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مرحبا بكم .. 

وأنتــم تســتمتعون بقــراءِة القصــِص الثــالث لهــذِه المجموعــِة الــي بــن أيديكــم 

المغامــرِة  مــن  عوالــَم  معهــم  ممزّييــن، وستكتشــفوَن  أبطــاٍل  عــى  ســتتعّرفون 

والتشــويق ، ومنــاذج مــن التحــّدي والعطــاِء واإلبــداِع ، آملــن أن جتــدوا فهيــا 

المتعــة والفائــدة بــآن واحــد.

هــذه هــي البدايــة ، وســنحرُص يف قطــر اخلرييــة أن نقــّدم لكــم مــن حــن آلخــر 

باقــاٍت جديــدة مــن القصــص اجلذابــة والمشــوقة، فكونــوا دومــًا معنــا.   

فريق عمل إدارة االعالم

قطر اخلريية 





القصة األوىل

 " َمعِرٌض يف اخليمة " 

بقلم :

 حمسن الهاجري

 رسم :

 حممد حزام - حممد الزييدي 
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اســتلقى عبُداللــِه ابــُن الاسبعــِة مــن عمــرِه عــى رسيــرِه وســَط غرفتــِه المليئــِة 

َقــِة عــى جدراِنــا،  باأللعــاِب الموّزعــِة يف أطراِفهــا، والصــوِر والرســوماِت المعلَّ

وبالقصــص الــي متــأ أرفــَف مكتبِتــا . 

يَة المضيئــَة يف ســقِف غرفِتــَه بعــد أن وضــع رأَســه  تأّمــَل النجــوَم الفوســفور

عــى الــواسدِة يف انتظــاِر أن َتغُمــَض عينــاه الــي أبــْت ذلــك لشــّدة ســعادتِه 

يارٍة خمتلفٍة  وفرحته، وازدياِد شوقِه للسفِر غدًا مع والدته ووالده وأخته يف ز

ياراتــِه األخــرى ..لقــد كان يتخّيــل اخلّيــاَم البيضــاَء المرتاّصــَة عــى شــكل  عــن ز

غيمــٍة ممتــدٍة تســدُّ األفــَق.. وماهــي إال اسعــة حــى غلَبــُه النعــاُس، ونــاَم وقــد 

ارتســمت عــى وجهــِه ابتاسمــٌة خفيفــة
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يصــُل عبــُد اللــِه للمطــار، ويصعــُد الطائــرة ، ويتنّقــُل بــن أعضــاء الوفــد بعزميــٍة 

ونــاط، حامــاًل عــى ظهــره حقيبــة خفيفــة وضــع بداخلهــا بعــض األشــياء الــي 

أخفاهــا عــن أرستــه، ولــم يــرَض أن ُيفِصــَح حــى لوالدتــه عهنــا، رغــم ســؤاِلها 

المتكــرر لــه، مكتفيــًا بالقــول : " أحــرُت لهــم هديــة "، فتبتســُم أّمــُه وتقــوُل 

لــُه : " بــارَك اللــُه فيــك ".

بعد عّدة اسعاٍت هتبط الطائرة، ويستقلُّ الوفُد حافلًة من المطار لالنتقاِل 

يــق يظهــُر تعــُب الســفِر المتواصــِل  إىل خميمــاِت الالجئــن فــورا، ومــَع طــوِل الطر

يف  النظــَر  مُيِعــن  مــازال  الــذي  عبِداللــه  باســتثناِء  يــن  الماسفر غالبيــِة  عــى 

ــزًا للوصــول، يــق، متحفِّ الطر
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تتوّقُف احلافلُة أمام المخّيم، وينشغُل أعضاُء الوفِد أواًل برتحيِب المرشفن 

يارٍة ميدانية ســيقومون هبا بعَد ذلك.  عليِه هبم، متهيدا  لز

ومنــذ اللحظــات األوىل للوصــوِل حيــاوُل عبداللــه أْن ُيفِلــَت مــن يــِد أّمــِه ليصــَل 

إىل أقرانــِه األطفــال ويتحــّدَث معهــم مبــارشًة، ولكــّن أَمــه تــرُّ أن تبقــى ممســكًة 

يــن والمســتقِبِلن ، لكّنــه ينجــُح أخــريا، وســَط  بيــده كيــال يضيــَع يف زمحــِة الزائر

قلــِق أمــه ، الــي أخــذْت تبحــُث عنــه يف كل مــكان. 



