
تأليف ورسوم
عامر خزّي المهري

عزبة حمد
إلى أبي..

الذي أخذ بيدي من بين طوب منازل المدينة 
األسمنتية إلى رمال الصحراء البديعة،

 وعرفني عليها وعلى قاطنيها. 



َ َقاَلُت الُمَعلَِّمُة:  ن ي َسعاَدٍة ِح�ي
ي الَفْصِل �ن

تَعاَلْت أْصَواُت الّطاِلباِت �ن

ِبل. ْحراء... َدرُْس الَيْوم عِن الإِ َهِذِه َسِفيَنُة الصَّ

رِْس...   َها َفَسََحْت َقِليًل َعن الدَّ رَْت ِظْبَيُة ما َوَعَدتْها ِبِه أُمُّ  َوُهَنا تََذكَّ

ن يا ِظْبَية؟ َفَسأََلْتها ُمَعلَِّمُتها: ِبماذا تَْسَِح�ي

َها، َوقاَلْت:   ن
 تََفاَجأَْت ِظْبَية، ثُمَّ اْسَتعاَدْت تَرْك�يِ

هاب ِإىل بَْيِت  ي ِبالذَّ رُْت َوْعَد أُمِّ ...  َفَقْد تََذكَّ ي
- أنا آِسَفٌة يا ُمَعلَِّم�ت

   . ِ
ن ْ ي َمِديَْنة الَع�ي

ي �ن َجدِّ

ِ هَي ُسوُق 
ن ْ ي َمِديَْنة الَع�ي

ِة �ن ياِحيَّ َ أَنَّ ِمْن الَمعاِلِم السِّ ن - َهْل تَْعَلِم�ي

َمِة َعن  ّ تَْحُصِلي َعَل الَمْعُلوماِت الَقيِّ زي َمَعَنا يا ِظْبَية ح�ت ِبِل؟  َركِّ ِ
الأ

هذا الَحَيواِن الَعِجيِب.  

  . ي ِ
ِ ياُمَعلَِّم�ت

-  َحا�ن



 َ ن ، َكانُوا َفِرِح�ي ِ
ن ْ ي الطَِّريِْق ِإىَل َمِديَنِة الَع�ي ِ

ي َصَباِح الُعْطَلِة، َو�ن ِ
�ن

َ الَمِرَحِة. َوِعْنَدَما َخرَُجوا َمْن  ي ِ
َ َويَْنُشدوَن الأَغا�ن ن ِس�ي َوُمَتَحمِّ

ي تَْكُسو َجَواِنَب 
ُة اّل�ت ُحُدوِد الَمِديَنِة َوَظَهرَت الُكْثباُن الرَّْمِليَّ

اِفَذِة َوِهي  َُة ِريُم ِإىل النَّ ِغ�ي الطَّريِق نََظرَْت أُْخُت ظبية الصَّ

ِل َمرٍَّة ِبهذا الُقرِْب.   َوَّ
ْحراِء ِلأ ُمْنَدَهَشة ِلأنّها تَُشاِهُد ِرَماَل الصَّ

ارَُة َعِن الَحَرَكِة.  يَّ َفِت السَّ َوَفْجأٌة، تََوقَّ

:  ُهُدُوٌء يا َحِبيَبتاْي... ُهُدُوء.   ت الأُمُّ َفَقاَلِ

ارَِة ِلَيْفَحَصها.  يَّ نََزَل أَبُو ِظْبَيَة ِمَن السَّ

َتَان،  ِ َطْمأَنَْت أُم ِظْبَيَة بنَتْيها: ل تََخافا يا َصَغ�ي
ن ْ ي ِح�ي

�ن

أَْكِمل ِلْعَبُكما.   

