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"1"  

 مـــامــــا

 
 

التقى فرخا دجاجة، في باحة أمام القن، وراحا 
يلعبان سوية. وفجأة أبصرا قطة، تقبل مسرعة 

 نحوهما.
 صاح األول: "ماما".

 وتمتم الثاني مذهواًل: "ماما!".
وكالسههههههلم أقبلا ال جاجة، وق  تملغلا ال  هههههه ، 

 وتص ت للقطة، وأجبرتلا على الفرار.
 ما".أسرع األول إلى ال جاجة، يصيح فرحًا: "ما
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ووقف الثاني مذهواًل، فلو لم يعرف إلى اآلن ما 
تعنيه كلمة "ماما". وكيف يعرف ذلك، وق  فقس منذ 

 ثالثة أيام فقط، في مفرخة كلربائية؟
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"2" 

 األسد العجوز

 
 

ضعف أس ، وتق م به العمر، حتى عجز عن 
 الصي ، وأضّر به الجوع.

بقايا وذات يوم، مّر ب هههههههههههههههب  عجو ، يأ ل من 
فريسهههة، عافلا أسههه  فتّي. فنهر إليه ال هههب  العجو ، 

 وقال: "تف ل يا موالي، الطعام وفير".
وتوقف األسهههههههههههه  لحهة، ورمو ال ههههههههههههب  العجو  
ب  ههههههههه  ماهههههههههوا بالمرارة. فأ ر  ال هههههههههب  العجو  
برأسه، وقال: "آسف، يا موالي، ظننا أن بك حاجة 

 إلى بعض الطعام".
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تحاماًل على ورف  األس  العجو  رأسه، وم ى م
 نفسه، من غير أن يلتفا إلى شيء.
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"3" 

 أعرتف.. ال أعرتف

 
 

مسهههههههحينة الحمامة، سهههههههتحزن كثيرًا، حين تعلم أّن 
إح ى بيوضهههههههههلا ق  سهههههههههقطا من الع  وانغسهههههههههرت. 
سهههههههههههههههأعترف بأنني السهههههههههههههههب ، لغنلا ق  ال تتفلمني، 
وتاحوني ألمي، و.. ال، لن أعترف، سأقول للا: إن 

من الع ، و.. ال.. لن تصههههههههههههه   هذا،  الريح دفعتلا
سهههأقول للا: إن البلبل هو..، لن تصههه   هذا أي هههًا، 
إن البلبل معروف بل وئه، وتصهههرفه العاقل. وج تلا، 
سههههههههههههههههأقول للهها: إنههه ال راا، نعم ال راا، إن الجمي  
يعرفون أنهههه عههه واني.. ومورا.. و.. آ .. لن أ ون 
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. يا عن ئذ عصهههههههههفورًا صههههههههه يرًا، بل غرابًا، وأي غراا
للف هههههههههههههول اللعين، لق  أردت أن أتفح  البي هههههههههههههة، 
وأحت هههههههههههههههنلهها، فههانزلقهها مني، و.. ف عترف.. لعلي 

 أبقى عصفورًا.
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"4" 

 دّج العواصـف

 
 

مثلما يعوي قطي  من الذئاا، راحا العاصههههههههههههفة 
تعوي. وقب  العصههههههفور الصهههههه ير مرتجفًا تحا جناح 

 أمه.
 وارتف  خالل العهههاصهههههههههههههههفهههة ت ريههه   هههائر، فهههأ هههل
العصهههههههههفور الصههههههههه ير برأسهههههههههه، من تحا جناح أمه، 

 وقال: "ماما، اسمعي، هناك  ائر ي رد".
فقالا األم: "هذا دّج العواصهههههههههف، وت ري   يرتف  

  لما ارتف  عواء العاصفة".
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فورج العصههههههفور الصهههههه ير من تحا جناح أمه، 
وأصههههههههههههههه ى إلى ت ريههههه  الههههه ّج مليهههههًا، ثم قهههههال: "لتعو  

ما دام بيننا مثل هذا.. العاصفة، فلن يويفنا عواؤها، 
 ال ّج".
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"5" 

 مبن يلوذ الكتكوت؟

 
 

 ان صهههههههههههههوصهههههههههههههو وبطبط وكتغوت يلعبون قرا 
 شا ئ النلر، حين فاجأتلم األفعى.
 فطار صوصو، والذ بأقرا شجرة.
 وأسرع بطبط، والذ بماء النلر.

 وبقي كتغوت وح  ، وصاح مست يثًا: "النج ة".
عًا، وق  أشههههههههههههههرع وعلى الفور، أقبل القنفذ مسههههههههههههههر 

 أشوا ه الحادة.
ومهها إن رأتههه األفعى حتى تركهها كتغوت والذت 
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 بالفرار.
وعن ئذ نزل صهههوصهههو عن الاهههجرة، وخرج بطبط 

 من النلر، وتق ما خجلين من كتغوت.
وغمز كتغوت للقنفهههذ، ثم قهههال: "ال عليحمههها، فقههه  
الذ أح كما بالاههههههههجرة، والذ اآلخر بالنلر، أما أنا فق  

 القنفذ".لذت بص يقي.. 
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"6" 

 املــلك والبــلبـــل

 
 

 أمر الملك حرسه: "هاتوا البلبل".
 فأسرع الحرس، وجاؤوا بالبلبل.

واسههههت عى الملك الصههههائ:، وأمر : "اصههههن  قفصههههًا 
 من ذه ".

 فصن  الصائ: القف ، وق مه للملك.
 وأمر الملك و ير : "ض  البلبل داخل القف ".

 موالي". وانحنى الو ير، وقال: "أمر
 ثم وض  البلبل داخل القف .
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عن ئذ وقف الملك وسههههههط حاشههههههيته، وأمر البلبل: 
 "غرد".

وكم كانا دهاهههههههههة الملك عهيمة، عن ما لم ينفذ 
 البلبل األمر، وظّل صامتًا داخل القف .
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"7" 

 وللبلبل أيضًا فائدته

 
 

 لمهها رأى البلبههل كههائنههًا مفيهه ًا، تههذكر أنههه كههائن ال 
 فيه.فائ ة 

وذات يوم، وقف حزينًا على غصههن شههجرة، وب أ 
يهه ههرد. وحههيههن انههتههلههى مههن تهه ههريههههههه  ، رأى األرنههههههه ، 

 والسنجاا، والقنفذ، يص ون إليه.
 قال األرن : "ما أجمل صوتك".

