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 زهرة لـ"ماما" 

 
 

فرحْت ليلى كثيرًا، ألنَّ ُأمَّها سمحْت لها بالذهاب 
 إلى الحديقِة القريبِة.

 كان الفصُل ربيعًا، والشمُس ضاحكًة.
اتتتتِة، والفرا تتتتتتتتتتتتتتتتتتاِ   تمتعتتتتْت ليلى بتتتتاألمهتتتتاِر الملاش

 والمناظِر الجميلِة.المرفرفِة، 
 ، ، اقتربتتتتتْت مب الحتتتتتارِ  بتتتتت قب  وقبتتتتتل أن تعاقت

 وقالت:
تتتتتتتتتتتتتتتتتت أرةا أن تعَيتنق مهرًا حمرا ت، أقدشمها ألمق 

 الحبيبة. 
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 األمجل

 
 

 فق الربيِع، والشمُس مشرقة
 حطش عصفاٌر قوريٌّ على سار المدرسة

 سمعت المعلمةت 
 تس ُل األطفالت 

 عب أةمِل امرأا  فق الاةاقِ 
 لكبَّ العصفارت طار.
 وتنقَّلت مب مكان  لمكان.
 يس ُل عب أةمِل امرأا 

 وحيب عاقت 
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 والشمُس ال تزاُل قافئًة.
 حكى للفراِخ الصغاِر.
 عمشا رأى فق النهار.

 قال:
ام.  ذهبُت إلى الرسش

 قلُت: يا فنَّانت اللاِن األةمل
 أريُد لاحةً 

 ألةمِل امرأا  فق الاةاق.
 البستااقش قال: اذهْب إلى 

*** 
 قلت: يا فنشانت الروِض األخضِر.

 أريُد ورقًا ااضراً 
 المرأا  رائعة  

 قال: اذهْب  إلى  بائِع الارِق.
*** 
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 يا بائعت الارق:
 أريُد ورقًا صافيًة مثل عينيها
 قال: اذهب إلى بائع الزاابِق.
*** 

 يا بائع الزابِق:
ْت على رأِسكت أصابُع الحنان؟ حت  هل متست

 ربتْت على كتفك يٌد حااية؟وهل 
 أريُد مابقًا ك صابعها.

 قال:  اذهُب إلى بائع الحرير..
*** 

 يا بائعت الحريِر:
ميب؟ ْ  أمهارت الياست  هل  اهدت
 أريُد ثابًا ألةمِل امرأا .

 قال:  اذهْب إلى ذلك البيِت القريِب. 
*** 
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 فق البيت القريِب المجاور.
 وةدُ  اللاحةت الجميلة.

 امرأًا تعمل بمهارِا.رأيُت 
 تمسُح مةاج النافذا.
 تسقق أصيصت الزهِر.
 تقترُب مب طفل  صغير.

 ُتسرشُح  عرته.
 تعَيه قَعةت حلاى..

*** 
 الَفُل الصغيُر يحمُل حقيبتتُه المدرسية.

 وعلى ثغرِه ابتسامة
 ُيقتبشُل يدت المرأِا.
 وقبلت أن ينَلقت 

 يقاُل: " كرًا يا ماما"
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 ليلى

 
 

أخذْ  ليلى علبةت أقالِم التلايِب، وبدأْ  ترسُم فاقت 
 الارقِة باأللاان..

رًا بالارِق واألمهاِر.  رسمْت ليلى مدينًة مساَّ
 رسمت فق وسَها  ارعًا اظيفاً 

 رسمْت فق طرِف الشارِع منزاًل ةمياًل.
 رسمْت فق المنزِل غرفةً 

 فق الغرفِة اافذٌا للشمِس والهاا .
 سريٌر.قاخلت الغرفِة 

 بجااِب السريِر طاولٌة.
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 الَاولُة عليها سلَُّة أمهار.

 ةلسْت ليلى فاقت السريِر.

بتِت األمهارت مب وةهها.  قرَّ
 ثم  مشتها
 واامْت.
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 كرز للعصافري

 
 
 

 قَفت أحمُد مع أبيِه ثمارت  جرِا الكرِم.
 على األغصاِن العاليِة... ظلشت معلقةً امتألِ  الستتلَُّة . لكبَّ بع ت حبشاِ  الكرِم الشتتهقش 

 قالت األُب:
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت أحمد... اصتتتتتعِد الشتتتتتجرات بت نش  واقَْف بقيَّةت 

 حبشاِ  الكرِم.
اظرش أحمُد إلى الحبَّاِ  الجميلِة التق تتألألت تحت 

ِة الشمِس.  أ عَّ
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:  ثم ابتسمت ، وقالت
 

تتتتتتتتتتتت عفاًا يا أبق... أرةا أن اتر ت الحبَّاِ  الباقيةت 
 للعصافيِر... 
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 كأس ماء

 
 

دًا، ثم مألْتهتتتا متتتاً ،  غستتتتتتتتتتتتتتتلتتتْت ليلى الكتتت  ت ةيتتتَّ
 وسارْ  احا أبيها.

ميب.  كانت أباها يقرُأ الجريدات فق ظلِش ُ جيرِا الياست
عنتتدمتتا صتتتتتتتتتتتتتتتتارْ  ليلى قربت أبيهتتا. طتتارْ  مهرُا 

، وسقَْت فق الك ِ . ميب   ياست
 تاقَّفْت ليلى، وفكَّرْ  لحظًة...

 س لها أباها:
.ت مابِك يا ل  يلى؟ أعَنق الك  ت

ُكها  رِش مينِة ُيحت ابتستتتمْت ليلى وهق ترى أوراقت الياستتتت
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 الهااُ ، فتصُل إليها رائحُتها المنعشُة، وظلَّْت واقفًة.
 أعاق األُب سؤالتُه:
 ت مابِك يا ليلى؟!

، وقالْت:  ابتسمْت ليلى مب ةديد 
... إاها عَشى! مينُة تشيُر إلقَّ  ت الياست

مينتة، ثم مألِ  الك  ت مب ستتتتتتتتتتتتتتقْت ليلى  الياستتتتتتتتتتتتتتت
، وااحنْت قلياًل، ثم قالْت مبتسمًة:  ةديد 

ْل يا بابا...  ت تفضَّ
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 الوردة

 
 

  مَّْت )عبير( الارقات الحمرا ت، وقالْت:
مها إلى معلَّمتق.  ت هذه الارقُا ةميلٌة. س قدش

: ، وقالت  لكبَّ أخاها )خالدًا( اعترضت
مُ   ها إلى معلِشمق.ت سآخذها ت أاا ت وأقدِش

 أمسكْت )عبير( الارقات وأبعدتها.
ها...  لكبَّ )خالدًا(  دَّ

 فحزاِت الارقُا، وتناثرْ  أوراُقها على األرِض. 
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 انظروا

 
 

 راقباا ةيِشداً 
 صديققت الصغيرت 

 إاه ي خُذ مب أبيِه قَعةت النقاقِ 
 ويركُ  مسرعًا إلى الحاااِ .

 ااظروا إليه
 ااظروا ةيِشداً 

 إاه كعاقتِه كلَّ يام  
 يشتري )بالااًا(.

 ااظروا  كيف ينفخ )البالان(.



- 22 - 

 ينفُخ....
 والبالاُن يكبُر.. يكبُر...

 ثم ينفجُر!!!...
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 بالون سامر

 
ِة النهِر، اتمتَُّع بالمنظِر   الجميِل...كنُت مع أهلقش على ضتتتفِش

 قلُت ألخق سامر: 
 ت تعالت اشاهِد الصيَّاقيب.

وقفنتتتتتتتا ققتتتتتتتائقت انظُر إلى الصتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتاقيب، وهم 
... تمنَّيُت لا كان معنا )ستتتتتنارا(  يصتتتتتَاقون الستتتتتمكت

 اصَاُق بها، واجرِشبت حظَّنا... 
 قلُت لسامر: 

 ت س  تري  يئًا أتسلَّى به، مب الدكان.
ذهبنا إلى الدكاِن القريِب. كان يحتاي على كلِش 

اًة، لكبَّ سامر  ًة ملاَّ ... ا تريُت قصَّ رت  را   ق   ًا قرَّ
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 )بالان(.
 س لتُه:

 ت لماذا اختر ت )البالان(؟
:  ف ةابت

 ت ألاَّه يسلِشينق طاالت الاقِت.
ضتتتحكُت فق ستتترِشي، وةلستتتُت على مترج  أخضتتترت 
ة،  بجااب ُأمِشق وأبق، أمامت النهر، وأخذُ  أقرُأ القصتتتتتتتتتتتَّ
بينما افخت سامٌر )البالان(  فصارت كبيرًا.. كبيرًا، حتى 

 ُه سينفجُر!...ظننُت أاَّ 
بدأ ستتتتتتتتتامُر يلعُب بالبالان. يضتتتتتتتتتربه بيده، فيعلا 
ه.  ، ثم يلحُق به، والستتتتتتعاقُا تغمُر افستتتتتتت قلياًل فق الجاِش
لكنَّه ضتتتتتتتتتتتتتتتربته ضتتتتتتتتتتتتتتتربًة قايًة بيدِه، فاادفع )البالاُن( 

 بعيدًا...
الحقنتتاه ةميعتتًا بتت اظتتاراتتا، حتى رأينتتاه يحط  مثتتلت 

ة فاق المتاِ ! ... وذهبت مع النهرِ  ... مستتتتتتتتتتتتتتتكيٌب بَتَّ
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ستتتتتتتتتتامر!!.. ظلَّ ينظُر إليه حتى غابت عب األاظاِر، 
وقتتتتد بتتتتدِ  الىيبتتتتُة على وةهتتتته... وحيب التفتتتتتت إلقَّ 
اةت، ولكنق كنت ت  تق الملاَّ اق أطالُع قصتتتَّ حزينًا.  تتتاهدت
فق الحقيقِة تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت أضتتتتتتحُك مب أعماِق قلبق، ضتتتتتتحكًة 

 طايلًة... 
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 سهرة

 
 

 ، أحبَّْت ليلى الستتتتتتتتتتتتتتتهرت فق ذا ت ليل  ربيعقش  قافئ 
را .  ضاِ  القمر، حتى ساعة  مت خِش

 قالْت لها ُأم ها:
 ت هيَّا يا ليلى. اذهبق إلى النام.

 قالْت ليلى: 
.  ت لكنِشق أحب  القمرت

.  ت القمُر )سيزعُل( منِك. إذا لم تنامق اآلنت
 قالت ليلى للقمِر:
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تتتتتتتتتتت هل صحيٌح )ستزعُل( منِشق ألاق ُأحب  السهرت 
 ؟معك

 ابتسمت القمر، وغمرها ب  عَّتِه الفضيَّة.
رًا، واظرْ   عندت الصتتتتتتتتتباِح استتتتتتتتتتيقْظت ليلى مت خَّ

 إلى أمشها تعاُتبها:
 ت لماذا لم تاقظينق باكرًا؟

ِ  األم :  رقَّ
( منِك.  ت ألنَّ القمرت قد )معلت

هتتا  عنتتدئتتذ  أقركتتْت ليلى خَتت هتتا، واعتتتذرْ  مب ُأمِش
 قائلًة:

بعدت اليام، ألاق ستتتت ااُم  تتتتتتتتتتتتتتتتتتت لب يزعلت القمُر منق
 باكرًا. 
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 مظّلة

 
 

كلما خرةُت مب المدرستتتتتتتِة فق الشتتتتتتتتاِ ، أ تتتتتتتاهُد 
ستتتتيَّارًا صتتتتغيرًا تنتظُر تلميذًا صتتتتغيرًا مثلق قربت بابت 
المدرستتتتِة، وما إْن تصتتتتُل إليها حتى يفتُح لها الستتتتائُق 

، ثم تسيُر السيَّارا...  البابت
أستتتتتيُر تحتت المَِر أتاِبُعها لحظا   ب اظاري، ثم 

 بجااِب الجداِر.
عندما عْدُ  أمِس مب المدرستتتتتتتتتتتتتتتِة، كان المَُر 
، فقبَّلتنق، وضتتتتتتتتمَّتنق إلى صتتتتتتتتدرها، ثم غزيرًا، وحينما  تتتتتتتاهدْ  أمق  تتتتتتتعريت وثيابقت المبلَّلةت،  أستتتتتتتترعْت إلقَّ

 قاقتنق إلى ةااِب المدف ِا، وقالت مبتسمًة:
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ُه، س طلُب تتتتتتتتتتتتتتتت أولت الشهِر. عندما يستلُم بابا راِتبت 
 إليه أن يشتريت لِك مظلًَّة صغيرًا..
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 ابتسامة

 
ُق  صديقتق سميرُا. ثاُبها اظيٌف، لكنَُّه قديٌم، يتمزَّ

 قائمًا، فتصلحُه ُأم ها... 
ها حزينًة. ال تضتتحُك، وال  فق المدرستتِة تقُف وحدت
رًا، وكلَّما  اهْدُتها واقفًة  تلعُب، وال تضُع فق فمها سكَّ

حديقِة المدرستتتتتتتتتِة وحيدًا، أ تتتتتتتتتعُر بالحزِن، مع  بجاابِ 
، ولكبَّ  رٌا أو قَعُة كعك  أاق مثُلها، ليس لديَّ ستتتتتتتتتتتتتتتكش

 ثابق لم يكْب ممزقًا..
رُ  مستتتتتتتتتتتتتتتاعدتها، وعلى الرغم مب  هذا اليام، قرش
مت لها  مُت منها، وقدَّ أانق ال أملُك  تتتتتتتتتتتتتتتيئًا، فقد تقدَّ

 ابتسامًة قافئة.
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 بيت النحلة

 
 

 قالت خالٌد:
 ت هل تسمحيب لق أيَّتها النحلُة بدخال بيتِك.

 ت ابتعْد أيها الَفُل!..
 ت ولكنِشق أحب  أْن أتعلَّمت، طريقةت ُصْنِع العسِل.

ت المس لُة سهلٌة. أخرُج فق الصباِح الباكِر. أطيُر 
احات الحقاِل والحتتتتتتدائِق، أةمُع رحيقت األمهتتتتتتاِر، ثم 

، وأضُعُه فق  ُلُه إلى عسل   الىلية.ُأحاِش
. ُه ليذوقت العسلت  مدَّ خالٌد إصبتعت

 ت آه!... لقد لسعتنق احلٌة. يدي تؤلمنق!!
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 ضحكِت النحلُة وهق تنظُر إلى يِد الَفِل...
ُه... وقفت لحظا   يفكشُر. ثم  حيب ستتتتحبت خالٌد يدت

 :  قالت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت "أاِت رائعٌة أيَّتها النحلُة. تدافعيبت عب بيتِك 

 قفاعت األبَاِل"!... 
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 القمر

 
 

 منتصفت الشهِر..
 عنتتتتتدمتتتتتا صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارت القمُر بتتتتتدرًا... قتتتتتالتتتتتْت ليلى: 
!... إاَّه مثُل الدائرِا التق أرستتتتتتتتُمها  "ما أصتتتتتتتتغرت القمرت

 فق قفتري... غضبت القمُر. وقالت لليلى:
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت أاا القمُر. كبيٌر... كبيٌر ةدًا. وال يستتتتتتتَيُع 

 األطفاُل معرفةت حجمق!!!...
متكبِشٌر!!... إاتتته بحجِم  قتتتالتتتْت ليلى: "هتتتذا القمرُ 

 رغيِف الىبِز...".
 لكنَّهتتا فق المتتدرستتتتتتتتتتتتتتتتِة، عنتتدمتتا كتتااتتْت ُتصتتتتتتتتتتتتتتتغق 
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متتتتتتتِة فتتق قرِ  التتعتتلتتام، وهتتقت تشتتتتتتتتتتتتتتتترُح   إلتتى التتمتتعتتلتتِش
 "قورات القمِر الشهريِة"

 قالْت: 
تتتتتتتتتتتت كم كنُت متسرِشعًة!... القمُر لم يكب متكبِشرًا... 
ةت وإامتتا أاتتا التق حكمتتُت عليتته قبتتلت أن أعِرفت الحقيقتت

 ةيِشدًا.
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 الشجرة املباركة

 
 

جيراِ   حملُت إبريقت الماِ ، وبدأُ  أستتتتتتتتتتتتتتقق  تتتتتتتتتتتتتتُ
الحديقِة... ستتتتتتتتتتتتتتقيُت الياستتتتتتتتتتتتتتمينةت والارقاِ ، والداليةت، 

 و جرات الزيتاِن الصغيرات...
ثم  اهدُ  بع  األعشاِب حالت  جرِا الزيتاِن، 

 فقلعُتها، وسقيُتها ثاايًة.
معجبتتًة، وعنتتدمتتا أاهيتتُت كتتااتتْت أمق  تنظُر إلقَّ 

عملق،  تتتكرتنق، وستتت لتنق عب ستتتبب عنايتق الزائدا 
 بشجرا الزيتان.

