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مواهب ترسيخ
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نسخة رقمية خاصة بالقصص الفائزة 
في مسابقة ترسيخ، والتي تهدف 

لتبسيط وترسيخ ونشر العمل 
االجتماعي للنشء.

تصدر عن مؤسسة جائزة األميرة 
صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في 

العمل االجتماعي

لمزيد من المعلومات حول مبادرة 
ترسيخ يرجى زيارة الموقع اإلكتروني 

لجائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز 
للتميز في العمل االجتماعي.



   مـقـدمـــة
ي مفهوم تبسيط وترسيخ ون�ش ثقافة العمل االجتماعي للنشء كأولوية هامة بالنسبة لمؤسسة 

يأ�ت
. ي العمل االجتماعي

ف �ف ة صيتة بنت عبدالعزيز للتم�ي جائزة األم�ي

ي والتطوعي 
ي واإلنسا�ف وألّن أحد أهداف الجائزة الرئيسة هو ترسيخ ثقافة العمل االجتماعي والخ�ي

ة مـن المجتمـع،  يحـة كبـ�ي وتعزيـز قيمـه النبيلـة، وألّن النـشء والشـباب عـى وجـه التحديـد يمثلـون �ش
ل عليهـم بنـاء المجتمـع. كان البـد مـن االلتفـات لهـم وتخصيـص مبـادرة  وهـم عمـاد المسـتقبل ومـن ُيعـوَّ

خاصـة بهـم يشـاركون فيهـا ويطلقـون مـن خاللهـا مهاراتهـم ومواهبهـم.

ة صيتة بنت عبدالعزيز  ولهذا السبب، كانت مبادرة »ترسيخ« إحدى مبادرات مؤسسة جائزة األم�ي
 
ً
عمومـا النـشء  لألطفـال  موّجهـة  دوريـة  مسـابقة  عـن  عبـارة  ي هي  والـ�ت  ، االجتمـاعي العمـل  ي 

�ف ف  للتمـ�ي
ي تحـدده الجائـزة تهـدف لتشـجيع العمـل  ي وفـق جـدول زمـ�ف ي أو فـ�ف ة أو عمـل أد�ب لكتابـة قصـص قصـ�ي
ـم 

ُّ
ي أي مجـال مناسـب لـه، وُتقـّدم للجائـزة وُتحك

االجتمـاعي لديهـم كل حسـب هوايتـه واهتماماتـه، و�ف
وتنـ�ش بأسـماء أصحابهـا ليسـتفاد منهـا كنـوع مـن أنـواع المسـؤولية االجتماعيـة للجائـزة.

م هـذه المبـادرة، باإلضافـة لمبادراتهـا المجتمعيـة األخـرى، إنمـا هي  ة صيتـة، وهي ُتقـدِّ وجائـزة األمـ�ي
تؤمن بقدرات الشباب ومواهبهم، وتدرك أنه م�ت ما تهيأت الظروف والبيئة المناسبة للطفل والشاب 
ها من مبادرات الجائزة  ي غ�ي

ي »ترسيخ« و�ف
فسوف يبدع ال محالة، كما تدعو الجائزة الكل للمشاركة �ف

من خالل التواصل مع مواقع التواصل االجتماعي األخرى الخاصة بها..

 مع أمنياتنا بالتوفيق للجميع والتألق للوطن.

ف العام األم�ي
 أ. د. / فهد بن حمد المغلوث
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عازم حنو القمة
                    آمنة الراوي

ي 
يـن شـمعة - بمناسـبة اليـوم العالـ�ي لمتالزمـة داون- �ف أطفـأت يـوم أمـس إحـدى وع�ش

ي 
ي هللا -سـبحانه وتعـاىل- بكروموسـوم زائـد، ممـا تسـبب �ف .  خلقـ�ف ف أهـىي حفـل بسـيط بـ�ي

. لكـن أمي الغاليـة  ي شـكىي
ي واختـالل �ف ي تفكـ�ي

ي عمـري، وتأخـر قليـل �ف
ي عمـن هـم �ف

اختـال�ف
ي بيتنـا.

ي أنـ�ش الحـب والحنـان �ف
ي متالزمـة الحـب والحنـان؛ أل�ف تسـمي�ف

 ، ي عيـون بعـض صديقـات أمي ومـن حـوىلي
ي أراهـا �ف كنـت أحـزن مـن نظـرات الشـفقة الـ�ت

ت أمي ىلي فرشـاة  ي سـاعات. وقـد اشـ�ت
ي حجـر�ت

؛ فأنـزوي �ف ي نفـ�ي
ك أثرهـا الموجـع �ف وتـ�ت

، وكنت أرسـم صورٍا ألطفال وفتية  ي وآالمي
. كنت أخط فوقها أحالمي وأمنيا�ت

ً
 وأوراقا

ً
وألوانا

يلعبـون وأنـا أتوسـطهم بسـعادة.

كم أتم�ن أن يكون لي أصدقاء!

