
 3

  محتويات الكتاب 
  
  
  
  

  السَّماُء َسَتَقُع •
 الكــَْنــُز •
  "آعكة"لولُد ا •
  َسِمْيٌر َو َأْصِدَقْاُؤُه •
  السَّمكُة و الخاَتُم الذَّهبيُّ •

  

 

• ِقصَُّة الدِّيِك و الدُّجاجِة والَفْأِر  
الُمَتَخفِّيُة ِبثياِب فقيرٍة   • األمير ُة
• اَألِمْيَرُة َذاُت َعَباَءِة القشِّ  

• الِجــداُء الثَّـالثُة  
• ِقصَُّة المرَأِة العُجوِز و الخروِف الصغيِر  

• مقدمة 
• سميرة الصغيرة  



 4

  ةــمقدم
  

شعبية، وتراثه         ا ال رآة ثقافته ي القصص الخيالية فن تتمتع به جميع الشعوب، فهي م ولكل  . ا العقل
  .شعب من الشعوب عاداته وتقاليده، وفلكلوره وحكاياته

شدة            1والحكايات واألساطير والتغريبات   ع ب  وقصص الحيوانات هي قصص بعضها يالمس الواق
ه  ر يماهي اً  2واآلخ رًا أو مموه سًا مباش سه عك ستمع   .  أو يعك ًا للم صل تباع ة ت ة المطلوب والنتيج

  .فتكون العظة والحكمة
قصص من التراث اإلنجليزي وربما األوروبي الغربي عمومًا، وهي " ميرة الصغيرةس"وقصص

  .عبارة عن مجموعة من حكايات الجدة اإلنجليزية ألحفادها الصغار
وآانت الجدات تحكين آل ليلة حكاية ألحفادهن، فالجدات في آل مكان في العالم يحكين 

ت خيالية، يسبح فيها األطفال مع جداتهن في الحكايات الجميلة، و المفيدة، ومعظم هذه الحكايا
  .عالم الخيال الواسع، وفي عالم الخيال تتحادث جميع الحيوانات وتتفاهم مع بعضها بعضًا

ر، ألن   ة والعب ياء الحكيم رة باألش ا الكبي دة ومعرفته رة الج ات خب ذه الحكاي ي ه شف ف و نكت
ارب  ذه التج ات، ه اس والحيوان ارب الن ًا تج ي دوم ال  قصصها تحك ع ف ا الجمي ستفيد منه ي ي  الت

  .يقعون في األخطاء إن هم فهموا ماذا تعني مثل هذه الحكايات الجميلة
ألنها موجهة لألطفال العرب، وهذا " سمير و سميرة"ولم ُيعرَّْب من هذه الحكايات سوى اسمي 

 القصة، خاصة اجتهاد من المترجم ليبعد الغرابة االسمية، تسهيًال للطفل الذي ال يعترف بإقليمية
  .الخيالية منها
مختارة لألطفال تحت الثانية عشرة من العمر، ويمكن أن يستمتع " سميرة الصغيرة"و مجموعة 

  .بقراءتها من هم أآبر سنًا
ويفضل عند قراءتها الطلب من األطفال المستمعين مشارآة القارئ بالترديد معه، فهناك آلمات 

ا ليشعر أنه يشارك في الحكاية قصًا و تأليفًا، وبعد ذلك أو جمل تتكرر، يستمتع الطفل بتكراره
  .سيحفظ هذه الجمل أو العبارات إنشائيًا ونحويًا، فتفيده على تحسين اللفظ والشجاعة واإللقاء

  :اقتراح للكبار
حين قراءة القصة لألطفال الصغار، ُيفضَُّل التأآيد على القراءة البطيئة  لجمل القصة المتكررة،           

  .هم حفظها آتعبير ولغة ونـحو وخطابليتيسر ل

                                                 
و التغريبة قصة االغتراب، مثالها . غادر بالده منفيًا عنها أو لسبب آخر: اغترب و تغرب 1

  تغريبة بني هالل المعروفة
  يجاريه بطراوة و حسن:  يماهيه 2
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   َسِميَرٌة الصَِّغيَرُة-1
ِد ي أَح اِمف ن األي اِن  م ديِم الزم ٍدعاش ق ٍد بعي ي بل ُه ف ٌل وزوجُت ديِهما ،  رج ان ل وآ
اد    آثيرون جدًا، لم يستطيعا توفيَر الطعاِم الكافَي لهْم جميعًا فقررا            1أوالٌد أصغَر  اقتي

ا          من أوالدهما، وآن ثالثَ     ثالثِة   ْرَآُهنَّ فيه ِة َوَت ى الغاب اٍت، إل دبَّر   فتي اَتهُ ن   ِلَيَت ، نَّحي
  . فقطرغيَف خبٍز واحٍدنَّ ِمْنُه َواِحَدٍة بعد أن َأْعَطَيا آَل

اُت ال   ِت اْلَفَتَي ى ثالُث َذَهَب ى      إل الُم، وانته ى دبَّ الظ َز حت أُآلَن الخب نَّ ي ِة و ُه الغاب
  .الطعاُم، فتعْبَن وُتهَن و ِجعَن