ًدا؟ ارَتُنا ُمجدَّ ي، أََلْن تَْعَمُل َسيَّ َسأََلْت ِريُم:  أُمِّ

ق الآَن، َول تَْقَلقي.  . أَبُوِك يََتَحقَّ ي
- يا َحبيَب�ت

َوقاَلْت ِظْبَيُة ِبَحَماٍس: 

ي َوِإْصلُح أيُّ َخَلٍل ِفيها.  أَنا أَْسَتطيُع ُمَساَعَدُة أَ�بِ

َبًة:  ََكْيَف يا ِظْبَية؟!  ِت الأُمُّ ٌمَتَعجِّ َفرَدَّ

َيَِّة ُمَساَعَدٍة َفَداِئًما 
ي َجّدي. َقاَل ِإَذا اْحَتْجُتْم ِلأ

- علََّم�ن

ِاْسأَلوا هللاَ. 

قاَلِت الأُمُّ َوِهي تُْرِبُت َعَل َرأِْس ظبية: َما أَْجَمَل ِثَقِتِك 

ِباهللِ، ِاْدِع هللاَ لنا. 

رََجَع أَبُو ِظبية ِإىل الأُمِّ َوَقاَل: ِإنَُّه ُعْطٌل ل أَْسَتِطيُع 

ِإْصلَحُه، يَِجُب أْن نَرِْجَع ِإىَل الَبْيِت. 

َفقاَلِت الأُّم: َماذا نَْفَعُل الآَن؟ 

َطاَلَع أبُو ِظبية ِمْن َحْوِلِه َفَسَقَط نََظرُُه َعَل الرَِّماِل ِمْن 

 َ ي
ي الرَِّماِل إىَل أْن يَأ�ت ِ

َخْلِفِه، َوَقاَل: ُخِذي البناِت َوتََسّلوا �ن

أَِخي، َفَسُوَف اَتَِّصُل ِبِه. 



ي  ِ
ي ُمَغاَمرٍَة �ن

ي �ن ِ
نَاَدِت الأّم: يَا بَنات، َمْن ِمْنُكن يُريُد أَْن يَُراِفَق�ن

ِهْم،  ِع ِمْن أُمِّ ُ الُمَتَوقَّ ْ ْحراِء؟! َسِعَدت البناُت ِبَهذا الَعرِْض َغ�ي الصَّ

َوانَْطَلُقوا ِإىَل الُمَغاَمرَِة.

ِت الأم ابنتاها قاِئَلًة: َوصَّ

ْحَراِء َكالأَرْنَِب  يا َحبيَبَتاْى، ُهناَك َزَواِحِف َوَقَواِرِض الصَّ

بِّ والَعْنَسلنَِة، َفل تُْؤُذوَها َولِكْن  بُوِع والضَّ ْ َ ْحراِوّي َوال�ي الصًّ

ي َجَماِلها. وانَْتِبها ِمَن الأفاِعي والَعَقاِرِب َوإذا صاَدْفُتُماها  ِ
نا �ن تََمعَّ

ي ِبيَئِتها َوَمَحلِّ 
، َفَنْحُن ل نُرِيُد أْن نُْؤِذيها �ن ي

و�ن ُ باها وأْخ�بِ تََجنًّ

إقاَمِتها، ويَِجُب أَْن نَُحاِفَظ َعَل الِبيَئِة الِفْطِريَِّة ِلـ...  

ها ِلَتْسأَل: َوَما الِبيَئُة الِفْطِريَُّة يا أُّمي؟   َقاَطَعْت ِريُم َحِديَث أُمَّ

: الِبيَئُة الِفْطِريَُّة ِهَي الَمَكاِن الُمَناِسِب ِلَمِعيَشِة ُكلِّ  ِت الأُمُّ َفرَدَّ

َكاِئٍن حيٍّ َسَواَء كاَن نَباتًا أْم َحَيوانًا.  

