إلى ٍ ّ

الرشيقة ،هل تسمحينَ لي ْ
ْ
أن
وصلت عندَ شجرة البرقوق ،وقالت لها :يا شجرةَ ْ
البرقوق ّ
أبني ع ّ
شي بين أغصانك وأوراقك؟
ْ
نظرت لها شجرة ُ البرقوق ،وصرخت :ابْتعدي عنّي يا صغيرة ،أنا ال أحبّك ،وال أحبّ
إزعا َجك لي.
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مشت العصفورة الحلوة ُ وهي حزينة باكية ،ال تدري ماذا تفعل!

لم أنت حزينة؟
سمعتْها النّخلةُ الطيّبة ،وسألتها :ما بك أيّتها العصفورة ُ الجميلة؟ َ

16

ْ
أخذت تحكي لها أخبارها.
وقفت العصفورة ُ على جريد النّخلة الطيبة ،و
حزنت النّخلةُ وقالت :وما العم ُل وال ّ
الرياح تعلو في األفق؟
شتا ُء قد اقترب ،وأصواتُ ّ
ي فكرة :هل تقومينَ ببناء ع ّ
عصافير تبني أعشاشها على
شك عندي؟ أعل ُم أنّه ال توجد
ُ
لد ّ
ْ
نجرب؟
النّخيل ،وال أدري لماذا؟
ولكن ما رأيك أن ّ
فرحت العصفورة ،وقالت :هل أنت جادّة؟ ك ْم أنت طيّبة أيتها النخلة.
القش كي تبني عشك.
بجمع
ّ
ضحكت النّخلة ،وقالت :هيّا أسْرعي ْ

القش وهي سعيدة
جمع
طارت العصفورة ُ بسرعة تعاند ُ ّ
ّ
الرياح وتقاو ُمها ،وبدأت في ْ
فرحة.
ْ
ْ
وجلست بين سعف النّخلة مطمئنّة.
العش،
عادت سريعًا إلى النّخلة الطيبة ،وبنَت
و
ّ

ّ
ولكن النّخلة قالت لها:
وقوتها؛ فخافت العصفورة،
وفجأة ،ازدادَ صوتُ ّ
الرياح ّ
ال تخافي يا عصفورتي الجميلة؛ أنت بين سعفي آمنةْ ،
الريا ُح بسوء
ولن تم ّ
سك ّ
أبدًا.
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الريا ُح على شجر المشمش والمانجو والبرقوق ،وهي غضبانة منهم ،ضربتْهم
مرت ّ
ّ
ْ
ضربا ٍ
فوقعت أغصانُهم وأوراقُهم وثمارهم..
ت متتالية،
الرياح :هذا عقاب ل َمن يتعالى على مخلوقات الله ويؤذيها.
وقالت لهم ّ

ْ
نظرت لها وابتسمت ،وقالت:
الريا ُح بجوار النّخلة الطيّبة ،و
مرت ّ
ّ
تخشي شيئًا أيّتها النّخلة؛ فأنت كنت كريمةً مع عصفورة صغيرة
ال
ْ
الطيب بك ّل خير ،وأنا أحبّ عملك الكريم هذا ،ولن أؤذيك.
بال أ ٍ ّم وال مأوى ،واللهُ يعامل
َ

ومر ال ّ
شتاء وجاء الربيع..
عاشت العصفورة ُ جميلة مع النّخلة بسالمّ ،
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والعصفورة ُ سعيدة بصداقتها مع النّخلة الطيبة.
وك ْ
يوم تغنّي لها:
انت في ك ّل ٍ
يا نخلة يا عالية  ...عند ال ّ
شمس الغالية
كبيرا
بين سعفك وجدت دفئًا وحنانًا ً

وتوتة توتة ..خلّصنا الحدّوتة
حلوة وال ّال ملتوتة؟
لو حلوة يبقى عليكم غنوة
ولو ملتوتة يبقى عليكم حدوتة.
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أحمد والدّراجة

كان يا ما كان
بطل حدوتة الليلة اس ُمه أحمد

أحمد ولد جميل ،هادئ ،يحبّ الرياضة
ركوب الدّراجات
وأكث ُر شيء يحبّه هو
ُ
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الجلوس على الكمبيوتر،
كثيرا
كان منذُ صغره يحبّ الدّراجات ،ويحبّ
ً
َ
ومتابعة صفحا ٍ
ت على اإلنترنت.

أن يكبر ليصب َح ً
صة بالدّرجات المتعدّدة األشكال واأللوان ،وكان يحل ُم ْ
بطال
خا ّ
من أبطال سباق الدّراجات

22

دراجته في النادي
كان أحمد
ُ
يركب ّ
ُمرتديًا خوذة ً على رأسه.

يوم من األيّام ،كان في النّادي يلعب مع أصحابه.
وفي ٍ
سه.
دراجته ،و ُجرحت رأ ُ
وفجأة ً ،وق َع واحد منهم من على ّ

جرى أحمدُ وسا َعدَه وأصحابُه ،وذهبوا به إلى عيادة النّادي،
وبعدما ط ّهرت الممرضةُ وض ّمدت جر َحه ،قال له أحمد:
لك يا مدحت ال بدّ ْ
أل ْم ْ
وأن ترتدي الخوذة؟
أقل َ
+
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دراجات حديثة على اإلنترنت
مرة ،كان أحمدُ يشاهدُ ّ
وفي ّ

سأله والدُه :ماذا تفعل يا أحمد؟
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أحمد :أشاهد ُ الجديدَ في عالم الدّراجات يا أبي.
دراجة أعجبتْك يا بني؟
ي ّ
ردّ الوالد :وأ ّ
أحمد :أحببتُ هذه الدّراجة جدا يا أبي ،وهي موجودة عند مح ّل الدّراجات ،وأنا
أدّخر من مصروفي ،وقريبًا سأشتريها.

قال الوالدُ وهو فخور بأحمد :ك ْم تبقّى لك كي تشتريها؟
أحمد :مائتي جني ٍه تقريبًا.
األب :وما رأيُك ْ
أن أعطيك الما َل كي تشتريها؟
دراجتي الحالية ،وأنا أحبّ ْ
أن أشتري هذه
أحمد :ال يا أبيَ ،
أنت أهديتني ّ
الدّراجة من مصروفي.

25

ضك ،والعيد ُ
اقترب وتستطي ُع أن تردّ لي مالي من مال العيدية
األب :إذًا ..سأقر ُ
َ
وما ادّخرته ،ما رأيك؟
ف ّكر أحمدُ لدقيقة ،وقالّ :
أظن أنّني سأوافق.
دراجتك القديمة؟
ضحك
ُ
األب وسأله :وماذا ستفعل في ّ
ً
أحمد :هي في حال ٍة جيّدة ،ولكنّني ازددتُ
طوال؛ فلم تع ْد تناسبني.
أصغر منك ً
األب :وما رأيُك ْ
قليال،
البواب؛ هو
ُ
أن نُهديها لمحمود ابن ع ّم علي ّ
ُ
وستليق به؟
أحمد :ولكنّني أحبّ االحتفا َ
ظ بها ألنّني أحبّها.
األب :نحتفظ بها وتصدأ ونقو ُم برميها..
يراك ك ّل يوم
قلب طف ٍل صغير فقير
َ
أ ْم نعطيها لمحمود ونأخذُ الثواب ،وت ُ ْفرح َ
سعيدًا بدراجتك ،ويتمنّى لو يستطي ُع ْ
أن يمتلك واحدة مثلها؟!!

أحمد :وستكون صدقةً منّي؟
ي ،ستكون صدقةً أ َم َرنا اللهُ سبحانه وتعالى بها ،وقال لنا كلّما
األب :نع ْم يا بن ّ
مرا ٍ
ومرات.
تصدّقنا
ت ّ
ضاعف لنا الحسنات ّ
َ
أحمد :موافق يا أبي ،ولكنّها تحتا ُج إلى قلي ٍل من اإلصالحات ،فهل أقو ُم
بإصالحها ّأو ًال؟
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صدقةَ ال بدّ ْ
وأن تكون جيدة ً بال
ي ،فحينما نُعطي ال ّ
بابا :هذا أمر ضرور ّ
عيوب..
ْ
اشتريت لمحمود واحدة ً جديدة معك ،ولكنّني
لكنت
دراجتك قديمة
ولو
َ
َ
كانت ّ
أحببتُ ْ
أن تقوم بإعطاء ما تحبّ ل َمن هو أق ّل منك.
دراجتك الجديدة نأخذ معنا القديمة ،ونصل ُحها ْ
إن شاء الله.
عندَ ذهابنا لشراء ّ
شكرا لك.
أحمد :هذا جميل يا أبي..
ً

وتوتة توتة خلصنا الحدوتة
حلوة والّل ملتوتة؟
ْلو حلوة يبقى عليكم غنوة
ولو ملتوتة يبقى عليكم حدوتة
ْ

27

إبراهيم ورج ُل المطافئ

كان يا ما كان
بطل حدّوتة اللّيلة اس ُمه إبراهيم
إبراهيم ولد جميل..
يلعب بسيّاراته.
سا على األرض بمنزله،
ُ
يوم من األيام ،كان جال ً
وفي ٍ
وتجلس أ ّمه إلى جواره على األريكة ،تتحدّث مع أحدهم على الهاتف.
ُ
ً
وسائال:
فقام إليها قلقًا ُمحتضنًا إيّاها،
وفجأة ،وجدَها تبكي َ
لم تبكينَ يا أ ّمي الحبيبة؟
َ
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فقالت األ ّم :قريب لي توفّاه الله.
إبراهيم :ماذا تعني ُجملة توفّاه الله؟
األ ّم :كما جدّك رح َمهُ الله.
ذهب إلى الله! َمن هو يا أ ّمي؟!
ضا
إبراهيم (بصوت حزين) :هو أي ً
َ
األ ّم :ع ّمك أشرفُ ،
ابن ع ّمتي.
سن،
عمري ،ولكنّه صغير في ال ّ
إبراهيم :أعرفه ،أبناؤه في مثْل ُ
عمر جدّي.
كبيرا في ُ
في ُ
عمر أبي ،وليس ً
فالبعض يموت وليدًا أو
األم :لله تعالى حكمة في الحياة والموت يا صغيري،
ُ
ً
ً
عجوزا.
طفال أو شابا ،والبعض يموت
إبراهيم :حرام هذا يا أ ّمي ،هكذا أوالدُه سيصيرونَ بال أب.
بعض األطفال يولَدون وأبوهم ميّت ،وبعض الكبار يموتُ لهم األبناء،
األم:
ُ
ّ
تستمر.
ولكن الحياة
راض صابر بما يكتبه الله ،يحزن
والجمي ُع
ٍ
ّ
والله يَ ْختبرنا دو ًما ،وفي الموت اختبار كبير ليرى اللهُ ماذا نفعل ،هل
أنت حرام؟
سنصبر؟ أ ْم نقول كما قلت َ
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إبراهيم :وكيف مات قريبُك؟
هو ضابط من ضبّاط المطافئ.
األمّ :