 وقال السنجاا: "لق  أفرحنا ت ري ك".
وقههال القنفههذ: "أرجوك يهها صهههههههههههههههه يقي، غرد ثههانيههة 
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 وأفرحنا".
يعرف فههائهه تههه. وفتح وفرح البلبههل، فلهها هو أخيرًا 

 فمه، وأخذ ي رد من ج ي .
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"8" 

 جمــرد حـكايـــــة

 
جلسا النمالت الص يرات في ضوء القمر 

 يستمعن إلى صرصار ي ني.
 تنل ت نميلة، وقالا: "يا ل غنية الحزينة".
 ونلرها نميل قائاًل: "اسحتي، دعينا نسم ".
 وتمتما نملة: "لعله ي ني الصيف الراحل".

وتملمهههل نميهههل متهههذمرًا، ورفعههها نملهههة رأسهههههههههههههههلههها، 
وقالا: "هناك ححاية تقول، إن الصههههههرصههههههار لجأ في 
 ليلة شتاء باردة إلى نملة، فلم تفتح له الباا، و..".
وبصوت واح ، صاحا أ ثر من نملة: "هذ  

  ححاية ال أ ثر..".
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- 24 - 

 
 

"9" 

 العصفور والغراب

 
 

ًا عنه. احتل ال راا ع  العصهفور، و رد  بعي 
وم ههى العصههفور حزينًا، منغسههرًا، يبحك عن محان، 

 يبني فيه عاه.
ورآ  البلبل، وعرف باألمر، فقال: "أنا موطئ، 

 ليس الحل أن تبني عاًا ج ي ًا".
وأدرك العصهههههههههههههههفور ما يرمي إليه، فتنل ، وقال: 
"من الصههههههههع  أن أسههههههههتعي  عاههههههههي، إن ال راا أقوى 

 مني".
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عصهههافير أقوى من  فرد البلبل قائاًل: "لغن عاهههرة

 ال راا".
في اليوم التهههالي، فوجئ ال راا بهههأ ثر من م هههة 
عصهههههههفور.. ينق هههههههون عليه، فترك ع  العصهههههههفور، 

 وولى هاربًا.
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"10" 

 الشــــبل والضبـــــع

 
 

عاد الاههبل، قبيل المسههاء، من جولته في ال ابة، 
والحها اللبوة جرحًا ينز دمًا، فو  وجنته. فتفحصا 

وقهههالههها: "يبههه و أنهههك تقهههاتلههها مرة أخرى، يههها الجرح، 
 بني".

فرد الاهههههههههبل متفاخرًا: "قاتلا ضهههههههههبعًا أ بر مني، 
 وأثونته بالجراح".

ومسههههههههحا اللبوة ال ماء من حول جرحه، وقالا: 
"سههههههيفرح أبوك، إذا عرف أنك قاتلا ال ههههههب  لسههههههب  

 يوج  القتال".
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وقال الابل بحماسة: "قاتلته ألنه أراد أن يستأثر 
 ار وحاي، تركلا أح  األسود".ببقايا حم

فأشهههههههههههههاحا اللبوة عنه بوجللا، وقالا: "لن يفرح 
 أبوك إذن".
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"11" 

 قائدة الســـرب

 
 

حطههها البطهههة، فو  البحيرة، قلقهههة، ومعلههها حّط 
سهههههههههههههههرا البط. وانلمك البط في البحك عن الطعام، 
بينمهها اتجلهها البطههة نحو الاهههههههههههههههها ئ. ورأتلهها البطههة 

 إثرها.العجو ، فأسرعا في 
ووقفهههههها البطههههههة، فو  مرتف ، تتلفهههههها حوللهههههها. 
واقتربههها البطهههة العجو  منلههها، وقهههالههها: "لم أر  ههههذ  

 البحيرة في  ريقنا، من قبل".
فردت البطههة قههائلههة: "إنلهها بحيرة اصهههههههههههههههطنههاعيههة، 

 ويب و أنلا أنا ا ح يثًا".
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وتنلهههه ت البطههههة العجو  بههههارتيههههاح، وقههههالهههها: "ال 
 عزيزتي".تقلقي إذن، نحن على الطريو يا 

فقهههالههها البطهههة: "لن أقلو كثيرًا لو كنههها وحههه ي، 
إنني أقود السههههههرا، وعلّي أن أصههههههل به، في سههههههالم، 

 إلى بالد الامس".
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"12" 

 شــــجرة اللـــوز

 
 

حاول السنجاا العجو ،  وال سنين ع ي ة، أن 
 ينسى شجرة اللو ، لغن بال ج وى.

قائاًل: ولجأ أخيرًا إلى صههههههههههههههه يقه القن س، ورجا  
"من ف ههههههههههههههلك، يا صهههههههههههههه يقي، اقط  هذ  الاههههههههههههههجرة، 

 وخلصني منلا".
ونهر القن س إليه مسهههههههت ربًا، فأ ر  السهههههههنجاا 
العجو  رأسهههه، ولم يقل شهههي ًا. وماذا يقول، وق  سهههر  
بذرتلا في شبابه من أح  السناج ، وخبأها في حفرة 
نسهههههههههههههههي محهههانلههها، فنبتههها م  الربي ، وراحههها تغبر.. 
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 وتغبر.. وتغبر؟
القن س أسههههههههههههههنانه القوية بالاههههههههههههههجرة، حتى  وعمل

 قطعلا، وألقاها جثة هام ة على األرض.
لم ياهههههههعر السهههههههنجاا العجو  بالراحة، ويب و أنه 
لن ياعر بالراحة أب ًا، فق  ظلا شجرة اللو  حية في 
 داخله، وظلا م  الزمن تغبر.. وتغبر.. وتغبر.
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"13" 

 دمــوع الفــــرح

 
 

العصهههههههههههههههفورة بههههالهههه موع، حين رأت ابتلهههها عينهههها 
بي تلا، األولى تفقس. وأ ل العصفور من البي ة، 
 وتطل  إلى أمه، و قز  قائاًل: "ما األمر، يا ماما؟".
وابتسهههههههههههههههما العصهههههههههههههههفورة فرحة، وقالا من بين 
دموعلههههها: "ههههههذ  دموع الفرح، يههههها بنّي، إنني فرحهههههة 

 بمول ك".
وهنا رأى العصههههههههههههههفور الصهههههههههههههه ير قطرات ل معة 

 يمة، فقال: "ها هي ال يمة أي هههههههههههههههًا تذرف تذرفلا ال
 دموع الفرح".
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ف ههمته أمه ضههاححة إلى صهه رها، وقالا: "أنا 
محو، يههههها بني، فلي فرحهههههة بهههههيالف األ ههههههار، التي 

 ول ت ح يثًا في ال ابة".
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"14" 

 الســـنونو والعنقـــاء

 
 

أقبل السهههههههههههههنونو على أمه مرة، وقال: "ماما، أري  
 أن أرى العنقاء".

