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الباقة الأولى

جميع الأزهار التي تأسر أبصارنا بروعة أشكالها الجميلة، ونستمتع 
بشذى عطرها الفّواح، وكّل الأشجار الباسقة التي نستظّل بأغصانها 
الوارفة، ونتلذذ بما طاب من ثمارها اليانعة..كلّها في الأصل كانت 

إّما بذرة أو شتلة صغيرة، كبرت وترعرعت حتى استوت على سوقها، 
بفضل الأيدي التي أحاطتها بالعناية، بينما مات غيرها وهي في 

المهد، لأنّها لم تجد الاهتمام الكافي من سقاية ورعاية. 

وهكذا المواهب التي حبانا الله بها فهي إما أن تكون مشروع مبدع 
واعد، إن وجدت من يكتشفها ويحتفي بها، ويتعهدها بالتنمية، أو 
تتعرض للاضمحلال والموت إن لم تجد من يأخذ بأيديها، ويحقق لها 

فرص الظهور والتطوير. 

نفخر في قطر الخيرية ونحن نحتفل اليوم بإصدار النسخة الأولى 
لمشروع “ كتاب المستقبل”، بأننا مهدنا الطريق لظهور ست 

كاتبات قصة واعدات، اآملين أن يكون بانتظارهن مستقبل زاهر 
بالإبداع والتميّز، وخدمة مجتمعهّن وأمتهّن, وأن يكون المشروع في 

مجمله قد أسهم في تذليل العقبات أمام جيل محّب للقراءة، متلّهِف 
للاطلاع والمعرفة .  

تتضمن الباقة الأولى لمخرجات “ كتاب المستقبل “  القصص الست 
التي فازت في عام 2016 ـ 2017, راجين أن تحظى بالقبول, وأن 

يعيننا الله على تطوير المشروع في نسخه اللاحقة .

خالص الشكر والتقدير لشركائنا الذين دعموا وأثروا المشروع ودفعوا 
به حتى حقق هدفه المنشود، ووافر الشكر والامتنان للطالبات 

اللواتي شاركن في مسابقاته التنافسية على حسن التفاعل، ولإدارات 
مدارسهن على كريم التعاون. 

علي عتيق العبدالله 
المدير التنفيذي لإدارة التنمية المحلية ـ قطر الخيرية
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كلمة وزارة التعليم والتعليم العالي
ُكتّاب المستقبل

أيتها الأديبات المبدعات والأدباء المبدعون

إّن الوطن المعطاء هو الذي يحتفي دائما بالمبدعين الواعدين من أبنائه، 
ويهيئ لهم سبل الإبداع والتميز ؛ ليكونوا نجوما متألقة في سمائه، 

يضيئون دروبه بإنجازاتهم وإبداعاتهم، و يحملون اسمه أينما حلوا أو رحلوا.   

إن اهتمامنا باللغة العربية واآدابها أمر تمليه علينا مقتضيات حفظ وصون 
منبع ثقافتنا وهويتنا وحضارتنا، لاسيما في ظل ما يشوبها من مؤثرات 

ألقت بظلالها على طبيعة تفاصيلها ورمزيتها، ومدى الاهتمام بها، 
والتحديات التي تواجهها، حتى باتت غريبة مهمشة في خضم الانفتاح 

الحضاري والمستجدات التي غلفت حياتنا المعاصرة.

وسوف تواصل وزارة التعليم والتعليم العالي جهودها الحثيثة في تعزيز 
الخطوات الداعمة للغة العربية، في ظل شراكتها المثالية مع “قطر 

الخيرية” وغيرها من مؤسساتنا الوطنية الرائدة؛ لتحقيق هذا الهدف، 
ولذا جاءت فكرة “مسابقة كتاب المستقبل” في مجال كتابة القصة؛ 
لتكون وسيلة مهمة بما تحمله في ثناياها من أهداف ومحتوى ونواتج، 

كونها تستهدف الطلبة الموهوبين، وتثير لديهم الشغف والرغبة الشديدة 
في تنمية مواهبهم الكتابية، لاسيما في مجال القصة القصيرة.

