
نهض جمال باكرا

كعادته مستعدا للذهاب

إلى المدرسة و قد

كان ذهنه منشغال

بحالة الطقس فقد

تميز بتواتر و

تكرر هطول المطر

على آمتداد أيام

فتارة تسطع الشمس

و تارة أخرى يتراكم

السحاب و تمطر

و قد كان جمال

مترددا هل يحمل

معه المطرية أم ال

فحدق من الشرفة



إلى السماء فالحظ

تقشع الغيوم و

بزوغ الشمس

فآثر عدم حمل

المطرية معه

و بينما كان في

طريق العودة من

المدرسة الحظ بداية

تراكم الغيوم و هبوب

رياح باردة و فجأة

بدأ تهاطل المطر

فسارع جمال راكضا

نحو المنزل و

لكن رغم محاوالته

تجنب المطر إال

أنه قد إبتل بالكامل



و عند وصوله سارع

إلى تغيير مالبسه

و آحتساء حساء الخضر

الساخن الذي قدمته له

والدته حتى ال

يصاب بالزكام

و في العشية توجه

جمال نحو منزل

جده نبهان ساردا

عليه كيف نالت

منه مياه المطر

قائال لقد إعتقدت

يا جدي أن السماء

سوف لن تمطر لذلك

قررت عدم أخذ

المطرية معي فقد



الحظت آنقشاع السحب

و لكن عاود المطر

الهطول

تماما كما

حصل في سابق

األيام من هذا

األسبوع فقد تكرر

نزول المطر في

هذه األيام بصفة

متشابهة فأصبحت

تلك االيام متشابهة

و كأنها نسخ متطابقة

فمرة تسطع الشمس

و تارة تهطل المطر

فأجاب الجد إن

هطول المطر يا



جمال أمر قد يتكرر

في كل حين

و

حتى اإلعتماد على التوقعات

و المؤشرات الجوية

يبقى أمرا نسبيا

و غير حاسم فذلك

األمر ليس بأيدينا

وآعلم يا جمال

أن هطول المطر

آية من آيات ا�

سبحانه و هي تتكرر

بآستمرار

وتكررها

ذاك جعلها أمرا

مألوفا دارجا عند



الكثير من الناس

حتى أصبحت نسخا

متكررة مألوفة

ال

يتوقفون عندها بالتأمل

و النظر و التفكر

فأن يكون هطول

المطر حادثا متكررا

منسوخا مألوفا بكيفية

أن النسخة الماضية

تشبه النسخة الحاضرة

أو اآلتية ال ينبغي

أن يجعلنا نغفل

و ننسى التوقف

عندها بالتأمل و

التفكر بالضبط كالليل



و النهار مثال

أرجو أن ال أكون

قد أطلت عليك

يا جمال

فأجاب جمال

بالعكس يا جدي

إن حديثك ممتع

و مفيد

فما يتكرر

نسخا متشابهة يصبح

مؤلوفا لدينا و

يجعلنا ننسى التفكر

فيه و علينا أن

نتنبه إلى ذلك

ثم

قال الجد نبهان



إسمح لي يا جمال

لحظات و يكون

كوب عصير الغالل

الممزوج باللبن الساخن

جاهزا

فقال جمال

شكرا يا جدي




