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 ة ــــالّدمَي

 
 

دخل أبو مروان بيته، يحمُل سّيارًة حمراَء، ودميًة 
 جميلة..

 لُه أبوُه، وقال: بَ أسرع إليه مرواُن، فق
 هذه السيارُة لك يا حبيبي! -
 شكرًا لك يا أبي! -

تناوَل مرواُن السيييييييييّيارَة، وسييييييييير ان ما جل   ل  
فرٌح ركبتيييييييهذ، وأخييييييذ ُيسيييييييييييييييّيرهييييييا  ل  الب  ، وهو 

هْت غادة، وركضيييييت إل  أبيها، فقّبلها بمسيييييرور.. ا ت
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 أيضًا، وقال: 
 وهذه الدميُة الحلوُة لكذ يا حبيبتي! -
 شكرًا لك يا أبي! -

تنييياوليييْت غيييادُة اليييدميييية اللييييييييييييييي يرة..   رْ  إل   
وجهها الجميل، و ينيها السيييييييييييييوداوكث، فًحبْتها ك يرًا، 

ر  وراحْت تقّبلها، وتضييييييّمها إل    ييييييدرها،     ييييييا
 ترّقلها وتناغيها، وبعد فترٍة، قالت لها: 

 لقد تعبت يا حبيبتي.. يجب أْن تنامي..  -
أرقيييدْ  غيييادة دميتهيييا، وغاّلتهيييا كي   تبرَد،    
ُت فوقهيييا نحنيييان، وتحيييدو لهيييا  قعيييدْ  نجيييا بهيييا، ُتربيييّ

 لتنام..
 جاءها مرواُن، وقال:

 أ الني دميتكذ يا غادة! -
   ترفع  وتَك فتوق ها  -
 أ الني إّياها  -
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 لماذا؟  -
 سًركُبها في سّيارتي  -
 ولكّنها  ائمة  -
 أ الني إّياها  -
 إّ ها دميتي، ولث أ اليها  -
 سآخذها غلباً  -
اسييييييييييتمسييييييييييكت غادة بدميتها..  ترها مرواُن  -

 نقسوة، فقالَع رأسها!
 ا فجر  غادُة تبكي، حز ًا  ل  دميتها الحبيبة.. 

رف مييييا فعلييييُه أفيييياب امُن مث قيلولتييييه، وحيث  
مرواُن، ز َل وت ّيَر وجهه. وجاء  امّم مث المالبخ، 

 وحيث  رفْت ما فعلُه مروان، ز لْت وت ّير وجهها. 
   ر مرواُن إل   أبيه، فوجدُه  انسًا. 

   ر إل   ُأّمهذ فوجدها  انسة
   ر إل   أخته، فوجدها حزكنة. 
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  هض خجً ، وا تذر إل   أبيه، وأّمهذ، وأخته. 
 امن: قال 

 ا تذْر إل   الدمية الل يرة! -
التفييَت مروان إل   الييدمييية، فرأا جسييييييييييييييييدهييا في 

  احية، ورأسها في  احية، قال محزو ًا:
 وماذا يفيدها ا  تذار؟! -

 قال امُن ساخرًا:
 قد يعيُد إليها رأَسها! -

 أطرَب مرواُن  امتًا، يرهُقُه  دٌم شديد..
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                 النهر الكبري

 
 

ْ  قالراُ  المالر، مث سييجثذ ال يمةذ الم ل ، تحر  
 وهبالَث مسر اٍ   حَو امرض..

 قالت قالرة: 
 إّ ها لفرحٌة كبرا، أْن  تحّرر مث أسرذ ال يمة.  -
 قالرٌة أخرا:   رد  
 وما يفيد ا ذلك، إذا كنا سنموُ  نعَد لح ا ؟! -
 



- 13 - 

  ال ة: قالت قالرةٌ 
 ، ف  بّد مث ا تحاد.إذا أرد ا الحياة -

 أضيييييييييييييييياء اممييُل وجوَه القالرا ، وارتفعييْت منهث  
 أ واُ  التًييد: 

 بُّ الحياةح  -
  كرُه المو  -
  ركُد ا تحاد  -
  ركُد ا تحاد  -

حينما  مسيييتذ القالراُ  امرَض، أسيييرَع نعضيييهّث 
لَث بوداد، فشيييييييييييييييكّ  ثَ إل   نعض، تعا قَث بوئام، ت حمْ 

ْت ضيييييييييييييييفتييياُه نيييامزهيييار.. هرَع إلييييه  هرًا دافقيييًا، ازدا يييَ 
 امطفاُل، وهتفوا معجبيث:

 ما أجمَل هذا النهر! -
 ييييييييييار النهُر  ييييييييييديَل امطفال..  نَدُه يلعبون، 
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 وفي مياهه يسبحون..
 حمقاء: قالت قالرةٌ 

ك  مرة سيييييييييييييييمْعُت امطفاَل يقولون:  ما أجمَل  -
ا  حُث قالرا ذ الميياء، ف  يييذكر ييا أحييدٌ   ،هييذا النهر  أمييّ

 ْن   قيمَة لنهٍر ن يرذ قالرا ؟!أأف  يعلمون 
 أجابْت قالرٌة ذكية:

بل  حث يا  يييييييييييييييديقتي،   قيمَة لنا و  حياَة،  -
 لو  هذا النهُر الذي يجمعنا 

 لث ي نيني قولكذ هذا  ّما قّرْر   -
؟ -  وماذا قّرْر ذ
 قْررُ  ا  فلال  ث النهر  -
   تفعلي يا حبيبتي! -
 لماذا؟  -
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 ُف أْن تموتي أخا -
 لث أمو   -
 يموتون  –إذا تفرقوا  –الضعفاء  -
 لسُت ضعيفة  -
- !  ما أشّد غروركذ

تشيييييييّب ت القالرُة الحمقاء نعنادها، و يييييييعدْ  إل   
 ليها ركٌح  اتية، جرفتها في طركقها،  ْت الضيفة، فهبّ 

 وبّددتها في الهواء..
وفي اليوم ال ا ي، حاولْت قالرٌة أخرا، ا  فلال 

قْت  خرًة  ل  جا به، فًحرقها اه النهر.. تسلّ  ث مي
 حّر الشم ، قبَل أْن تبلَغ الشاطئ..

وفي اليوم ال الث، ا فلييلْت قالرٌة جديدة، و ندما 
 يار   ل  الشياطئ، مّر بها حماٌر مسيرٌع، فداسيها 
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نعد  ..نحافٍر  يييييييلٍب، ومضييييييي    يلوي  ل  شييييييييء
 ذلك..

إّ   أدركييييييتذ القالراُ  جيييييييدًا، أْن   حييييييياَة لهثّ 
نيا تحياد، ول  تحياوْل قالرٌة أخرا، ا  فلييييييييييييييييال  ثذ 

 النهرذ الكبير. 
 

 
  



- 17 - 

 
 
 

 األرنب الذكية 

 
 

في أرض بواٍر، داخَل جحٍر دافئ،  اَشْت أر ب 
 مع   ارها، في أماٍن وهناء..

وفي أحد اميام، كان امر ُب الليييي ير، يتشييييّمُ  
 ر، فلمَح رجً  مقبً .حخارج الج

 ليراقبُه مث مكمنهذ..اختبً سركعًا، 
اقترَن الرجيييييُل، دخيييييَل امرَض، خاليييييا نضيييييييييييييييَع 
خالوا ، ا ترضيييييييتُه امشيييييييواُك، توّقَ   ث المسيييييييير، 

 ح   رُه فوب أرضه البائسة،    قال: سر  
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 يا أرضي الحبيبة!-
غدًا سآتيكذ نمحراٍث قاطٍع، وأقلُب  اليكذ سافلك، 

 سًخّلُلكذ مث امشواك، وأجعلكذ جّنًة خضراء. 
هذ.. أ بييًهييا نمييا هرع ا مر ييُب اللييييييييييييييي يُر إل   أمييّ

 سمع، وتوّسل إليها أْن ترحَل به ، إل   مكاٍن آخر. 
 ضحَكْت أمُُّه، وقالت: 

  تجزْع يا  يييييييييييييي يري، فهذا رجٌل يقوُل ما    -
 يفعل. 

مضييييييييييييييي   ياٌم كياميل،  ياد مياليُك امرضذ  يا ييًة، 
 فوجد أرَضُه أشّد بؤسًا وحز ًا، قال: 

 !يا أرضي الحبيبة -
 ، غدًا سآتيك نمحراٍث قاطٍع، وأقلُب  اليكذ سافلكذ

 سًخّلُلكذ مث امشواك، وأجعلكذ جنًة خضراء
سييييمع امر ُب الليييي يُر ك َمُه، قفز مسيييير ًا  حو 
أّمهذ، أخبرها نما سييييييييييييييمع، وطلب إليها ا سييييييييييييييراع في 
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 الرحيل.. 
 ضحَكْت أمُُّه، وقالت:

  تخْ  يا  ييييي يري، فما سيييييمعَتُه قوٌل  قيٌ ،  -
سذ كييّل أسيييييييييييييييتييذروُه الركيياح. مّرْ  أ واٌم ك يرة، وفي ر 

 ام، كان الرجُل يجيء، وكلقي   رًة  ل  أرضهذ،    
 يقول: 
 يا أرضي الحبيبة! -

 ، ، وأقلُب  اليكذ سافلكذ غدًا سآتيكذ نمحراٍث قاطعذ
ليييييييكذ مث امشيييييييواك، وأجعلكذ جّنًة خضيييييييراء. سيييييييًُخلّ 

تذ امرُض بوراً  ، تجرُح وبييالرغ  مث كييّل مييا قييال، رلييّ
 وجَهها امشواك. 

ذاَ  مسيياء.. أنلييَر ذ امرا ُب شييانًا فقيرًا، مفتوَل 
ُص أرجاَء امرض،    ما لبث أن العضيييييييييييي  ، يتفحّ 

 مض ، بدون أْن ينب  نكلمة. 
 قالت ُأّم امرا بذ في  فسها: 
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  ركَب أّن هذا الشاَن، قد اشترا امرض، مث -
 ذلك الرجل المهذار.

 أوجَسْت منه خيفة، ولكّنها ل  ُتشعْر   ارها. 
رها، لتبحَث حوفي اللباح الباكر، خرَجْت مث ج

 ث الّرزب، فرأْ  شيييييان امم  قادمًا، يسيييييوُب  وركث 
 ان محرا ًا حاّدًا، تبرُب شفرُتُه بركقًا..قوكيث، يجرّ 

 ذرْ   يييييي ارها نالخالر، أا اللقْت إل   جحرها، 
 ول: ته   ل  الخروج، وهي تقوح ّ 

ا يييا  ييييييييييييييي يياري.. اَُن، اَُن، حيياَن وقييُت هيييّ  -
 الرحيل!
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 الليل والّسراج 

 
 

الجّو هادئ سييييييييييييييياكث، والليُل م لٌ  حالك.. وفي 
غرفٍة  ييييييييييييي يرٍة،  ل  حدودذ القركة، قعدْ  أّم حنون، 
نجا ب ابنتها فاطمة، تحكي لها حكايًة ممتعة،  ّلها 

 تخلُد إل   النوم.
 مفتوحيية، و ل  حييافتهييا، اسيييييييييييييييتقرّ كييا ييت النييافييذة 

 سراٌج مضيء، ينلُت إل   الحكاية، وهو مسرور. 
هاجَ  الليُل السييييييييييييييراج، ليالفئ ضييييييييييييييوءُه، وكدخل 

 ال رفة، وحينما د ا إليه، تراجع  نه مذ ورًا..
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وبعد زمث يسيييير، أ اد الكّرة مث جديد، فاحترقت 
 أطراُفُه، وارتّد يائسًا..

***************************
ل  يسييتالع سييواُد الليل، أن يالم   وَر السييراج، ***

 ..ورّل السراُج ُمتوهجًا، ينشر حولُه الضياء
تّد غيد الليل، فاسيييييييييييييييتنجد نالركح، وطلب  اشييييييييييييييي
مسيييييييييييييييا دتها، في إطفاء السيييييييييييييييراج، فالنوُر وال  م، 

ْت مث  ييدوّ  ان   يلييييييييييييييياللحييان.. وافقييتذ الركُح، وهبييّ
 رقييييادهييييا، كفرٍس جموح، وا ييييدفعيييييْت تركُض معولييييًة،

فاقتلعْت شييييجيراٍ   يييي يرة، وقلييييفت أغلييييا ًا ك يرة، 
أّما الحشيييييائُض الضيييييعيفة، فقد حَنْت رةوسيييييها خائفًة، 
فداسيييتها الركُح، وتانعت جركها،   تلوي  ل  شييييء، 

 ْت جذورها فل  يسل  مث شّرها إ  أشجاٌر  ركقٌة، تشبّ 
نييييييً ميييييياب امرض.. اقتربييييييت الركُح مث السيييييييييييييييراج، 

  ر. فارتعشْت أ واُره مث الذ
 قال السراج: 
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، أْن  - ُل إلييييييكذ  أيتهيييييا الركُح العييييياتيييييية، أتوسيييييييييييييييييييّ
 تبتعدي  ّني. 