إننا نعّول على هذه المسابقة الكثير في تجديد صلة طلابنا بلغتهم 
العربية، لتمنحهم جرعة إضافية من الإبداعات الأدبية التي يزخر بها هذا 

الحقل، وما يتصل به من براعة في إجادة التعبير والكتابة، وتنمية ذائقتهم 
المعرفية والأدبية، ومخاطبة حسهم ومقدرتهم اللغوية على تكوين 

تصورات يستجمعون عبرها قدراتهم الكتابية؛ لتوصيف انطباعاتهم، 
ونقل تجارب حية عايشوها في صورة منجز أدبي، وصولاً إلى إرساء أسس 

سليمة لإيجاد قاعدة من الكتاب القطريين البارعين والمبدعين محلياً 
وعربياً وعالميا.

الأستاذة فوزية الخاطر
وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية

وزارة التعليم والتعليم العالي
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مشروع كتّاب المستقبل
النسخة الأولى ) 2016 ـ 2017 (

بطاقة تعريفية

فكرة المشروع 

أحد مشاريع  الإدارة التنفيذية للتنمية المحلية بقطر الخيرية الذي تنفذه 
داخل قطر . يعنى بنشر ثقافة المعرفة، وتنمية المهارات الكتابية 

والخيال الأدبي لدى الطلاب, ورعاية مواهبهم في التأليف والإبداع 
القصصي، والأخذ بأيديهم ليكونوا كتابا واعدين . 

وتقوم فكرة  المشروع على التنافس بين المشاركين فيه من خلال 
مسابقة على مرحلتين وتقديم ورش عمل مساندة لتطوير مهاراتهم. 

الشركاء 

وزارة التعليم والتعليم العالي	 

جامعة قطر 	 

نادي الكتاب خير جليس	 

الفئة المستهدفة 

طالبات المرحلتين الإعدادية والثانوية في دولة قطر 

مراحل المشروع:

الإعلان عن فتح المجال أمام المدارس للاشتراك في المشروع ) تم 	 
اشتراك 30 مدرسة ( 

استقبال قصص الطالبات في المرحلة الأولى للمسابقة, حيث بلغ 	 
عدد الطالبات المشاركات 150 طالبة . 
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تم انتقال 30 طالبة من المشاركات إلى المرحلة الثانية بناء على 	 
معايير لجنة التحكيم . 

تلقت المنتقلات للمرحلة الثانية ورشة عمل من أكاديميات 	 
بقسم اللغة العربية ـ جامعة قطر في مجالات: تطوير مهارات الكتابة، 

وكتابة القصة القصيرة, وعناصر العمل السردي .

استلام قصص المرحلة الثانية . 	 

اختيار 6 قصص فائزة )3 من المرحلة الإعدادية و3 من المرحلة الثانوية( 
بناء على قرار لجنة التحكيم.

لجنة التحكيم:

تكونت لجنة التحكيم من:

الكاتبة شّمة الكواري 	 

الكاتبة عائشة الكواري 	 

أ. نوال المفتاح ـ وزارة التعليم والتعليم العالي	 

أ. مشعة المري ـ وزارة التعليم والتعليم العالي	 

معايير التحكيم:

موافقة العنوان لمضمون القصة	 

 سلامة الصياغة وجاذبيتها	 

استخدام اللغة العربية السليمة	 

جمال الأسلوب	 

تسلسل الأفكار	 

مضمون يرتكز على تعزيز القيم الأصيلة.	 
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الفائزات بالنسخة الأولى:

أ ـ المرحلة الثانوية:

1ـ المرتبة الأولى: لبنى  أبو جيش ـ  مدرسة البيان الثانوية

قصة: سلة التين

2ـ المرتبة الثانية: نورة ناصر المري ـ  مدرسة أم أيمن الثانوية

قصة: أبتاُه اغفر زلّتي

3ـ المرتبة الثالثة: منة الله نصر الدين السعدي ـ  مدرسة الشيماء الثانوية

قصة: العواصف المشتعلة

ب ـ المرحلة الإعدادية:

1ـ المرتبة الأولى: فاطمة عباس ـ  مدرسة البيان الإعدادية 

قصة:أخي بدر

2ـ المرتبة الثانية: زينب أحمد محمد حسين ـ الخور الإعدادية

قصة: لماذا لا تملك صديقتي قدمين  

3ـ المرتبة الثالثة: حليمة حافظ محمد عبدالله ـ مدرسة الخور الإعدادية

قصة: الأمل  





- 10 -

فارغٌة أنا، فارغٌة من المشاِعر واألحاسيس.
ال أسـتطيع َتذُكر أنني يوما أحسسـت بمشـاعر معينة، سـوى الشعور 

بالحـزن، وبعَده كّل شـيء أصبح ضبابيًا.
ال أؤمـن بأّنـه يمكننـي أن أكـون سـعيدة. السـعادة ال تعنـي شـيئا 
بالنسـبة لـي وأنـا ال أؤمن بها،هكذا اعتدُت على الشـعور بال شـيء.

كنـُت أقـُف علـى سـّكة القطار، سـاكنًة جامـدًة انتظر قدوَمـه، لكّن 
صوَتهـا أوقفني : 

“هل أنِت متأكدٌة أنك تريدين فعل ذلك ؟!”
ال أعلـم لـَم تحركـُت، واسـتدرُت لمقابلتهـا، ال أعرفهـا وال تعرفني 

ولسـنا صديقتيـن، ألّنـه ببسـاطة ليس لـي صديقات. 
ابتعـدُت عـن سـكة القطار، َثّمة شـيء ينبـض بقوة، وكأّنه سـيخرج 
التـي  الصـوت  صاحبـة  إلـى  نظـرت  الخوف..ربمـا.  أهـو  منـي، 
د، ترتـدي حجابا  اسـتوقفتني، إنهـا فتـاة بعينيـن خضراويـن كالُزُمـرُّ

أبيـض َتمتِلـىء بالثقـة. 
تفحصتنـي هـذه الفتـاة بدقـة، شـعري األجعـد، َبَشـرتي الشـاِحَبة، 

الفوضويـة التـي أبـدو فيهـا .
ـ لماذا؟ اقتربْت أكثر عندما سألتني.

ـ “ألن....” ..الحقيقة ألّنه ال شيَء لدّي ألعيَش من أجله.
ـ “لمـا توقفـِت إذا كنـِت تريديـن الموت ؟!” سـألتني ذات العيون 

الُزُمُرِدّية.
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“ماذا !”..َتجّمدُت وحّولُت نظري إلى األرض.
ـ “لماذا لم تفعِليها ؟” 

ـ “ال أعلم”
“ألّنك تريدين عذرًا كيال تفعلي، وأنا أعطيُتك إياه”

لـم أسـتطع إيقـاف دموعي مـن َتبِليل وجنتـّي الباردتين، لم أسـتطع 
الصمـود أكثـر، انهـارت ِقواي، وسـقطت على األرض.