إبراهيم :هل هذا حقيقي؟
ْ
ي؟
وهل كان يقودُ عربةَ مطافئ تشبهُ العربة التي لد ّ

األ ّم :نع ْم يا حبيبي ،ولكنّها عربة حقيقيّة.
ْ
ئ حريقةً ما؟
إبراهيم:
وهل َ
مات وهو يطف ُ
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بعض
مرتيْن لد ّخان حرائق .كان ينقذُ فيهم
األ ّم :ال ،ولكنّه َ
تعرضه ّ
مات بسبب ّ
َ
تعرض لألذى ،دونَ
النّاس ،وتأذّى صدره ،ودخل المستشفى ،وقد يكون قلبُه ّ
ْ
فمات رحمه الله.
يشعر وأثنا َء عمله توقّف قلبُه؛
أن
َ
َ

ولكن لماذا لم ْ
ْ
ع كما قرأنا وشاهدنا في كتابي؟
إبراهيم:
يكن يرتدي القنا َ
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ْ
التصرف
األمور تستدعي منّا
ولكن أحيانًا تكون
ي،
ّ
ُ
األ ّم :صحيح ما تقوله يا بن ّ
صوت طف ٍل صغير ،أو إنسان
في لحظة ،تكون حريقة كبيرة ،ويسمع الضّابط
َ
يصر ُخ بداخل الحريق ،فيسرع الضّابط كي ينقذَه قبل ْ
أن يرتدي القناع فيتأذّى،
وهذا على ما ّ
أظن ما حدث له.
الكثير من العاملين في مجال اإلطفاء قلوبُهم من ذهب ،يقومون بإنقاذ النّاس
ُ
وال يهت ّمون بالنّيران ،هي رحمة كما هو واجب عليهم أداؤه.

الطبيب على ال ّ
ويمر بك رج ُل المرور في الشارع،
شفاء،
وكما يساعدُك
ُ
ّ
نارا.
يبذ ُل رج ُل المطافئ كل جهده كي ينقذَ رو ًحا ،أو يطفئ ً
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أكبر ْ
إن شاء الله ،هل هذا ممكن؟
إبراهيم:
سأصير رج َل مطافئ حينما ُ
ُ
وهل ستوافقين أ ْم ستخافين علي؟

األعمار بين يدي
فأنت َمن ستختار ،وكما قلت لك
ولم ال يا صغيري،
َ
ُ
األ ّمَ :
الله،
عمال ً
فقد نعم ُل ً
ْ
ولكن يتوفّانا الله بشكل ما،
مخاطر فيه،
سهال ال
َ
حفظك الله وأخوتَك يا بني.
وحفظك اللهُ أنت وأبي يا أ ّمي،
إبراهيم:
َ
هل لك ْ
أن تقرئي لي كتاب ر ُجل المطافئ ثانية؟
حبيب أ ّمك.
األ ّم :كما تريد ُ يا
َ
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ْ
وابتسمت إلبراهيم،
مسحت األ ّم دمو َعها،
ْ
وبدأت تحكي له حكاية ر ُجل المطافئ.
وتوتة توتة خلصنا الحدوتة
حلوة والّل ملتوتة؟
ْلو حلوة يبقى عليكم غنوة
ولو ملتوتة يبقى عليكم حدوتة.
ْ
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جنّة والحجاب

كان يا ما كان
كان فيه
ب ْنت جميلة صغيرة ،اسمها جنة

جنة كانت طفلةً جميلة ،عمرها اثنتا ع ْشرة سنة.
يوم من األيام ،دخلت إلى أمها سائلة:
في ٍ
الحجاب منذ زمن طويل؟
ت
أمي ،هل وضع ِ
َ
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قالت :كنت في الثالثة ع ْشر’ من عمري يا حبيبتي.
ت أكبر مني بعام؟
أي كن ِ
جنةْ :
ماما :بالضبط.
جنة :إذًا يا أمي ،متى علي ْ
أن أضع حجابي أنا األخرى؟
اليوم إلى المدرسة ،وقالت لها معلمتنا هناء:
ت
تحجبت صديقتي منى وحضر ِ
َ
ت مقتنعة بحجا ِبك يا منى؟ ما معنى االقتناع هذا؟
هل أن ِ
األم :فيما مضى يا فتاتي ،كانَ الناس تقول الحجاب اقتناع ،وعلى كل فتاة ْ
أن تقتنع به
الحجاب طاعة لله.
ألنه صحيح ،ولكن
َ
لماذا تصلين وتصومين؟
فرض علينا الصّلة َ والصيام.
جنة :ألن الله تعالى
َ
ت تطيعين الله؟
األم :إذًا ،أن ِ
جنة :نع ْم يا أمي.
أمر في آيا ٍ
ت الرسول -صلى الله عليه
ت كثيرة زوجا ِ
األم :جمي ٌل هذا ،والله تعالى َ
وسلم -وبناتِه ونسا َء المؤمنين بالحجاب..
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ساء ْال ُمؤْ منينَ يُ ْدنينَ
ي قُل ّأل َ ْز َواج َك َوبَنَات َك َون َ
قال تعالى{ :يا أَيُّ َها النب ُّ
ورا
َعلَيْهن من َجالبيبهن ذَل َك أ َ ْدنَى أَن يُ ْع َر ْفنَ فَال يُؤْ ذَيْنَ َو َكانَ اللهُ َغفُ ً
رحي ًما} األحزاب آية .95
جنّة :إذًا ،هو أمر من الله لك ّل الفتيات والنّساء ،وعلينا ْ
أن نطيع كما هو األمر في
صالة والصيام.
ال ّ
ماما :صحيح كال ُمك يا جنّة ،فنحن نطي ُع الله في ك ّل ما يأمرنا به.
أجل هذا كنت دو ًما تحدّثيني عن الحجاب حينما تكبُر الفتاة منّا،
جنّة :من ْ
مالبس مختلفة عن التي كنت أرتديها في صغري؟
وجعلتني أقو ُم بارتداء
َ
ومجرد ْ
أن أكبر ستطلبين منّي ارتداءه.
ّ
ماما :بالفعل يا ابنتي ،ستكون هذه فرحتي أنا ووالدك وأخيك علي.
جنّة :وماذا عن جود أختي؟
سابعة من عمرها ،وسأتحدّث معها عندما تكبُر ً
قليال ،كما أنّها
األ ّم :جود في ال ّ
سترى أنّك وضعت الحجاب مثلي ،وستسأل نفس أسئلتك هذه ث ّم تتح ّجب.
ْ
ولكن هل ستضحك منّي صديقاتي أو زمالئي في المدرسة؟
جنّة:
األ ّم :سترتدينَ الحجاب إرضا َء ل َمن يا جنّتي؟
جنّة :إرضا َء لله تعالى.
األ ّم :إذًاُ ،
نحن نهت ّم بالله أم النّاس؟
جنّة :الله تعالى يا أ ّمي.
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هل لي ْ
أن أجرب حجابك يا أمي؟
ماما :بالطبع يا حبيبة.
ْ
ْ
ونظرت إليها األم وهي تشعر أنها ترى
وقفت جنة إلى جوار أمها تجرب الحجاب،
مّل ًكا.
دخل األب الغرفةَ ف َج َر ْ
ت إليه جنة،
فاحتضنَها ً
الحجاب يا جنة؟ "برافو عليك"
ت
قائّل :ارتدي ِ
َ
ْ
ارتديت الحجاب ،الحمد لله يا أبي.
نعم ْ
نظرت جنة لألم ضاحكة ،وردتِ :
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وتوتة توتة خلصنا الحدوتة
حلوة والّل ملتوتة؟
ْلو حلوة يبقى عليكم غنوة
ولو ملتوتة يبقى عليكم حدوتة
ْ
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ح ّدوتة لنوراي :ذي ُل الفأر
ي منذ كنتُ طفلة صغيرة،
هذه الحدوتة كانت لد ّ
ّ
وأظن أنّها كانت لدى ك ّل األطفال من حولي.
ْ
كانت ضمن مجموعة قصص األطفال لدار المعارف،
صغار،
ومرت ال ّ
سنواتُ وا ْشتريتُها ألوالدي الكبار وال ّ
ّ
وأتمنّى ْ
أن أجدها لنوراي ابنة أخي.

ذي ُل الفأر

41

كان يا ما كان
يعيش في مخزن بي ٍ
ت كبير.
كان هناك فأر صغير،
ُ
في هذا البيت ،كان هناك ّ
تحرس مخزنَ هذا البيت من الفئران.
قطة كبيرة ُ

شاعرا بالجوع
الفأر
يوم من األيّام ،استيقظ
ً
ُ
وفي ٍ

تحرك بهدوء؛
وقام ي ّ
َ
تشعر به ّ
القطة.
كي ال
َ
دخ َل الفأ ُر إلى جرار العسل ،وأخذَ يأك ُل منها
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وأك َل قطعة جبن ٍة لذيذة ،مليئة بالفيتامينات

سوسيس الموجود بوفرةٍ في المخزن
وقطعةً من ال ّ

الجرة وته ّ
ْ
شمت
ارتطمت قد ُمه في إحدى الجرار؛ فوقعت
وفجأة ً،
ّ
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استيقظت ّ
القطةُ من النّوم و ْ
أتت تجري صارخة
"ميااااااااااااااااو"

جرت ّ
ْ
ضمت ذي َل الفأر بأسنانها؛ فقطعتْه
القطة ورا َء الفأر ،وق
وقف الفأ ُر ينظر إلى ذيله
َ
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سل إلى ّ
القطة ً
قائال:
وأخذَ يتو ّ
أرجوك ،ردّي لي ذيلي.
قالت ّ
القطة :سأعيد ُه إليك بشرط ْ
أن تجلب لي الحليب.

قال الفأر :سمعًا وطاعة.
عا إلى المزرعة القريبة من البيت،
وذهب مسر ً
َ
ً
وراح إلى البقرة ،قائال لها:
أيّتها البقرة ُ الطيّبة،
ّ
ْ
أكلت ذيلي
القطة
ّ
والقطة تريد الحليب
كي تردّ ذيْلي لي
والحليب لديك
فهل لك ْ
ْ
ضا منه؟
أن تعطيني بع ً
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قالت البقرةّ :
ْ
ولكن ال بدّ وأن آك َل كي أمن َحك الحليب،
بالطبع يا عزيزي،
اذهبْ وائت لي بالبرسيم من عند الفالح.