 فابتسمُت وقلت لها:
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ألن المعلمةت قالْت لنا اليامت: "إاها  تتتتتتتتجرٌا مباركٌة 
 تحب  بالقت الشاِم"..
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 عساكر ولصوص

 
 
 

 فق ساحِة القريِة.. اةتمعت األطفاُل..
 العساكر واللصاص.قالاا: سنلعُب لعبةت 

 فرحاا كثيرًا وبدأوا يامِشعان األقورات..
 ت أحمُد : ضابٌط.
.  ت حساُن:  رطقٌّ
 ت ابيُل : حارٌ .

اُم فسيقامان بتمثيِل قوِر  تتتت أما خليُل وحسيُب وبسَّ
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 اللصاِص.
 رف ت الثالثُة معًا تمثيلت قوِر اللصاِص.

 ولم تتمش اللعبُة. 
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 اعتذار

 
 

 قالْت سلاى:
 ت أال  تحب نق يا سامُر؟
 ت أحب ِك.. أاِت أختق.

.  ت إذْن أرةا أْن تشرحت لق الدر ت
، لكبَّ سلاى قالْت:    رحت سامٌر الدر ت

 عب األسئلةت.ت ما قمتت تحب نق يا سامُر، أرةا أن ُتجيب لقت 
 ضحكت سامٌر كثيرًا، ثم اعتذرت قائاًل:
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تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ومب ستتتتتتتتيجيب لِك عب األستتتتتتتتئلةت، غدًا فق 
 تحاِن؟!.... االم
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 عند املساء

 
 

 عند المساِ  كااْت ليلى وحيدًا فق المنزِل..
كتبْت واةباِتها المدرستتتتيةت، وةلستتتتْت تنتظُر عاقات 
 والديها، لكنَّها خافْت أن تنامت، فنهضْت إلى التلفاِم.

 ت هذا  "تام وةيري" لقد كرهُتُه!
 ت وهذا "السابرمان" ال ُأحب ه!!

 ولتتتتتكتتتتتْب هتتتتتتتذا "ختتتتتتتالتتتتتتتُد بتتتتتُب التتتتتالتتتتتيتتتتتتتِد" يتتتتتتتا   
 ما أروعه!!!...

 تتتتتتتتاهدْ  ليلى أبا عبيدات ببت الجرَّاِح، أمامت ستتتتتتتتاِر 
الباِب الشتتتتتتتتتتتترققِش لمدينِة قمشتتتتتتتتتتتتقت يحاصتتتتتتتتتتتتُر المدينةت، 
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ُة أفراق الجيِ  يقتتاتلان  وبجتتاابتته ختتالتتُد بُب الاليتتِد، وبقيتتَّ
بشتتتتتتتتتتتتتتجاعة ، وما إن فتحت بابت الستتتتتتتتتتتتتتاِر الكبيِر، حتى 

ْت ليلى بعمق  و تتتتتتعرْ  بالستتتتتتعاقِا، وأغمضتتتتتتْت تتنت  فَّستتتتتتت
عينيها، ولم تنتبْه إالَّ على رايِب الجرِ  المتااصتتتتتتتتتِل، 
، واعتذرْ  مب  فنهضتتتتتتتتتتتتتتتْت مستتتتتتتتتتتتتتترعًة، وفتحِت البابت

 والديها إن كااْت ت خَّرْ  فق فتِح الباِب.
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 العقرب

 
 

 مرَّ رةٌل أحمُق بعقرب  فحيَّاها.
ِ  العقرُب التحيةت، وقالْت له:   رقَّ

. أليست كذلك؟  ت أاتت رةٌل عاقٌل، وتحب  الىيرت
 قال الرةُل األحمُق فرحًا: 

 ت أةل أاا رةٌل عاقٌل ةدًا، وأحب  الىيرت كثيرًا.
ت إذْن اقترْب منق وأخرْج هذه الشاكةت مب ذابق.. 

ًا.  إاها مؤلمٌة ةدَّ
مت الرةُل األحمُق مب العقر  ِب، ومدَّ يده ليىرجت تقدَّ
 الشاكةت، مب ذابها، فلسعته!..
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 عندئذ  صرخت مب األلِم، وقالت معاتبًا:
 ت ماذا فعلِت أيَّتها الحمقاُ ؟!..
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 الضفدعة

 
 

ُه ماٌ ، وفج ًا  ْلفت ، خت عا تتتتتتتِت الصتتتتتتتفدعُة عند ستتتتتتتدش 
 تتتاهدْ  ثقبًا فق الستتتدِش يتستتترَُّب منه الما ت، فىافت أن 

.يضيعت ماُ   ، لذلك بدأِ  العملت بهمَّة  واشاط   السدِش
مرَّ الصتترصتتار فشتتاهدت الضتتفدعةت تدحرُج حصتتاًا 

 أمامها. فس لها: 
 ت ماذا تفعليب أيتها الضفدعُة؟

 أةابِت الضفدعُة:
، وأاا أعمُل على إيقافِه.  ت الماُ  يتسرَُّب مب السدِش
 ، اظرت الصتتتتترصتتتتتاُر إلى الماِ  المتدفِشِق مب الستتتتتدِش
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 ا:فقالت له
، ومنعت الما ت مب  تتتتتتتتتتتتت إاِك لب تستَيعق سدَّ الثقبت
التدف ِق. إن ذلك يحتاُج إلى عدق  كبير  مب الضتتفاقع، 
وأاِت صتتتتتتتتغيرٌا، والثقُب كبيٌر... أاصتتتتتتتتحِك أن تتركق 

، وترحلق عنه..  هذا المكانت
 قالت الضفدعُة:

تتت كيف أترُ  هذا المكانت الذي عشُت فيه، وكيفت 
 أعيُ  بال ما ؟!

تها وأخذْ  فكَّر  ِ  الضتتتتتتتفدعُة قلياًل، ثم ةمعْت قاَّ
 تدفع الحصاات وتدحرةها، وهق تقاُل للصرصار:

تتتتتتتت ااصرف عنق.. إلى غنائك ولها ... وقعنق 
أكمْل عملق، ومهما كان الثقُب واستتتتتتتتتتتتتتتعًا... ف اا لب 

 أت خَّرت عب القيام بااةبق...
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 الغراب

 
 
 

 ةاعت الغرابُ 
 فسرقت قَعةت ةبب  وطارت 

 حطَّ فاقت  جرا
اً  : أاا سعيٌد ةدَّ  قالت

 هنا سآ كُل قَعةت الجببِ 
 وأستنشُق الهاا ت النققَّ 
 لكبَّ الغرابت  اهدت حديقةً 
 الحديقُة فق المدرسةِ 
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 قالت : الَعاُم بيب األمهاِر أ هى وأطيبُ 
 حطَّ الغراُب فق الحديقةِ 
 وفق منقاره قَعُة الجببِ 

 األطفاِل بالغناِ .فق المدرسِة تعالْت أصااُ  
أاصتتتتتتتتتتتتتتتتتتت الغراب إلى اللحِب الجميتتتِل والكلمتتتاِ  

 العذبِة. 
 أعجبتُه اللحُب، فقال: 

اً   هؤالِ  األطفاُل سعداُ  ةدَّ
،  طتِربت الغراُب ألصااتهم، فرقصت

 وأحبَّ غنا تهم فغنَّى
 العشبِ وقتتتد استتتتتتتتتتتتتتتقت قَعتتتةت الجبِب التق تتتتدحرةتتتِت بيب 
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 وظلَّ يرقُص، ويغنشق
 رُ  حتى قرعت الج

 واادفعت األطفاُل إلى الباحِة يلعبان 
 فَارت الغراُب سعيداً 
 واسقت أاَُّه ةائع...
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 مدرسة العصافري

 
 

اقرت العصتتتتتتتتتفاُر ثال ت اقرا   على مةاِج  تتتتتتتتتبَّاِ  
 ليلى:

ت استيقظق يا صديقتق.الشمُس  مشرقٌة، والساعُة 
 تجاومِ  الثامنةت، لقد ت خَّرِ  عب المدرسِة..

ضتتتتتتتتحكْت ليلى، وأيقظْت أختَّها ستتتتتتتتميرات،  وقالْت 
 لها: 

تتتتتتتتتتتتتتتتت استمعق، استمعق يا ستميرُا، يبدو أن مدار ت 
َِشُل فق فصِل الصيِف!...   العصافيِر ال تع
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 عصفورة على السور

 
 

ُق على ستتتتتتتتتتاِر المدرستتتتتتتتتتِة،  كاات العصتتتتتتتتتتفارُا ُتغرش
 ف حبَّْت أن تتعلَّمت  مثلت التلميذاِ  الصغيراِ .

مْت احات المديرِا مست ذاًة:  تقدَّ
تتتتتتتتتتتتت يا آاسةت: هل تسمحيبت لق ب ن أكانت تلميذًا ، 

 أتعلَُّم مع البناِ  الجميال ؟
 قالْت المديرُا: 

ارًا(، وتضتتتتتتعت  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت التلميذُا يجب أن تلبست )صتتتتتتدش
ر حقيبًة فيها قفتٌر   تتتتتتتتتتريًَة على  تتتتتتتتتتعرها، وُتحضتتتتتتتتتتت

 وقلٌم...
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ها  حزاِت العصتتتفارُا، وعاقْ  إلى الستتتاِر، فشتتتاهدت
 الصيشاق، فس لها:

 ت لماذا تقفيِب على ساِر المدرسِة؟
 ت أريُد أن أتعلمت القرا ات والكتابة.

.  ت ولكنِك عصفارٌا تجيديب الزقزقةت والَيرانت
 قالِت العصفارُا: 

، واأل جاِر،  واألمهاِر، والستتتتتتتتتتتتتهاِل، والمروِج، والستتتتتتتتتتتتتماِ  الجميلِة، تتتتتتتتتتتتت أريُد أن أكتبت اسمقت على الع ِش
 واألوقيِة والجباِل...

 ضحكت الصيَّاُق، وقال:
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت إذن، اقتربق. ستتتتتتت كاُن معلشمتِك، وتصتتتتتتتيريب 

 تلميذتق.
اقتربِت العصتتتتتتتتتتتتتتفارُا مب الصتتتتتتتتتتتتتتيَّاق. فشتتتتتتتتتتتتتتاهدِ  

 )الحقيبةت( المألى بالعصافير، فَارْ  هاربًة.
 ااقى الصيشاق ب على صاتِه:
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تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت لماذا تَيريب؟... ألم تقالق إاك ستتتتتتتعلَّميب 
 والكتابة؟!القرا ات 

ضتتتتتتتتحكِت العصتتتتتتتتفارُا، وهق تصتتتتتتتتف ُق بجناحيها، 
 وتقاُل:

، فهربت عندما  تتتتتتتت ظننُت فق حقيبتكت العلمت والنارت
، والدم المنثار.    اهد  الري ت
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 البلبل والعصفور والثلج

 
 

ََّى األرضت  باألمِس تستتتتتتتتتتتتتتتاقُط الثلَُّ الجميُل، فغ
؛ واليامت سَعِت الشمُس   الدافئُة.واأل جارت والسَاحت

 اظرُ  مب الشرفِة، ف عجبنق المنظُر البديُع.
قلُت لنفستتتتتتتتق: ستتتتتتتت صتتتتتتتتعُد إلى الستتتتتتتتَِح، ألتمتَّعت 
بجمتتتتتال الَبيعتتتتتِة الىالَّب... ولكنق تتتتتتذكَّرُ  البلبتتتتتلت 
ه يحس   ْق منتتتذ ياميب. لعلتتتش الصتتتتتتتتتتتتتتتتتامتتتتت التتتذي لم يغرش
، وصتتتتتتتعدُ  إلى الستتتتتتتَِح،  بالبرِق.لذلك حملُت القفصت

افئِة،  ووضتتتتتتتعُتُه قريبًا منق، ِة الشتتتتتتتمِس الدَّ تحتت أ تتتتتتتعَّ
، وغرَّق قلياًل ثم صمت. ُه، وقفزت  فنف ت البلبُل ريشت
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وبينما كنُت أرسُل اظري إلى األفِق البعيِد، أتمتشع 
 ، بمنظِر البساِط الناصِع البياِض الذي يكسا األرضت
ستتمعُت مقزقًة صتتاخبًة، و تتاهدُ  عصتتفارًا كان يقف 

 على حافَِّة المدخنة.
فستتتتتتق: لعلَّ العصتتتتتتفارت يحسش اآلن بالبرق، قلت لن

.  ويريُد أن ي وي إلى مكان  قافئ 
 ، وفق الحاِل، اقتربُت مب القفِص، وفتحُت البابت
ثم ابتعدُ  عنه، لعلَّ العصتتتتتتتتتتتتفارت الغريبت يستتتتتتتتتتتتت اُس 

.  بالبلبِل في تق إليِه، ويدخُل القفصت
قت البلبتتتُل، فرقَّ العصتتتتتتتتتتتتتتتفاُر بزقزقتتتِة عتتتذبتتتًة...  غرَّ

، وأن فرحُت كث يرًا، وحستتتتتتتتتتتتتبُت أاهما يتباقالن الحدي ت
ويشتتتتربت الما ت، ويشتتتتار ت البلبلت فق مستتتتكنِه الدافئ... العصتتتتتتتتتتتتتتتفارت البتتدَّ أن يتت تقت إلى القفِص ليتت كتتلت الحتتبَّ 
ولكْب يتتتاللعجتتتب!!! كم كتتتااتتتت قهشتتتتتتتتتتتتتتتتق كبيرًا حيب 
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاهتتتتتتدُ  البلبتتتتتتلت يىرُج مب القفِص ويَيُر إلى 

 المدخنِة، حي  يقُف العصفاُر.
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يرستتتتتتتتتتتتتتتُل االثنان ألحااًا عذبًة رائعًة، ثم يَيرانت و 
 معًا، ويحلشقان فق السماِ  الصافيِة الزرقاِ ...
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 سرُب عصافري

 
ََّت العصفارُا على الشبَّاِ ، وأرسلْت ألحااها  ح

 العذبةت...
رفعتتْت )ليلى( رأستتتتتتتتتتتتتتتهتتا عب الستتتتتتتتتتتتتتتريِر، وعركتْت 

 عينيها، ثم س لتها:
، وتزقزقيبت قربت سريري؟ت لماذا ت تيبت كلَّ   صباح 

 ت ألقالت لِك : "صباُح الىيِر"..
عندما طار   العصتتتتفارُا، فكَّرْ  ليلى: "تتتتتتتتتتتتتتتتتتت أال 

 يجب أن أرقَّ على تحيَّتها؟".. 
قبل أن تنامت. وضتتتتتتتتتتتتعْت ليلى بضتتتتتتتتتتتتعت حبَّا   مب 

 القمِح على حافَِّة الشبَّاِ .
ِ  العصتتتتتتتفارُا كثيرًا، ففرحْت  عند الصتتتتتتتباح. غترَّقت
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 لى، ولم تنست  عند المساِ  أن تضعت حبَّاِ  القمِح.لي
فق الصباح الثااق. استيقظْت ليلى على أصااِ  

 :  عصافيرت كثيرا ، فهتفْت بفرح 
ت يا إلهق.. ما أسعداق... لقد صارت عندي سرُب 

 عصافير!
 

 
  



- 61 - 

 
 

 القفص

 
 

ََُّة بابت القفِص، وقالْت للعصفار:  فتحِت الق
 ت اخرْج بسرعة !!

العصتتتتتتتتتتتتتتتفاُر يىرُج، وعندما  صتتتتتتتتتتتتتتتارت بباب  بدأ
ََُّة،  ْت عليه الق القفِص، وفتحت ةناحيِه ليَيرت ااقضتتتتتتتتتتتتَّ

ه!!  لكنها لم تستَْع اصَياقت
عاقت العصتتتتتتتتتتفاُر إلى قاخل القفِص، وها يرتجُف 

 مب الىاف.
ََُّة:  قالِت الق

تتتتتتتتتتت س فتُح بابت القفِص مرًا ثاايًة. هيَّا. اخرْج إلى 
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 الحرية.
 معتذرًا:قال العصفاُر 

، لكبَّ القفصت أحب   ُر بثمب  تتتتتتت الحريَُّة  قٌ  ال يقدَّ
إلقَّ اآلنت مب أايابِك، وعندما ي تق الَفل المىلشص، 
رت لحظتتًة واحتتدًا عب  ويفتُح لق بتتابت القفِص، لب أتتت خَّ

 الىروِج إلى الشمِس والهااِ  والعالِم الجميِل...
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 القطُّ والعصفورة

 
 

 للعصفارا:قالت القط  
. ِ  ت ساعدينق على فتِح باِب القفِص ألاامت ِعندت

 تسا لت العصفارُا:
 ت لماذا تناُم عندي؟

 ت ألحكقت لِك الحكاياِ  المسليَّةت.
 ت ولكنق ال أحب  الحكاياِ . أاا أحب  الغنا ت.

