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فغلَبُه  وظيفَته،  يكتُب  سعد  الّصغرُي  فغلَبُه كاَن  وظيفَته،  يكتُب  سعد  الّصغرُي  كاَن 
وغـطَّ  الطاولة،  عىل  رأَسُه  وضَع  وغـطَّ النُّعاس.  الطاولة،  عىل  رأَسُه  وضَع  النُّعاس. 
إىل  بعُضها  الـحروُف  نظرِت  عميق.  نوٍم  إىل يف  بعُضها  الـحروُف  نظرِت  عميق.  نوٍم  يف 
جٌة وغرُي  ُمـتعرِّ بـُحزٍن، وقالت: أشكاُلنا  جٌة وغرُي بعٍض  ُمـتعرِّ بـُحزٍن، وقالت: أشكاُلنا  بعٍض 

صحيحة.صحيحة.
ال: َدُعونا نسأل القلـم! ال: َدُعونا نسأل القلـم!قاَل حرُف الدَّ قاَل حرُف الدَّ

رفَع حرُف اهلاء يَدُه، وقاَل للقلم: ملاذا َتكتُبنا، رفَع حرُف اهلاء يَدُه، وقاَل للقلم: ملاذا َتكتُبنا، 
نحُن الـحروف، بحيُث ال تبدو أشكاُلنا واضحًة نحُن الـحروف، بحيُث ال تبدو أشكاُلنا واضحًة 

وال مجيلة؟وال مجيلة؟
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التي  اليُد  إّنـها  ذنبي.  ليَس  القلم:  التي أجاَب  اليُد  إّنـها  ذنبي.  ليَس  القلم:  أجاَب 
ُكني كام تشاء. ُكني كام تشاء.ُتـمِسُك يب، وُتـحرِّ ُتـمِسُك يب، وُتـحرِّ

نراها،  نحُن  صحيح.  اد:  الصَّ حرُف  نراها، صاَح  نحُن  صحيح.  اد:  الصَّ حرُف  صاَح 
وهي ُمـمسَكٌة بالقلم. إذًا اليُد هي الـمسؤولة.وهي ُمـمسَكٌة بالقلم. إذًا اليُد هي الـمسؤولة.

قاَل حرُف الّتاء: تعالوا نسأل اليد!قاَل حرُف الّتاء: تعالوا نسأل اليد!
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الـُمستلقيِة  سعد  يد  نحَو  الـحروُف  الـُمستلقيِة َتقافَزِت  سعد  يد  نحَو  الـحروُف  َتقافَزِت 
ُقرَب رأِسه، وراحْت ُتوِقُظها بُلطٍف:ُقرَب رأِسه، وراحْت ُتوِقُظها بُلطٍف:

أّيـُتـها اليد! استيقظي، وأجيبينا! ملاذا َتكُتبِيَننا، أّيـُتـها اليد! استيقظي، وأجيبينا! ملاذا َتكُتبِيَننا، 
نحُن الـحروف، بحيُث ال تبدو أشكاُلنا واضحًة نحُن الـحروف، بحيُث ال تبدو أشكاُلنا واضحًة 

وال مجيلة؟وال مجيلة؟
أجابــِت اليــُد، وهــي َتتـــمّطى: لـمـــاذا أجابــِت اليــُد، وهــي َتتـــمّطى: لـمـــاذا 
أيَقْظـُتـــموين؟ ليــَس ذنبــي. إّن دمــاَغ ســعد هو أيَقْظـُتـــموين؟ ليــَس ذنبــي. إّن دمــاَغ ســعد هو 
ــحّرك.  ــة، فأَتـ ــَر باحلرك ــي األوام ــن ُيعطين ــحّرك. م ــة، فأَتـ ــَر باحلرك ــي األوام ــن ُيعطين م

نظرِت الـحروُف بعُضها إىل بعض، ثـّم قاَل نظرِت الـحروُف بعُضها إىل بعض، ثـّم قاَل 
حرُف الـمـيـم: ما الـحلُّ اآلن؟!حرُف الـمـيـم: ما الـحلُّ اآلن؟!
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أجاَب حرُف الالم: ال ُبّد لنا من معرفة السبب. أجاَب حرُف الالم: ال ُبّد لنا من معرفة السبب. 
لنرحْل إىل دماغ سعد!لنرحْل إىل دماغ سعد!

