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د الررقاء عام .جبيهو محمود أحمد محممن مواليد الز ،أردني وِصحافي كاِتب 

  كتٍبفي، لألطفال  المخَصصِةالحواراِت ومئاتُ القصص عشراتُله . ١٩٧١

لويز الهوا ألدب  - جائزةَ ماريحائز. أو قدمها/عماٍل إذاعيٍة وتلفازية، أعدها ووأ

 ة الهاِدفَة من ضمن جوائز نا،)٢٠٠٩(األطفال األخالقيجي نعمان األدبي.  
 
 
 

  
ألصغار، عند محمود أبو فروة الرجبي، يربون الكبار؛ وال عجب، فكلُّ صغيٍر 

مشروع كبير، وبعض الِكبار ِصغارا يصيرون؛ وهِل اإلنسان اإلنسان سوى ِطفٍل 

  في تجدٍد دائم؟ وهل أحلى وأعذب من التَّجدد في الطُّفولة؟

 لويز الهوا تميزت أنسنَةً، واستَمرت ِطفلةً تخدم األطفال؛ ومحمود أبو -ماري

  .فروة على طريقها يسير

á^ÛÃÞ<êq^Þ< <



  

  

  

  

 عـن أكبـر     ثنن يتحد ألميذات   من التِّ   المعلِّمةُ  طلبتِ ذَاتَ يومٍ 

 ينما جاء دور   ِمنْهن عن حلمها، وحِ     واحدةٍ  كلُّ ثتْتحد.  في حياتهن  حلٍم

  : فَقَد قالَت. ا مختَِلفً كان األمرمرام

-       ارع، يدي بيد أبي     في الشَّ  حلمي األكبر في الحياة أن أسير

  . ي من الجهة األخرىانية بيد أممن جهة، ويدي الثَّ

  : قالَت سناء.  ِبالضِحِك متأل المكَانإ

  هل هذا حلم؟   -

 : وقالَت نجاة

  .  معنان تكوني صادقةًأ عليِكان ك. .ا؟رين منَّهل تسخَ  -

، ها جاِنبا  على كالم زميالتها، بل وضعت دفتر      مرام لم تُعلَّقْ 

  . تقَ إلى الحمام، فوافَ لتَخْرج المعلِّمةَِتثم استأذنَ
  

  : ميذاِت المعلِّمة ِللتِّلبعد ذَِلك، قالَِت

ـ     نأ ال بـد     ...مرام على   كنتن قاسياتٍ  - ةً وراء حلمهـا قص

  . كبيرة

  : فَقَد قالَت نجاة.  إليه الوصوَللميذاتُ التِّهذا ما أرادِت

.. .نَّحـو  ال على هذا  مرام مع   لتُي تعام  باألسف ألنِّ  شعر أ -

  ها؟ عما يضايقُبحثَأن أني كيف يمكنُ

  : وقَالَتْ سناء
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 الحلـم  من اآلن ِللوصوِل إلى سـبب ذلـك           علينا العملُ  اإذً -

 .ان صديقتُاهالغريب الذي تتمنَّ

*** 

  

ـ    : العمل ديقاتُ الص بدأِت  سوسـن ت  الي، زار  ففي اليوم التَّ

الحي  مرام ِفيِه    الذي تسكن وتعم ،ِتد القريبة مـن    البقالةخوَل إلى    الد 

بيتها، وراحمع البائع، حتَّثُت تتحد ى قالَت لَه :  

  . ي عن هذَا الحأنا غريبةٌ  -

-  هالً بك يا ابنتيأهالً وس .  

 .  الراِئعةمرام ...لمرام ي صديقةٌلكنِّ  -

 .  الِمسكينَةمرامبل   -

 ِلماذا ِهي ِمسكينَة؟   -

-  ا دمصديقتَِتم ن تعرفأ ها فيجبذلكي سبب . 
  

 مـن   ٍة إضافي  معلوماتٍ َل على أي   أن تحص  سوسن عِطلم تستَ 

 و ؛ من المكان  تْالبائع، فانسحبـ     لينا  أم ، فقـد   ر فَكَان لَها أسلوب آخَ

صال، فـرد علَيهـا     ، وقامت باالتِّ  مرام على رقِم هاتِف بيت      تْحصلَ

  : لجقَاَل الر. رجل

-  لَى الهاتف؟من ع  

  معها؟ثُحدهل يمِكنُِني التَّ.. مرام صديقةُ.. ليننا أ  -
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 .  ليست هنا اآلنمرام ...لألسف  -

 ها؟ مع أمتَّحدثَ الهل أستطيع.. احسنً  -

تغيلهجة تْراألب، وراح خ يصر: 

  .  ليست هنا، وكفىمرام نأ لك قلتُ  -

هالين تْشعرقالَت في ِسرِن، وزِبالح :  

-   سر نَاكه مرام في حياة     كبير ..ها غَِريب حلم ... أ تريـدن 

مِس في الشَّاِرع، تُ   تسيربيد أبيها من جهة، ويدِ     ك  هـا مـن الجهـة       أم

 . األخرى

  
ـ  ، كانَـتِ  تلـك المكالَمـة    من   ٍة من ساع  بعد أقلَّ  ديقاتُ الص 

  :  في بيت المعلِّمِة التي قَالَتْ لَهنمجتَمعاٍت

-  ِن ألنَّ  أشعرزنا ال نعرفُ   ِبالح نا من أفضل طالباتِ    طالبةٍ  سر. 