 قالت القط : 
 ت صاتق عذٌب. هيَّا افتحق ت معق ت بابت القفِص.

 قالْت:
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 ا ت ت أواًل.ت أسمْعنق غن
عندما بدأ القط  يغنشق "مياو... مياو"  تتتتتتتتتتتتتتتاهدِ  
العصتتتتتتتتتتتتتتفارُا أايابتُه، ف ستتتتتتتتتتتتتترعْت ب غالِق باِب القفِص 

 ةيِشدًا.
تتتتتتتتتتتتتتتتتتت لماذا أحكمِت إغالِق الباِب.؟.... هل خفِت 

 منشق؟!..
 قالِت العصفارُا:

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت الستتتتتجُب بيب قضتتتتتباِن القفِص، خيٌر لق مب 
!!  الماِ  بيب أاياِب قطش  مفتر  
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 قطتان

 
 

قَتَّاِن كااتا تلعباِن فاقت ستتتتتتتتتتَح  مب الصتتتتتتتتتتفيِح، 
، لكبَّ الشتتتتتمست ستتتتتاطعُة.  كان الثلَُّ ُيغَق كل  تتتتتق  
ََُّة األولى عب اللعِب،وقالْت ألختها:  تاقفِت الق

 ت مياو.. مياو... الشمُس قافئٌة.
 قالِت الثاايُة:

 ت مياو.. مياو... هيَّا العْب واقفْز فاقت الثلَِّ..
. لكنَّها رأْ  أختتها قف ات مرَّا   ُة الثاايُة عدَّ ََّ زِ  الق

 واقفًة، فس لتها: 
 ت لماذا ال تلعبيبت وتقفزيب؟!
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ِ  الثاايُة:  رقَّ
 ت أاصتق قلياًل، واسمعق.

 ت ماذا أسمُع؟!..
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت البيُت الذي العُب فاقتُه، فيِه طفٌل مريٌ ، 

 ولعلَُّه بحاةة  إلى الهدوِ  والرَّاحِة...
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 قطة ليلى

 
 

 ةلسْت ليلى تكتُب واةباِتها الليليةت...
 كل   ق   هاقٌئ فق البيِت...

 التلفاُم مغلٌق...
 المذياُع صامٌت...

 األم  تنسَُّ )كنزات(  الصاِف...
... أمستتتتتتتتتتتتتتتكْت بالقلِم، وبدأِ   فتحْت ليلى الكتابت

 الكتابةت فق الدفتِر..
ََُّتها ) امة( وةلست فاقت الكتاب.  ةا   ق

 همسْت ليلى: 
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ْيبت أانق أكتُب  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ابتعدي يا  تتتتتتتتتتتتتتتامة. أال تترت
 واةباتق؟!

، ثم بتتدأْ   ْتهتتا برفق  لم تبتعتتْد  تتتتتتتتتتتتتتتتامتتُة... فتت بعتتدت
 تكتُب...

ستتتتتتتتتتتتتتتمعتتتتْت ليلى، صتتتتتتتتتتتتتتتا ت حركتتتتة  بجتتتتااِبهتتتتا... 
... فشاهدْ   امةت تلعُب ب قواِ  الهندسِة... ْْ  التفتْت

 ت اهدئِق يا  امة!..
 لكبَّ  امةت لم تهدأ!...

بتتها منها، عندئ ذ  أمستتتتتتتتتتتتتتتكْت ليلى بها برفق  ثم قترَّ
وهمستتتتتتتتتتْت فق أذاها: أرةاِ  يا صتتتتتتتتتتديقتق أن تهدئق 
قلياًل ليس مب أْةلق هتتذه المرَّات، وإامتتا مب أةتتِل أبق 

 الذي عاقت مب عملِه  متعبًا، وها اائٌم اآلن. 
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 من األمجُل؟

 
 

ََُّة للعصفارِا:  قالِت الق
 أذايب طايلتيب. ت أاا أةمل منِك، ألن لق

 قالِت العصفارُا:
 ت أاا لق ةناحان، أطيُر بهما إلى البعيِد...

ََُّة:  قالِت الق
ٌا! وأاِت بال أسنان.  ت أاا لق أاياٌب حاقَّ

 قالت العصفارا:
 ت أاا لق منقاٌر حاقٌّ وةميٌل.

ََُّة:  قالِت الق
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 ت ماائق عذٌب.
 قالِت العصفارُا:
 ت تغريدي أعذُب.
ََّةُ   :قالِت الق

 ت لق أربٌع قاائم، وليس لِك ساى قائمتيب.
 قالِت العصفارُا ضاحكًة:
 ت الكرسق  له أربُع قاائم ...
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 سعادة

 
 اهضُت هذا الصباحت اشيًَا.

 غسلُت وةهق.

 اظَّْفُت أسنااق.
سرَّحُت  عري... ثم حملُت حقيبتق وسرُ  احات 

 باِب المنزِل، لكنق تاقفُت فج ًا...
 لقد تذكرُ !..ت  آه... 

 عدُ  إلى أمق مسرعًا.
ي...  رفعُت رأسق إليها. فَبعت قبلًة على خدِش
 عندئذ  اتجهُت إلى المدرسِة، تغمُراق السعاقُا...
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 رائع

 
 ا ترى )عاقٌل( وُأختُه )مناٌل( كميًَّة مب البَاطا.

 قالت عاقٌل:
 ت هيَّا. احملق الكيست إلى البيِت.

 زعجًة، وقالْت:اظرْ  إليه )مناُل( من
؟  ت ِاحْلمُه أاتت

تتتتتتتتتتتتتتت ال... أاِت... يدي تؤلمنق... لقد اصَدمْت 
ِة ا لرياضِة.  بعارضِة الملعِب فق حصَّ

، وستتتتتارْ  خلفتُه، وقد ظنَّْت  حملْت )مناُل( الكيست
أاه ستتتيحمُلُه عنها بعدت مستتتافة  قصتتتيرا ، لكنه لم يفعْل، 

 :  فقالْت برةا  
. لقد   تعبُت!ت عاقْل. احمِل الكيست
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 ت إاه ليس ثقياًل...
تتتتتتتابعتتتتتتْت )منتتتتتتاُل( طريقتهتتتتتتا، وقتتتتتتد )معلتتتتتتْت( مب 

 أخيها.....
لتْت مناٌل:  فج ًا. ااَلقت )عاقٌل( راكضًا. تسا ت

تتتتتتتت "ما الذي ةرى لعاقل  اليامت!؟!... س  كا أمرتُه 
 إلى أبق عندت المساِ ...

، تحمُل  لكنَّها  تاهدتُه يتاقَُّف بجااِب امرأا  عجام 
ُم منها.بيديها ك  يسيِب... يتقدَّ

ُ  معهتتتتا.... ثم يتتتت ختتتتُذ الكيستتتتتتتتتتتتتتتيب منهتتتتا  يتحتتتتدَّ
 ويحملهما. ويتابع سيرتُه إلى ةاابها...

تتتتت ملتتتتْت )منتتتتال( المنظتر، فظهرْ  على وةههتتتتا 
 عالماُ  السروِر، ثم همسْت لنفسها:

 "عاقل إاساٌن رائٌع!!..".
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 البالد األمجل

 
ي:  قالت ةدِش

 البالِق الجميلِة.... ت فق العالم كثيٌر مب
:  ثم صمتت لحظًة، وس لت
 ت أي  البالِق أةمُل؟

فق تلِك األثناِ ، كان أبق قد عاقت مب المدرستتتتتتتِة، 
ووضتتتتتتتعت الدفاترت التق يحمُلها على المنضتتتتتتتدا، ةاابت 

 : ي، وقالت ه إلى ةدِش  القلِم األحمِر، فاتَّجت
تتتتت ةميُع البالقت ةميلٌة. هذا صحيٌح. لكبَّ األةملت 

التق يكتُب حالها التالميُذ ماضتتتتتاعاِ  اِاشتتتتتاِ  هق 
 والتعبيِر.

 



- 77 - 
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 واق... واق

 
 

وقفت طفتتتتٌل ةتتتتائٌع أمتتتتامت البركتتتتِة الصتتتتتتتتتتتتتتتغيرِا فق 
ِة....  الحديقِة العامت

 ، ََّاٌ  ةميالٌ  يستتتتتتتتتتبحبت فق الِبركِة الصتتتتتتتتتتغيرِا بت
: واق... واق...  وُيغتنِشيبت

 ةا ْ  امرأاٌ تسحُب طفاًل...
 كعكٌة كبيرٌا....الَفُل بيدِه 

بدأ الَفُل يقَُع مب الكعكِة ةز ًا ةز ًا، ويرميته 
اِ  الجميالِ ، فتمنَّى الَفُل الجائُع أن تقعت  ََّ إلى الب

 قَعٌة مب الكعِك خارجت البركِة.
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 لكبَّ الكعكةت ااتهْت...
..  واأُلم  سحبْت طفلها بهدو  

 بينما ظلَّ الَفُل الجائُع فق مكااِه...
اِ  الجميالِ ، ويستتتتتتتتتتتتتتتتمُع إلى ينظُر إلى ا لبَتتتتتَّ

 غنائهب:
 واق... واق...
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 لعبة

 
 

 قالْت )ليلى( ألصدقائها: 
 ت تعالاا اتسلَّ بُلعبة  ةديدا .

 هتفت األصدقاُ  والصديقاُ  فرحيب:
 ت حسنًا... حسنًا... أي  ُلعبة  سنلعُب؟

 قالْت ليلى:
الرَّاعيةت. و)سلاى( ت ُلعبُة )القَيِع(.... أاا س كاُن 

و)رادُا( و)أحمُد( ستتتتتتتتتتتتتتتيكااان النعجاِ .. أما أاتت يا 
.  )عامر( فستكاُن الذئبت

، وابتدأِ  اللعبُة....  قفزت الجميُع فرحيبت
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 عزفْت ليلى بمزمارها...
 وابتدأِ  النعجاُ  تثغا حالتها...

...  وعندما اقتربت الذئُب، هجماا عليه بالعصقِش
 رافعًا يديِه، مستسلمًا، وقال:عندئذش  وقفت )عامٌر( 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتامحااق. لب أرضتتتتتتتى أن أكان ذئبًا بعدت 
 الياِم....
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 الشرطي

 
 

كااْت )ليلى( تجلُس فق الشتتتتتتترفِة، فستتتتتتتمعْت بائعت 
لت يناقي بصاتِه العذِب:   الحلاى المتجاِش
 ت "بالمسِك والعنبر، يا حلا يا سكر"...

 فابتسمْت...اظرْ  إليِه، وها يجر  عربتُه، 
...  بعد قليل 

 تتتتتتتتتتتاهدِ  الشتتتتتتتتتتترطقَّ ُيلقق القب ت عليه، ويقاقُه 
 أمامتُه مع عربتِه...

، وأقستتتتتتتتمْت  حزاْت ليلى كثيرًا، وكرهِت الشتتتتتتتترطقَّ
 أاها لب تحبَّ الشرطةت بعد اليام!...



- 83 - 

متها عندما علمْت أن طفاًل ُاِقلت  ْت قتستتتت لكنَّها تناستتتت
مب تلتتك إلى المستتتتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتتتفى، بعتتد أن تنتتاولت قَعتتًة 

 الحلاى... وقالت مت سفًة:
 ت كم كنُت مىَئًة!...
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 واجٌب مدرسي

 
 

فق  الليِل ةلستتتتتتتتُت أكتُب واةباتق المدرستتتتتتتتيةت... 
أةبُت عب ةميِع األستتتتئلِة، ثم رستتتتمُت خارطةت الاطِب 
ْاُت الستتتتتتهالت باألخضتتتتتتِر، والبحرت واألاهارت  العربِق. لتاَّ

وعنتتتدمتتتا ااتهيتتتُت، اظرُ  إلى الىتتتارطتتتِة اظرًا أخيرًا، قش واألصتتتتتتتتتتتتفِر... باألمرِق، والجبالت والهضتتتتتتتتتتتتابت بالُبن
 فارتسمْت على  فتقَّ بسمُة السعاقِا والرضى.

ي:  قالت ةدِش
 ت هاِ  الارقةت والقلمت.

مِة أاِفِه...  ثم ثتبَّتت النظارتيب السميكتيب على مقدِش
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بدأ ةدي يرستتتتتتتُم... مأل الارقةت خَاطًا متداخلًة. 
 قت الارقةت، ورمى القلمت، وقال بعصبية :لكنه فج ًا مزَّ 

 ت القلُم رقيُ  الىطِش؟!..
 قلُت ضاحكًا:

ي، إذا كنتت أاتت لم تتعلْم  تتتتتتتتتتتت ما ذاُب القلِم يا ةدِش
 فق مدرسة؟!..
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 يا ليت

 
 

 أاا تلميذٌا ) اطرا(
 تحب نق المعلِشمُة... مع أانق ال أسمُع اصائحها...

 قائمًا:تقاُل لنا فق الصفِش 
 "على اِاسان أن يعتمد على افسِه...".

وأاا ال أعتمُد على افستتتتتتتتتتتتتتتق... كنُت أعتمُد على 
ُأختق )ستتتتميرا( فق البيِت، وعلى صتتتتديقتق )عائشتتتتة( 

 فق المدرسِة... 
كلمتتا طلبتتْت منتتا المعلِشمتتُة اِةتتابتتةت عب أستتتتتتتتتتتتتتتئلتتِة 
الااةبتتاِ  المنزليتتِة، أمتتدش يتتدي، وأرفُع إصتتتتتتتتتتتتتتتبعق قبتتل 
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اِةتتتابتتتاِ  مب قفتري، فتتت اتتتالت إعجتتتابت  الجميِع، ألقرأ
المعلِشمِة، ورضتتتتتتتتتتتتتتتاها، وكثيراً ما تَلُب إلى التلميذاِ  

 أن يصفِشقبت لت)الشاطرِا(.
 ولكب!!!....

 آِه... كم أاا حزينٌة هذا اليام!
 احب اآلن فق غرفِة االمتحاِن...

أْلتتِفُت يمينًا ويستتتتتتارًا، ف رى الجميعت يكتبان... أمشا 
 أاا...

!...فلم ُأة  ْب إالش عب سؤال  واحد 
تتت تق المعلِشمتتُة... تقترُب منشق... تنظُر إلى ورقتتِة 

 إةابتق...تس لنق مندهشًة:
 ت مابِك يا  اطرا!؟!...

 ُأسنُد رأسق على يدي، وأ عُر بالندِم الشديد!...
هاهق )حنان( ُتستتتتتتتتتتتتتتتلِشُم ورقتتها وتىرُج...ثم تىرُج 

ها )عائشُة( فت... )ليلى........(.  بعدت
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 أقاُل لنفسق: "أيبت أاِت اآلنت يا سميرُا؟!".....
 أحسسُت برغبة  فق البكاِ ...!!..
 اآلن، فهمُت معنى قاِل المعلِشمِة:

 "ت على اِاساِن أن يعتمدت على افسِه"!....
.. :  امقاقت حزاق... قلت فق افسق مب ةديد 
 "يا ليتنق عملُت بنصائحها... ياليت!!!...". 
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 الكسوالن

 
 

بعتتتد أن ااتهى مب اللعتتتب بتتتالكرا، ةلست والعرُق 
 يتصبَُّب مب ةبينه...

 اقتربت منه صديُقه، وس لته:
؟  ت هل اجحتت

 ت ال..
ت آِه.. يا صديقق.. لا ذقتت لذَّات النجاِح. إاَّه يمأل 

 النفست سعاقًا وفرحًا.
 ت هل اجحتت ت أاتت ت؟!..

تتنا ُأمَّ سعيد  تتتتتتتتتت ال.. لم أاجْح، ولكنشق  اهدُ   ةارت
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تزغرُق، وترقُص، وتغنِشق عندما علمْت أن ستتتتتتتتتتعيدًا قد 
...  اجحت
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 بيٌض مسلوق

 
 

تق قةاةتها، واظرْ  إلقَّ غاضبًة مب  حملْت ةدَّ
 غير أن تتكلَّمت.... 