القيام برحلة إىل دماغ  القيام برحلة إىل دماغ وافقِت الـحروُف عىل  وافقِت الـحروُف عىل 
معها  حاملًة  عّدة،  ِفـَرٍق  يف  فتوّزعْت  معها سعد،  حاملًة  عّدة،  ِفـَرٍق  يف  فتوّزعْت  سعد، 
)مـنظار،  واالستكشاف  البحث  أدوات  )مـنظار، بعَض  واالستكشاف  البحث  أدوات  بعَض 

ُمكّب، حاسوب صغري...(.ُمكّب، حاسوب صغري...(.
أّن ُأكسجنَي اهلواء  أّن ُأكسجنَي اهلواء قاَل حرُف األلف: أعلـُم  قاَل حرُف األلف: أعلـُم 
حرٍف  كلُّ  لِيتعّلْق  اتبُعوين!  هّيا  ماغ.  الدِّ ي  حرٍف ُيغذِّ كلُّ  لِيتعّلْق  اتبُعوين!  هّيا  ماغ.  الدِّ ي  ُيغذِّ

ئَتنِي من األنف  ئَتنِي من األنف بذّرة أكسجني، وسندخُل الرِّ بذّرة أكسجني، وسندخُل الرِّ
ُم إىل خـاليـا ُم إىل خـاليـامَع اهلواء، ثـّم َينقُلنا الـدَّ مَع اهلواء، ثـّم َينقُلنا الـدَّ

       الّدماغ.       الّدماغ.



11



12

الـحروُف  وجدِت  حّتى  حلُة،  الرِّ َتُطِل  الـحروُف ومل  وجدِت  حّتى  حلُة،  الرِّ َتُطِل  ومل 
أنُفَسها تسرُي عىل قرشٍة رمادّيِة اللون ذاِت تالفيف أنُفَسها تسرُي عىل قرشٍة رمادّيِة اللون ذاِت تالفيف 

وأخاديد كثرية، ُتدعى القرشة الـُمـّخــّية.وأخاديد كثرية، ُتدعى القرشة الـُمـّخــّية.
صاَح حرُف العني: يقوُل العلـُم إّن سامكَة هذه صاَح حرُف العني: يقوُل العلـُم إّن سامكَة هذه 
ُتراِوُح بنَي مليمرتين وأربعة مليمرتات،  ُتراِوُح بنَي مليمرتين وأربعة مليمرتات، القرشة  القرشة 

وهي تقوُم بكثرٍي من الوظائف.وهي تقوُم بكثرٍي من الوظائف.
 : : هتَف حرُف النُّون، وهو ينظُر عَب الـُمكـبِّ هتَف حرُف النُّون، وهو ينظُر عَب الـُمكـبِّ
وظيفًة  ي  ُيؤدِّ القرشة  هذه  من  ُجزٍء  كلُّ  وظيفًة نعم،  ي  ُيؤدِّ القرشة  هذه  من  ُجزٍء  كلُّ  نعم، 

ـعور،  مع، وهنـا الشُّ ـعور، خـاّصة. ُهـنا وظيفـُة السَّ مع، وهنـا الشُّ خـاّصة. ُهـنا وظيفـُة السَّ
وهنا الّذاكرُة، وهنا...وهنا الّذاكرُة، وهنا...
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قاطَعُه حرُف الظاء بعَد أن رفَع الـِمْنظاَر عن قاطَعُه حرُف الظاء بعَد أن رفَع الـِمْنظاَر عن 
من  احلركـيُّ  القسُم  إّنُه  ُهناك!  انظُروا  من عينيه:  احلركـيُّ  القسُم  إّنُه  ُهناك!  انظُروا  عينيه: 
عن  الـمسؤوُل  وهو  الـُمـّخـّية،  القرشة  عن منطقة  الـمسؤوُل  وهو  الـُمـّخـّية،  القرشة  منطقة 

الكتابة.الكتابة.
الـمنطقة  يف  كبريٌة  مساحٌة  اهلاء:  حرُف  الـمنطقة قاَل  يف  كبريٌة  مساحٌة  اهلاء:  حرُف  قاَل 
احلركّية تتبُع لليَدين، نظرًا إىل دّقِة حركات اليد احلركّية تتبُع لليَدين، نظرًا إىل دّقِة حركات اليد 
ُب الـمنطقُة أماَم احلركّية هذه  ُب الـمنطقُة أماَم احلركّية هذه يف الكتابة، وُتـهذِّ يف الكتابة، وُتـهذِّ

