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قصّــة: سـراج جرادقصّــة: سـراج جراد
رسـوم: آمنة محنايةرسـوم: آمنة محناية

ُأمنيٌة 
ليسْت كاأُلمنيات
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ما  ورة  الّسبُّ عىل  بقلـِمـها  َتـُخطُّ  مُة  الـُمعلِّ ما كانِت  ورة  الّسبُّ عىل  بقلـِمـها  َتـُخطُّ  مُة  الـُمعلِّ كانِت 

تقرُأ:  غار  الصِّ ُعيوُن  وبدأْت  كتابُتُه،  للتالميذ  تقرُأ: ينبغي  غار  الصِّ ُعيوُن  وبدأْت  كتابُتُه،  للتالميذ  ينبغي 

»ُأمنيتي يف الـُمستقبل«.»ُأمنيتي يف الـُمستقبل«.

كأّنـها  الورق  عىل  تتسارُع  التالميذ  أيادي  كأّنـها بدأْت  الورق  عىل  تتسارُع  التالميذ  أيادي  بدأْت 
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ـمُة َتتـجّوُل بينهم، وترى  ـمُة َتتـجّوُل بينهم، وترى تبوُح لُه باألرسار، والـُمعلِّ تبوُح لُه باألرسار، والـُمعلِّ

ُعـيوَنـهم ُترِشُق بالفرح واألمل.ُعـيوَنـهم ُترِشُق بالفرح واألمل.

مُة دفاتــَر  مُة دفاتــَر يف اليــوِم الّتـــايل، َجـــمَعِت الـــُمعلِّ يف اليــوِم الّتـــايل، َجـــمَعِت الـــُمعلِّ

اجلميلــة.  ُأمنياتِـــهم  تقــرُأ  وبــدأْت  اجلميلــة. الّتالميــذ،  ُأمنياتِـــهم  تقــرُأ  وبــدأْت  الّتالميــذ، 

والبـهـــجة.  بالــراءة  مملــوءًة  أمنيــاٍت  والبـهـــجة.  كانــت  بالــراءة  مملــوءًة  أمنيــاٍت   كانــت 
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كتــَب ُلــؤّي إّنــُه ُيريــُد أن ُيصبــَح رائــَد فضــاء يصعُد كتــَب ُلــؤّي إّنــُه ُيريــُد أن ُيصبــَح رائــَد فضــاء يصعُد 

ــاء  ــاهديت ُرّواَد الفض ــمّريخ: »إّن ُمش ــر والـ ــاء إىل القم ــاهديت ُرّواَد الفض ــمّريخ: »إّن ُمش ــر والـ إىل القم

وهــم َيـــُحّطوَن عــىل ســطح القمــر َجعلْتنــي أختّيــُل وهــم َيـــُحّطوَن عــىل ســطح القمــر َجعلْتنــي أختّيــُل 
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ــريون،  ــا يس ــرُي ك ــم، أس ــٌد منه ــي واح ــًا أّنن ــريون، دائ ــا يس ــرُي ك ــم، أس ــٌد منه ــي واح ــًا أّنن دائ

ــٌق بُقــدريت عــىل حتقيــق  ــا واث ُب مثلهــم، وأن ــٌق بُقــدريت عــىل حتقيــق وأتــدرَّ ــا واث ُب مثلهــم، وأن وأتــدرَّ

ــديف«. ــديف«.ه ه

ــُه ُيريــُد أن ُيصبــَح ُمـــهندَس  ــا فــادي فقــاَل إّن ــُه ُيريــُد أن ُيصبــَح ُمـــهندَس أّم ــا فــادي فقــاَل إّن أّم

ــمطاعم،  ــادَق والـ ــوَت والفن ــُم الُبي ـ ــور ُيصمِّ ــمطاعم،  ديك ــادَق والـ ــوَت والفن ــُم الُبي ـ ــور ُيصمِّ  ديك
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ــُد أن  ــها تري ــَع بأّنـ ــلوى اجلمي ــَأْت س ــِن فاج ــُد أن يف ح ــها تري ــَع بأّنـ ــلوى اجلمي ــَأْت س ــِن فاج يف ح

ُتـــصبَح ُرّبــاَن ســفينٍة بـــحرّية.ُتـــصبَح ُرّبــاَن ســفينٍة بـــحرّية.
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مــازن:  بُأمنيــة  كذلــَك  الـــُمعّلمُة  مــازن: ُأعِجـــَبِت  بُأمنيــة  كذلــَك  الـــُمعّلمُة  ُأعِجـــَبِت 