َق الَيْوم ُحْلًما ِمْن أَْحلِمها  ُ َسَعاَدًة َفَقْد تََحقَّ َ
كانَْت ِريُم الأك�ث

ْحراِء، َفَقْد كانَْت ِريُم تُِحبُّ  َ لَمَسْت َقَدماها ِرَماَل الصَّ ن ِح�ي

ْحراِء.  ها َعِن الصَّ َقَصُص َجدِّ

َوَفْجأًَة َ�ََخْت ِظبَية:  يا أّمي، ما هذا!  َهْل ُهَو َفأٌْر؟ 

يِه ِبَلْهَجِتنا الَمَحلِّيِة  ْحراَء َونَُسمِّ قاَلِت الأُم: نََعْم ِإنَُّه َفأُْر الصَّ

بوع«.  ْ َ »ال�ي

ي َذيِْلِه! 
- َكْم ُهَو َجِميٌل َوَلُه ِريٌْش �ن

، بَْل ِفَراٌء.  ي
َضَحَكْت الأّم َقاِئَلًة: َهذا َلْيَس ِريٌش يا بَُنيَّ�ت

ْحَراُء؟!   َلْت ِظبية َحْوَلها َوَقاَلت: َكْم ِهَي َجِميَلٌة الصَّ تَأَمَّ

ي ِهَي َكَذِلك.  ِ
الأُم: نََعم يا َحبيَب�ت

ثُمَّ نَاَدْت َعَل ابَْنَتْيها َقاِئلًة: 

ة...  تََعاَليا يا َحِبيَبتاي، َفَسَوَف أَْحِكي َلُكَما ِقصَّ

ْحراِء  ِة بََطُل الصَّ َهبيَّ َ َهِذِه الرِّماِل الذَّ ن ْ َقْبَل ِمائَِة َعاٍم ُوِلَد بَ�ي

َ َهِذِه الرَِّماِل، َوَكاَن ُحرًّا ِفيها.  ن »َزاِيد«، َوعاَش ُطُفوَلَتُه يَْلَعُب بَ�يِ

ٍة. َوأَيَْقَن  ٍ َوِمْن كاِئناٍت َحيَّ َ ن بَسث َوتََعرََّف َعَلّيها َوَعل ُكلِّ َمْن ِفيها ِمْ

حراء  حراِويَّة َوآَمَن ِبها َوكْيَف أنَّ َهِذِه الصَّ َة ِبيَئِتِه الصَّ زاِيٌد أََهِميَّ

ي ُصْنِعها.  ِ
اِت، َفَقد أَبَْدَع هللاُ جلَّ َوَعل �ن ْ َجميَلٌة َوَمليَئٌة ِبالَخ�ي

ِلَذِلَك َفَقْد َقَطَع َعْهداً َعَل نَْفِسِه ِبالُمَحاَفَظِة َعلْيها َوكرََّس ُكَل 

نَْساُن والَحيَواُن والَنباُت ِفيَها  َّ يَعيَش الإ الَجْهِد َوالَماِل َح�ت

بََتَناُغٍم َوَسلٍم... 

َوِلَهَذا يا َحِبيَبَتاْي أَنُْتما تَُشاِهَداِن الآَن ثََمرَُة ُحبِّ َزاِيد ِلَهِذِه الِبيَئِة 

َوُمَحاَفَظِتِه َعَلْيها. َويَِجُب َعلْيَنا أْن نُْكِمَل َما بََدأَُه بابا َزاِيد َوأَْن 

ي الَعَمِل َوأَْن نَُحاِفَظ َعَل ِبيَئِتنا الَجِميَلِة.  
ْخلِص �ن نَْزَرَع الَوَفاِء َوالإِ



ِ الرِّماِل...  
ن ْ ي ِمْن بَ�ي ِ

ِة َسِمُعوا َصْوتًا يَأْ�ت َما أَْن ِانَْتَهِت الأُّم ِمَن الِقصَّ

َفْت َوِهي تَْنُظُر إىل العاِئلِة  َوصْوٌت  ٍة تَْرُكُض نَْحَوُهْم، ثُمَّ تََوقَّ َوإْذ ِبناقٍة َصغ�ي

ِة ٍيناِدي: ُصوَغة! ُصووووغة؟    ي ِمْن َخْلِف الُكْثباِن الرَّْمِليَّ
يَأ�ت

ََب ِمْنها بَُبْطٍء إىل أَْن تََناَوَل الِخَطاَم  َ اَقَة. اْق�ت َوأَْقَبَل َوَلٌد يَْرُكُض َويُنادي النَّ

ها.  َوَمَسَح َعل َخدِّ

َم نَْحَوُهم َوقال:   ي أَماَمُه َفَتَقدَّ ّ
ِانَْتَبَه الَوَلُد إىَل الَمْجموَعِة ال�ت

لُم َعلْيُكْم. أنا َحَمد.   - السَّ

الأم: َمرَْحبا يا َحَمد . 