 حينمـا    يكـون  لِّ الح ُل مشكلتها، وأو  لِّ لح  بسرعةٍ كحرِلذَِلك علينا التَّ  

  . لَة المشِْكنعرفُ

 الهـاتف،   اعةَ سـم  تْ، فقد أمسـكَ   ا جد  شجاعةً مةُعلِّ الم كانِت

  :  المعلِّمةُقالَِت. اة أيض هذه المررد األب. مرام ببيت تْصلَواتَّ

ـ  ،زعاجال عن ا  عتذرأ. ..مـرام  مةُأنا معلِّ   -  نأ ي إريـد   لكنِّ

ثَأحدوٍع في م كوضهام .  

 .هاأم  موضوع أناقشَنأ ريدأال   -
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- ا شيًئعرفُأ أنا ال !؟هاأمها عن أم . 

-  ها عند أهلها منذ ثالثة شهور     أم. ..نَّأري  تصو   هـا تطلـب 

 . ي االنفصالمنِّ

-   رعبهذا م. ..مرام  حياةُ ستكون في هذه الحالـة    ئةً سي  ...

 .اكما أيضوحياتُ

-  مرام على  خائفٌاأنا أيض . 

 مـةُ  المعلِّ ِت من نصف ساعة، استطاع     أكثر  المكالمةُ ِتستمرإ

ـ .. اً، ِلـذَِلك   إلى البيت أبد    العودةَ  ال تريد  مرام  أم نأ  تعرفَ نأ  تْوقفَ

 :  ِبتَصميملميذات، وقالَتْأمام التِّ

 وجين إلى بعضهما، بذلك يمِكنُنَا تحقيـقُ       الز  نُعيد نأ جبي  -

 .يها أبوي يدةًكَمِسارع م في الشَّن تسيرأ مرامحلم 
  

، لميـذاتُ ، والتِّ  المعلِّمـةُ   من نصف سـاعة، كانَـتِ      بعد أقلَّ 

وأمفي زيارةٍ  هاتهن  تناقشَ . في بيت أهلها   مرام  ألم   معهـا،    الجميـع 

  : قاش العودةَ إلى بيِتها، فَقَالَتْ لهم بعد طول ِنها ترفضوالموها ألنَّ

-   لم أعصوتَ    العيشَ  أطيقُ د ألن ،هعم    عاٍل جـد وحينمـا   اه ،

يطلب منِّ  شيءٍ  أي      ريقـة فـي     هذه الطَّ  ي يصرخ، ويأمر، أنا ال أحب

  .  الحياة

بيـت   إلـى    هاتُ، واألم ، والتلميذاتُ مةُ المعلِّ ِتبسرعة انطلقَ و

نقاشٌوج، وهناك حصَلالز ة قاَل الزوج طويل، وفي النِّهاي:  
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 فـي   عمـلُ أي  ، ربما ألنِّ  اصوتي عاٍل جد  . ..هِذِه طبيعتي   -

  زوجت الجيش، أنا أحب   ي، وال أحب ا، لكنِّ  راخَ الصهلَيي ع،  عندما أريد  

  . على شكل صراخ يخرج، شيء بأيثَ أتحدنأ

  

  : ةًح مقتِرلينقالت 

 صوتك عن    من طريقة حديثك، وعلو    ر تغي نأ ك يا عم  يمكنُ  -

  . مارينطريق التَّ

  كَيفَ؟   -

-  تمريومٍ  كلَّ ن     ٍت موِفنخَ على الحديث ِبص ال  ِبطَِريقٍَةض، و 

 .  فيها أوامركونتَ

ألوألبيهاتْقاش، فقد قالَ في النِّمرام ُل تتدخٍَّةل مر  : 

-   أ أنا أستطيعأعطِ ن يك مارين يا أبي   التَّ  بعض. ..الموضوع 

  . سهل

  .أنا موافق  -

لميذاتُ التِّ ِتأبد ا أيض إلعطاء دروسٍ   استعدادهن   وتمـارين ، 

   .لألب في هذا المجال

  
ِتعاد    المجموعةُ كلُّها إلى الز   إخبار تَمها بما حصـل،    وجة، و

  : فقالت
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جـري لـه    ُأنألكـن بعـد   .. .جوع إليه على الرأنا أوافقُ  -

وأتأكَّ ااختبار ،أ دصوتَ ن   نْخَِفضم حبنَّأ، و اه أص   إلعطـاء   ه لن يعـود 

 .يفزاِز اسِتعلى نَحٍواألوامر 

***  

  

الية حصلتْام التَّفي األيكثيرة أشياء  .  

 ما ذهبمارين،  إلعطاء األب التَّ   مرام إلى بيت    لميذاتُ التِّ ِتفَِعنْد

دنَوجهأمام التِّا جالس ِفلْم شاِهداِحلفاز يألبيهامرام  قالَتْكًا،ا ض  :  

  . مارين التَّ وقتُ حان...أبي  -

  . ائعم الرلْ هذا الِف أشاهدنأ ديرأ. ..قومي بتأجيلها ساعةً  -

-  اِرين، اآلن وقتُ.  هذا يا أبيال يجوزلفاز وقت التِّال التَّم . 

 . لفاز التِّ هذا وقتُنإ أنا قلتُ  -

 :  يصرخه أخذَنَّإى  صوتُ األب، حتَّرتفعإ

-   واحـدة، واآلن     امـرأةً   أقاتلُ أنا كنتُ .. .مارين التَّ ال أريد 

أصبح لديتلميذات، ومعلِّ خمس خيفَةمتهنالم  .  
  