جرى الفأ ُر سريعًا ّ
للفالح.
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وقال له :صديقي ّ
الفالح،
ّ
ْ
أكلت ذيلي
القطة
ّ
والقطة تريد ُ الحليب
والحليب لدى البقرة
ُ
والبقرة جوعى تريد البرسيم
والبرسي ُم لديك
فهل لك ْ
ضا منه؟
أن تعطيني بع ً
قال ّ
الفالح :سأقو ُم لقطع البرسيم لك
لحم لطعامي.
لكن اذهبْ للجار؛ اجلبْ لي قطعةَ ٍ

ّ
الجزار،
الفأر ثانيةً إلى
جرى
ُ
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ّ
الجزار،
وقال له :سيّدي
ّ
ْ
أكلت ذيلي
القطة
ّ
والقطة تريد ُ الحليب
والحليب لدى البقرة
ُ
والبقرة ُ تريد البرسيم
والبرسي ُم لدى الفالح
ّ
والفالح يريد اللحم
واللّح ُم لديك
فأرجوك أعطني قطعةً منه.
ّ
رد ّ
الجزار :سأعطيك ما تريد
ولكن اذهبْ واجلبْ لي ً
خبزا.
ع الفأر للخبّاز،
أسر َ
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وقال له :أيّها الخبّاز الطيب،
ّ
ْ
أكلت ذيلي
القطة
ّ
والقطة تريد الحليب
والحليب لدى البقرة
ُ
والبقرة ُ تريد البرسيم
والبرسيم عند الفالح
ّ
والفالح يريد لح ًما
ّ
الجزار
واللّحم لدى
وهو يريد الخبز
ُ
والخبز لديك،
فهل لك ْ
بعض األرغفة؟
أن تعطيني
َ
قال له الخبّاز :كي تأخذَ شيئًا؛ ال بدّ ْ
أن تعمل كي تحص َل عليه
أجرهم ً
ْ
خبزا
تعا َل
ي ساعتيْن أعطيك َ
اعمل لد ّ
الفأر الخبّاز
ساعد
ُ

وعندما انت َهى من عمله أعطاه الخبّاز الخبزَ الذي طلبه
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أخذَ
ّ
الجزار
الفأر الخبزَ  ،وجرى إلى
ُ
أعطاه إيّاه ..أخذ اللحم
عا إلى الفالح
فذهب مسر ً
أعطاه اللّحم وأخذ البرسيم
وجرى إلى البقرة أعطاها البرسيم
فأكلتْه حتّى شبعت

وأعطتْهُ الحليب
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وذهب إلى ّ
القطة
الفأر وهو سعيد،
أخذه
ُ
َ
شربت ّ
القطةُ الحليب

وردّت إلى الفأر ذيله

الفأر بعودة ذيله له
فرح
ُ
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وأصب َح صديقًا ّ
للقطة

وتوتة توتة خلصنا الحدوتة
حلوة والّل ملتوتة؟
ْلو حلوة يبقى عليكم غنوة
ولو ملتوتة يبقى عليكم حدوتة
ْ
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الرياح
بتول وصوتُ ّ

كان يا ما كان
كان هناك فتاة جميلة
اسمها بتول
كانت تجلس تلعب بألعابها الخاصة
حتى نادتها أمها قائلة:
هيا يا بتول ،إنه موعد النوم
ْ
جمعت بتول ألعا َبها في صندوقها
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ْ
وذهبت لتغس َل أسنانَها

ْ
ودخلت فراشَها جالسةً إلى جوار أمها
ومعهم يوسف ابن خالتها الصغير

ْ
ت النوافذ
سمعت بتول صوتًا مخيفًا ،وبدأ ِ
صدر هي األخرى أصوا ٍ
ت غريبة
ت ْ
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فسألت أمها :ما هذا الصوت أمي؟
األم :إنه صوت الرياح ،لقد بدأ فصل الشتاء.
ضا؟ هل ستمطر غدًا؟
بتول :واألمطار أي ً
ألحم َل معي مظلتي الجديدة.

األم :احمليها معك؛ فاألشهر القادمة سيكون هناك الكثير من األمطار.
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ْ
ولكن ،ما هذا الصوت أمي؟
بتول:
أشعر بالخوف منه.
األم :في الشتاء يا ابنتي يشتد الهواء ،ويصدر أصوات.
ويتحرك السحاب فيتخبط في بعضه البعض
فينزل المطر.

وحينما تمطر ،يشرب الزرع ليكبر
فنأخ َذ منه الثمر
ت في المزرعة ،وتأكل
وتشرب الحيوانا ِ
َ
وتعطينا اللبنَ والجبنَ والزبد والبيض واللحوم ،وغيرها..
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بتول :أنا ال أحب فص َل الصيف
والبحر والرمل.
يف
َ
أنا أحب الص َ

ْ
هاب إلى النادي ،ورؤية صديقاتي
لن أستطيع الذ َ
ْ
عب بدراجتي.
ولن أستطيع الل َ
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ْ
سمعت بتول الريا َح تصدر أصوات أعلى وأعلى
ْ
وأخذت تبكي ،فاحتضنتْها األم وقالت:
ابن خالتك؟
ا ْنظري ليوسف ِ
هو يلعب ،وال يخاف ِمن أصوات الرياح
َ

ْ
رآك تبكين قد يخاف
إن ِ
ت أكبر منه ،وعليك تعليمه الشجاعة
وأن ِ
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ت حينما تلعبينَ مع أوالد خالك وخاالتك تصدرين أصوات عالية
أن ِ
الصوت يا ابنتي.
صوت الكارتون ،وأقولك لك :أخفضي
وترفعينَ دو ًما
َ
َ
فهل ك َل هذا مخيف؟
الرياح مثلك تصدر أصوات عالية ،وال تخيف

أن نتمنى من الله ْ
العكس علينا لمجرد سماعِ صوت الرياح ْ
أن تمطر السماء
على
ِ
ألنها ْ
إن لم تمطر...

ْ
لن تجدي ما تحبين ِمن الخضار والفاكهة
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فالمطر يروي الشجر والزرع.

وال نستطيع ْ
أن نعيش طوا َل العام صيفًا أو شتاء
أربعة فصول
لديْنا ْ
شتاء -ربيع -صيف -خريف

ْ
إن استمرت األصوات؟
بتول:
ولكن يا أمي ..ماذا ِ
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ماما :سأقترح لك اقترا ًحا.
بتول :ما هو أمي؟
األم :سأشغل لك القرآنَ الكريم ،أغمضي عينيْك ،واستمعي له
ت الرياح.
وال تفكري
كثيرا في أصوا ِ
ً
بتولْ :
ولن أخاف منها؟
األم :نعم بالطبع.
سلمى :و ْع ٌد يا أمي؟
األمْ :
إن شاء الله.
ْ
ْ
وجلست تسمع القرآن مغمضةَ العينيْن.
وضعت بتول السماعات على أذنيها،
ْ
ونامت وهي تحلم أحّل ًما جميلة.

وفي الصباح ،أيقظتْها أ ُّمها،
ْ
فاستيقظت ضاحكة ،وقالت ألمها:
مازالت الريح تصدر أصوات عالية
ولكنني لم أع ْد خائفة
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األم :ألنك شجاعة ،والقرآن جعلك مطمئنة.
بتول :الله يا أمي! إنها تمطر.
أنا أحب المطر
الهواء والرياح.
األم :واألمطار دو ًما تأتي مع
ِ
ضا.
بتول :وأنا أصبحت أحبهم أي ً
ت جدتي عن َد سقوط األمطار..
تذكرت اآلن كلما ِ
"اشتيها اشتيها خلي البطة تعوم فيها"
ضا أغنية "الدنيا برد" التي يغنيها لي جدي.
وأي َ
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ولكن اآلنَ علينا االستعداد للمدرسة.
األم ضاحكة :نعم،
ِ

بتول :ذكريني يا أمي بمظلتي الجديدة.
ْ
ونزلت بتول إلى مدرس ِتها ،ومعها مظلتها.
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يجرون في الشارع تحت المطر
ورأ ِ
ت األوال َد والناس وهم ْ

ْ
والمطر خير.
فر َحةً وهي تحكي لصديق ِتها أن الريا َح خير،
َ
وكانت ِ
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وتوتة توتة خلصنا الحدوتة
حلوة والّل ملتوتة؟
ْلو حلوة يبقى عليكم غنوة
ولو ملتوتة يبقى عليكم حدوتة
ْ

برد
أغنية الدنيا ْ
http://www.youtube.com/watch?v=BnXPuFq3qA4&feature=relat
ed
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سهيلة وصديقتُها
ُ

كان يا ما كان
كان هناك طفلة صغيرة
في الحضانة
اس ُمها سهيلة
كانت طفلةً محبوبة ،ولطيفة
ْ
ْ
وقالت أل ّمها:
عادت من المدرسة،
يوم ما،
وفي ٍ
صل،
أ ّمي ،هناك بنت تجلس إلى جواري في الف ْ
اس ُمها سلمى،
تجلس إلى جواري.
ال أريد ُها أن
َ
فسألتْها األ ّم :ولماذا يا حبيبتي؟
أجابت سهيلة :لونُها أسود ،وأنا ال أحبّ ْ
ْ
أن تمسك أشيائي ،وال تمسك بيدي حينما ننزل
إلى الحديقة.
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ردّت األ ّم :خلقنا اللهُ مختلفين ،منّا َمن هو أبيض البشرة ،ومنّا َمن هو أسمر،
وال يه ّم اللون ،فمن المؤ ّكد أنّها بنت جميلة ،وتحبّك.
وفي المساء ،وبعدَ ْنوم سهيلة

أمرا.
جلست األ ّم تف ّكر ماذا تفعل مع سهيلة ،ث ّم ّ
قررت ً
في اليوم التّالي ،عادت سهيلة من مدرستها ،ودخلت غرفتها ،وتع ّجبت..
بعض أشياء تحبّها
لم تج ْد
َ
فستانها األسود ،وحذاءها األسود
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وعروستها "لينة" التي تحتضنُها أثنا َء النّوم

ث ّم بحثت ،فوجدتْهم موضوعين في صندوق كرتوني
ومعهم عدّة ُ أشياء كلّها سوداء
أقالم التّلوين السوداء ،وبضعة جوارب ،وغيرهم.
ْ
جرت سهيلة إلى أ ّمها ،وسألتها:
لم وضعت هذه األشياء في صندوق؟
أ ّميَ ،
سمر.
اس ال ُّ
قالت األ ّم بجديّة :سأتخلّص منهم .فأنت ال تحبّين األشيا َء ال ّ
سوداء ،والنّ َ
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سهيلة :ولكنّها أشيائي ،وليسوا بناس أ ّمي.
األ ّم :ولكنّها سودا ُء ،وألوانُها مزعجة.
سهيلة :وكيف أنا ُم بدون عروستي؟
ضني عروست َك ليلى؛ فهي بيضا ُء ،أو سلمى.
اح ُ
األ ّمْ :

ْ
شعرها،
ولكن أنا أحبّ "لينة" ،وأحبّ أن أحكي لها الحكايات ،وأصفّف
سهيلة:
َ
وأحتضنها في وقت نومي.
ْ
ماما :لكنّها يا حبيبتي سمراء ،هيّا بنا لتأكلي الكعك ،وتشربي اللبنَ حتّى يعود والد ُك من
العمل.
تضع لها كعك ال ّ
شيوكوالته.
كعك الحليب ،ولم
وضعت األ ُّم لسهيلة
َ
ْ

ْ
نظرت سهيلة إلى الكعك ،وقالت:
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أريد ُ كع ًكا بال ّ
شيوكوالته.
داعي له؛ فلونُه أسود ،وأنت ال تحبّين هذا اللون،
األ ّم :ال
َ
هيّا أ ْكملي وجبتَك ،واذهبي ْ
والعبي مع أخيك حتّى أ ْنتهي من إعداد طعام الغذاء.