 قالت الركح: 
 لث أدَ َك تؤذي الليل  -

 قال السراج:
أ ا   أةذي أحدًا، إ ني أ شيييييُر الضيييييياَء،  ل   -

 أّم تحكي لالفلتها حكاية.
 قالت الركح: 

  تك رّن الك َم، فييياللييييل  يييييييييييييييييديقي، وهو أْول   -
 نمسا دتي. 

 قال السراُج محزو ًا: 
 كنُت أحسُب أّن ال  َم لي  له أ دقاء! -

 قالت الركح:
 بل أ دقاةه ك يرون  -

 قال السراج: 
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ا ت ركني رك مييييا تنيييياُم الالفليييية، فيييي  هييييا تخيييياف  -
 ال  م 

 قالت الركح:
 جلٍة مث  لث أ ت رَك لح ًة واحدة، إ ني في -
هجمتذ الركُح  ل  السيييييراج، فنفخْت شيييييعلتُه،  ..أمري 
 ْتُه  ل  وجهه. وأكب  

 نعد ذلك.. تعبتذ الركح، وقعَدْ  لتستركح..
 قال الليل:

 لث أ س  فضلكذ أيتها الركح! -
 نمو  السراج.  نحتفلْ لْ و د َك مث هذا،  -

  رخ السراج: 
 لث يميتني شيء، وقلبي مملوء نالزكت.  -

 قالت فاطمة مّمها: 
لقد ا الفً السيييييراج، أشيييييعليهذ يا أّماه، إ ني أكرُه  -

 ال  م. 
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ُز أشعلتذ امّم السراَج، فن ر إليه الليُل، وهو يتميّ 
 مث ال يد، فقالت له الركح: 

  ت ضييْب يا  ييديقي، سييً وُد إليه، وأقضييي  -
 ليه. وسييييير اَن ما  ار ذ الركُح، فًغلقتذ اممُّ النافذة، 

َن السييراُج في أمان، فعجز ذ الركُح  ث الو ييول ليكو 
إليه، ومكَ ْت خارَج البيت، تضيييييييييييييييرُن زجاَج النافذة، 
وهي تهّدُد وتعوي، والسيييييراُج يضيييييحُك سييييياخرًا.. وبعد 

ذياَل أحيٍث، فترْ  قوا الركح، فا لرفْت يائسًة، تجرُّ 
 الخيبة..

ُه، ووّل  امدنار، قبل  أما الليل، فقد لملَ  جيوشييييييييييَ
 رَز الشمُ ، وكسالَع النهار. أْن تب
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 الَكرم واملْعَصرة

 
 

هذ،     يييياد إل    طيييياَف  عميييياُن، في أرجيييياء كرمييييذ
 البيت، وقال لزوجته:

 لقد تلَ   نٌب ك ير! -
 وماذا ستفعل؟-
 سًشتري معلرًة، لعلرذ العنب -
ْث أيث لنا  منها؟  -  ومذ
  بيع الكرَم، و شتركها  -
 ك  الرجال!يحرُسَك هللُا، يا أذ -
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ناع  عماُن كرَمُه، واشيييييييترا معليييييييرًة ضيييييييخمة.. 
 مَضْت أّياٌم ك يرة، والمعلرُة ساكنٌة   تعمل!

 قالتذ الزوجة:
 يلزمنا  نٌب، لتش يل المعلرة. -

 قال  عمان:
  حيٌح وهللا! -
 مشكلتنا  عبة  -
 ليسْت  عبًة أبداً  -
 هل  ندَك حّل؟ -
  ع ،  ع   -
 ما هو؟ -
  شتري كرماً  -
ْث أيَث لنا  منه؟ -  ومذ
  بيُع المعلرَة، و شتري كرمًا. -
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 يحرُسَك هللُا، يا أذك  الرجال! -
 اشترا  عمان كرمًا، يحوي  نبًا وافرًا..

 وبعَد أياٍم، قال لزوجته: 
 ماذا سنفعُل نعنبذ الكرم؟! -
   أدري وهللا! -
 اطمئّني.. وجدُ  الحلّ  -
 ما هو؟ -
  شتري معلرة  -
ْث أي -  ث لنا  منها؟ومذ
  بيُع الكرَم، و شتركها  -
 يحرُسَك هللُا، يا أذك  الرجال! -
 وباَع كرَمُه، واشترا معلرة!! -
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 سلمىتأكل احلروف اهلجائية

 
 

كا ْت أمُّ سلم  تلنع الكعَك، وتبدُع منه أشكاً  
 جميلة..

جيياءْ  سيييييييييييييييلم  اللييييييييييييييي يرة، أخييذ  قالعييًة مث 
 العجيث، و ار  تلعُب بها..

 ها:قالت لها ُأمّ 
 ماذا تعمليَث نالعجينة؟ -
 ألعُب بها. -
   تعمليَث شيئًا  افعًا؟ ل َ  -
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 ماذا أ مل؟ -
 هل تذكركَث حرَف  الدال ؟ -
  ع ، أذكُرُه. -
 ا نعيهذ مث العجيث. -
 لماذا؟ -
- .  لكي أشوكه لكذ

 غمر الفرُح سلم ، و نعَت داً  كبيرة.
وزّكَنْتها ناللوز،    أدخلتها في أخَذ ذ اممُّ الداَل، 

 الفرن..
  ضجتذ الداُل، وخرَجْت ُمحم رًة.

 أسرَ ْت سلم  لتًخذها، فقالت لها ُأمُّها:
 إ ها ساخنة، د يها تبرْد!-

مّد  سييييلم  إ ييييبعها، ولمسييييتذ الداَل السيييياخنة، 
 فقفَزْ  وهي تلرخ:

 أخ! -
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 قالتذ اُممُّ:
 هذا جزاةك. -
 لماذا؟! -
 سمعي ك مي.م كذ ل  ت -
 كي ؟ -
: إ ها ساخنة؟! -  أل  أقل لكذ

أدرَكْت سيييييلم  خالًَها، ومكَ ْت تن ُر إل  دالها، 
 فيسيُل لها لعاُبها..

وبرَد ذ الييداُل، فييالتقاَلْتهييا اُممُّ، وقييّدَمْتهييا  بنتهييا، 
 فجعَلْت تًكلها، وتقول:

 ما أطيَب الدال!.. سً مُل واحدًة أخرا. -
 ا ملي حرفًا آخر. -
 ي  حرٍف تركديث؟أ -
 الحاء. -

اقتالَعْت سيييييييييلم   جينًة، و ييييييييينَعْت حاًء كبيرة، 
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ها:  وضَعْت لها  قالًة في وسالها، وقالت ُممّذ
 هذه هي الحاء، فاشوكها لي. -
 لث أشوكها. -
 لماذا؟ -
 هذه جي ،   حاء! -

أطرَقْت سييلم ، تن ر إل  ما  يينَعْت،    أخَذ ذ 
ُه،  النقالييَة، ووضيييييييييييييييعتهييا فوب الحرف، وقبييل أْن ترفعييَ

 قالتذ اُممُّ:
 هذه خاء! -

تذّكَرْ  سلم  الحاَء، فتناوَلتذ النقالَة، و لرتها 
 بيدها..

 ابتسَمْت ُأمُّها، وقالت:
-.  هذه هي الحاء، وسًشوكها لكذ

 قالت سلم :
 ضعي فوقها السمس .-
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تذ السمسَ   ل  الحاء،  ضحكْت ُأمُّ سلم ، ورش 
، هُ و نييدمييا أخرجتييْ     أدخلتهييا في الفرن مع الكعييك..

ها من رها، ول  اقترَبْت سييييلم ، وشيييياهَد ذ الحاء، فراقَ 
تدْ ها تبرُد تمامًا، بل رفعتها إل  فمها، وقضيييييييييييييييَمْت 

  لفها، في لقمٍة واحدة..
 قالتذ اُممُّ:

 كي  وجْد ذ الحاء؟ -
 إ ها لذيذٌة جدًا. -
 هل شبْعتذ اُن؟-
 ل  آكْل سوا حرفيث! -
 ال داء.نعَد قليٍل  تناوُل  -

 قالت سلم :
 وماذا أ مُل اُن؟ -
 اكتبي وريفتكذ الجديدة. -
 أّية وريفة؟ -
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 حرف  السيث .. أ سيتذ ذلك؟ -
 آه.. تذّكْرُ ، تذّكْر . -
 قالتذ اُممُّ مازحة: -
 ولكْث إّياكذ أْن تًكليه! -

 ضحَكْت سلم ، وقالت:
 المعلّذمُة تركُدُه  ل  الدفتر،   في المعدة!! -
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 هات وخْذ

 
 

 الحياة أخٌذ و الاء..
ا ذليييك البخييييل.. ف  يعر   العالييياَء أبيييدًا، و  فُ أميييّ
  رفُه. ثْ مَ  يحسث إّ  امخَذ، لذا كرهه كلُّ 

 إذا سمع أحدًا، يقول له:
 ها .

أ    أذ يهذ، ومض  معرضًا،   يلوي  ل  أحد، 
 ولو كان الماللوُن شربَة ماء!
 وإذا سمَع أحدًا، يقول له:
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 خْذ.-
 نسط يدُه طامعًا، ولو  ال ترانًا!

وكان يبخُل  ل  الناس، وكبخُل  ل   فسيييييييييييييييهذ، 
حيلُه، وتخور  فيقاوُم الجوَع ما اسيييييييييييييتالاع، حت  ينهد  

 زكمتييه، وكشيييييييييييييييعر نييالخالر، حينييذاك.. يييذهييب إل  
السيييييوب، فيشيييييتري رغيفًا واحدًا، و  يشيييييتري له إدامًا، 

الاُد بل يًخُذ  ييييييييييييييّنارته، وكذهب إل  النهر، فيليييييييييييييي
سيييييييييييييييمكييًة، وكحملهييا إل  مكييان معزول،   تقُع  ليييه 
 يٌث، فيشيييييييييييوي السيييييييييييمكة، وكًكلها جميعها،   يرمي 

 منها رأسًا و  ذيً ..
وفي هذا اليوم، مض  إل  النهر كعادته، وحينما 
وق   ل  الشيياطئ، قفَزْ  أمام  ينيه، سييمكٌة كبيرة، 

، فل  يملْك زماَم  فسيييييييه، وا دفع خلفها، يركد إمسييييييياكها
ُه، وهوا في النهر.. وكيييييان   ُيجيييييييد  ْت رجليييييُ فزلقيييييَ
السييييييييييييباحَة، فشييييييييييييرع يخبُط بيديهذ، ورجليهذ، وكلييييييييييييرُخ 

 وكست يث..
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 أسرَع إليه، شاٌن غركب، و اداه قائً :
 ها  يَدَك.-

غضيييييييَب البخيُل،  ندما سيييييييمع كلمة  ها  ، ول  
 يستجْب للنداء.

 ورل  الشانُّ يلرخ: ها  يَدَك!
هذ يَدَك!والناُس يلرخون: أ    الذ

ومع ذلك.. ل   يعطذ  البخيُل يَدُه، ول  يكشييييييييييييييي  
هذ، فكاد يهلُك غرقًا، لو  أْن نادَر  الناُس سيييييييييير   رفضييييييييييذ

 إليه، رجٌل مث قركتذه، يعرُف أمَرُه جيّذدًا، فناداهُ قائً :
 خْذ يدي.-

 ندما سيييييييمَع البخيُل كلمَة  خْذ ، سييييييير ان ما مد  
هذ،  وخرجييييييا معييييييًا إل  يييييييَدُه، وقبض  ل  يييييييد منقييييييذذ

 الشاطئ..
 حينذاك.. كشَ  الناُس سر ه، فتحل قوا حوَلُه،

 وقالوا ُيمازحو ه:
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نا يَدَك، و حُث  ناديك؟!-  لماذا ل  تعالذ
 قال البخيُل حا قًا:

 أ ا   أُ الي أحدًا شيئًا!-
 البخيُل عَ اسييت رب الحاضييرون في الضييحك، وشيير 

 يلتفتُ 
 حوَلُه، وكسًُل مدهوشًا:

 ون؟!لماذا تضحك-
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 البالون األمحر

 
 

 يييييييييباَح العيد.. اشيييييييييترا سيييييييييامٌر، نالو ًا أحمَر، 
 وطار إل  البيت، فرحًا مسرورًا..