وابتسههههما أمه، وقالا: "هذا ما أردته أنا أي ههههًا، 
 عن ما كنا في عمرك".

 فتساءل السنونو: "ورأيتلا؟"
وردت أمه قائلة: "ابحك أنا عنلا، لعلك تراها، 

 أو ترى ما هو أهم منلا".
وم ى السنونو محلقًا، يبحك عن العنقاء، فو  
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السهههههههههلول.. والتالل.. والجبال.. وال ابات.. والم ن.. 
أشهههههههههههههههلر، عاد إلى أمه، فسهههههههههههههههألته: "هل رأيا  وبع 

 العنقاء، يا بني؟"
ورد السهههنونو مبتسهههمًا: "رأيا ما هو أهم منلا، يا 

 ماما، رأيا العالم".
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"15" 

 البلبــل والــحدأة

 
 

بنى البلبل عاه بين أغصان شجرة  يتون، تطل 
 على مسحن الول .

وذات مسهههههاء، سهههههم  البلبل الول  الصههههه ير يقول 
 ألمه: "ماما، سحن بلبل شجرة الزيتون منذ أيام".

فقههالهها األم مسهههههههههههههههت ربههة: "بلبههل، يهها للعجهه ، لم 
 أسمعه ي رد، ولو مرة واح ة".

ورد الول  الصههههههههههههه ير قائاًل: "قال لي إنه ال ي رد 
 خوفًا من الح أة".
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فلزت األم رأسهههلا، وقالا: "البلبل الذي ال ي رد، 
 يا بني، ليس ببلبل".

الليل، سههم  الول  الصهه ير البلبل ي رد وفي أول 
بههأعلى صهههههههههههههههوتههه. فههأسهههههههههههههههرع إلى أمههه، وقههال: "مههامهها، 

 اسمعي، البلبل ي رد".
فهابتسهههههههههههههههمها األم، وقهالها: "آ ، اآلن تهأ ه ت أنهه 

 بلبل.. بلبل حقيقي".
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"16" 

 عفوًا ماما

 
 

جلسههههههههههههههها أنثى الطائر المقل ، في  رف الع ، 
على شههههههجرة  تصهههههه ي إلى مجموعة من البالبل، ت رد

قريبة. وتمنا لو أن صهههههههههه يرها معلا، ليصهههههههههه ي هو 
 اآلخر إلى البالبل، ويتعلم ت ري ها.

ومن محان قري ، ارتف  فجأة صهههههههههوت يصهههههههههيح: 
 هو.. هو.. اوو".

 وهبا البالبل متصارخة: "البومة".
 وهههههزت أنههههثههههى الههههطهههههههائههههر الههههمههههقههههلههههههه  رأسههههههههههههههههههلههههههها، 
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 دون أن تههتههحههرك مههن مههحهههههههانههلههههههها، ثههم صهههههههههههههههههههههاحههههههها: 
 "."تعال يا ص يري، تعال

وأقبل ص يرها ضاححًا، لغنه كّف عن ال حك، 
حين وج  أمه عابسة. فحط إلى جانبلا، وقال: "يب و 
أنني أخطههأت، عفوًا مههامهها، لن أقلهه  صهههههههههههههههوت البومههة 

 ثانية".
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"17" 

 فراء دبدوب

 
مالا الاههمس للم ي ، ودب وا ما  ال يتلغأ في 
لل العودة إلى البيا. ال ب  أن أمه سهههههههههههههتعاقبه، فق  تب

فراؤ ، وتلوث بههاألوحههال. لتعههاقبههه أمههه، نعم، لتعههاقبههه، 
لو أن الوطههههأ خطههههأ . لقهههه  سهههههههههههههههقط أرنوا في حفرة 
موحلة، وكاد أن يوتنو، فمّ  ي يه نحو ، واحت هههههههنه، 

 و.. وتلوث فراؤ .
وحّك دب وا خطا ، سههههههيصههههههارح أمه بالحقيقة، ق  
تعفو عنه، وق .. ومن بعي ، رأى أم أرنوا تح ث أمه. 

نا سهههههههههههههههاعة العقاا، ولغن ما إن رأته أمه، آ  لق  حا
حتى فتحا لهه ذراعيلا، واحت نته، رغم فرائه الملوث، 

 وقالا ملللة: "أهاًل ب ب وبي البطل".
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"18" 

 لنكن أصدقاء

 
 

فوج ا العصافير، ذات يوم، بحائن غري ، 
 شائك، ي خل البستان، الذي تعي  فيه.
التوت. ثم تلفا وتوقف هذا الغائن، قرا شهههههجرة 
 حوله، وقال: "سأبني بيتي هنا".

والتما العصهههههههههافير حولههههههههههههههههههههههههه، تح   إليه قلقة، 
حائرة. فابتسهههههههم الغائن ال ري ، وقال: "أنا قنفذ، لنغن 

 أص قاء، ما رأيحم؟".
والذت العصهههههافير بالصهههههما، فقال القنفذ: "أنا يا 



- 43 - 

أص قائي، حيوان لبون، أقتات على الف ران والجرذان 
 و..".واألفاعي 

وهنا، وبصههوت واح ، صههاحا العصههافير: "أهاًل 
 بك".
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"19" 

 أبناء البيضة

 
 

انقض الثعل  مرة على حمامة، وكاد أن يمسهههههك 
بلا، لو لم ير  ال ههههههههف ع، ويصههههههههيح بالحمامة محذرًا: 

 "أيتلا الحمامة، اهربي، جاء الثعل ".
وهبهها الحمههامههة هههاربههة، ووقفهها فو  الاهههههههههههههههجرة 

اًل: "أنتم، يا أبناء البي ههههة، كلغم فصههههاح الثعل  منفع
 جبناء".

فردت الحمامة قائلة: "لغن النسهههههههههههههههر والصهههههههههههههههقر 
 والنعامة من البي ة".



- 45 - 

 وقال ال ف ع: "وكذلك ال يناصور".
 فصاح الثعل : "ال يناصور انقرض".
 وقال ال ف ع: ها هو ابن عمه قادم".

واناههههو النلر عن فم ضههههوم، أسههههنانه كالوناجر. 
يلوذ بههههههالفرار: "يهههههها ويلتي، فصهههههههههههههههر  الثعلهههههه ، وهو 

 التمساح".
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"20" 

 العصفور الصغري والسلحفاة

 
 

منذ أيام، تعلم العصههفور الصهه ير الطيران، وراح 
 يورج وح  ، ويطير فرحًا بين األشجار.