القصة
1 
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ي المطلـة عـى ملعـب كـرة  فـة غرفـ�ت ي �ش
ي اإلحسـاس بالضجـر، أجلـس �ف وعندمـا يتملكـ�ف

ف فتيـة الـ�ي فأتابعهـا بشـغف، وأصفـق بقـوة لحـارس المـرم. القـدم، حيـث تقـام مباريـات بـ�ي

ف  : مـا رأيـك يـا عـازم أن آخـذك لحضـور مبـاراة كـرة القـدم بـ�ي ي ىلي ذات يـوم جميـل قـال أ�ب
 وحملـت علـم بلـدي المملكـة العربيـة السـعودية، 

ً
ا فريـق حينـا والـ�ي المجـاور؛ فرحـت كثـ�ي

 عـن حـارس المـرم فاتـح.
ً
 ليـس بعيـدا

ً
واتخـذت لنفـ�ي مكانـا

، ويومئ بإشارة شكر وتقدير. كنت أقفز فرحا وألوح لفاتح بالعلم فيبتسم ىلي

ي يقيمهـا حينـا؛ حـ�ت جـاء ذلـك اليـوم الـذي  وهكـذا اعتـدت حضـور جميـع المباريـات الـ�ت
 ، ي خاضهـا فريقنـا وأحـرز فيهـا الفـوز الكبـ�ي ! فبعـد إحـدى المباريـات الـ�ت ي

غـ�ي مجـرى حيـا�ت
 وقـال:

ً
ي فاتـح مبتسـما تقـدم مـ�ف

ما اسمك أيها البطل؟

أجبت بارتباك: عازم. 

. ي دائماً أشكرك يا عازم؛ ألنك تشجع�ف

. شكراً

، هل جربت اللعب مع فريق؟ 
ً
ي أبدا

ال تشكر�ف

كال.
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 تمام الساعة التاسعة قبل المباراة؟
ً
 صباحا

ً
ي التدريب غدا

ما رأيك أن تشاركنا �ف

نعم.

ومـن شـدة حـرصي واهتمـامي بالموعـد المحـدد، ذهبـت قبـل الموعـد بنصـف سـاعة بـكل 
ي فقال:

ف بأدا�ئ ي التدريب، وأعجب الكاب�ت
حماس ونشاط، وتدربت مع الفريق، ونجحت �ف

 يحتوي 
ً
ي المباراة القادمة. ثم أهدى ىلي كيسـا

أنا فخور بك يا عازم، وأدعوك للمشـاركة �ف
 يحمل رقم٢١! لم أنم ليلتها من الفرح، كنت أنتظر تحقيق 

ً
عى مالبس رياضية، وقميصا

. حلم طالما راود خياىلي

الوديـة،  المبـاراة  موعـد  حـان 
ألحـ�ي  قربـه  أقـف  فاتـح  ي  وجعلـ�ف
تعـاىل  هللا  ي  أعانـ�ف وقـد  المـرم، 
ب شـبكة  وصـددت كـرة كادت تـرف
الفـرح  صيحـات  فتعالـت  المـرم، 
ف وراحـوا يهتفـون  ي الالعبـ�ي

مـن رفـا�ت
عـازم! عـازم..  باسـ�ي 
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ً
! كنـت أحقـق نجاحـا

ً
ف الفريـق هـذه المـرة ألكـون مهاجمـا ي كابـ�ت

، فاختـار�ف ي
تكـررت مشـاركا�ت

ي فـرت أخـوض مباريـات مـع  . واتسـعت دائـرة لعـ�ب ف تلـو اآلخـر، وأحصـد إعجـاب المشـجع�ي
فـرق أحيـاء بعيـدة.

أصبـح ىلي أصدقـاء ومشـجعون، ولـم يعـد لـدي متسـع مـن التفكـ�ي والفـراغ والوحـدة، كمـا 
ي التدريبـات اليوميـة. 

ي السـابق؛ النشـغاىلي المسـتمر �ف
كنـت �ف

عـى  ي وإرصاري  بهمـ�ت تجاوزتهـم  ي 
إ�ف بـل  ال  الشـكل،  ي 

�ف إال  ي 
رفـا�ت عـن   

ً
أعـد مختلفـا ولـم 

الحمـد.  وهلل  ذلـك  ي 
�ف ونجحـت  الوجـود،  وإثبـات  الفـوز  تحقيـق 

ي من ذوي االحتياجات الخاصة   يضم كافة أصحا�ب
ً
 جديدا

ً
وأنا اآلن أسـى كي أشـكل فريقا

وسأسـميه )همة ح�ت القمة(.

! ي ي ووط�ن
شكرًا ألمي وأصدقا�ئ   
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في مبادرة ترسيخ، نُساعد 
اإلنسان في التعبير عن 
مشاعره مما يُساعده على 
إخراج مواهبه الكامنة، 

وأيضًا مساعدته في التغلب 
على الخجل وزيادة ثقته 

بنفسه.
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العم حسن.. سقا احلارة
                       سلوى خالد الخليفة

العـم  حمـار  ظهـر  فـوق  ة  صغـ�ي قفـزات  تقفـز  والمرقطـة  البيضـاء،  الحمامـات  تطايـرت 
أحمـد.   فيهـا  يسـكن  ي  الـ�ت الحـارة  سـقا  العـم حسـن  حسـن. 

العـم  مـرور  بيتـه  أمـام  أحمـد  ينتظـر  صبـاح  كل 
ي وزاره المزركش، 

حسن ح�ت يسلم عليه. ويتأمل �ف
الطويلـة  وعصـاه  للحمامـات،  المستسـلم  وحمـاره 
ظهـره،  يثقـالن  مـاء  بدلـوي  أطرافهـا  تنتـ�ي  ي  الـ�ت
أرضيـة  عـى  المـاء  قطـرات  مـن   

ً
بعضـا كان  ويـ�ت

ابيـة.  ال�ت الحـارات 

 كان العـم حسـن يعمـل سـقا، ويحمـل الميـاه إىل 
ل أحمـد، والعديـد مـن منـازل الحـارة.    ف زيـر مـ�ف

القصة
2 
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ي يجلبهـا العـم  لـم تكـن الميـاه تتوفـر عـن طريـق الصنابـ�ي كمـا هـو الحـال اآلن.  إن الميـاه الـ�ت
ب تستخرج من باطن األرض.   حسن هي مياه صالحة لل�ش

ي أن  ، فهـذا يعـ�ف
ً
لـه صباحـا ف  إىل م�ف

ً
 عنـد رؤيـة العـم حسـن متجهـا

ً
ا كان أحمـد يسـعد كثـ�ي

ي الركـن 
ي الزيـر الفخـاري.. هنـاك �ف

 وبـارًد �ف
ً
 لذيـذا

ً
هنـاك مـاًء عذبـا

الظليـل الـذي ال تصلـه حـرارة الشـمس.
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ك�ب أحمد، واخت�ف العم حسن وحماره وحماماته! 

