يف قرية نائية تقبع بني جبال الأطل�س ،بعيدا عن املدينة
ومباهجها واحلا�ضرة و�صخبها ،خرجت �إيطو ذات الثمان �سنوات
من كوخ �صغري ،ت�آكلت جوانبه بفعل احلر و القر ،جتهز حمارا هزيال
و�ضعت على ظهره عددا من (البيدوات) ب�أحجام خمتلفة ،و�ألقت
عليها غطاء قدميا يحميها من برودة �صباح �أحد �أيام دجنرب،

ف�ساقت احلمار �أمامها ،وانطلقت خلفه جتر قدميها ال�صغريتني
يلفها نعالن من البال�ستيك ،ال يقيانها من �شيء البتة �سارت وراء
احلمار متوجهة �إىل النبع الذي يبعد عن كوخها بحوايل ثمان كيلو
مرتات.

ويف طريقها �إىل العني تعرت�ضها عقبات كثرية �صعاب وحفر
ومرتفعات .تهبط �أحيانا وت�صعد �أحيانا ،واحلمار ي�صارع كل ذلك وهو
ينوء ب�أحماله يف الذهاب والإياب،

و�أحيانا �أخرى تعرت�ض �سبيلها
بع�ض الكالب ال�ضالة �أو خنازير
برية �أو غريها .

كانت �إيطو تقطع هذه الأهوال وهي ال ترى �سوى �صورة �أمها
املقعدة يف قعر الكوخ ،تنتظر ق�سطا من املاء تروي به عط�شها
وتتو�ض�أ بالباقي لت�ؤدي �صالتها .و�صورة �إخوتها ال�صغار  ،الذين
مازالوا يغطون يف نومهم ،يف انتظار عودة �إيطو واملاء معها،
لتح�ضر لهم وجبة الفطور ،ومتدهم بقليل من املاء ،يغ�سلون به
وجوههم.

�سارت �إيطو وقتا طويال يف طريقها �إىل النبع ،وكان عليها �أن متر
عرب القنطرة امل�ؤدية �إىل �أطراف املدينة ،فالتقت ببع�ض الفتيات
اللواتي يحملن حقائبهن ،قا�صدات املدر�سة ،بذلهن نظيفة وهن
يتبادلن ال�ضحكات.

فلما �صارت �إيطو على مقربة منهن ،بادرتهن �إحداهن
بال�س�ؤال :
�صباح اخلري فني غادية ؟
 غادية ن�سكي املاء من العني -على النبوري؟

امي
	�أنا �ساكنة بعيدة  ،وما عندنا�ش املاء ومعاي ُِّّ
واخوتي بثالثة
	�أنت مازلت �صغرية ؟	ال �أنا الكبرية يف ُّاخوتي
فالتفتت التلميذة نحو �صديقتها قائلة:
ونحن ال نكلف �أنف�سنا عناء يف احل�صول على املاء .
وتوجهت التلميذة نحو �إيطو قائلة:
 وفني غادي تعمري املاء؟ -يف هذه البيدوات

 و�شحال من يوم غادي يكفاهم هذا املاء؟ ثالثة �أيام وغادي نرجع ثاين ن�سكي من العني ثالثة �أيام بهذه البيدوات؟فتوجهت التلميذة من جديد نحو �صديقتها
 �أ�سمعت؟ ب�ضع بيدوات من املاء ل�ستة �أفراد طوال ثالثة �أيام؟ فردت ال�صديقة منده�شة هل يعقل �أن يوجد �أنا�س يعي�شون بهذا القدر ال�ضئيل مناملاء؟ ونحن يف بيوتنا ال نقيم �أدنى اعتبار لهذه النعمة الإلهية.

فتدخلت ثالثة وقالت.
 بل هناك �أنا�س �آخرون ي�صرفون كما هائال يف املاء �سواء منالغ�سيل �أو الطبخ ...ويف م�آرب �أخرى ،غري ذات فائدة �أحيانا
فردت الأوىل :
 �أال ترين معي �أن �إيطو ت�ستحق �أن تكون در�سا مفيدا جدا يفاحلفاظ على املاء؟ �س�أقرتح ذلك على الأ�ستاذ.
فقالت الثانية:
 �إذا مل نحافظ على املاء ونح�سن الت�صرف فيه ،ف�إننا حقا  ،يف يوممن الأيام ،بدل �أن نذهب �إىل املدر�سة – كما اليوم� -سنذهب �إىل
جلب املاء من النبع ك�إيطو.
وكانت الفتاة الرابعة واجمة تتابع حوار زميالتها دون �أن تنطق بكلمة
ففاج�أتها زميلتها بال�س�ؤال
 و�أنت ما ر�أيك يف ما ترين؟فردت:
� -إنني خجولة جدا من نف�سي ،لأنني �أنا وحدي فقط

ا�ستهلك من املاء يف اليوم الواحد �أ�ضعاف ما جتلبه
�إيطو لعائلتها يف ثالثة �أيام ،لذلك ال �أ�ستطيع الكالم .
وعند مفرتق الطرق تابعت �إيطو طريقها وراء حمار
ا�ستوعب �أم ال ي�ستوعب ما دار حوله لكنه ما�ض يف
طريقه وتابعت الفتيات طريقهن �إىل املدر�سة وهن
ي�ستعني �إيطو بنظرات حتمل من الإعجاب واالحرتام،
واال�شفاق ماال عهد لهن به.

ملا دخلت الق�سم،
حكني للأ�ستاذ مادار
بينهن وبني �إيطو،
فاقرتحت عليه
درا�سة مو�ضوع
دور املاء
يف حياتنا
اليومية،
وكانت �إيطو
حا�ضرة بينهن
–يف غيابها -لأنها
كانت ال�شرارة التي �أوقدت يف نفو�سهن
ونفو�س زميالتهن يف املدر�سة قيمة املاء يف
حياتنا اليومية وتغريت �سلوكات الفتيات يف
عالقتهن باملاء.

وبقيت
�إيطو
حا�ضرة يف ذهن
كل واحدة منهن �إىل
درجة �أن الواحدة منهن ما �أن
تقدم على ا�ستعمال املاء
حتى تقف �صورة �إيطو �أمامها
فتح�سب �ألف ح�ساب مبا
�ستفعله بذلك املاء حتى ال
تكون هي �إيطو.