تق؟!  ت لماذا اازعجْت ةدَّ
تق؟!  ت هل فعلُت ما ُيغضُب ةدَّ

، وهق تحمتتتتتتتُل قةتتتتتتتاةتتهتتتتتتتا، ثم تقاُل  تنظُر إلقَّ
 غاضبًة:

!  ت أاا ذاهبٌة إلى الَبيب البيَريش
تق... كااْت غايتق أن ترتاحق. كل   تتتتت عفاًا.. ةدَّ
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ما فعلُتُه أانق ستتتتتتتتتتتتتتتقيُت الدةاةة ماً  مغليًا، كق ال 
 تتعبق فق سْلِق البيِ ...
 ت فلماذا أاِت غاضبة؟!..
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 العصفورة والبيضة

 
 

 اهدِ  التلميذُا الصغيرُا عصفارًا صغيرًا، تقُف 
 .  على  بَّاِ  غرفِة الصفِش

 س لِت التلميذُا الصغيرُا المعلِشمتةت:
 ت آاسة. مب أيب أتت العصفارُا الصغيرا؟

 ت فكر  المعلمة قلياًل، ثم قالت:
 ت ِمبت البيضِة.

 ت وِمْب أيبت أتِت البيضُة؟..
 ت ِمبت العصفارِا.

 تلميذُا الصغيرُا فق األمِر. وقالْت:احتارِ  ال 
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. عندما أعاُق إلى  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت هذه مستتتتت لُة صتتتتتعبٌة الحلِش
 البيِت. س طلُب مب أمق مساعدتق على حلِشها....
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 حرف "الواو"

 
 

ستتتتتتتتتتتتت لْت "ليلى ُأختتها التق اجحْت إلى الصتتتتتتتتتتتتتفِش 
 الىامِس:
ُل "البب العاص"   تتتتتتتتتتتتتتتتتت هل تعلميبت ما االستتتُم األوَّ

؟  الذي فتحت ِمْصرت
ْ  ُأختتها مبتسمًة:   رقَّ
 ت اسُمُه )عمْرو(.

 كتبْت ليلى فق الدفتر)عمْرو(..
 ثم س لتها: 

 ت ما اسُم النبق الذي ُأْاِزلت عليه )الزباُر(؟
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 ت )قاوُق( عليِه السالِم.
 كتبْت )ليلى( فق الدفتِر: )قاوُق(.
 لكب أختتها سرعانت ما س تلتْتها:

( بااو  واحدا ؟!   ت لماذا كتبِت اسمت )قاوقت
 فابتسمْت ليلى، وقالت: 

 ) تتتتتتتتتتتتتتتتت ألن )عمْرو( يا عزيزتق، قد استتتعارت )الااوت
 مب )قاوق( ووضعتها فق اهايِة اسمه.
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 القلم احلزين

 
 

 قالت سميٌر ألختِه:
 ت سميرُا. أرةا أن تعيرينق قلمتِك.

 لْت سميرُا:قا
؟  ت ولكنشق اآلنت أكتُب واةباتق... أيب قلُمكت

 ت ضاعت!..
تتتتتتتتتتتتتتتتت حستتنًا.. ستت عَيكت قلمق.. عندما أاتهق مب 

 الكتابة.
 ت ولكْب لديَّ واةباٌ  كثيرٌا. هاتق القلمت!..

 ت لب أعَيتُه قبلت أن أاتهقت مب كتابِة واةباتق.



- 98 - 

 ت سآخُذُه!!...
لكبَّ ستتتميرًا. أمستتتكت أمستتتكْت ستتتميرُا القلمت ةيِشدًا ، 
ُه مب يدها بقاشا .  به أيضًا. و دَّ
ْ  سميرُا، و دَّ سميٌر...    دَّ

!!!  عندئذ  ت لَّمت القلُم، وحزنت كثيرًا، وااكسرت
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 أسئلة

 
 

 س لِت المعلِشمُة  ليلى:
؟  ت هل تحبيبت الارقت

ْ  ليلى:  رقَّ
. ، لكنِشق أحب  سنابلت القمِح أكثرت  ت أحب  الارقت

 ت وهل تحبيبت مشاهدات "التلفاِم"؟
تتتتتتتتتتتتتتتت أحب  مشاهدات "التلفام" ولكنِشق أحب  المدرسةت 

.  أكثرت
 ت هل تحبيبت ميارات األصدقاِ ؟

تتتتتتتتتتتتتتت أحب  ميارات األصدقاِ ، لكنشق أحب   المَالعةت 
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.  أكثرت
 ت وهل تحبيبت المعلِشمةت؟
...  صمتْت ليلى، ولم ترقَّ

ا المعلِشمتُة  :  س تلتتتهت
 أال تحبيبت المعلِشمةت؟ت 

 ت أحب ها كثيرًا..
؟  ت ولكْب . أال تحبيبت ُأمَِّك أكثرت
 فضحكْت ليلى، وقالت:

 ت أحب ها مثلت أمق، ألاها أمق الثااية.
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 ليلى واملرآة

 
 
 

 تتتتتتتتتتتتتتتعرْ  ليلى بتتالحزن، ألاهتتا بقيتتْت وحيتتدًا فق 
المنزل. تلفتتتْت حالهتتا.  تتتتتتتتتتتتتتتتاهتتد  طفلتتًة فق المرآا. 

 ها تناقيها: حسبْت أا
تتتتتتتتتتتتتتتتتتت تعالْق يا صتتتتديقتق. أاا أعلُم أن أمِشِك ذهبْت 

 لزيارا ةارِتها المريضِة..
 ت ماذا تريديِب؟

 ت اتسلَّى معًا. واقضق وقتًا ممتعًا.
 ت كيف؟!...
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ت ااظري إلقَّ ةيِشدًا.. ترْي طفلًة ةميلًة مثلِك. لها 
ينُه  ريٌَة بيضاُ .  وةٌه اظيٌف، و عٌر ةميٌل، تزش

 ليلى، ف عجبْتها صارُتها..اظرْ  
 قالت المرآِا:
 ت مدشي لسااتِك..

ْ  ليلى لسااتها، فشعرْ  بالىجِل.  متدش
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت إذا كنِت تىجليبت مب مدِش اللستتتتتتتاِن، ف قخلق 

ِك بيب  عِرِ ، والعبق به.  أصابعت
أقخلْت أصتتتتتابعتها بيب  تتتتتعِرها، ولعبْت به. لكنَّها 

، ألاها تذكرْ  منظرت ال َفلِة التق  تتتعرْ  بىجل  أ تتتدَّ
تلعُب  فق الشتتتتتارِع، و تتتتتعُرها مشتتتتتعٌَّ ، والذباُب يحط   
على عينها لذلك أستترعْت إلى مشتتَها، وبدأ  ُتستترشُح 

لْت منه ضفيرتيب ةميلتيب. دت   عرتها، ثم ةت
. ضعق إصبعِك   تتتتتتتتتتتتتت حسنًا. عدِ  ةميلًة.. واآلنت

 على ةااِب رأسِك. وتذكري مب يفعُل ذلك.
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ِب رأستتتتتتتها، ثم وضتتتتتتتعْت ليلى إصتتتتتتتبعها على ةاا
 قالت: وهق تشعُر بالسعاقا:

 ت هكذا تجلُس المعلِشمُة عندما تفكر.
ِك، وقعيِه يتمايُل. رَّكق رأست  ت حسنًا. واآلن حت

ها، فتراقصتتتتِت الضتتتتفيرتان على  حرَّكتْت ليلى رأستتتتت
ْتُه ال  ةاابيِه، ثم حااْت منها التفاتٌة إلى وةهها. فاةدت

 يزال حزينًا.
 س لْت: 
 البنُت فق المرآِا حزينًة؟!... ت لماذا تبدو

 ت ألاِك لم تضحكق!..
ضتتتتتتتتتتتحكْت ليلى فضتتتتتتتتتتتحكِت البنُت، لكنَّها عندما 
ْ  أستتتتتنااتها، أستتتتترعْت إلى المعجاِن والفر تتتتتاِا،   تتتتتاهدت

 واظَّفتها.
.  ت أحسنِت يا صديقتق، واآلن ابتسمق مب ةديد 
ابتستتتتتتتتتتتتتتمْت ليلى، فابتستتتتتتتتتتتتتتمْت البنُت الجميلُة فق 
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 المرآِا.
ا منهتتا، وقبَّلتهتتا. لكبَّ البنتتتت عنتتدئتتذش  قرش  هتتت بتتْت وةهت

 الجميلةت قد تغيَّرت وةُهها، وظهرْ  عليه ِغشاوا.
 س لْت.

 ت لماذا ظهرِ  الِغشاوُا على وةِه البنِت الجميِل؟
ها  تتتتتتتتتتتتتتتتتتت ألنَّ المرآات يا صتتتديقتق، ال تحب  أن يمستتتَّ

 أحٌد.
 ت أاا آسفة.

ِت المرآات، ثم  حت أحضتتترْ  ليلى مندياًل ورقيًا، ومتستتتت
 عاقْ  تلعُب معها ألعابًا مسلشيًة، وقد غمرها الفرح. 
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 أزهاٌر ملعلمِّيت

 
 

المنزِل المَتتتلِش على حقاِل القريتتتِة ومروِةهتتتا الزاهيتتتِة. فق يام  مب أيتتتاِم الربيِع، وقفتتتْت ليلى أمتتتامت بتتتاِب 
أ تتتتتتتعَّتتها الذهبيَّةت، والنستتتتتتتماُ  كااْت الشتتتتتتتمُس ترستتتتتتتُل 

.  الهاقئُة تداعُب  عرتها الحريريَّ
 كاات ليلى حزينًة...

تمنَّْت لا أاَّها تشتتتتتتتتتتتتعُر اآلن بالستتتتتتتتتتتتعاقا، ويذهُب 
 عنها الحزُن.

عاقْ  إلى البيِت واستتتتتتتتتتتتتتتت ذاْت ُأمَّها فق الىروِج، 
 لكبَّ ُأمَّها قالْت:

 ت الشمُس ستغيُب بعد ساعة !!
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ب أبتعدت كثيرًا، ألعاقت قبلت غياِب تتتتتتتتتتت أعلُم ذلك، ول
 الشمِس.

خرةتتتْت ليلى إلى المرِج القريتتتِب، وأختتتذْ  تجمُع 
 بع ت األمهاِر. كااْت تقاُل:

تتتتتتتتتتتتتتتتتت هذِه أمهاُر البابااَِّ واألقحااِن، وتلك  تتتقائُق 
 ، النعماِن الحمُر...وهنا  أمهاُر الليلِك، والزابِق البرِشيش

 والبنفسَِّ... يا أهلل ما أةملها!!..
بينما كااْت ليلى تنتقُل مب مهرا  إلى مهرا ، لمحْت 
رةاًل ةالستتتتتًا فاقت العشتتتتتِب األخضتتتتتِر، وبيب يديِه قلٌم 

 وأوراٌق... فاقفْت تت مَُّل المنظر!...
ها:  ثْت ليلى افست  حدَّ

 "المَالعُة ممتعٌة وسطت هذه الَبيعِة الساحرِا!..
 ااتبه الرةُل إلى ليلى. فالتفتت إليها وابتستتتتتتتتتتتتتتتمت ثم

 س لها: 
 ت ماذا تفعليبت هنا يا صغيرتق؟..

 اقتربْت ليلى مب الرةِل، ووقفْت صامتًة.



- 107 - 

 ت ما اسُمك أيتها الصغيرُا؟
 ت ليلى.

 ت وماذا تفعليب؟
.  ت أةمُع باقةت أمهار 
.؟  ت هل تحبيبت األمهارت

 ت ُأحب ها كثيرًا.
 ت لماذا؟

ارتاحت ليلى لهذا الرةل الذي تشتتتتتاهُدُه قائمًا فق 
 طرقاِ  القريِة يحمل بيدِه كتابًا. فقالت:

ت األمهاُر ةميلُة المنظِر. مكيَُّة الرائحِة، إاها مينُة 
 الَبيعِة.

 أُعجبت الرةُل ب ةابِة ليلى، ف خذت يت مَُّلها.
 س لْت ليلى :

 ت هل تجلُس هنا قائمًا؟
 رقَّ الرةُل مبتسمًا: 
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 ت أةْل. أليست منظُر الَبيعِة رائعًا؟
 تكتُب؟ت وماذا 

 ت أكتُب قصيدًا.
ها  قٌ  مب السعاقِا. قالْت:  قخلت افست

 ت إذْن أاتت  اعٌر!!..
؟  ت صحيٌح يا صغيرتق... هل تحبيشبت الشعرت

 ت أحفُظ ةميعت األاا يِد التق تعلَّْمُتها فق المدرسِة.
تمنَّْت ليلى أن يقرأت لها  تتتتتتتتتتتتتتتعرًا مما يكتُب، فهق 

األمهارت والعصتتتتتتتتتتافيرت تحب  الشتتتتتتتتتتعرت كثيرًا كما تحب   
... تمنَّْت أن تستتتتتتتمعت منه بع ت قصتتتتتتتاِئِده،  والستتتتتتتهالت
، وقد  ولكنَّها تذكَّرْ  أنَّ الشتتتتتتتتتتتمست ستتتتتتتتتتتتغيُب بعد قليل 

..  وعدْ  ُأمَّها أن تعاقت قون ت خير 
ها  ْ  يدت  تتتتتتاهدْ  ليلى مهرات أقحاان  صتتتتتتفرا ت، فمدش

 وقَفتها لتضمشها إلى الباقة فق يِدها. 
األمهارت لتزيِشنق بها غرفتتِك، أليس تتتتتتت أاِت تقَفيِب 

 كذلِك؟



- 109 - 

تتتتتتتت صمتْت ليلى، ثم سارْ  بضعت خَاا   مبتعدًا 
 عنه.

 اه ت الشاعُر، واقتربت منها:
 ت هل ستعاقيبت إلى البيت؟...

 ت أةْل.
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت وهل ترغبيب فق أن أستتتتتتيرت معِك حتى باِب 

 منزِلكم؟
. منزُلنا قريٌب. إاه على بعد خَاا    تتتتتتتتتتتتتتتت أ ُكُر ت

 مب هنا.
:  س لها, وها يسيُر إلى ةاابها مثل أب  عَاف 
تتتتتتتت هل ستضعيب مهرًا على  عرِ  عندما تذهبيب 

 إلى المدرسة صباحًا؟
.  صمتْت ليلى ثاايًة، وعاقت الحزُن إليها مب ةديد 
ت هل أاِت حزينٌة يا صديقتق. أرةا أن تىبرينق، 
فتتت اتتتا  تتتتتتتتتتتتتتتتتاعٌر أحتتتب  األطفتتتالت والفرا تتتتتتتتتتتتتتتتتاِ  والربيعت 

وال ، وأحب  أن أرى البستتتتتتمةت على  تتتتتتفاه والحقال ت اطبت
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 الصغاِر.
 اظرْ  ليلى إليه، ثم قالت:

ُم األمهارت التق ةمعُتها إلى معلِشمتق  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتت قدِش
 المريضِة.

مت، وس لها:  فكَّرت الشاعُر فق كالِم ليلى، ثم ابتست
؟  ت هل تحبيبت المعلِشمةت أيضًا، كما تحبيبت األمهارت

نزِل، فابتستتتتتتتتتمْت كاات ليلى قد صتتتتتتتتتارْ  أمام الم
، ثم قالْت:  عًة الشاعرت  ماقِش
 ت إاها ُأمِشق الثااية.
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 حكاية اجلدَّة

 
 

ِتها، لقضاِ   عندت المساِ  ذهبْت ليلى إلى بيِت ةدَّ
 الليلة عندها....

تها  تها، وبيدها قصتتتتتتتَّ ةلستتتتتتتْت ليلى إلى ةااِب ةدَّ
 الملااة...

ْثتهتتا عب المتتدرستتتتتتتتتتتتتتتتِة و المعلمتتاِ  واألطفتتالِ  ، حتتدَّ
ًا...  وهق سعيدٌا ةدَّ

ةت، ولكبَّ الليلت مامالت فق  فق الليِل قرأْ  القصتتتتتتتتتتتتتتتَّ
 بدايتِه...

  عرْ  ليلى بالفراِغ والملِل...
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هتتتتتا )تلفتتتتتام( تشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاهتتتتتُد فيتتتتتِه )برامَّت  ليست عنتتتتتدت

 األطفاِل(...
ٌََّة تتسلى معها... ِتها ق  وليس عند ةدَّ
 وليس لديها هاتٌف تحاقُ  صديقتتها...