لكن أحمد الزال يذكر العم حسـن كلما فتح صنبور الماء ليغسـل 
. يديـه، ويدعـو لـه بالجـزاء والخ�ي
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يكفي القصة جمااًل كونها 
نصًا أدبيًا وأنها تؤثر إيجابيًا على 
شخصية الفرد، وأيضًا على تاريخ 

اإلنسان وثقافته من خالل 
تمريرها بشكل سهل على النشء، 
وهكذا ما تحرص مبادرة »ترسيخ« 
على الوصول من خالل التشجيع 

على كتابة القصة القصيرة.
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القصة
دادة فامطة 3

              نورالهدى محمد سيد

، ألنـه 
ً
 تحثنـا عـى العطـاء، وتقـول إن العطـاء يجعـل المـرء سـعيدا

ً
كانـت معلمتنـا حيـاة دائمـا

ُيسـعد من حوله، فتنتقل السـعادة إليه، فالسـعادة تنت�ش كالريــــح الطيبة!

ي ألعطيه، فأنا   عن حاج�ت
ً
 فائضا

ً
 أملك شيئا

ً
لم أكن أعرف مع�ف هذا الكالم؛ ولم أكن يوما

ف  ي عـى قميصـ�ي ، وال أملـك غرفـة خاصـة، وبالـكاد يحتـوي دوال�ب ي بيـت صغـ�ي
أعيـش مـع أمي �ف

وقليل من األلعاب.

، وأحـب تجاعيـد وجههـا.  .. أحـب رائحتهـا وصوتهـا وطعامهـا الشـ�ي
ً
ا  كثـ�ي

ً
ا أحـب أمي كثـ�ي

 ! ً
ي معكوسا ي المدرسية؛ حيث دائما ما تمسك كتا�ب ي تصفح كت�ب

وأحب طريقتها المضحكة �ف
وعندمـا أنبههـا تضحـك وأضحـك فتغلقـه.

ي ألعـب بهـا  ي رغـم إنهـا قليلـة، وعندمـا أعـود مـن مدرسـ�ت ، وأحـب ألعـا�ب
ً
ا ىلي كثـ�ي

ف وأحـب مـ�ف
يـن ال يملكـون أي ألعـاب! ي سـعيدة، وأعـرف أن هنـاك أطفـااًل كث�ي فتجعلـ�ف
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دادة  أن  معلمتنـا  تنـا  أخ�ب العطاء...عندمـا  معـ�ف  أفهـم  ي  ء جعلـ�ف ي
حـدث �ش اليـوم  ولكـن 

ي عمـل 
ي تنظـف المدرسـة مريضـة، وسـألتنا: مـن يحـب منكـم أن يشـارك مـىي �ف فاطمـة الـ�ت

ي؟ خـ�ي تطـوعي 

ك بحـب وباختيـارك دون أن  ؟ قالـت: عندمـا تسـاعد غـ�ي سـألناها: مـا معـ�ف عمـل تطـوعي
تنتظـر مقابـًا. هـل يمكـن أن تفكـروا بعمـل تطـوعي قمتـم بـه؟

المحيطـة  األشـجار  ي 
نسـ�ت أن  األسـبوعية  اإلجـازة  يـوم  ي 

�ف ي  وأ�ب أنـا  أحـب  مريـم:  أجابـت 
. هل  ي

ي من زجاجة ما�ئ
ي األشـجار بما ب�ت

ي من المدرسـة أسـ�ت
ي طريق عود�ت

 �ف
ً
لنا. وأحيانا ف بم�ف

؟  هـذا عمـل تطـوعي
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.. هذا عمل رائع يا مريم!
ً
قالت المعلمة: طبعا

اننـا أمـل كيـف تكتـب حـرف األلـف، هـل هـذا عمـل  قالـت هنـد: باألمـس علمـت بنـت ج�ي
؟ تطـوعي

ي عمـل اجتمـاعي تطـوعي ونسـاعد 
صفقـت لهـا المعلمـة وقالـت: اليـوم سنتشـارك كلنـا �ف

دادة فاطمـة. سأقسـمكم مجموعـات وننظـف المدرسـة بعـد انتهـاء اليـوم، وسـنطلب مـن 
الفصـول األخـرى مسـاعدتنا. مـن يحـب 

أن يشـارك؟ تذكـروا العطـاء يسـعدنا!

ي أعلـم أن تنظيـف  رفعـت يـدي، ألنـ�ف
ل  ف مدرسـتنا يتعبهـا، وأنهـا تعـود إىل المـ�ف
لهـا وتعـد الطعـام.  ف منهكـة، ثـم تنظـف م�ف

اجتمعنـا  الـدرا�ي  اليـوم  انتهـاء  وبعـد 
المعلمـة  وقسـمتنا  المدرسـة،  فنـاء  ي 

�ف
قامـت  مجموعـة  وكل  مجموعـات،  إىل 

تنظف جهة من المدرسة. ولما 
كعادتهـا  فاطمـة  دادة  جـاءت 
 
ً
كرسـيا لهـا  نـا  أحرف لتنظـف.. 