شـعرُت بجسـدها الدافـئ يجلـس بجانبـي، سـحبتني إلـى حضنهـا، 
وشـعُرت بقبلـه دافئـة علـى جبهتي وكلمـاٍت جعلتني أحـسُّ باألمل 

.!
ـ “ستكونين بخير..أِعُدِك بذلك”

مضـْت ثالثـة أيام منـذ محاولة انتحـاري، وَتدُخل الفتـاة المجهولة 
الـذي أعطانـي أمـاًل بـأن كّل شـيء سـيكون بخيـر، ولكـن ال بـأس 

بمحاولـة التظاهـر باألمـل ولـو لفترة.
أجلـس علـى مقعد خشـبي فـي الحديقـة القريبة من منزلـي، حديقة 
هادئـة وجميلـة، المـكان األفضـل ألكـون بـه حاليـا، ألّنـي حقـًا 

أحتـاج للتفكيـر. 
الفتـاة التـي أنقذتنـي والتـي لم تخبرنـي حتى باسـمها الزالت عالقة 
بذهنـي، الزلـت أفّكـر بهـا وأنـا التـي تكـرُه التفكيـر باألشـخاص. 
لكـن هـي أوقفتنـي عندمـا قـررُت تـرك هـذا العالـم الرهيـب، رّبما 

كان علـيَّ شـكرها !!
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الظـالم فـي هـذا العالم يغّطي كياني بسـرعة كبيـرة، وأنا خائفة إْن لم أفعل شـيئا 
حيـال ذلك، سـأكون كاألموات أكثر ممـا أبدو عليه اآلن.

ـ “السالم عليكم”
َفِزعـُت مـن الصـوت رغم رّقِته، واسـتدرت ألرى نفس الفتاة التـي أنقذتني منذ 

ثالثـة أيـام. ولكّنهـا ازدادت جمااًل وإشـراقًا، أتراها هـي أم هالٌة من الّنور ؟! 
ـ “ما الذي تفعِليَنه هنا ؟”

ـ وما الذي يعنيِه لِك ذلك ؟ أجبتها بابتسامٍة باردة. 
ـ “ما الذي تفعلينه هنا، في هذه الحديقة حيث أنا !!؟”

ـ “ماذا ؟ أليس مسموحًا لي َاخُذ جولٍة في الحديقة القريبة من منزلي ؟!”
ـ “ ماذا !! أتعيشين بالقرب من هنا !؟”

ـ “أجل”
شـعرُت بضـرورة المغـادرة، ال أريـد أن أكـون بقـرب أحـد مـن البشـر، أريـد أن 

أكـون وحدي.
نهضُت من المقعد الخشبي ألغادر، ولكّنها أوقفتني مجددا.

ـ “ما اسمِك ؟”
ـ “أمل”

ـ “نور، اسمي نور” قالتَها وَعلْت وجَهها ابتسامٌة جميلة. 
مْت نفَسـها دون طلٍب  “ال أتذكـُر أننـي سـألتِك عن اسـمِك” قلـُت لها عندمـا َقدَّ

مّني.
هـي فعـال اسـٌم علـى ُمَسـَمًى.. تـرى هـل الممكن أن تكـون اليد التـي يمكن أن 

تنتشـلني من عالمـي المظلم ؟!
تجاهلُتها وتجاهلُت كّل شيء حولي، وسرُت عائدة إلى منزلي.



- 13 -

مضـت أربعـة أيـام منـذ أن قابلتهـا فـي الحديقـة، لـم تعـد مجهولـة 
بالنسـبة لـي، اسـتطعت معرفتهـا نوعـا مـا، ألنهـا صـارت تتحـدث 

معـي بشـكل ِشـبِه يومـّي. 
علمـُت أّنهـا مسـِلَمة ولـدت فـي ِبيئـة وعائلـة غيـر ُمسـِلمه،إاّل أّنهـا 
َنـة ، بعـض النـاس هنـا ال يتَقبَّلونهـا بسـبب حجابهـا وزّيهـا،  ُمَتدّيِ

لكّنهـا مـع ذلـك تحـّب الجميـع وتبتسـم لهـم!
ف عّنـي الكثير، ألنني لم أسـمح لها بذلك،  ولكّنهـا الزالـت ال تعـّرِ

كل مـا تعرفـه فقط اسـمي وعمري، وأنّنـي مصابة باالكتئاب. 
إلـى  التـوأم  صديقتاهـا  وبصحبتهـا  “نـور”  دخلـت  دقائـق  منـذ 
المقهـى، إّنهمـا متشـابهتان جدا، إلى درجة أّنك ال تسـتطيع التفرقة 

بينهمـا، لقـد كانتـا تتبـادالن األدوار بشـكل مضحـك جـدا.
ـ أنتما خطيرتان!، ال أظن أنني ضحكُت هكذا من قبُل”. 