 ماذا تفعل؟
بحتتهتتا   تهتتا التق تتتداعتتُب ستتتتتتتتتتتتتتتُ اظرْ  ليلى إلى ةتتدَّ

 الَايلةت، وس لْتها: 
تق. كيفت كنِت تقضتتتتتتيبت الستتتتتتهرات، وأاِت  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ةدَّ

 صغيرٌا؟
ُا، وقالت:  ضحكْت الجدَّ

تتتت كاات الليالق ُممتعًة. كنَّا اقرُأ ِقصصت ألِف ليلة  
ِة،  ، واألميرِا ذاِ  الهمِش اق  وليلة ، وستتتتتتيرات عنترات ابِب  تتتتتتدَّ

، واحكق الحكاياِ  وا لزيِر ستتتالم، وستتتيِف بب ذي يزن 
 المسليةت، فال اناُم إالَّ واحُب اسمُع الحكاية...
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تق. احكق لق حكايًة.  ت حسنا يا ةدَّ
تت س حكق لِك حكايةت قمِر الزمان، ولكْب ال تنامق 

 قبلت أن تنتهق الحكايُة.
تها، ووضتتتتعْت  أستتتتندْ  ليلى ِمرفقتها إلى ُرْكبتِة ةدش

ها  ، خدَّ تها ب معان  ها، واظرْ  إلى ةدَّ على راحِة كفِش
 متلهفًة لسماِع الحكايِة:

"كان ياما كان... كان فق قديم الزمان، وستتتتتالف 
العصتتتتتتتتتتتتتِر واألوان... كان فق بالِق الريحاِن أميٌر وله 
بنٌت ةميلٌة استتتتتتتتتتتتتتتمها )قمُر الزماِن....(. كان األميُر 

تتها، كثيرت األستتتتفاِر، وكااِت البنُت الصتتتتغيرُا  تالمُم ةدش
فتقترُب منهتتا، وال تنتتاُم كتتل ليلتتة  حتى تستتتتتتتتتتتتتتتمعت منهتتا 
ُا الحكايةت، وتصتتتُل  إلى  حكايًة... وما إن تحكق الجدَّ
منتصتتتتتتتتتتِفها حتى تغفا قمر الزمان على ركبتها، فتمد  
ها إلى  عِر الصغيرِا الناعِم، وتس ُلها: ُا يدت  الجدَّ

 !...ت هل امِت يا قمر الزمان؟
ُتها وتغفا )ليل ها، فتمستتتتتتتتتتُح ةدَّ ى( وتنتظُم أافاستتتتتتتتتتُ
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على  تتتتتتتتتتتتتتتعرها الناعم. وُتقتبشُلها، ثم تستتتتتتتتتتتتتتتحُب ركبتها 
، وتستتتتتتنُد رأ ت ليلى  إلى الاستتتتتتاقِا، ثم تغَيِشها،  بهدو  
ُر أيتتتامت  طفالتتهتتتا  ُد للناِم بجتتتاِابهتتتا.. وهق تتتتتذكَّ وُتىلتتتُ

 البعيدا.
 
 

 



- 115 - 

 من حكايات جدتي
 
 

 البنت والذبابة

 
 

صتتتتتتتتتتتتتتتغيرًا كتتااتتْت تعمتتُل فق بيتتِت  ُيحكى أن بنتتتاً 
القتتاضتتتتتتتتتتتتتتتق، تنظِشُف األرضت وتَها الَعتتامت، وعنتتدمتتا 
ااتهْت ذا ت يام  مب عملها أعَاها القاضتتتتتتتتتتتتتتتق ليرًا، 
 ومع أن األةرت كان قلياًل، فقد أخذْتها وااصرفْت.

 فق المنزِل، قالْت البنُت أُلمِشها:
 ت القاضق أعَااق ليرًا.

 قالِت األم :
 مب ذلك. ت تستحقيبت أكثرت 
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 قالِت البنُت:
 ت ولكنِشق ذهبُت إلى الدكاِن وا تريُت قبسًا.

 ت حسنًا فعلِت.
 ت وقد وضعُت إاا ت الدبِس فق الشبَّاِ .

 ت بنٌت مدبرٌا.
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت وقد غَيشُت الدبست بالغرباِل حتى ال ت كُلُه 

 الذبابُة.
 ت خيرًا صنعِت.

 اامِت البنُت تلك الليلةت اامًا هنيئًا، وفق الصتتتتباحِ 
ا ويدها، وةلستتتتتتتتتْت  ةاابت  هت اهضتتتتتتتتتْت وغستتتتتتتتتلْت وةهت
ِة الشتتتتتتمِس. لكنَّها بعد ستتتتتتاعة   الجداِر تستتتتتتتمتُع ب  تتتتتتعَّ

ْت بالجاِع. فناقْ  ُأمَّها وقالْت:  أحسش
تتتتتتتتتتتتتتتتتت أاا ةائعٌة يا ُأمق. ستتت حضتتتُر الىبزت والدبست 

.  لنتناولت الفَارت
مضتتتتتِت البنُت إلى الشتتتتتبَّاِ ، ورفعْت الغربالت عب 
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التتذبتتابتتةت قتتد قخلتتْت مب ثقتتب الغربتتاِل، الاعتتاِ  فاةتتدِ  
.  وأكلِت الدبست

 فحزاْت وقالْت أُلمها: 
..!  ت الذبابُة أكلِت الدبست

 قالت األم :
 ت ظالمٌة معتديٌة.

 ت س ذهُب وأ كاها إلى القاضق. 
 ت حقَِّك تَلبيب.

 وااَلقِت البنُت إلى المحكمِة وقالْت للقاضق:
 ت أاتت تعلُم أانق بنٌت صغيرٌا.

  القاضق:قالت 
 ت ستكبريب.

.  ت وأسكُب مع ُأمق بيتًا مب طيب 
 ت أاِت وُأمِك بالقليِل تقنعيِب.

 ت وا تريُت بليرا  قبسًا للفَاِر... 
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 ت حلاًا ت كليب.
تتت ثم وضعُتُه فق إاا   ووضعُت اِاا ت فق الشبا  

 وغَيُتُه بالغرباِل.
 ت ِاْعمت ما تدبشريِب.

 ت فق الصباِح أحسسُت بالجاِع.
 قبسًا ُتحضريب. ت

.  ت لكننق وةدُ  الذبابةت قد التهمِت الدبست
 ت معتديٌة وظالمٌة ت كُل حقَّ اآلخريب.

 ت لذلِك ةئُت أطلُب إازالت العقابت بالذباب.
فكَّرت القاضتتق طاياًل... إاها مستت لٌة صتتعبٌة... ثم 
أمستتتتتتتتتتتتتتك القلمت وأخذ ينظُر فق األوراِق، وبعد فترا  مب 

:  التفكيِر قالت
 بنُت يا صغيرُا. ت يا

 ت أةْل يا قاضقت البلِد.
 ت إْن رأيِت ذبابًة فاقتليها.
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اازعجتتتِت البنتتتُت مب هتتتذا الحكِم التتتذي ال يؤذي 
ْت واقفتتتتًة أمتتتتامت  التتتتذبتتتتابتتتتةت وال ُيرةع لهتتتتا الحالوات، فظلتتتتش
ِا الجامدِا، فرأْ   القاضتتتتتتتتتتتتق. تنظُر إلى مالمحِه الجاقَّ

 ... عنتتدئتتذ  ذبتتابتتًة تحط  على أتافتتِه مب قون أن يتحرَّ 
رْ  تنفيتتذت الحكِم فق الحتتاِل، فتت مستتتتتتتتتتتتتتتكتتْت منتتديلهتتا  قرَّ
وضتتتتتتتتتتتتتتتربْت به الذبابة. فااتف ت القاضتتتتتتتتتتتتتتتق مذعارًا، 

رتها قائاًل:   واتهت
 ت ماذا فعلِت يا بنُت يا صغيرا؟!

ْ  مبتسمًة:  فرقَّ
، وقتلُت الذبابةت الحقيرات!...   ت افذُ  حكمتكت
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 مصرع الذئب

 
 

ذت يفكِشُر ةلست ستتتتتتتتتتتتتيِشُد  الغابِة فق عرينه حزينًا، وأتخت
فق أمرِه، فقد  تتتتتتتتتتتتعرت أن قاتتُه لم تعْد تستتتتتتتتتتتتاعُده على 
الىروِج والبحِ  عب صتتتتتتتتتتتتتيد  ستتتتتتتتتتتتتميب  ي كُلُه، بعد أن 
.فكَّرت مليًا فق أمره.  صتتتتتتتتتتتتارت كبيرًا  طاعنًا فق الستتتتتتتتتتتتبِش
وخافت أن تعلم حيااااُ  الغابِة بذلك، فيفقد ستتتتتتتيَرته 

رت  استدعا ت الذئِب لمشاورِتِه وأْخِذ رأِيِه  عليها، لذلك قرَّ
 فق الماضاِع.

قتِدمت الذئُب إلى عريِب األستتتتتتتتتتتتِد، وةلس بيب يديه، 
فلمحت عالماِ  األستتتتتتتتتتتتتى والحزِن ترتستتتتتتتتتتتتتُم على وةهِه 

 الشاحِب، فقال: 
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 ت مالق أرى سيِشدت الغابِة واةمًا حزينًا؟
 ت قال األسد:

تشتاورت تتتتتتتتتتتتتتتتت استمْع أيها الذئُب. لقد أرستلُت إليك أل
معتتتتك فق أمر مهمش ... لقتتتتد أصتتتتتتتتتتتتتتتبحتتتتْت حتتتتالتق ال 
بالعجز يدب  فق ةستتتتتتتتتتتتمق.. وُأحب  أن أستتتتتتتتتتتتتمعت إلى تستتتاعداق على المضتتتقِش فق ُحْكِم الغابة. إانق أ تتتعُر 

 اصيحتِك. فماذا تقاُل؟
 فكَّرت الذئُب قلياًل ثم قال فق سرِشه:

ت "إاها فرصٌة ذهبيٌة وااقرٌا كق أصبحت سيِشدت الغابِة 
، وأتىلشصت مب ةميِع الحياااتتتتتتتاِ  التق ال ال  تحبشنق...".حقيققش

:  ثم اظرت إلى سيِشد الغابِة وقالت
ِا ُحكِمكت مثالت الحاكِم  ت لقد كنتت يا سيشِدي خاللت مدش
العاقل، ويجُب  أن تستتتتتتتمرت فق بستتتتتتِط ستتتتتتيَرتِك على 
الغابِة كلها، ولكنق أخشتتتتتتتتتتتتتتى أن تعلمت  حيااااُ  الغابِة 

 فما عليكت إالت كتمانت الماضاِع. حقيقةت األمِر.
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:  ارتعدت األسُد لحظًة ثم تماسكت وقالت
؟  ت أهذا ها رأُيكت
 قالت الذئُب:

، وس تدبشُر كلَّ  ق    ِْ تتتتتتتتتتتتت س كان ساعدت ت األتيمبت
 بنفسق.

 ت وماذا عب الَعاِم أيها الذئُب؟
، فيدخُل  تتتتتتتتتتتتتتتت س قعا كل يام  أحدت الحيااااِ  إليكت

 وةبةت غدا   لك.عرينتكت وعندئذ  تجعُله 
 ت حسنًا.

أقامت ستتتتتتيِشُد الغابِة فق عريِنِه، وااتظرت اصتتتتتتيبتُه مب 
الَعتتاِم، بينمتتا ااَلقت التتذئتتُب إلى الغتتابتتِة يبحتتُ  عب 

 حيااااِتها...
 فشاهدت ابب آوى. فقال له: 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت إن ستتتتتتيِشدت الغابة بحاةة  إلى مستتتتتتاعد  له وقد 
 اختارت ت لذلك.. فامِ  إليه فق الحال.
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 آوى إلى  األستتتتتتتتتتتتتتتِد فق عرينِه، وقخلت ذهبت اببُ 
 عليِه... ولكنه لم يىرْج بعد ذلك أبدًا.

فق اليام الثااق  ذهبت الذئُب إلى األراب، وقال 
 لها: 

تتتتتتتتت إن سيِشدت الغابة  بحاةة  إلى طاهية  ماهرا ، وقد 
وقعت اختيتتاُرُه عليتتِك كق تقامق بهتتذا العمتتِل. فتتاذهبق 

 إليه مسرعًة!...
إلى العريب وقتتتتد فرحتتتتْت كثيرًا، ذهبتتتتِت األراتتتتُب 

وعندما قخلْت، سلَّمْت عليه، ولكنها لم تكب تعلم أاها 
 لب تىرُج أبدًا. 

وهكذا كان الذئُب يمضتتتتتتتتتتق إلى الحيااااِ  واحدًا 
...  بعد آخرت

ذهب إلى الغزال، وحمار الاح ، والستتتتتتتتتتتتتتتنجاب 
وغيره... الجميُع قخلاا العريب ولم يىرْج منهم أحتتتتٌد 

 أبدًا.
 يام  التقى الذئُب بالثعلب فحيشاه قائاًل:ذا ت 
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 ت طابت ياُمكت يا أبا الحصيب...
 رقَّ الثعلُب التحيَّةت، فقال الذئُب: 

ة  إليك، وها يدعا   تتتتت إن سيِشدت الغابِة بحاةة  ماسَّ
كق تقفت إلى ةااِبِه، وتديرت معه  تتتتتتتتتتؤونت الغابِة، وقد 

، فلم أ ُه إلى واحد  عاقل  ةْد بيب  طلبت إلقَّ أن أر تتتتتتتتتتتتتتتدت
حياااتتاِ  الغتتابتتِة أعقتتلت منتتك، وأذكى... فتتاذهتتْب إليتته 

 مسرعًا.
ااَلقت  الثعلُب باتجاِه العريِب، وعندما صتتتتتتتتتتتتتتتار 
قريبًا منه، تاقشف لحظًة واظر بعينيه اظرًا ثاقبًة فيما 
حالتتتتتتتتتتتتتتته.. ثم عاقت راةعًا، وقبل  أن يبتعدت عب مدخِل 

 العريِب سمعت صا ت األسِد مزمجرًا يقال:  
 مابك أيها الثعلُب.. هيَّا.. اقخْل.ت 

 ضحكت الثعلُب بمكر  وقال:
 ت  كرًا لهذِه الدعاِا.

 قال األسُد:
 ت ولماذا ال تدخُل؟!



- 126 - 

، ال يىرُج  ْفُت أن الذي يدخُل العريبت تتتتتتتتتتتت ألاق عترت
 حيًا أبدًا.

 ت ومب أخبرت ت بذلك؟!
 ت أخبرتنق تلك العظاُم المرميَُّة قربت العريِب.

ُب قلياًل وأخذت يفكشُر... لقد صمَّمت على تاقَّفت الثعل
 االاتقام مب الذئِب، فقال مىاطبًا األسد:

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت لماذا ال تىرُج مب عرينِك وتكستتتتتبت طعامكت 
 بنفسِك؟

 رقَّ األسُد: 
 ت لقد أصبحُت طاعنًا فق السِب.
، ثم قال:  ك الثعلُب بىب    ضحت

تتت إن األطبا  قد اكتشفاا عالةًا يعيُد الشبابت إلى 
 ىاخة. س اصُحكت به.الشي

 ت ماها. قْل. تكلْم.
 ، ، وتنزعت منه القلبت تتتتتتتتت عليك أن تشق صدرت ذئب 



- 127 - 

 وت كلته.
 ت حسنًا.

 وأاا س تدبشر ماضاعت الذئب.
 وبسرعة  ااَلقت الثعلُب إلى الذئِب وباقره قائاًل:
تتتتتتتتتتتتتتتت سيِشدت الغابِة يَلبك ألمر  هامش . ف سرْع إليه وال 

 تتمهْل.
العريب.لم يكب يدري أاه لب ذهبت الذئُب، وقخلت 

 يىرج حيًا أبدًا.
فق تلتتتك األثنتتتاِ  كتتتان الثعلتتتُب يقُف بعيتتتدًا ويرى 

 بعينيه مصيرت الذئِب...ثم يضحُك كثيرًا.
 وقال لنفسه:

ه ذكيًا. ولكنه  "مستتتتتتتتتتكيٌب الذئُب. كان يظب  افستتتتتتتتتتت
 اسقت أن مب حفر حفرًا ألخيِه وقع فيها.....". 
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 نزهة

 
 

 كنا أربعًة...
خْرةنتتا يامت العَلتتِة لقضتتتتتتتتتتتتتتتتاِ  بعِ  الاقتتِت فق 
يَِّة، فاختْراا أحدت المروِج الىضِر، قربت الحقاِل.؟  البترِش
تمتَّْعنا بمناظِر  الَبيعِة الىالَّبِة. حيُ  الجماُل 
، وصتتتتاُ   ق  يِشُنُه صتتتتاُ  عصتتتتفار  ُمغرِش والهدوُ  الذي ُيزت
ُه، وحفي ُف فالَّح  ُيغتنِشق،وصتتتتتتتتتتتتتتتاُ  راع  ينتتتتاقي أغنتتتتامتتتتت

 أ جار  تداعُبها اسماُ  الهااِ ...
ِة  أعجْبتنا ألااُن الفرا تتتتتتتتتتتتتتتاِ  الزاهيِة تحتت أ تتتتتتتتتتتتتتتعَّ

 الشمِس، ترفرُف ب ةنحتها حالت األمهاِر... 
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اا بالسعاقا..!... ْعرت   ت
 ... نا فاقت العشتتتتِب الَريِش نا العُب...ركضتتتتْ اهضتتتتْ
تستتابْقنا حتى أحستتستتنا بالتعِب، فجلستتنا استتتريُح، وقد 

اُ  العرِق على تعتتتتالتتتتْت أافتتتتا ستتتتتتتتتتتتتتتنتتتتا، والتمعتتتتْت ُحبتْيبتتتتت
 ةباهنا...