ٍر،                أخيرًا  و َبْعَد َسْيٍر متواصٍل الَح بين األغصاِن البعيدِة نوٌر يشعُّ من نوافِذ بيٍت آبي
  :جدًا، فخرجْت امرأٌة وسألت َ بابه الكبير2فأسرعَن حتى وصلَن إليِه، و قرعن

  وماذا ُتِرْدَن أيُتها الصغيراُت؟  َمْن أنُتنَّ،-

  :صوٍت واحٍدفي ُقلَن 

  :قالُت المرأُة!  ونأآْل ونرتْحتِعباٌت، دعينا ندخْل نـحُن تائهاٌت وجائعاٌت وم-

  . سيقتُلُكنَّ عندما يعوُد و يراَآنَّ في منزِلِه؛ال أستطيُع، فزوجي مارٌد آبيٌر-

  :ُقْلَن معًا

  .قليًال، و سنرحُل قبَل عودِتِه دعينا نرتْح

نَّ  أدخلْتُهنَّ، ووضعْت لُه اِحهنَّ ف رِة إلح يِهنَّ لَكْث رأُة عل فَقْت الم ِز أش َض الخب  بع
اب وصوتًا            . والحليِب قرَب الموِقدِ   ى الب وعندما ُآنَّ يأُآْلَن سِمْعَن قْرعًا شديدًا عل

  :أجشًا يزأُر

                                                 
   آلمة أوالد تطلق على الذآور واإلناث 1
  دقه ونقر عليه: ع الباب قر 2
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  إنني أشمُّ رائحَة بشْر من هناك يا زوجتي؟؟ر، فرر... رفرر... فْرْرْر -
البرِد و الجوِع،           : قالت الزوجةُ  - شُعرَن ب إنَّهنَّ ثالُث فتياٍت صغيراٍت، ي

 .ال تؤِذِهنَّ فِحساؤَك جاهٌز. َن في الحاِلسيرحْل
رَ          - ْل احتسى حساَءُه الكبي ارُد شيئًا، ب ْل الم اِت    ،لم يق َب من الفتي  وطل

اَء  َدُهم و االبق وِم عن ِه      ، لنَّ وِم بناِت ِة ن ى غرف ُه إل ذْتُهنَّ زوجُت ذا أخ ل
 .الثالثِة

 غريباٌت، ثالثٌة مْنُهنَّ. في سريٍر واحٍد ضخٍم فتيات  تُّو هكذا نامْت س    -
 .والثَّالثُة اُألْخَرياُت هنَّ بناُت المارِد

 .آانت أصغُر البناِت الغريباِت ذآيًة جدًا، و اسمها سميرٌة الصغيرُة -
ذَّهِب حوَل               - َن ال ِسلًة ِم قبَل نوِم الفتياِت السِّتَِّة جاَء المارُد، ووضَع ِسل

 . الغريباِتِ حوَل أعناِق الفتياِت1أعناِق بناِتِه، و حبًال من الِقنَّب
ِل الم        - ذا الِفع نمْ    ريبِ تعجََّبْت سميرٌة مَن ه ْم ت ُع      . ، فل اَم الجمي دما ن وعن

ا ووضعتها                  اِق أَخواِته ا وأعن ِب عن ُعنِقه اَل الِقنَّ نهَضْت ونزَعْت حب
اِقِهنَّ             حول رقاِب بناِت المارِد بعد أن نزعْت السَّالسَل الذَّهبيَة عْن َأعن

سَّريِر ترقبْ  لتضَعها حوَل ُعنِقها وأعنا   ِق َأخواِتها، ثمَّ استلقْت على ال
 .ماذا سيحصُل بعَد ذلك

وِم                   - ِة ن ى غرف ارُد إل سلَل الم سًا، ت عنَد ُمنتصِف الليِل، آانَ الظالُم دام
ستَِّة اِت ال سَّ   . البن ي أح اِت الالت َذ البن ًا، و أخ اَبُهنَّ جميع سََّس ِرق تح

اِقهنَّ، وَل أعن ِب ح ِل الِقنَّ َن بحب رَج م ِة وخ ى غرف زَل إل م ن ِة، ث  الُغرف
ومِ               اد للنَّ يِهنَّ، وع اَب عل َل الب م أقف د  . الَمؤونِة، ووضَعُهنَّ هناك ث وبع

 . بصوٍت عاٍل2قليٍل بدَأ َيُغطُّ
نُهن    - ْت م ا، وطلب صغيرُة أخواِته ميرٌة ال ْت س اِت أيقظ ذه اللََّحظ ي ه ف

 .غابِةالهدوَء، وُهنَّ يهَرْبَن من بيِت المارِد، ويرُآْضَن في ال

                                                 
  نوع من الكتان ُيْفَتُل من لحائه حبال وخيطان :  القنب 1
   يشخر، يخنفر 2
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وَق       رآضْت الفتياُت في الغابِة طويًال،     - حتَّى بدأْت خيوُط الفجِر تظهُر ف
صٍر    اَم ق َسُهنَّ أم ْدَن أنُف أًة وج اَمُهنَّ، وفج ِق أم جاِر والطري ِم األش ِقم

