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كان  القرى.  إحدى  أطراف  عىل  يقع  كوخ صغري  يف  وأمه  حامد  عاش 

حامد حطابا، يصحو من نومه يف ساعات الصباح األوىل، يصيل الفجر، 

ثم يخرج إىل النهر القريب، ميأل جرتني كبريتني باملاء ألمه، وحينام يعود 

تكون قد انتهت من إعداد فطورهام: أربع كعكات من الشعري، وكوبني 

من الشاي. يضع جريت املاء يف مكانهام، ثم يجلس الفتى وأمه لتناول 

الشاي،  كوب  مع  الشعري  من  ساخنة  كعكة  منهام  كل  يأكل  الفطور، 

وتلف له الكعكتني األخريني يف منديل نظيف! 

األم: »واحدة لك تأكلها حني تجوع، واألخرى تتصدق بها. إياك أن تأكل 

االثنتني إال إن كنت جائعا جدا«.

قّبل حامد يد والدته ورأسها، ثم حمل فأسه واتجه إىل الغابة التي تقع 

ووالدته  نفسه  ليعول  يعمل  وهو  والده  تويف  أن  فمنذ  الجبل،  خلف 

الحطب  ليقطع  الغابة  إىل  ويذهب  صباح  كل  فأسه  يحمل  العجوز، 

ويأخذه ليبيعه يف القرية، ويشرتي مبا يجنيه ما يسد جوعه وجوع أمه.

 كل صباح تعطيه أمه كعكتني من الشعري: واحدة يأكلها واألخرى تطلب 

منه أن يتصدق بها عىل أي فقري مير بجانبه. كان أحيانا يستاء من كرم 

أمي،  يا  ترين  »كام  يكفيهام:  ما  يكسب  نفسه  ِبِشّق  فهو  الزائد،  أمه 

بصعوبٍة نحصل عىل مال نشرتي به ما يسد جوعنا، فلامذا ترصين عىل 

التصدق كل يوم؟!« )سألها ذات مرة(.
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فرتد عليه بحزم: »أما سمعت قول الرسول ]: »ما نقصت صدقة من 

قوتك،  لتعمل وتكسب  والقوة  الشباب  كنت متلك  إن  بني،  يا  مال«؟ 

فغريك ضعيف ال يقوى عىل العمل، وليس لديه من يعوله، وإن كنت 

تنام شبعانا فغريك ينام وهو جائع. تصدق يا بني، وأحسن إىل اآلخرين 

بقدر ما تستطيع، فصنائع املعروف تقي مصارع السوء«.

أبدا، فكان  وألن حامدا يحب أمه ويحرتم رأيها كثريا، مل يكن يجادلها 

يتصدق بالكعكة التي تصنعها بيديها كل صباح، ويف طريقه إىل الغابة 

كان يقابل رجال فقريا، يرتدي مالبس رثة، وال يبدو أن لديه أحدا يعتني 

به.. يفتح املنديل ويخرج له كعكة الشعري مع ابتسامة حانية منه، يأخذ 

الرجل الكعكة ُويشيِّعه بدعوات له بالتوفيق يف عمله.

يف إحدى الصباحات كان الجو باردا، ويبدو أن السامء ستمطر، تحسس 

املنديل الذي لفت أمه فيه كعكتي الشعري، كان الكعك ال يزال ساخنا، 

حّدث نفسه: »ماذا لو أكلت اآلن واحدة وأبقيت األخرى حتى وقت 

الغداء؟ لن يضري الفقري يشء إن بات جائعا اليوم، أو لعله سيجد من 

أال  »يجب  نفيا:  رأسه  هز  لكنه  املنديل  يفتح  أن  كاد  عليه«.  يتصدق 

أكون أنانيا، قد يبقى العجوز بال طعام طوال اليوم، وسأكون مقرصا يف 

حقه«.

