ق�ص�ص الجد �أبي الخريف

ح�شرات ال تح�صى

بهجة
عيد امليالد

في �أحد �أيام ال�شتاء الم�شرقة ،كان الثلج يت�ساقط طيلة الليلة
الما�ضية ،وقد غطى الأ ر�ض بغطاء �أبي�ض ناعم .وكانت مجموعة من
الح�شرات ت�شق طريقها م�سرعة الإ لتحاق بالإ جتماع الذي د ُعيت �إليه ،وقد
تركت �آثار �أقدامها على الثلج.
و�صلت المجموعة �إلى نقطة الإ جتماع في جحر تحت الأ ر�ض ،وجل�س

�س�أل

كريم جده في �أحد الأ يام« :جدي ،هل لديك ق�صة عن

�أفرادها متقاربين من بع�ضهم بع�ضا ً طلبا ً للدفء.

عيد الميالد لمجموعة الح�شرات الأ �صدقاء؟».

«�أعتقد ذلك ،لنرَ كتاب الق�ص�ص ،هل يمكنك �أن تح�ضره لي؟»
«طبعا! ً» �صاح كريم وهو يقفز الأ دراج باحثا ً عن كتاب ق�ص�ص جده
المف�ضل .عاد بالكتاب وجل�س قرب جده متلهفا ً ل�سماع ق�صة
ما.
قال الجد وهو يبت�سم�« :آه ،ها هي ،ا�سم الق�صة بهجة عيد
الميالد» وبد أ� القراءة....
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تم بد أا جوهر بالحديث« :لقد كنت اأفكر كم
من الجميل اأن ن�سنع �سيئا ً لجيراننا بمنا�سبة عيد
الميالد».
�ساحت لونا« :يبدو الأ مر ممتعا ً!»
�ساأل زين « :ما الذي تفكرون به؟».
اأجاب جوهر« :ل�ست متاأكدا ً بعد ،فاأنا
لم اأفكر ب�سيء ،ولهذا طلبت منكم
المجيء حتى نتحدث بالأ مر،
هل لد iاأحدكم اأية فكرة؟».

قالت بانة بعد تفكير« :اإن عيد الميالد

يجب اأن يكون فر�سة للعطاء والتقديم لالآ خرين».
اأجاب لبيب وجيجي« :والغناء اأي�سا ً».

ابت�سم جوهر«:عرفت اأننا �سنح�سل على اأفكار جيدة».

«ما الذي �سنفعله بعد ذلك؟»

�سادت لحظة من ال�سمت ،ثم قال زين« :لقد كنت اأفكر باأن عيد الميالد هو

عيد مولد ال�سيد الم�سي ،íفما الذي يريده منا ال�سيد الم�سي íفي ذكرi
مولده؟»

اقترح جوهر« :ربما علينا اأن ن�ساأله».
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أا ُعجب الآ خرون بالفكرة.
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حنت الح�شرات الثماني

بد أ� زين الغناء ب�صوت مرتع�ش

ر�ؤو�سها و�صلّت ،وعندما انتهت

«�أجمل ليل� ،أعظم ليل .»...توقف قليال ً

عادت للتخطيط من �أجل الإ حتفال

ثم قال« :ال يمكنني المتابعة ف�صوتي

بعيد الميالد مع الجيران.

غير جميل».
قالت له جيجي« :ال ت�ست�سلم
الآ ن ،ثابر على التمرين ،هيا يا لبيب
ان�ضم �إلينا!»
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بد�أت الح�شرات الثالث بالغناء معا ً ،وبعد تجارب عدة ان�سجمت
�أ�صواتها ب�شكل رائع في �أثناء الن�شيد:

يالد
دم
عي جيد
م

�أجمل ليل� ،أعظم ليل
كل �شيء هادئ ،كل �شيء �ساطع
هناك ،حول الأم العذراء والطفل
الطفل المقد�س ،الغ�ض والهادئ
النائم في الرعاية ال�سماوية.

�سالل عيد الميالد جميلة للغاية!»
قال لبيب بفرح �«:أوه� ،إن ِ
�أ�ضاف زين�« ،إنها حقا ً كذلك!»
�صف من ال�سالل المليئة بالهدايا
ّ
كان يوجد على الأ ر�ض
والأ طعمة اللذيذة والمزينة ب�أوراق �شجر الآ �س البري وثمار التوت.
قال جوهر وهو ينظر من مكانه حيث كان يكتب« :كل واحد منا قد
عمل بجد ،وال�سالل جميلة فعال ً».
قالت بانة« :ما الذي تفعله يا جوهر؟»
«�إنني �أ�صنع قائمة بعائالت الح�شرات المجاورة لنوزع عليها ال�سالل».