أُلعالـــَج  أســنان  طبيــَب  ُأصبــَح  أن  أُلعالـــَج »ُأمنيتــي  أســنان  طبيــَب  ُأصبــَح  أن  »ُأمنيتــي 

ــُجوَزين«،  ــاِن َعـ ــا ُيصبِح ــي عندم ــناَن أيب وُأّمـ ــُجوَزين«،  أس ــاِن َعـ ــا ُيصبِح ــي عندم ــناَن أيب وُأّمـ  أس
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أّمــا رامــي فكانــْت أمنيتــُه أن ُيصبــَح طّيــارًا: »لطاملــا أّمــا رامــي فكانــْت أمنيتــُه أن ُيصبــَح طّيــارًا: »لطاملــا 

يور، فأحـــَبْبُت التَّـــحليَق يف الســاء«.  يور، فأحـــَبْبُت التَّـــحليَق يف الســاء«. َنظــْرُت إىل الطُّ َنظــْرُت إىل الطُّ

ــَح  ــُة ريــم، كــا عّبـــرْت عنهــا، أن ُتصب ــُة ريــم، كــا عّبـــرْت عنهــا، أن ُتصبــَح كانــْت أمني كانــْت أمني
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ـــفاء:  ضًة ُتعالُج الـــمرىض وُتساعُدهم يف الشِّ ـــفاء: ُمـمـــرِّ ضًة ُتعالُج الـــمرىض وُتساعُدهم يف الشِّ ُمـمـــرِّ

»لـّمـــا كنــُت ُأبــُر والــديت، وهــي ترتــدي ثياَبـــها »لـّمـــا كنــُت ُأبــُر والــديت، وهــي ترتــدي ثياَبـــها 

ــا من  ــا من البِيــَض يف الـــُمستشفى، أحببــُت مهنـَتـــها. إنَّ البِيــَض يف الـــُمستشفى، أحببــُت مهنـَتـــها. إنَّ

محــة«. محــة«.مالئكــة الرَّ مالئكــة الرَّ
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هم كانوا عىل موعٍد لساِع أمنية  هم كانوا عىل موعٍد لساِع أمنية تالميُذ الّصفِّ ُكـلُّ تالميُذ الّصفِّ ُكـلُّ

مروة التي َتـجلُس عىل ُكـرسـيٍّ ذي عجالت. مروة التي َتـجلُس عىل ُكـرسـيٍّ ذي عجالت. 

وأْدهَشِت  ُقزح،  كقوِس  ُترشُق  ابتسامـُتـها  وأْدهَشِت كانت  ُقزح،  كقوِس  ُترشُق  ابتسامـُتـها  كانت 

الـجميَع لـّمـا قالْت بفرح: سأكوُن سّباحًة مشهورة. الـجميَع لـّمـا قالْت بفرح: سأكوُن سّباحًة مشهورة. 

ياضة، وإعاقتي لن َتـمنَعني من حتقيق  ياضة، وإعاقتي لن َتـمنَعني من حتقيق إّنني ُأحبُّ الرِّ إّنني ُأحبُّ الرِّ

فأنا  الِقـّمـة،  بلوِغ  عىل  ـُعني  ُتـشجِّ إّنا  بل  فأنا هديف،  الِقـّمـة،  بلوِغ  عىل  ـُعني  ُتـشجِّ إّنا  بل  هديف، 

صاحبُة الـهـّمة التي سرَتوَنـها دومًا يف الـُمقّدمة.صاحبُة الـهـّمة التي سرَتوَنـها دومًا يف الـُمقّدمة.
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ياضَة  الرِّ هذِه  اخرتِت  ملاذا  مُة:  الـُمعلِّ ياضَة  سأَلـْتـها  الرِّ هذِه  اخرتِت  ملاذا  مُة:  الـُمعلِّ  سأَلـْتـها 

يا صغرييت؟يا صغرييت؟

أنواع  أفضِل  من  الّسباحَة  ألّن  مروة:  أنواع أجابْت  أفضِل  من  الّسباحَة  ألّن  مروة:  أجابْت 

ُك عضالِت اجلسم مجيعها، وهي  ياضة، فهي ُتـحرِّ ُك عضالِت اجلسم مجيعها، وهي الرِّ ياضة، فهي ُتـحرِّ الرِّ