 .آبيٍر وجميٍل
 :قالت سميرٌة الصغيرُة -
كِ    ؛   نعمْ – ال شكَّ    – إنَُّه قصُر الملِك     - - صُر المل ُه ق ُرُه  سأدخُل وُأخ . إنَّ ِب

 .ِقصََّة المارِد
 .و هكذا دخلْت سميرٌة الصغيرُة قصَر المِلِك، وأخبرْتُه ِقصََّتها -
صَّةِ  - ستِمُع للِق و ي ه وه ُك رأَس زَّ المل صوٍت . ه اَل ب ت، ق دما انته وعن

 :جهوريٍّ
رًا                   - - ِت شيئًا حسنًا، وستفعليَن أم د فعل صغيرُة، لق  حسنًا يا سميرُة ال

زلِ  ى من دتِِ إل ضَل إذا ُع ى  أف َق عل يَفُه الُمعلَّ ي س ارِد وأحضرِت ل  الم
ريِرهِ  وَق س داِر، ف ي     . الج رى البن ِك الُكب ُأَزوُِّج ُأخَت َك س ِت ذل إذا فعل

 .اَألآبر
صيرٍة            - َوَعدْت سميرٌة الصغيرُة الملَك بأنها ستحاوُل، وبعد استراحٍة ق

 .عادْت إلى منزِل المارِد واختبأْت تحَت سريرِه
 .ِه واحتسى حساَءه وذهَب ليناَم آالعادِةعاَد المارُد إلى بيِت -
صغيرُة من تحِت             - و ويعلو،فخرجْت سميرٌة ال بعد قليٍل بدأ شخيُرُه يعل

ْت                مَّ نزَل اِئطِِ، ث سريِرِه و صعَدْت على صْدِرِه، وأخذْت السَّيَف عن الح
ارَد،                َظ الم دني و أحدَث صوتًا أيق فارَتَطَم السَّيُف بطرِف السريِر المع

ْت             حسريِرِه و فقفَز عْن    ا أفلَت وِب سميرَة، لكنَّه اوَل اإلمساَك بطرِف ث
ِة،          ي الغاب رُآُض ف رَعْت ت ِدها، و ش سَّيُف بي زاُل ال ا ي ْت، وم وهرَب

ا رآُض خلَفه ارُد ي ميرة.والم ت س ارُد ’ آان سرعٍة و الم رآُض ب  ت
يرِآُض خلَفها، حتى وصَلْت إلى جسِر الشَّعرِة الواحَدِة، رآضْت بِخفَّة          

ُه ال   الرِّ ًا، ألنَّ ارد فتوقف حزين ا الم سرعة أم ه ب ه وتجاوزت شِة فوق ي
 :يستطيُع تجاوَز الجسِر لِثَقِل جسمه فصاح آاليائس
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 . سأعاِقُبِك يا سميرُة الصغيرُة، إذا ُعْدِت إلى بيتي- -
 . سأعوُد إلى بيِتَك قريبًا ألراَك أيُّها المارُد- -
اَس       أعطْت سميرٌة السَّيَف للمِلِك، ففِرَح آثير      - ًا ألنَّ المارَد آاَن يقُتُل الن

م ب ك به سَّيِفذلك ويفت ميرة  . ال زوَّج أخت س ِدِه ف ك بوع ى المل وأوف
 .الكبرى من ابنه األآبر

 :قال الملُك لسميرَة الصغيرَة -
رًا              - - رًا حسنًا، وستفعلين أم ِت أم د فعل صغيرُة، لق ا سميرُة ال  حسنًا ي

ا       أفضَل إذا عدِت إلى بيِت المارِد وأحضرت ل          ه التي ُيخفيه ي جوهرَت
 .عندئٍذ سأزوُِّج ُأخَتِك الثانيَة ابني الثاني. تحَت وسادِتِه

 .و وعدْت سميرٌة الصغيرُة الملَك بتنفيِذ رغَبِتِه -
اردِِ،   - زِل الم ى من صغيرُة إل ميرٌة ال ادْت س ِه، و   ع ى غرفِت سلََّلْت إل وت

ريِرِه،  َت س أْت تح ساَءُه ا   اختب ِرَب ح ى وش ى أت رت حت َر و انتظ لكبي
 .ُيَشخُِّر بصوٍت عالٍ و هو نائٌم ونام،و بدَأ

ادِتِه          - َت ِوس َدَها تح ت ي ا ودسَّ ن مخبِئَه صغيرُة م ميرٌة ال ْت س خرَج
ًا              وأخَذت الجوهرَة،  اُب صريرًا عالي رَب فأصدَر الب اَب لته وفتَحْت الب

ا استطاعْت الهر               ا، لكنَّه ُد اإلمساك به َب من   وأيقَظ المارَد، فقفَز يري
ة نح      البيِت سريع في الغاب الرآض ال ك  ـ ب ’ سميرة آانت  . و قصر المل

ا   رُآُض خلَفه ارُد ي ا   ، ترآض والم رآُض خلَفه ارُد ي رآُض والم هي ت
ِة                   ُه بخفَّ دِة، فهرعْت و تجاوَزْت شَّعرِة الواح ى جسِر ال حتى وصَلْت إل