وذات يوم، رأى سهههههههلحفاة صههههههه يرة، تسهههههههير ببطء 
فو  شهههها ئ البحيرة. فأسههههرع يرفرف حوللا قائاًل: "يا 

طيء، عاجز، م هههههههحك، انهري إلي، لك  من كائن ب
إنني أسير، وأ ير، و.. ملاًل، ال تنزلي إلى البحيرة، 

 ملاًل، ملاًل، ست رقين".
لم تلتفا السههههههههههههلحفاة الصهههههههههههه يرة إليه، وم هههههههههههها 
ت وص نحو األعما ، حتى اختفا. فوقف العصفور 
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الصههه ير فو  إح ى األشهههجار، المطلة على البحيرة، 
ذ  السهههههههههههههلحفاة تق ر وقال: "يا لحمقي، لم أعرف أن ه

 على ما ال أق ر عليه".
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"21" 

 درس يف مدرسة األرانب

 
 

دف  أرنوا باا م رسهههههههههههههههة األران ، وان ف  إلى 
 ال اخل الهثًا.

فقالا األستاذة أرنبة للتالميذ: "أيلا الص ار، لق  
 ارتغ  أرنوا اآلن ع ة أخطاء، فما هي؟"

 قال أرين : "جاء متأخرًا".
 أرينبة: "ودخل بال إذن".وقالا 

 وقالا أرينبة أخرى: "ولم يقل صباح الوير".
فصههاح أرنوا الهثًا: "ليس هذا وقته.. أصهه وا.. 
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 جاء الثعل ..".
وفي الحههال، لفتههه عههاصهههههههههههههههفههة من ال بههار. وحين 
ه أت العاصفة، لم يج  أرنوا أح ًا حوله، فقال: "لم 
ي عوني أ مل كالمي، نعم، جاء الثعل ، لغن الغل  

 تص ى له، وأجبر  على الفرار".
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"22" 

 النملة الصغرية والعصفور

 
 

توقفا النملة الصههههه يرة، ووضهههههعا حبة الاهههههعير 
 على األرض، وقالا: "آ  تعبا، ف رتح هنا قلياًل".
ورآها العصهههههههههههههههفور، فحط إلى جانبلا، وقال: "ما 

 أ بر حبة الاعير هذ ".
: "سههتفرح فابتسههما النملة الصهه يرة مزهوة، وقالا

 ماما بلا كثيرًا".
وعبس العصهههفور، متهاهرًا بالحزن، وقال: "ابني 
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 الص ير جائ ، ولم أعثر على ما أسحا به جوعه".
الذت النملة الص يرة بالصما لحهة، ثم دفعا 
حبة الاهههههعير نحو العصهههههفور، وقالا: "ال عليك، خذ 

 هذ  الحبة، لعللا تس  بعض جوعه".
يا عزيزتي،  ضهههههحك العصهههههفور، وقال: "أشهههههحرك

إنني أمزح، هيههها، أحملي الحبهههة، وسهههههههههههههههههأرافقهههك حتى 
 البيا".
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"23" 

 شجرية البلوط وندفة الثلج

 
 

تسههههههههههاقط الثل  في ب اية الاههههههههههتاء، فو  أشههههههههههجار 
ال ابة. وحطا ن فة ص يرة على غصن من أغصان 
شجيرة البلوط. وتأوها شجيرة البلوط ساخرة، وقالا: 

 "آ.. ه".
الصههههههههههههههه يرة قائلة: "لو عرفا  ثقلي فردت الن فة 

 الحقيقي لما سورت مني".
وضههههههههححا شههههههههجيرة البلوط، وقالا: "ثقلك! إنني 

 أ اد ال أشعر بلذا.. الثقل".
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فقالا الن فة الصههههه يرة: "ال تتعجلي، سهههههتاهههههعرين 

 به قريبًا".
وضححا شجيرة البلوط ثانية، وقالا: "يب و أنك 

 ال تعرفينني جي ًا، أنا شجيرة البلوط".
و وال سهههههههههاعات، راحا ن ف الثل ، تترا م فو  
شهههجيرة البلوط، حتى أثقلتلا، وأحنا معهم أغصهههانلا 
إلى األرض، ولو لم ت ف  الريح السههههههههههح ، وتاههههههههههر  
الاههههههمس، النسههههههحقا شههههههجيرة البلوط، تحا ثقل ن فة 

 الثل  ورفيقاتلا.
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"24" 

 زهرة بابنج للعصفورة

 
 

الل ايا أ هارًا حّل عي  األم في ال ابة، وانلالا 
 من كل نوع، على األملات.

أه ى الواههههههههههههف أمه ال زالة  هرة نرجس. وأه ى 
الحمل أمه النعجة  هرة قرنفل. وأه ى الاهههههههههههههههبل أمه 

 اللبوة شقيقة حمراء.
أمهها الوقوا  الصههههههههههههههه ير، فقهه  قطف  هرة بههابن ، 
وق ملا ه ية للعصههههههههههههههفورة. فقالا العصههههههههههههههفورة: "أيلا 

 مك، أنا عصفورة".الوقوا ، اه   هذ  الزهرة أل
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ورد الوقوا  الصههههههههههههههه ير قهههائاًل: "أنههها أمي، فقههه  
ح هههنتني بي هههة، ورعيتني صههه يرًا حتى كبرت، هذ  
الزهرة ه ية مني لك، بمناسههههههههههههههبة عي  األم، أرجوك.. 

 خذيلا".
ووسهههههط تصهههههفيو الجمي ، أخذت العصهههههفورة  هرة 

 البابن ، وقالا بفرح: "أشحرك، أشحرك يا بني".
 
 

 
 
 
 
 
من الطيور التي ت ههه  بيوضهههلا في أعاههها  الطيور :  الوقواق

 األخرى، وتترك ص ارها في رعاية الوال ين بالتربية.
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"25" 

 زقـــزق يا عصفــور

 
 

ول  عصفور وكبر في منطقة منعزلة من ال ابة، 
ي لههههه  فيلههههها وجود البالبهههههل. وحين  قز  أول مرة، 

 صمتا البالبل، وق  تملغلا الذهول واالنفعال.
 بلبل: "هذا صوت م اير".قال 

 وأضافا بلبلة: "وقبيح".
 وصاح بلبل فتي: "فليسحا".

والتمّا البالبل حولههههه، وقال أح هم: "أنا تعي  
 بيننا، وعليك أن ت رد مثلما ن رد".
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فرد العصهههفور الصههه ير قائاًل: "لغنغم بالبل، وأنا 
 عصفور".

