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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



- 6 -

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  
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فيـه كل  تتوّفـر  جميـل،  بيـت  فـي  تسـكن  امـرأة،  هنـاك  كانـت 
مقومـات السـعادة، وتعيـش فـي تفاهـم مـع زوجهـا، ولكّنهـا ورغم 

ذلـك كانـت تبـدو حزينـة.
كانـت أمنيتهـا أن يكـون لديهـا مولـود ترعـاه ويمأل عليهـا حياتها، 
وكانـت دائمـا تذهـب الـى الطبيـب لَيِصـف لهـا دواء، وتدعـو اللـه 

كل يـوم أن يقـّر عينهـا بطفلـة تشـبهها، وتنهـي معاناتهـا وحزنها.
كانـت المـرأة تـؤدي جميـع الفـروض وتتصـّدق وتصـوم، مـّرت 
سـنوات وسـنوات وهـي صابـرة علـى مـا كتبـه اللـه عليها، حتـى منَّ 
اللـه تعالـى عليهـا وأصبحـت حامـا، لكّنهـا فـي شـهرها التاسـع 
سـقطت مـن أعلـى الـدرج، وذهبـت إلـى المستشـفى وتعالجـت، 
وبعـد أن عـادت لهـا صّحتهـا كانت قد اقتربت من وضـع مولودتها. 

كانـت المولـودة بنتـا جميلـة تشـبه أمهـا.
ـر صفو والدهـا ووالدتها، فقـد صدما أن  ولكـّن الصدمـة أتـت لتعّكِ
البنـت ولـدت دون أقـدام، فحـزن األبـوان ولكّنهمـا سـّلما أمرهمـا 

للـه، و قـّررا أن ُيسـِمَياها ليلى.
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كبـرت ليلـى وصـارت بنـت عشـر سـنوات، وكانـت تتمّيـز بشـعر 
أسـود مائـل الـى البنـّي، وعينين بنيتيـن جميلتين. لكـن ليلى بدأت 
تعانـي مـن اإلعاقـة بسـبب قدميها،وفـي إحـدى المـرات ذهبت مع 
والديهـا إلى السـوق لشـراء بعض األغـراض، وعندمـا كانت تلتقط 
إحـدى علـب المـاء، فـإذا ببنـت تقـول لها فـي أسـلوب مهذب:هل 

يمكـن يـا صديقتـي أن تبتعـدي قليـا آلخـَذ هـذه العلبة؟ 
أحّبتهـا  ليلـى،  عمـر  نفـس  فـي  أنهـا  البنـت  علـى  يظهـر  كان   
وأصبحـت صديقـة لهـا، وكان اسـمها سـلوى وكان شـعرها يميـل 
للحمـرة وبشـرتها سـمراء، وكان لديهـا أربعـة إخـوة بنتـان وولـدان، 
كانـت البنـت الكبـرى تسـمى فاطمـة والتـي تليهـا مريـم ثم سـلوى 
ثـم عبدالرحمـن وعلـّي، و مـّرت األسـابيع وتعـّرف أهلهـا على أهل 

الزيـارات. صديقتهـا وأصبحـوا يتبادلـون 
كانـت ليلـى عندما تذهب الى منزل سـلوى وتطرق الباب يتراكض 
علـي وعبدالرحمـن إلـى البـاب ليفتحـاه أوال ويحضناهـا ثانيـا، ثم 
يأتـي أحدهمـا وهـو علـّي ويقـول ألمـه بأسـلوب األطفـال الصغار: 
مماممـا مماممـا لقد أتت سـلوى. فتذهب األم وسـلوى ليحضناها، 

وكان هـذا االسـتقبال الحـاّر هـو أكثر ما يسـعد قلـب ليلى.
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ع صديقتها و تقول لها: كانت سلوى دائما تشّجِ
صديقتـي العزيـزة ليلـى سـوف تتغلبيـن علـى هـذه اإلعاقـة إن شـاء 

الله.
 فتـرد ليلـى: مـا أجمـل أن يكـون لـكّل شـخص صديقـة أو صديـق 

مثلـك ! 
ولتخفـف المعانـاة عن صديقتها وتحّثها على الصبر حكت سـلوى 
لليلـى قصـة مـوت ولـد الخليفـة األمـوّي سـليمان بـن عبدالملـك 