َحَمد: َمرَحبا ِبِك. 

الأم: أََهِذِه نَاَقُتك؟ 

ارَِتُكم؟  َحمد: أََجْل. َماذا َحلَّ ِبَسيَّ

 . ن ْ حراء َقْبَل أْن نُْكِمَل ِرْحَلَتنا إىل الَع�ي الأم: ِبها ُعْطٌل بَسيٌط، ِلذا نَْسَتْمِتُع ِبالصَّ

لَِّة.  لوا إىَل َعْزبَِتنا. إنَّها َقِريَبٌة ِمْن ٌهنا َخْلَف َهِذِه التَّ َحَمد: تََفضَّ

ي قاِدٌم ِإَلْينا الآن.   ِ
ر، َفَعمُّ أَبْنا�أ الأّم: ُشكًرا يا َحمد َولكن يَِجُب أَّل نََتأَخَّ

، يَِجُب أْن نَْسَتِضيَفُكم.  َ ن ْمِس واِقِف�ي ي الشَّ
َحَمد: ل يُْمِكُن أْن أََدَعُكْم �ن

اِفَقُهم.  ُ ي ِظْبية ِل�ي َواَفَقِت الأم َعل َطلِب حَمد َوَذَهَبْت إىَل أ�ب

َ أَخوَك  ي
َّ يَأْ�ت هاُب إىل ِعْزبَِتِهم ح�ت ا الذَّ الأم:  أبو َظبية، َهذا حَمد يَْطُلُب ِمنَّ

ِلَيأُْخَذنا. 

قال الأب: ما شاَء هللاُ َعلْيَك يا حَمد، ُشكراً َلَك. َسوَف أتَِّصُل ِبأَخي ِلَيْلَحَق ِبنا 

ُهَناك. 

فِّ الخاِمِس.  ي الصَّ
ي أيِّ َصفٍّ أَنَت يا حمد؟ حمد:  �ن

الأم: �ن

الأم: راِئٌع، إذاً أنَْت ِمْن ُعْمِر ظبية ما شاَء هللا. 

اَقُة  لْت ظبية ُصوغة ِبإْعجاٍب، ثُمَّ سأَلْت حَمد: ِلماذا تَْسَمُع  َهِذِه النَّ تأمَّ

كلَمَك؟ 

ي أُْطِعُمها َوأَْهتمُّ ِبها. 
َضِحَك حَمد وقال: ِلأَنَّ�ن

ٍ َكهذا؟ يا ِإلهي!   ُم ِبَجَمٍل َكب�ي َبْت ِريُم وقالت: أنَْت ِمْن ُعْمِرنا وتَتَحكَّ تََعجَّ

ي ِمْن َقْبُل.  .. وَعلََّمُه َجدِّ ي ي أَ�ب
حمد: نََعْم، َعلََّم�ن

َك؟  ريم: أََلْن تَُعضُّ

حمد: ل، َفِهَي َلْن تُْؤذينا طاَلما نُْحِسُن ُمعاَمَلِتها. 

ظبية: َهْل نَْسَتِطيُع َلْمَسها يا حمد؟ 

ي الُوُقوَف أَماَمها .  حمد: نََعْم، ولِكن ِالِمسيها ِمْن َجْنِبها َفَقْط وتََجنَّ�ب

ظبية: َكْم ُعْمرُها؟

حمد: َسَنٌة واِحَدٌة .  

ا يا بناِت ِإىل ِعْزبَِة َصِديَقنا حْمد. ولكْن أََلْم  ُهما تُنادي: هيَّ َسِمعت الِبنتاِن أمَّ

ي 
نَنَس َشّيئاً؟ رَُدوا َجِميًعا:  أْن نُحاِفَظ عَل نَظاَفِة المكاِن َونَضُع الُمَخلَّفاِت �ن

َسلَِّة الُمْهَملِت.  