 واحت  البلبل الفتي، وقال: "اسحا وإال..".
بلبههل عجو ، وقههال: "دعههه يهها بني، عنهه ئههذ تقهه م 

 لصوته جماله، ومن حقه أن يزقز  كما يااء".
والذت البالبل بالصهههههههههههههههما، ثم تفرقا م م مة. 
فابتسههههههم البلبل العجو ، وقال: "صههههههوتك ج ي  عليلا، 

  قز  يا بني،  قز  حتى تعتار على صوتك".
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"26" 

 حفنــــة بـــندق

 
 

بيا، وعلى غير عاد سنجوا عن  المساء إلى ال
عههادتههه، لم يههأت  إال بقليههل من البنهه  . فتطلعهها أمههه 

 إليه، وقالا: "يب و أن البن   ق  قّل في ال ابة".
فرد سههههههههههههنجوا قائاًل: "على العحس، يا ماما، إن 

 األشجار ما  الا ملي ة بالبن  ".
 قالا أمه: "لغن ما أتيا به اليوم قليل ج ًا".

قال: "أعطيا وهرا سنجوا بعينيه من أمه، ثم 
 بع ه لسنجوبة".
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 تساءلا أمه: "أهي مري ة؟".
 فرد سنجوا: "ال".

 وابتسما أمه قائلة: ".. آ  فلما".
وقال سههههههههههنجوا متأت ًا، وق  احمر وجله: "إنلا.. 

 ص يرة".
 فقالا أمه: "هناك م ات الص يرات".

 ووأوأ سنجوا قائاًل: "و.. و.. وضعيفة".
 منلا".وقالا أمه: "وهناك من هي أضعف 

 وتأتأ سنجوا: "إنلا.. إنلا..".
فقهها عتههه أمههه قههائلههة: "إنلهها.. إنلهها مهها يصهههههههههههههههعهه  

 التعبير عنه".
ونهر سهههههههههههههههنجوا إلى أمههههه مههههذهواًل، ولم ينبس 
بحلمة. فابتسهههههههههما أمه وقالا: "حينما كنا في عمر 
سههههههههههههنجوبة ق م لي أبوك حفنة من البن  ، وكانا ألذ 

 حفنة بن   تذوقتلا في حياتي".
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"27" 

 اجلــد الكــبري أرنب

 
 

أقبلهها العمههة دبههة من النلر متعبههة، وتمهه دت في 
ظل شههههههههههههجرة الجو ، وأغم هههههههههههها عينيلا، عللا ت فو 
قلياًل، وترتاح. سمعا أرنوا يتنطط نحوها، فأدركا 
أنههههه لن يهههه علهههها ت فو. وبههههالفعههههل، وقف أرنوا على 
مقربة منلا، وصههههاح: "من الوطأ أن تصهههه قي كل ما 

 ن  شجعان".يقال عن أن األرا
وهملما العمة دبة متهاهرة بالنوم. لغن أرنوا 
تههاب  قههائاًل: "البههارحههة حهه ثتني أمي عن الجهه  الغبير 
أرن  وشهههههههجاعته، وقالا إنني أقرا اخوتي من الج  
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 أرن ".
 وصما أرنوا، ثم تأتأ مرعوبًا: "أيتلا العمة".

وفتحههها العمهههة دبهههة عينيلههها، ثم أغم هههههههههههههههتلمههها، 
 وا، إنه مجرد.. ذئ ".وقالا: "ال توف، يا أرن

وشهههههههههههههههلو أرنوا، ووث  مرعوبًا بين ي ي العمة 
دبة. وقالا العمة وهي ت ال  ضهههههههههححلا: "أنا أعرف 

 ج ك الغبير أرن ، حقًا أنا أقرا إخوتك إليه".
وتههأتههأ أرنوا قههائاًل: "أرجوك.. احميني.. الههذئهه  

 سيأ لني".
فردت العمة دبة قائلة: "ا م ن، لن يأ لك، هذا 

 .ذئ  األرض"
وحه   أرنوا في العمهة دبهة متسههههههههههههههههائاًل فقهالها: 
"انهر إليه، إنه ش ي  الابه بال ب  الص ير، أسنانه 
ص يرة، وأش اقه ضعيفة، ال يأ ل إال النمل األبيض، 

 والحارات، وال ي ان، والثمار".
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ومنهذ ذلهك اليوم، لم تسهههههههههههههههم  العمهة دبهة، أرنوا 
 يتح ث ثانية عن.. الج  الغبير أرن .
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"28" 

 الشجرة الطيبة

 
 

قط  القن س شههجرة، وراح يسههحبلا، ليتم بلا بناء 
سهههههههههه  عبر الج ول. واعترضههههههههههه قاقم عن  الاهههههههههها ئ، 
 فلتف به: "أرجوك ابتع  عن  ريقي، إنني ما ول".
فقهههههال القهههههاقم من غير أن يتحرك من محهههههانهههههه: 

 "ج تك، يا ص يقي، في حاجة".
قاقم: وتوقف القن س، ونهر إليه متسائاًل، فقال ال
 "لي ع و، وأري ك أن تقتله بأسنانك القوية".
 فرد القن س: "أسنانك أي ًا قوية".
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 وقال القاقم: "أسناني ال تؤثر فيه".
 وقال القن س: "ال شك في أن ع وك.. شجرة".

وبح ة قال القاقم: "لق  حما ع وي، رغم أني لم 
 أعادها يومًا".

فقههال: ومرة ثهانيههة نهر القنهه س إليههه متسههههههههههههههههائاًل، 
" ههههاردت أرنبههههًا، أرنبههههًا فتيههههًا، فههههاختبههههأ في حفرة بين 

 جذورها، ولم توبرني عن محانه".
وفي الحال، عاد القن س إلى شهههههههههههههههجرته، وقال: 

 "دعني".
 قال القاقم: "ال توذلني، أنا ص يقي".

فرد القن س، وهو يسهههههح  الاهههههجرة: "هذ  شهههههجرة 
  يبة، وال يمحن أن أقطعلا".

 
 
  



- 68 - 

 
 

"29" 

 السلحفاة ما تتمناه

 
 

جلسهههههها األم أرنبة أمام البيا، تراق  صهههههه يرتلا 
أرنوبة، التي كانا تلع  قرا النلر م  صههههههههههههههه يقتلا 
سههههههههههههلحوفة. وعن  الهلر نادت األم أرنبة صهههههههههههه يرتلا 
 قائلة: "أرنوبة، حان وقا ال  اء، تعالي ارضعي".