بعدَ االنتهاء من وجبة الغداء ،قالت األ ّم لسهيلة وعلي:
تعالوا نشاهد ُ
بعض األشياء على اإلنترنت،
َ

أريد ُكم ْ
صور،
أن تشاهدوا معي
بعض ال ّ
َ
ما رأيُك يا سهيلة في هذه ّ
الطفلة الجميلة؟
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ضا هؤالء األصحاب؟
وأي ً

71

هل ترونَ سعادتهم وفرحتهم؟
ْ
ضا.
ضا أطفال مثلهم يعانون ،ولكنّهم فرحينَ أي ً
ولكن هناك أي ً
ا ْنظروا لهذا ّ
الطفل األسمر وضحكته الجميلة؟

وهؤالء األطفال المرضى والجوعى
الذينَ ال يجدون طعا ًما وال شرابًا وال عال ًجا.
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انظرا لهذه ّ
ُ
تحتضن أخاها!
الطفلة كيف
َ
ال طعام لديهم وال شراب وال أهل

البعض لهم هذا الحال؟
كيف يرضى
ُ
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منتظرا موت طفل؟
هل ترونَ هذا النّسر كيف يقف
ً

وكيف يأك ُل هذا ّ
الطف ُل ورقَ ال ّ
شجر؟
أن يأكل ورقَ ال ّ
هل يستطي ُع أحدُكما ْ
شجر؟
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وبال ّرغم من ك ّل هذا؛ ف ُهم سعداء.

ولم ُهم كذلك؟
سأ َل عل ّ
ي أ ّمهَ :من هؤالء أ ّمي؟ َ
األ ّم :إنّهم أطفا ُل المجاعات في أفريقيا ،في بال ٍد تبعُد عنّا ً
قليال.
سيذهب هؤالء األطفال إلى الله كما جدّي؟
سهيلة :هل
ُ
ضهم يتح ّمل ويحيا..
ضهم ال يتح ّمل ،وبع ُ
ماما :بع ُ
تسافر لهم تطعمهم وتعلّمهم..
وهناك مجموعات
ُ
ومجموعات طبّية تعالجهم..
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ّ
الكثير يعاونهم
ولكن
بالرغم من ْلونهم يا سهيلة،
ّ
َ
ال نستطي ُع تر َكهم هكذا أبدًا.
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ُهم يحبّونَهم ألنّهم ُ
خلق الله ،وعلينا حبُّهم م ْهما اختلفت ألوانُهم؛
بلونه؛ الْ ..
ُ
بل بأخالقه الحلوة وحبّه للنّاس.
ف
اإلنسان ليس ْ
ْ
صور
نظر لل ّ
جلست سهيلة تف ّكر ،وت ُ

وقال علي :أريد ُ ْ
أسافر ألساعدَ وأعالج هؤالء
أن أصبح طبيبًا يا أ ّمي عندما أكبر،
ُ
األطفال.
ي لتص َل لما تحبّ .
األ ّم :اجته ْد يا عل ّ
سأذهب معه أعلّمهم مث َل معلّمتي ،وألعب معهم.
سهيلة :وأنا يا أ ّمي
ُ
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ّ
ولكن لونَهم أسمر يا سهيلة.
األ ّم:
ردّت سهيلة بذكاءٍ وحبّ :
اللهُ خلقنا وخلقَهم ،وال بدّ ْ
وأن نحبّهم.

األ ّم :هذا كالم جميل يا حبيبتي ،وماذا ْ
عن سلمى؟
ُ
لم هي مريضة
سهيلة:
ستكون صديقتي وسأحبّها ،وإذا مرضتُ سأجعل عل ّ
ي يرى َ
ويعطيها الدواء.
ضحكت األ ّم ،وقالت :سلمى مصريّة ،تعيش هنا وليست من أفريقيا.
سهيلةْ :
إذن نتقاب ُل معًا في النّادي ،هل نستطيع ذلك؟
األ ّمّ :
رقم هاتف أ ّمها ،وأحادثُها.
بالطبع ،سأرى مع معلّمتك َ
شكرا يا أ ّمي.
سهيلة:
ً
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األ ّم :ال ّ
كر لك يا ابنتي؛ ألنّك تعلّمت الدّرس،
ش ُ
كلّنا يحبّنا الله ،ليس ل ْلون بشرتنا؛
ْ
ولكن ّ
ألن قلوبنا جميعًا تحبّ الله،
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وألنّنا نحبّ ك ّل البشر،
للون هذا ،أو بلده.
ال
ُ
ننظر ْ

سهيلة :أحبّك أ ّمي.
ضا أحبّك يا أ ّمي.
علي :وأنا أي ً
األ ّم :وأنا أحبّكم أبنائي.
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توتة توتة
خلصت الحدوتة
حلوة وال ّال ملتوتة؟

يحيى وقضيةُ فلسطين
صغار
حدوتة للكبار قب َل ال ّ

81

كان يا ما كان
ي
كان هناك طفل ذك ّ
اس ُمه يحيى

عمره ع ْش ُر سنوات،
يحيى
ُ
في العام الخامس االبتدائي.
يحيى يحبّ معلّم الدّراسات االجتماعية
األستاذ علي.
كثيرا.
ويحبّ التّاريخ والجغرافيا ً
يوم ما ،كان األستاذ علي
وفي ٍ
سا في الجغرافيا عن الوطن العربي
يشر ُح للفصل در ً
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قال له يحيى :هل تعل ُم يا أستاذ علي ّ
أن خريطة الوطن العربي لديْنا في مصر غير التي
في موقع جوجل؟
فقال له المعلّم :وكيف هذا يا يحيى؟
 :عندَ البحث عن خريطة ال ّ
شرق األوسط عب َْر موقع جوجل ،ستجد ُ دولة إسرائيل وليس
فلسطين.

أجابه المعلّم وهو سعيد بذكاء يحيى ،وحبّه للتعلّمَ :من علّمك هذا يا يحيى؟
 :علّمتني هذا والدتي عند غزو ّ
غزة.
 :كان هذا منذ ُ عاميْن ،وكنتُ
صغيرا جدا.
ً
سف يبلغ ست
فقال يحيى بجديّة :كنتُ أبل ُغ من العمر ثمان سنوات ،وكان أخي يو ُ
سنوات،
ْ
الكثير عن فلسطين الحبيبة ،وعن
وأخبار الغزو ،وتحكي لنا
وكانت أ ّمي تتابع القنوات
َ
َ
غدر وخيانة اليهود منذُ أيّام نبيّهم موسى -عليه السالم ،-وحتّى ما صنعوه في مصر
وفلسطين والعالم.
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تحدّث المعلّم ً
قائال :ما رأيُكم ْ
أن أعطيكم مه ّمةً لليوم عند عودتكم إلى منازلكم ،ادخلوا
واجمعوا لي بيانا ٍ
ت عن اليهود؛ سواء آيات قرآنية أو قصص وصور
على اإلنترنتْ ،
عنهم.
ونتناقش فيها في الم ْعمل غدًا ْ
إن شاء الله.
وقوموا بوضْع بياناتكم على "سي دي" لنراها،
َ
وفي اليوم الت ّالي،
الخاص بالكمبيوتر.
اجتم َع الت ّالميذ ُ والت ّلميذات مع المعلّم في م ْعمل المدرسة
ّ

بدأ األطفا ُل بعرض ما ج َمعوه على المعلّم..
قال تعالى:
ٰ
{لُ ِع َن الَّذ َ
صوا
سى ا ْب ِن َم ْريَ َم ۚ ذَ ِلكَ بِ َما َ
س َرائِي َل َ
ع َ
ِين َكفَ ُروا ِمن بَ ِني إِ ْ
َاوو َد َو ِعي َ
علَ ٰى ِل َ
ان د ُ
س ِ
َّوكَانُوا َي ْعتَد َ
س َما كَانُوا
ُون ( ( 87كَانُوا ََل َيتَنَا َه ْو َن عَن ُّمنك ٍَر فَ َعلُوهُ ۚ لَ ِبئْ َ
يرا ِم ْن ُه ْم َيت َ َولَّ ْو َن الَّذ َ
يَ ْفعَلُ َ
س ُه ْم أَن
س َما قَ َّد َمتْ لَ ُه ْم أَنفُ ُ
ِين َكفَ ُروا ۚ لَ ِبئْ َ
ون ) (79ت َ َر ٰى َكثِ ً
س ِخ َ
ُون )َ (80ولَ ْو كَانُوا يُ ْؤ ِمنُ َ
ب ُه ْم َخا ِلد َ
نز َل
ط اللَّهُ َ
َ
علَ ْي ِه ْم َوفِي ا ْلعَذَا ِ
ون بِاللَّ ِه َوالنَّبِي ِ َو َما أ ُ ِ
ٰ
َ
َ
َ
ُ
َاوةً
سقُ َ
اس َ
ون ) ۞(81لَت َ ِجد ََّن أ َ
يرا ِم ْن ُه ْم فا ِ
ش َّد النَّ ِ
عد َ
ِإلَ ْي ِه َما ات َّ َخذو ُه ْم أ ْو ِليَا َء َولَ ِك َّن َكثِ ً
ِين آ َمنُوا الَّذ َ
ِين أَش َْركُوا ۖ َولَت َ ِجد ََّن أ َ ْق َر َب ُهم َّم َو َّدةً ِللَّذ َ
ِين آ َمنُوا ا ْليَ ُهو َد َوالَّذ َ
ِللَّذ َ
ِين قَالُوا إِنَّا
ٰ
ست َ ْك ِب ُر َ
ار ٰى ۚ ذَ ِلكَ ِبأ َ َّن ِم ْن ُه ْم قِسِيس َ
ون}( .المائدة).
نَ َ
ِين َو ُر ْه َبانًا َوأَنَّ ُه ْم ََل يَ ْ
ص َ
ّ
ولكن
ي تعبّر عن أمنياتهم الدّنيئة،
صورة من ْ
موقع يهود ّ
ربّي يردّ كيدَهم في نُحورهم ،ويحفظ لنا بالدَنا،
ويحف ُ
ظ مساجدنا.
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ْ
مرة ً بعبادة عجل ،واتّخاذهم له إل ًها:
ّأو ُل َمن خان كانوا اليهود:
كانت خيانتُهم لموسى ّ
سدًا لهُ ُخ َوار أَلَ ْم َي َر ْوا أَنهُ َال يُ َكلّ ُم ُه ْم َو َال
سى من َب ْعده م ْن ُحليّه ْم ع ْج ًال َج َ
{وات َخذَ قَ ْو ُم ُمو َ
َ
ُ
سب ً
يال ات َخذوهُ َو َكانُوا َ
ظالمينَ } ﴿ ﴾٨٤١األعراف.
يَ ْهديه ْم َ
أمرهم بالحرب ،فقالوا له ساخرين:
ّ
ومرة ً حينما َ
نت َو َرب َُّك فَقَات َال إنا هَا ُهنَا
سى إنا لَن ن ْد ُخلَ َها أ َ َبدًا ما دَا ُموا في َها فَا ْذهَبْ أ َ َ
{قَالُوا َيا ُمو َ
قَاعد ُونَ } ﴿ ﴾٤٤المائدة.
واضطهاد ُهم لأل ْنبياء ،وقتلهم لهم،
واضطهاد ُهم لعيسى -عليه السالم ،-وحكايات صلبة.
حرب ٤١