الشـجرة،  ظـل  تحـت  ووضعنـاه 
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عطلـة! ي 
�ف اليـوم  فـ�ي  تجلـس  أن  منهـا  وطلبنـا 

، ال تغيب االبتسامة عن وجهها وهي ترانا نتعاون من أجلها. 
ً
كانت دادة فاطمة سعيدة جدا

ي الفناء ح�ت أحسست أن اليوم أجمل من كل األيام!
ونحن نضحك ونجري ونلعب �ف

ي العمل التطوعي سعادة  ي رضا.. لقد منح�ف
، كنت أبتسم �ف عدت بعد المدرسة برفقة أمي

! ً
ي أعمال تطوعية أقوم بها غدا

. وقبل أن أنام أخذت أفكر �ف أك�ب

ي تعليم أمي -دادة فاطمة- القراءة!
 وبعد المدرسة سأبدأ �ف

ً
نعم.. وجدتها! غدا
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يتميز الخط العربي بكل أنواعه 
كأحد الفنون الجميلة بقدرته 

على تنمية الذوق وشحذ 
المواهب ورفاهة الحس، كما 
أنه يُعّزز مساعر االعتزاز والفخر 
بالقيم اإلسالمية العريقة، 

ويُنّقي الثروة اللغوية للمتعلمين، 
وهذا ما يجعله أحد مضامين 

مبادرة ترسيخ.
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القصة
الفَِخاُخ الّتائهُة 4

             فاطمة يعقوب خوجة

 ٍ وسَط َعالٍم أزرٍق كب�ي

ف  ي باألكسج�ي
 ُتزّود�ف

ً
ُمرتدًيا رداَء الغوِص، وُمثّبًتا َعى ظهري أسطوانة

ي أعماِق البحِر
كنُت تحَت الماِء.. حيُث ال شمس وال هواء.. أغطُس �ف

كنُت أنزُل.. وأنزُل بثباٍت دوَن ِاْرِتَعاٍب  

ي
 أنواعها من جواري، واألخطبوُط بأحِد أذرعِه حّيا�ف

ّ
َمّرِت األسماُك بكافة

ي فٌ نحَو األسفِل -بقوة- َدفع�ف .. ثّم ُدلف�ي ي َ�طاٌن بطقطقِة َمَخالبِه شّجع�ف
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يخنقهـا                       أن  كاَد  شـّفاٍف؛  كيـٍس  مـن   
ً
لطيفـة  

ً
سـمكة حـّررُت  هبـوِطي  رحلـِة  أثنـاَء   

 مـن فـم 
ً
 مـن بالسـتيٍك؛ ضّيـَق أنفاَسـها وأخرجـُت قـارورًة فارغـة

ً
حفاًة بحريـة

َ
صـُت ُسـل

ّ
وخل

بهـا. َغّصـْت  قـد  كانـت   ،
ً
ْقَمـة

ُ
ف

هبطُت إل القاِع 

 تعمـُل كإسـعاٍف، تحمـُل مـن هنـا وهنـاك.. 
ٌ
ي كلِّ مـكاٍن، وقناديـٌل بحرّيـة

 �ف
ٌ
ُشـعٌب َمرَجانيـة

بـأذرٍع  يـاٍت  وق�ش مسـمومٍة،  وإسـفنجّياٍت  مقطوعـٍة،  بزعانـَف  ا 
ً
وأسـماك  ،

ً
مجروحـة قواقـَع 

 ... مكسـورٍة 

، والتوّجِع، والبكاِء! فِ ُ من األن�ي هناَك كان الكث�ي

ي
»ماذا فعلتم؟« دّوى صوٌت بالقرِب ِم�فّ

ي تساءلُت: »صوُت َمن هذا؟«
ِانتبهُت، وكأ�فّ

ي المدرسة!
تأكدُت أنه أستاذنا �ف

ي أعماِقِه!
ي أقُف عى شاطئِ البحِر، ولسُت أغوُص �ف

ثّم أدركُت أ�فّ
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ذفها؛ َتتأرجح عى سطِح الماِء، ُتحّركها 
َ
ي ق

ي �ف
ي َتساَبَق ُزمال�ئ

هناك كانت قواريُر المياِه ال�تّ
األمواُج، وُتبِعُدها الرياُح.

فِ كمـا لـم نـره مـن  لـم أَر معلـ�ي ُمتجّهًمـا كمـا رأيُتـُه اليـوَم؛ كان عابـَس الوجـِه، ُمقّطـَب الجبـ�ي
قبل.