11



12



13

يقــرتُب عبــُد اللــه مــن بعــِض أطفــاِل المخّيــم، فيبتســموَن لــه، ولكهّنــم يف ذات 

الوقــت حياولــوَن االبتعــاَد عنــُه خشــيَة أن يتســَخ ثوبــُه األبيــُض األنيــُق ممــا علــَق 

بأيدهِيــم وثياهِبــم مــن الطــِن بســبِب المطــِر الــذي هطــَل قبــَل يومــن، لكــّن عبــَد 

اللــه ال يكــرتُث أبــدًا لذلــك، ويطلــُب أْن يدخــَل مَعهــم ألقــرِب خيمــة، ألّنــه 

يــُد أن يســلِّمهم هديَتــه الــي أخَفاهــا عــن اجلميــِع بنفســه .  ير
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ازداَد قلُق أمِّ عبِد الله الي كانت تبحُث عن ابهنا يف كّل مكاٍن مع جمموعٍة 

من ناسء المخّيم، بينما تهنمُر الدموُع من عينهيا ، إىل أن ارتفَع صوُت 

طفلٍة بن اخلياِم تقول: " تعاَلوا برسعة " وهي تشرُي إىل اخليمِة الي حّوَلها 

عبُد اللِه واألطفاُل الالجئون إىل ورشِة رسم . 
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الذيــن  بــَن مجــوِع األطفــاِل  ابهَنــا  تــرى  أْن  اللــه  أمُّ عبــِد  بصعوبــٍة اســتطاعْت 

 ، األرض  حنــو  المتجهــِة  بوجوِههــم  لوحاهِتــم  ــوا  وغطَّ اخليمــِة  أرَض  افرَتشــوا 

وعندمــا نــادْت األُم عــى ابهِنــا عبــِد اللــه توّجــَه األطفــاُل صــوَب بــاِب اخليمــِة 

ليظهــَر عبــُد اللــِه حماطــًا مبجموعــٍة مــن الرســوماِت اجلميلــِة لباستــَن وغابــاٍت 

 . لبيــوٍت وماسجــَد ومــدارَس مدّمــرٍة  وطيــوٍر مجيلــة ، وأخــرى 

احتضنْت أمُّ عبِد اللِه ولَدها ، وبدْت سعيدًة جدًا ألّن هديَتُه الي أخفاها 

عهنا أسعدْت قلوَب أطفاِل المخيم .  
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مــوا للوحاهِتــم  َمعِرَضــًا يف إحــدى  قــرَر الوفــُد أن يكمــَل األطفــاُل رســوَمهم ونظَّ

يِم  يِم أصحاِب أفضِل اللوحات ، واختتموا احلفَل بتكر اخليام ، ثم قاموا بتكر

يــًة مــع الفنانــن  عبــِد اللــه صاحــب فكــرِة المعــرض، والتقطــوا لــه صــورًة تذكار

الصغــار، وســَط تصفيــٍق حــارٍّ مــن مجيــِع ســّكاِن المخّيــم.  
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القصة الثانية 

 " قلب صالح " 

بقلم :

 لولوة البنعيل 

 رسم :

حممد حزام
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كان " بو حممد " الذي حيمُل فوق ظهرِه الُمحَدوِدِب ســنواِت عمرِه الثقيلة، 

ميــي ببــطٍء شــديد، وهــو قــادٌم مــن المســجِد بعــَد أْن أّدى صــالَة العــر ،  