الـحركات، وتزيُدها دّقة.الـحركات، وتزيُدها دّقة.
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كلَّ  نتعّرَف  أن  مجيٌل  الـجيـم:  حرُف  كلَّ قاَل  نتعّرَف  أن  مجيٌل  الـجيـم:  حرُف  قاَل 
هنا  إىل  جئنا  لكّننا  والوظائف،  األجزاء  هنا هذه  إىل  جئنا  لكّننا  والوظائف،  األجزاء  هذه 
الـمسؤوَل عن  نتعّرَف  أن  ُمـحّددة، وهي  الـمسؤوَل عن لغايٍة  نتعّرَف  أن  ُمـحّددة، وهي  لغايٍة 

الكتابة. أليس كذلك؟الكتابة. أليس كذلك؟
بعض،  حوَل  بعُضها  احلروُف  بعض، َتـجـّمعِت  حوَل  بعُضها  احلروُف  َتـجـّمعِت 
منطقِة  إىل  وصلْت  ولـّمـا  البحَث،  منطقِة وتابعِت  إىل  وصلْت  ولـّمـا  البحَث،  وتابعِت 

الـجبهة، صاَح حرُف الواو: َوَصْلنا، وصلنا.الـجبهة، صاَح حرُف الواو: َوَصْلنا، وصلنا.
وقٍت                        يف  وتسأُل  َتتحّدُث  الـحروُف  وقٍت                        راحِت  يف  وتسأُل  َتتحّدُث  الـحروُف   راحِت 

                واحٍد ُدوَن أن ُيْفـَهـَم ما تقول.                واحٍد ُدوَن أن ُيْفـَهـَم ما تقول.
مــاغ: مل أفهــْم شــيئًا  مــاغ: مل أفهــْم شــيئًا                    قالــْت قــرشُة الدِّ                    قالــْت قــرشُة الدِّ
ــم ــدًا منك ــاُروا واح ــا اخت ــون. هّي ــا تقول ــم مـّمـ ــدًا منك ــاُروا واح ــا اخت ــون. هّي ــا تقول  مـّمـ

            ليتـحّدَث نيابًة عن الـجميع.            ليتـحّدَث نيابًة عن الـجميع.
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يتـحّدَث  أن  وقّررْت  الـحروُف،  يتـحّدَث َتشاوَرِت  أن  وقّررْت  الـحروُف،  َتشاوَرِت 
كاء وحريٌص  كاء وحريٌص حرُف الـحاء ألّنُه حكيٌم وحادُّ الذَّ حرُف الـحاء ألّنُه حكيٌم وحادُّ الذَّ

عىل الـمعرفة.عىل الـمعرفة.
فل  فل سأَل حرُف الـحاء: ما الذي جيعُل خطَّ الطِّ سأَل حرُف الـحاء: ما الذي جيعُل خطَّ الطِّ

واضحًا ومجياًل؟واضحًا ومجياًل؟
الـمسؤولة  الـُمـّخـّية  القرشة  منطقُة  الـمسؤولة أجابْت  الـُمـّخـّية  القرشة  منطقُة  أجابْت 
واضحًا  الطفل  خطَّ  جيعُل  ما  إّن  الكتابة:  واضحًا عن  الطفل  خطَّ  جيعُل  ما  إّن  الكتابة:  عن 
قواعِد  وتطبيُق  الـُمستمـّر،  ُب  التَّدرُّ هو  قواعِد ومجياًل  وتطبيُق  الـُمستمـّر،  ُب  التَّدرُّ هو  ومجياًل 

ليـمة، والثِّـقُة بالنَّـفس. ليـمة، والثِّـقُة بالنَّـفس.الكتابة السَّ الكتابة السَّ
ماغ، وعادْت إىل الدفرت،  ماغ، وعادْت إىل الدفرت، شكرِت احلروُف الدِّ شكرِت احلروُف الدِّ
كيَف  عرَف  قد  سعد  يكوَن  أن  َتتـمـّنى  كيَف وهي  عرَف  قد  سعد  يكوَن  أن  َتتـمـّنى  وهي 

ُتكَتُب الكلامُت بحيُث تبدو واضحًة مجيلة.ُتكَتُب الكلامُت بحيُث تبدو واضحًة مجيلة.
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