 سًَلْتُه أخته سمر:
 ماذا اشترْكَت يا سامر؟-
 اشترْكُت نالو ًا أجمَل مث نالو ذك.-

أخرج سييييييييييامٌر البالون، وضييييييييييَع فوهته  ل  فمه، 
 وبدأ ينفخ فيه..

 يكبُر، شيئًا فشيئًا..أخذ البالون 
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 ملساء.  ار م َل ناليخةٍ 
 مازال سامٌر ينفُخ، وكنفخ، وكنفخ..

 ، وقال:تًل َ  البالونُ 
 كف   فخًا يا سامر! -
 ولَ ؟ -
 مّ َك تؤلمني ك يرًا. -
 سًجعلَك أكبَر مث نالون سمر. -
 ولكن ني ل  أ ْد أحتمل.. يكاُد جلدي يتمز ب! -
ُه ليّذث -  .  تخْ ، إ ّذ
 لت سمر:اق

 سينفجر نالو َك يا سامر! -
 لماذا؟ -
 مّن الض ط الك ير، ُيولّذُد ا  فجار -
 أ تذ ز   ة من  نالو ي أ بح كبيرًا. -
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 لسُت ز   ًة، أ ا أ لحَك. -
- .  لث أسمَع ُ ْلَحكذ

 ، هذ  فخ سييييييييييييييييامٌر  فخييًة جييديييدة، فييدو ا أميياَم وجهييذ
 ا فجاٌر شديد..

  الذ ر.ارتج  جسُمُه، وا تاَنهُ 
 لقد ا فجر البالون!

قعَد سييامٌر،  ادمًا حزكنًا، ير و نحسييرٍة، إل  نالون 
 سمر..

 قالت سمر:
ْب ك مي!-  أرأيت؟.. ل  تلدّذ

 قال سامر:
ْلُت البالوَن فوَب طاقتذهذ.- ، لقد حم   معكذ حلٌّ
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 البستان األزرق

 
 

 كا ْت سمكٌة   يرٌة، تعيُض في  هٍر جميل..
، عييالكركُ ، غييّذاهييا نالالنهُر  هذ اهييا نحنييا ييذ هذ، وربييّ امييذ

 حت   ارْ  كبيرة.
عرْف وطنًا غيَرُه. تالسيييييييييمكُة ل  تفاربذ النهَر، ول  

هذ ترقص، وفي أ ماق  هفي مياهذهذ تسيييييبُح، و ل  أمواجذ
 ت وص.

 النهُر يحضنها بيث ضفتيهذ، كً  ُه ُأمٌّ رةوم.
  اشتذ السمكُة، ها ئًة سعيدة..
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* * 
 قالت لها الضفد ة: ذاَ  يوم..

  ديقتي السمكة! -
 ماذا تركديث؟ -
 هل شاهْد ذ امزهار؟ -
- .  
 هل تعرفيَث امشجار؟ -
- .  
 ا عدي إل  الشاطئ. -
 لماذا؟ -
 سًُرككذ أشياَء جميلة. -
 أيث؟ -
 في البستان. -

 قالت السمكة:
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 أيكوُن البستاُن أجمَل مث النهر؟! -
  ع . -
 مث النهر.أ ا ل  أَر أجمَل  -
 وهل خرْجتذ منه مر ًة؟ -
- .  
- .  اخرجي، وشاهدي نعينيكذ

* * 
 قفَز ذ السمكُة إل  الشاطئ..

وحينما  يييييييييارْ   ل  الرمال، شيييييييييعَرْ  ناختناٍب 
 شديد..

 أخَذْ  تتلو ا، وتتقل ب..
ْت إل  المييييياء ْت قواهيييييا، وزلقيييييَ .. و نيييييدميييييا جمعيييييَ

ها، وآَن إ احتضييييييييييينها النهر،  اد  إليها ليها أ فاسيييييييييييُ
  شاطها، فبدَأْ  ت وُص، وتقفُز، فرحًة آمنة..

  احتذ الضفد ُة:
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 لماذا رجْعتذ أي ُتها السمكة؟! -
 النهُر وطني، ولث أتركه. -
 اتركيه قليً ،    تعوديث إليه. -
 لث أفعل. -
 لماذا؟ -
 إذا ترْكُتُه فسوف أمو . -
 لث تموتي. -
؟ -  وما يدرككذ

 قالت الضفد ة:
 تارًة في الماء، وتارًة في البستان.أ ا أ يُض -

 قالتذ السمكُة:
 أ ا لي  لي إّ  وطٌث واحد.-

* * 
 ا لرَفتذ الضفد ُة يائسًة..
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، ترقُص وت نّذي:  وا اللقتذ السمكُة، داخَل النهرذ
 يا  هري يا وطني ال الي

 يا أحل  كلّذ اموطانذ 
   أن ي غيَرَك لي وطناً 

 فالموُج امزرُب نستا ي
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 اجلائعون

 
 

 ، في قيييدي ذ الزميييان..  ييياَر مليييٌك غركيييُب الالبييياعذ
هذ، وكسيييييييييييييييلبه  أمواَله ، وك ليييييييييييييييبه   ي لُ  أهَل مملكتذ

 محا يَله ، فً هَكه  الفقُر والجوع..
 ذا  يوم..

كا تذ الملكُة تحادث الملك، فسييييييييييمعْت أ ييييييييييواتًا 
 تست يث..

أطل ْت مث  افذة القليييييييير، فرَأْ   ل  نانه  اسييييييييًا 
 ك يركث، أجسامه  هزكلٌة، ووجوهه  شاحبة.. 
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 شاهَد الجائعون الملكَة، فًخذوا يلرخون:
  ركُد أن  ًكل. -
  ركُد طعامًا. -
 أشبذعو ا يومًا واحدًا. -
 إ نا جائعون. -
 إ نا جائعون.  -

 رجَعتذ الملكُة إل  زوجها، وقالت حزكنة:
 إ  ني مرحُ  هؤ ء. -
   يستحّقوَن الرحمةَ  -
ه  نعَض ما جَنْوُه نعرقه . -  أ الذ
 لث أ اليه  شيئًا. -
 سيهلكون جو ًا! -
 لقد أجْعُته   مدًا. -
 لماذا؟! -
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 قال الملك:
 َجوّذْع كلَبَك يتبعك.-

 قالتذ الملكُة:
 َجوّذع كلَبَك يًكلك.-

 المنفوخ..ضحَك الملُك ك يرًا، حت  ارتج  نالُنُه 
 قالتذ الملكُة:

 أتضحُك والناُس يًلمون؟!-
هذ:  شمَخ الملُك نً فهذ، و اَح نجندذ

 اطردوا الك َن  ث نانذ القلر.-
تراكَض الناُس مسيييييييييييير يث، والجنوُد يضييييييييييييربو ه  

 نالسيا ..
  بَر الجائعون طوكً ..
 افترَس الجوُع ك يرًا منه .

 الالعام..ماَ  أطفاله   ل  أيديه ، وه  ياللبون 
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  فَد  بره .. اضالرَمْت  فوسه  غضبًا.
 اقتحموا القلَر، وقتلوا الملك.

 فتحوا مخازَ ُه..
وجييييدوهييييا مٍا نحبوٍن، قضيييييييييييييييوا أ ميييياره  في 
جمعها. حملوا منها ما اسييتالا وا، و ادوا إل  بيوته  

 فرحيث.. 
   َر ذ الملكُة، إل  زوجها القتيل، وقالت:

  لحتَك ك يرًا، وما أ  يت!-
 اَل مث  ينيها، دمعتانذ حاّرتان..وس
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 امِلْرَوَحة

 
 

 كا ت هدا الل يرة، تكنُ  أرَض ال رفة..
 ا دفَع الهواُء، وبع َر ما كنَسْتُه.

 جَمعتذ الكناسَة، مر ًة  ا ية.
قها أيضًا!  هجَ  الهواُء، وفر 

 أغلَقْت هدا النوافَذ، وبدَأْ  تكنُ  مث جديد..
 اموراُب، في كلّذ امرجاء!!تالايَر ذ 

هييا  ْت إل  ُأمّذ تذ المكنسييييييييييييييييَة مث يييدهييا، وهر ييَ رمييَ
 تبكي..
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 ل  أستالْع كنَ  ال رفة! -
 لماذا؟ -
 الكناسُة رفَضْت أْن تجتمع. -
 ولَ  رفَضْت؟! -
 م ها  رَفْت أ  ني   يرة. -
 ولكث  الكناسَة لي  لها  قل! -
، و  تجتمُع م -  عي؟!إذْن لماذا تجتمُع معكذ
 هل أغلْقتذ النوافذ؟ -
  ع .. أغلقتها. -

َبتذ اُممُّ، وقالت:  تعج 
 تعالي واكنسي أمامي. -

 أخذْ  هدا تكنُ ، وأمُّها تراقبها..
 هرَبتذ القمامُة، ودخَلْت تحت الكراسي.

 قالت هدا غاضبًة:
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قيني! - .. ل  تلدّذ  أرأْيتذ
 ضحكتذ اُممُّ طوكً ..

 قالت هدا:
 لماذا تضحكيث؟ -
  رْفُت َمْث يضايقكذ  -
 َمْث؟ -
 ا  ري. -
 أشاَر ذ اُممُّ إل  المروحة.. -

   َرْ  هدا إليها، فرأتها تدوُر نًقل  سر ة..
 خجَلْت هدا، وقالت:

 ما أغبا ي.. كي  ل  أ تبه إليها؟! -
أوقَفتذ اممُّ المروحَة، وشرَ ْت هدا تكنُ ، وهي 

 مسرورة..
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 النحل والدبور 

 
 

 اشيييييييت النح ُ  اللييييييي يرا ،  يشيييييييًة راضييييييييًة 
 ة جميلٍة   يفة..ها ئة، في خليّ 

 وفي كّل يوم..
يالْرَن مع ضيييييييييييييييييييياء الليييييييييييييييبيييياح، إل   الحقول 

 وامزهار، ينشدن فرحا : 
ا  يييييييعيييييييي يييييييي    ا  يييييييعييييييي ييييييي      هيييييييليييييييّ   هيييييييليييييييّ
  طييييييعيييييي   الييييييعيييييي يييييي      مييييييعيييييي   الييييييع ييييييييييييييي   
 ال.. ال  ييييير يييييييييييييي    فييييييييردا   يييييييي  ييييييييييييييييي   
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 وتفرُح الحقول، وتالرُن الزهور.. وكبدُأ العمل.. 

 وتمضي كّل  حلٍة، مث زهرٍة لزهرة. 
 تاليُر وتالير، وتجمُع الرحيل

 تعمُل تعمُل، دون رقيب.
ٍُ سيييييييييييييّلتها، تاليُر إل   الخلّيةذ، حاملًة  و ندما تم

 إليها، الالعاَم الالّيَب، والرزَب الح ل..
  ث وسيييييييييير اَن ما تعود، خفيفًة  شيييييييييييالة، تبحثُ 

رزٍب جيييدييييد.. هكيييذا تقضيييييييييييييييي النح ُ  النهيييار، في 
 ذهاٍن وإيان، بيث الخليةذ، وبيث امزهار..

، داخَل  و ندما يقبُل الليُل، يلتئُ  شييييييييييمُل النح  ذ
الخلّية الحبيبة، فيتسامرَن مسروراٍ ، وكنمَث مبّكراٍ ، 

 يحلْمَث بنشيد اللباح، وارتيادذ امزهار.
 وذاَ  يوٍم كئيب.. 

 الدّبوُر امحمُر، خلّية النحلذ الجميلة..هاجَ  
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 ا ترَضْت له النحلُة الحارسة، وقالت: 
 َمْث د اَك إل   خليتنا؟ -
 د ا ي هذا العسُل الالّيبُ  -
 العسُل لمث يجنيهذ، ولي  لل ركب  -
 لث أكون غركبًا نعد اليوم  -
 كي ؟! -
 سًزوُر الخلّية، كّلما جْعتُ  -
   تعمُل كما  عمل؟ ول َ  -
   أحبُّ العمَل، ولث أ مَل أبداً  -
 و حث    حبُّ الكسَل، ولث  قبلَك أبدًا. -

غضيييييييييييييييييَب اليييدّبوُر الكبير، وا قّض  ل  النحلييية 
 الل يرة، فتركها ج ًة هامدة..