 ِبِتلك الطَِّريقَة   ثَ تحد مراملميذاتُ بالغضِب ألن أبا      التِّ شعرِت

  : ، فَقالَتْ نجاةهنمِتعن معلِّ

  .  بيننا وبينكتْ التي حصلَةَفاقياالتِّ ، لقد خالَفتَ هكَذاأنتَ  -

  :وقَالَتْ سناء
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  .  الئق غَيروهذَا عمٌل - 

ٍبقَاَل األبِبغَض  :  

-   كُ لَ قلتُ. ..هانف خالَ اللَّواتي بل أنتن اذه نبن عيدأ.. .ا ب ريـد 

  . لمي المفضلْ ِف أشاهدنأ
  

 : سوسن قَالَتْ . األمرضنفَجاعات، فر شُ الفتياتُكانِت

ـ نحـن اآلن معلِّ   .. .فض الـر   لَك ال يحقُّ   - ك، وعليـك   ماتُ

أوامرنانا، وإطاعةُاحترام  .  

 . ا سن منكني أكبرلكنِّ  -

-  ال يهم . 

 . رفض أ -

-  فُ الواعي المثقَّاإلنسانعن اتِّ ال يتراجع اتهفاقي . 

  :  بتهديدتْا نجاة فقالَأمو

  . .. اآلن محاصرأنتَ  -

  :  بتفكير األبقاَل

-  أصف   ِبقَِليٍل من القَ   أستطيعحِدثَ ثغرةً في الحصـار    ُأ ن... 

  . آلنإلى اها مخِدستَأ لم  كثيرةٌنتِه بعد، معي أسلحةٌ لم تَالمعركةُ

  :  معاِتبةًمرام تْقالَ

  .. .نحن اآلن لسنا في الجيش، ولسنا في معركَة.. .أبي  -

  :أمام إصرار الجميع، قال األب
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  . ن بشروطلِكو ...التنازتَ م أقدنأني يمكنُ  -

  : صميم بتَلين تْقالَ

ك  زوجتَ عيدي ستُ تمارين الَّ  هل تُسمي التَّ   ... موافقة أنا لستُ   -

؟تنازالت إليك  

  بعـض  ريـد أ ،مـارين  الجلـوس للتَّ    وقبـلَ  ،ي ولكنِّ ...ال -

ماناتالض .  

-  ْلتفض . 

- بمعاملةٍ  ضماناتٍ  أريد  ح ةنَس.. .أشاهد فـي بـرامج     ا كثير 

  واحدةٌ مةٌمعلِّ.. .برِع م شيء.. .الميذ التَّ مةُ المعلِّ لفاز كيف تضرب  التِّ

تستطيع ا على خمسين تلميذً   يطرةَ الس    أنـا   ، فكيف باألمر حينما أكون 

  !طيفيا لَ.. .ماتأمام خمس معلِّ

 : تْ وقالَسوسن تْضحكَ

  . ا من المدارس تقريبربختفى الض إ -

  .  ضماناتريدأي لكنِّ  -

  :  نجاةتْقالَ

   . معنى كلمة ضماناتفهمأال   -

  : مرام تْقالَ

-  منَّيريد على نَحٍو ه لُنا سنعاِمأنَّعلى  اا تأكيدجدي .  
  

  :لين على هذا األمر، فَقالَتْ ديقاتُ الصِتوافقَ
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  . لفاز بإطفاء جهاز التِّم قُ،ا هي،اإذً - 

-   بذلك لن أقوم . ..  في البداية سأخفض وت، وحينما أتأكَّ   الصد 

كُعاملِتمن معلى نَحٍو لي نح سبإطفائهن، سأقوم  .  
  

 األب كان ِذ حر اا جد  يتحر وكان ،معركة، فقـد    ه وسطَ  وكأنَّ ك 

 وقـام   ،لفاز إلى جهاز التِّ   تَ هذا حينما التفَ   وظهر للقتال،   ازكان متَحفِّ 

قال بتخفيض الص سرعةفي وت، ثم :  

-  المعركةا إلى هي .  

  : ديقات، قال على وجوه الصنكار االسِتمالمَحوحينما رأى 

  . ةَرناَوالم قصد أ -

تْظهر الِم مح لالستِ  أكبر    ديقات، فقـالَ  نكار على وجوه الص 

األبالً معد:  

  . تدريبات قصد أ -

  :  وقال عادسرعٍةوفي 

  .. .تمارين.. .بل تمارين  -

  .رسغيرات، وبدأ الد الصماتُ المعلِِّتبتسمإ

  : لين تْقالَ

-  نحب،  قبل ب  أ ،مـرين  التَّ ، إذا شـئتَ   ،ْلرس، أو قُ  دء الدن 

طينُعكة األشياء ال بعضهام .  
  

