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 العنكــــبوت

 
النملُة الصغيرة، تصعُد جداَر البيت، كانِت 

  ..وعندما بلَغْت زاويته، شاهَدْت بيَت عنكبوت
ُصُه، فرَأْت نسجه دقيقًا، وخيوطه  اقترَبْت منه تتفحَّ
واهية، وفي ناحية منه، كمنِت العنكبوُت، ساكنًة 

  ..هادئة
  ..تأّمَلْتها زمنًا طويلً 

  !لم تبارْح مكانها
  :رفعِت النملُة رأسها، وقالت للعنكبوت

  !بيتك؟أال تخرجيَن من -
  ولَم الخروج؟-
  .لتعملي كما نعمل-

 أنا ال أعمل
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  !وكيف تكسبين قوتِك؟-
  .أكسبه وأنا قاعدة هنا-
  !كيف؟-
  .استريحي جانبًا، وانظري ما أفعل-

  ..مكثِت النملُة، لترقَب ما سيجري 
  ..بعد حين

جاءت ذبابٌة، تطنُّ وتطيُر، وهي مسرعة طائشة، 
  ..فعلَقْت بشبكة العنكبوت

ِت العنكبوُت  اهتزَّْت خيوُط الشبكة.. أحسَّ
بالفريسة، فغادَرْت مكمنها، واندفَعْت نحوها، وأخَذْت 

  ..تلفُّها بخيوٍط تفرزها
كافحِت الذبابُة لتفلَت، فلم تستطْع خلصًا، 

  :فجعَلْت تصرخ
 !ارحميني أيتها العنكبوت-

ضحكِت العنكبوُت ساخرًة، وظلَّْت تكفِّنها 
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  ..سكَنْت حركتها بخيوطها، حتى
أنشَبْت فيها أنيابها، وبدَأْت تمتصُّ دماءها، حتى 

  ..صارت جوفًا فارغاً 
ألقْت بها بعيدًا، ومضْت إلى مكمنها، منفوخَة 

  .البطن، تنتظر فريسًة جديدة
  :دَنْت النملُة إليها، فقالِت العنكبوت

  عرْفِت كيف أكسُب قوتي؟-
  لقد عرْفتُ -
  هل أعجبِك؟-
  .ال-
  لماذا؟-
  ألنه ظلٌم واحتيال-
  وكيف تكسبين أنِت قوتِك؟-

  :قالت النملة
  .أكسبُه بالجدِّ والعمل-
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  !ولكنَّ العمَل شاقٌ -
الكسُب الشريُف، ال يكون إال بالعمل. أدارِت -

  :النملُة ظهرها، فقالت العنكبوت هازئة
  أين تسكنين يا عاملتي الصغيرة؟-
 بيتي قريٌب من هنا-
  ن لي بالسكن معِك؟أتسمحي-
  .ال-
  لماذا؟-

  :قالِت النملُة، وهي تنصرف
  .البيُت النظيُف، ال يسكُنُه العنكبوت-
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  قلــــب واحــــد

 
المعّلُم، أماَم تلميذه، ينظر إليهم، قبل أْن وقف 

يبدَأ قصته، فوجد عيونهم معلَّقًة به، وآذانهم مصغيًة 
  ..إليه

  :قال المعلِّمُ 
، يلعبون بطائراتهم الورقية، كان  ِِ بضعُة أطفاٍل

فوق َرْبوٍة خضراء، في جنوب لبنان.. كانوا يتراكضون 
فرحين، وطائراتهم الملّونة، ترقص فوق رؤوسهم، مثَل 
فراشاِت الربيع، تارًة تجذبهم وترتفع، وتارة يجذبونها 

  :ويهتفون 
 

 نحن العصافير
  نجري ونطير
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  نحن العصافير
يركضون ويمرحون، والفرُح يركض ظّل األطفاُل، 

معهم، حيثما يركضون، ويقف معهم، حيثما يقفون.. 
فرَحِت الربوُة لفرحهم، وفتَحْت لهم صدرها األخضر. 
وفرح الهواُء لفرحهم، فطفق يلعب معهم يجاذبهم 
طائراتهم، ويداعُب لهم وجناتهم. وفرحِت السماُء 

  .لفرحهم، فأشرق وجهها، صفاًء ونقاء
بهم، عجوٌز كبيرة، فرفَعْت ظهرها ومرَّْت 

  :وبصرها، ترنو إليهم مسرورة، وتقول
  !ما أجمَل األطفاَل، وهم يفرحون -

وصمَت المعّلُم قليًل، ينظر إلى تلميذه، فوجدهم 
  !كّلهم فرحين، كأّن لهم قلبًا واحداً 

  :وتابع المعّلُم قصته، فقال
  ..وفجأة

مخيفًا، يمرُّ فوقهم، ويبتلُع  سمع األطفاُل، هديراً 
  ..ضحكاتهم
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جمدوا في أماكنهم، ورفعوا رؤوسهم إلى السماء، 
فشاهدوا طائراٍت كبيرًة، ليَسْت كطائراتهم، و.. 

