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 : االسم و اللّقب 

  

  :لنّصا

  مشـــروع سالـــم

  

  .لتستقّر بين أهلك أحمد الّله أّنك أنهيت دراستك بخير! بنّييمنت عودتك يا : قالت األّم       

اآلن سي سالم بحياتنا؟ و ما  ؟ أجاّدة أنت أم هازلة؟ فهل يرضى ماذا تقولين يا امرأة: رّد األب

  عساه يفعل في هذه األراضي المّيتة و الّرمال الّسافية و تحت الشمس المحرقة؟

نها يالّناظر ببسات سأبقى بأرضنا ُأعّمرها و أحييها و سأحّولها إلى جّنات يانعة ُتفرح: أجاب سالم

  .الغّناء و أزهارها الفّواحة و مراعيها الخضراء

فمن تحليل الّتربة و دراستها إلى . خطوة خطوة و بحماس بالغ و شرع سالم في تنفيذ مخّططه

تمهيد األرض و تسويتها و تحديد مواقع غراسة األشجار و من زراعة الحبوب و البقول الجاّفة 

  .بالتداول إلى بناء حظيرة المواشي و إقامة المدجنة

و آاد يمنى بالفشل  ّثر المشروعالجفاف األرض و تع الّسماء أمسكت على األمطار فأصابلكّن 

   فالتجأ سالم إلى البنك حيث أدلى بشهادته في العلوم الفالحّية ضمن ملّف فتحّصل على قرض 

و هو في  .آان أبعد مّما توّقعو حفر البئر رغم المشاّق التي آادت تبلغ به حّد اليأس ألّن الماء 

م فهم يشّكون في قدرته على آّل ذلك محّل التعاليق المختلفة و مدار حديث الجميع في جلساته

إنجاح المشروع وقد نصحه بعضهم بالعدول عنه خشية اإلفالس لكّن سالما لم يأبه لذلك وواجه 

        آّل العراقيل و الّتعاليق بصبر و ثقة في الّنفس و شيئا فشيئا تحّولت أحاديث الشّك

  .و االنتقاد إلى أحاديث استحسان و إعجاب

  "مولد قرية"عن قّصة                                                                                        
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