ف البحِر:   كّرَر سؤالُه معاتًبا، وهو ينقُل برُه بيننا وب�ي

»لماذا؟ لماذا فعلتْم ذلَك؟«

ف قاَل غاضًبا:  ِطَن الجميُع لخطِأ ترِفهم، وأحّسوا بخطورِة الموقِف، ح�ي
َ
هنا ف

»هْل تدركوَن خطورَة عمِلكم هذا؟«

 

اإلنسـاِن   ِ تدمـ�ي المعلـِم معنـا عـن  المدرسـيِة، كان حديـُث  الرحلـِة  مـن  ي طريـِق عودتَنـا 
�ف

فيهـا. البالسـتيكيِة  النفايـاِت  مـن  األطنـاِن  آالَف  برميـِه  البحريـِة؛  للحيـاِة 

 -سبَق وأن شاهدتُه- عن القمامِة البالستيكيِة
ً
ي ِفـيلـمـا

 زمال�ئ
َ
تألمُت، وقّررُت مشاركة

َ الفيلم، ح�تّ ارتفَع ِصياُحهم:  ي
ما أن شاهَد زمال�ئ

»ماذا يجُب علينا أن نفعَل؟«
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ي ذلـَك اليـوم اّتفقنـا -مـع ُمعلمنـا- عـى تنفيـِذ 
�ف

ي اإلذاعـِة المدرسـيِة
، �ف برنامـٍج صبـاحيٍ

، ختمناُه بقولنا:  كان برنامج تفاعىي

»هل تعلموَن أين تذهُب نفاياُتكم البالستيكيِة 
ي البحِر؟

ي ترموَنها �ف ال�ت

ي وجبـِة طعامكـم، ومـع 
جُع إليكـم؛ �ف حتًمـا سـ�ت

كـوِب مائكـم!«

 َ  َصخًبا، فتناوَل معلمنا مك�ب
ُ
َضّجِت المدرسة

الصـوِت، ثـّم قال:

 
َ
القمامـة ـل 

ّ
تحل الشـمِس   

َ
أشـعة إّن   «

أكيـاس  المعبـأة،  الميـاه  )قواريـر   
َ
البالسـتيكية

مّصاصـات  وشـوك،  مالعـق  الشـفافة،  البقالـة 
، أكـواب القهـوة، أغطيـة القواريـر...( إىل  العصـ�ي
أسـماُك  وتنهشـها  األمـواُج،  تتقاذفهـا  جزيئـاٍت 
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الصغـِر..   
َ
متناهيـة  ،

ً
مجهريـة تصبـَح  حـ�تّ  القـرِش.. 

ُ
ي القاِع، ثم تأكلها الكائناُت البحرية

فتغوُص �ف

ا ينت�ي بها المطاف ُإىل.. هوائنا.. ومائنا.. وطعامنا. ً وأخ�ي

 : ً
تداخلِت األصواُت متسائلة

ماذا يجُب علينا أن نفعَل؟

؟
َ
أين نضُع قماَمتنا البالستيكية

فاِت البالستيكيِة؟
ّ
كيف نستفيُد من المخل

 مدرسِتَنا
َ
ِة أياٍم. كانْت حاوياُت إعادِة التدويِر تتصّدر ساحة  بعَد ع�ش

ِة الُفسَحِة ي الوقوَف أماَم صناديِقها الثالثة، أثناَء ف�ت
تناوبُت مع زمال�ئ

ي فرِز نفاياتهم قبل رميها إىل: 
نعاوُن الطالَب �ف

ورق وكرتون..  بالستيك..  زجاج ومعدن
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ّيِة هاِت ال�ب ف ، والمت�ف ي حمالٍت تطوعيٍة لتنظيِف الشاطئ
شاركْت مدرستنا �ف

ِ ثقافِة إعادِة تدويِر المواِد البالستيكيِة. وّزعنا منشوراٍت توعويٍة؛ لن�ش

اليوم 

نا أصدقاء للبيئة
ّ
مدرسُتنا.. وطالُبها.. وسكاُن حّيها.. كل

هل تحبُّ االنضماَم إلينا؟
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الفنون الجميلة بكل أنواعها مجال 
خصب لإلبداع وإثراء المواهب، 
وترجمة ما في عقل اإلنسان من 
أفكار وأماني وطموحات لواقع 

عملي يراه بعينيه ويتلمسه بيديه 
ويعيشه بأحاسيسه ومشاعره. 
وألن فيه سعادة وتفريغ مشاعر، 
تحرص مبادرة ترسيخ على دعمه 

وترسيخ مفاهيم جماله.
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اضلويين
ي ن                                  مها الع�ن

 

 ألحـد أبنـاء الوطـن »عبـده زيـدان علـون«، ذاك الفـ�ت النجيـب، 
ً
تحـ�ي هـذه القصـة أحداثـا

ف تـراه أول مـرة تـدرك عذوبـة بـراءة الطفولـة عـى  ة مـن العمـر، فحـ�ي الـذي يناهـز الثالثـة عـ�ش
 عبـق شـعره، وأي 

ً
ف قريتـه ناثـرا ف دكاكـ�ي ي عينيـه، تـراه يركـض بـ�ي

شـفتيه، وإقبـال عمـر جديـد �ف
ف المعقـودة بشـعره حينمـا تراقصهـا الهـواء العليـل، يـكاد  عبـق يضـاهي نسـمة الفـل والرياحـ�ي
ي ونباهته،  ف يراك، فعيناه الواسـعتان تنم عن ذكاء الف�ت العر�ب ال ين� تقاسـيم وجهك ح�ي
أسمر محمر كشمس المغيب، له خطوات �يعة وجريئة وشجاعة، وكأنما روحها عقدت 

بخيـل عربيـة أصيلـة، تتبـاه بأجمـل العمـر وزهرتـه. 