وانطلقا أرنوبة إلى أملا، وهي تقول: "سههلحوفة، 
 .انتهريني، سأعود بع  قليل"

لغن سلحوفة لم تنتهرها، بل سارت باتجا  النلر 
 قائلة: "أنا أي ًا سأذه  إلى أمي، وأرض ".
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وتوقفا أرنوبة، تنهر إليلا مذهولة، حتى نزلا 
النلر، وغاصهههههها إلى األعما . فأسههههههرعا إلى أملا، 
وقالا: "ماما، قلا لي مرة، إن السهههههالحف الصههههه يرة 

 ال تعرف أملاتلا".
قالا: "وقلا لك أي هههههههههًا، وابتسهههههههههما األم أرنبة و 

 إنلا ال ترض ".
وقههالهها أرنوبههة محتجههة: "لغنههك سهههههههههههههههمعتلهها، منههذ 

 لحهة، تقول...".
فقا عتلا األم أرنبة قائلة: "سههههههههههههههلحوفة صهههههههههههههه يرة 

 مثلك، يا بنيتي، وق  قالا ما تتمنا ".
 

 
 

  



- 70 - 

 
 

"30" 

 األخوات الثالث 

 
 

مرت أنسهههام في البسهههتان بنحلة توتبئ بين أورا  
ولم تنطو النحلة بحلمة، وعرفا أنسههههههههههام   هرة قرنفل،

سههههههب  اختبائلا، فق  رأت ع دًا من الزنابير تحوم في 
 الجوار، فلتفا بلم: "أرجوكم، دعوا النحل وشأنه".
 فرد عليلا  نبور: "ام ي، هذا ليس شأنك".

وم هههههههههها أنسههههههههههام عائ ة إلى البيا، ولما علما 
أختاها بما ح ث، غ ههههبتا أشهههه  ال  هههه . وصههههاحا 

م سهههيق هههون على النحل، ويلحقون ال هههرر ريح: "إنل
 بالبستان، سأذه  إليلم، وأنذرهم، و..".
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وانتف هههههها عاصههههههفة، و أرت غاضههههههبة: " ال، لن 
 يفلم الزنابير إال ل تي".

وعبثهههًا حهههاولههها أختهههاهههها تلههه ئتلههها، فقههه  انطلقههها 
بسرعة جنونية، تطيح بحل ما حوللا وهي تزأر: "أيلا 

 من شروركم".الزنابير، سأحطمحم، وأخل  البستان 
وحين ههه أت عههاصهههههههههههههههفههة، أدركهها أنلهها حطمهها 
ب  هههههههههههههههبلههههههها المجنون، الغثير من األغصهههههههههههههههههههههان.. 
واألعاههههههههههههههها .. وخاليا النحل.. و.. و.. وم  الفجر 
عادت إلى البيا، ووقفا مطرقة أمام أختيلا وقالا: 

 "سامحاني، يب و أنني أخطأت".
وأوت إلى فراشهههههههههههههههلههها متمتمهههة: "واألنغى أنني لم 

 ح ًا".أحطم  نبورًا وا
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"31" 

 السّماك الصغري

 
 

تسههههههههلل السههههههههّماك الصهههههههه ير من الع ، دون علم 
أمهههههههه. وحلو فو  الجههههههه ول، يحهههههههاول أول مرة، أن 
يصهههههطاد السهههههمك. ورأى سهههههمحة تتالع  قرا سهههههطح 

 الماء، فانقض عليلا، والتقطلا بمنقار .
وحط السههههههّماك الصهههههه ير فو  أقرا شههههههجرة، وهّم 

رآ  سههّماك فتي، فانطلو بأن يبل  السههمحة من ذيللا، و 
 نحو ، يصيح محذرًا: "تملل، ال تبل  هذ  السمحة".

وظن السّماك الص ير أن السّماك الفتي يري  أن 
يوطف السههههههههههههمحة منه، فسههههههههههههارع بابتالعلا. وإذا ذيل 
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السههههمحة يسهههه  حلقه، ويمن  عنه اللواء. وعلى الفور، 
مّ  السههههههههههّماك الفتي منقار ، وسههههههههههح  السههههههههههمحة بقوة. 

اك الصههههههه ير، متقط  األنفاس، ودم م وشهههههههلو السهههههههم
 الهثًا: "أشحرك.. آ .. ك ت أختنو".

فرد السههههههههههههّماك الفتي قائاًل: "لق  حذرتك، لغنك لم 
 تص:  إلي".

وأ ر  السههههههّماك الصهههههه ير خجاًل، فقال السههههههّماك 
الفتي: "السهههههههمحة، يا عزيزي، ال تبل  من ذيللا، وإنما 

 من رأسلا، انهر".
السمحة بمنقار ، وألقاها إلى والتقط السّماك الفتي 

 أعلى، والتقطلا، من رأسلا وبلعلا بسلولة.
اك الصههههههههههههههه ير مهههههذهواًل، وتمتم:  ووقف السهههههههههههههههمهههههّ

 "سمحتي".
فتجاهههأ السهههّماك الفتي، وقال: "ال درس بال ثمن، 

   يا ص يري".
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"32" 

 القمــــــة

 
 

نل هههههها مرة أخرى، متحاماًل على نفسههههههي، ومرة 
إللي، ال بهه  أنلهها النلههايههة هههذ  أخرى تلههاويهها. آ  يهها 

المرة. وتطلعهههههها إلى األعلى، فالحهههههها لي القمههههههة، 
ي مرههها الفجر، كههأنلهها الحلم. عبثههًا حههذروني، وأ هه وا، 
أن أح ًا منا، نحن الحال ن، لم يبل: هذ  القمة، وأن 
الغثيرين، انتلوا عنهه  سهههههههههههههههفوحلهها. ال، هها هي القمههة، 
، على مرأى مني. وانهههه فعهههها بمهههها تبقى لي من قوة
سههههههههههههههههأبل لهها، سههههههههههههههههأبل: ههذ  القمههة، ملمهها كهان الثمن، 

 وتلاويا مرة أخرى، على السفح، خائر القوى.
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 وأفقا على صوت فتي يحييني: "مرحبًا".
والتفا، يا هلل، إنه صهههههههههههههههورة مني، عن ما ب أت 
مسهههيرتي نحو القمة. وقبل أن أرد على تحيته، أشهههار 

 إلى القمة، وقال: "سأقلرها".
 .".قلا بصوت واهن: "بني.