وقفْت في وجهه،  حلٌة أخرا، فبالض بها أيضيًا، 
وألحقهييا نييًختهييا،    أخييذ يلتهُ  العسييييييييييييييييَل، نشيييييييييييييييراهييٍة 
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مث الحقول، ورأْ  ما يفعلُه وجشييييييييييييييع.. و ادْ   حلٌة 
 الدبور، ف ار   ليه غاضبة، فقتلها قتً  شنيعًا.

غادر الفرُح الخلية، وغاَن  شيييييييييييييييُد اللييييييييييييييباح.. 
وُر ال الُ ، يزرُع الخوَف، وكنهُب العسيييَل.. وجعل الدبّ 

جاءتُه النح ُ  شييييييييييييياكياٍ ، فل  يسيييييييييييييمْع لهّث رجاء. 
رفَث كشييييييييييييييفَث له  ث أحزا هّث، فازداد قلبُه قسييييييييييييييوة. ذ

 أمامه الدموَع، فضحَك منهّث ساخرًا. 
 ذكّية: قالت  حلةٌ 

 الدمُع   يجدي، والحزُن   يفيد -
 وما العمل؟ -
  جتمُع نالملكة، و بحُث في اممر. -

ا تهز ذ النح ُ ، فر يييييييييييييييييييييَة غييييييييان اليييييييدبور، 
واجتمعَث نييييالملكيييية سيييييييييييييييرًا، وطلْبَث إليهييييا رأيهييييا، في 

 ور.الخ ص مث الدبّ 
 قالت الملكة:
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أحبُّ أْن أسيييييييييييييمَع آراَء الجميع، قبَل إ الاء  -
 رأيي. 

 قالت  حلٌة ضعيفة: 
الدبور امحمُر، أكبُر منا جسيييييييييييييييمًا، وأك ُر  -

 قّوًة:
 قالت أخرا:

 لث  رض  نال ل ، وإْن كنا   يرا   -
 قالت  ال ة: 

ما  كسييييييييبُه نالجهدذ والشييييييييقاء، ي لييييييييُبُه  إنّ  -
 الدّبوُر ب   ناء. 

 قالت  حلٌة جركئة:
   بّد مث ال ورة  ليه. -

 قالت  حلٌة يائسة:
 لقد  ار  أخواتنا، فًذاقهّث المو ! -
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  فَد  بُر الملكة، فوقفْت قائلة: 
لقد  رَن متفرقا ، و حلٌة منفردًة   تلييييييينع  -

  ورة. 
 أرشدينا إل   ما  عمل.   -
 يجب أْن ت ْرَن جميعًا، وفي وقٍت واحد.  -

 قالت  حلٌة كبيرة: 
و الرأُي اللييييائب..  تعاوُن في جمعذ هذا ه -

، و تعاوُن في حمايته.   العسلذ
تذ النح ُ ، نخاليييةذ الملكييية، وأجمْعَث  ل   فرحيييَ

 تنفيذها. 
و نيييدميييا جييياء اليييدبوُر امحمُر، و يييييييييييييييييار يلتهُ  
العسيييييييييييَل، هجمْت  ليه النح ُ ، وأحاْلَث نه مث كّل 
الجها ..  حلٌة تلسيييييييييييييُعُه، و حلٌة تضييييييييييييير نُه، و حلٌة 

 ُه، حت  لفد أ فاسه، وفارَب الحياة.. تجذنُ 
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جّرتيييُه  ح ُ  الن يييافيييةذ، وألقيَث نيييه نعييييدًا. و ييياَد 
 الفرُح إل   الخلية.

 وابتهجتذ النح ُ  بهذا ا  تلار. 
 واحتفلَث بزوال ال ل ذ وا ست  ل. 

 و ْمَث تلك الليلة مسرورا . 
وفي اللباح الباكر، طار ذ النح ُ  مع 

 الضياء، إل   الحقول وامزهار، ينشدَن فرحا : 
ا  يييييييعييييييي ييييييي    ا  يييييييعييييييي ييييييي      هيييييييليييييييّ   هيييييييليييييييّ
  مييييييعيييييي   الييييييع يييييييييييييي      طييييييعيييييي   الييييييعيييييي يييييي   
  فيييييييردا   ييييييي  يييييييييييييييي      ال.. ال  ييييير يييييييييييييي 
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 الناطور 

 
 

في قركتي أرمليييٌة  جوز،   تمليييُك سيييييييييييييييوا كرمذ 
الكرم، جيياءهييا  نييب.. ذا  يوم،  نييدمييا كييا ييت في 

 اها نًدن، وقال:  علٌب ماكر، حيّ 
 لماذا تتركيث كرمك ب   اطور؟  -
 ل  أجْد أحدًا ينالره -
، وأحرسه وأ و هُ  -  أ ا أ الره لكذ
 أتقس  لي أ َك ستكوُن أمينًا؟ -
 أقس  نشر في أْن أكون أمينًا؟ -
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 قالت العجوز:
 اُن أ لرُف مالمئنة القلب -

رجعييييت إل   الكرم، غييييابييييت العجوُز زمنييييًا،    
   الدوالي، فوجد  العنب  اقلًا.وتفقدّ 

 قالت لل علب: 
 َمْث سرب العنب.؟-

 قال ال علب:
 سًقول الحقيقة، فً ا   أ رف الكذن  -
 قْل ..   ُتخ ذ  ّني شيئاً  -
لقد ا تهز الللييييييييييييييوُص فر يييييييييييييية  يييييييييييييي تي   -

 وخشو ي، و.. 
 ي؟وهل تللّ  -
 منذ   ري أوارُب  ل  الل ة  -
 سًسامحك هذه المرة  -

غييييابييييت العجوز أيييييامييييًا،    ذهبييييت إل   الكرم، 
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 فًلفت العنب  اقلًا.
 قالت لل علب:

 لقد ُسرذب مث العنب، فهل لديك  ذٌر جديد؟! -
  ذري واضح. -
 ما هو؟ -
 نعت مث العنب، مبني سياجًا للكرم  -
 ولَ  السياج؟ -
 ليحفد الكرم مث الللوص. -
 الحليث!ما أك ر ذكاءك يا أنا  -
 ولكّث العنب سينقُص ناستمرار  -
 لماذا ؟ -
 من السياَج يكلفنا الك ير  -
 افعل ما تركد، ولث أ ارضك  -

ا ليييييرفت العجوز مسيييييرورة، و امت قركرة العيث، 
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 فالسياج سيحمي كرمها مث الللوص..
 نييد الفجر،  هضييييييييييييييييت مث  ومهييا، وذهبييت إل   

، الكرم، وحينما و لت إل   طرفه، سمعت خشخشة
في إحدا الدوالي، فحبسيييييت أ فاسيييييها، وتسيييييللت  ل  
رةوس أ ييييييييييييييانعها..  ييييييييييييييارْ  فوَب الدالية.. رفعْت 

  كازتها، وأهوْ  بها  ل  اللص.. 
رّلْت تضرُن، وتضرُن، وتضرُن، حت  طرحتُه 

 ج ًة هامدة، وأخذْ  تليح: 
يا أنا الحليييييييث.. تعاَل نسيييييير ة، لقد أمسييييييكُت -
 اللص!

 ليها أحد.  ادْ  ك يرًا، ول  يرّد  
سيييييييحبتذ اللّص مث تحت الدالية،    حملقْت إل   

 وجهه، فا تابها دهٌض شديد.. فاللّص هو الناطور!!
 قالت غاضبة:

 عُت كرمي نجهلي!آه ما أغبا ي.. لقد ضيّ  -
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وا هالت  ل  وجهها تلالمه، و ل  شعرها تنتُفُه، 
حت  أ هكهييا التعييُب، فتهييالكييت  ل  امرض، تلهييُث 

 وتقول: 
 جزاء مث يلّدب أّن ال علب ينالُر العنب!هذا  -
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 رأس الثور 

 
 

أفلييت ال ور مث حمود، وا اللل مهروً  حت  بلغ 
ا يروي المنزل، فنالح البان نقر يه، ودخل يبحث  مّ 

 رمًه..
تشّم  جرَن الماء.. ل  يجْد قالرًة تبلُّ ركقُه، ا دفع 

رأسيييييييييُه يالوُف في الفناء، شييييييييياهد خابية كبيرة، أدخَل 
فيها، وشييييييييرن ما وجده في قعرها، وحينما أراَد إخراج 

 رأسه، ل  يستالْع!
رفع رأسييييييييييه إل   ام ل ، فارتفعت معه الخابية، 
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 كًّ ها طربوٌر كبير.. 
هّز رأسييييييييه يمنًة،    هّزه يسييييييييرًة، ولكّث الخابية ل  

 تسقْط، ورّل رأسُه حبيسًا داخلها.. 
رأس و ييييل حمود إل   البيت، ورأا الخابية في 

ال ور، فًمسيييييييييييكُه مث زمامه، رك ما و يييييييييييلت زوجته، 
فيييًسيييييييييييييييلمهيييا الزميييام،    حييياول نكلتيييا ييييدييييه أْن ينتزع 

 الخابية..
 لة: قالت الزوجُة متوسّ 

 ل  مهلَك يا حمود، إياَك أْن تكسيييييرها،    -
 يوجد م لها اُن.

 حاول الزوج وداور، بيد أّ ُه  جز  ث إخراجها.. 
 قالت الزوجة: 

ل قليً ، سييييييييييًد و أنا شييييييييييهان، ح ّ ا ت ر  -
 الّلعان.

 أخاف أْن ُيخّجلَك و  يًتي..  -
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   تخْ .. سآتيَك نه فورًا.. -
 إذْن ا اللقي نسر ة، قبل أْن يد وُه غير ا  -

هر ت الزوجة إل   بيت أبي شييييييهان، تد و هللا 
 راجيًة أْن تجدُه..

وكيييييييان ح هيييييييا كبيرًا، فعييييييياد  إل   زوجهيييييييا، 
 ن..وبلحبتها أبو شها

 قال حمود: 
 أبوس شاربك يا أنا شهان.. الخابية الخابية!-

 وقالت الزوجة: 
 أرجوك يا أنا شهان..  ركدها سليمة.  -

 قال أبو شهان: 
 يسيرة.. يسيرة  -
 كي ؟! -
 اذنحوا ال ور، فتبق  الخابية سليمة.  -

نعد ذنحذ ال ور، سيييييييييقط رأسيييييييييُه في قعر الخابية.. 
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 يقدر!حاول حموُد إخراجه، فل  
 حاولت الزوجة إخراجه، فل  تقدر!

 قال حمود:
 ل  تنحّل المشكلة، فالرأُس ل  يخرج! -

 قال أبو شهان:
 اكسروا الخابية، فيخرج الرأُس  -

 كسر ذ الخابية، وأخرَج الرأُس..
 قال حمود غاضبًا:

 خربَت بيتنا يا أنا شهان! -
 قال أبو شهان:

لك   أهذا جزاء المعروف؟!.. وحياتك لث أحلّ  -
 مشكلًة نعد اليوم.
 قالت الزوجة:

   ت ضب ياحمود! -
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 قال حمود:
 كي    أغضُب، وقد ُذنَح ال ور؟! -

 قال أبو شهان:
 ذنحته لتبق  الخابيُة سليمة.  -

 قال حمود: 
 ولكّث الخابيَة ا كسَرْ ! -

 قال أبو شهان: 
 كسرتها مخرَج رأَس ال ور. -

ن، و اد إل   سيييكَت حموُد حائرًا، فتركه أبو شيييها
بيته، وحمود ي حقه بن راٍ   هبة، حت  غان  ث 
 ينيه، فًسييييييييرع إل    وره، واحتضيييييييينه بذرا يه، وأخذ 

ُغ وجهيييه  لييييه، وفجيييًة.. ا تفض واقفيييًا، يقبليييُه، وكمرّ 
تلّفت حولُه، شييييييياهد  ليييييييًا غلي ة، التقالها سيييييييركعًا، 
وا اللل راكضيييًا، وراء أبي شيييهان..   تسيييًلو ي ماذا 

ك، م ك  تعرفو ه، ولكْث أجيبو ي  ث حلييييييل نعد ذل
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 هذا السؤال: 
لو د اك  حمود إل   حّل مشيييييييييييييييكلته، فكي   -

 تحّلو ها له؟ فكّروا قليً .. 
 