القصة
5 
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عاه ويتوىل أمر  ي حضن والدته، وقد قيض هللا له جده »علون« ل�ي
 �ف

ً
عاش عبدوه يتيما

 منــذ صبــاه، فهــْو رحالــة بالبحــر، خبــ�ي بشــؤونه وممالكــه وحــدود 
ً
تربيتــه، عمــل جــده صيــادا

 يمتلــك أحــد حقــول الــذرة 
ً
« فقــد كان مزارعــا المنطقــة وأ�ارهــا، أمــا والــد عبــدوه »المتــو�ف

ي أصبحــت أحــد مهــام عبــدوه بعــد رحيــل والــده، فهــو القائــم  الرفيعــة بأطــراف القريــة، والــ�ت
اف عــى العمــال وجميــع متطلباتهــا، مــع جــده آخــر كل أســبوع. كان عبــدوه فــ�ت  عليهــا بــاإل�ش
 وتفــاؤاًل، فعندمــا يعــود مــن مدرســته وينــ�ي واجباتــه، �عــان مــا يتجــه 

ً
يناطــح الســحاب همــة

 واســتقبال لموســم 
ً
ي حياكــة شــباك الصيــد اســتعدادا

ي عزبتــه ليســاعده �ف
إىل جــده علــون �ف

مهرجان صيد سمك »الحريد«، تلك األسماك المرجانية المساه )بسمكة الببغاء(، حيث 
 
ً
ي طيــور الببغــاء، بتنــوع ألوانهــا الســاحرة والفاتنــة، كمــا أنهــا تمتلــك فمــا تتشــابه بشــكلها الخــارحب

مماثــًا لشــكل فــم الببغــاء مــن الخــارج، مــن هنــا اكتســبت هــذه الســمكة هــذا االســم، وتتكاثــر 
ي يعيــش فيهــا ســمك الحريــد  ي مناطــق الحيــد البحــري، وهي المناطــق الــ�ت

هــذه األســماك �ف
ي نهايات شــهر مارس من كل عــــــــــام، عى 

 �ف
ً
ويحصل فيها عى غذائه، كما أنها تجتمع ســنويا

هيئة جمــــــاعـــــات ضخمة تس� ســـــــواد الحريد، حيث يزيد عـــــــددها عن األلف سمكة، مما 
أثـــار دهشــة أهــاىلي جــازان، فأعـــــدوا لــه أحبــك الشبــــاك، وأمهــر الصياديــن.
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مهرجـان  إقامـة  عـى  فرسـان،  جـزر  ي 
�ف وبالتحديـد  جـازان  منطقـة  ي 

�ف العـادة  جـرت  وقـد 
ي بالمنطقـة، حيـث يفتتـح هـذا المهرجـان أمـ�ي منطقـة 

سـمك الحريـد السـنوي كمـوروث ثقـا�ف
 لعمـل الصياديـن وللمحافظـة عـى هـذا 

ً
جـازان ويشـهده الكثـ�ي مـن أعيـان البلـدة، وتكريمـا

ي ذلـك 
الحريـد �ف مـن سـمك  أكـ�ب عـدد ممكـن  عـدت جائـزة قيمـة لصائـد 

ُ
أ ي 

ا�ث الـ�ت الفلكلـور 
اليـوم، فالجميـع يسـتعد لهـذا اليـوم ويعـدون لـه قبـل حلولـه المصائـد والشـباك مـن كل عـام. 

ويبـدأ المهرجـان كعادتـه القديمـة قبـل صـالة الفجـر، حيـث يتوجـه أهـل فرسـان بدوابهـم 
ي 

 جماعات سـواد سـمك الحريد، فتقع �ف
ً
إىل سـاحل حصيص، حيث تجتمع هناك تحديدا

فخـاخ شـباك الصياديـن مـن كل الجهـات، ويقـوم الصيـادون بجمـع ولـف الشـباك عليهـا مـن 
ي مجموعـة واحـدة، ثـم يصيـح كبـ�ي الصياديـن 

ي مـكان محـدد �ف
كل الجهـات إىل أن تنحـر �ف

ف )الهجـوم واالنقضـاض(. ي بلغـة الفرسـاني�ي ، وتعـ�ف ي قائـًا: الضويـ�ف
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 لهـذا 
ً
 وانتظـارا

ً
 بعـد يـوم، فامتـأل قلبـه شـغفا

ً
ومـن هنـا بـدأ شـغف »عبـدوه« يـزداد ويكـ�ب يومـا

 للفـوز بالجائـزة، 
ً
 وعزيمـة

ً
اليـوم المنكـه بـكل النكهـات واأللـوان الشـعبية، وبرقـت عينـاه إرصارا

 
ً
لـه وامتنانـا  

ً
 بالجائـزة المعلنـة، ليقدمهـا لجـده »علـون« إكرامـا

ً
فكلـه طمـوح أن يحـىف يومـا

لجميـل صنعـه ورعايتـه لـه وألمـه. 

وتمـر األيـام و »عبـدوه« يمـارس نفـس أعمالـه بجهـد عـاٍل وبمثابـرة، فهـو ال يمـل وال يعـرف 
ي مزرعة 

ف أغصان الذرة �ف ، فذاك هو بوزارته الحمراء المرقشة ب�ي  إىل قلبه الصغ�ي
ً
الكلل طريقا

 عـى ظهـره 
ً
 مسـتلقيا

ً
ي الـذرة، وقـد تـراه أحيانـا

، وتـارة يسـ�ت ف والـده، تـارة يحـرث مـع المزارعـ�ي
اء لتعيـد لـه أنفاسـه المجهـدة،  ف الحشـائش واألعشـاب، وبيـده مهفتـه الخـرف بـ�ي

 عى أهازيــــج المهرجان 
ً
ف السحب، فرقصت مخيلته طربا وعيناه قد أبحرت ب�ي

والفـوز  النـر  فارتشـفت شـفتيه فرحـة  البلـدة،  وأهـاىلي  الصياديـن  وأصـوات 
بالجائزة.