  :رية ِوقفةً عسكَ وقَد وقفَ األبقاَل
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  . دي سي،رحاِض  -

ِبعِجلم ي؛لميذات التِّ األمرقاَل فعادو :  

  . ماتي يا معلِّ،رحاِض  -

  : لين تْغيرات، فقالَ الص الفتياتُِتبتسمإ

 نأ ع ماذا تتوقَّ  ... عالٍ ثان بصوتٍ  يتحد ينخص ش لو رأيتَ   -

بينهما؟ يكون   

حاألب كاِحك رأساًه، وقال ض : 

  . الهواء  -
  

ماتُ المعلِّ ِتعبس لَـى أسـنانها     لين تْغيرات، وضغطَ  الصع 

فقاَلاغضب ،تَراِج األبم اع :  

   المزاح في المدارس؟ هنَاك بعضال يكونأ.. .ا أمزح أن -

لين تْهز رأس  ها مذِّحةًر  ـ  ماتُ المعلِّ ِت، بينما راح غيراتُ الص 

يدرحولَن بدأت أعصاب ٍففي ى قاَل ر، حتَّه تتوتَّه بتهديد، وقَدخَو :  

-  أنتن و لَةٍ ننَّدتُععامـ  ي ِبم ـ .. .دة جي الضرب  نـوعمفـي    م 

  ...داته تعه ال ينقضفُقَّ الواعي المثَ واإلنسان...المدارس

الفتياتُِتهز قالَتْ مواِف رؤوسهننجاةقات، و  :  

 ،عليمـات  للتَّ  هنَاك مخالفةٌ  تْ إذا حصلَ  ،لكن. ..ونحن كذلك   -

فالقانونلنا بالعقاب يسمح  .  
  

  :تْقاش، وقالَ نجاة في النِّتْلَتدخَّ
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  .  إلى درسنادعنَلْفَ - 

 :  قائلةًتْها، وتابع رأسلين هزتْ

  . ل األورس الد اآلن سنأخذُ-
  

 مـرام  تْ، ثم وضـع    علَيه  األب جلسي لِ يا كُرسِ لين تْحضرأ

كتَالوحه ليليع ب .  
  

  : لينقَالَتْ 

- سيكون  درس  نا اليوم  كيفي نطـف،  لُفـب   ة طلب األشياء     ع

  . لينو
  

قَاَل األب :  

-ْل سأطلبهو ؟ لينمتي  ِبِك يا معلِّ األشياء  
  

فعلَ     لين تْعبس كَذَِلكاألُ  الفتياتُ ِت ِفي وجه األب، و يـات،  خر

 كان األب   لَى وشك الضِح ع لَكنَّهك، و،     ا رأى ذَِلكطأطأ  العبوَس ِحينَم 

  . ا وخَوفًه خَجالًسرأ
  

  : وح، وقَالَتْمام اللَّأ لينت وقفَ

-  أنَا م  ن سي لقي عليك الج زء َل األو  رس من الد. .. ج نَاكهٌلم 

 ،لطٍففي    األشياء بها لنطلُ م نستخدِ نأة يمِكن   غة العربي ي اللُّ  ف كثيرةٌ

 نأهـْل يمِكـن     .. .كمن فضلِ .. .مت؟ هْل تكر  ...هْل سمحت؟ : مثل

   كذا؟ وتفعَلفَتتلطَّ
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 من مكانـه،     األب ها، هنا قفز  كَمِس نَحو العصا لتُ   لين تْجهتَّإ

  : ا مذْعوروصرخَ

ربيـة   هـاتف وزارة التَّ    معي رقم منوع،   م ربالض. .. ال -

  . ى شكومعليم، سأقدوالتَّ
  

الين تْوضعاِنبقَالَتْ العصا جو ، :  

  .  وال أقّلال أكثر، ٍركمؤشِّ كُنْتَ سأستَخِْدم العصا -

قَاَلحو ،هرأس األب ك :  

  .. .الَّإ إلى الحمام وذهبأ نأ أريد.. . خطًأ الموضوع فهمتُ-

  :سوسنلَتْ قَا

  . رس الدِمك لم تفهنَّأى  عل دليٍلا أكبر هذ-

قَاَل األب :  

 من أبسط حقـوق     ...رس بذهابي إلى الحمام    الد ا عالقةُ م و -

  . ي الوقْت المنَاِسب الحمام ف إلىن يذهبأاإلنسان 

  : مرامقَالَتْ 

ا  ِفيه ٍةَئيقٍَة خاطِ  ِبطَرِ ه طلبتَ كلميذ، ولكنَّ ها التِّ  أي كا من حقِّ   هذ -

  .  كالميعنفٌ وقسوةٌ

   ...الَّإ و عليك معاملتي باحتراٍم...مرام يا ا أبوِكي أن ولكنِّ-

-    ك ف  ابنتَ  أنْتَ هنا تلميذ، سأكون   ر أوقات الدع  ي غَيمرس، و

  .  ا دائمكحترمأذِلك فأنا 
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  : عبوس، فقالفي  إليه نظرن ي جِميعا حوله، فرآهن األبتَتلفَّ

.. .ال.. .علـيكن . ..يجـب . .. إلى الحمام  هاب الذَّ ا أريد  أن -

 يء بها الشَّ  بطلَتي ي  الَّ ِلم الج  يا آنسة عنِ   ِتلْا قُ ماذ... ا أقول ماذ... ال

  ة؟ غة العربيِفي اللُّ

  : قاش، وقَالَتْ نجاة ِفي النِّتْلَتدخَّ

-ج نَاكه يءب الشَّلَ لطَ لطيفةٌٌلم .  