 بعد فترا  قلُت:
 ت ُةْعنا...

ُز الَعامت...  اهضنا اجهِش
...  أاا ةمعُت الحَبت

ستتتتتتتعيٌد وضتتتتتتتعت الَعامت فق الصتتتتتتتحاِن، وأحضتتتتتتترت 
.  الىبزت

...  عماٌق غسلت المالعقت
، ووضتتتتتتتتتتتتتتتعت عليهتتتا إبريق  وأحمتتتُد أ تتتتتتتتتتتتتتتعتتتلت النتتتارت

...  الشايِش
...أكلنا بنهم  حتى    بعنا...  ربنا الشايَّ
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....  سمْعنا أصاا ت أغنام ... وأاغامت مزمار 

.  اهْضنا إلى الراعق ما عدا أحمدت
... ْمنا إلى الراعق ك سًا مب الشايِش  قتدَّ

س لناه عب الغنِم، فُ عجْبنتا بحديثِه. علْمنا منه أنَّ 
ُر )كْبٌ ( واألُاثى  صتتتتتتتا ت الغنِم يستتتتتتتمى )ُثغاً ( والذكت

ٌل(، والتتذكُر لتته  )اعجتتٌة( متتت والصتتتتتتتتتتتتتتتغيُر )خروٌف( و)حت
، وِةْلُد الغنِم يكساه  قراان، واألُاثى تتِلُد، وُتْنِتَُّ الحليبت
 َُّ اُق والفرُش، وُتنست )صاٌف( ُتصنتُع منه البسُط والسجِش
ها فق الشتتتتتتتتتتتتتتتاِ . أما الحليُب  منه الثياُب التق اتْلبتستتتتتتتتتتتتتتُ

 .فُيصنتُع منه الجبُب وُيستتْىرتُج منه السمُب..
عناُه  اكريب.  أُْعِجْبنا كثيرًا بما قالُه الرَّاعق، ثم وقَّ
 ... ِفُئ النارت َْ ُعْداا إلى مكاانا.  تتتتتتتتتتتتتاهْداا أحمدت ُي

 فُ عجْبُت به، وقلُت: 
تتتتتتتتتتتتتتتتتتت أحستتتتنتت يا أحمُد... إن  تتتترارًا مب الناِر قد 
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 ُتشِعُل حريقًا. 
 ةلسنا ا كُل الفاكهةت.

ثتْت يُد سعيد  بعصيِر البرتقالةِ   ...تتلتاَّ
ْلنا أيدينا. لكبَّ  سعيدًا ظلَّ ةالسًا...  غتست

ةا ْ  ذبابٌة. حامْت حالت أصتتتتتتتتتتتاِبعِه. ضتتتتتتتتتتتربتها 
ْت. لكنَّهتتا متتا لبثتتْت أن عتتاقْ  ُتحتتاوُل أن تحطَّ  فهربتتت

 على يدِه...
 يضرُبها فتَيُر، وتهرُب، ثم تعاُق...

اتجهتتْت أاظتتاُراتتا إليتتِه... ضتتتتتتتتتتتتتتتحْكنتتا واحب ارى 
حاحها الشتتتتتتتتديِد للاصتتتتتتتتاِل إلى الذبابةت، واعجُب مب إل

... فج ًا أمستتتتتتتتتكت أحمُد إبريقت الماِ ،  أصتتتتتتتتتابِع ستتتتتتتتتعيد 
وصبَُّه على يديِش سعيد، فضحكنا ةميعًا، ولم اشاهِد 

 الذبابةت بعدت ذلك.
حتتتتان ماعتتتتُد العاقِا،  تتتتتتتتتتتتتتتتتتاهتتتتداتتتتا أحمتتتتدت يجمُع 
َُُه ويُحكُم إغالقُه. . يرُب ُعها فق كيس   الفضالِ ، ويتضت
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 ْراا عائديب..حمْلنا أمتعتتنا، وسِ 
راا قربت  ما إْن قَْعنا مستتتتتتتافًة قصتتتتتتتيرًا حتى صتتتتتتتِ

...  منزل  ريفقش 
 سمْعنا أحمدت يقاُل:
 ت ااتظرواق ققيقًة.

ا فيتتته، ثم  ورك ت عتتتائتتتدًا إلى المكتتتان التتتذي ُكنتتتَّ
 اهْدااه يعاُق راكضًا يحمُل كيست الفضالِ ، ويضعُه 

 فق حاويِة القمامِة...
ْلناُه ةميعًا... وقد كت   ُبرت فق عياانا...ت مَّ
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 القرد والغزال

 
 

يِب متجاوريب عا ْت ُأسرتا قرق  وغزال. ْكرت  فق وت
اتَّفتقت القرُق والغزاُل ذا ت يام  على التتتذهتتتاِب  إلى  

 الصيِد معًا، وتركا ولديهما فق وكريهما.
ما إْن قَعا مسافًة قصيرًا حتى اصَاقا طائرت 

.  حجل 
لتقديِم الَائِر إلى صتتتتتغيري قالت الغزال: ستتتتت عاُق 

 الجائِع.
 قالت القرُق: صغيري أحق  به، وها ةائٌع أيضًا.
را االحتتتتتكتتتتتتتامت إلتتى  اختتتتتلتتف التتقتترُق والتتغتتزاُل، وقتترَّ

 الثعلِب.
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 عندما صارا أمام الثعلِب قال:
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت أعَنق الَائرت أي ها القرُق، وستتتتتت وصتتتتتتله إلى 

 الصغيِر األةمِل.
كٌر، لتتتذلتتتكت قتتتالت لكبَّ الغزالت يعلم أن الثعلتتتبت متتتا

 للقرق:
ت أاا قتبلُت بالُحْكِم، ولكْب ال تسلِشْمُه للثعلِب. خذُه ت 

 أاتت ت أي ها القرُق إلى أةمل الصغيريْب..
ْكِر الغزاِل، فنظرت إليِه، ثم قخلت  ذهبت القرُق إلى وت

مت الَائرت إلى قرقِه الصغيِر... ْكرتُه، وقدَّ  وت
 وعاقت مسرعًا إلى الغزاِل...

 قدَّمتت الَائرت لألةمِل؟ ت هل
ْمُتُه إلى قرقي الصغير، ألاق  ت أةْل يا ةاري، قدَّ

 رأيتُه أةملت مب كِل صغاِر الحيااااِ ..
 

 



- 135 - 

  



- 136 - 

 
 

 الفتاُة والقطَّة والذبابة

 
 

 ـ الفتاة ـ 
ةت التق استتتعارْتها مب ةلستتتتتتتتتتتتْت )ُذكاُ ( على مقعد  خشتتتتتتتتتتتتبقش  فق حديقِة  مكتبِة المنزِل، وبدأتْ  تقرُأ الِقصتتَّ

 المدرسِة.
كااْت أ تتتعَُّة  تتتمِس الربيِع  مشتتترقًة تبعُ  الدف ت 

 فق األوصاِل.
ُة  تتتتتتتتتائقًة ةذَّابًة ُتدِخُل المتعةت إلى  وكااِت القصتتتتتتتتتَّ
، تمر  بهتتتتتا احلتتتتتٌة،  النفِس، وكتتتتتااتتتتتْت بيب حيب  وآخرت
فتستتتتتتتتتتتتتمع ذكاُ صتتتتتتتتتتتتتا ت رفيِف أةنحِتها، فتنظُر إليها 

  لحظًة ثم تعاُق لمتابعِة القرا ِا.
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مرَّْ  ِبُذكا ت لحظاٌ  ممتعٌة، وهق فق هذا الجاِش 
ُتها  تتتتتتتتتتامةت،  َْ الشتتتتتتتتتتاعريِش الجميِل، وبهدو   تستتتتتتتتتتلَّلْت ِق
ْ  قربت قدميها مب قون أن تشعر  قتدت فاقتربْت منها، ورت

 بها.
 ـ القطة ـ

ََُّة  تتتتتتتتتتتامُة عند قدمقِش ُذكا ت  ِة الشتتتتتتمِس الذهبيةِ بعدت أن ةلستتتتتتتتتتتِت الق ، ستتتتتتمعْت تلتمُس الدف ت مب أ تتتتتتعَّ
أميزًا مزعجتتتتتتتًا يقترُب منهتتتتتتتا، ثم امقاقت الصتتتتتتتتتتتتتتتاُ  
قاًا:)ومم... ومم...(. اظرْ   تتتتتتتتتتتامُة إلى مصتتتتتتتتتتتدِر 
 الصاِ ، فشاهدْ  حشرًا غريبًة تحاُم حالتها...

"آخ... خ!! إاهتتتتتتتا لستتتتتتتتتتتتتتتعتتتتتتتٌة مؤلمتتتتتتتٌة!! ذيلق 
 يؤلمنق!!...

ستتحبْت  تتامُة ذيلتها، فعاقت الصتتاُ  المزعَُّ يحاُم 
 ...  )ومم...(!!!..حالتها مب ةديد 

قفزْ   تتتتتتتتتتتتامُة فق الهااِ . الحقْتها النحلُة ب ميِزها 
المزعَِّ. اظرْ  إلى ُذكا ت تستتتتتتتتتتتتتتتتنجُد بها. لكبَّ ذكا ت 
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ِتها...  كاات منهمكًة فق قرا ِا قصَّ
قفزْ   تتتتتتتتتتتتتتتامٌة مب ةديد  فق الهااِ ... ثم تاقشفْت 

 تنظُر، وُترهُف السمعت...
لم ترت  تتتتتيئًا، ولم تستتتتتمْع صتتتتتاتًا... تستتتتتا لْت فق 
افستتتتتتتتها: "ما هذه الحشتتتتتتتترُا الغريبُة؟!... البدَّ أاها مب 
ْفُت كيفت ُألقِشُنها  أعداِ  الِقََِة!... لا كااْت ف رًا لتعترت
قرستتتتتًا حاستتتتتمًا فق العراِ  والقتاِل، ولكبَّ هذه الحشتتتتترات 
ركُ  تىتلُف عب ةنِس الفئراِن كثيرًا!...  الفتتتتت رُا ت

على األرِض، وهتتتتذه تَيُر فق الهااِ ... الفتتتت رُا لهتتتتا 
 ذيٌل، وهذه لها ةناحاِن... 

ُه!... الفتت رُا  الفتت رُا تىتتاُف مب القطِش، وهتتذه تهتتاةمتتُ
تهرُب عنتتتتدمتتتتا يقترُب منهتتتتا القطَّ، وهتتتتذه تلحُق بتتتته، 

 وتع   ذيلتُه!!!....".
" و.مم...!!". عتتتتتتتاوقت التتتتتتتعتتتتتتتدو  التتتتتتتهتتتتتتتجتتتتتتتامت! " 

 وممم...!!".
ربتتتِت الحشتتتتتتتتتتتتتتترُا ثتتتاايتتتًة مب التتتذيتتتِل... ابتعتتتدْ   اقت
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 تتتتتتتتتتتتتتتتامتتُة. قفزْ  هتتاربتتًة. استتتتتتتتتتتتتتتتلقتتْت على األرِض. " 
 وممم...!!".

الحشرُا تقترُب مب الذيل... تلسُع!! "آخ تتتتتتتتتتتتتتتت خ ت 
 خ!!!!". "ذيلق يؤلمنق..".

 
 ـ الذبابة ـ

طتتارِ  التتذبتتابتتُة بعتتدمتتا قتبَّ التتدفُ  فق ةنتتاحيهتتا، 
ْت  ًة،  وبتتدأْ  تبحتتُ  عب طعتتام ..  تتتتتتتتتتتتتتتمتتَّ رائحتتًة محبَّبتتت

 فاتجهْت احاها.....
 ...) ََّةت  تتامتة...  تتمَّْت رائحةت )ستتمب   تتاهدِ  الق
ٌل بتتتتتتتالستتتتتتتتتتتتتتتمب...."  اقتربتتتتتتتْت منهتتتتتتتا... "ذيُلهتتتتتتتا مبلتتتتتتتَّ

 "وممم...!!!"..
ََِّت الذبابُة على ذيِل  تتتتتتتامة، وأرستتتتتتتلْت إبرتتها  ح

 !!...تمتص  السمبت الشهقَّ ِبلذَّا  
ِا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت آخ.. خ.. خ!!!! لستتتتتعٌة أخ رى!!! يا لشتتتتتدِش
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 األلِم.....
 ااَلقْت هاربًة!!!...

كااِت الذبابُة مب الناِع األستتتتتتتتتتتتتتتاِق الكبيِر الحجِم، 
  ْ رت ََّةت، وقرَّ وقد ُعِرفتْت ب لحاحها الشتتديِد، فالحقِت الق
أن تتشتتتتتتتتتتتتتتتبعت ِمبت الستتتتتتتتتتتتتتتمِب اللتتذيتتِذ... "ومممم...!!!". 

ََُّة...   وامتصِت السمبت بشهية .... فقفزِ  الق
 لق يؤلمنق كثيرًا!!!...ت ذي
 

 ـ الفتاة ـ
ِة، واظرْ   ااتبهْت ُذكاُ ، فتاقَّفْت عب قرا ِا القصَّ
إلى  تتتتتتتتتتتتتتامة، فشتتتتتتتتتتتتتتاهدِ  الذبابة الستتتتتتتتتتتتتتاقا ت  الكبيرات 
ُتالحُقها... عندئذ  أستتتتتتتترعْت إلى الداخل، وأحضتتتتتتتترْ  
ِا، وضتتتتتتتتتتتربِت  قت )مضتتتتتتتتتتتربت الذباِب(، ذا الثقاِب المتعدِش

 ها على األرِض صريعًة!...الذبابةت، ف صابتتها، وأوقعتْ 
 قالت ُذكاُ :
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يِر المعتدي!  ت هذا ةزاُ  الشرِش
 ،  وأخذْ  ُتفتكِشُر:ثم عتتاقْ  إلى مكتتااهتتا على المقعتتِد الىشتتتتتتتتتتتتتتتبقِش

ارُق الذبابُة  امةت؟!...  ت لماذا تَُ
 ت لماذا كاات تحاُم حالت ذيلها؟!...

؟!..  ت هل فق األمِر سرٌّ
ْت فق ذهِب ُذكتتا ت ِفْكرت  قتتت ٌا!... تتتذكرِ  المعلِشمتتةت وبترت

التق قتتتالتتتْت فق قرِ  العلاِم: إن التتتذبتتتاب ال يقع إالَّ 
 على بقايا الَعاِم أو المااقِش الفاسدِا. و.....

اهضْت فق الحاِل. ف مسكْت  امةت، واظرْ  إلى 
 ذيلها فاةدُتُه ُمبتلَّاًل بالسمِب...!..

قخلِت المَبخت ومعها  تتتتتتتتتامُة...  تتتتتتتتتاهدْ  ِوعا ت 
!... أمسكْت السمِب  على األرِض... فهمْت كلَّ  ق  

ْتها، قائلًة:  ََّةت و دَّ  بُ ُذِن الق
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت أيُتها الماكرُا... غََِت ذيلَِّك بالستتتتتمِب، ثم 
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ِك فق  ِه ، ألاتتِك ال تستتتتتتتتتتتتتتتتَيعيِب إقختتالت رأستتتتتتتتتتتتتتتتت ْقتتتِ لتعت
 الاعا ...

