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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 
ـ وزارة التعليم والتعليم العالي

ـ جامعة قطر 

ـ نادي الكتاب خير جليس

الفئة المستهدفة 
طالبات المرحلتين الإعدادية والثانوية في دولة قطر 

مراحل المشروع:
ـ الإعلان عن فتح المجال أمام المدارس للاشتراك في المشروع ) تم 

اشتراك 30 مدرسة ( 

ـ استقبال قصص الطالبات في المرحلة الأولى للمسابقة ، حيث بلغ 
عدد الطالبات المشاركات 150 طالبة . 

ـ تم انتقال 30 طالبة من المشاركات إلى المرحلة الثانية بناء على 
معايير لجنة التحكيم . 

ـ تلقت المنتقلات للمرحلة الثانية ورشة عمل من أكاديميات بقسم 
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اللغة العربية ـ جامعة قطر في مجالات : تطوير مهارات الكتابة، 
وكتابة القصة القصيرة ، وعناصر العمل السردي .

ـ استلام قصص المرحلة الثانية . 

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

لجنة التحكيم:
تكونت لجنة التحكيم من :

ـ الكاتبة شّمة الكواري 

ـ الكاتبة عائشة الكواري 

ـ أ. نوال المفتاح ـ وزارة التعليم والتعليم العالي

ـ أ. مشعة المري ـ وزارة التعليم والتعليم العالي

معايير التحكيم:
ـ موافقة العنوان لمضمون القصة ـ سلامة الصياغة وجاذبيتها ـ 

استخدام اللغة العربية السليمة ـ جمال الأسلوب ـ تسلسل الأفكار ـ 
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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أصـواُت ضحـكات سـاخرة تتعالـى فـي سـاحة المدرسـة، كلمـاٌت 
جارحـٌة وأخـرى نابيـٌة تصـل لَمسـاِمع جاسـم، ذلـك الفتـى الـذي 
َيختِلـس النظـر مـن خلـف عمـود السـاحة والقريـب مـن اإلدارة 
،حتـى إذا مـا احتـاج للهـرب فبـاب المديـر خلفـه. يتصّبـب العرق 
منـه، يتمتـم باسـم أخيـه “بـدر يسـتحق مـا يحصـل لـه” ، وصـوت 

مـن أعماقـه يقـول لـه: مـا ذنبـه؟
قطـع تفكيـره صـوَت المشـرف المطـّل مـن غرفتـه موِبَخـًا الطالب 
ريـن علـى ذلـك الطفـل الضعيـف: إْن رأيُت دمعـًة على وجه  المتَنِمّ
بـدر فسـتعاقبون جميعـًا. تدافـَع الطـالب هاربيـن ، تاركيـن بـدرا 
وسـط السـاحة مـع صديقـه الوفـّي! وهـل هنـاك أوّفى مـن الكتاب.
وصـل المشـرف إلـى بـدر، مسـح علـى رأسـه، وقـال لـه مالطفـًا : 
ـر، رفـع بـدر عينيـه البريئتيـن إلـى  النـاس ال ترمـي إال الشـجَر المثّمِ
المشـرف وقـال: أّي شـجر يـا أسـتاذ، جلـس المشـرف بجانب بدر 
قائـال لـه : أنـَت في هذه المدرسـة شـجرٌة مباركة، أرني مـاذا تقرأ؟، 
إّنـه كتـاب عـن كـرة القـدم، هـل تحّبهـا يـا بـدر؟ ال يـا أسـتاذ أنـا 
أحـب ركـوب الدراجـة، ولكـن أخـي جاسـم يحـّب كـرة القـدم، 

ويجـب أن أتعّلَمهـا حتـى أسـتطيع أن ألعـب معـه.
فـي هـذه األثنـاء خرج جاسـم من َمْخَبِئه سـائرًا إلى فصلـه وكأّنه لم 
يـَر شـيئًا، وكان طريقـه ال يخلـو مـن َهَمـزات وَلَمزات مـن الطالب 