مذبحة قانا
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مجزرة جنين

مذبحة مدرسة بحر البقر

صبرا وشاتيال
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 ٨1سبتمبر  ،٨5١٤رجا ُل ميليشيات الكتائب اللّبنانية بقيادة إيلي حبيقة ،والجيش
اإلسرائيلي؛ يرتكبونَ مجزرة َ صبرا وشاتيال ّ
بحق الفلسطينيّين في لبنان؛ حيث راح
ضحيّتَها نحو ثالثة آالف شهي ٍد فلسطيني ،معظ ُمهم من األطفال والنساء.

عام النكسة

نصر أكتوبر
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سالم بين مصر وإسرائيل
معاهدة ال ّ

تشريد ُ وتهجير الفلسطينيين وه ْد ُم بيوتهم

87

صغار والكبار
قتل بدون رحم ٍة لل ّ

88

تخويف
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نزيف ّ
المستمر حت ّى اليوم
غزة
ّ
ُ

91

91

92

نقص الماء والغذاء والكهرباء واألدوية
ُ

93

صخرة
احتال ُل القدس يو ًما بعدَ يوم ،وهد ُم ما حول المسجد األقصى ،ومسجد قبّة ال ّ

94

استبسا ُل ال ّ
شباب واألطفال والنّساء والرجال

95
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ليتني كنتُ
ي؛ كي أصر َخ بك قائلة:
ً
حجرا يا بن ّ
عدوك بي
اضربْ
ّ

معتصم جديد يُعيدُ لنا فلسطين الحبيبة
ويبقى دائ ًما أمل في
ٍ

97
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انبهر المعلّ ُم بعمل األطفال ،وقال:
َ
أنا سعيد بكم ،وببحثكم ،ومجهودكم.
يحيى :ساعدتني أ ّمي ومعلّمة المعمل كذلك أستاذ علي.
المعلّم :ي ْكفيني أنّكم حاولتُم ونجحتُم..
وأحبّ ْ
أن أختم كالمي ،وأقول لكم:
ور التي شاهدناها اليوم،
ال
تنسوا أبدًا كال َمنا هذا ،وال ّ
ْ
ص َ
م ْهما قالوا ل ُكم تعانق أديان وسعة ص ْدر
ّإال اليهود..
ُ
واألخوة.
نحن نعلّم أوالدَنا الحب
ّ

و ُهم يعلّمون أوالدَهم ال ُكرهَ وكيفيّة قتلنا
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ُ
يحرر أقصانا ،ويعيد ُ فلسطين إلى أهلها،
سيكون م ْنكم جيل ّ
شكرا لكم.
ً
وتوتة توتة خلصنا الحدوتة
حلوة ّ
والال ملتوتة؟
====================

111

يو ٌم في الجنّة مع سالي

ّ
السحرية والفراشة حوري ّة
مع األرنب والسل ّة

كان يا ما كان
ٌ
ُ
تعيش في الخيال واألحالم،
فتاة رقيقة صغيرة ،دو ًما
كان هناك
كان اس ُ
مها ســـــالـــــي.

فرحَة ،وقالت
في يوم من األي ّام ،استيقظت سالي من النّوم سعيد ًة ِ
أل ّمها:

111

ّ
ك حدوت َة ما قبل النوم.
أ ّمي ،أنا اللّيلة
سأقص علي ِ
م وقالت :جمي ٌ
ضحكتِ األ ّ
ل ،سأنتظ ُر هذا ،ولكن علينا أن نسرع اآلن
لل ّ
ذهاب إلى المدرسة.
وفي المساءّ ،
نظفت سالي أسنانَها ،وم ّ
ْ
ْ
وجلست أ ّمها
ودخلت إلى فراشها،
شعرها،
شطت
َ
بجانبها لتستم َع إليها.
فقالت سالي :كان يا ما كان
ٌ
حكاية جميلة عن حلم جميل رأي ُته باألمس،
ُ
ُ
قضيت يو ًما بالكامل في الجنّة يا أ ّمي.
حلمت بأن ّني
م :يا ر ّ
ت األ ّ
ب يرزقنا الجنّة يا ابنتي.
فردّ ِ
َ
رأيت في الحلم أ ّ
ُ
ّ
الخاص بي
صندوق اللّعب
ن
سالي:
فجأ ًة تحوّل إلى صندوق سحري ،وأثنا َء بحثي عن لعبة به ،سحبني
إلى ال ّ
داخل.

ُ
ووجدت نفسي في الجنّة ..حلوة الجنّة يا أ ّمي.
ُ
حا ومر ً
وجدت أرنبًا أبيضَ اللّون ،نشيطًا ،ويقف ُز ف َر ً
حا
على بابِ الجنّة،
اس ُ
مه زعتر.
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وفراشة رقيقة اس ُ
مها حوري ّة

ُ
ُ
أمس َ
أخذت أشاه ُد
األرنب بيدي ،وكانت حوري ّة تطي ُر من فوقنا ،و
ك
ُ
جلست فيها
أشيا َء جميلة وألعابًا وشجرًا وثمرًا وأرجوحة جميلة،
وأخ َذ زعتر يؤرجحني..
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ً
ُ
ُ
جميال ،ولكن لألسف انتهى ال ُ
وعدت من الجنّة.
حلم،
وقضيت وق ًتا
هل ِمن ال ُ
ممكن أن أذهب إلى الجنّة و أنا صغيرة؟
هذا أحلى؛ حتّى أتمكّن من اللّهو واالستمتاع باأللعاب.
م :العم ُر الط ّويل لك يا حلوة ..حينما ندخ ُ
األ ّ
ل الجنّة كبارًا أو صغارًا؛
سنستمت ُع بأشيا َء جميلة فيها ،ونستطيع أن نلهو كما األطفال،
ك األمو ُر ستختلف عن ال ّ
فهنا َ
دنيا يا صغيرتي.
سالي :ولكن إن كنت صغيرة سأفر ُ
ح بها أكثر.
األ ّ
م :أال ترينَ أنّني كبيرة ،وأستطي ُع مشاركتك في
ألعابك ،وأكون سعيد ًة ًّ
جدا حينما نَحي ُ
ك الثّياب لعروستك،
أو نتأرجح م ًعا ،أو نلعب بالكرة؟

سالي :نعم يا أ ّمي.
األ ّ
م :وأنت دو ًما تردّدي أنّك تريدينَ أن تصبحي طبيبة ،وتعالجي
األطفا َ
ل ،وتتزوّجي ،وتنجبي الكثيرينَ منهم لتشاركيهم اللعب
وتفرحي بهم؟
سالي :نعم.
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م :إ ًذا ،دَعينا ندعو الل َه أن يم ّ
األ ّ
د في عمرك لتحققي أمنياتك،
وأن يدخلنا الجنّة جمي ًعا.
ب يا أ ّمي ،وأتمنّى أن أجد هناك أرنبًا اس ُ
سالي :يا ر ّ
مه زعتر
وفراشة.
اس ُ
مها حوري ّة؟ لقد أصبحوا أصدقائي المقرّبين.
ضحكتِ األ ّ
م ،واحتضنت ابنتها ،وقالت بعدما أخذت سالي في
ُ
سيكون لك ما تشائين في الجنّة.
ك ،و
حضنها ،وقالت :أغمضي عيني ِ
ت الح ّ
دوتة
وتوته توته خلص ِ
ّ
والال ملتوتة؟
حلوة
ٌ
ألهمني بع ً
ٌ
وابن
صديقة عزيزة
ضا ِمن أفكار هذه الحدوتة
غال ...فشكرًا ِمن القلب لهم.
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يويو والخروف

كان يا ما كان
كان هناك طفل جميل ،اس ُمه يوسف
كان ولدًا مهذّبًا ،وطيّبًا ،يطيع والديْه
ويضْفي البهجةَ على قلوب الجميع.
يوم من األيّام ،قبل العيد الكبير،
وفي ٍ
استيق َ
ظ يوسف من نومه حزينًا