الجبل بحث  السري، وعند سفح  املنديل إىل مكانه وواصل  أعاد حامد 

نفسه  يجده، فحدث  فلم  فيه  يعيش  الذي  الكوخ  بجانب  الفقري  عن 

ابتسم حامد  القرية، وسيجد هناك ما يأكله«.  قائال: »لعله ذهب إىل 

لنفسه برضا، فهاهو أخريا سيأكل الكعكة الزائدة من دون أن يخالف 
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وصية أمه. كاد أن يتجه نحو الجبل الذي يجتازه كل يوم للوصول إىل 

الغابة، حيث يقطع الحطب ويحمله عىل كتفيه إىل القرية، لكنه تراجع 

برسعة وهو ينظر ناحية الكوخ متسائال: »ماذا إن كان مريضا ومل يصُح 

من نومه بعد؟! سأذهب إليه وأتأكد بنفيس«. سار ناحية الكوخ، طرق 

بابه برفق، فأتاه صوت العجوز يناديه أن يدخل، وعندما دخل وجده 

نامئا عىل فراشه، اقرتب منه وهو يسأله: »ماذا حدث لك يا عمي؟ هل 

أنت مريض؟«.

فأجابه العجوز بصوت واهن: »يبدو أين أصبحت عجوزا جدا، الجو بارد 

اليوم، واألمل شديد يف مفاصيل«.

حامد: »ال تقلق يا عمي، سأعتني بك«.

وضع حامد عدته جانبا، أمسك جرة املاء فوجدها فارغة متاما، حملها 

وذهب إىل النهر ليمألها، يف طريق عودته أمطرت السامء بغزارة فحث 

الخطى نحو الكوخ يك ال يتبلل، وضع الجرة يف مكانها، وأشعل املوقد، 

فأحس العجوز ببعض الدفء.

صنع حامد بعض الشاي للعجوز ووضعه بجانبه، وقبل أن يخرج وضع 

له املنديل الذي يحتوي عىل الكعكتني: نصيبه ونصيب العجوز،

فأعاد له العجوز كعكته: »تكفيني واحدة يا بني، ثم إنك ستذهب اآلن 

إىل عملك وستجوع يف الطريق«.

حامد: »ال تقلق يا عمي، فأنا ما زلت صغريا وأتحمل الجوع«.

انتظر حامد حتى انتهى املطر، فودع العجوز وحمل عدته وخرج إىل 

حصته:  وأعطاه  نفسه  عىل  العجوز  آثر  ألنه  جدا  سعيدا  كان  عمله، 
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إىل سفح  عندما وصل  راضيا(.  نفسه  الله خريا« )خاطب  »سيعوضني 

الناس  وكان  كبرية،  بصخرة  مسدودا  يسلكه  الذي  املمر  كان  الجبل 

متجمعني حولها يحاولون إزاحتها، سأل حامد أحدهم: »ما الخطب؟!«.

ووقعت  املطر،  هطول  بسبب  صخري  انزالق  »حدث  الرجل:  فأجابه 

هذه الصخرة كام ترى. الحمد لله مل يكن أحد مارا من هناك وإال كانت 

سحقته«.

نظر حامد إىل السامء وهو يبتهل إىل الله بالشكر والثناء: »يا إلهي، لو مل 

أقرر مساعدة العجوز وواصلت طريقي إىل عميل لكانت هذه الصخرة 

قد سقطت عيل وأردتني يف الحال. معك حق يا أمي، فصنائع املعروف 

تقي مصارع السوء، وفعل الخري ينجي صاحبه«.

نظر إىل الصخرة الكبرية وهو يعيد الشكر والثناء عىل الله تعاىل أن نجاه 

من موت محقق، ساعد اآلخرين يف زحزحة الصخرة، وعندما أزاحوها 

واصل طريقه إىل عمله.

كعكات  خمس  تصنع  أن  أمه  من  حامد  طلب  التايل  اليوم  صباح  يف 

من الشعري: »سآخذ معي ثالث كعكات، اثنتني للرجل الفقري وواحدة 

لغدايئ، فهو مريض جدا وواحدة ال تكفيه«. سعدت أمه برغبته يف فعل 

الخري، ووعدته بأن تصنع له ما يريد.

ومنذ ذلك اليوم وحامد مير عىل الرجل العجوز يف كوخه كل صباح، ميأل 

له الجرة باملاء العذب، ويشعل له الحطب يف املوقد ليشعر بالدفء، 

ويقدم له كعكات الشعري والشاي، وصدق الله العظيم القائل: 

﴿ەئ  وئ      وئ  ۇئ      ۇئ  ۆئ﴾    )ال عمران ١١٥(
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