ورغــم أّن اجلــّو كان معتــداًل، والهــواء عليــاًل، والشــمس تالعهبــا 

الغيــوم، فــإنَّ عالمــاِت الذبــوِل واحلــزِن كانــت ترتســُم عــى وجــِه " بــو حممــد " ، 

وتغيــُب عنــُه االبتاسمــُة الــي تعــّوَد أهــل " الفــِرجي " علهيــا ِمــن َقبــل.  
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عنــد بــاِب المــزنِل المقابــِل لمزنِل"بــو حممــد"، وقــَف "صالــح" وبيــدِه الكــرَة يتحــّدُث مــع صديقــِه "أمحــد" ، وكانــا 

عــى وشــِك أن ينطلقــا لمالقــاِة رفاِقهمــا، الذيــن اتفقــا معهــم عــى خــوِض مبــاراٍة يف كــرِة القــدِم حبديقــِة احلــّي، 

وفجــأة التفــَت "صالــح" فأبــَر جاَرهــم "بــو حممــد" الــذي كان يوشــُك أن يقعــَد عــى "الّدّكــِة" الملتصقــِة 

جبــداِر بيتــه، لقــد كانــت هــذه أّوَل مــّرة يــراُه بعــَد انقطــاٍع طويــل.

اعتــاد "بــو حممــد" فيمــا مــى أن يقعــَد يف مكانــه هــذا كلَّ يــوٍم بعــَد صــالِة العــر، وكان "صالــح" منــذ 

أن كان صغــريًا جيلــُس معــُه أحيانــًا عندمــا كان والــُدُه يصحبــُه إىل المســجد، لكــن منــُذ أن فقــَد الشــيُخ 

حفيــَده "خالــد" يف حــادِث ســيارة، انقطــع عــن جلســتِه المعتــادة، وانــزوى يف بيتــه.

تأّلــَم  الــذي  لكــّن صاحلــا  ُه عــى اإلرساع،  اســتبطَأ "أمحــد" خطــواِت صديقــِه "صالــح"، وأخــذ يســتحثُّ

َر يف مكانــه يتأَمــُل وجــَه الشــيِخ الــذي غّلَفــه حــزٌن عميــق. لوضــِع الشــيخ "بــو حممــد"  تســمَّ
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قــال "أمحــد" وهــو حيــاوُل أخــَذ الكــرِة مــن يــِد "صالــح" : هّيــا بنــا لنــرسع، رفاقنــا 

ينتظروَننــا، وينتظــروَن الكــرة .

َم "صالــح" الكــرَة ألمحــد حبركــٍة ال شــعورية، وقــال : لــدّي عمــٌل صغــرٌي ال  ســلَّ

بــّد يل مــن إجنــازِه قبــَل لعــِب الكــرة، ثــم انطلــَق "صالــح" ميــي عائــًدا إىل مزنلــِه 

بعكــِس اجتــاِه احلديقــة.

قال "أمحد" : لكن أصدقاَءنا كلهم ينتظروَننا لنبدَأ المباراة! 

أنــَت بالكــرة! وابــدأوا  َح "صالــح" بيــده، وهــو متوّجــٌه إىل مزنلــه: اذهــْب  لــوَّ

بعــَد قليــل.  باللعــب، وآستيكــم  
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لــم يزتحــزْح "أمحــد" مــن مكانــه، وهــو مســتغرٌب مــن تثاقــِل صديقــه "صالــح" 

الــذي ُعــِرف بدقــِة مواعيــده . 

ثــّم قصــَد المجلــَس حيــث كانــت "ترامــس  دخــل "صالــح" المــزنَل رسيعــًا، 

وأرسع  متــٍر،  طبــِق  مــع  المائــدة، فحمَلهــا  عــى  والــاي" موضوعــًة  القهــوة 

عائــدًا حيــثُّ اخُلَطــى حنــَو مــزنِل جاِرهــم الشــيخ "بوحممــد"، ومــن خلفــِه "أمحــد" 

يتبعــُه والكــرُة بــن يديــه. 