116

وصر َخ مناديًا أمه ،وهو يبكي.
أسرعت األ ّم إليه ،واحتضنته،
فقال :حلمتُ حل ًما سيّئًا يا أ ّمي.
تحكه لي ،ودَعْنا نتحدّث معًا حتّى تنساه.
األ ّم :يا ربّ خير ..ال ْ
يوسف :ال أريد ُ أن آك َل اللّحم يا أ ّمي.
األ ّم :لماذا يا يويو؟
يوسف :شاهدتُ باألمس عندَ عودتي من المدرسة ما أحزنني؛
ً
شاهدتُ
رجال يذبح خروفًا،
وحزنتُ جدا عليه،
وقررتُ ْ
أن ال آك َل اللّحم.
األ ّم :حتّى وال الدجاج التي ْ
لك كما كنتاكي؟
أطهيها َ
وتعجب أصدقاءك.
وال شطائر البورجر التي تحبّ أن تأكلها في المدرسة؟
ُ
يوسف :هل ُهما من الخروف؟
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األ ّم :هما من لحم الدّجاج والبقر.
ضا؟
يوسف :وهل يقومون بذبحهما أي ً
األ ّم :ما رأيُك ْ
أن أحكي لك حدوتة؟
يوسف :جميل.
األ ّمّ :
صا عن األنبياء -عليهم الصالة و السالم.-
بالطبع سمعتُ من معلّم الدّين قص ً
سالم ،نعم..
صالة وال ّ
يوسف :عليهم ال ّ
سالم؟
األ ّم :وهل
صة سيدنا إبراهيم وابنَه إسماعيل عليهما ال ّ
َ
سمعت ق ّ
سا ْ
عن سيّدنا آدم ،وعن سيدنا نوح.
يوسف :ال ..قرأ لنا درو ً
صغيرا الليلة ْ
عن سيدنا إبراهيم وابنه،
األ ّم :جميل ،وأنا سأحكي لك جز ًءا
ً
وسأهت ّم بحكاية الخروف.
ظ ّل سيّدنا إبراهيم سنوا ٍ
ينجب األطفال هو وزوجته ،حتّى رزقه الله بابنه
ت طويلة ال
ُ
قلب إبراهيم بابْنه ،وأحبّه حبا شديدًا.
إسماعيل ،تعلّق ُ
وفي ليل ٍة من اللّيالي ،رأى حل ًما أنّه يذبحه..
وأحالم األنبياء صدق ،وال بدّ ْ
وأن تحقّق.
نظر يوسف منده ً
شا إلى أ ّمه وقال:
هل هذا معقول؟ يذبح ابنه!!
ي يا إسماعيل ،أنا رأيتُ في المنام أنّي
األ ّم :سيّدنا إبراهيم
َ
ذهب البنه ،وقال له :يا بن ّ
أذبحك.
حلم والده ال بدّ ْ
وأن يتحقّق.
سيّدنا إسماعيل كان مؤمنًا ،ويعلم أ ّن َ
فقال له :يا أبي ،ا ْ
راض.
فعل ما أ َم َرك به اللهُ وأنا
ٍ
وبالفعل ،ذهب االثْنان عند مكان الذّبح ،ووضع إبراهيم وجهَ ابنه لألرض
حتّى ال يراه وهو يذبحه.
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سالم -من السماء،
وقب َل أن يذبحه نز َل سيّد ُنا جبريل -عليه ال ّ
وصبرت على اختبار الله لك،
كنت ستنفّذ وتطي ُع أمر الله،
َ
أنت َ
وقال له :يا إبراهيمَ ،
وقد فَدَى اللهُ تعالى ابنَك بكبش عظيم.

يوسف :وما هو الكبش؟
كبير الحجم ،وله قرون.
األ ّم:
الكبش هو خروف ُ
ُ
أرادَ الله ُ -سبحانه وتعالىْ -
يختبر نبيّنا إبراهيم ليرى هل سيض ّحي بابنه أم ال؟
أن
َ
الخروف الكبير ليصبح أضحيةً ً
بدال من ابنه.
وحينما نج َح في االختبار أهداه هذا
َ
ُ
ي
ومن يومها حتّى يومنا هذا،
ونحن نحتفل ونذب ُح الخراف في نفس اليوم ،وس ّم َ
عيد ُ األضحى.
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نمت يا يوسف؟
األ ّمَ :
يوسف :ال يا أ ّمي ،أنا أف ّكر في كالمك.
األ ّم :ال بدّ ْ
بعض األشياء المه ّمة ،هي شروط ال بدّ من تنفيذها عند الذبح،
وأن تعرف
َ
علّمها لنا نبيُّنا مح ّمد (ص).
ْ
صغيرا،
كبيرا وليس
أن يكون
ً
الخروف ً
ُ
وال نذبح األ ّم التي لديها صغار تُرضعهم.
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الخروف يرى السّكينَ رحمة به ،وغير ذلك من ال ّ
شروط التي ال بدّ
وعندَ الذّبح ال نجعل
َ
ْ
وأن نتّبعها.
وعلينا أن نتصدّق بجزءٍ كبير من الخروف للفقراء؛
ف ُهم ال يستطيعون شرا َء اللّحم،
تمر عليهم األسابي ُع وال ّ
شهور دونَ أكل اللحوم.
وكثيرا ما ّ
ً
سحرية
يوسف :هل هذا معقول يا أ ّمي؟ شهور بدون هامبورجر ،وال دجاج الخلطة ال ّ
التي تطهيه لي؟
األ ّم :نع ْم يا حبيبي ،بدونهما وبدون الكثير من األشياء.
بلح ٍم يأكله ،ويكون لنا أجر كبير عند الله ،كما قال لنا في
إذًا ..حينما نذب ُح يفرح
الفقير ْ
ُ
القرآن.
يوسف :فهمتُ يا أ ّمي.
الملون الذي خيّطته لك الشتا َء الماضي؟
األ ّم :جميل ..هل تتذ ّكر يا يوسف الجاكيت
ّ

يوسف :نعم.
تعرف أنّهم يأخذون خيو َ
ط الصوف من الخروف؟
األ ّم :هل
ُ
يوسف :من الخروف؟
شا أو خيو ً
الخاص بالخراف للمصانع ،فيخرج لنا قما ً
ملونة
صوف
ّ
األ ّم :نعم ،يؤخَذ ال ّ
طا ّ
الخاص بك.
جميلة مثل خيوط الجاكيت
ّ
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يوسف :ومتى سيأتي ال ّ
شتاء كي أرتديه ثانية؟
الجو دافئًا في العيد كي نستطي َع ْ
األ ّم :نتمنّى ْ
أن نخرج لنزور أقاربنا ،ث ّم يأتينا
أن يظ ّل ّ
ال ّ
شتاء.
يوسف :أريد ْ
أن أذهب إلى المالهي في العيد؟
قل ْ
األ ّمْ :
إن شاء الله.
يوسفْ :
إن شاء الله.

األ ّم :واآلن ،فلنع ْد إلى النّوم ،أحالم سعيدة يا حبيبي.
يوسف :يا ربّ يا أ ّمي ،احلم بخروف العيد والعب معه.
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الخروف ليس مث َل ق ّ
طتك لتلعب معه..
ماما:
ُ
تصبح على خير يا أحلى يوسف.
يوسف :تصبحي َن على خير يا أ ّمي الجميلة.

األ ّم :غدًا ْ
إن شاء الله سأسمعُك نشيدَ الخروف على اليوتيوب.
يوسف :حاضر يا أ ّمي،
ك ّل خروف وأنت طيّبة.
نت وأبوك وإخوتك.
ماما :ك ّل عيد
وأنت أحلى يوسف ،أ َ
َ
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نشيد :ماء ..ماء ..على اليوتيوب
استمتعوا معنا بالمأمأة
https://www.youtube.com/watch?v=qh58gCHCSp8

وتوتة توتة خلصنا الحدوتة
حلوة والّل ملتوتة؟
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يعني إيه كلمة وطن؟
من تأليفي

في بدايات أيّام الثورة المصرية
س ُر في اإلسكندرية رعبًا ً
صة في غياب ال ّ
الرعب
شرطة ،وإثارة ّ
هائال ،خا ّ
عاشت األ َ
بوجود البلطجية.
ونظرا ّ
للرماية في نادي الرماية بمدينة السادس
ألن زوجي وإبراهيم ابني كانَا في بطول ٍة ّ
ً
وظال عالقيْن هناك بسبب هذه المشاكل ،وغلق ّ
ّ
الطرق بين القاهرة
من أكتوبر،
واإلسكندرية..
صة ً
ليال،
صغار :يحيى ويوسف فزع كان أكبر م ّما تتخيّلون ،وخا ّ
فأصاب أوالدي ال ّ
ّ
يقف في اللّجان الشعبية أسف َل منزلنا طوال الليل ،ومعه
ولكن ابني الكبير أكر َمه الله كان ُ
الرماية ،ويظ ّل سهرانًا هو وال ّ
شباب -أكرمهم الله -يحرسونَنا..
بندقيّة ّ
ُهم شباب أثبتوا أنّهم مصريّون قلبًا وقالبًا.
مر المتظاهرونَ أسف َل بيتنا أعطي ألبنائي الكاميرا ،وأطالبهم بتصويرهم
وكنتُ كلّما ّ
قائلة:
صوروا المصريّين اللّي قلوبهم من دهب"
" ّ
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ّ
بالطبع طوا َل اليوم أشاهد ُ القنوات اإلخبارية ،وأناقش األبنا َء عن ال ّ
شهداء،
كنتُ أجلس
وعن المتظاهرين الذين انتفضوا من أجلنا ،ومن أجل حبيبتهم مصر..
فكانوا يقولون لي :ولكنّهم ماتوا ،هذا حرام!
أن نكم َل ما بدؤوهّ ،
فكنتُ أشرح ل ُهم أنّهم ماتوا طالبينَ الحقوقَ لنا جميعًا ،وعلينا ْ
وإال
سيضيع د ُمهم وحقوقُنا.

وكانوا أحيانًا يقولون لي :هل من ال ُممكن أن نغيّر القناة لنشاهد الكارتون؟
كنتُ أقو ُل لهم :ال يص ّح ْ
أن نتجاهل ما يحد ُث لمصرنا؟
وفي الليل ،كان صغاري ينامون إلى جواري ،ومع ك ّل صو ٍ
ت صغير يحدُث في الشارع
الرعب في نفوسهم ،ويخافون..
يدبّ ّ
وفي ليلة من الليالي ،دار حوار بيْننا:
يوسف :أنا خائف يا أ ّمي ،هل هؤالء البلطجيّة من ال ُممكن أن يقتحموا بيتنا؟
يقف أخوك وأوالدُ الجيران في الشارع
األ ّم :يا حبيبي ،أال ترى كيف ُ
يحرسوننا؟
يكن على المتظاهرين ْ
يحيى :لم ْ
أن يفعلوا ما فعلوه أبدًا.
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األ ّم :ال يا يحيى ،كان ال بدّ من هذا،
صغيرا..
مازلت
أنت
َ
ً
ال تعي معنى كلمة وطن.