ََُّة مت لمًة: "مياو...مياو!!!.".  ما ِ  الق
ْ  ُذكاُ  ُأُذنت  تتتتتتتتتامةت ثا ايًة، ثم قالْت قبلت أن  تتتتتتتتتدَّ

 ُتفلتتها: 
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت لا كنُت أعلُم بفعلِتِك هذِه، لتركُت الذبابةت 

 تلسُعِك مائةت مترَّا !..
تىلصتتتتتتتتتتتتْت  تتتتتتتتتتتتامُة مب يِد ُذكا ت، وااَلقْت تعدو 
مسترعًة خجلى، وهق تحس  بذْابها مب قون أن تجر  

 على النظر إلى الىلف. 
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 القطُّ الشقيُّ

 
 

َِشها الصغيِر الذي أسرعْت  )ُمزاُة( غاضبًة إلى ق
ه كثيرًا، فتت مستتتتتتتتتتتتتتتكتتْت بتته، ثم ذهبتتْت تبحتتُ  عب  تحبتت 
، ولكنَّها لم تجدُه، فس لت أختها الكبرى: ِ  المقصش

 ت أيب المقص  يا وقاُق؟... 
 اظر  إليها وقاُق ثم س لْتها:
 ت وماذا ستفعليبت به يا ُمْزاُة؟

!  ت س قصَّ مىلبت هذا القطِش الشققش
استتتتتتتتغربْت وقاُق كالمت أختها الصتتتتتتتغيرِا، وستتتتتتت لْت 

 مندهشًة:
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 ت ولماذا؟..
 قالت ُمزاُة:

ًا، أال تريبت كيف  تتتتتتتتت إاشه قطٌّ صغير،لكنه  ققٌّ ةدَّ
، وينشتتتتتتتتتتُب  اقا؟!يقفُز ، ويركُ  ويصتتتتتتتتتتعُد فاقت الكرستتتتتتتتتتقِش  مىالبتُه فق السجِش

 ضحكْت وقاُق، ثم قالْت: 
الصغيرت اآلنت وال تتتتتتتتت حسنًا يا حبيبتق. قعق القطَّ 
ق مىالبتُه فقد يحتاُج إليها...  تقصِش

تتتتتتتتتتتت ولكبَّ المعلمةت أوصتنا أن ُاقلِشمت أظافراا... ولا 
 رأُته المعلمُة اآلن لعاقبته.

، ثم أخذْ  منها القطَّ  ضتتتتتتتتتتتتتتتحكْت وقاُق مب ةديد 
، وأفلتته، فااَلقت يقفُز فاقت أرِض البيِت،  الصتتتتتتتتتتتتتتتغيرت
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َتِع األثاِ .  وِق
ُق إلى عملها خلفت آلِة الىياطِة، بينما ااصرفْت وقا

 لحقْت ُمزاُة بالقطِش الصغيِر، وأخذْ  تراقبُه خلسًة.
قخلَّ القط  غرفةت الناِم، فشتتتتتتتتتتتتتاهدت فق مرآِا الىزااِة 
ًََّا صتتتتتتتتتغيرًا يشتتتتتتتتتبُهُه، فتاقَّفت لحظًة، وفكَّرت فق أمِر  ق
ه: "يبتتدو أاتته قطٌّ  هتتذا القطِش الغريتتِب، وقتتالت فق افستتتتتتتتتتتتتتتتِ

،ق  د تسلَّلت إلى  المنزِل خفيًة..!".. ققٌّ
ثم اظرت إليه غاضتتبًا، فرآه يغضتتُب أيضتتًا. عندئذش  
ُه، ووثتتتتتبت احا القطِش  تتتتتتت ةلس على األرِض وةمعت قاَّ
ه بالمرآِا اصتتتتتتتتتتَدامًا  قايًا  الغريِب، فاصتتتتتتتتتتَدمت رأستتتتتتتتتتُ

ُه!...   آلمت
لم يهتمَّ القط  الصتتتتتتتتغيُر باأللمِش، فاستتتتتتتتتدارت خارةًا، 

تديُر، ويىرُج، وقد لمحت القطَّ   الغريُب فق المرآِا يستتتتتتتتتتتتتتت
فقال فق افستتِه: "لقد لقَّْنُتُه قرستتًا لب ينستتاُه أبدًا، وأظب  
، ولب يعاقت إلى هذا البيِت مرًا ثاايًة"..  أاه هربت

ََّهتتتتا  كتتتتااتتتتْت ُمزاتتتتُة واقفتتتتًة قربت البتتتتاِب تراقتتتتُب ق
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، وهق تضتتتتتحُك، وعندما مرَّ بها اعترضتتتتتْت   الصتتتتتغيرت
ْتُه مب أذاه، وقالْت:طريقتُه، وحملْتهُ    بيب يديها، ثم  دَّ

 ت أاتت لست  قيًَّا، فحسُب، ولكنك غبقٌّ أيضًا.
لكبَّ القطَّ الصتتتتتتتتتغيرت قفزت  مب حضتتتتتتتتتِنها ، وخرجت 
 مسرعًا إلى ساحِة الداِر فلحقْت به لترى ما سيفعُل...
وقفت القط  الصغيُر وحيدًا... تلفَّتت حالتُه، فلم يرت 

مت  ِة الماِ ، ووقفت على حافَِّتها،  أحدًا، ثم تقدَّ احا ِبْركت
وهنا ت حااْت منه التفاتٌة إلى الماِ ، فشتتتتتتتتتتتتتتتاهدت القطَّ 
ُه، الذي رآه قبل قليل  فق المرآِا، فغضبت  الصغيرت افست
غضتتتتتتتبًا  تتتتتتتديدًا، وقالت فق ستتتتتتترِشِه: "هذا القط  الغريُب، 
ااق. يجتتتتتُب أن أاق َّ عليتتتتته هتتتتتذه المرَّات بقاَّا ،  يتحتتتتتدَّ

شتتتتتتتتتتتتتتتتتبت مىتتتالبق فق وةهتتته كق ال يعاقت إلى هتتتذا وأا
 المنزِل بعدت الياِم"...

وفق الحاِل قفزت القط  الصتتتتتتتتتتغيُر إلى الماِ  فهاةمت 
، لكنَّه غاصت فق الماِ ، ولم يكْب يعرُف  القطَّ الغريبت

باحةت، فكاق يىتنُق غرقًا.  السِش
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 أسرعْت ُمزاة، وأاقذْتُه مب الغرق، وقالْت مؤاِشبتًة:
 تتتتققٌّ وأبلُه!!!.. إاك تفعُل اليامت أفعالت تتتتتتتتتتتتتتتتتتت أاتت 

 المجاايِب... أليس لكت عقٌل ُتفكِشُر به!!!...
بترتُه،  ُه إلى التتتتتداختتتتتِل، وبتتتتتدأْ  ُتجفِشُف وت ثم أختتتتتذتتتتتتْ

ُه بالمنشفة.  وتمسُح وةهت
عندت حلاِل المساِ  ةلسْت ُمزاُة مع إخاتها تتمتَُّع 

ن القط  بمشتتتتتتتتاهدِا )براامَِّ( األطفاِل فق )التلفام( وكا
الصتتتتتغيُر ةالستتتتتًا على األرِض. بجاابها، وحيب ظهرت 
ٌن، اه ت القط   على )الشتتتتتتتتتتتتا تتتتتتتتتتتتِة( قطٌّ صتتتتتتتتتتتتغيٌر ملاش
الصتتتتتتتتتتتتتتتغيُر فج ًا، وقد ظهرْ  على مالمحِه عالماُ  
الغضِب، واستعدَّ للاثاِب، ثم قفزت احات القطِش فاصَدمت 

 بالشا ِة، ووقعت على األرِض. 
 
 

 ََّ ها الصغيرت يقاُم بهذه ُقهْشتت ُمزاُة، وهق ترى ق
اِشبتًة:  األفعاِل الشقيِشِة، ف مسكْتُه، وقالْت ُمؤت
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ات مرا   هذا اليامت، ولم  تتتتتتتتتتتتتتتت لقد صدمتت رأسكت عدَّ
 تتعلْم مب واحدا ، أال تستعمل عقلكت أبدًا؟!...
 ثم اظرْ  إلى أختها وقاق معاتبًة، وقالْت:

تتتتتتتتتتتتتتتتتتت لا أاِك ستتتتمحِت لق بتقليِم مىالِب هذا القطِش 
...ال  شققِش لت قَّبت

 ضحكت وقاُق ، ولم ُتجْب.
عاقْ  مزاُة إلى القاِل، وهق ُتلقق القطَّ الصتتغيرت 

 مب يديها...
 ت لا أن هنا  مدرسًة للقََِة.
 ضحكْت وقاُق ثاايًة، ثم قالت:

....  ت ولكب يجُب أن يتعلَّمت حتى يتجنَّبت األخَارت
ْت تنظر إلى  ضتتتتتتتتتتتتتتتحكتتتْت وقاُق مرًَّا أخرى، وظلتتتَّ
أختها الصتتتتتغيرِا صتتتتتامتًة، فاقتربْت ُمزاُة منها، وقالْت 

 هامسًة:
ارًا( لهذا القطِش  تتتتتتتتتتتتتتت أرةا يا وقاُق أن تىيَق )صدَّ
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 الشققِش ألاق أرغُب فق اصَحابِه إلى المدرسِة...
 امقاقْ  ضحكُة وقاق  ولم تتكلْم.

 تابعْت ُمزاُة كالمها:
لُ  ، تتتتتتتتتتتتتتتتتتت ستتتتآخذُه إلى المدرستتتتِة، ليتعلَّمت كيفت ُيْغستتتتِش
وكيف ُيمستتتتتتتتتُك المشتتتتتتتتتطت، ويقُف أمامت المرآِا، ويستتتتتتتتترِشُح 
 تتتتتتتتعرتُه، وكيف ينظِشُف أستتتتتتتتنااتُه بالفر تتتتتتتتاِا والمعجاِن، 
، ويكتُب يامياِتِه  وكيف يغنِشق، وكيف يرستتتتتتُم الحروفت

... ر   كقطش  متحضِش
 قاطعْتها وقاُق ضاحكًة:

لق يتتتتا حبيبتق، هتتتتذا كثيٌر على قطش  ال يزاُل  تمهَّ
 صغيرًا!...
ًا:قالْت    مزاُة ةاقَّ

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت عفاًا يا أختق العزيزات. المعلمُة قالْت أمِس: 
غتِر كالنقِ  فق الحجِر"...  "العلُم فق الصِش
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 اهلدية

 
اجحُت. كنُت األولى فق صتتتتتتتتتتتتفِشق. فرحُت كثيرًا. 

 الجميُع هن واق.
، واحتضتتتتتتتتتتتتتتتنتنق بيب  ات مرَّا   لتنق ُأمق عتتتتتتتدَّ بَّ قت

ُق "مبار    يا ليلى".ذراعيها، وهق ترقِش
مت لق هديًة فق صندوق   .كان أبق فرحًا أيضًا، فقدَّ ، ثم طلبت منق أن أفتحت الصندوقت  أايق 
، وأبعدُ  ورقت  ْكُت الشتتتتتتتتتتتتتتتريَةت الحمرا ت بهدو   فتكت
الغالِف، فظهرت الصتتندوُق األايُق، وعليِه ِكتابٌة ذهبيٌة 
ُه، وأاتتتا أحس  بمتعتتتة    بحروف  أةنبيتتتة ، وعنتتتدمتتتا فتحتتتتُ
كبيرا ، رأيُت فق قاخلِه ستتتتتتتتتتتتتتتيَّارًا صتتتتتتتتتتتتتتتغيرًا، تستتتتتتتتتتتتتتتيُر 
ْبُتهتتا... ستتتتتتتتتتتتتتتتارْ  على أرِض الغرفتتِة.  بتتالبَتتاريتتِة، ةرَّ
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ستتتريعًة ةميلة، ُتغتيِشر اتجاهها عندما تصتتتَدُم بشتتتق   
ما. امقاقت فرحق، وحملُت ستتتتتتتتتتيَّارتق، وةلستتتتتتتتتتُت أاظُر 

 إليها ةيِشدًا، وأاا أقاُل:
 ت يا أهلل.. ما أسعداق بالنجاِح!!

حاات منِشق اظرٌا إلى أستتتتتتتتفِل الستتتتتتتتيَّارِا. فرأيُت  ثم
 كتابًة أةنبيًة.

:  س لُت أبق عب معنى  هذه الكتابِة، فقالت
 ت إاها تشيُر إلى البلد األةنبق الذي صنعت السيَّارات.
اظرُ  إلى أبق مستغربًة، و عرُ  بعدِم الرضى، 
ثم أخذُ  الستتتتتتتتيَّارات، وأعْدُتها إلى الصتتتتتتتتندوِق، وغلَّفُتها 
بتتالارِق، وربَُتهتتا بتتالشتتتتتتتتتتتتتتتريَتتِة الحمراِ ، وقلتتُت ألبق 

 معتذرًا:
تتتتتتتتتتت بابا... أرةا أن تعيدت الهديةت إلى البائِع. ألاق 
ال أحب  أن تكانت بيب يديَّ هديٌة ليستتتتتتتتت مب صتتتتتتتتنع 

 وطنق!...
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 ناقل األخبار

 
 

خرجت األطفاُل إلى  الستتتتتتتاحِة يلعبانت كعاقتهم كل 
 منهم واةباته المدرستتية. مستتا   بعد أن أقَّى كل واحد  

الصتتتتتتتتتتتتتتتغيرُا المبنيُة مب الَيِب أو المبنية مب الحجارا كااْت ستتتتتاحُة الحقِش واستتتتتعًة، وعلى ةااابها تقع الدوُر 
واِستتتتتمنت والتق اتىذت األطفاُل منها مىابئت لهم عند 

 اللعب.
كتتتتتان األطفتتتتتاُل يحب ان اللعتتتتتبت فق هتتتتتذا الاقتتتتتِت 

لجمتتتتتتتالت الَبيعتتتتتتتِة، الممتِع مب آخِر النهتتتتتتتاِر، اظرًا 
، وتجعتتُل الجاَّ  وبروقِا النستتتتتتتتتتتتتتتتائِم التق تنعُ  النفا ت

 لَيفًا.
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عنتتتدمتتتا اةتمعت الجميُع ليلعباا  "االستتتتتتتتتتتتتتتتغمتتتايتتتة" 
المحبَّبة فق هذا المستتتتتتتتتتتتتتتاِ  الجميِل لم يجدوا "خالدًا" 

 بينهم، فقال أحُدهم متسائاًل : 
ْقاا أتْن العبت معه كل يام،  تتتتتتتتتتتتتت أيبت خالُد، لقد تعاَّ

متتتتتاهٌر فق اللعتتتتتب، يعرُف كيف يتتتتتديُر اللعبتتتتتةت إاتتتتته 
ويتصتتتتتتتتتتترَُّف كما يتصتتتتتتتتتتترُف القائُد الممتاُم فق معركة   

 حربية .
قتتتالت طفتتتٌل آخر: لنلعتتتِب اآلن... وعنتتتدمتتتا يتتت تق 

 سينضم  إلينا..
 قالت طفٌل ثالٌ : لننتظْر قلياًل، إاه لب يت خر!.
ولم تمِ  ستتتتتتتتتاى لحظا   حتى ةا  خالٌد، ففرحت 

 قاا له، ثم ابتدأ تنظيُم اللعبِة.األطفاُل وصفَّ 
قالت خالٌد: أاتت يا "سعيُد" المعلِشُم، وأاتما يا صالح 

 وحسب اربَا مندياًل فاقت عينيِه...
أمتتتتا أاتم فليتتتتذهتتتتْب كتتتتل واحتتتتد  منكم إلى ةهتتتتة ، 

 وليىتبْئ فق ماوية  معيشنة . 
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وبعتتدت تاميِع الالعبيبت على األمكنتتة. ذهتتب ختتالتتٌد 
 يراهُ فيه سعيد. واختب  فق مكان ال

 ، فق هذه اللحظاِ  اقتربت أحُد األطفاِل مب سعيد 
 وقال له: هل تريد أن تعرفت أيب يىتبُئ كل العب.
ُقِه ت ستتتتتتتتتتتتتعيٌد مب كالم هذا الَفِل الغريِب وقال 

 له: 
 ت ابتعْد عنق، س بحُ  عنهم وأةُدهم بنفسق.
 قالت الَفُل وكان غريبًا عب المجماعة:

ُد ت   إليهم وستتت وفِشُر عليكت عتنتا ت تتتتتتتتتتتتتتتتتت ولكنق ستتتُ ْر تتتِ
 الجهِد والتعِب.

 قالت سعيٌد: حسنًا، ليكْب ذلك، تكلشْم.
أر تتتتتدت الالُد ستتتتتعيدًا إلى مىابئ األطفال، فعرفهم 
بستتتتتتتتتتتتتتتهالة  واحدًا واحدًا، وبعد أن ااتهت اللعبُة وقفت 

، قالت بعُضهم:  الجميُع ، وتحلَّقاا حالت سعيد 
 ِب.ت إاكت ماهٌر يا سعيُد فق اللع
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وقالت واحٌد مب األطفاِل: ساف اَلقت عليك لقبت 
 "سيشد األلعاِب".

قالت خالٌد: ستتتتتتتتتتتتتتكاُن المشتتتتتتتتتتتتترفت على اللعبة بعدت 
الياِم، وستتتتتتتتتتتتتتتتقاُم بتاميِع األقواِر على الالعبيب بتتداًل 

.  منقت
، فقالت خالٌد  ستتتتتتتتتتتتتتكتت ستتتتتتتتتتتتتتعيٌد، ولم يرقَّ على أحدش 

 متسائاًل:
تفرحت وتكانت سعيدًا ت مالكت يا سعيُد، كنَّا اتاقُع أن 

بعدما ُفز ت فق لعبِة هذا المستتتتتتتتتتاِ ، وأتصتتتتتتتتتتبحتت بَلت 
 األمسيشِة وسيَّدت اللعبِة؟!..