�صاحت لونا وهي ت�صفق مع الآ خرين بحما�سة �شديدة «:هذا رائع».




و�ساألت لونا« :كم عائلة
لدينا؟»

م�سى الأ �سدقاء
على الثلج الذي كان

«قُرابة اثنتي ع�سرة عائلة».

ين�سحق تحت اأقدامهم،

«هذا يعني باأننا �سنعنا عددا ً

و�سقطت عليهم ندف

كافيا ً »،اأ�سافت جيجي وهي تعد

الثلج من ال�سماء وهم

ال�سالل« ،بقي لدينا �سلتان فقط

يغنون«:لي�سعد العالم ،ولد

لننتهي».

الم�سي»...í

«اأنا �سعيدة اأننا تمكنا من الإ نجاز

و�سلوااإلىمنزلال�سيد

في الوقت المحدد »،قالت بانة.

وال�سيدة خنف�ساء،

«اإنها ليلة الميالد وباإمكاننا توزيع

حياهم جوهر قائال ً« :م�ساء

ال�سالل اليوم »،اأجاب لبيب.

الخير �سيدي ،م�ساء

�ساح زين« :اإنني متحم�ض

الخير �سيدتي».

جدا ً ،ول اأ�ستطيع الإ نتظار .لنبد أا

«م�ساء الخير يا جوهر،

العمل!»

عيد ميالد مجيد لكم

فكر

جوهر

بخطة:

«ما راأيكم اأن ننهي ال�سلتين

جميعا ً!»
اأ�سافت ال�سيدة

الباقيتين ،عندها ن�سب íجاهزين

خنف�ساء« :عيد ميالد

لبدء الزيارات؟»

مجيد ،ما الذي اأتى بكم؟ »

«فكرة جيدة� »،ساح الجميع
وبداأوا بالعمل معا ً.
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ردت لونا« :اأردنا اأن نقدم لكم �سيئا ً مميزا ً في عيد

الميالد ،اأح�سرنا �سلة العيد ،و�سنغني لكم اأغنية عيد

الميالد اإن رغبتم».

قالت ال�سيدة« :كم هذا رائع ،اإن هذا لطف كبير منكم».

اأ�ساف ال�سيد« :نرغب حقا ً اأن ن�سمعكم ».هز طفالهما ال�سغيران

راأ�سيهما موافقين.

بد أا زين الغناء« :اأجمل ليل ،اأعظم ليل »،وان�سم الآ خرون اإليه بمن

فيهم ال�سيد وال�سيدة خنف�ساء.

عندما انتهت الأ غنية ،عانقتهم ال�سيدة و�سكرتهم على الزيارة «لقد

�ساعدتمونا على ق�ساء عيد ميالد مميز».

رد الأ �سدقاء« :عيد ميالد مجيد» وهم ينتقلون اإلى محطتهم التالية،
وا�ستمروا في الزيارات طوال الليل ،نا�سرين الفرح وال�سعادة حيثما ذهبوا
ورا�سمين الإ بت�سامة على وجوه من قابلوهم .وفي اآخر الليل تمنى الأ �سدقاء
لبع�سهم بع�سا ً ليلة �سعيدة قبل اأن ينطلق كل منهم اإلى منزله.
قالت بانة « :لقد كان اأف�سل عيد ميالد على الإ طالق».
اأجاب الآ خرون موافقين« :بالتاأكيد!»
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قال
كريم
لجده عندما
انتهت الق�سة:
بلي≠
ى
إال كريم
من

«اأردت اأن اأقوم ب�سيء
كهذا في عيد الميالد ،لكن
هل يمكنني ذلك».
«�سوؤال جيد ،ربما يمكنك اأن تفعل
�سيئا ً ل�سديقك بلي≠ في الجوار،
اأو اأن تقدم بطاقة معايدة لأ قربائك،
وهنا∑ الكثير من الأ �سياء التي يمكن اأن ن�سنعها
لالآ خرين .يمكنك اأن ت�ساأل الله الم�ساعدة
ليريك ما يمكن اأن تفعله من اأجل الآ خرين ،اأنا

كان هذا العيد هو
الأ جمل بالن�سبة لكريم،
لأ نه قام بما اأراده منه
ال�سيد الم�سي íفي عيد
ميالده ،لقد فكر كريم
بالآ خرين وكيف يجعلهم
�سعداء.

واثق اأنه �سيمد∑ باأفكار جيدة».
«�ساأفعل ذلك »،حنى كريم راأ�سه لي�سلي.
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الخال�سة :اأف�سل هدية يمكن اأن تقدمها لالآ خرين
في عيد الميالد المجيد هي المحبة واللطف ،فعندما
تجعل الآ خرين �سعداء ،ت�سعد الله اأي�سا.