ماذا تفع ُل حينما تشاهد مباراة لكرة القدم ما بين فريقنا القومي وفريق من بلد آخر؟
هل ستش ّجع مصر أم الدّولة األخرى؟
يحيىّ :
بالطبع سأش ّجع بلدي مصر.
ُ
الفريق يا ولدي هو جزء من الوطن..
 هذا"مصر".
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حينما قال الثّوار :ال بدّ وأن تعود لنا حقوقنا
"مصر دي أ ّمنا كلنا"
كلّنا انتفضنا ،ووقفنا معهم ،وقلنا لهم:
أنتُم على ّ
ُ
كثيرا عن حقّنا.
حق،
ونحن كنّا مخطئين ،صمتْنَا ً
نعيش بصورةٍ جيّدة يا أ ّمي ،وال نحتاج إلى شيء.
 ولكنّناُ
تعيش بصورةٍ جيّدة ،ويوفّر لك والدك ك ّل ما تريد ،ولكن ا ْنظر ل َمن ُهم أق ّل منك،
 أنتُ
الكثير والكثير الذي ال يتوفّر لديه طعام أو مياه ،أو حتّى العالج..
سترى
َ
ألم تذهبْ مع مدرستك إلى المستشفيات ودور األيتام ،وترى متاعبهم وحاجاتهم؟
كثيرا.
 نع ْم ،هذا أحزنني ً جميل ..وما رأيك؟ هل يص ّح وجود ُ هذا الك ّم من الفقر في دول ٍة غنيّة يسرقها بعضالكبار؟
يتبرعوا ببعض مالهم للفقراء.
 ال يا أ ّمي ،ال بدّ وأن ّمصر ما سرق منها ،وال بدّ ْ
 ال يا يحيى ،ال بدّ ْوأن يحاسب ك ّل هؤالء ،ال بدّ
وأن تسترد
ُ
من التّعامل بالعدل مع النّاس ،عندها ستعود ُ مصر قويّة وغنية ،وسنرف ُع رؤوسنا عاليًا..
نفتخر بها كوطن.
ُ

فهمت اآلن "يعني إيه كلمة وطن؟"
وطن يعني مصر الحرية..
الخير..
صحة..
ال ّ
العدل..
"يعني إيه كلمة وطن يا يوسف"؟
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يوسف :وطن يعني
مثل أغنية
"يا بالدي يا بالدي ،أنا بحبّك يا بالدي"

يعني إيه كلمة وطن يا يحيى؟
يحيى :وطن يعني
"يا حبيبتي يا مصر"

صحيح يا أبنائي ..وطن يعني مصر بالدي
ولك علينا أن نردّد هذه الكلمات بحبّ
لمجرد أنّها كلمات أغاني
وليس
ّ
مشاعر حبّ للبالد.
تلمس فينا
ُ
َ
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وعلينا ْ
أن ال ننسى أبدًا أنّه ال بدّ من التضحية دو ًما.
مصرنا بدماء
لقد استردَدْنا
َ
وثوار مصر.
شهداء ّ
ارنا من أجل االستمرار إلعادة مصر ألبهى عصورها.
رحم الله شهداءنا ،وأعان ّ
ثو َ
َ
وتوتة توتة ..خلصت أجمل حدوتة
حدوتة مصرية
*************
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ملحوظة :كان زمان فيه برنامج أطفال اس ُمه كوكي كاك..
كانت بطة كبيرة قوي ،لونها أصفر ،ومعاها الفنّانة إيمان الطوخي..
مرة تساءلت كوكي كاك :يعني إيه كلمة وطن؟
وفي ّ
وردّت عليها إيمان ّ
الطوخي بأغنية..
يعني إيه كلمة وطن؟
يعني ايه كلمة وطن
يعني إيه كلمة وطن؟!
كلمات :شوقي حجاب
يعني إيه كلمة وطن؟!
يعني واو ،وطه ،ونون
واو دي وادي
طه دي طيبة
أ ّما نون ناس بالدي..
الل ّي بيسابقوا الزّمن!!
يعني إيه كلمة وطن؟!
يعني جسم وروح وراس
ي وروح محبّة
جسـم ح ّ
راس تفكّر لل ّى جا ّ
ي
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الجل يجى يتحضــن !!
يعني إيه كلمة وطن؟!
يعني بيت وغيط وفاس
بيت أمان وغيط حنــــان
وفاس يبوس خ ّ
د الغيطان
يبقى لحيـــــاتنا تمن!!
يعني إيه كلمة وطن؟!
يعني يد وعين وقلب
يد صانعة و عين بترعى
و قلب ينبض شمس طالعة
و القلوب تصبح سكـــــن
هوّا ده معنى الوطن
هوّا ده معنى الوطن
هوّا ده معنى الوطن
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http://www.youtube.com/watch?v=epnDbBdzrRw
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عمر والت ّكنولوجيا
ُ

كان يا ما كان
كان هناك ولد جميل
اسمه عمر
عمر كان هاويًا للتكنولوجيا
آي باد ..وبّلي ستيشن
وعاصم ابن خاله كان يحب اللعب والكرة
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يقول عاصم لعمر:
هيا بنا يا عمر نلعب الكرة
فيجيبه عمر :ا ْنتظرني ً
قليّل ،أنتهي من هذه المرحلة بالجيم.

أنت تعلب كرة قدم على البّلي ستيشن،
األجمل أن نلعب معًا.

-

انتظرني دقائق..

ت العائلة واألصدقاء للمصيف،
وفي أح ِد األيام ،ذهب ِ
الغرف لتجد األطفال يجلسون بالداخل على الموبايّلت والـ "آي باد"
وجاءت خالتهم
َ
حتى أنهم جلبوا البّلي ستيشن معهم.
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فأخذت تفكر كيف تحاول إقناعهم باالسْتمتاع بالهواء والبحر والرمال
ْ
ف ْ
اشترت ألعابًا وهدايا..
نزلت إلى مول المصيف،
ْ
عادت تنادي عليهم..
و
عمر ..عاصم
يا أوالد ..يا بنات
تعالوا ساعدوني.
قام األوالد فوجدوا ألعابًا كثيرة للشاطئ،
َ
فسألوها :ل َمن هذه األلعاب؟
-

هي ألعاب وهدايا المسابقات.
أي مسابقات؟
مسابقات الشاطئ ألسبوعنا هذا.
مسابقات سباحة وكرة قدم وفولي
مسابقات للجري ونط الحبل
مسابقة أحلى تمثال نقوم بعمله بالرمال
والفائزون لهم مني جوائز كثيرة وجميلة.
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أكثر من أي طفل ،وسألها:
سع َد بذلك عاصم َ
ولم االنتظار للغد؟ ماذا لو بدأنا اليوم؟
َ
 :جميل يا عاصم ،من الممكن ْ
أن نقوم بمسابقات شد الحبل والدراجات،
وقب َل النوم مسابقات للرسم،
ومسابقة أحلى حدوتة.
عمر :انتظروني أنتهي من هذه المرحلة؟
جلس أنت وحدك ،وسنذهب إلى الشاطئ ،ونبدأ المسابقات.
ردت خالته بحزم :ا ْ
جلس عمر وح َده يلعب بالبّلي ستيشن ،وهو يسمع ضحكا ِتهم وصرا َخهم ،وقرر
مشاركتهم.

ومع المسابقات واللهو والضحك والجوائز..
نسي األطفال أجهزتهم التكنولوجية
َ
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وجو من المرح الجميل
وقضوا اإلجازة َ بين ألعاب ومسابقات،
ٍ
جهازه يقنعه األطفال بتركها ،ومشاركتهم..
جلس أحدهم على
وكانوا كلما
ِ
َ
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فرح وسعادة..
ت األجازة بكل
ومر ِ
ٍ
استمتع األطفال بالبحر واأللعاب والمسابقات والهدايا،
سا مهما من خالتهم؛
در ً
وتعلموا ْ
لعاب المشتركة البسيطة مع األقارب واألصحاب
أن األ َ
جهاز تكنولوجي..
أجمل من العزل ِة بداخل
ٍ
م ْهما كان مسليًا.
وتوتة توتة خلصت الحدوتة
حلوة والّل ملتوتة؟
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أدهم والبومةُ والشّجرة

كان يا ما كان
كان فيه بومة صغيرة وجميلة
تعيش مع أه ِلها وأحبابها.
يوم من األيام
وفي ٍ
ْ
وقفت على أحد الغصون
ْ
ْ
وكسرت أح َد أجنحتها
فوقعت
تفكر،
الوقوف وال الطيران
َ
ولم تستطعِ
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سم َع صوتها أدهم الطفل الجميل
فذهب إليها وحملها ،وقام بتغذي ِتها ورعايتها
َ
واعدًا إياها أنها بمجرد ْ
أن تتعافى
ستستطيع الطيران مرة ً أخرى
عائدة ً إلى شجرتها
ْ
قالت له البومة:
أنت للشجرة
ارفعني َ
ال يا أدهم ،أرجوك ْ
وهم سيقومون بعّلجي.
ت تتحدثين؟
تعجب أدهم ،وقال لها :أن ِ
وتعرفين اسمي؟
 نعم ،نحن نتعلم وندرسفي مملك ٍة خاصة بنا.
 أي مملكة؟ -مملكة الشجرة.
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رف َع أدهم البومة ،وتفاجأ
بالشجرة تمد أغصانَها ،وتحتضن البومة.

ٌ
مخلوق عجيب ،له جناحان كجناحي الفراشة..
وعن َد الشجرة ،ظهر
وبدأ يعالج البومة الصغيرة
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غير مصدق ما تراه عيناه
أخ َذ أدهم يشاهد كل هذا َ
ونظر ليجد حيوانا ٍ
ت أخرى كثيرة
َ
فأر
أرنبًا قنفد مع البومة ،وكذلك ٌ
مجتمعينَ يأكلون الجبنة

كما شاه َد بومةً حكيمة جالسة في
ركن من أركان الشجرة تقرأ..
ٍ
وقالت له البومة :هذه هي المعلمة.
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وبع َد قليل،
شاه َد البومة مع القنف ِد
ب يتنزهون في البحر
مرك ٍ
في ْ
وتحرسهم األشجار.
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أخ َذ أدهم يتعجب ً
قائّل:
سبحانَ الله..
لم أتخيل أبدًا ْ
أن أرى كل هذا على األرض..
إنها أماكن تشبه في جمالها الجنة.

شكرا أيتها البومة الصغيرة
ً
على أحلى وق ٍ
ت قضيته
معكم في أحضان الشجرة.
ب شجرةٍ في الغابة؛
ً
وشكرا ألطي ِ
ألنها تستضيفكم
وبأغصانها تحتضنكم.
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وتوتة توتة
خلصنا الحدوتة
حلوة والّل ملتوتة؟
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عاص ُم والفيشار
كان يا ما كان
كان هناك ول ٌد جميل ،كثير الشقاوة
اسمه عاصم

عاصم وأصحابه كانوا في المدرسة
ونزلوا إلى الحديقة
واشتروا فيشار
ْ
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قال له صديقه سيف:
يا عاصم ،الحديقة مزعجة ،واألصوات عالية
أنت وزياد ْ
أن نضع حبات ذرة الفيشار في آذاننا كي ال نسم َع هذه الضوضاء؟
ما رأيك َ

كّلم سيف الشقي ،ووضعوا الذرة في آذانهم،
َ
تجاوب عاصم وزياد مع ِ
ْ
يضع حبات الذرة بأذنيه ..هو كان دو ًما يشجع أصدقاءه على فعل كل ما
ولكن سيف لم
ْ
هو خطأ ،وال يفعل مثلهم.
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ْ
ذهبت بهم إلى الممرضة..
وجروا للمعلمة التي
بألم في آذانهم،
شعر األطفال ٍ
ْ
َ
لم تتمكن الممرضة من إخراجِ الذرة ،واتصلت بوالدة عاصم ووالدةِ زياد على الفور.

وذهب الجميع إلى األطباء..
ت األمهات،
أت ِ
َ
أخ َذ عاصم يبكي بشدة ،والطبيب يحاول إخرا َج الذرة من أذنه..
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تمكن الطبيب من إخراج حب ٍة من الذرة ،ولكن الثانية لم يستطع؛ إ ْذ وصلت إلى طبلة
األذن ،وكان ال بد ْ
وأن يعطي عاصم مخد ًرا ليستطيع إخرا َجها دونَ أن تتأذى طبلة
األذن.