بصعوبـة اسـتطعُت السـيطرة علـى أنفاسـي بسـبب الضحـك، ربمـا 
يعـَد ذلـك دليـال واضحـا علـى أّن حالتـي تتحّسـن.

ـ “تمتلكين ابتسامة جميلة.” 
ـ “ماذا ؟”

ـ ابتسـامتك جميلـة، ُمِضيئـة تبعث األمل....يا أمـل !” أعادت نور 
بفرح.  العبارة 

حّدقُت فيها مطّوال، أحّقا ما تقول ! فتحُت فمي قليال.
ـ “يجُب عليِك االبتسام أكثر، يا أمل !”

تجاهلُتها كالعادة، وأخذُت َجّوالي وخرجُت من المقهى.
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فيـه،  النظـر  أُمِعـن  معـًا عندمـا كنـت  تمتـزج  بـدت كأّنهـا  الحائـط  ألـواُن 
األصـوات كانـت مرتفعـة، وهـذا مـا جعـل رأسـي يؤلمنـي أكثـر، أريـد فقـط 

الخـروج مـن هـذا المـكان بسـرعة.
ـ “أمل....”

 نهضت وسرت خلف الممرضة بصمت.
جلسُت مقابل الطبيبة، حّدقْت بي.
را ؟”  ـ “أمل، كيف تشعرين ُمؤخَّ

ـ “جيد”
ـ “فقط جيد !”

ـ “أجل”
ـ “أمل، أنِت تعلمين جيدا أنك لن تتحسني أبدا إن لم تحاولي !”

ـ “ربما أنا ال أريد التحسن، ما الذي تبقى لي على أّية حال”
دا، ولكن أظـّن ذلك،  تظـنُّ بأننـي إذا تقّبلـُت الحقيقـة سـأصبح سـعيدة مجـدَّ

مـة بالكامل! لـن أصبح سـعيدة مجددا.إننـي ُمَحطَّ
ـ “هل يمكنني الذهاب اآلن ؟”

ـ “ أجل، خذي أدويتِك في وقتها، وتَعاَلي األسبوع القادم بنفس الوقت”
عندما كنت أهمُّ بالخروج من المكتب سمعُتها تهمس : “فاقدٌة لألمل !”

أعلُم أّني فاقدٌة لألمل، واآلن هي أّكدْت لي ذلك.
كنت أريد أن أصرخ ! ولكْن لم استطع !!

أريد أن أركض ولكّن قدماي لم تستطيعا َحْمَل وزني.
أردُت أن أصرخ ولكّن صوتي َعِلَق في ُحنُجَرتي.

أردت االختفاء ولكّن لسوء الحظ، هذا مستحيل.
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فـي النهايـة بـدأت أركـض ال أعلـم لـَم وأيـن ! ولكـْن َلـْم أركـض 
كثيـرا، توقفـُت بفضـل يـٍد أمسـكت بِمعَصِمـي وسـحبتني.

ـ “أمل ! أنِت تبكين !؟”
ـ “ أرجوِك، أريُد الموت” خرج صوتي ضعيفًا باهتًا.