اآلخرين.
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انتهـى ذاك اليـوم الكئيـب ككّل أيـام المدرسـة كمـا يراهـا جاسـم، 
لـه،  أمـا بـدر فـكان يسـتمتع بيومـه بالرغـم مـن كل مـا يتعـّرض 
ومـا ذلـك إال ألّنـه ال يعـي كثيـرًا ممـا يقـال عنـه، أو أّنـه يتقـن فـّن 
التجاهـل والتغافـل المكـّون لشـخصيته، فقـد كان بـدر مـن أطفال 
ذوي االحتياجـات الخاصـة. وهـذا هـو سـبب معاناة جاسـم فحين 
ال يجـد الطـالب ضآلتهـم فـي نفس بدر مـن الحزن والقهـر، فإّنهم 
يبحثـون عنهـا فـي نفس جاسـم الـذي كان يعي كّل شـيء، ويحاول 

مقاومتـه، ولكّنـه كثيـرًا مـا كان يشـعر بالهزيمـة.
بـدر هـو األخ الوحيـد لجاسـم، قصيـر القامـة وأعـرج، وال يفقـه 
كثيـرًا ممـا يحـاك حولـه أو مـا يقوله اآلخـرون عنه، يحـّب القراءة 
ـِره فـي فهـم كثيـر مـن الكلمـات، ولكّنـه دائـم المحاولـة،  رغـم َتعثُّ
فلديـه نفـس ال تعـرف معنـى االستسـالم، كمـا ال تعـرف معنـى 
الحقـد والُكـْره، ورغم هذا فجاسـم ال يحّبه، ويتمّنـى لو أّن بإمكانه 
إقنـاع والـده بتغييـر مدرسـته، وجعـل بـدر يتكّفـل بنفسـه. جاسـم 
الطالـب الوسـيم والذكـي، الماهـر بلعـب كـرة القـدم، والـذي دائمًا 
مـا يتـّم اختيـاره لقيـادة فريـق المدرسـة فـي المباريـات الخارجية. 
ربمـا كان إتقانـه للعـب الكـرة كان محاولـة للهـروب مـن واقعـه 

ق لـه. المؤّلـم والمـؤّرِ
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دّق جـرس الحّصـة األخيـرة فـي ذاك اليوم الثقيل، اسـتعّد الطالب 
جميعهـم للعـودة لبيوتهـم، خـرج جاسـم ينتظر أخـاه ليقلَّـه معه إلى 
ـر يالحقـه. فّكـر جاسـم فـي  السـّيارة، ولكـن ذلـك الطالـب الُمَتَنِمّ
أدار  والـده سـيوّبخه،  لوحـده، ولكـّن  للسـّيارة  والذهـاب  الهـرب 

ظهـره وكأنـه لـم يَر شـيئًا.
ـر علـى بـدر أراك غـدا أيهـا األعـرج، وذهـب ليلحـق  صـاح الُمَتَنّمِ
بسـيارته هـو اآلخـر، وقـف بـدر مكانـه يبحـث عـن أخيـه، فَلمَحـه 
وأسـرع إليـه واحتضنـه قائـاًل: لقـد اشـتقُت إليـَك لـم أرَك اليوم في 
الُفسـَحة أين كنت؟. أنا جائع فلم آكْل شـيئا اليوم، ألنني اشـتريُت 

لـك تلـك الحلـوى التـي تحُبها.
جلـَس بـدر علـى األرض ليفتـح حقيبتـه ويعطـي جاسـم الحلـوى، 
ولكـن جاسـم نهـره قائـاًل: قْم.. ال وقـت لدينا لتلـك الحلوى، كما 
أننـي ال أريـد منـك شـيئا. أمسـَك جاسـم بيد بـدر بقوة وأخـذ يجّره 

ـر آخر. خلفـه مسـرعا باتجـاه والـده حتـى ال يـراه ُمَتنّمِ
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فـي السـيارة سـأل األب ولديـه عـن يومهمـا، وكمـا هي العـادة فقد 
انطلـق بـدر يحكـي عـن كّل المتعـة التـي عاشـها فـي المدرسـة، 
وكيـف أّن معلميـه يشـكرونه، وأّن المشـرف اليـوم قـد أخبـره بأّنـه 
بـدر  يـا  بالتأكيـد   : لـه  فـورًا مشـجعا  فـرّد األب  شـجرة مباركـة، 
أنـت كذلـك. فتسـاءل بـدر: ولكـن يـا أبـي أّي أنـواع األشـجار أنا، 