ِة إىَل أَْن َظَهرَْت  َه الَجميُع ِبِرفَقِة حمٍد إىل الِعْزبِة، وتََخطَّوا الُكْثباِن الرَّْمِليَّ تََوجَّ

َّ َجاَءَهْم َصْوُت رَُجٍل يَُقوُل:   ابَُة الِعْزبِة، َوما أْن ُفِتَحْت أبْوابَها َح�ت أَماَمُهْم بَوَّ

يا َمرَْحًبا، يَا َمرَْحًبا ِبَحَمٍد َوَمْن ِبِرْفَقِة َحَمد.  

ُب ِبُكم.  ي يُرَحِّ حمد:  ِإنَُّه أَ�بِ

َب ِبِهم قاِئلً: َحّيا هللا من يانا.  َم أبُو َحَمٍد إَلْيِهم، َورَحَّ تََقدَّ

ارَتُُهم، َفَدَعْوتُُهم إىل الِعْزبِة.  ، َلَقْد تََعّطلْت َسيَّ ي حمد: أَ�ب

واَب يا حمد، هذا واِجُبنا.  - َفَعْلَت الصَّ

أبو ِظبية: ُشكراً عَل ُحْسِن الْسِتْقباِل يا أبا حمد. 

لوا إىل "الِميِلس".  - ل ُشْكَر عل واِجٍب. تََفضَّ

ُلوا.   ْمَر أماَمُهْم وقال: تََفضَّ َدَخَلْت عاِئَلُة أبو ِظبية َوَوَضَع حَمد التَّ

ّ أَنَْهى  ى َدلَُّة الَقْهَوِة ح�ت ي يَِدِه الُيْسَ
َ "الِفْنيال" و�ن ثُمَّ انَْتَظَر واِقفاً َوِبَيِدِه الُيْم�ن

َم َلُه الَقْهَوة. ْمِر َفَقدَّ أبو ظبية تَناُوَل التَّ

قالْت أّم ِظبية: ما شاَء هللا َعليَك يا حمد، َمْن َعلَّمَك ُكلُّ هذا؟ 

ٍء َعْن عاداِتنا َوتقاليِدنا.  ي َ . َعلََّمنا ُكُل �ث ي ًما:  أ�ب رَدَّ ُمَتَبسِّ

َوُهنا ِانَْتَبَهْت ِظْبية إىل ُصورٍَة ُمَعلََّقٍة َعل الحاِئِط َفَسأَلْت: َمْن هذا؟

قال أبو ظبية: إنَُّه الَواِلُد الّشيُخ زاِيُد بُن ُسلطاِن آل نهّيان - طيََّب هللاُ ثََراُه. 

ورَُة َمَع ناَقٍة؟  ، ِلماذا تَْجَمُعُه َهِذِه الصُّ ي - أ�ب



َيَّام، أّما الآَن 
ي ِتْلَك الأ

ْقِل �ن ِبل كانَْت َوِسيَلُة النَّ نَّ أَبونا زاِيد أَصيٌل يا ِظبية، َوهِذِه الإِ
- لأ

ِبل  ياراِت بََدًل ِمَن الإِ اُس السَّ يًّة، واتََّخَذ النَّ حراء وأْصَبَح ِفيها ُمُدنًا َعْصِ رَِت الصَّ فَقْد تََطوَّ

ُك الهجن؟ َوتَْرُكها َخَسارٌة َوتَملَُّكها أيًْضا  ْ ِل. َوَقْد َقال زايد: “َكْيَف نَ�ت َوسيَلًة للَتَنقُّ

ْ تَكوَن  َخَسارٌة”.  َوَوفاًء ِمْنه -َطيََّب هللا ثَراُه-  َفقْد أنَْشأ َوَطّوَر ِرياَضَة ِسباِق الهجن َكي

كونَها َفَيْفِقد الُمْجَتَمُع  ُ ْ
بِل َوي�ت ْ ل يَْنَس أْهُل الصْحراء الإِ ًسا َوَمْصدًرا ِلْلَكْسِب، وَكي ُمَتنفَّ

ًا ِمْن تُراِثِهم َوَهِويَِّتِهم.   ُجزًْءا هاًما وَكب�ي

ي الِعْزبَة. 
ي َجْوَلٍة �ن

انَْتَهى حمٌد ِمْن ِضياَفِة عاِئلِة أبو ِظْبية َوَطَلَب أَْن يَأُْخَذ ِظبية َوِريْم �ن

َواَفَق الأُب قائلً:  حسٌن، ولكن انتبهوا. 