ِل جسِمهِ                    الرِّيشِة ستطْع لِثَق م ي ارُد فل ا الم ِر، أمَّ َع في النه  دوَن أْن تق
 :فصاَح

 . سأعاقُبِك يا سميرُة الصغيرُة إذا ُعدِت إلى بيتي- -
 . سأعوُد إلى بيِتَك مرًة ُأخرى ألراَك أيها المارُد- -
ُة ابن           - ا الثاني أعطْت سميرٌة الصغيرُة الجوهرةَِ للملِك، وتزوجْت أخُته

 .الملِك الثاني
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 :و قاَل الملُك لسميرَة الصغيرَة -
صغيرُة، لق        - - ا سميرُة ال رًا       حسنًا ي رًا حسنًا، وستفعلين أم ِت أم د فعْل

ذي                    ذهبيَّ ال ُه ال ي خاَتَم ارِد و أحضرِت ل ِت الم أفضَل إذا عدِت إلى بي
 .عندئٍذ سأزوجك من ابني األصغر. يضُعُه في إصَبِعِه

 .وعدت سميرُة الصغيرُة الملَك العظيَم أنَّها ستحاوُل -

سلَّ              و  ارِد وت ِت الم ى بي صغيرُة إل ادْت سميرٌة ال أْت       هكذا ع ِه واختب ى غرفِت َلْت إل
 .تحَت سريِرِه، وانتظَرْت حتىَّ أتى وتناول حساَءُه الكبيَر وناَم

ى  ا وصَعَدْت إل ْت من مخبِئَه ائٌم، خرَج اٍل و هو ن صوٍت ع َشخُِّر ب دأ ُي دما ب وعن
سَّريِر، اَتَم    ال رى الخ ي ت ضَّخَمِة آ ِدِه ال ِك ي ي تحري رًة ف عوبًة آبي ْت ص والّق

م                  بوضوٍح، وعند  اتم، ث شدُّ الخ شدُّ وت دأْت ت ُصِرِه ب ما أبصرت الخاتم يلمُع في ُبن
ْحَبُه                 رًا استطاَعْت س ارد وأخي تشدُّ و تشدُّ به، فقد آاَن صعب اإلخراج من يد الم

صبَُّب  رُق يت سَّحِب، وقعت من جوالع وِة ال ِف من ق ْت للخل صغيِر، فوقَع ا ال بيِنه
مَن األلِم، حاوَلْت سميرُة     و يزأُر آاألسِد،  على بطِن الماردِ فاستيقَظ آالملدوِغ وه     

  :الوقوَف والهرَب لكنَُّه استطاَع اإلمساَك بها من يِدها، فقال لها غاضبًا

  !لقد أمسكُت ِبِك اآلَن يا سميرُة الصغيرُة... ها...ها -
ُت   - و فعل ي ل ا أخبرين ك هي ِت ب ا فعل يم ِك ب يَفِك وجوهرَت رقُت س  وس

سكِت  م أم ِك، ث ت وخاتَم ي،أن سكُت ب ا أم ا  آم ت أن اذا آن ِك اآلن، م ِب
 ستفعلين بي حينئذ؟

 :قالت سميرُة الصغيرُة الذآيُة بسرعٍة -
يٍط             - - رٍة وخ طٍّ وإب ٍب وِق ٍد مع آل يٍس واح في هذه الحاِل سأَضُعَك في آ

ة و أقتطع                   ،  وِمَقصٍّ ى الغاب ُب إل داِر، وأذه ى الِج يَس عل ُق الك م ُأعلِّ ث
ى البيت و         وٍة      عصى غليظة ثم أعوُد إل ضرِبَك بق دُأ ب زل الكيس وأب أن

 .وأنَت في الكيس هذا ما أفعلُه بك لو حدَث معي ذلك
 :قال المارُد -
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 . و هذا ما سأفَعُله ِبِك أيضًا يا سميرُة الصغيرُة- -
َب       - صغيرَة والكل ميرَة ال ن س ًال م يِس آ ي الك ارد ف ع الم ذا وض وهك

ًا طويًال، ث              رًة وخيط صًَّا وإب ى       والِقطَّ ، ثم وضَع ِمَق يَس عل َق الك م عّل
 .و ذهب ليقتِطَع من الغابِة عصًى غليظًة الجداِر،

ًة     - ارِد ُأغني ِة الم ي لزوج صغيرُة تغن ميرٌة ال دأْت س اِء ب ذه األثن ي ه ف
 :ارتجلْت آلماِتها

 !!آه لو تشاهدين ما أشاهد!!  آه لو تشاهدين ما أشاهد- -
 :قالت زوجُة المارِد -
  ماذا تشاهدين؟- -
 :غيرُة قالت سميرٌة الص- -
 ! آه لو تشاهدين ما أشاهد- -
صغيرَة آي  - سميرَة ال لْت ل ًة، فألحَّت وتوسَّ ارِد ذآي ُة الم ْن زوج م تك ل

رى    يس،           . ُترَيها ما ت ًة في الك المقصِّ فتح صغيرُة ب فقصَّْت سميرٌة ال
ا             دًال منه وأخذت اإلبرَة والخيَط معها ثم قفزْت من الكيِس، وصعَدْت ب