قائلة: 
 لقـد مـات ولـد الخليفـة سـليمان بـن عبدالملـك وكان سـليمان 
صبـورا فكتـم حزنـه فـي قلبـه فلما اشـتّد الحـزن عليه قـال لعمر بن 

عبدالعزيـز ورجـاء بـن حيـوة وكانـا يجلسـان معـه: 
))إن في كبدي َجمَرة ال يطفئها إال َعبَرة.((

أي أّن فـي قلبـه نـارا مشـتعلة مـن حزنـه علـى ولـده، وال يطفئ هذه 
النـار إاّل الدموع.

فقال له عمر: اذكر الله يا أمير المؤمنين وعليك بالصبر.
فنظـر سـليمان بحـزن إلـى رجـاء بـن حيـوة كأّنـه يطلـب مشـورته، 
فقـال رجـاء: َاِفضَها)يقصـد بذلك دموع العين( يـا أمير المؤمنين، 
فمـا بذلـك مـن َبـأس، لقـد دمعـت عينـا رسـول اللـه - صلـى اللـه 

عليـه وسـلم -علـى ابنـه إبراهيم.
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أرسـل سـليمان عينيـه بالدمـوع، وظـّل يبكـي حتـى ُشـِفي ما بنفسـه 
ثـم قـال لهم:

لوال أْن نزفت هذه الَعبرة النَصَدَع َكِبدي.
يقصـد أنـه لـوال بـكاؤه لتفّتَت كبده حزنـًا على ولده، وقيـل: إّنه لم 

يبـِك بعـد ذلـك أبدا فكان من أشـّد النـاس صبرا.
والمؤمـن حينمـا يبتليـه اللـه – تعالـى- بفقـد عزيز لديـه يصبر على 
ذلـك ويحمـد اللـه – عـّز وجـل- علـى كل حـال وفـي كل حـال 
والصبـر ال يتعـارض مـع حـزن القلـب فقـد حـزن الرسـول - صلـى 
اللـه عليـه وسـلم- لوفـاة ابنه إبراهيم فقـال وعيناه تذرفـان الدموع:

 ))َتدَمـع العيـن وَيحـزن القلـب، وال نقول إال ما ُيرِضـي رّبنا، والله 
يـا إبراهيم إّنا بـك لمحزونون((.

كمـا كانـت والـدة سـلوى تقـول البنتهـا: إياك يـا سـلوى أن تقولي 
لصديقتـك: هـل أنـِت مولـودة دون قدميـن؟ فكانت مطيعـة ألمها.

وعندمـا كانـت ليلـى طفلـة كانت والدتهـا هي من تأخذهـا لمراجعة 
األطبـاء، وإجـراء التحاليـل الطبيـة الدورّيـة، وبعـد ذلـك صـارت 
سـلوى تذهـب معهـا، وبذلـك تعّرفـت الوالدة على سـلوى الصديقة 
الحميمـة البنتهـا، وكذلـك علـى والدتها، وأصبح أيضا والد سـلوى 

صديقـا لوالـد ليلى.
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كانـت سـلوى وليلـى كأختيـن حقا، كثيـرا ما كانت سـلوى تقول: 
أنـت أختـي يـا ليلـى، وأنـا أحّبـك جـدا، ثـم تحضنها بشـدة فيظهر 
الفـرح علـى ليلـى وتجيبها:أنـت أختـي وحبيبتـي يـا سـلوى كـم 

أحّبـك يـا صديقتي! 
فـي َاَحـد األيـام مرضـت سـلوى مرضا شـديدا، لم تعد قـادرة على 
أن تغـادر فراشـها بسـببه، وعندمـا علمـت صديقتهـا بـه حزنـت 

عليهـا وذهبـت لزيارتهـا.
بـدأت ليلـى تدعـو لصديقتهـا بالشـفاء فـي السـجود، احتاجـت 
سـلوى فتـرة مـن الزمـن حتـى تغّلبـت علـى المـرض وقـد شـكرت 

سـلوى صديقتهـا كثيـرا علـى مسـاعدتها لهـا.
وأرادت سـلوى أن تـرّد الجميـل فأصبحـت تدعـو لصديقتهـا ليلى 
ل لهـا اللـه تركيـب أقـدام صناعيـة، كمـا  فـي صلواتهـا بـأن يسـّهِ
أهلهـا كثيـرا، ودائمـا مـا كانـوا  أسـرتها سـاعدتها وسـاعدت  أن 
يشـجعون ليلـى ويقولـون لهـا: سـيكون لـك َقَدَمـان قريبـا إن شـاء 

لله. ا
فتقول:حقا؟!