فضحـك والـده وقـال: أنـت كالنخلـة.
يقّطـب جاسـم جيبنـه،  ويعـّض علـى شـفتيه مـن الَحَنـق، وينظـر 
للمدينـة مـن نافذتـه، متسـائال: كيف ال يعي بدر شـيئًا من الشـتائم 
التـي توّجـه إليـه؟ لمـاذا يشـعر بالسـعادة، وهـو أسـاُس تعاسـتي؟ يا 

إلهـي كـم أكـرُه هـذا األخ األحمـق.
قطـع تفكيـره صـوت والـده، متسـائاًل وأنـت يـا جاسـم كيـف كان 
يومـك. رّد عليـه بـكل َحَنـق: يبـدو أننـي ذاك الكلب الـذي يحرس 
الشـجرة المباركـة، يرمونهـا النـاس بالحجـارة فتقع علـى رأس ذاك 
الكلـب الحـارس. ضحـك بـدر كثيـرًا، وضّم أخـاه قائـاًل: أنا أحبك 
يـا جاسـم ألنـك تحرُسـني. ظـّل الوالـد يرقـب جاسـم مـن مرآتـه، 

ويـرى الحنـق والقهـر فـي عينيه.
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وصـل الجميـع إلـى البيـت. نـزل جاسـم يجـّر خطواتـه إلـى غرفتـه، 
ناسـيا أن يلقـي التحيـة علـى والدتـه، التـي كانت مشـغولة بضّم بدر 
وسـؤاله عـن أحوالـه، أغلق بـاب غرفته، رمى بالحقيبـة أرضًا، ونزع 
مالبـس المدرسـة، ووقـف أمـام المـرآة والدمـوع تنهمر مـن عينيه. 
كيـف يمكـن أن أتـرك المدرسـة؟ كيـف لـي أن ال أراه أبـدًا، لكي 
أتخّلـص مـن كل مـا يهـّز شـخصيتي أمـام أصدقائي؟ كيـف يمكن 

أن يرحـل لألبد؟؟
قطـع تسـاؤالته صـوت َدّق البـاب، صـرخ جاسـم قائـاًل : لسـت 
جائعـا... أريـد النـوم فحسـب. رّد والـده أريـد أن أجلـس معـك 
قليـاًل. مسـح دموعـه بطرف كّمه، وفتـح الباب وهـو ينظر لألرض، 
دخـل والـده وأغلـق البـاب خلفـه، أمسـك بيد جاسـم، وأعـاده أمام 

المـرآة ثانيـة.
ليـة مـن شـعر جاسـم إلـى عينـه،  رفـع الوالـد تلـك الخصـالت المتّدِ
لـه أنظـر مـا أجمـل جاسـم، مـا أجمـل عينيـه الواسـعتين،  وقـال 
وهـذا الجسـم الرياضـي الممتلـئ، مـا أجمل شـعره، ومـا أجمل لون 
َبَشـرته، ومـا أجمـل هذيـن المنكبيـن العريضيـن اللذيـن ينبئان عن 

بطـل كـرة قـدم ال مثيـل لـه.
فـي داخـل هـذا صـدرك يـا جاسـم قلـب بـريء وجميل تحـاول أن 
تشـوهه بمشـاعر سـلبية تجـاه أقـرب النـاس إليـك وأكثرهـم حاجـة 
لـك. نعـم أخـوك بـدر، فقط أريدك أن تتسـاءل لو كنـَت أنت بدر، 

وكان هـو جاسـم، مـا الـذي كنـت سـتنتظره منه؟!
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خـرج األب تـاركًا جاسـم لوحـده علـى فراشـه يحـاول اإلجابة على 
تسـاؤالته، وكلمـة والـده تتـردد فـي أذنـه ماذا لـو كنت أنـا بدر؟!