ا     رى م ي ت ارِد آ رأُة الم ٍذ    ام يِس، عندئ ي الك ر ف ميرُة تنظ ت س آان
ُة         اَرْت زوج يِط، وص اإلبرِة والخ َة ب صغيرُة الفتح ميرٌة ال ْت س خاَط

 !المارِد في الكيِس مع الكلِب والقطِّ
صغيرَة               - و سميرَة ال دَأْت ترُج لم تَر امرأُة المارِد، بالطبِع أيَّ شيٍء، فب

َن الكيسِ     ا م صغيرةَ   . آي تخرَجَه نَّ سميرَة ال َف   ذهب  لك ت لتختبئ خل
يَس ووضَعُه      . الباِب، فالمارُد قد وصَل و مَعُه العصا الغليظةَ          أخذ الك

 :و المرأُة تصرُخ من داخِلِه على األرِض و شرَع يضِرَبُه بقوٍة
 . أنا زوجُتك ال تضرَبني، أنا زوجُتك، أنا زوجَتَك- -
وِتها      - ى ص ًا عل ان غالب طِّ آ واِء الق ِب و ُم اِح الكل وَت ِنب نَّ ص ْم لك فل

ف     ن خل رُج م صغيرُة تخ ميرَة ال أًة س ِظ فج ه الح دًا، لكنَّ سمْعها جي ي
ساَك   ُد اإلم ا يري َه نحَوه يَس واتََّج رَك الك ة، فت دو نحو الغاب اب تع الب
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ا،                 رآُض خلَفه ارُد ي رِآُض، و الم بها، لكنَّها آانت سريعة جدًا وهي ت
ى جسِر ال               شَّعرِة هي ترآُض، والمارُد يرآُض خلَفها، حتى وصَلْت إل

ِر،             . الواحدِة َع في النه فرآضت بخفِة الرِّيشِة فوَق الجسِر دوَن أْن تق
 :أما المارُد فلْم يستِطْع ألنَُّه ثقيٌل جدًا فصاَح

 .سأعاِقُبِك يا سميرُة الصغيرُة إذا ُعْدِت إلى بيتي -
 :فقالت سميرٌة الصغيرُة -
 .وداعًا.  لن أعوَد إلى بيِتك ثانيًة ألراَك أيها المارد- -
اتَم و أصبَحْت                - ُه الخ ِك وأعطْت و هكذا عادت سميرٌة الصغيرُة إلى المل

 .زوجَة ابِنِه األصغر، و لْم تَر المارَد ثانيًة
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   ِقصَُّة الدِّيِك و الدُّجاجِة والَفْأِر-2
  

ُه  في يوٍم ِمَن اَأليَّاِم آاَنْت هناَك َهَضَبة، وآاَن فوَق الهَضَبِة بيٌت صغيٌر جميٌل ِجدًَّا،                 َل
يُش في      .باٌب صغيٌر أخضُر اللَّوِن، َوَلُه َأيَضًا أربُع نواِفَذ ذات َأبواٍب خضراءَ            اَن يع آ

ِة              . المنزِل ِديٌك وُدجاجٌة وفْأٌر صغيرٌ      ضِّفَِّة الثَّاني َن ال ِة ِم ِة القريب في الهضبِة المقابل
ُر زٌل آخ اَك من اَن هن ِر آ ِشَعًا . للنَّْه ِزًال ب اَن مْن ُه ال ُي. آ ذَتاُه باُب دًا، وناِف ُق جيِّ غَل

  .مكُسْورَتان، وآاَن يعيُش فْيِه ثعلٌب آبيٌر وسيئ مَع َأبناِئِه الثعالَب األربعَة السَّيِِّئْيَن
  "ً.نحُن جاِئُعْوَن ِجدَّا:"في َأَحِد اَأليَّاِم، قاَلِت الثَّعالُب الصِّغاُر َألِبْيِهْم

  .ِرَحَةَلْم َنْأُآْل َشْيَئًا البا: قاَل اَألوَُّل
  .َأَآْلَنا الَقِلْيَل َفَقْط لْيَلَة َأوِل َأمَس: وقاَل الثَّاِني
  .َأَآْلَنا ِنْصَف ُدجاَجٍة قبَل ثالَثِة َأيَّاٍم: وقاَل الثَّاِلُث
  .َوَلْم َنْأُآْل ِسَوى بطََّتْيِن َصِغْيَرَتيِن قبَل َأرَبَعِة َأيَّاٍم: وقاَل الرَّاِبُع

سيئ                 بَدَأ الثَّعلُب الكِبيُر     ُب ال اَل الثَّْعَل ٍل ق َد َقِلي ُه، وبع ُيَفكُِّر ِبَمْكٍر َوَدَهاٍء َوُهَو َيِهزُّ َرْأَس
  :ِبَصوٍت َغِليٍظ

  . في الَهَضَبِة الُمَقاِبَلِة بيٌت َجِميٌل، يعيُش ِفيِه ديٌك آبيٌر-
  :صَرَخ اْثَناِن ِمَن الثَّعاِلِب الصَِّغيرِة بصوٍت عاٍل