فقا عني ضاححًا: "ستحذرني، وتؤك  أن أح ًا لم 
يبل لا، وأن الغثيرين انتلوا عن  سهههههههههههههههفوحلا، لغن م  

 ذلك.. سأقلرها".
ابتسهههههههههههما له، وقلا: "لسههههههههههها األول، ولن تغون 

 األخير".
وضهههههحك ثانية ملوحًا لي، ثم اسهههههتأنف مسهههههيرته. 
تطلعههههها إليهههههه، ورأيتني أ حف في إثر ، خطوة بعههههه  

، على  ريو، يحاد ال ينتلي، خطوة، حتى تالشههههههههههههههى
 نحو القمة.
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"33" 

 البلبل واملرأة العجوز

 
 

في كل يوم، عن  ال روا، أم ههههههههههههههي إلى ح يقة 
منزل، يق  في  رف القرية. فأحط على مصههههههههههههطبة، 
فوقلا كمية من الحبوا، وق ح ماء. وعلى مسهههههههههههههههافة 
مني، تجلس امرأة عجو ، تنهر إلّي وال تتحرك، 

حركهها، أن أههه  من محههاني، وكههأنلهها تواهههههههههههههههى لو ت
 وأحلو بعي ًا عنلا.

وذات مسهههههههههههههاء، م هههههههههههههيا إلى الح يقة، فلم أج  
 الحبوا، وال ق ح الماء، وال المرأة العجو .

وتلفا حولي حائرًا، قلقًا، أنا ال تلمني الحبوا، 
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 وال ق ح الماء، إن ما يلمني فقط.. المرأة العجو .
ّلي ألمحلهها، أو أسهههههههههههههههم   وحلقهها حول المنزل، ع 

 صوتلا، لغن، ال ج وى.
ووقفا فو  شهههههههباك غرفتلا، يب و أنلا مري هههههههة، 
فق  رأيتلا في المرة األخيرة، شهههههههههههههههاحبة، متعبة، تغاد 

 تتلاوى.
ورفعا رأسههههههههههههي، وأخذت أغرد بأعلى صههههههههههههوتي، 

 عللا تسمعني، وتعرف إني أفتق ها.
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"34" 

 التــــــــم

 
 

عهههههههاد التم، بعههههههه  الهلر، إلى الع . وفوجئ 
 باختفاء  وجته، وص ار  األربعة.

وخفو قلبه خوفًا، وغ هههههههههههبًا. أهو الصهههههههههههياد؟ من 
ي ري، لق  شههههحا  وجته، أيامًا ع ي ة، من أن الغل  
يطوف في الجوار، وتواههههههههههههى أن ي ل الصههههههههههههياد إلى 

 عالم.
وانطلو محلقههًا، يبحههك عن  وجتههه، وصههههههههههههههه ههار  
األربعة. وتناهى إليه، من بين القصهههههههههههه  نباح كل . 

، وراح ي هههههههههههههههربه بجناحيه القويين. والذ فانقض عليه
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 الغل  بالفرار، جارًا ساقه المحسورة.
وانطلو التم ثههههههانيههههههة، يبحههههههك بال جهههههه وى، عن 
 وجته، وصهههههههه ار  األربعة. وقبيل المسههههههههاء، عاد إلى 

 الع ، وجلس فيه وحي ًا، وال موع ت ر  عينيه.
ومن بين دموعه، رأى  وجته، في بياض الثل ، 

تحمل فو  ظلرها الصههههههههههههههه ار  تعوم نحو  في الماء،
األربعة. وانتفض فرحًا، وأسهههههههههههههرع يسهههههههههههههتقبللم، فقالا 
 وجته: "سهههههمعا نباح الغل ، عن  الهلر، وخاهههههيا 
أن يحون الصياد بصحبته، فأخذت الص ار، واختبأنا 

 بين القص ".
فقهههههههال التم، وهو يعوم إلى جهههههههانههههههه   وجتهههههههه: 
 "ا م ني، لن تري الغل  ثانية، لق  كسرت ساقه".
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"35" 

 احللزون والنورس

 
 

عادت الحلزونة، بأسرع ما تستطي ، إلى البيا. 
فلي تواى أن يورج ص يرها حلزون في غيابلا، 

 ويتجول وحي ًا على الاا ئ.
 وحالما وصلا البيا، هتفا: "حلزون".

لغن حلزون لم يرد، وكيف يرد، وهو ليس في 
البيا؟ وحين عرفا الحقيقة، انطلقا نحو الاهها ئ، 
تبحك عن حلزون من غير أن تبالي بما ق  يواجللا 

 من أخطار.
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وعلى منحههه ر قرا كومهههة الحاهههههههههههههههههائ  لمحههها 
قوقعههة، إنههه هو، صههههههههههههههه يرههها حلزون. وانطلقهها نحو 

 القوقعة، تصيح الهثة: "حلزون.. حلزون".
وجمهه ت في محههانلهها، حين رأت القوقعههة فههارغههة. 
وراحههها تتمتم بههها يهههة: "يههها ويلتي، ال بههه  أن النورس 

 .".ق .
ومن بين الحاههههههههههههههههائ ، ارتف  صهههههههههههههههوت تعرفههه، 

 يحذرها: "ماما.. النورس".
وانتف ههههههههها خائفة، وسهههههههههرعان ما تولصههههههههها من 
قوقعتلا، وانطلقا نحو كومة الحاههههههائ ، توتبئ إلى 

 جان  ص يرها حلزون.
وانقض النورس على القوقعة، الاهههبيلة بالحلزون 
تمهههامهههًا. وحين أدرك أنلههها فهههارغهههة، أ لو صهههههههههههههههيحهههة 

 مبتع ًا ال يلوي على شيء.غاضبة، وم ى 
وتنفسهههههههها الحلزونة الصههههههههع اء، فنهر صهههههههه يرها 
حلزون إليلا، وقال: "يا للصههههههههههههههه فة لق  هاجمني هذا 
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 النورس اللعين نفسه".
وهزت الحلزونة رأسهههههههههههههههلا، فيما ياهههههههههههههههبه العتاا، 

 وقالا: "وفعلا بقوقعتك ما فعلته بقوقعتي".
ف مز حلزون أمهههههه، وقهههههال متفهههههاخرًا: "لقههههه  كبر 

 ابنك".
 ح نته أمه قائلة: "ستبقى ابني ملما تغبر".و 
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- 84 - 

 
 

"36" 

 الكلمة السحرية

 
 

خطوت ببطء على رمال الاههها ئ، متلفتة حولي 
بحههذر. والحهها فتههاة تتقههافز، وتناهههههههههههههههه : "أمي، أحهه  

 الناس لي أمي.. ومن بالروح تف يني".
وما إن رأتني أخطر ب رعي المفصهههههههه  أماملا، 

 حتى جم ت، وصاحا: "ماما".
أسهههههرعا أملا إليلا، وهي تلتف: "ال توافي، يا و 

 بنيتي، إنني قادمة".
وأخههذتلهها بين يهه يلهها، وتسههههههههههههههههاءلهها: "مهها األمر يهها 
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 بنيتي؟".
وأشارت الفتاة إلي، ف ححا األم، وقالا: "هذ  

 سلحفاة، سلحفاة ص يرة".
ونزلهههها الفتههههاة، واقتربهههها مني مترددة، وقههههالهههها: 

 "ماما، لنأخذها معنا".
فقهههالههها األم: "بنيتي، لنههه علههها وتراجعههها خهههائفهههة، 

 ألملا، فق  تموت إذا أبع ناها عن أملا، ميا  البحر".
ثم أمسهههههههحا بي ها، وقالا: "هيا، يا عزيزتي، إن 

 بابا ينتهرنا".
وانطلقتا معًا، تترا  ههههههههان على رمال الاهههههههها ئ، 
والفتاة الصههه يرة تناههه : "أمي، أح  الناس لي أمي.. 