لـم يشـعر بنفسـه إال وبـدر واقـف عند رأسـه يوقظه ليذهبـا للتمرين 
علـى كـرة القـدم، جلـس وأمسـك بيـد أخيـه بـدر وقبَّلهـا ألول مـرة 
وقـال لـه: اآلن نذهـب، فقـط انتظرنـي فـي حديقـة المنـزل بينمـا 
أبـدل مالبسـي وأصلـي. أسـرع جاسـم فـي ارتـداء مالبـس التمريـن 
اليـوم  أخـاه  يفاجـىء  أن  فـي  يفكـر  وهـو  المـرة  هـذه  المختلفـة 

بمفاجـأة جميلـة يحبهـا بـدر.
نـزل جاسـم حامـاًل خوذتـه وخوذة أخيه بـدر، وحيـن رآه بدر صاح 
قائـاًل لـَم ارتديـَت كـرة القدم في رأسـك! ضحك جاسـم كثيرًا على 
تعليـق أخيـه البـريء، وقـال وأنـت كذلـك سـترتدي كـرة القـدم في 

رأسـك اليوم.
لـم يـدر فـي ذهـن بـدر أن جاسـم يريـد أن يتمـّرن معـه علـى قيـادة 
الدراجـة اليـوم بـداًل مـن كـرة القدم، تلـك الهواية التي يعشـقها بدر 
كثيـرًا، ولكنـه لـم يكـن يمارسـها إال نـادرًا النشـغاله بالتمـّرن مـع 

ِفـَرق كـرة القدم.
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أخـذ جاسـم بيـد أخيـه بدر وأدخلـه الِمرآب،  وقال لـه: أين وضعت 
دراجتـك، عندهـا فـرح بـدر كثيـرًا، وقّبل جاسـم، وقال: نعـم.. نعم 

سـنتدرب علـى الدّراجة اليوم.
ركـب كل منهمـا دّراجتـه وخرجـا إلـى الحديقـة، كان بـدر يسـابق 
الريـح مـن الفرحة، بينما كان جاسـم يفكر فيما قالـه أبوه، ويحاول 
أن يسـتعّد ألّي نظـرة قـد يراهـا فـي عينـي أحدهـم، أو أّي كلمة قد 

يسـمعها فـي الحديقة.
وصـال أخيـرًا إلـى الحديقة، وبـدآ بالتمريـن والمنـاورات، كان بدر 
يبـدي الكثيـر مـن مهـارات القيـادة، فقـد كسـب إعجـاب الـزّوار 
فـي الحديقـة وتصفيقهـم، بينمـا كان جاسـم مجـرد مبتـدئ، شـعر 
بالحـزن ألنـه كان السـبب فـي حرمـان أخيـه مـن ممارسـة هوايتـه 

الُمفّضلـة. 
وبينمـا همـا يتّمرنان لمح جاسـم اثنيـن من المتنّمريـن في الحديقة 
يحـاوالن مضايقـة األطفـال، فهمـا لم يريا بدر بعد، فقال في نفسـه 
البـد أن أهاجمهمـا وأدافـع عـن األطفال قبـل أن يهاجما أخي بدر، 
وبالفعـل قـام جاسـم بالوقـوف في وجهيهمـا، قائاًل: أال تسـتطيعان 
مواجهـة مـن هـو أقـوى مـن األطفـال، فأجابـاه بسـخرية: يمكننـا 
مواجهـة أخـي المعـاق، ثـم انطلقـت أصـوات ضحكهـم، فاسـتدارا 
ذاهبيـن لعلمهـم أنهـم ال يسـتطيعان بالفعـل مواجهـة جاسـم حيـن 

يغضـب حقًا.
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ذهـب بـدر إلـى أخيـه طالبـًا منـه العـودة للبيت، فقـد تأّخـر الوقت، 
فوضـع جاسـم ُخوَذتـه وركـب دراجتـه، وقـال لـه بشـرط أن نتسـابق 
للبيـت فوافـق بـدر، وقـال جائزتـك إن سـبقتني تلـك الحلـوى التي 

اشـتريتها لـك اليـوم، فلـن يأكلهـا أحٌد سـواك.
الطريـق  علـى  بحـذٍر،  دراجتهمـا  يقـودان  وجاسـم  بـدر  خـرج 
المخصـص للدراجـات، وبينما كان جاسـم يحاول جاهـدًا اللحاق 
بأخيـه، إذا ببـدر يغيـب عـن َناظريـه، ويأخـذ المنعطـف األخيـر 
نحـو البيـت، يديـر جاسـم قدميه بكل طاقته، وال يسـمع إال أنفاسـه 