 
 

 
  



- 75 - 

 
 
 

 عّش العصفورة 

 
 

  اَد الربيُع البديع..
الروابي تزهُر، واملوان تفرُح، والاليور ت ّرُد، 
 وخرَج أسييييييييييامُة، إل   حقل أبيه، فشيييييييييياهَد  لييييييييييفورةً 

 جميلة، تبني  شًا،  ل  شجرةذ كرز..
كا ت تاليُر نعيدًا،    تعوُد إل   الشييييجرة، حاملًة 
ًة  ييييييييييي يرة، وبعد أْن تضيييييييييييعها، في مكا ها مث  قشيييييييييييّ
العض، ت ادُر الشيييييييييييجرة، وتاليُر  ا يًة، لتجلَب قشيييييييييييًة 

 جديدة.. 
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 أشفَل أسامُة  ل  العلفورة، وقال: 

حت  مسييييكينٌة هذه العلييييفورة، سييييتتعُب ك يرًا،  -
 تبني  ّشها، قشًة قّشة!

وخالَر مسيييييييييييييامة خاطٌر، فًشيييييييييييييرب وجهُه فرحًا، 
 وقال: 
 سً نع لها  شًا، وأركحها مث التعب.  -

ا اللَل أسييييييييامُة مسيييييييير ًا، يجمع قشييييييييًا، و شييييييييبًا، 
 و يدا ًا، و..

 وضَع ما جمعه، بيث يديه، وأخذ يبني  شًا..
تعَب أسيييييييامُة، في بناء العض، فقد كان يليييييييلحه 

 فيخرُن مث جا ٍب آخر..  مث جا ٍب،
 قال في  فسه:

 ما أ عَب بناَء ام شار! -
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ولكّث أسييامَة، رّل يعمُل، حت   جح، وبن   شييًا 
جميً ، حملُه  ل  راحتيه، وذهب نه إل   الشييييييييجرة، 

 وركَزُه  ل  أغلا ها،      ر إليه مسرورًا، وقال: 
 نعد قليل، تعوُد العلفورُة، وترا  شًا جاهزًا،  -

  نه ك يرًا، وتنتقُل إليه، وتضُع بيضها فيه. فتفرحُ 
و اَد أسيييييييييييييامُة إل   بيته، وا شييييييييييييي ل بدروسيييييييييييييه، 

 وأ حانه، وألعانه، و سي العّض والعلفورة. 
وجاَء اللييييييُ ، وأينع ال مُر، فذهب أسيييييامُة، مع 
والييده، إل   الحقييل، وحينمييا شيييييييييييييييياهييد الكرزة، تييذّكر 

 العّض، وأسرَع ليراه، فوجدُه خرانًا!
 ييييييييار يتلفُت محزو ًا، فرأا  شييييييييًا آخر، جميً  

 متينًا.. 
 

 قال في  فسه: 
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 هذا  ُض العلفورة  -
 ييييعد الشييييجرة، وأ زل العّض، وذهب إل   والده، 

 وقال: 
 ما رأيُت أحمَل مث تلك العلفورة! -
  لفورة؟  أيّ  -
 العلفورة التي بنْت هذا العض. -
 كي   رفَت أ ها حمقاء؟  -
 شيييييييييييييييًا، لتسيييييييييييييييكَث فيه، فعافته،  لقد بنيُت لها -

 وأتعبْت  فسها، في بناء  شها!
 قال امن: 

العلييييييافير   تسييييييكُث إّ  في أ شيييييياشييييييها، و   -
 تستولي  ل  أ شار غيرها. 
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أطرب أسامُة، يفّكر في ك م أبيه،    رفع رأسُه، 
 وقال: 
 ليت الناس، يكو ون م لها! -
 لو أ لفوا، لكا وا م لها.  -

يتفحُص العض، الذي يحمله، وشييييييييييييرع أسييييييييييييامُة، 
فوجييييده ُمباّلنييييًا، نقالٍث منييييدوٍف، وركٍض  ييييا  ، فقييييال 

 مبيه: 
لماذا وضييعتذ العلييفورُة، هذا القالُث والركَض،  -

 داخل  شها؟ 
وضيييييعته لتدفئ بيضيييييها، وتحميه مث الكسييييير،  -

 وليكون فراشًا و يرًا، لفراخها الل ار. 
  ّلمها ذلك؟! ثْ مّ  -
كييييّل مييييا تحتيييياُج إليييييه، فهي لقييييد ألهمهييييا هللُا،  -

 تعرُف ن ركزتها، ما ينفعها وما يضّرها.
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 يا لها مث  لفورٍة ذكية! -
 قال امن:

ُه، م ييييييل  ّض  - هييييييل كييييييان العّض الييييييذي بنْيتييييييَ
 العلفورة؟ 

 قال أسامة:
  ّض العلفورة أجمل! -
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 املرآة 

 
 

البيت، فوقع نليييييييييره،  اقترَن أبو حمود، مث رفّذ 
  ل  شيء  مٍع مستدير.

 قال لزوجته:
 ما هذا الذي يلمُع  ل  الرّف؟  -
 هذه مرآة.  -
 مث أيث جاءتنا؟  -
 اشتراها لنا ابنك   مان  -

مييييييد  أبو حمود، يييييييده المعروقيييييية، والتقط المرآة، 
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وتفر س في  ييييييييييييييفحتها، فا تانه ذ ٌر وخوف، إذ رأا 
 وجهه منتفخًا متوّرمًا!

 ق  المرآة مث يده، وقال لزوجته واهنًا: أل
 افرشي لي الفرار يا أّم حمود!-
 ما نك؟ -
 أشعُر نمرض وفتور -

 ا دّس أبو حمود في فراشه، وقعد  زوجه قربه.. 
 أتركد أْن  ًخذَك إل  الالبيب؟ -
- . ..  
 ماذا أ مل لك؟ -
 انع ي لي امو د -
 ما اممر؟ خبّذْر ي -
 قبل أْن أمو  أركُد أْن أراه ، -

قون حوَل نعيييد قلييييٍل، كيييان امو د امربعييية، يتحلّ 
 فرارذ أبيه ..
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 قال كبيره : 
 ما نَك يا أبي؟ -
 أتسًلني ما بي.. أ  ترا وجهي المتورّذم؟ -
   أرا أّي ورم. -

 وقالت الزوجة:
 وجهك اليوم، كوجهك البارحة  -

 قال أبو حمود: 
الموُ  حّل   تحاولوا إيهامي نًّ ني سيييييييييييلي ..  -

 يا أبنائي!
 قال خالد:

 يا أبي، وهللا الع ي ، لي  بوجهك ورم! -
 َن  يني وأ دقك !ذّذ لث ُأك -
 هل رأيَت وجهَك؟ -
  ع ، رأيته. -
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 كي ؟ -
   ر  في المرآة التي اشتراها   مان  -

 ضحك   مان، وقال: 
هييييا هييييا.. اُن فهمييييت اممر، لقييييد   ر في  -

 هض، وأحضر المرآة،     وجهها الُمكبّذر وسر ان ما
َبها مث والده، وقال له:  قر 

 ا  ر إل   وجهك  -
تفر َس أبو حمود في المرآة، ومييييا لبييييث أن قييييال 

 مدهوشًا: 
قك ، لقد زال الورم! -  اُن أ دّذ

 قلب   ماُن المرآة، وقال لوالده: 
 ا  ر اَُن أيضًا  -

 أ اد أبو حمود الن ر، فًنلر وجهُه منتفخًا..
 مرتا ًا: اح 

  اد الورم! -
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 ييييييييييييييييار   مييان يقلييُب المرآة، تييارًة  ل  وجههييا 
امّول، وتيييارًة  ل  وجههيييا ال يييا ي، وواليييدُه مّرًة يقول: 

 زال الورم، ومّرًة يليح:  اد الورم!
 است رب امبناء في الضحك..

 قال أبو حمود:
   تجننو ي.. ما الحكاية! -

 قال   مان: 
هذه المرآة بوجهيث، كّل وجٍه ُي هُر اللييييييييييييورَة  -

 نحجٍ  مختل .. قال أبو حمود: 
  اولني إّياها -

وحينمييا  ييييييييييييييييار  المرآُة في يييده، ضيييييييييييييييرَن بهييا 
 امرض، فتنا ر  ش ايا   يرة..

 قال   مان: 
 لماذا كسرتها؟! -
 م ني كرهتها  -
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 ولَ  كرهتها؟ -
 قال أبو حمود غاضبًا:

 كرهُتُه!!لو كان أخي بوجهيث ل -
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 هيدــــــالش

 
 

في أحدذ اميام، وقَ  معّلٌ   جوز، أماَم ت ميذه 
 الل ار، وسًله  قائً : 

 ما اس  مدرستنا يا أبنائي؟  -
 مدرسة الشهيد: أحمد إبراهي   -
 أتعرفون شيئًا  ث أحمد؟ -

  مت الت ميذ حائركث..
 قال المعل : 

 اسمعوا يا أبنائي، قلة أحمد، ابث قركتك ..  -
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 أ لَت الت ميذ، وفتحوا  يو ه . 
 تانع المعل  ك مُه: 

كان أحمُد تلميذًا مجدًا، وأ ا  ّلمتُه، في هذه  -
 المدرسة، وكان يحّب رفاقُه، ورفاقُه يحبو ه. 

 وكان يحّب وطنه، وكحبُّ أرضه 
 وقد بذَل دماءُه، دفا ًا  ث وطنه وأرضه.

 سًل الت ميُذ مدهوشيث:
 كي ؟! -

 قال المعّلُ  العجوز:
كان أحمد ضانالًا في الجيض، حينما اشتعلت  -

َم،  الحرُن، بيث العرنذ واليهود، و نييدمييا حيياولوا التقييدُّ
في أرضييييييييييييييينييا الحبيبيية، أمالره  بوابييٍل مث القييذائ ، 

 ورّده  مدحوركث..
 وهل ماَ  في هذه المعركة؟ -
 ع  يا أبنائي، لقد سييييييييقط شييييييييهيدًا، فاحتضييييييييث  -
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 امرَض، وهو يبتس . 
 اليهود قتلوه؟ -
  ع  يا أبنائي.. لقد قتله اليهود -
 وماذا جرا نعد ذلك؟ -

 قال المعل  العجوز:
و اد أحمُد الشيييهيد إل   قركته، يليييحبُه رفاُقُه  -

الشييييييجعان، مث الضييييييبا  والعسيييييياكر، فخرجت القركُة 
يد، وقرأ الضييييييييانط الورقة، التي كّلها، تسييييييييتقبل الشييييييييه

 وجدوها في جيب أحمد..
 وماذا كان فيها؟ -
اسيييييييييييييييمعوا ييا أبنييائي، ميا كتبييه أحمييُد، قبييل أْن  -

 يمو ..
 والدي العزكز..

 هذا أّوُل أيامذ الحرن
 سًُقاتُل نشجا ٍة، ولث أتراجَع أبداً 
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 سًبذُل دمائي، دفا ًا  ث أرض الوطث 
، كميييا تحتييياج فيييامرض تحتييياُج إل   َمْث يزر هيييا

 إل   َمْث يحميها. 
 إ ني مسروٌر، ف  تحز وا  لّي.