  :صاحِت العجوز محذَّرةً 
  .انبطحوا يا أبنائي على األرض-

انبطح األطفاُل مذعورين، وقد طارْت قلوبهم، 
  ..وطارت أفراحهم
هم منصتين.. سمعوا انفجاراٍت مرعبة، أرهفوا آذان

ترجُّ األرَض، وتصمُّ األسماع.. وعادِت الطائراُت 
اإلسرائيلية، وهي تفاخُر بوحشّيتها، بعد أْن قصَفْت 

  ..قريتهم، وألَقْت عليها، حقدها وحممها
  :وقفِت العجوُز محزونة، وقالت

  .انهضوا يا أبنائي، وأسرعوا إلى بيوتكم-
وهم يتلفَّتون.. شاهدوا سحبًا نهض األطفاُل، 

سودًا، تتصاعُد من قريتهم الوادعة، وتهاجُم سماءهم 
ُث نقاءها، وتعكُِّر صفاءها.. وصمَت  الزرقاء، فتلوِّ
المعّلُم قليًل، ينظر إلى تلميذه، فوجدهم كّلهم 
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  !محزونين، كأنَّ لهم قلبًا واحداً 
  :وتابع المعّلم قصته، فقال

يتهم، فسمعوا صراخ نساء، وهرع األطفال إلى قر 
وبكاء أطفال، وأبصروا بيوتًا مهدومة، وأّمهاٍت 
والهاٍت، وشاهدوا رجااًل غضابًا، ينقلون قتلى، 
ويسعفون جرحى، و.. التهب األطفال غضبًا، فنظر 
بعضهم إلى بعض، وأخذوا يمّزقون طائراتهم، ويهتفون 

  :غاضبين
  ال نريُد أن نكون عصافير

 نسورا  نريد أن نكون 
  ال نريد طائراٍت ورقّية
  نريد طائرات حقيقّية

وانطلق األطفاُل، نسورًا صغارًا، يساعدون 
  ..المنكوبين، ورؤوسهم مرفوعة، وأقدامهم ثابتة

  :قال أحد التلميذ
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 !ما أعظم هؤالء األطفال األبطال-
  :وقال المعّلم

  !وما أعظمكم أنتم يا أبنائي-
  !لماذا؟-
 . وقلبكم واحد ألنكم كثيرون.-

  :قال التلميذ مدهوشين
  !كيف؟-

  :قال المعّلم
  عند الفرح.. فرحتم جميعاً -

  .وعند الحزن.. حزنتم جميعاً 
  .وعند الغضب.. غضبتم جميعاً 

  ..و
  :أطرق المعّلم قليًل، ثم رفع رأسه، وقال

ما أجمل أْن يكون العرُب مثلكم، يجمُع َكْثرَتهم، -
  !قلٌب واحٌد كبير
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  المحــــــتوى

 .Hata! Yer işareti tanımlanmamış ..................... النقطـــة الصغـــيرة

 .Hata! Yer işareti tanımlanmamış ..................... الــــذئب والكــــالب

 .Hata! Yer işareti tanımlanmamış ..................... عــــطاء الســـــماء

  !Yer işareti tanımlanmamış.Hata ............................... البحــــر

 .Hata! Yer işareti tanımlanmamış ............................. الصخـــرة

 .Hata! Yer işareti tanımlanmamış ...................... النهـــر الصغـــير

 .Hata! Yer işareti tanımlanmamış ...................... القلـــم والممحــاة

بي الصهـــيوني  .Hata! Yer işareti tanımlanmamış ................... الصَّ

 .Hata! Yer işareti tanımlanmamış ............................... المطــــر

 .Hata! Yer işareti tanımlanmamış ............................ الصخــــور

 .Hata! Yer işareti tanımlanmamış ...................... األمـــــيرة والــمرآة

  !Yer işareti tanımlanmamış.Hata .................... األقــــوال واألفعـــال

 .Hata! Yer işareti tanımlanmamış ......................... البيت المتــين

 .Hata! Yer işareti tanımlanmamış .............................وردتـــــــان

 .Hata! Yer işareti tanımlanmamış ............................ الـمجـــنون 

 .Hata! Yer işareti tanımlanmamış .................... لمــاذا بكــى مـــازن 

 .Hata! Yer işareti tanımlanmamış ....................... القــارب والبحــر

 .Hata! Yer işareti tanımlanmamış ....................... الديــك والفجـــــر

 .Hata! Yer işareti tanımlanmamış .............................. الــمــباراة

  !Yer işareti tanımlanmamış.Hata ........................... ســـــحابتان

 .Hata! Yer işareti tanımlanmamış .................... الســــاعة الذهبيــــة

 .Hata! Yer işareti tanımlanmamış ................... المعلمـــة الصغــــيرة

 .Hata! Yer işareti tanımlanmamış .....................الــــورد والعوســــج
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 .Hata! Yer işareti tanımlanmamış ............................ النقطـــتان

 .Hata! Yer işareti tanımlanmamış .............................. َخــْوَخــــة

 .Hata! Yer işareti tanımlanmamış ......................... إبــرة الطــبيب

 .Hata! Yer işareti tanımlanmamış ........................ شــــجرة اللـــوز

  !Yer işareti tanımlanmamış.Hata ............................... الثلـــــج

 7 ..................................................................... العنكــــبوت

 11 .................................................................. قلــــب واحــــد
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  هذا الكتاب

 
اإلنسانية الخالدة جوهر كل كلم ستبقى القيم 

 ...أدبي سواء كان موجهاً للكبار أو للصغار ويبقى
محك العمل الجمال الذي نصوغ به القيم، 
والجمال هو قيمة من القيم المثلى. وقد تخسر القيم 
الكثير إن لم تكن جميلة. ثمة كثافة جميلة ومعبرة 
تعبيرًا واضحًا في قصص هذا الكتاب فالعبارات 

نشائية نادرة... والخطاب فيها موجه إلى عقل اإل
الطفل وعواطفه معاً... لغة جميلة وسليمة تنساب 
كلماتها عذبة وكأنها صادرة عن جدة حكيمة وحنون 

  .تجيد القص وتعرف كيف تختار أقاصيصها
 
 