وبالفعل ،ذهب عاصم إلى المستشفى ،وأجرى جراحةً سريعة ،وتمكن الطبيب من
استخراج حبة الذرة بالمنظار.
ضا لزياد.
وهذا ما حدث أي ً
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رج َع عاصم إلى بيته ،وقال ل َجدتِه:
ْ
لن أفع َل هذا ثانية أبدًا.
لن أستم َع ل َمن يقول لي ْ
ْ
أن أفع َل شيئًا خاطئًا.
ترى يا عاصم ..هل ستلتزم بقولك هذا؟
أم ستغلبك شقاوتك مرة ثانية؟

وتوتة توتة
خلصنا الحدوتة
حلوة والّل ملتوتة؟
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نور وشجرةُ الموسيقى

سأل نور أمه:
سأرى النّور ثانية ،وتبصر عيناي؟
أ ّمي ،ت ُرى هل َ
دمعت أ ّمه وانتظرت لثوان حت ّى ال يشعر نور بالحزن في صوتها ،وقالت:
َمن يدري يا نور ..اجعل ثقتك في الله.
نور :لم تعودوا تذهبوا بي لألطبّاء مثلما كنتم تفعلون حينما فقدتُ بصري ،وهذا يعني
أنّه ال أمل.
احتضنته أمه وقالت:
الكثير من أهل الفن واإلبداع كانوا ال
س شيئا هاما..
األم ُل في الله يا نور ،وال تن َ
ُ
يبصرون ،أو ال يسمعون.
األديب طه حسين الذي أطلق عليه لقب "عميد األدب العربي"
فهذا
ُ
إذ ألّف كتبا أثرت عالمنا وحياتنا.
وهذا الموسيقار بيتهوفن الذي كان أص ّم ،ولكنّه عزف لنا أجم َل المقطوعات
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الموسيقية.
قال نور:
أوحشني أن أرى وجهك أ ّمي،
وأن أرى وجهَ أبي وأختي ،وبيتنا ،وك ّل شيء..
الكثير من
احتضنته أمه ،وقالت :من نعم الله عليك أنّك تعرف صورت َنا ،وتعرف
َ
فكثير م ّمن فقدوا بصرهم فقدوه منذُ الوالدة ،فال يعرفون شكال وال صورة.
األشياء؛
ٌ
سسا وجهَ أ ّمه الذي افتق َد رؤيت َه كثيرا ،وقال لها:
اقترب نور متح ّ
أحبّك أ ّمي.
سست أمه وج َهه بنفس طريقته قائلة :أحبّك نور.
فتح ّ
شجرة مستندا إلى جذعها ،يف ّكر في كالم أ ّمه،
خر َج نور إلى الحديقة ،وجلس تحتَ ال ّ
شجرة تصدر أصوات موسيقية ،وكلّما ابتعد عن الجذع قليال..
وإذا به
يشعر بأوراق ال ّ
ُ
َ
صوت.
سكن ال ّ
سه إلى الشجرة مح ّدثا:
أسن َد رأ َ
هل تتح ّدثين معي يا شجرة!؟
شجرة تحدث أصوات أجم َل من سابقتها.
وإذا بال ّ
شجرة،
صر َخ نور على أ ّمه مناديا ،فخرجت (فأسرعت) إليه ،واستمعت لكالمه عن ال ّ
وقالت له :إنّها منحةٌ منحها الله لك إذ تسمع موسيقى من صوت حفيف أوراق شجرة،
صوت الذي ألفته منها.
وأنا ال أسمع سوى ال ّ
بماذا تشعر يا نور اآلن؟
قال نور وهو يحتض ُن أ ّمه:
أشعر بأنّني أتمنّى لو استطعت وض َع هذه الموسيقى في مقطوعة موسيقية جميلة
ُ
فأهديها لك وألبي.
فرحت األ ّم بكلمات نور ،وش ّجعته على تعلّم الموسيقى؛ حت ّى يستطيع أن يحقّق أمنيته.
يحب أن يتعلّم العزف عليها ،فقال :ربّما البيانو أو
وسألته عن اآللة الموسيقية التي
ّ
عزف صوت الشجرة.
بأي آلة سأستطيع
َ
الكمان ،ربّما الجيتار أو النّاي ..ال أدري بع ُد ّ
ترتيب أمر الذّهاب لمعهد الموسيقى في أقرب وقت،
ابتسمت أ ّمه ،وقالت :إذا علينا
ُ
والتح ّدث إلى المسئولين والمعلّمين هناك.
ُ
ألعزف
شجرة :سأتعلّم الموسيقى يا عزيزتي شجرة
قال نور وهو
ع ال ّ
يقفز محتضنا جذ َ
َ
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لك ك ّل ما تسمعيني إيّاه قريبا ،أع ُدك يا شجرتي.
#نو_ها

أدهم والكتب
كان يا ما كان
بطل قصتنا الليلة اس ُمه أدهم

كان أدهم ابن أختي يجلس معي ذات ليلة وإذا به ينظر إلى مكتبتي قائال:
 هل قرأت كل هذه الكتب يا خالتي؟أجبته:
 نعم قرأت معظم هذه الكتب .اما الكتب الموسوعية فهي كنز نأخذ منه مانريد من معلومات في األبحاث الخاصة بنا في المدرسة.
 هذا يعني أنني إذا أردت عمل بحث عن المياه ًمثال سأجد ما أريده في
هذه المجموعة؟
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 اسمها موسوعة ،ونعم إذا ما نظرنا للمجلدات عند حرف الميم وبحثناعن كلمة "ماء" سنجد العديد من المقاالت والمعلومات الوفيرة.

أخد أدهم يبحث معي عن مجلد حرف الميم ثم فتش فيه عن كلمة مياه
وقال:
 وجدتها.هذا مفيد جدا للبحث الذي أقوم به لمعلمة الدراسات االجتماعية ،ولكن
هل اكتفي بهذه المعلومات أم أنه بإمكاني وضع المزيد؟
من المؤكد أنه في حالة البحث عن معلومة ما فعلينا البحث في عدة
أماكن :في مكتبتك ،في مكتبة المدرسة وعلى االنترنت.
عندها سيكون لدي الكثير من المعلومات.
صحيح نقرأها جيدًا ثم نقوم بتلخيص كل هذا بأسلوبك الشخصي كي
يكون هذا العمل خاص بك.
وهل تساعديني؟
نعم فلنبدأ.
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وبعد االنتهاء من البحث عن المعلومات والتلخيص وكتابة البحث
الخاص بأدهم ،قال لي:
شكرا خالتي ،استفدت بكل هذه المعلومات ولكن بم تستفيدين من كل هذه
ً
الكتب والروايات؟

قلت له:
 سأسألك سؤال .إن وقفت أسفل جبل تنظر إلى مكان ما ،هل ستراهبوضوح أم أنك ستراه أفضل حينما تصعد إلى قمة هذا الجبل؟
 كلما ارتفعت كلما كان المنظر أوضح وأشمل. صحيح وهكذا القراءة ،كلما قرأنا كلما اتسع أفق إدراكنا وتعلمنا المزيد،عن مدينة ما ،عن عاداتها ،عن أعيادها ،وما إلى ذلك من معلومات.
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فهناك أماكن لم نذهب إليها ،ونحب أن نسافر ونشاهدها ،فيأتي لنا
الكتاب يصف لنا أسرار هذه األماكن ويجعلنا نتخيل أنفسنا نتجول فيها
ونرى ما نحب.
 ولكن االنترنت يوفر لنا هذا ،كما أن السفر يتيح لنا هذا. نعم ولكننا ًمثال عندما نسافر ال نذهب إلى بيوت الناس في المدن أو
القرى وال نعلم عنهم تفاصيل كثيرة ،تفاصيل لن نجدها سوى على لسان
كاتب يحكي لنا عن مدينته ،بيته ،طعامه ،ثيابه .فنجد أننا تعلمنا الكثير.
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سألني أدهم:
 وما هذا الكتاب الضخم الذي تقرأين فيه اآلن؟ أما قلت أن الموسوعاتللبحث وليس للقراءة؟
 هو رواية وليس مجلد ما. كل هذا الكتاب رواية؟ نعم هو الجزء الرابع من مجموعة روايات عن إسبانيا ،تعلمت منهالكثير.

 هل تحكي لي عنه؟ إذن فلتستعد للنوم أنت ويوسف ويحيى. سأقرأ كل هذه الكتب حينما أكبر. -جميل واآلن نبدأ حدوته عن إسبانيا..
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وتوتة توتة ..خلّصنا الحدّوتة
حلوة ّ
والال ملتوتة؟
لو حلوة يبقى عليكم غنوة
ولو ملتوتة يبقى عليكم حدوتة.

=======================================
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الغالف من الخلف
الحواديت يا والد
في زمن السرعة التكنولوجية هذا ،يحتاج الطفل الذي يحمل بين يديه الـ "آي باد-
التاب" وغيرهما من وسائل التكنولوجيا..
إلى وسيل ٍة تربوية شيقة ،نشأنا عليها ،وهي:
حدوتة قبل النوم ،والتي اتبعتها مع أوالدي منذ صغرهم،
فاخترعت لهم الشخصيات التي ضحكنا معها م ًعا ،أو تعاطفنا معها.
الكثير من العادات الطيبة ،بصورة غير مباشرة.
حواديت تعلموا منها
َ
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بعض من هذه الحواديت ،أقدمها إليكم ،وأتمنى أن تعجبكم وأطفالَكم.
وها هي
ٌ
نهى عاصم
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الكاتبة في سطور
نهى نبيل عاصم
مواليد اإلسكندرية
خريجة آداب قسم وثائق ومكتبات
متطوعة بمكتبة طه حسين بمكتبة اإلسكندرية..
عضو باتيليه اإلسكندرية ،ومختبر السرديات بمكتبة اإلسكندرية..
تكتب المقاالت ،والقصص ،والروايات والخواطر ومحاوالت للسيناريو
والمسرح..
نُشر لها ثالث قصص في ثالثة كتب جماعية لدار أطلس بعنوان (حواديت
البنات)
اشتركت في كتاب للشعر والخواطر جماعي عبر بدار همسة للنشر،
وكتاب جماعي مع كاتبات مع دار نشر البشير بعنوان (نون بال سكون).
ورواية أمل حياتي صدرت عن دار الشريف للكتاب.
ومجموعة قصصية بعنوان (سمية والقمر) بدار همسة للنشر.
فازت بعدة جوائز تقديرية.
هناك مخطط لتحويل قصة لها إلى سيناريو فيلم بعنوان :انا واال انت.
وكذلك مسرحية بعنوان يوم في دار حمدان..
ومجموعة قصصية إلى مسلسل بعنوان سمية والقمر..
لها تحت اإلعداد والنشر:
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مجموعة قصصية "هزمتني زوجتي:
رواية "يناديها روح"
***