ــة، وبــدَأُه بالســالِم  وقــف "صالــح" ُقبالــَة الشــيخ "بــو حممــد" القاعــِد عــى الُدكَّ

وهــو يبتســم : الســالُم عليــَك يــا جــّدي. 
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رفَع "بو حممد" رأَسه وقد الحت بسمٌة باهتٌة عى شفتيه: وعليك السالُم 

رًا: آه .. أنَت "صالح" . يا ااا ... َمن أنت ؟ ثم استدرك متذكٍّ

رّد "صالح" وقد ازدادَت بسمته اتاسعا: أجل، يا جّدي "بو حممد" أنا "صالح".

 ثــم قعــَد "صالــح" جــواَر الشــيخ ، ووضــَع القهــوَة والتمــَر بيهنمــا، وأسلــُه برفــٍق: 

كيــف حاُلــك ؟ لقــد فرحــُت جــدًا عندمــا رأيُتــك جالــاًس كعادتــك الاسبقــة.

رّد "بو حممد" هبدوء : اجلوُّ مجيٌل، والهواُء منعٌش،

 ولم أطْق اجللوَس بن جدراِن المزنل. 

ـ  خــريًا فعلــَت، اجللــوُس مــع النــاِس خصوصــًا يف هــذا الطقــِس اجلميــِل يدخــُل 

الــرسور إىل القلــب.
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يــاِت الغــوص، عندمــا كان "بــو  َب حــى وصــَل إىل ذكر امتــّد احلديــُث وتشــعَّ

كان  الــي  المخاطــِر  إىل  َق  وتطــرَّ  ، اللؤلــؤ  اســتخراِج  يف  يعمــل  حممــد" اشبــا 

َبرقــْت  وقــد  ُث،  ويتحــدَّ جييــُب  الشــيخ  وجعــَل  البحــر،  زمــالء  مــع  يواِجُهَهــا 

يــُر وجهــه، وانبســطت ، فيمــا كان  "صالــح" يطِعُمــه التمــراِت واحــدًة تلــو  أاسر

األخــرى،  ويصــبُّ لــُه مــن "ترمــس" القهــوِة فنجاًنــا تلــَو فنجــان .

مــى الوقــُت رسيعــًا، والغالمــان يســتمعاِن بشــغٍف ألحاديــِث "بــو حممــد" ، 

وعندمــا غــادرا  التفــَت "صالــح" إىل "أمحــد"، وقــال : أرأيــَت كيــف تبــّدَل حــاُل 

"بــو حممــد" بعــد أْن قضينــا القليــَل مــن الوقــِت معــه.

أجاب "أمحد" : إْي واللِه ، سبحان مغرّيِ األحوال ! 
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ـ هذه هي البداية، وقد عزمُت عى أمٍر أسقوُم به يوميًا، وآمُل أن تكون 

رشيكي فيه.  

ـ  هل هذا لغز؟ 

ال أبدا ..ما أريده أن خنّصَص اسعًة من وقتنا كلَّ يوم للجّد "بو حممد" ، 

كما فعلنا قبَل قليل، كي خنرَجه من حالِة احلزِن واالنعزاِل الي فرَضها عى 

يُد أن يشعَر أّننا كخالد.    نفسِه بعد موِت حفيدِه " خالد"، أر

ـ موافٌق ولكن  برشط !

ا أيضا.  أن خنصَص وقتًا مثَله لكرِة القدِم الي حنهبُّ

ـ موااافٌق 

ضحك الصديقان ثم انطلقا حنو احلديقِة ليلتحقا بزمالهِئما الذين يلعبوَن 

بالكرة، وهما يف غايِة السعادِة واالرتياح. 
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مفردات 
س أو المنحين  الُمحَدوِدِب : المتقوِّ

 فِرجي : كلمة يف العامية اخلليجية، وتعين احلّي أو احلارة

الُدّكــة: كلمــة فصيحــة ومســتخدمة يف الدارجــة أيضــا ، وتعــين المــكان المرتفــع  

المخصــِص للجلــوِس جبــواِر البيــِت أو داخلــه.  