ين أنني لن أساعدِك ؟” ـ “أتظّنِ
ال أدري لـمَ ال تتركنـي وشـأني أنـا ال أحتاجهـا !.لقـد احتضنتنـي، 
وتمتمـت بصوتهـا العذب وهـي تقرأ بضع آيات مـن القرآن وأدعية 

. جميلة
يعاودنـي شـعور جميـل داخـل صـدري، الشـعور باألمـل مجـّددا، 

تمامـا مثـل أول مـّرة التقيـُت بهـا.
: “ أريد مساعدتك !”  همسْت بحّبٍ

تَنّهدُت بهدوء ولم أقل شيئا، ربما إْن تجاهلُتها ستتركني وحدي.
تحتاجيـن  منك...حقـًا  قريبـا  يكـون  لشـخص  بحاجـة  “أنـِت  ـ 

لذلـك”
لم أقل شيئًا، ولكّن كلماتها حّركت شيئًا بداخلي.

ـ “أنـِت تحتاجيـن أن تفتحـي قلبـك لمـن هـم حولـك، توّقفـي عن 
الغمـوض والصمـت كي أسـاعدِك” 

عاودنـي الغضـب وموجـة من االكتئـاب وقلت : “ال”، ثـم دفعتها 
بغضب واسـتطعت التحـرر منها. 

ثـم صرخـُت: “ال تخبرينـي بمـا يجب علّي أن أفعلـه أو ما ال أفعله، 
حتـى أنـِت ال تعلمين شـيئا ! لذا توقفي”
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ـ “لكن أنا..”
ـ “الاا ! توقفـي ! كاَن عليـِك أن تتركينـي كـي أقتـل نفسـي ! لـو 
فعلُتهـا لكنـُت أكثـر سـعادة، لـَم علـي أن أعانـي فـي هـذا العالـم!”

ـ “عزيزتـي ال تقولـي هـذا ! يجـب أن ُتِحّبـي الحيـاة، يجـب أن 
ـكي بهـا، تحتاجيـن أن تقـّوي عالقتك بخالقـك، وتحتاجين  َتتمسَّ
 ! سـعيدة  تكونـي  أن  باسـتطاعتِك  حولـِك،  َجيِديـن  ألشـخاص 

متأكـدٌة أنـِك تسـتطيعين”
سيُل كلماتها الدافئة يستمّر بالتدفق، فُيِذيب جليد قلبي.

ـ “أرجـوِك دعينـي أسـاعدك، اجعلينـي أعرفـك أكثـر، اجعلينـي 
أريـِك كيـف عليـِك أن تكوني سـعيدة، أعُدك أنك لـن تندمي !”..

واصلـت نـور كالمهـا دون توّقـف. 
ـ “حسنا” خرجْت الكلمة مني قبل أن أستطيع إيقافها.

سحبتني نور إلى منزلي، حيث بدأ درسها األول.
ـ “أتعلمين أمل ما هي أشّد أنواع الخسائر !؟”

ـ “مااا..ماهي ؟”
ـ “أن تكـون هنـاك جّنـة عرضهـا كَعـرِض السـماوات واألرض وال 

يوجـد لنـا مـكاٌن فيها !”
صحيـٌح أننـي مسـلمه، ولكننـي حيث أقيـم بلندن لم أصـّلِ يوما وال 

أعلـم شـيئًا عـن ديني!! هكـذا حّدثْت “أمل” نفسـها.
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ـ “مـا أَتعـَس اإلنسـان إذا كان جاحـدًا لِنَعم خاِلقه، ال يّصلي له وال 
يشـكره، حيـاٌة بـدون إيمـان وحّبٍ للنـاس ال طعم لهـا”.. “متأكدٌة 

أّن حياتكِ سـتتغير باإليمـان وحّب الناس” 
بدأ صدري باالنشراح أكثَر فأكثر.أدخلتني إلى حمام غرفتي 

ـ “ما الذي تفعلينه !؟.” قلُت لها.
ـ “ًاتوضُا، هيا افعلي كما أفعل.”