 وإذا ما مّت، فادفنو ي تحت شجرة اللوز.
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 اجَلَبل

 
 

 يا أحمد.. يا أحمد! -
ي؟ -  ما نَك يا جدّذ
 أسنذْد ي قليً . -

 ي، وأمسكُتُه بيدي..أسر ُت إل  جدّذ 
سيييير ا نضييييَع خالواٍ ، و ندما ا حن  ليقعَد، وقَع 

 تحت شجرةذ اللوز!
 ضحْكُت  ث غير قلد..
ي، وقال معاتبًا:  ا تدَل جدّذ

 أتضحُك منّذي يا أحمد؟! -
 ي!  تؤاخْذ ي يا جدّذ  -
 حسنًا.. اقعْد نجا بي. -
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 لث أقعَد إ  إذا سامحتني. -
 ي، وقال:ابتس  جدّ 

 كي    أسامحك، وأ ا أحبَُّك؟!  -
، وقّبلُتُه قائً :  طّوقُتُه بذرا ي 

 وأ ا أحبُّك ك يرًا. -
 أ رف ذلك. -

 مسَح رأسي براحتذهذ، وهو يقول:
َك كان أقوا مث اللخر. -  جدُّ
 كي ؟! -
 أما شاهْدَ  الجبَل امبيض؟ -
 شاهْدُتُه ك يرًا. -

 قال جّدي فخورًا:
ْرُ   خوَرُه بيدّي هاتيث. -  لقد كس 
 لماذا؟ -
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 لنبني البيَت الذي تسكنه. -
 قْلُت مدهوشًا:

 حجارُة بيتنا، مث الجبل امبيض؟! وهل -
  ع  يا بني! -
 كنُت أرثُّ أن  الجبَل    فَع فيه. -
 لماذا؟ -
 مّ ُه  خٌر،   يللُح للزرا ة. -

 قال جّدي:
 الجبُل أ قَذ أهَل القركةذ مث المو . -
 كي ؟ -

 قال جّدي:
كييا ييت بيوُ  قركتنييا مث الاليث، وحينمييا يييًتي  -

 خائفيث.الشتاء،  ًوي إليها 
 لماذا؟ -



- 95 - 

 م  ها كا ت تنهاُر  ل  أ حابها. -
 ولَ  تنهار؟ -
 مث ك رةذ السيولذ واممالار. -
 وهل ما  أحد؟ -

 قال جّدي حزكنًا:
 ع  يييا بني.. لقييد ميياَ   ييدٌد مث أفراد القركيية،  -

 بينه   ساٌء وأطفال.
 وماذا  ملت ؟ -
 بشييييييييييييييينييياه  مث تحيييت الركييام، وحملنييياه  إل   -

 المقابر.
 هذا كلُّ ما  ملتموه؟! -
  .. يا أحمد! -
 ماذا فعلت  أيضًا؟ -

 ي:قال جدّ 
ذهْبُت أ ا وبضعُة رجاٍل، إل  الجبل امبيض،  -
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 وبدْأ ا  قالُع اللخور، و بني البيو  مث جديد.
 هل سقط بيٌت نعد ذلك؟ -
 ل  يسقْط أيُّ بيت. -

ي:  سًْلُت جدّذ
 وأبنيُة المدينةذ مث الجبال؟ -
امبنييييةذ مث الجبيييال: البيو ، والميييدارس، كيييلُّ  -

 …والمستشفيا ، و
ي، سيييييييييًُحبُّ  يييييييييخوَر ب دي،  -   تكمْل يا جدّذ

 كما أحبُّ ترابها.
ي رأسُه، وقال:  رفع جدّذ

 امرُض خيٌر كلُّها يا بني! -
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 الشمس والنافذة

 
 

سييلم  بنٌت  يي يرة، تعيُض مع ُأسييرتها، في بيٍت 
 العربية..قدي ، في القدس 

 ، سيييييييلم  تحبُّ البيَت ك يرًا، تحت سيييييييقفذهذ الحنونذ
تجتمُع إل  أفراد ُأسييييرتها، وتسييييمُع الحكايا ذ الجميلة، 

 فيرفرُف الحّب حولها، وتناُم ها ئًة آمنة..
وفي الليييييباح، تدخُل الشيييييمُ  البيَت، مث  افذته 
الشييييرقية، وتمّد أ املها الحا ية، فتدا ُب وجَه سييييلم ، 

 مث  ومها..حت  توق ها 
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تنهُض سييييييييلم   شيييييييييالًة، وتذهُب إل  مدرسييييييييتها 
 مسرورة.

وا  وذا  يوٍم كئيب، جاء جنوُد إسيييييييييييرائيل، وسيييييييييييدُّ
  افذَة البيت، ناَمسمنت المسل ح.

 ادْ  سيييييييييييييييلم  مث مدرسيييييييييييييييتها، فوجد ذ البيَت 
 م لمًا، والنافذة مسدودة!

 سًَلْت  ّما حدث، فًخبرتها ُأمُّها نالحقيقة.
ْ   ائرتها،    شييييييييييرَ ْت غضييييييييييبْت سييييييييييلم ، و ار 

 تبكي..
 ها، تمسح لها دموَ ها، وتقول:مُّ احتضنْتها أُ 

النوافُذ المسيييدودُة ك يرٌة يا حبيبتي، ولث  فتحها  -
 نالدموع!

هدأ  سييييييييلم ، مقتنعًة نما سييييييييمعت، وكف ْت  ثذ 
 البكاء..

أقبل  يييييييييباٌح جديد، ول  تدخلذ الشيييييييييمُ  البيت، 
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 سييييييييييييييلم ، لتذهَب فبدا م لمًا حزكنًا.. و ندما خرَجْت 
إل  مدرسيييييييتها، وقَفْت في الشيييييييارع، تن ُر إل  النافذةذ 
المسيييييدودة، فرأ  الشيييييمَ ، تسيييييتركُح  ندها، متشيييييب ًة 

 نالجدار..
ابتسيييييييَمْت سيييييييلم  فرحًة، فالجنوُد   يسيييييييتاليعون 

 ا تقال الشم .
  تزوُر البيَت، وتنت ُر  نَد النافذة..وست لُّ 

 وتساءَلْت سلم  قلقة:
  اُر الشم ؟!هل يالوُل ا ت-

ومر  بهيييا جميييا يييٌة مث الُملّ ميث، فييياقترَن أحيييده  
 منها، وقال لها:

-.  مالكذ واقفة.. أسر ي إل  مدرستكذ
 قالت سلم  في  فسها:

 هذا اللوُ  لي  غركبًا! -
 أ  تسمعيَث ما أقول؟! -
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 وما   قتَك بي؟! -
 أ ا أخوكذ أحمد. -

، حملَقْت سيييييييلم  إل  أخيها، فل  تَر سيييييييوا رهرذهذ 
لقد لحَل نالملّ ميث، وا دفع الجميُع كامشييبال، يقذفون 
نيييالحجيييارة جنيييَد ا حت ل،   يرهبون السييييييييييييييي َح، و  

 يخافون المو ..
ْت وراءه   رمَقْته  سيييييييييييييييلم  نييي  جيييان،    ا اللقيييَ

 فرحًة، وهي تقوُل في سرّذها:
لث يالوَل ا ت ارُ  الشم ..  بد  أْن تدخَل كل  -

 أ داء النور! البيو ،  ل  الرغ  مث
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 الرصاصة واحلجر

 
 

 ل  ر يييييييي ذ شيييييييارٍع، في القدسذ العربيةذ، التق  
 حجٌر ور ا ة..

 قال الحجر:
 ماذا تفعليَث هنا أيتها الر ا ة؟! -
،  ل  طفٍل فلساليني،  - أطلَقني جنديٌّ إسرائيليٌّ

 و..
 هل أ ْبتذهذ نًذا؟ -
 لقد أ ْبُتُه إ انًة خالرة. -
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 مث فعلتذكذ هذه؟! أما تخجليث -
 إ ني أفخُر بذلك.  -
 وهل قتُل امطفالذ مفخرة؟! -

 قالتذ الر ا ُة حا قة:
 كان الالفُل يرمي الجندي  نامحجار. -
 إ ُه يدافُع  ث حقوقه. -
- .  لي  له أيُّ حلٍّ
 ولمث الحلُّ إذًا؟! -
 الحلُّ لٍقوا.. الحلُّ للر اص. -

 قال الحجُر غاضبًا.
 أي تها ال المة!سًقضي  ليكذ  -

 ضحَكتذ الر ا ُة، وقالت هازئًة:
 امحجاُر   ت لُب الر اص. -
 لْستذ سوا ر ا ٍة فارغة. -
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 قالتذ الر ا ة:
 لقد أفرْغُت حشوتي القاتلة، في  در الالفل. -
كذ مث  - و يييييييييييييييْر ذ  ييييياجزًة  ث القتيييييال، كيييييً ييييي 

 امموا .
ْيُت مهم تي. -  ولكن ني أد 
 ، وا تهْيتذ إل  امبد.ضرْبتذ مر ة واحدة -
 وأ َت ستنتهي. -

 قال الحجُر وا قًا:
لقد ضرْبُت جندًا ك يركث، ومازْلُت َ ْلدًا قوكًا،  -

 وسًرلُّ أضرُن، وأضرُن..
   تكْث م رورًا، فما أ َت إّ  حجٌر حقير. -

ا تفَض الحجُر  ائرًا، وطرَب الر ييييييييييا ييييييييييَة نقو ٍة، 
 فًطبَل فمها، وأزهَل روحها..

طفيييييييٌل فلسييييييييييييييياليني، فيييييييالتقَط الحجَر مث  ومر  
الر يييييييييي ، وقذَف نه جنوَد ام داء، فالار إليه  ب  
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 جناح، يهتُ   اليًا:
 امحجاُر   تمو !-
 امحجاُر   تمو ! -
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 األْبَله

 
 

هذ العجوز  كان  سمعان  رجً  أبلَه، يعيُض مع أمّذ
هذ، وإ ميييييا يؤذي النييييياَس  ل  يكْث يؤذي أحييييدًا بييييييدذ
هذ، وهو   يدري، م ُه   يعلُ  أن  لكلذ مقاٍم  بلسيييييييييييييييا ذ
، وُكعزّذي أهيَل  ُه، فقيد ُيهنّذُئ أهيَل المييتذ مقياً  ينياسيييييييييييييييبيُ

ه نالخروج يييالعروس، و.. لذلك كا ت ُأمُُّه،   تسمُح ل
 مث البيت. 

هذ،  ل إل  أمّذ مل  سيييييمعاُن القعوَد في البيت، فتوسييييي 
 لكي تد ُه يخرج..
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ه نالخروج، وأوَ ْتُه يييييييييييز، فًذَ ْت لرب  قلُب العجو 
 قائلًة:
 إّياَك أْن تؤذي أحدًا نك مك!-

هذ، وقال:  كاد سمعاُن ياليُر فرحًا، فقّبَل رأَس ُأمّذ
 ماذا تركديَث أْن أٌقول؟ -
 اسكْت..   تتكل ْ . -
 ما أسهَل هذا! -

ل  يفهْ  سمعاُن ما تعنيهذ ُأمُُّه، وا اللَل خارجًا مث 
 ي الشارع، وكقول:البيت، يسيُر ف

 اسكْت..   تتكل ْ ، اسكْت..   تتكل  ..-
مر  ببائٍع جوال، يدفُع  ربتُه، وكنادي نليييييييييييييييوٍ  

 رخي :
 رّمان، رّمان.. حلو رّكان. -
 اسكْت..   تتكل ْ . -
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 رّمان، رّمان.. حلو رّكان. -
 اسكت..   تتكل ْ . -
 رما.. -
 اسي.. -

، فا هال   ل  سيييمعان، يضيييرُبُه،  فَد  يييبُر البائعذ
 وكقول:
 سًقالُع لسا َك، إذا أ ْدَ  ما تقول. -

 ل  يقاوم سمعاُن البائَع، بل قال له:
 ماذا تركُد أْن أقول؟ -
 قل: ما أحل  هذا اللو ! -

د:  سار سمعاُن في طركقذهذ، وهو يردّذ
 ما أحل  هذا اللو ! -

 وق   نَد حماٍر ينهُل، ورل  يقول:
  !ما أحل  هذا اللو  -
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 قال أحُد العابركث:
   تقْل هذا يا أبله! -
 ماذا تركُد أْن أقول؟ -
 قل: أنعَدُه هللُا، و  أسمَعنا  وَتُه. -

د:  ا اللَل سمعاُن، وهو يردّذ
 أنعَدُه هللُا، و  أسمعنا  وته. -

 التق  جنازة ميّذت، ومازال  يقول:
 هللا، و  أسمعنا   وته  هأنعد -

وا نسمعان، يضربو ُه، غضَب أهل الميت، وأحدق
 وكقولون:

   أنعَد هللا غيرَك، وإياَك أْن تعوَد إل  قولك! -
 قال سمعان:

 ماذا تركدون أْن أقول؟ -
 قل: رحَمُه هللُا، ما كان أكرَمُه! -



- 110 - 

د:  تانَع سمعاُن سيَرُه، وهو يردّذ
 رحمه هللُا، ما كان أكرمه! -

فوق   شاهَد رجً ، ُيلقي  ل  القمامة، فًرًا ميتًا،
  ل  رأسه، وهو يقول:

 رحمه هللُا، ما كان أكرمه! -
 التفَت الرجُل إليه، وقال غاضبًا:

   تقْل هذا، وإّ  ألحقُتَك نالفًر. -
 ماذا تركُد أْن أقول؟ -
 قل: ما أ تَث رائحته! -