ضربقَاَل جبينَ األبه بيده، و :  

  ...رت تذكَّ، آِه-
  

قفزكَة ِفيِها تمثيٌل األبرِبحقَاَل، من مكانه، و  :  

هاب إلى   لي بالذَّ  حن تسم نأ أرجوكن.. .ائعاتماتي الر  معلِّ -

ـ أ نأ ا لي أيض  حناسم.. ى ذَِلك  عل قنالحمام، وإذا لم توافِ     نأ نكرذكِّ

  . حدة لحقوق اإلنساني مواثيق األمم المتَّ فكفوٌل مهذَا الحقَّ

  : ليني الكالم، وقَالَتْ  ألسلوب األب الجميل ف الفتياتُِتقَصفَّ

  . كي الذَّلميذُها التِّام أيإلى الحم هاب يمِكنُك الذَّ-
  

ِج ليتَّ سرعٍةفي   األب   قفزه   لَكنَّهام، وأدون  مـن    و ، إلى الحمن 

ـ  ، ثـم قـام     أرضا  بأحد الكراسي، فوقع    اصطدم ،هينتِب ـ ى ع  عل ل، ج

ام، ووركضالحم وغلقَأ نَحه بابلَيه عيله وث، وه .  

 من أجـل    ا اجِتماع  يعقدن  الفتياتُ  كَانَتِ  بينَما ا كان يحدثُ  هذ

  ق، ـدقائ  بعد عشر.رسي الد عليه فاِليةُ التَّ الخُطْوةُا ستَكُونترتيب م
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مرام تْشعر  بالقلق ألن  ـ   ا ف  بقاء والده  ةَ مد  تْت، فـذهب  ي الحمام طالَ

  : اخلها صوتُه من الد، فجاء البابودقَِّت

-؟  منَاكن ه  

  .  يا أبيمرام أنَا -

  متي؟  ماذَا تريدين يا معلِّ-

  . رس الدا عِن كَِثيررتَ تأخَّ-

  . مِحستَأ لم  طويلٍةمنْذُ فترٍة. ..مِحستَأ نأ لكن يجب..  عذْرا-

  . ام فَقَطْحنا لَك بدخول الحممس.. . هذَا مرفوض-

 مـاتٍ ي حياتي أرى معلِّ    ف ٍةل مر ألو. ..مِحستَأ نأي   من حقِّ  -

ِقيفنظافة النَّ ضد.  

  :قاش، وقَالَتْ نجاة ِفي النِّتْلَتدخَّ

-    لسنا ضد نالنَّ نَح    لَِكن ضـدها كوسـيلةٍ   اسـتخدامِ  ظافة، و 

  . مارينن التَِّب مهرِللتَّ

-  أرجوكن، أريد  نِ  فَقَطْ، سأتخلَّ   دقائقَ  عشرحمام،  االسـتِ  ى ع

، ا انِْتعاشً إلنساناحية يعِطي    اللّ  حلقَ نأ من لحيتي فَقَطْ، هْل تعلَ    حلقُأو

  يعاب دروسه؟  ى اسِت عل قدرةًه أكثرويجعلُ
  

ا تذكَّها بيدها، ِحينَم جبينَسوسن تْضربقَالَتْا شيًئتْرو ، : 

-  ذقنَلَِكن إلى حالقةحاجٍةفي  ليست ك  .  
  

  :  بسرعةمراموقَالَتْ 
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 لـقَ  تح نأ، وال يمِكـن     قـتَ  حلَ ا صباح  اليوم ، يا أبي  ،معنَ  -

ي اليومين فتَمر.  

ها، فقال  ن الجهات جميعِ   م رحاصه م نَّأ دركأي   الَّذ  األب سكتَ

  : حزنفي 

 ي قلتُ  الكذب، ولكنِّ   فأنا أكره  ، ذقني حلقْأي لَم   نِّإ ْلأنَا لَم أقُ    -

  . عاشن االنِت مزيٍد لحيتي لم حلقَي أريدنِّإ

 : ةًدده ملينقَالَتْ 

-  أمام ـ   دقائقَ ك خمس  ِبالمعلِّمـِة،   صـلُ  سنتَّ الَّإ، و روج ِللْخُ

  . جريها بما يخبرونُ
  

تسم الفتياتُِعلَم أي مرامن األب، فَقالَتْ  م رد :  

ـ االتِّ يتَنهأنَّك أ ها  ي، وأخبر  بأم صُل سأتَّ ،اإذً  - تـي   الَّ ةَفاقي

  . بيننا

، وهـو   نْه م  الحمام، وخرج   باب  األب  فتح  عجيبةٍ سرعٍةفي  

قولي : 

  .  المتِْعبةن إلى دروسِكا أعودها أن.. .ائعاتماتي الرمعلِّ  -

 األخيرةَ الكلمةَ قَاَل األب ـ  عنه، والحـظَ ا غصب ـ  عل ور ى الفَ

  : ، وقَاَلجوه الجميع، فعادى و علنكار االسِتَحمالِم

- ِإالخطذا  ِلهوا  فْع أ.. .ارئ الطَّ  المطبعيقصد كُ دروسـ ال ن.. .

