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سًا، فعيُد الّشجرة  عاَد نـّوار من الـمدرسة ُمـتـحمِّ
يقرتُب، والـُمعّلمُة طلبْت إىل التَّالميذ إنـجاَز مرشوع 
مسابقٍة  يف  به  لُيشاركوا  الـُمناسبة  عن  ُيـعبِّـُر  ُمـمـّيز 
ـُه بلهفٍة عن األمر،  مَع الـمدارس اأُلخرى. حّدَث ُأمَّ

فتساءَلْت عـّمـا ينوي فعَلـُه، فَضِحَك بفَرٍح، قائاًل: 
األشياء  بعَض  إليِك  سأطلُب  ُمـفاجأة.  إّنـها 
ورية التي اّتـَفْقنا عليها أنا وصديقي ورد، لكْن  الضَّ
إنـجاز  من  نفرَغ  حّتى  يشء،  عن  تسأيل  بأّل  عديني 
الـمرشوع، فأخي رامي سُيساِعُدنا إن احـَتـْجـنا إىل 

أيِّ يشء.
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ابتسمْت أمُّ رامي قائلًة: لَك ما تريُد يا ُبنـّي!
إىل  ذهبْت  ثــّم  نّوار،  طلَبُه  ما  ورقٍة  عىل  وكتبْت 
وق لتعوَد، ومعها ماّدٌة لصقٌة   حديقة الـمنزل وإىل السُّ
    وطبٌق من الورق الـُمقّوى وكثرٌي من أزهار الياسمني 
ـعامن، كام أحضْت رحيانًا وعددًا كبريًا  النُّ   وشقائق 
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من حّبات القمح الـمشوّي التي طلَب إليها نّوار أن 
ُتكمَل شواَءها حّتى تكتسَب اللوَن األسود. 

وأخيه،  صديِقه  مَع  نّوار  ِمـن عمِل  وبعَد ساعاٍت 
فرحنَي  الغرفة،  من  خرُجوا  وقد  هبم،  األمُّ  ُفوجَئِت 

بإنجاِزهم الذي وصَفْتُه بالـُممـّيز.
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الـُمقّوى  الورق  َرَسـُموا عىل قطعٍة كبرية من  لقد 
ـعامن  ورّي، وألَصُقوا عليه أزهار شقائق النُّ الَعَلـَم السُّ
يف  الياسمني  أزهار  وتـحـَتـها  كبري،  مستطيٍل  يف 
وضُعوا  فلـّي  السُّ الـُمستطيل  ويف  ُمـامثل،  ُمستطيٍل 
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إلصاقـها  يف  تعُبوا  التي  الـمشوّي  القمح  حّباِت 
الَعَلـم  وسط  يف  أّما  األسود،  اللون  مساحَة  لُتغّطـَي 

يـحان يف شكِل نـجـَمَتني. فقد ألَصُقوا ورقَتـي الرَّ
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يف تلَك الّليلة استسلَم نّوار لنوٍم عميق، وهو ينتظُر 
فهو  الـمدرسة،  إىل  الـمرشوَع  ليأُخَذ  الفجر،  بزوَغ 
الذي  ورد  صديِقه  مَع  بالـجائزة  سيفوُز  بأّنُه  واثٌق 
حّتى  يغفو  يكْد  ومل  والتَّـنفيذ.  التَّـخطيَط  شاَرَكـُه 
رأى يف مناِمـِه منّصًة تتدافُع فوَقـها األزهاُر واألوراُق 
عىل  ُمتنافسًة  الـمرشوع،  هبا  صنعوا  التي  والـحبوُب 

َنـْيـِل الـمركز األّول. 
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ـعامن: أنا األجدُر باللَّقب، فام أكثَر  هتفْت شقائُق النُّ
اَب بألواِن ُوريقايت!  هداء الرتُّ ما لّوَنْت دماُء الشُّ

قالْت أزهاُر الياسمني: أنا َمـن حافظُت عىل النَّـقاء 
لُزّوار  ذكرى  أمجَل  عطري  وبقـَي  وطني،  قلِب  يف 

دمشق.
ُترّدُد  وهي  كبري،  كجيٍش  القمح  حّباُت  اندفَعْت 

معًا بصوٍت واحد: 
لن ُيناِفَسنا أحٌد. نحُن َمـن ندعـُم اقتصاَد وطنِنا.

الـمنّصة  لَتْعَتـِلــَيا  الّرحيان  نـجـمتا  قفزْت   حينها 
                   قائلَتني: 
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مواكب  يف  ونسرُي  ُمـقاتل،  كلِّ  جبنَي  ُنزّيُن  إّننا 
ُرها. هداء، كام نتعّطُر برُتَبتِـهم وُنعطِّ الشُّ

 رفرَف علـُم الوطن، قائاًل: عوُدوا إلـيَّ مجيعًا، ففي 
     أيِّ مكاٍن أعُلـو وُأرفرُف تكونوَن مجيعًا ُمـنترصيَن 

وُمـزدهِرين. 