ُد:  مش  سمعاُن، وهو يردّذ
 ما أ تَث رائحته! -

ار، ير و إل  العالر،  وق  أمييييام حييييا و    الييييّ
 قول:وك

 ما أ تث رائحته! -
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 خرج إليه العاّلاُر، رفَع قبضته، وقال:
 سًُحالّذ  رأسَك، إذا قلَت هذا الك م. -
 ماذا تركُد أْن أقول؟ -
 قل: ما أطيبه.. ما أطيبه! -

ُد ما قاَلُه العاّلاُر، فرأا رجليثذ  راح سييييييييييييمعاُن يردّذ
، وق  قربهما، يتفّرُج  ليهما، وكل ما اشييييتد   يتضيييياربانذ

 بينهما الضرُن ، قال:
 ما أطيبه.. ما أطيبه! -

ترك الرج نذ القتاَل، وشييير ا يضيييربانذ سيييمعان.. 
 كان سمعان، يتًّل  مث الضرن، وكقول:

 ما أطيبه.. ما أطيبه! -
 اكتشَ  الرج نذ حمَقُه، فًشفقا  ليه، وقا  له:

 ا لرْف  نا، و  تقْل هذا الك م. -
 ماذا تركدانذ أْن أقول؟ -
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 ل: يا  اس أ لحوا بيث إخوا ك .ق -
تانَع سييييمعاُن مسيييييَرُه.. مر  نك ٍن تتعارُك، وق  

  ندها، وهو يقول:
 يا  اس أ لحوا بيث إخوا ك . -

اجتمع  ليه نضيييعُة رجاٍل، فًشيييبعوُه ضيييربًا، وهو 
 يلتفُت يمنًة وكسرًة، وكقول مدهوشًا:

  ل  أيّذ أمٍر تعاقبو ني؟! -
 السخي . عاقبَك  ل  قولَك  -
 ماذا تركدون أْن أقول؟ -

 قال له شيٌخ حكي :
 اسكْت..   تتكل ْ . -

  اَح سمعاُن فرحًا:
 آه.. هذا ما أوَ ْتني نه ُأمّذي! -

د مسرورًا:  و اَد سمعاُن إل  البيت، وهو يردّذ
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 اسكْت..   تتكل ْ . -
 اسكْت..   تتكل ْ . -
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 احلّب واحلريق

 
 

 -نعيييد مو ذ أبيه  وأمه -ال   ييية ريييل  امرا يييُب 
يسيييييييييييييييكنون في جحره  القيييييدي ذ، المحفورذ في جوف 

 امرض..
 وفي أحد اميام، داَر بينه  هذا الحوار:

 ملْلنا مث العيض، في هذا البيتذ الم ل . -
  دْقَت يا أخي، فالشمُ    تدخُلُه أبدًا. -
 والوحوُر تدوُسُه نًرجلها. -
 هر امرض؟!لَ     بني بيتًا  ل  ر -
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  خاُف الموَ  والخالر! -
سييييييييييييينموُ  في نالث امرض، إذا قضيييييييييييييينا  -

  مر ا خائفيث.
 نماذا تشير؟ -
 يتيرُك اليخيوَف فيي اليجيحير، و يخيرُج إلي   -

 النور.
 هّيا  خرْج. -
 هّيا  خرْج. -

* * * 
 غادر ا خوُة جحره ، وساروا وه  يتحاد ون..

 قال أحده :
 هّيا  بثذ بيتنا الجديد. -

 آخر:قال 
يلذ الجحر، لننعَ  نالراحة! -  خرْجنا مث ضذ
 وماذا ترا؟ -
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 يبني كلٌّ مّنا بيتًا، و جعُل البيوَ  متجاورة. -
 هذا رأٌي  ائب. -
 هيا إل  العمل. -

ا تشييييييييير ا خوُة مسييييييييير يث، يجمعون امخشييييييييياَن 
وامغليييييان، وكعملون بدأٍن و شيييييا ، حت  بنوا بيوتًا 

 …   ة
ديييد، وارتم   ييائمييًا مث دخييل كييلُّ أر ييٍب بيتييه الجيي

التعب، وفي الليييييييييييييييباح الباكر، خرج ا خوُة ال   ة، 
 يضربون في امرض، نح ًا  ث الرزب..

وكومًا نعَد يوم، ازداَد ا خوُة فرقًة، وأ يييييييييبحوا   
ه  يلتقون إ  قليً ، و  يهت ُّ أحده  ن يرذهذ، بل بنفسيييييييييييييييذ

 وبيتهذ..
* * * 

لل يُر، يحمُل وذاَ  مساٍء قارٍس،  اَد امر ُب ا
 لبييية كبركيييت.. كيييان يرتجُ  مث البرد، ولكنيييُه يقفُز 
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 فرحًا، وكليح:
 سًطبُخ الالعام. -
 وأدفُئ العذ ام. -

وحينما دخَل بيته، أخذ يشيييييييييييييييعُل  يداَن ال قان، 
علة الراقليييييية، وكضييييييحُك مسييييييرورًا، حت   وكلوّذح نالشييييييّ

 يستلقي  ل  قفاه..
 وبدون أْن ينتبه، أشعَل البيَت  ارًا!

 هض ميييييييذ ورًا، يحييييييياوُل إطفييييييياَء الحركل، فل  
 يقدر..

ُه قائً :  استنجَد نًخيه اموسط، فرد 
 الحركُل في بيتك، فًطفذْئُه وحَدَك.-

، فقال له:  واستعاَن نًخيهذ الكبيرذ
 بيتي سليٌ ، و  يهمُّني بيتَك.-

  ْ التهمييتذ النيياُر، بيييَت امر يبذ اللييييييييييييييي ير، وميد 
اموسيييييط، فاسيييييتنجَد نًخيهذ ألسييييينتها، إل  بيت امر بذ 
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 الكبير، فل  ينجْدُه..
أكلتذ الناُر، البيَت ال ا ي، وطار شيييييييييييييييررها، إل  
البيت ال الث، فاسييييييييييييت اث امر ُب الكبيُر نًخوكهذ، فل  
يسييييتجْب له أحٌد، وبعَد زمٍث قلييييير،  ييييار ذ البيوُ  

 ال   ة، أكوامًا مث رماد..
قعد ا خوُة محزو يث، ين رون إل  بيوته  

 لمحروقة..ا
 قال امر ب الل ير:

 لو  لعبي نالكبركت، لما احترَب بيتي. -
 قال اموسط:

لو سيييييا د اَك في إطفاء بيتك، لما احترَقْت  -
 بيوتنا.

 قال الكبير:
 الندُم والحزُن،   يفيدانذ شيئًا. -
 وما العمُل اُن؟ -
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  لينا أن  بني بيوتًا جديدة. -
 قال اموسط:

  واحد.لث  بني سوا بيتٍ  -
 لماذا؟! -
إذا كنا إخوًة حقًا، وجَب أْن  عيَض في بيٍت  -

 واحد.
ْت قلوُبنييا، منييُذ  - َت وهللاذ، فقييد افترقييَ  ييييييييييييييييدقييْ

 افترقنا في البيو .
 ا هضوا لنجمَع امخشان. -

 قال الل ير:
 لث أجلَب  ودًا واحدًا. -
 لماذا؟! -
 سنبني بيتًا نامحجار. -
 ولَ  ذلك؟-
 الحركل.حت    يًكَلُه  -
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 قال اموسط:
  تخْ  يييا أخي، فييالبيييُت الييذي يسيييييييييييييييكنييه  -

،   يدخُلُه الحركل.  الحبُّ
 هّيا إل  امحجار. -
 هّيا إل  امحجار. -

* * * 
أسرع ا خوة ال   ة، يجمعون الحجارَة، وكجبلون 
الاليث، وكعملون متعاو يث، حت  بنوا بيتًا مث حجر، 

 يروُب النارركث..
ُه، غمَر الفرُح  ا خوَة، فيييييييا اللقوا يقفزون حوليييييييَ

 وكرقلون، وكنشدون:
  بليييبا حيييالحييي  بنلنيييا      وبضيييوا  الشييي ا  مأل ا   
   ييا بلتييا   ر   وايي تنييا   دوما  في القل  سيييييينر ا   
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 اجَلبان واللّص

 
 

كان برهان رجً  جبا ًا أحمَل،  قُلُه مشييييييييييييييي وٌل 
ُه مملوٌء نييييالمخيييياوف، فهو  دائُ  نييييالوسيييييييييييييييييياوس، وقلبييييُ

ا لتفا ، ذاَ  اليميثذ وذاَ  الشييييييييييمال، يحسييييييييييُب كل  
شييييييييييييييٍء  دّوًا، فيخاُف مث الورقة التي تتحّرُك وراَءُه، 
 وكخاُف مث رلّذهذ الذي ي زُمُه، فيقُ  مذ ورًا مرتانًا..

 وكقُ  ال ل..!
ينحني برهييييييياُن  لييييييييه، وهو ي مُض  ينيييييييييهذ 

مرض، وكفتحهما، وكتفر ُس في رلّذهذ المرسييييييييييومذ  ل  ا
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 ، ُه نً امَل را شييييييييييييٍة، وحينما يوقث نً  ُه رلٌّ    يلمسييييييييييييُ
يتانُع سيييييييييَرُه، و  يلتفُت  حوه، فقد يتحّوُل إل  شيييييييييٍء 

 آخر!
ذاع خبُر جبثذ برهيييييييان، وسيييييييييييييييمَع نيييييييه الكبيُر 
والليييي ير، لذلك كان امو ُد يختبئون، خل  الجدرانذ 
والزوايا، وكنت رون مروره، ف ذا ما و يييل إل  قربه ، 

وا مث مخابئه  فجًًة، و احوا في وجهه، فيالير خرج
فؤاُدُه، وكرتعُض جسُمُه، ومع ذلك، ين ُر إليه  حا قًا، 

 وكقول:
 افعلوا هذا مع غيري، فً ا   أخاف! -
 َدْ نا  ضُع أيدينا  ل   درَك. -
 لماذا؟ -
 لنسمَع خفقاَن قلبَك، و عرَف  دَب قولك. -
أ ّدقت  أم لث يلَم  أحٌد منك   دري، سواٌء  -

 ل  ُتلدقوا.
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وفي إحدا الليالي، كان برهان وزوجته،  ائميثذ 
في البيت، و ند منتل ذ الليل، جاء أحُد الللوص، 

 وفتح  ليه  البان..
ُه نيييييياللحيييييياف،  أح   نييييييه برهييييييان، ف ال   وجهييييييَ

 وفرائُلُه ترتعُد، وقلُبُه ينتفض..
ْت زوجها،  تذ الزوجُة ناللص، فنخسيييييييييييييييَ وأحسييييييييييييييي 

 ذ ه:وهمَسْت في أ
 لقد فتح لصٌّ ناَن البيت! -
 فتحه الهواُء   اللص. -
 الهواُء   يفتُح البان. -
قي أسًُلُه. -    تجادلي ك يرًا، وإذا ل  ُتلدّذ

 قالتذ الزوجُة ساخرًة:
 اسًْلُه! -

، وكضييحُك في  كان اللصُّ يسييمُع حديَث الزوجيثذ
 سرّذهذ..
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 قال الزوج:
 أ َت لصٌّ أم هواء؟ -

 قال اللص:
 أ ا هواء! -

 قال الزوج:
ْقتذ اُن؟ -  هل  د 

 يييييييييييييييمتييَتذ الزوجييُة كييارمييًة غي هييا، فقييد أ ْيتهييا 
 حماقُة زوجها.. 