حمد: ل تَْقَلْق َفُهم َمِعي. 

َ�ََخْت ِريم ِبَحماٍس: َهّيا ِبنا يا ِحمد، َوَسَبَقْتُهْم إىل الَباِب. 

ة.   قالت الأّم ضاِحَكًة: ِاْلَحِقي ِبرِيم يَا ِظْبية!!  َكْم ِهي َشِقيَّ

ِجَهٌة...   اتََّجَه الأْطَفال إىل َخاِرِج "الميلس" َورِيم تَْرُكْض َول تَْعِرُف أَيَْن ِهَي ُمتَّ

ُخ َخْلَفها:  ِريــم.. ِانَْتِظري ... ِانَْتِظِري.   َقاَل َحمد َوُهَو يَْصُ

َِة الِحشوان َوَقاَلت: ُصووَغة!   َفْت ِريٌم ِعْنَد َحِظ�ي تََوقَّ

َضِحَك حَمد َوقاَل: إنَّها َلْيَسْت ُصوَغة، بَْل َهَذا "َسَاب". إنَُّه َقُعود. 

ظبية: َقُعود! َوَما الَقُعود؟! 

ِ يا َظبية.  ِغ�ي - ِإنَُّه َذَكُر الَجَمِل الصَّ



ِريْم: َهْل تَْعِرُفُهم ُكلُُّهم؟ 

- نََعُم يا ِريْم ِلُكلٍّ ِمَنُهم اْسُمُه الَخاّص. 

ي الَمِديَنِة؟  ِ
ِبِل الَعْيَش �ن تساءلت ريم: َهْل تَْسَتِطيُع َهِذِه الإِ

يها َسِفيَنُة  ْحراء، َوِلذا نَُسمِّ ي الصَّ
- ل، إنَّها َمْخلوقاٍت تَِعيُش �ن

َ ِمْن  َ
َْك�ث َل الَعْيَش ِبل أَْكٍل َول ماٍء ِلأ ْحراء، َفِهَي تَْسَتطيُع تََحمُّ الصَّ

يَن يَْوًما...   ْ ِعسث

ِظبية -ُمقاِطَعٌة-: ُسْبحاَن هللا، كاَن َدرُْسنا َعْن َسِفيَنُة الصحراء، 

َدُف َجِميَلٌة.  َكْم ِهَي الصُّ

ِبِل الِجميِل كاَن أَبو حمٍد يَِقُف  ي َعاَلِم الإِ ِ
َ �ن ن بَْيَنما كاَن الأْولُد ُمْنَدِمِج�ي

َعَل َطرِْف الِعْزبَِة ُمناِديًا: يا َحَمد... حَمد. 

ي يُناِدي.  . تَعاُلوا يا ِرفاُق، أ�ب ي ٌ يا أ�ب ِ
- حا�ن

اَقَة.  َذَهَب الأَْطفاُل َمَع حمٍد إىل أَِبيِه ِلُيشاِهُدوُه َوُهَو يَْحِلُب النَّ

ي تَْعُلو الَحليَب...َشْكَلها َلِذيٌذ. 
ظبية: ريْم، اُنُْظري إىَل الرَّْغَوِة اّل�ت

ُل َكْيَف ُهَو َطْعُمها.   ريْم: هممم... أَتََخيَّ

اَقِة َوكانَِت "الطَّاَسُة" تَْعُلوها َرْغَوٌة  ِانَْتَهى أبو حمد ِمْن َحْلِب النَّ

ٌَة، َحَمَلها أبو حمٍد َوَكأنّه يَْحِمُل َلُهْم َغْيَمة.   بَْيَضاء َكب�ي

 . َُةِ َُب ِهَي الَجِميَلُة الَصِغ�ي ْ ُل َمْن َسَيسث َمَلأ أبو حمد "الَمّلة" َوَقاَل: أَوَّ

بَْت ِمْنها، ِ َ َِة َوسث و الطَّاَسِة الَكِب�ي ولِكّن ريٌم ِانَْطَلَقْت نَْحَ

َوَما أَْن أَزاَحْت َعْن َوْجِهَها "الطاسة" َضِحَك الَجِميع. 