مت الالُد الغريُب وقال:  فق هذه األثناِ  تقدَّ
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت أهِنُئكت يا ستتتتتتتتتتتتتتتعيُد على الفاِم، أات بَل 

 الساحِة!...
ثم مدَّ يدُه مصتتتتتتتتتتتتتتتافحًا، لكبَّ ستتتتتتتتتتتتتتتعيدًا اظرت إليه 

، وقالت   ُيىاطُب أتصدقا ه: با مئزام 



- 157 - 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتت استتتتمعاا يا أصتتتتدقا ... إن لعبة اليام كاات 
فاستتتتتتدًا وملغاًا... ااظروا إلى هذا الالِد ةيِشدًا. إاه ها 
الذي أر تتتتتتتتتداق إلى أماكنكم التق كنتم تىتبئان فيها. 

اش.  يجب أن تمنعاه مب اللعب معنا فها غشش
، وقتتتتالاا  اظرت األطفتتتتاُل إلى الالتتتتِد اظرات احتقتتتتار 

:بصا     واحد 
هيَّا اخرْج مب ستتتتتتتاحتنْا... اخرْج أاتت ةاستتتتتتتاٌ . 

 ةاسا ، واحب ال احب الجااسيس. 
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 فلســطينيَات
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 صالح الدين

 
 

 قالْت ليلى بعدت ما حفظْت قر ت التاريِخ:
 ت بابا... أاا ُأحب  صالحت الديِب.

 قالت األُب:
 حبيبتق.ت ُكل نا احب  صالحت الديِب يا 

؟  ت أيب ها اآلنت
. لت  ت رتحت

؟  ت متى رحلت
رت ِفلسَيبت مب الصليبييب.  ت بعدت أن حرَّ

ْ  ليلى قلياًل، ثم قالْت:  فتكَّرت
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 ت ولكبَّ ِفلسَيبت اليامت ليسْت ب يدينا!!!..
 ت لقد احتلها الصهاينُة مرًًّا ثاايًة، وطرقواا منها!

 ت لماذا؟!! لماذا ال استعيُدها إذن؟!...
 سنستعيُدها ب ذِن  !ت 

 ت متى؟!..
 ت عندما يعاُق صالُح الديِب!

 ت ومتى يعاُق صالُح الديِب يا أبق؟
ًا ستتتتتتيعاُق صتتتتتتالُح  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت قريبًا يا بنتق... قريبًا ةدَّ

 الديِب.
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 حزن 

 
 

صتتتتتتتتتتتتتتتبتتتاحت ياِم الجمعتتتِة، ذهبتتتُت مع والتتتدتق إلى 
هاُر الحديقِة العامَِّة، كاات  تتتتتتتتتمُس الربيِع قافئًة، واألم 

 تزها ب لااِاها، والفرا اُ  تحاُم حالها.
 س لتنق أمق:

 ت هل أاتت سعيٌد؟
ًا يا أمق...  ت سعيٌد ةدَّ

 ت لماذا؟..
... ااظر إلى تلك  تتتتتتتتتتتتتتتتتت ألن الربيعت ُيشتتتِبُه األطفالت
النحلتتِة التق تقُف على الزهرِا، وتتتداِعُبهتتا كتت اهتتا طفتتٌل 
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ًََّا صغيرًا.  يالعٌب ق
 

ُأمِشق ممرًَّا صتتغيرًا )قستتُت( بينما كنُت  أةتاُم مع 
فاقت املتتتتتتة  مب غير أن أاتبتتتتتتهت، فتغيَّرت وةتتتتتتُه ُأمق، 

 وسحبتنق بعيدًا، ثم قالْت:
 ت لقد ارتكبتت ةريمًة!

حزاُت، و تتتتتتتتتتتتتتتعرُ  بالذاِب، ووعْدُتها أن ال أقتلت 
 املًة بعدت الياِم. 

حيب عداا مستتتتتتتتتتتتتتتاً  . كاات أمق ال تزال حزينًة، 
ذتكَّْرُتهتتا بماعتتِد األ خبتتار فق )التلفتتام(، حينئتتذ  بتتدأْ  فتتت

رتات وكان الجناُق الصتتتتتتتتتتتتتتتهاينُة  تتابع األخبارت المصتتتتتتتتتتتتتتتاَّ
يَلقان النارت على األطفاِل، والشتتباِب فيقعانت ةرحى 

 وقتلى....
 فما كان منق إالش أن التفت  إلى ُأمق، وس لُتها:
تتتتتتتتتتتتتت إذا كان قتُل النملِة ةريمًة. فماذا ُتسمِشيب قتلت 
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 ؟!الناِ  يا ماما
 

اظرْ  ُأمِشق إلى األرِض، وقتتتد امقاقت ُحزُاهتتتا، ثم 
 سمعُتها تقاُل غاضبًة: 
 ت إاها وحشية!!!!

 
 

 
  



- 166 - 

 
 

 رسائل

 
 

 أاا أهاى المراسلةت. 
، مب  المغرِب والجزائِر، إلى العراِق و الكايتتتِت، هتتتذه المرَّات لق أصتتدقاٌ  فق ةميِع أاحاِ  الاطِب العربقِش

ات رستتتتتتتتتتائلت إلى  ، كتبُت عدَّ أ تتتتتتتتتتقَّائق أطفاِل ِفلستتتتتتتتتتَيبت
عتبَّْرُ  لهم عب ُحبِشق وُأمنيتتتتتاتق بتتتتتالحريتتتتتِة والعتتتتتدالتتتتتِة 

 والفرِح.
 لكْب... كيف سُ رسُل إليهم رسائلق؟!....

 فتكَّْرُ  طاياًل...
 ثم بدأُ  أصنُع موارقت مب الارِق.



- 167 - 

 وضعُتها فق البحِر.
ورةاُ  الريحت أن تاصتتتتتتتتتتتتلتها إلى  تتتتتتتتتتتتااطِئ حيفا 

 ويافا...
رَّكتِت الزوارقُ   تتحت
 فلاشحُت لها بيدي
 لكبَّ عينقَّ تدمعانِ 
 وقلبق حزيب ةدًا 

... 
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 عشُّ الدوريِّ

 
 
 

ه، الذي  كان العصتتتتتتتتتفار الدوري  عائدًا إلى ُعشتتتتتتتتتِش
بناُه على غصتتتتتتتتتتتتِب  تتتتتتتتتتتتجرِا البرتقاِل، فق مدينِة غزَّات، 
ُه: أنَّ فق غزَّات ُغربتتااتتًا، ُه )البامتتُة( وأخبرتتتْ  فتتاستتتتتتتتتتتتتتتتاقفتتتْ
يعتتتدون على األعشتتتتتتتتتتتتتتتتاش، فق بستتتتتتتتتتتتتتتتاتيب البرتقتتاِل، 

، ثم قالْت:  ويقتلانت العصافيرت
 ت أاصحُك بعدِم الذهاِب إلى هنا !!

، ثم تابعت طيرااتُه  فكَّرت العصتتتتتتتتتفاُر الدوريِش لحظا  
 باتجاه غزَّات، وها يقاُل للبامِة:
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تتتتتتتتتتتتت أفراُق ِسربق هنا . لب أتىلَّى عنهم، ولب أاامت 
الذي بنيُتُه بنفستتتتتتتتتتتق. على غصتتتتتتتتتتتِب بعيدًا عب الع ِش 
  جرِا البرتقاِل...
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 طفلٌة فلسطينية

 
 

كااِت الفتاُا الفلستتتتتتتَينيُة الصتتتتتتتغيرُا، تستتتتتتتيُر على 
 رصيِف المىيَِّم، مستندًا على عكامتيِب.

، والتقطت لها صارًا...  تاقَّفت أمامتها سائٌح أمريكقٌّ
م احاتها...  ثم تقدَّ

 أعَاها ورقًا حمرا ...
لكبَّ الَفلةت. اظرْ  إليه غاضتتتتتتبًة، واعتذرْ  عب 

 قباِل الارِق  مب أيدي القتلِة...
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 أنا عربّي

 
 

فق المتدرستتتتتتتتتتتتتتتتة االبتتدائيتة فق متدينتة )غزَّات( كتانت 
 يجلُس إلى ةاابق  صديقق الفراسق )ةا (.

قتتتًا فق قراستتتتتتتتتتتتتتتتق، لكنِشق فق  كنتتتُت تلميتتتذًا  متفاِش
ِا العلاِم، تعثَّ  رُ  فق اِةتابتِة، وقتد الحظت امتحتان متاقَّ

( ذلك...  )ةا ت
 الناةحيب بسبب قرةِة العلاِم.عندما ظهرِ  النتائَُّ. اجحُت، وكنُت الثااقت بيب 
حزنت صتتتتتتتتتديقق )ةا ( فاقتربت منق. ُيهنِشُئنق، ثم 

فًا:  قالت ُمت سِش
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تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت لا اظر ت إلى ورقتق فق أثنا  االمتحاِن، 
، وأحرم ت المرتبةت    األولى.لكااْت قرةُتك أفضلت

  كرُتُه مبتسمًا، واعتذرُ :
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت عفاًا يا صتتتتتتتتتديقق )ةا ( ف اا ال أغ   فق 

 االمتحاِن.
 س لنق مندهشًا: 

 ت لماذا؟
 قلت :

.  ت ألانق عربقش
 ... ... ... 
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 خارطة

 
دَّقت عليهتتتتا  رستتتتتتتتتتتتتتمت )خليتتتتل( ختتتتارطتتتتًة ةميلتتتتًة، وحتتتتت
المااقعت:... هنا القدُ ... وهنا  اللِشُد، والرملُة، وحيفا، 

 ويافا.... 
نت باألمرِق بحيرات طبريَّا، وبحيرات الحالة. واهرت  لاَّ
نت باألخضتتتِر ستتتهالت الناصتتترِا واابلست  الشتتتريعِة... ولاَّ

 وأريحا....
 رِا.وضعت علمًا فاق ُقبَِّة الصى
 وعلمًا فاقت كنيسِة المهِد...

رت  ، ألاتتَّه قترَّ ه بغير ألاان  أمتتا ةبتتُل الجليتتِل، فقتتد تركتتُ
أن يتت ختتذت منتته الحجتتارات التق ستتتتتتتتتتتتتتيضتتتتتتتتتتتتتترُب بهتتا ةناق 

       االحتالل.
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 إنه بيتنا..

 
 
 

 ) كتتتتتتتانت الَفتتتتتتتُل الفلستتتتتتتتتتتتتتتَينق  يرةم )البلتتتتتتتدومرت
 اِسرائيلقَّ بالحجارا، وها يلهُ !!...

، فالتقطت له صارًا، ثم س لتُه: مرَّ به  سائٌح أةنبقٌّ
 ت ماذا تفعُل حجُر ت مع هذا البلدومِر الضىِم؟.!

...  ا تدَّ غضُب الَفِل الفلسَينقِش
:  ومب غير أن يتاقَّفت عب رْةِم الحجارِا، قالت

 
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت وهل تريداق أن أقفت متكافت اليديب، وأاا 
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 أ اهُد البلدومرت األساقت يهدم بيتنا؟!
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 الُغرباء

 
 

امرأاٌ غريبٌة كاات تجلُس مع ابنتها على  تتتتتتاطِئ 
بَّان   البحر فق مدينة )يافا(،  تتتتتتتاهدِ  المرأاُ ثالثةت  تتتتتتتُ

 عرب، قاقميب للسباحِة. فنهضْت، وقالْت لهم:
 ت ابتعدوا!!.. ال أ سمُح لكم بالسباحِة!!..
بَّاُن عب السبِب، فقالْت: ا الش   س تلتهت

 هذه األرُض أرُضنا!ت هذا البحُر لنا، و 
بَّانت ازلاا إلى البحِر، وسبحاا...  لكبَّ الش 

كااِت الَفلِة الجالستتتتتُة بجااِب ُأمِشها حائرًا، فقالت 
 لها:
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بَّاِن العرِب... البحُر بحُراا،  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ماما ُقلِت للشتتتتتتت 
نا... هل استتتتيِت أتاَِّك كنِت تقاليب لق  واألرُض  أرضتتتتُ

: "إانتتتتتتا ةئنتتتتتتا إلى ِفلستتتتتتتتتتتتتتتَي بت مب بالق منتتتتتتُذ قليتتتتتتل 
 الىزِر؟!"..
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 الطفلة والبندقية

 
 

حناُن طفلٌة صتتتتتتتتتتتتتتتغيرٌا ال يتجاوم عمُرها ستتتتتتتتتتتتتتتبعت 
، تعيُ  فق مدينِة القدِ  العربيَِّة.  سناا  

 قالْت ألمِشها ذا ت يام .
تاُق إليها تتتتتتتتتتتتتتتتت ستت خرُج ألقضتتقت بع ت الاقِت مع صتتديقتق  )عروبة( فق بيتها، لنلعبت معًا، ف اا أ تتتتتتتتتتتتتتت

 كثيرًا.
 قالت األم :

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت حستتتتتتتتتتنًا يا حناُن. ولكْب ال تت خَّري، فجناُق 
 االحتالِل يمألون الشاارعت عندما يقترُب المسا .
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خرةتتْت حنتتاُن مب المنزِل، واصتتتتتتتتتتتتتتتَحبتتْت معهتتا 
ُلعبتتها الجميلةت، ثم ستتتتتتتتتتتتتتتارْ  باتجاِه بيِت صتتتتتتتتتتتتتتتديقِتها 
القريتتِب... وبينمتتا كتتااتتْت تستتتتتتتتتتتتتتتيُر فق طريقهتتا حتتاملتتًة 

يًة إستتترائيليًة، ُلعبتتها الصتتتغيرات  ،  تتتاهدْ  ستتتيَّارًا عستتتكرَّ
، ثم متتا لبثتتْت أن تاقَّفتتْت بجتتاابهتتا،  تقترُب منهتتا ببط  

، وبيدِه بندقيٌة.  وازلت منها ةنديٌّ إسرائيلقٌّ
 صاحت الجندي:

 ت تاقَّفق أيتها الفتاُا الصغيرُا.
بت ُبْنُدِقيَّتتهُ تاقَّفتتتْت حنتتتاُن أمتتتامت الجنتتتديِش اِستتتتتتتتتتتتتتترائيلقِش التتتذي  اَّ  إلى صدِرها، ثم قالْت له بجرأا :  صت

 ت ماذا تريُد منِشق؟
:  ت قالت الجندي  بصا   خشب 

 ت ماذا تحمليِب بيِدِ ؟
 أةابِت حناُن: 
 ت ُلعبتق الصغيرات.
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كان فق قاخل الستتتيَّارِا ضتتتابٌط صتتتهيااقٌّ يستتتتمُع 
:  إلى الحااِر فصاحت مىاطبًا الجنديَّ
يِشدًا... هؤال  األطف ا ةت اُل العرُب أذكيا ، تتتتتتتتتتتتت فتتِشْشهت

 إاهم يساعدون الكبار على العمليَّاِ  الفدائية:
فتتش ت الجندي  )حنان( فلم يجْد معها  تتيئًا، عندئذ  

 اظرْ  حناُن إلى الضابِط ، وقالْت له:
تتتتتتت إانق طفلٌة صغيرٌا، ماذا تظن ان معق؟ قعااق 

 أذهْب.
 صاحت الضابُط مب قاخِل السيَّارِا:

منها، فقد يكاُن فق قاخِلها مااق  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت خْذ اللعبةت 
رٌا.  متفجِش

بَّ ْ  حناُن ُلعبتتها بيب يديها، وصرخْت:   خت
تتتتتتتتتتتت ال!!! ال!!! إاَّها ُلعبتق الجميلة!!! لعبتق، لب 

 أعَيتها....
لكبَّ الجنديَّ اِستتتتتتتتتتتتتترائيلقَّ خَفت اللعبةت مب بيب 
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هتتا عنتته، فتتارتمتتْت على األرِض، ثم  ، وقفعت يتتدي حنتتان 
 ارا التق ااَلقْت به بعيدًا.ركبت السيَّ 

اهضتتتتْت حناُن، واظرْ  إلى الستتتتيَّارا التق مألِ  
: أي ها  الشتتتتتتتتارِع بالغباِر، ثم صتتتتتتتتاحْت بُحنق  وغضتتتتتتتتب 
،عندما أكبر سنَرقكم مب هذه األرض  !.المعتدونت
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 ) في أدب األطفال(.
 .1965ت اااقر وفكاها  أقبيةت قمشق  5
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