  .آبيٌر َأيَضًا َويعيُش ُهناَك َفْأٌر -
  :َوَصَرَخ الثَّْعَلَباِن اآلَخراِن ِبفَرٍح َوُخْبٍث

  . َوَتعيُش ُهناَك ُدَجاَجٌة حمراء َأيَضًا-
  :ِعنَدِئٍذ قاَل الثَّعلُب الكبيُر السيئ

َة       - دِّيَك َوالدُّجاج ِه ال ُع ِفي ي، َوَسَأَض َر مِع يَس الكبي آخُذ الِك دًَّا، س ذ ون ِج ْم لذي  ِإنَُّه
  .، ُثمَّ َأُعوُد ِإَلْيُكْم ِلَنَتَناوَل َجميَعًا طعاَمًا َلِذيَذًاَواْلَفْأَر

ْيَس                     ُر الِك ُب الَكِبي َل الثَّْعَل ا حَم ة، َبْيَنَم اِر الَوِليَم ُصْوا ِباْنِتظ صَِّغاُر َوَرَق خرَج الثَّعاِلُب ال
  .الَفاِرَغ َعَلى َظْهْره، َوَتَوجََّه َنْحَو الَهَضَبِة اْلُمَقاِبَلِة

  !! َهِذِه الَفْتَرِة، ماذا آاَن َيْجِري َبْيَن الدِّْيِك َوالدَُّجاَجِة َواْلَفْأِر؟؟ِخالَل
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  !َيْبُدو َأنَُّه َلْم َيُكْن َيْوَمًا َجيَِّدًا ِبالنِّْسَبِة ِللدِّْيِك َوالَفْأِر
  :اْسَتْيَقَظ الدِّْيُك في الصََّباِح َوَقاَل

  ! َيْاَلُه ِمْن َطْقٍس َحْارٍّ-
  :َقَظ الَفْأُر في الصََّباِح َوَقاَلَواْسَتْي

  ! يالُه ِمْن َطقٍس َباِرٍد-
، َفَنِزال ُمْنَزِعَجيِن ِإلى الَمْطَبِخ، ُثمَّ ِإَلى َخاِرِج اْلَبيت، حيُث          1ِإَذْن آاَن َمَزاُجُهَما ُمَتَعكَِّراً   

  .آاَنْت الدُّجاجُة ُتنظُِّف ِبسعادٍة َونشاٍط حوَل البيِت
  َمْن سَيجمُع الَحطَب من َأجِل الموقِد؟: ُةَسَأَلتِْ الدَّجاج
  .ال َأستطيُع فَأنا ُمْتَعٌب: َأجاَب الدِّيُك
  .وَأنا ال َأستطيُع َألنَّني ُمْتَعٌب أيضًا: َوَأجاَب الفْأُر

َأجَمُع الحطَب                   : فقاَلْت الدُّجاجةُ  ا َس ُسوالِن، َأن ا الَك ا َأيَُّه ْيَئًا آي َتْتَعَب َلْم تعَمال اليوَم ش
  .ْنِإَذ

َوحيَن . َوذهَبْت الدُّجاجُة َوجمَعْت الَحطَب، بينما آاَن الدِّيُك والفْأُر جاِلَسيِن دوَن عَملٍ      
ْي            : عاَدْت الدُّجاجُة بالحَطِب سَأَلْتُهَما    ْاَء َآ ا اْلَم َواآلَن مْن سيْذَهُب ِإلى النَّْبِع ِلَيْجِلَب َلَن

  نشَرَب جميَعًا؟
  .ال نستطيُع: واِحٍدقاَل الدِّيُك والفْأُر ِبصوٍت 

  .ِإَذْن َأَنا سَأذَهُب ِإَلى النَّْبِع وَأْجُلَب اْلَماَء: فقاَلْت الدُّجاجُة
َن                 يًال ِم َوَذهَبْت الدُّجاجُة الحمراُء ِإَلى النَّْبِع َوَأحضَرْت َجرََّة ماءٍ َعْذٍب، ُثمَّ وضَعْت قِل

  :اْلَمْاِء ِلَيْغِلَي عَلى النَّاِر، َوَسَأَلْت
  َن َمْن َسُيِعدُّ َطعاَم اإلفطاِر؟ َواآل-

  :َردَّ الدِّيُك َوالَفْأُر ِبَصوٍت َناِعٍس َمَعًا
  .ال َنْسَتِطْيُع

  :فقاَلْت الدُّجاجُة النَِّشيَطُة
  .َأَنا َسُأِعدُّ طَعاَم اِإلْفَطاِر َلُكَما َأْيَضًا

                                                 
  اختلطت األفكار:  تعكر المزاج 1
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اَوَل الجم        الَل          َوَأعدَّْت الدُّجاجُة الصَُّبوَرُة طعاَم اِإلفطاِر َوَتَن ًا، َوِخ اِر َمَع اَم اِإلفط ُع طع ي
ُة َواَألرض،    َسَخْت الطَّاِوَل دِة، فاتَّ وَل الَماِئ ِز ح اِت اْلُخْب ُض ُفَت اَثَر بع اِم َتَن اُوِل الطَّع َتَن