أنـا  يـا عبـدوه وهـو  إيـش بـك  وهـا هـو ظـل جـده »علـون« يمتـد عـى صـدره 
 قـم ....مـع أبـوك يـا ولـدي. لقيتـك مسـطح عـى 

َ
 هيـا

َ
كل ماجتيـك هنـا، هيـا

ف  ، دحـ�ي يـا جـدو حـارصف مـن حلمـه وقـال: حـارصف  قفـز عبـدوه  األرض، 
ي كنـت بفـزع لهـا، ضحـك الجـد وقـال: لـكل عـ�ي  ي الزرعـة دوبـ�ف

أسـ�ت
ي كدشـه.  يـا بـ�ف
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ف بيته وعمله ومدرسته، وما هي إال بضعة أيام  ومرت شهور وبعدها شهور... وعبدوه ب�ي
.  وترقباً

ً
 وطربا

ً
داد قلب »عبدوه« دفئا ف اب موعد صيد سمك الحريد، ل�ي عى اق�ت

بـه، فقـال لجـده  الخاصـة  ي عزبـة جـده ليحيـك شـبكته 
قـد جلـس �ف وهـا هـو »عبـدوه« 

علوان: شفت يا جدو إيش عملت، فقال الجد: إيش أنت عامل يا عبدوه كلك خ�ي وبركة 
ي خاتـم أبويـه، عشـان تفـرق عـن بقيـة الشـبك،  . فقـال عبـدوه: علقـت بالشـبكة حقـ�ت ي يـا بـ�ف
 ، ي

ا�ف ف فابتسـم الجـد وقـال: أيـوه يـا عبـدوه هـذا الخاتـم صنعتـو بأيديـه وطعمتـو بالصـدف الجـ�ي
هللا يرحـم أبـوك كان كتـ�ي يحـب هالخاتـم.

 عـى سـواحل شـاطئ 
ً
قـت شـمس الصبـاح عـى جزيـرة فرسـان ...أرخبيـل ...وتحديـدا أ�ش

حصيـص، معلنـة لهـم دخـول وقـت صيـد الحريـد، فامتـألت رائحـة الشـاطئ بتلـك الرائحـة 
وق الشـمس  ونهـا ويألفونهـا مـن كل عـام، حيـث تنتـ�ش قبيـل �ش ف ي تنعـش الصياديـن ويم�ي الـ�ت
رائحـة بيـاض شـعاب البحـر بالمنطقـة فالتطـم صخـور السـاحل وتسـابق األمـواج لتعلـن لهـم 

اب سـواد سـمك الحريـد. اقـ�ت
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الصياديـن  ينتظـرون كبـ�ي  الصـ�ب  وبفـارغ  أمـل  وبـكل  الحضـور  أول  وعبـدوه«  »علـون 
ي نصبـت لـه مـن قبـل. لحظـات وقـد  قـب وقـوع وفـود سـمك الحريـد بالفخـاخ الـ�ت الـذي ي�ت
مـن  اجتمعـت  ي  الـ�ت الحشـود  إىل  نظـر »عبـدوه«  للحـدث،  قـب  الم�ت ف  بعـ�ي تكـون سـنوات 
متواجـد  الـكل   ،

ً
 وشـيوخا

ً
وكبـارا  

ً
والجميـع صغـارا والصياديـن  األعيـان  وكبـار  المنطقـة  أمـ�ي 

ة  بالسـاحل، عـم الهـدوء، وارتجفـت األيـدي، وجفـت الحلـوق، ال تسـمع إال موجـات صغـ�ي
بالسـباق. ف  المشـارك�ي سـيقان  تداعـب 

بأعـى صوتـه  لهـم   
ً
 وصائحـا

ً
ا بالسـاحل مسـتب�ش أن تطـوف عينـاه  الصياديـن  لكبـ�ي  وآن 

ي يـا ولـد«، ومـا أن علـت موجـات صيحتـه بالشـاطئ إال وقـد هـب  ي يهـوه الضويـ�ف »الضويـ�ف
الجميع يتسارعون نحو الحريد، رافق صوته طلق ناري من أم�ي منطقة جازان 

المسـابقة  بـدء  أهـاىلي  مـن  ف  المشـارك�ي بأصـوات  السـاحل  لهـم  ليعلـن 
ي  الـ�ت وضحكاتهـم  وتغاريدهـم  بأهازيجهـم  لجـازان  واالنطـالق، 

اكضـون القتنـاص أكـ�ب عـدد ممكـن  دوت بالمـكان وهـم ي�ت
الميـاه  وضجـت  أقدامهـم  فجلجلـت  السـمك،  مـن 

بهتافاتهـم.

الجميـل  المنظـر  هـذا  مـن  »عبـدوه«  انبهـر 
االلتحـام  بقشـعريرة  وشـعر  تفاصيلـه،  ببسـاطة 
وأصـوات  التأمـل  هـذا  ف  بـ�ي ومـا   ، األهـاىلي ف  بـ�ي
بشـبكته وسـط   

ً
منقضـا نفسـه  ف وجـد  المشـارك�ي
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الصيـد  مـن  الجميـع  انتـ�  حـ�ت  الحريـد،  سـمك  مـن   
ً
ا  كبـ�ي

ً
عـددا ليصطـاد  السـاحل  ميـاه 

 
ً
ي اصطادت عددا وتخطفت األيدي عى ما تب�ت من سمك، وإذا بعبدوه ينظر لشبكته ال�ت

ف عـن تنظيـم السـباق، و�عـان مـا أعلـن   مـن سـمك الحريـد ويقدمـه ألحـد المسـؤول�ي
ً
ا وفـ�ي