الهواء العليل : النسيُم الُمنعُش اللطيف. 

انزوى : اختى بنفسه وانعزَل عن اآلخرين.

َتسّمر : َثبَت يف المكان. 

الُتُمس : إناٌء عازٌل حيفظ حرارَة أو برودَة ما بداخله ، ومَجُعها »َتراِمس« 

َبَرَقت أاسريُر وجِهه : شعَر بالسعادِة واالرتياح.  



القصة الثالثة 

 " ألف ابتاسمة " 

بقلم :

عيل الرشيد

 رسم :

حممد الزييدي
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بــدأُت اســتثمُر هوايــي فأرســم وجــوَه   ، الــاسدس  الصــفَّ  بلغــُت  أن  منــُذ 

جــرياين يف احلــّي، أو زمــاليئ يف المدرســة ، وأحصــُل مقابــَل ذلــَك عــى مبالــَغ 

زهيــدة ، لكنــين كنــُت أراهــا يف نظــري ضخمــة. 

فرحــْت أّمــي هبوايــي، وأصبحــْت فخــورًة يب، ألّن اجلميــَع صــاروا يطلقــوَن علهيــا 

"أّم الــراسم" رغــَم ِصَغــر ســيّن، وألّنــه صــار مبقــدوري بنفــِس الوقــِت أن أوّفــَر 

مروفــًا يل وألخــويت، نشــرتي منــُه المالبــَس واألحذيــَة اجلديــدة.
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ــُع مــا أحصــُل عليــِه مــن رســومايت لــدى أّمــي، وأتذكــُر أنَّ أوَل يشٍء  كنــُت أمجِّ

اشــرتيُتُه مــن مــرويف داّرجــٌة كنــُت أحلــُم باقتناهِئــا منــذ أْن كنــُت يف اخلامســِة 

من عمري، لكّن وفاَة والدي، وعدِم وجوِد معيٍل لنا كان جيعُل األمَر صعبًا. 

وعندمــا انتــرشْت شــبكاُت التواصــِل االجتماعــي متّكنــُت مــن اســتثماِر هوايــي 

بصورٍة أكرَب وأفضل ، وأنأشُت صفحًة يل عى "الفيســبوك" ، وحاسبًا عى 

"االنســتغرام" ، ورصُت أنــرُش فهيمــا جديــَد لوحــايت،  فحّققــُت مــن خالِلهــا 

هشــرًة أكــرب ، وصــار يل زبائــُن مــن داخــِل بلــدي وخارِجــه، وتاسبقــْت واسئــُل 

اإلعــالِم إلجــراِء مقابــالٍت إعالميــٍة معــي ، كطفــٍل موهــوٍب وعصامــيٍّ اســتطاَع 

أن يغــرّيَ حياَتــه، وحيــاَة أرستــِه لأحســن.
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قبــَل أيــاٍم لفــت انتباهــي طفــٌل مــن باعــِة الشــوارِع اســمه وليــد، اعتــاد كلمــا 

أراد أن يســرتحي مــن عنــاِء عملــِه، أن يتوّقــَف أمــاَم حمــلِّ األلعــاب، ويتفّحــَص 

الدراجــاِت الهوائّيــِة المعُروَضــة ، ثــم مــا يلبــث أْن يغــادر، ليغيــَب َوْســَط زحــاِم 

الســيارات أثنــاَء توقِفَهــا عنــَد إاشراِت المــرور، كــي يبيــَع البســكويَت لرّكاهِبــا . 

كان منظُر وليٍد يؤلُميِن كلّما رأيُتُه يغادُر حملَّ األلعاِب بدوِن دراجة ، تذّكرُت 

كيــف كنــُت أحلــُم بدراجــة ألعــُب هبــا أنــا وإخــويت ، دون أن أمتّكــَن مــن رشاهِئــا 

إال بعــَد عــّدِة ســنوات. 
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قلــت ألّمــي احلنــون : َكــْم أمتــّى أن أرى وليــدًا بصحبــِة دراجــٍة مجيلــة ، يلهــو هبــا 

قــرَب بيتــه أو ياسبــَق هبــا زمــالَءه، عــى الفــور قالــت يل وبــدون تــرّدد : ِلَتكــْن 

الدراجــُة هديَتــَك لــه، وســيهّسُل اللــُه لــَك مثهَنــا. 