 .ةعمِتالم.. .عة.. .ِتـ.. .ـ مم
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جلسى كرِس عل األبه، ويِذِه المرة قَالَتْ نجاةه :  

الدالثَّ رس  نِ اني سيكونهـا ِمن ال .. .سام االبتِ  عأ من  تبتسـم  

 سود تَ ةَحِة، ويجعُل المحب   ِللْص وتُعود نَفْسك علَى ذَِلك، ألن هذَا أفضلُ      

  . بين النَّاس

علىقَاَل األب يجلس كرِس الَِّذي كَان تَذَيه ممار :  

  . سامى االبِتٍد علوي غَير متَعلكنِّ  -

ـ  ...مـارين  ِمن التَّ  الًتاج قلي ه يح ، لَِكنَّ هٌل س تساماالِب  - ْل تفض 

  . مِسوابتَ

رسم لَِكنَّ سامةًى وجهه ابتِ   عل  األب ،  تعجب ها لَم لِّ  أيعـة،   مم

  : سوسن تْفقالَ

  . مِس ثم ابتَ،ي داخلكها فدد ور جميلةًةًرفَ طُركَّذَتَ  -
  

  : اممرقَالَتْ .  َضاِحكًاانفجَر، ثم ةًرفَ طُ األبركَّذَتَ

  . سام االبِتك تستطيعنَّأعني ا يهذ... ضحكة جميلة.. .رائع  -

قَاَل األب :  

ـ    صيب أُ  ِمدفَعا نإ ها تقولُ رتُتي تذكَّ  الَّ ةُرفَالطُّ - ي  بانِْفصـاٍم ف

شخصي ته، فراح طلقُ ي هـا  ها ها...  القنابل ى األعداء بدلَ   عل  الورود 

  ها؟
  

ـ  نأ  والغريـب  شر دقـائق،  ع لِ  يضحك  األب ستمرإ ـ   أي ن ا م

  . ةرفَى الطُّ علمات لَم تضحكالمعلِّ
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مـارين، وبعـد إجـراء      ، والتَّ هامةروس ال ن الد  م بعد أسبوعٍ 

 إلى  قاُلحظة االنتِ ي هِذِه اللَّ  ه يمِكن ف  نَّأ ماتُ المعلِّ ِتر لألب، قر  امتحاٍن

  . مرام جريه أمي ستُبار الَّذاالخِت
  

  :  قَالَتْ، باألمرمرام  أمتْمِحينَما عِل

-  إذا رسعِطحان لن ُأي االمِت فبيهى فرصٍة أيأخْر  .  

 : مرامقَالَتْ 

-  سم حِتلَومعلِّ.. .ي يا أم نماتُنَحبالفَُله، وال نقب لشَ لَه .  

ـ  وتُّ بالتَّ  يشعر ان األب ، ك ي يوم االختبار  ف ديد، ويحِمـُل   ر الشَّ

دفتر ويسترجِ ،ي يده روس ف  الد ـا تَ     عـا مِمنْه ـ لَّع ـ  م ماتـه  ن معلِّ ه م

غيراتالص .  
  

  

ع  م ، دخَل األب  مرام ي منـزِل والِد أم   حان ف ان مكان االمتِ  ك

  : ى الجميع، ثم قَالَتْ علمرام  أمتْ، فردالم السذات، ثم طرحلميالتِّ

-  أوأ قبل   دأ ،بدأأ نأ نطرح عليمات الَّ  التَّ  بعض   ِجبأتي ين 

  .. .الَّإ وقَطبتُ
  

  

قَاَل األبٍت موضنخِف ِبص :  

-  عيا زوجتي العزيزة   ،افو .. .أحي لي   اسمأ نالَّأ  ِمنْكِ طلب 

 ،دأو: قولي تَ  كأن ِك جملتَ  تصحيح يمِكنُِك.. .ةا عدائي  ِفيه بلهجٍةثي  دتتح

  .  بهاديقَى التَّبار، وأتمنَّعليمات لالخِت التَّ بعضطرحأ ، أنبدأأ نأ قبَل
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 مـع زوجهـا،    تْتـي حصـلَ    الَّ غييراِت التَّ مرام  أم ِتبستغرإ

إلى المعلِّتْفنظر مات الصمنِس يبتَغيرات، فرأتهن .  

  . ا جداان صعبوك... حانبدأ االمِت
  

  : ةفزازي ِبطَِريقٍَة اسِت األمقَالَِت

-  ؤاُلالس ل األو. ..أريد   أ ِمنْكلِ  تصرخَ ن ك إلـى    صوتُ َلِصي

الَّإنيا، وآخر الدسأعتبر اِسبْل فِه... ِفي االمتحاناك رمت؟    ه  
  

  :  أكثر، وقَاَل األببتسمإ

-  فوف  إلى دروسٍ  حاجٍةفي   ِكنَّأ يبدو   ، يا زوجتي  اع  ة ي كيفي

ـ   للص يه ال داعِ  نَّإ ثم   ؛ة عصبي من دون ث  حدالتَّ ـ  راخ، أن ها أكره. ..

ا ،قينيصد الَّذ   الجميلُ  الهادئُ لكالم وه  ـا  نـا ي ينفعوإذا كُنْـتِ    دائم ، 

  . عات راِئماتٌي ذَِلك فلدينا هنَا معلِّ ف دورٍةتريدين أخذَ
  

ِتطلب ـ      م  األم اجتمع ـ  تْن األب الخروج، ثم مـات  ع المعلِّ  م

غيراتالص،نقَالَتْ لَهو  :  

  . ابدأفزاز  باالسِتلَم يشعر. ..غريبة  -
  

  : مرامفَقَالَتْ 

-  نَّإ.. .اطَبعناجحه إنسان . ..نريدقرار يك اآلن يا أم .  
  