ـّحـّية. ـّحـّية.ُمـناسبٌة حلالتي الصِّ ُمـناسبٌة حلالتي الصِّ
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قِت هدَفِك  قِت هدَفِك - وَمـْن ساعَدِك وَشّجـَعِك حّتـى حقَّ - وَمـْن ساعَدِك وَشّجـَعِك حّتـى حقَّ

الـجميل؟الـجميل؟

وُر األكر يف نـجاحي.  وُر األكر يف نـجاحي. - كاَن لوالدي ووالديت الدَّ - كاَن لوالدي ووالديت الدَّ
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كنُت صغريًة لـّمـا سمعُت منها عباراِت التَّشجـيع. كنُت صغريًة لـّمـا سمعُت منها عباراِت التَّشجـيع. 

ـٍز يف حيايت. ـٍز يف حيايت.كان كالُمـها أكَر ُمـحـفِّ كان كالُمـها أكَر ُمـحـفِّ

ُخـطواتِك  عن  أصدقاَءِك  ثي  ُتـحدِّ أن  لِك  هل  ُخـطواتِك -  عن  أصدقاَءِك  ثي  ُتـحدِّ أن  لِك  هل   -

الـحثيثة للوصول إىل الّنجاح؟الـحثيثة للوصول إىل الّنجاح؟
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يبَدُأ  ميل  األلف  »مشوار  ـمتي!  ُمعـلِّ يا  نعم،  يبَدُأ -  ميل  األلف  »مشوار  ـمتي!  ُمعـلِّ يا  نعم،   -

هذه  كتبُت  لقد  والدي.  ـَمـني  علَّ هكذا  هذه بـخطوة«،  كتبُت  لقد  والدي.  ـَمـني  علَّ هكذا  بـخطوة«، 

وجعلُتـها  نُتـها،  ولـوَّ كرتونّية،  لوحٍة  عىل  وجعلُتـها العبارَة  نُتـها،  ولـوَّ كرتونّية،  لوحٍة  عىل  العبارَة 

عىل  واظبُت  حليايت.  شعارًا  وأصبحْت  عيني،  عىل ُنْصَب  واظبُت  حليايت.  شعارًا  وأصبحْت  عيني،  ُنْصَب 

ياضّية عىل أيدي اختصاصيَِّن ماهرين.  ياضّية عىل أيدي اختصاصيَِّن ماهرين. التَّـمريناِت الرِّ التَّـمريناِت الرِّ

ر  والصَّ بالعزيمة  ـي  التَّـحـلِّ لكنَّ  صعبٌة،  بدايٍة  ر ُكـلُّ  والصَّ بالعزيمة  ـي  التَّـحـلِّ لكنَّ  صعبٌة،  بدايٍة  ُكـلُّ 

كفيالِن بتـحقيِق ُطموحاتِنا.كفيالِن بتـحقيِق ُطموحاتِنا.
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لـّمـا  لـمروة  والتالميُذ  ـَمُة  الــُمعلِّ قِت  لـّمـا َصفَّ لـمروة  والتالميُذ  ـَمُة  الــُمعلِّ قِت  َصفَّ

تتـمـنَّى فحسب، بل تعمُل عىل  بأّنـها ال  تتـمـنَّى فحسب، بل تعمُل عىل أخَرْتـُهـم  بأّنـها ال  أخَرْتـُهـم 

باحة عملـّيـًا يف كلِّ  ُب عىل السِّ باحة عملـّيـًا يف كلِّ حتقيِق ُأمنيتِـها، وَتتدرَّ ُب عىل السِّ حتقيِق ُأمنيتِـها، وَتتدرَّ

َتِن عىل األقّل. َتِن عىل األقّل.ُأسبوع مـرَّ ُأسبوع مـرَّ

الـمرئّيُة  اإلعالم  وسائُل  أعلنْت  شهر،  الـمرئّيُة بعَد  اإلعالم  وسائُل  أعلنْت  شهر،  بعَد 

العربّيِة  ـّباحِة  السَّ َفـْوَز  والـمقروءة  العربّيِة والـمسموعُة  ـّباحِة  السَّ َفـْوَز  والـمقروءة  والـمسموعُة 

ُمستوى  عىل  هبّية  الذَّ بالـميدالّية  مـروة  ورّية  ُمستوى السُّ عىل  هبّية  الذَّ بالـميدالّية  مـروة  ورّية  السُّ

الُقـْطـر.الُقـْطـر.