أخذ اللصُّ يجمُع متاَع البيت، وكضييُعُه في كيٍ  
كبير، وهو آمٌث مالمئّث، وحينميييييا فرغ مث البييييييت، 

 خرج إل  الفذناء، يبحُث  ث أشياَء أخرا..
ْت مث  فَد  ييييبُر الزوجةذ، و اَرْ    ائرتها، فنهضييييَ

ْت  ل  رةوسذ  فراشييها، وتناوَلْت  لييًا غلي ة، ومشييَ
ْت  أ ييييييييييييييييانعهيا، و نيدميا  ييييييييييييييييار  وراء اللص، رفعيَ
 لييياها، وضيييرَبْتُه  ل  رأسيييهذ، فا الرح م مً   ليه، 



- 125 - 

 والدماُء تسيُل مث رأسه..
هرَ تذ المرأُة إل  زوجها، وجذَبْت  نه اللحاَف، 

 وهي تقول:
 قتْلُتُه!ا هْض يا جبان، لقد  -
؟ -  مث قتْلتذ

 قالتذ الزوجُة غاضبًة هازئة:
 قتْلُت الهواَء، ودماةُه تسيل! -
 ماذا تقوليَث يا حمقاء؟! -

رفَعتذ المرأةُ زوجها مث تحت إناليهذ، ودفَعْتُه إل  
الفذناء دفعًا، فشييييييييييييييياهَد اللص  مالروحًا، ومتاُع البيتذ 

 نجا به..
  كَ  رأَسُه خجً ، وقال نلوٍ  خافت:

 وما العمُل اُن؟ -
 يجُب أْن  خبَر الشرطة. -
 َمْث سيذهُب إليه ، في هذا الليل؟! -
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 أ َت.. ألسَت رجً ؟! -
 بل ، بل .. أحضري لي  يابي. -
ابَل هنييا رك مييا أنحييُث  نهييا، رب مييا كييا ييت في  -

 كي ذ اللص.
دخَلت المرأةُ البيَت، ورل  برهاُن واقفًا،  ند رأسذ 

مدهوشيييييييييييًا، وكعجُب مث شيييييييييييجا ة اللص، ين ُر إليه 
 زوجتذهذ، وكقول:

 أيُّ امرأٍة  ندي، وأ ا   أدري؟!-
ه، فرأا العلا، تناولها بيٍد مرتجفة، ييييوالتفَت حول

وحينما  ييييييييييييييارْ  في قبضييييييييييييييته، رفعها إل  ام ل ، 
َد، ضيييييربًة ضيييييعيفة، وا ت َر ما  وضيييييرن اللص  الممد 

 يبدُر منه..
، ول  يتحّرْك..  ل  ينهضذ اللصُّ

ل مرٍة في طيييييا ر الخوُف مث قليييييب برهيييييان، مو 
ُه ب   حييياتييه، فييا هييال  ل  اللصذ الالركح، يضيييييييييييييييربييُ
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هوادة، وهو يشييييييييييييعُر نسييييييييييييعادٍة غامرٍة غركبة، ل  يذْب 
طعمها مث قبل، فاسييتمر ْ   ليياُه، تعلو وتهوي وهو 

 يهتُ  فرحًا:
 .. ما أحل  الشجا ة!!-

 ، أفاب اللصُّ مث إغمائه، شيييييييييا رًا نًل  الضيييييييييرنذ
  اللل هاربًا كالسه ..وا

 جرا برهاُن وراَءُه، وهو يليح:
ييا لص.. ييا أخي.. أميا ية في  نقيَك أْن تخبَر -

النيييياَس نمييييا حييييدَث.. قييييل له : إن  برهيييياَن الم وار، 
 أشبَعني ضربًا نالعلا!
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 سعفان ومجعان

 
 

د    في قركتنيييييا مجنو يييييانذ ا نيييييان، أحيييييدهميييييا ييييييُ
  جمعان .. سعفان ، واُخُر ُيد   

وكان بينهما خذ ٌف وخذلييام، ف  يليياللحانذ و  
يتحاد ان، وإذا ما التقيا ملادفًة، تباد    رَة ازدراٍء، 
    أ رَض كلٌّ منهما  ث  احبهذ، وافترقا  امتيث..

 وذاَ  مر ٍة، سًْلُت سعفان:
 لماذا ل  تكلّذ  جمعان؟!-

 فلوا رأَسُه، وحملَل إلي  مدهوشَا، وقال:



- 129 - 

 رأيته؟.. إ  ُه مجنون! أما-
و ل  الرغ  مث  دائهما ال اهر، كان يربالهما 
حيييبٌّ  ميل، فييي ذا ميييا افتقيييَد أحيييدهميييا اُخر، ا تيييانيييه 

 القلُل  ليه، ورل  يبحُث  نه، حت  يجَدُه..
حينذاك، ينتحي جا بًا، وكر و إليه مسييييييييييييييرورًا،    

، ها َئ البال..  ينلرف هادَئ النف ذ
،   يؤذييييانذ أحيييدًا، وميييا وكيييان هيييذانذ المجنو يييانذ 

حدث  يييييييباَح اليوم، ل  يكث في الحسيييييييبان، فقد كان 
سييييييييعفان، مارًا في الزقاب، فرأا طفً   يييييييي يرًا،  ل  
نان منزله، يًكُل قالعًة مث الحلوا، فراقبه قليً ،    

 خالفه وهرن.. 
أخذ الالفُل يبكي وكلييييييييييرخ، وخرَجتذ اممُّ، فرَأْ  

ولْت وراءُه خائفًة،   يرها، بيث ذرا ي المجنون، فهر 
 تركُض وتليح:

قْ  يا سييييييييعفان.. اتركذ الالفَل.. سييييييييًُ اليَك ما -
 تركد.
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 ولكث  سعفان، رل  يركُض،   يقُ ، و  يلتفت..
سيييييمع الناُس  يييييياَح المرأة، وشييييياهدوا الالفَل مع 
المجنون، فهر وا إلييييه، ليلحقوا نيييه، وكنقيييذوا الالفيييل، 

مئذ ة الجامع، وأطل  ولكْث قبَل أْن يدركوه،  عد إل  
مث  افذتها العالية، فوجد الناَس قد و ييييييييلوا إل  نان 
رًا:  الجامع، فًخرج رأَس الالفلذ مث النافذة، وقال ُمحذّذ

 ابتعدوا  ث البان، وإّ  ألقْيُت الالفَل مث هنا.-
كا تذ الرةوُس مرفو ًة، والعيوُن معل قًة نالالفل، 

ُد، والقلوُن تخفل فز ًا، والالفُل يبكي،  والمجنوُن يتو  
 فتراجَع الناُس  ث البان، وقالوا مشفقيث:

 أدخلذ الالفَل يا سعفان، ولث  قترَن مث البان.-
 ومكث الناُس حائركث،   يدرون ماذا يفعلون!

وكييان بينه  شييييييييييييييييٌخ كبير، ُيالرُب مفكّذرًا،    رفع 
 رأَسُه، والتفَت إل  الرجال، وقال:

 فورًا.انح وا  ث جمعان، وأحضروه  -
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 لماذا؟ -
 لث يحل  هذه المشكلَة غيره. -

 قال رجٌل ساخرًا:
 ومت  كان المجا يُث يحلُّون مشاكَل العق ء؟! -

 قال الشيُخ جازمًا:
   يفهُ  المجنون، إّ  مجنوٌن م ُلُه. -

أطاع الرجاُل الشيييييييخ، وا تشييييييروا في أزق ة القركة، 
دوا نه، يبح ون  ث جمعان، وما لب وا أْن وجدوه، و ا

فاقترن الشيييييُخ منه، وأخبَرُه نما  مل سييييعفان، وطلب 
 إليه، أْن ينقَذ الالفل..

رفع جمعيياُن رأسييييييييييييييييُه، و  ر إل  أ ل  المئييذ يية، 
ُه، وقال  فرأا سيييييعفان، ُيشيييييرُف مث  افذتها، فهز  رأسيييييَ

 للشيخ، وهو يضحك:
 اممُر سهٌل جّدًا. -
 كي ؟! -
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 هاتوا منشارًا. -
المنشيييييياَر، فًخَذُه جمعاُن، سييييييارَع الرجاُل، وجلبوا 

ووضيييييييييييييييَع أسييييييييييييييينا ه،  ل  جدار المئذ ة، و  ر إل  
دًا:  أ  ها، وقال ُمهدّذ

 ا زْل يا سعفان، وإّ   شْرُ  نَك المئذ ة. -
ُه، و  ر إل  امسييييييفل، فشيييييياهد  مد  سييييييعفاُن رأسييييييَ
المنشاَر  ل  جدار المئذ ة، وجمعاُن يدفُعُه وُكرجُعُه، 

 ًا:فالار قلُبُه، و اح مست ي 
   تنشرذ المئذ ة يا جمعان، أ ا  ازٌل حاً . -

وسييييييييييييير ان ما  زل سيييييييييييييعفان، ففرح الناُس ك يرًا، 
وبادروا إل  الالفل، يتفّحلو ُه وكتلمسو ُه، فل  يجدوا 
نه أي  أذا، فًخَذْتُه ُأمُُّه، و يييييييييار  تضيييييييييّمُه وتقّبُلُه، 

 و يناها تفيضانذ فرحًا..
الوراء، فشاهدوا وسمع الناُس قهقهًة، فالتفتوا إل  

 سعفاَن وجمعاَن، يركضانذ وكضحكان..
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 أفراخ بال أعشاش

 
 

دخَل المعلّذُ  اللييييي ، فسيييييكَنْت حركاُ  الت ميذ، 
 وخي َ  اللمُت والهدوء..

 قال المعل :
سييييييييًُحدّذ ك  اليوَم  ث طائٍر ماكر،   شييييييييبيَه له -

 بيث الاليور!
 جبًا..فتْحنا العيوَن وامفواه، دهشًة و 

 قال المعل :
  تعجبوا مث ذلك، فقلييييُة هذا الالائر، قلييييٌة -



- 135 - 

ُث  ث الاليور.  واقعية، قرْأُتها في كتاٍن  لمي، يتحد 
 سًل أحُد الت ميذ:

 ما اسُ  هذا الالائر؟-
 يسميهذ العلماُء  الالائر الكسول .-
 هل هو طائر كبير؟-
  .. إ  ُه  وٌع مث الشحرور.-
  الالائر الكسول ؟ولماذا أطلقوا  ليه -

 قال المعل :
ها، في  - من  الشيييحرورَة الكسيييول،   ُتتعُب  فسيييَ

، تضييييييييُع فيه بيضييييييييها،  ندما يًتي موسييييييييُ   بناء  ضٍّ
 البيضذ والتفركخ.

 وأيث تضُع بيوضها؟-
 في أ شار الاليورذ الل يرةذ امخرا. -
 هل تضعها في أك َر مث  ض؟ -
 واحدة. ع .. إ ها تضُع في كلّذ  ضٍّ بيضًة  -
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 لماذا تفعل ذلك؟ -
 حت    ينكشَ  أمُرها. -

 قلُت مست ربًا:
 كي  يسمُح بذلك، أ حاُن العض؟! -
إ  ها تضييييييييييُع بيضييييييييييتها خلسييييييييييًة، في غفلٍة مث  -

 أ حان العض.
 وماذا يحدث نعد ذلك؟ -

 قال المعلّذ :
  ي حُد أ ييييييحاُن العضّذ فرقًا بيث بيضييييييه ،  -

ون البيضييَة ال ركبَة وبيضييةذ الالائرذ الكسييول، فيحتضيين
مون لها العنايَة والر اية، و ندما  مع بيوضيييييييييه ، وكقدّذ

 تفقُ ، تبدُأ المشكلة..
 لماذا؟ -
مّن بيضييييييَة الالائرذ الكسييييييول، تفقُ  نسيييييير ة،  -

 قبَل البيوض امخرا.
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 وما الضرُر في ذلك؟ -
 قال المعلّذ :

يليييييييييييييييبُح الفرُخ ال ركييب، أكبَر الفراخذ وأقواهييا،  -
تهامًا للالعام، فيسيييييييييتولي  ل  مع   ال ذاءذ وأك رها ال

.  في العضذ
 والفراخ امخرا؟ -
نعضيييييها يموُ  جو ًا، وبعضيييييها اُخر، ُيلقيه  -

 الفرخ ال ركُب خارج العض.
 قلُت م تارًا:

 هذا الالائُر م تلٌب ورال ! -
 أطرب المعلّذُ  قليً ،    رفع رأَسُه، وسًَلنا قائً :

 م له بيث البشر؟أ  يوجُد َمْث يفعُل  -
 فاجً ا هذا السؤاُل، وأخْذ ا  فكّذُر في الجوان..

ل  يمهْلنييا المعلّذُ  طوكً ، بييل أخرَج    ييَة ت ميييٍذ 
 ييييييييييي ار، ا تقلوا حدي ًا إل   يييييييييييّفنا.. كا ت وجوهه  
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 حزكنًة شاحبة، تتوُب إل  البسمة والفرح..
نسييييييييييييييط المعلّذ  راحته الحا ية، يمسييييييييييييييُح بها  ل  

 قال محزو ًا:رةوسه ،    
، طردْته  إسيييييييرائيُل مث - إخوتك  اللييييييي اُر هؤ ءذ

 وطنه ، وبيوته ، في فلساليَث والجو ن..
وما لبث أْن سيييييييييييكَت  ث الك م، وشيييييييييييرع يرمقنا 

  امتًا، فوجَد ا  ضالرُم غضبًا، فًردف قائً :
أ تقُد أ ك  قد  رفت  الجواَن، و رفت  لماذا يكبُر -

 يوم.. كرُهنا  سرائيَل، يومًا نعد
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