ي بالسـباق، وقـد قدمـت لـه جائـزة والدمـوع قـد أغرقـت 
الرجـل عـن فـوز عبـدوه بالمركـز الثـا�ف

عينيـه لهـذه الفرحـة، سـعد عبـدوه بهـذا النـر وحقـق لنفسـه ذاك األمـل المنتظـر والـذي 
طالما ترقبه منذ شـهور، فاسـتلم جائزته وقدمها لجده العجوز علوان، مقّبًا رأسـه ويديه، 

عـاد والفـرح دليـل دربـه والفخـر يمـأل صـدره، ذاك هـو عبـدوه صائـد سـمك الحريـد.
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أن تُستثمر الفنون الجميلة بُرقي 
وتُوّظف لتخدم أهداف العمل 
االجتماعي اإلنسانية وترتقي 
به على نحٍو يرتقي بالذائقة 
الجمالية لإلنسان، فهذا 

ما تسعى إليه مبادرة ترسيخ 
وتحاول ترسيخه لدى النشئ.
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مكعبات الثلج
                   عائشة أحمد بحول

 عن إخوته المكعبات الثلجية األخرى. 
ً
 بعيدا

ً
جلس مكعب الثلج وحيدا

جاء إخوة مكعب الثلج وسألوه: يا كعوب لم أنت وحيد؟ أال تستأنس بصحبتنا؟

. قال مكعب الثلج: أنا قوٌي، وال أحتاج أحداً

رد عليـه أحـد إخوتـه: أال تعـرف أنـك سـتذوب إذا 
وحـدك؟! كنـت 

ي 
.. اتركـو�ف

ً
: ال أحتـاج أحـدا

ً
رد مكعـب الثلـج سـاخرا

وحـدي.

حينمـا  ه  ف تتـ�ف الثلـج  مكعبـات  وكانـت  األيـام،  مـرت 
تـذوب. ال  حـ�ت   

ً
بـاردا الجـو  يكـون 

القصة
6 
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لج. ف  بنفسه، يلعب وي�ت
ً
، فخرج مكعب الثلج وحده فرحا

ً
ي يوم كان الجو معتداًل وغائما

و�ف

 . ف الغيوم.. فأصبح الجو حاراً  فجأة.. تسللت أشعة الشمس ب�ي

ي مكان بعيد .. بعيد عن بيته. 
مكعب الثلج �ف

حاول الرجوع إىل بيته، ولكنه أخذ يذوب ويذوب!

! ي
.. ساعدو�ف ي

رصخ مكعب الثلج بأعى صوته: ساعدو�ف

صـوت  الثلـج  مكعـب  إخـوة  سـمع 
لـراخ.  ا

حولـه  وتحلقـوا   ، ف م�عـ�ي إليـه  أتـوا 
يـذوب. ال  كي  ودة  بالـ�ب ليمـدوه 

شـكله،  يسـتعيد  الثلـج  مكعـب  بـدأ 
جديـد.  مـن  جسـمه  وتجمـد 

إىل  العـودة  الثلـج  مكعـب  اسـتطاع 
ف دون أن يذوب  ل مع إخوته سالم�ي ف الم�ف

أحـد! منهـم 

ودة محبتهم تبقيه  ، ف�ب
ً
كهم أبدا بعدها قرر مكعب الثلج أن يب�ت دائما مع إخوته، وال ي�ت

.  سليماً
ً
سعيدا



موعد بدء التقديم عىل جائزة 
املواطنة املسؤولة لدورتها 

الثانية.

22/ 2/ 2023 م

الُمَواَطنـــة المسـؤولـــة
جـائـزة

مـوعد إغالق التقديم عىل 
جائزة املواطنة املسؤولة 

لدورتها الثانية 

22/ 4/ 2023م

الُمَواَطنـــة المسـؤولـــة
جـائـزة

إعالن نتائج التصفيات األولية 
جائزة املواطنة املسؤولة 

لدورتها الثانية 

11/ 5/ 2023م

الُمَواَطنـــة المسـؤولـــة
جـائـزة

ملتقى درايـة. 

3-5/ 1/ 2023 م

املؤتمر الصحفي لإلعالن عن 
الفائزين بالجائزة الكربى 

للدورة العارشة.

2/ 2023 م 

انطالق الدورة العارشة 
للجائزة الكربى.

8 / 10/ 2022 م

حفل تكريم الفائزين 
بالجائزة الكربى يف دورتها 

العارشة

12/ 3/ 2023 م

حفل تكريم الفائزين 
بالجوائز االجتماعية.

8 / 10/ 2022 م

الُمَواَطنـــة المسـؤولـــة
«لتنمية القدرات االجتماعية للنشء»

جـائـزة
جـــائزة تنسيــق

نحو تكامل جهود العمل االجتماعي
جــائزة أم الجــــــود

حيث نقاء الوسيلة يعانـق نُبل المقصد

إعالن الفائزين بالجوائز 
االجتماعية.

23 / 9 / 2023 م

الُمَواَطنـــة المسـؤولـــة
«لتنمية القدرات االجتماعية للنشء»

جـائـزة
جـــائزة تنسيــق

نحو تكامل جهود العمل االجتماعي
جـــائزة تحفيز

ألفضل مبادرة وطنية في اليوم الوطني
جــائزة أم الجــــــود

حيث نقاء الوسيلة يعانـق نُبل المقصد

رزنامة صيتة

2022

2023

10/ 2023 م

انطالق الدورة الحادية عرش 
للجائزة الكربى.

10/ 2023 م

  حفل تكريم الفائزين 
بالجوائز االجتماعية.
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