رســمنا اخلّطــَة معــا ، تبــدُأ بتخصيــِص جــزٍء مــن مثــِن لوحــايت لــرشاِء الدراجــة ، 

يــارٍة  َمهــا كهدّيــٍة لوليــٍد عنــد أّوِل ز ثــم تســليِم قيمِتــا لصاحــِب المحــل، ليقدِّ

تفقديــٍة يقــوُم هبــا للدراجــات ، جنحــت اخلّطــة بالفعــل ، وصــار لديــه دراجــٌة 

يــن، طــار فرحــًا عنــد اســتالِمها. بعــد أقــّل مــن هشر
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بعــد االنتــاِء مــن التجربــِة األوىل بنجــاح، قــررُت أال تقــَف الفرحــُة عنــد وليــٍد فقــط، 

وإمّنا تنتقُل لتصَل ألصحاِب األحالِم البسيطِة من األطفاِل يف مديني المحارصة.

رصُت أأسُل أطفــال األرِس الفقــريِة واأليتــاِم عــن األشــياِء الــي حيلمــوَن بــأن تتوّفــَر 

ــا بســيطة ، كحقيبــِة المدرســِة والكــرِة واأللعــاِب .. ثــم خّصصــُت  لهــم ، فوجدهُتَ

بطاقــًة لــكلِّ حلــم ، ســّميُتا "حلــم بســيط" ، وأعلنــُت يف صفحــي عــى موقــع 

"فيســبوك" عــن ختصيــِص جــزٍء مــن قيمــِة رســومايت لتحقيــِق هــذِه األحــالم.
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يــن أو ثالثــَة أهشــٍر  انالــْت عــيلَّ عــروٌض إضافّيــٌة لرســِم الوجــوه ، ورصُت كّل هشر

أنتقــُل لتحقيــِق  ثــّم  أحّقــُق حلــَم أحــِد األطفــال، وأرســُم ابتاسمــًة عــى وجهــه، 

حلــٍم آخــر ، ولــديَّ طمــوٌح كبــرٌي بــأْن يتمّكــَن مــرشوُع " حلــم بســيط" مــن دخــوِل 

موســوعِة األرقــام القياســّيِة، برســم االبتاسمــاِت عــى وجــِه ألــِف طفــٍل حمتــاج، يف 

فــرتٍة قصــرية.
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قالت أمي : طموُحك حيتاج لزمن طويل . 

- "حلٌم بسيط" سيصبُح ملَك كّل الراّسمن يا أمي ، أسخصُص 

صفحًة للمرشوع عى مواقع التواصل ، وأسدعو ِمن خالِلها كلَّ الفّنانن 

للماركِة فيه، وخدمِة أطفال بالِدنا،

 وأسعلن عن منافسٍة لكي نصَل لرسِم ألِف ابتاسمة يف غضوِن عامن 

.وسيكون شعارها: " يدًا بيد.. حنّقُق األحالم، ونصنُع المعجزات". 
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كن بطاًل ..

أبــواُب اخلــرِي كثــريٌة ، وهــي ال تشــرتُط ســّنًا معينــة. بإمكانــَك أن تكــوَن بطــَل 

قصــٍة ممــزيٍة مبفــرِدك، أو أنــت وزمــالءك معــا ، فقــط حيتــاج األمــُر إىل الرغبــِة يف 

التحــدي ، والعــزِم والتصميــِم خلدمــة جمتمعــك وأمتــك والنــاس أمجعــن. 

اعزْم وتوكْل وستصُل إىل هدفك ..لُتسِعَد نفَسك وَيسَعَد غرُيك ِبك.