  :َوَسَأَلْت الدَُّجاجُة ِمْن جديٍد
   َمْن َسُيَنظُِّف الطَّاِوَلَة َواَألرَض بعَد الطَّعاِم؟-

  . َنستطيُعال: َأجاَب الَكُسوالِن
  !َأَنا سَأْفَعُل ُآلَّ شيٍء: قاَلتِْ الدَّجاجُة

اِق             َوقاَمْت الدُّجاَجُة ِبَتْنظيِف الطَّاِوَلِة َواَألرَض َوحوَل الَمْوِقِد، ُثمَّ قاَمْت ِبَتْنظيِف اَألْطب
  :َواْلَمْطَبِخ، َوعاَدْت ِلَتْسَأَل الدِّيَك َوالَفْأَر الَكُسوَلْيِن

   اَألِسرََّة الَِّتي ِنْمَنا َعَلْيَها؟ َمْن َسُيَرتُِّب-
  :َفَأَجاَب الدَّْيُك َوالَفْأُر ِبَصْوٍت واِحٍد َآاْلَعاَدِة

  . ال َنْستِطيُع-
  .َأَنا َسُأَرتُِّب جميَع اَألِسرَِّة: فقاَلْت الدُّجاجُة

دِّيِك       َصعَدْت الدُّجاَجُة النَِّشيَطُة ِإَلى ُغَرِف النَّْوِم ِلُتَرتَِّب اَألِسرَّة،          َن ال ٌل ِم َبْيَنَما َجَلَس ُآ
  .َوالَفْأِر َعَلى ُآْرِسيِِّه اْلَهزَّاِز، َوَناَم ُمسٍَْتْرِخَيًا، ِبَكَسٍل َوال ُمَباالٍة

ِت        َة الَبْي َل حديَق َضَبِة، َودَخ َة اْلَه ْد وصَل ِقمَّ ُر َق ُب الكبي اَن الثَّْعَل اِت آ ِذِه اللََّحَظ ْي َه ِف
  .َذِة، ُثمَّ َدقَّ الَباَب،َونَظَر ِمَن النَّاِف

  :َفَتَح الَفْأُر عيَنْيِه ِبَتكاُسٍل َوسَأَل
  !َمْن سَيْأِتي في وقٍت َآَهَذا؟

  :قاَل الدِّيُك الَكٍسوُل
  !ِإَذا َأَرْدَت معِرَفَة الطَّاِرِق، اْذَهْب ِإَلى الَباِب َواْنُظْر ِبَنفِسَك-

اِب، وَ   ِد ِبالب اِعي البري ْأُر َأنَّ س نَّ الَف َرَع َوَأزاَح    َظ ُه، فَأْس الًة َل ُل ِرَس ا َيحِم ُه ُربََّم َأنَّ
َأ           اْلِمْزالَج الذي آاَن َيْقَفُل الباَب، قبَل َأْن يَتحقََّق ِمْن ُهِويَِّة الطَّاِرِق، َوَفَتَح الباَب ِلُيَفْاَج

  .اَمُتُه الخِبيَثُة على وْجِهِهِبالثَّعَلِب اْلَماِآِر الَكبيِر َوُهَو يقِفُز ِللدَّاِخِل َوَقْد اْرَتَسَمْت ابتس
  :صَرَخ الَفْأُر

  .، َوحاوَل الَقْفَز ِإَلى اْلَمدَخَنِة"َسْاْك..َسْاْك...َسْاْك"-
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  : خاَف الدِّيُك وصاَح
اٍل     " آوآو...آوآو...ُآْوُآْو"- صوٍت ع َو قَفَز ِإَلى َظْهِر الُكْرِسيِّ، َلِكنَّ الثَّْعَلَب ضِحَك ِب

دِّيِك                 َوماِآٍر، َو ُهَو ُيمْ    َساِك ِبال ْب ِباِإلْم ْم َيْتَع يِس، َوَل ْي اْلِك ِسُك ِبالفْأِر ِبَذَنِبِه، َو ُيْلِقْيِه ِف
  .َأيَضًا، َفوَضَعُه مَع الفْأِر ِفي الكيِس

يَن                   َسَها َب َد نْف صَّاَلِة، ِلَتِج ى ال ْت ِإل َسِمَعت الدُّجاجُة اْلِمْسِكيَنُة الضَّجََّة َفَأسرَعْت َو َنَزَل
  .الثَّعلِب الذي َقَبَض عليها َووضَعَها مَع اآلَخِريَن في الكيِسَيَدْي 

ى   َق ِإل ِرِه، ِواْنطَل ى ظْه مَّ وضَعُه عل ْيَس، ُث ِه الِك َط ِب ويًال َورَب ْبًال ط ُب َح رَج الثَّعل َأخ
صِّغاُر يرِقصُ                    ُة ال ُب اَألربَع زاُل الثعال ا ي ُث م ِه، حي وَن َأسفِل الَهضَبِة ُمتَِّجَهًا ِإَلى َمنِزِل