فيقولون: نعم، إن شاء الله.
فترّد وُحمَرة الخجل َتَمأل وجهها:أشكركم من كل قلبي.
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بعضهمـا  مـع  تعاملهمـا  فـي  األسـرتان كاألقـارب  هاتـان  كانـت 
البعـض تذهبـان الـى السـوق مـع بعضهمـا وتتنزهـان مـع بعضهمـا، 
ألن  نظـرا  بضيـق  تشـعر  ليلـى  تكـن  لـم  تذهبـان  وعندمـا كانتـا 
الدولـة راعـت ظـروف ذوي االحتياجـات الخاصـة فـي المطاعـم 

الميـاه. ودورات  والمتنزهـات 
وفـي إحـدى المّرات وبينما كانت األسـرتان في إحـدى المتنزهات 
طلبـت ليلـى مـن صديقتهـا سـلوى أن تذهـب معهـا لشـرب المـاء، 
ألنهـا كانـت تشـعر بالعطـش، وعندمـا ذهبتـا وشـربتا وجدتـا بنتـا 
مشـّوهة فـي وجههـا فخافت سـلوى وصرخـت، ثم تماَلَكت نفسـها 

وهدأت.
حزنـت البنـت المسـكينة وظهـر علـى وجههـا الحـزن، قامـت ليلـى 
بمعاتبـة سـلوى ألّن َجـرَح مشـاعر الّنـاس ال يِجـُب االسـتهانُة بـه، 
وطلبـت منهـا االعتـذار للبنـت، فقامـت واعتـذرت منهـا. رضيـْت 
البنـت وقبلـْت لكـّن سـلوى لـم تكتِف بهـذا االعتذار بـل تمنَّت أن 

تحضـر البنـت غـدا لتعتـذر لهـا بطريقـة أفضـل.
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ه،  فـي اليـوم التالـي طلبت سـلوى مـن والدتهـا أن تذهب إلـى الُمَتَنزَّ
ثـم اتصلـت بوالـدة ليلـى وطلبـت منهـا أن تصطحـب معهـا ليلـى 
المشـّوهة،  البنـت  أّنهمـا وجدتـا  ومـن حسـن حظهمـا  ووافقـت، 

فقدمـا لهـا معـا باقـة ورد. 
بعـد شـهور أخبـر الطبيـب والـدة ليلـى أنـه سـوف يقـوم بتركيـب 
األقـدام الصناعّيـة البنتهـا وحـدد لهـا موعـدا، حضـرت ليلـى وتـم 
تركيـب األقـدام الصناعيـة لها. كانت سـعادتها كبيـرة ال توصف!، 
وعندمـا علـم أهـل سـلوى بذلـك ذهبـوا لزيارتهـا فـي المستشـفى، 
وكانـوا فـي غايـة السـعادة عندمـا رأوا ليلـى تتحـرك ُمعَتِمـدة علـى 

نفسـها، دونمـا مسـاعدٍة مـن أحـد.
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كلمة المؤلفة:

كانـت مشـاركتي فـي مسـابقه “كّتـاب المسـتقبل” فرصـه رائعـة 
بالنسـبة لـي كـي أطـّور قدراتي ومهاراتي فـي الكتابة بعـد أن طّورت 

قبلهـا قدراتـي فـي القـراءة والمطالعـة.

كنـت فـي غايـة السـرور وقمـة السـعادة عندمـا فـزت بالمسـابقة، 
وأتقـدم بالشـكر الجزيـل ألبـي وأمـي ولمشـرفتي ولقطـر الخيريـة 
الذيـن كان لهـم دور مهـم في الدعم والتحفيز طوال فترة المسـابقة. 

والحمد لله رب العالمين.

تأليف: زينب أحمد