 ومن بالروح تف يني".
ي، أخطو ببطء على رمههال واسهههههههههههههههتههأنفهها سهههههههههههههههير 

الاهها ئ، آ  أمي، يا للغلمة السههحرية، ما إن تصههيح: 
"ماما"، حتى تمت  إليك ي ان، وتأخذانك، و.. انتفض 
قلبي، إذ لمحههههها  ظاًل يحوم حولي، يههههها إللي، إنهههههه 
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 النورس.
وانطلقا مسهههههههههههههههرعة نحو البحر، والهل يجّ  في 

 مطاردتي، فصحا بأعلى صوتي: "ماما".
عا إلي موجة، أخذتني بين ومن البحر، أسهههههههههههههههر 

أح ههانلا، وهربا بي بعي ًا عن النورس، إلى أعما  
 البحر.
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"37" 

 أغرودة الدغناش

 
 

سهههههههههههههههم  الهه غنهها  أغرودة، وبلر  جمههاللهها، برغم 
غرابة الن م. فل  من عاههههههههههههه، وحلو مسههههههههههههرعًا نحو 
مصههه ر األغرودة. ورأى دغناشهههة، أصههه ر منه قلياًل، 

فحط على غصههههههن قري   ت رد على أح  األغصههههههان.
 منلا، وراح ينصا مأخوذًا.

وتوقفا ال غناشة عن الت ري ، وح قا إليه مليًا، 
 ثم قالا: "أنا تابلني".

 فرد ال غنا  قائاًل: "نعم، فأنا دغنا ".
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 وهتفا ال غناشة فرحة: "أنا إذن دغناشة".
 

 فلّز ال غنا  رأسه، وقال: " بعًا".
دة دغنا ، ثم أضاف: "لغن ما غردته ليس أغرو 

 بل عصفور".
فقهههالههها الههه غنهههاشهههههههههههههههههة: "أنههها محو، فقههه  ربتني 

 عصفورة، بع  أن اختطفا الح أة أمي".
ومن بين األشههههههههههههجار، ارتف  ت ري ، فتطلعا إليه 

 متسائلة، فقال ال غنا : "هذا  ائر حسون".
وبعههه  قليهههل، ارتف  ت ريههه  موتلف، فقهههال: "وههههذا 

 ص ن ".
".فابتسما ال غناشة، وقالا: "حسن،   أص: 

وغردت الهه غنههاشههههههههههههههههة مثههل الحسهههههههههههههههون، ثم مثههل 
الصههههههههههههههه ن ، فابتسهههههههههههههههم ال غنا ، وقال: "غردت مثل 
 الحسون والص ن ، أنا دغناشة، غردي ك غناشة".
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 فردت ال غناشة محرجة: "ال أعرف، غرد أنا".
وب أ ال غنا  ي رد، فانصههتا ال غناشههة مبلورة، 
وحينمهها انتلى من أغرودتههه، قههالهها: "آ .. ال روع من 

 ت ري ك.. أعني.. ت ري  ال غنا ".
وهنا هّ  ال غنا  من محانه، وحط إلى جانبلا، 
وقههال: "ال عجهه .. فههأنهها أغرد أمههامههك.. أعني.. أمههام 

 دغناشة".
 

 
 
 
 
 

:  ههههائر م رد، يسههههههههههههههتطي  تعلم أغههههاريهههه  الطيور  الدغناش
 األخرى.
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 كتب صدرت للمؤلف

 1976ب  اد  -الحمامة دار ثقافة األ فال-1
 1978الموصل  -البحر مطبعة الجملور-2
 1980ب  اد  -ليك وملك الريح دار ثقافة األ فال-3
 1982دماو  -ححايات قيس و ين  كتاا أسامة الالري -4
 1984ب  اد  -الفّراء دار ثقافة األ فال-5
 1985ب  اد  -ن اء البراري دار ثقافة األ فال-6
 1986دماو  -اع  الثنين اتحاد الغتاا العر -7
 1989ب  اد  -الع  دار ثقافة األ فال-8
 1993دماو  -من يوقظ الامس؟ اتحاد الغتاا العرا-9
 1995ب  اد  -م امرات سنجوا دار ثقافة األ فال-10
 1997ب  اد  -دروس العمة دبة دار ثقافة األ فال-11
 1998األردن  -عمان -ححايات ليك دار كن  -12
 1999دماو  -العرا انغي و اتحاد الغتاا-13
 2001حم   -داما ي والوح  دار التوحي ي-14
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 طالل حسن
 
 ع و االتحاد العام ل دباء والغتاا في العرا  -
 كات  مسرحي -ع و نقابة الفنانين في العرا  -
 ع و اتحاد األدباء والغتاا العرا -
فا  بالجائزة الثانية في مسههههههابقة مسههههههرح الطفل العربي في  -

عن مسهههرحيته "ال هههف ع الصههه ير  2000ظبي عام أبو 
 والقمر".
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 هذا الكتاب
 

 
 

تتوجه هذ  القصههههههههه  إلى الطفل العربي عبر ح هههههههههلا 
وتوكي ها على القيم الويرة، واألفغار النبيلة، التي تعز  من 

 ثقة الطفل بو نه، وتراثه، وعلومه.
والقصههههههههه  عمومًا، تسهههههههههتّل موضهههههههههوعاتلا من الطبيعة 

نسهههان بلا، والمجتم ، والم رسهههة، والبيا عبر ل ة وعالقة اإل
منهههاسههههههههههههههبهههة لعمر الطفهههل الزمني، وعمر  العقلي معهههًا، وعبر 
أسههههههههههههههلوا شههههههههههههههائو يعتم  على المفارقة، ورصهههههههههههههه  الثنائيات 
الموجودة مهها بين الحيوانههات بعههامههة، وممهها يسههههههههههههههجههل للغههاته  
أسهههههههههههلوبه الواص به، وانتبا  الحاذ  للتفاصهههههههههههيل، واألح اث 

 البسيطة. 
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