  :  األمقَالَِت

-  ساعةًأريد ا لُطْفً،فكير للتَّ منكن !  
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ـ  نرِس يماتُ المعلِّ:ةًشدود م األعصاب كَانَتِ اعِةلسِخالل ا  ن م

ـ   ا هادئً  فَكَان يجلس  أما األب وق،  لَقَ بِ آخر إلى   مكاٍن ـ  قٌ، وهو واِث ن  م

  : ، قَالَتْوجةُ الزِتلَّطَأا وِحينَم. جاحالنَّ

-  أحب عِل ُأأننِّأ نرتي قر...  
  

خَ الجميعرٍت واحدصوِبص  :  

   ؟رِتا قرماذ -

-  أ رتُقر ن أعود   نُائع لِ  إلى زوجي الرعيد ـ     بناء ى  بيتنـا عل

واالحترامالحب  .  
  

   :فرحفي   الجميعهتفَ

  !! هييه-

  

 هن زميلـتَ  غيراتُ الص ماتُ المعلِّ ِت شاهد ،اليي األسبوع التَّ  ف

ها ِمن  أمد  بيد أبيها ِمن جهة، و     بي ةًكَمِسارع م  ِفي الشَّ   وِهي تسير  مرام

  ى، فرجهة أخْرِستَب ي حنمن وهن ، ي ا اإلنجـازِ   اهللا علـى هـذ     حمدن 

ائعالر .  
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ة، ي القص  ف ب ما هو وارد   سحبي إعطاء معنى الكلمة      ف ركيز التَّ يتممع اإلشارة إلى أنَّه     (

عجـم األطفـال   ن مم ٍف بتصرأخوذٌ موالمعجم. ا أخْرى لَهن وجود معانٍ   م يمنعا ال   وهذ

  تعديلُ    نفِسه ةلكاتب هذه القص تَم قَدأوِ ، و  ض المعاني لِ    اخِْتصارعقَواِفتُ ب  ِذِه    ما جاءفي ه 

بالذَّاتةالقص (.  

  
ـ ا، و ميام بعمٍلى القين علين أو جهتَ  شخص بين ٍق توافُ حصوُل: ةفاقياالتِّ ا كثيرا م

تَ يتم ِفي أوراقٍ   دوين ة  ذَِلكميسِمثال.  ر :الشَِّركَةُ اتِّ  ِتوقَّع ع الحكومِة لبناِء    ةًفاقيم 

  .   جسٍر جديد

ـ  وي ،ةي العسكري  ف مخدستَتي تُ عابير الَّ ِمن التَّ :  في الحصار   ثغرةً ثَأحَد قصبهـا   د 

تدمير ِمن دفاعات العد   زٍء ج   بحفتحةٌ  و، بحيث تُص نَاكه   م أو مر   الـد ِكنمخوُل ي 

  الخروج أو ِمنْه ِتنَتمكَّ: ِمثال.  ِمنْه ةُ اتُ القورحاصي القلعة ِمن إحداث ثغرةٍ     ف  الم 

  .  ا ِمن الهرب بِعيدانتهكَّي صفوف العدو، مف

  .  ضاِحكًارفتي انفجر طُ أحمدِحينَما سمع: ِمثال. ة بشدضحك:  َضاِحكًانفجَرإ

تـي   الَّ  المـواد  ة، وكَذَِلك بعـض    اإلنساِن الغذائي   يحتوي احتياجاتِ  مكان: البقالة

تحتاج  ِمن خاللها ال   ها العائلة، ويتم ماألطفاُل: ثالِم.  إلى النَّاس  بيع ي ون الذّ حبهاب 

  . البسكويت ورقائق البطاطامشترىإلى البقالة ل

ون ِمن  جريها العسكري  التي ي  مريناتُالتَّفي العسكرية   دريبات   بالتَّ دقصتُ :تدريبات

: ثـال ِم. ةهم القتاليهم وقدراِتى استخدام األسِلحة، أو ِلِزيادِة مهاراتِ   أجل تعليمهم عل  

بعمل تدريباٍت الجيوشُتقوم ِلِزيادِة قدراِتٍة دوري ة أفراِدها القتالي.  
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مواقفُ: التتناز      يقوم لَكنَّهبها ِمن أجل تحقيق بعـض        ال يرضى عنها اإلنسان، و 

جل  ِمن أ   قليلٍ ٍببول براتِ القَكالت  ناز سامح لتقديم بعض التَّ    رضطُإ: ثالِم. هحاجاِت

  . ى الوظيفةالحصول عل
  

ـ  قَ لَو تحقَّ  ا اإلنسان، ويكُون سعيد   اها يتمنَّ م.  وهو نائم   اإلنسان راها ي م: الحلم ي  ف

  .  أصِبح طَِبيبانأي الحياة مي فحل: ثالِم. الواقع
  

دة  الجري ة أوِ  المجلَّ ل ِفي الكتاب أوِ    الَِّذي يحص  هو الخطأُ : ارئ الطَّ  المطبعي الخطُأ

 .  قصود مأثناء طباعتها، وهو غَيرفي 
  

نبق،  الز ا أيض  علَيه قُطلَة، ي ب طي  ذو رائحةٍ   لَه زهر جميلٌ    نباتٌ وسنالس: سوسن

كلمة فارسي ِهيباإلناث أسماء ِمن . ةوةالعربي .  
  