المتسـارعة، والعـرق يتَصّبـب مـن جبينـه.
َفراِمـل  صـوت  خوذتـه  داخـل  المطبـق  الصمـت  يقطـع  وفجـأة 
تتسـعان،  وعينـاه  ينقبـض،  بقلبـه  شـعر  قـوّي،  وارتَطـام  مسـرعة، 
ل مـن دراجته، ورمى  والكثيـر مـن األفـكار تتسـابق في عقلـه، َترجَّ
بالخـوذة الثقيلـة عـن رأسـه، وأخـذ يجـري ليـرى مصـدر الصوت، 
فـإذا بخـوذة بـدر ُتِعيُقـه وُتسـِقُطه أرضـًا، رفـع رأسـه ليـرى دراجـة 
أخيـه فـي وسـط الشـارع، وأخوه بـدر ُمسـتلٍق علـى األرض، ورجٌل 
واقـف يصيـح عنـد رأسـه، لفـت نظـره يـد أخيـه بـدر قابضـة علـى 
تلـك الحلـوى نفسـها التي أراد أن يعطيها إّياه في المدرسـة، أسـرع 

يزحـف تـارة، ويجـري تـارة وهـو يصيـح: أخـي بـدر، أخـي بـدر.
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لـم َيِفـق جاسـم مـن هـول الصدمـة إال عندمـا رأى دمـوع والـده 
تنهمـر علـى خـّده، حيـن احتضنـه والـده وهـو ُمسـَتلٍق بالمشـفى، 
فـكان أّول مـا سـأل عنـه: أيـن هو أخي بـدر؟ ماذا حـدث معه؟ وال 

يسـمع مـن أبيـه إال لعّلـه خيـر.
نهـض مـن فراشـه مسـرعًا يريـد رؤيـة أخيه، فأخـذه والده إلـى غرفة 
بـدر الغـارق فـي نوم عميـق ال يدري األطباء متـى يمكن أن ينهض 
منـه. مـّرت كّل تلـك الذكريـات الكئيبـة في ذهن جاسـم، وكّل تلك 

المشـاعر السـلبّية التي كان يشـعر بهـا تجاه أخيه.
مـّرت األيـام وحـال بـدر كمـا هـي ، واألطبـاء محتارون فـي حالته، 
فالضربـة لـم تكـن بتلـك القوة، والخوذة التي ألبسـها جاسـم بنفسـه 
ألخيـه قـد َحَمـت رأسـه مـن االصطـدام، ولكـن تبقـى مشـيئة اللـه 
فـوق كّل شـيء. وخـالل تلـك الفتـرة كان جاسـم يحضـر الحلـوى 
التـي يحبهـا أخـوه بـدر، علـى أمـل أن يطعمـه إياهـا بنفسـه، وكان 
كثيـرُا مـا كان يذهـب لزيارتـه بدراجتـه وخوذته عّله أن يـرى الدنيا 
بعينـي أخيـه، ويعلـم سـّر تفاؤلـه وضحكـه الدائـم، كان يحـاول أن 
يفهـم مـا السـبب الـذي يجعـل بـدرا غارقـًا فـي السـعادة رغـم كل 
النقـص الـذي يعانيـه جسـديًا، كان يفكـر كيـف للمعـاق- كمـا 
ـرون- أن يكـون متمّيـزًا بروحـه، مباركًا كمـا النخلة،  يناديـه المتنّمِ
يرميهـا النـاس وال تلقـي لهـم إال بالرطـب الطيـب. واهتـدى إلـى 

السـّر يكمـن فـي روحـه الجميلة.
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كلمة المؤلفة:

يعجـز اللسـان عـن شـكر كّل من سـاهم في صدور قصتـي التي بين 
أيديكم بدءا بالقائمين على مشـروع ومسـابقة “كتاب المستقبل”، 
ومـرورا بالمدّربـات اللواتي أسـهمن في تطويـر موهبتي، ومن تابعوا 

موضـوع  إخراجهـا وطباعتها حتى رأت النور .

للجميع أقول جزاكم الله كل خير.

تأليف: فاطمة عباس