َتبعُتها فنزعُت حذائي، وفعلت كما فعلت نور.
أخرجـت قطعـة قمـاش نظيفـة وفرشـتها بـاألرض، فعلـُت كل مـا 
مـن حقيبتهـا  أخرجـت  الصـالة وصليـُت،  تعّلمـُت  منـي،  طلبـْت 
كتابـا، بـدأْت تقـرأ منـه، قالـت إنـه القـرآن الكريـم، شـعرت برغبـة 

كبيـرة بالبـكاء. 
 “بماذا تشعرين اآلن يا أمل ؟!”

كنـُت صامتـة تتحـدث دموعـي فقـط، فـي الحقيقة شـعرت بالدْف 
واألمـان.. واألمـل بحيـاة أفضل.

ـ شعور بالراحة والطمأنينة 
اتسعْت ابتسامتها عانقتني وهي تقول: الحمد لله.
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سـألتني مـرة أخـرى عـن سـّر حزنـي وألمـي الدفيـن فأخبرتهـا أننـي 
قبـل ثـالث سـنوات كنـت أقـوُد سـيارة أسـرتي عندمـا وقـع حـادث 
أليـم تسـبب بمقتـل والدتـي وأخويـي التـوأم فانهـرُت علـى إثرهـا، 
ومنـذ ذلـك الحيـن وأنـا أعيش في تعاسـة واعتبرُت نفسـي مسـؤولة 

َقتِلهم. عـن 
َهـّدأْت مـن َروِعـي، مسـحْت دموعـي وقالت لـي : إّنه قضـاء وقدر، 
وقـع بالخطـأ وليـس بَقصٍد منك، ودعتني أن أنسـى ما حدث، و أال 

ـل نفسـي مـا ال تطيق، وأن أدعـو ألهلي بالرحمة.  ُاحّمِ
ظّلـت نـور إلى جانبي خطوة بخطوة حتى اجتـزُت عتبة االكتئاب، 
اللـه.. علمتنـي أشـياء  الطبيعـة والتأمـل فـي خلـق  عّلمتنـي حـّب 

كثيرة. 
أنـا ُممَتنَّـة لنـور كثيـرا ليـس ألّنهـا أخرجتني مما كنُت فيـه من ضيٍق 
وألـٍم فقـط، بـل ألّنهـا سـاعدتني كـي أجـد نفسـي التائهة، قلـت لها 
باختصـار فـي رسـالة قصيـرة أرسـلتها لهـا : “ أنـت يـا نـور النـور 
الـذي أضـاء ظـالم أيامـي، وأنقذنـي مـن التعاسـِة والضالل...فلـِك 

بعـد اللـه جزيـل شـكري وعميـق امتناني”.
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كلمة المؤلفة:

وجـدت فـي برنامـج “كّتـاب المسـتقبل” ضآلتـي ، وحظيـت فـي 
هـذا البرنامـج بفرصـة توصلنـي لحلمـي فـي أن أكـون كاتبـة ، كمـا 
أّن هـذا البرنامـج أتـاح لـي فرصـة للتعلـم الكثيـر، والحصـول علـى 
لـدّي، حتـى أصبحـت  الكتابـة  مهـارات  تدريبيـة لصقـل  دورات 

قـادرة علـى تأليـف قصـة كاملـة وفـق المعاييـر األدبيـة.

المسـتقبل” ألنهـم  القائميـن علـى مشـروع  “كّتـاب  أشـكُر كّل 
رسـموا السـعادة علـى جـدار قلبـي، ومنحونـي الثقة بروحـي وقلمي 
، سـروري عظيم بنشـر كتابي األول ، ألنه يشـعرني أني أقّدم شـيئا 

ُمهّمـًا يمكـن أن يـدوم ويعـّم نفعـه .

ر قلمـي دومـا للكتابـة عـن قضايـا  َاِعُدُكـم بـإذن اللـه أّنـي سأسـّخِ
اإلسـالم والمسـلمين والضعفـاء والمظلوميـن فـي كل العالـم، وعن 

كّل مـا يفيـد المجتمـع.

تأليف: حليمة حافظ محمد عبدالله