َبْت ِريم: ماذا ِبُكْم؟ ِلماذا تَْضَحُكون؟!  تََعجَّ

ظبية: أْصَبَح َلِك شاِرٌب يا ِريم! 

ي َحَرٍج َوَمَسَحْت َعْن َفِمَها الَحِليب. 
َفَضِحَكْت ريم �ن

تَساَءَلْت ِظبية: َكْيَف َطْعُمُه يا ريم؟ 

ٍة َهِذِه الرَّْغَوة.  ريم:  ِإنَُّه َلِذيٌذ، َوخاصَّ



بيب... بيـب...  
ي!    ارَُة َعمِّ ِاْلَتَفَتْت ِظبية َوَقاَلْت: َسيَّ

أبو ظبية: يا أَْولد. َحاَن َوْقُت الرَِّحيِل. ُشْكًرا يا أبا حمٍد َعَل ُحْسِن اْسِتَضاَفِتُكْم َلنا،

ِلنا، َفَقْد أَْصَبَح ِلِظبَية َوِريم َصِديٌق َجِديٌد، َصِحيٌح يا حمد؟  ِ
ن ْ ي َم�ن

َونَأَْمُل أْن تَُزورونا �ن

ي.  حمد: َطَبًعا يا َعمِّ

وقال أبو حمد: ل ُشْكَر َعَل َواِجٌب َوأَنَْت تَْعَلُم يا أَبا ِظبية أَنَُّه ِمْن واِجْبنا ِتَجاَه بَْعَضنا 

ي أّي َوْقٍت، أَْمَسْيَت تَْعَلُم َمْوِقَع الِعْزبَِة. 
الَبْعض، َوَهذا َمكانُُكْم �ن

 . ُ ريم: حَمد، ُشكًرا عَل الَيوِم الُمْمِتِع ِبِرْفَقِتَك، اْسَتْمَتْعنا َوتََعلَّْمنا ِمْنك الَكث�يِ

ظبية: َسّلْم عَل ُصوَغة يا حمد. 

يارَِة... هّيااا.  ريم: َسْوَف أَْسِبَقُكم إىَل السَّ

ُح:  ْت ِظبية َخْلَفها َوِهَي تَُلوِّ َيارَِة، َواْلَتفَّ َرَكَضْت ِريٌم  َوِظْبية َسيًعا ِإىل السَّ

إىَل الّلقاِء يا حمد. 

لَمُة يا أَْصِدقاء، إىل أَْن نَْلَتِقي.  حمد: َدرُْب السَّ



َُة ِريْم ُهَو ُجزٌْء ِمْن  ِغ�ي َقْتُه الصَّ ي تََذوَّ “طَْعُم َحليِب النُّوِق الذَّ

بيِع  ي َفْصِل الرَّ
حراِء �ف ْحراِء، َورَْفرََفِة َفراشاِت الصَّ طَْعِم َهِذِه الصَّ

ما ِهَي إّل َدليٌل عَل َجماِل ِبيَئِة أْجداِدنا، إْذ كانت التِّالُل 

الصحراِويُّة َمأَْواُهم... ُوِلدوا ِفيها َوتَرَْعرَعوا َعَلْيها.  

ْحراِء  ي الأِعزَّاِء ِاْلَتِفتوا َخْلَفُكْم، َفرَْغَم َقْسَوِة الصَّ
ِلَذِلك يا أْصِدقا�أ

إّل أّن فيها َحياٌة َجميَلٌة تَِعيُش بداِخَلها” 
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