ن التَّ  م مجموعةٌ: ماناتالض  أكيدات التي يقدم آخَإلى   ها إنسانأجـل إثبـات      ِمن ر 

 حسن ني   نَّأته، أو  ال يرضى عنه الشَّ     بعملٍ ه لن يقوم لن أدخلَ : مثال. ر اآلخَ خص 

  .  ِبعدِم الغشّماناٍتى ضإالَّ بعد الحصول عل المسابقَةَ

 وِهي حركةٌ .  اإلنسان هحب ال ي  ى الوجه، بسبب موقفٍ   كشيرة عل  التّ سمر: العبوس

ـ : ثـال ِم.  معينٍ ى الغضب ِمن شَيءٍ    عل دلُّي جلد جبهة اإلنسان ت    ف  ا ال أحـب   أن

أ االعبوس، فأنا دائمى وجهي عل واسعةً ابتسامةًرسم .  

ع نفٌ كَالمي : استِ  العنفُ الكالمي وه كلماتٍ خدام   ها إلى اآلخرين،    قاسية، وتوجيه

  الكالمـي  نفَ الع مستخِدأا ال   أن: ثالِم. عل شَيء ى فِ إيذائهم، أو إجبارهم عل   صد  بقَ

  . غير ِمن أخي الصا أريدِللْحصوِل على م

 طراِئـقَ ن  غةَ، وتتضـم  ا اإلنسان اللُّ  ثُ ِفيه تي يتحد ريقةُ الَّ الطَّهي  اللَّهجةُ  : لهجة

  الكالم إذا ما كـان ِفيـه        أسلوب هجةُواللَّ.  الكالم ، والكلماِت، وطريقةَ قولِ   عبيرالتَّ

خرية، أو جِ  سدقَة، أو ثِ  ي   ها شَابم أرجوك: ثالِم. ة، أو،   ـِذِه     ثْ ال تتحـدمعـي ِبه 

 . ةبهجة الغاِضاللَّ
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ِمـن  ، وكـذلك    خل ِمن النَّ   أنواع ينلّوال. ةسو القَ ا عنِ عامل بِعيد ي التَّ ة ف قَّالر: لين

ى اإلناث علقُطلَة التي تُاألسماء العربي .  

ها ة أخْـرى، يسـتخدم     مـاد   أو بالسـتيك أو أي     ٍبشَ ِمن خَ   أداةٌ رالمؤشِّ: رمؤشِّ

حاِضالمأِور الم درالحائط أِووحى اللَّ ما على كلمٍةأشير عل للتَّس  .  

ِمن أسماء  . يه بالحصول علَ   اإلنسان ي يحلم  الَّذ طلوب الم يءالشَّهو  المرام  : مرام

 . ةغة العربيي اللُّاإلناث ف

 سلحة، لَِكـن أل أنواع افُ مختِل ِفيهمخدستَين، تُين أو جيشَ  بين دولتَ  قتاٌل: المعركـة 

يستخدمون الكلمةَ  النَّاس    يبذلُ  كبيرٍ  جهدٍ  لإلشارة إلى أي  ـ   للح ه اإلنسان ى صول عل

ـ تي تُ ة الّ حيطَروف الم ه مع الظُّ   معركتَ ه يخوض شَيء، وكأنَّ   العمـل،   ه عـنِ  عيقُ

عميـر   تَ  معركةُ بدأتْ: ِمثال. ين بين فريقَ   أو خصامٍ   منافسةٍ ى كلِّ  عل قُطلَوكَذَِلك تُ 

  .  ِمن القرن الماضيٍةربِك مي مرحلٍةالبلد ف

ـ  ال ي  ا موِقفً هواِجا ي ى وجه اإلنسان ِحينَم    عل  ترتسم حمالِم: نكار االستِ حمالِم ه، حب

 يرفض ا بكى صابر، ارتَ   ِحينَم: ثالِم. هأوسمالِم تْمعلنكار االستِ ح ه جه والـدِ ى و

  . بالغاِض

هي، في النَفهوم    : ةَرناَوالمالعسكري، القيام  ٍة بعملي  ٍة عسـكري ـ  و لتـدريب   ٍةهمي 

 ةُ العسـكري  اتُ القو ِتجرأ: ثالِم. رظَنتَ م  طارئٍ  ألي ههيَئِتى القتال، وت  الجيش عل 

مناوفةًر ي المنطقة الصحراويتْنَة تضماٍت عمليةً قتاليضد عدو فتَ مضر .  
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Mahmud Abu Farwa Ar-Rajabi 
Pseudonyme de Mahmud Ahmad Muhammad Ar-Rajabi. Ecrivain et 
journaliste jordanien, né à Az-Zarka' en 1971. A son actif s'inscrivent des 
dizaines de récits pour enfants, ainsi que des centaines de scénarios pour 
radios et télévisions. Lauréat du Prix Marie-Louise El-Hawa de littérature 
morale pour enfants (2009) dans le cadre des Prix Littéraires Ciblés Naji 
Naaman. 
Pseudonym of Mahmud Ahmad Muhammad Ar-Rajabi. Jordanian writer and 
journalist, born at Az-Zarqa' in 1971. With dozens of short stories for children 
and hundreds of radio and television scripts, he is laureate of Marie-Louise 
El-Hawa's Prize of moral literature for children (2009) within Naji Naaman's 
Targeted Literary Prizes.<
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   وما زاَل يشرفُ عليها١٩٩١ عام ناجي نعمانسلسلة كتب أدبية مجانية أسسها 
Ath-Thaqafa bil Majjan  

Série littéraire gratuite établie et dirigée depuis 1991 par 
Free of charge literary series established and directed since 1991 by 

Serie literaria gratuita establecida y dirigida desde 1991 por  
Naji Naaman 
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