  .ِبانِتظاِر الطَّعاِم اللَّذيِذ
  .يا ليتني َلْم َأُآْن َآُسوًال: قاَل الدَّيُك اْلَمْحُبْوُس ِفي الكيِس
  .يا ليتني لم أآن آسوًال، َوَليَتِني ُآْنُت حِذَرًا: َوقاَل اْلَفْأُر اْلَمْحُبوُس في الكيِس

  :ُهَماقاَلْت الدُّجاجُة الذَِّآيَُّة المحبوَسُة في الِكيِس مَع
َأُقوُلُه                     - ا َس ا ِلَم ُد، انَتِبَه ُت بع ْت الوق ْم َيُف ا، َل ُيْمِكُنُكَما اآلَن ِإْصالح َأْخَطاِئُكَما، ال َتْحَزَن

ْشُتَبان         :"َلُكَما ْيطٌ    1َلَديَّ اآلَن ِمحَفَظِتي الَِّتي َأْحِمُلَها دوَمًا، َوِفْيَها ِمَقصٌّ َوُآ َرُة َوَخ . ٌ َوِإب
  ."َن ماذا َسَأفَعُلبعَد َلَحَظاٍت سَتَرْو

َأحسَّ     ارًَّة، َف ْت ح شَّمَس آاَن شَِّديِد، َألنَّ ال اْلَحرِّ ال ُر ِب ُب الكبي َعَر الثَّعل اٍت َش َد لحظ بع
شَّجَرِة             ِبالتََّعِب، خاصًَّة وَ َأنَّ الكيَس ثقيٌل جدًا على َظهِرِه، فقرََّر االسِتراحَة ِفي ِظلِّ ال

  .المربوَط جاِنَبًا َوَغطَّ في نوٍم عميٍقَفوضَع الكيَس . والنَّوَم قِليًال
عنَدَما سِمَعْت الدُّجاجُة الحمراُء شخيَر الثَّعلِب َأخَذْت اْلِمَقصَّ َوقصَّْت ِثْقَبًا صِغيَرًا في         

  :الكيِس َوَهَمَست ِبصوٍت ناِعٍم
  .ْجِمَك َوُعْد ِإَليَّاْخُرْج َأيَُّها الفْأُر ِبُسرَعٍة ِمَن الثِّْقِب َواْجُلْب حَجَرًا َآِبيَرًا ِبَح-

                                                 
أداة مقعرة يستخدمها الخياط بتلبيسها أحد أصابعه آقبعة للضغط على مؤخرة اإلبرة :  الكشتبان 1
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ُة   اعَدْتُه الدُّجاَج يِس َوس َو الك ُه َنح َحَبُه َخْلَف دًا س ٍل ِج ٍر َثِقي اَد ِبَحَج مَّ ع ْأُر ُث َرَج الف َخ
دِّيِك         . َوالدِّيُك ِإلدَخاِلِه ِإلى الكيسِ    ِتطاَعِة ال َر فأصَبَح ِباْس َب َأَآَث ُثمَّ قصَّْت الدُّجاجُة الثِّق

  :ْت َلُهالخروُج ِمْنُه َوقاَل
  .اْخُرْج ِبُسرَعٍة َأيَُّها الدِّيُك واْجُلْب حَجَرًا ِبَحْجِمَك، َهيَّا، َهيَّا

ْأُر                      ُة َوالَف اَعَدْتُه الدُّجاج ِه، َوَس ِل حْجِم َرًا ِبِمث َضَر حَج مَّ َأْح يِس ُث َوَخرَج الدِّيُك ِمَن الك
  .إلدَخاِل الَحَجِر ِإلى الكيِس
ر       ُة أخي ْت الدُّجاج يِس،               ُثمَّ خَرَج ي الك َعْتُه ِف ا، َوَوَض رًا ِبَحْجِمَه َرًا َآِبي َضَرْت حَج ًا َوَأْح

  .َوَأخَرَجْت ِمْن ِمْحَفَظِتَها اِإلْبَرَة َوالَخْيَط َوالُكْشُتَباَن
َأدَخَلْت الخيَط في ِثقِب اِإلبَرِة َوَخاَطْت الُفْتَحَة التي خرجوا منها ِبَأسَرِع ما استطاَعْت    

رٍة          ِمن ِسرَعٍة، َوِعندَ   َما انتَهْت ِمْن ِخياَطِة الكيِس َهِرَبْت مَع الدِّيِك َوالَفْأِر ِبِسرَعٍة آبي
  .ِإلى بيِتِهْم َوَأْغَلَقْت الباَب َوَأوصُدوُه باْلِمْزالِج

  :ناَم الثَّعلُب َطِويًال تحَت الشَّجرِة، َواْسَتيَقَظ ُمُتَأخَِّرًا فقاَل ِلَنفِسِه
  .ُت َعْن الَبيِت، َيِجَب َأْن ُأسِرَع الُبدَّ َأنَِّني َتَأخَّْر-

زَل                 ِر، ن ى النَّه ى وصَل ِإل َزَل الهضَبَة حتَّ َوحَمَل الثَّعلُب الِكيَس الثَِّقيَل على ظهِرِه َون
ِه،                  مَّ ُرْآَبَتْي في الماِء ِلَيقطَع النَّهَر، ِإْذ َلْم َيُكْن َهناَك ِجسٌر إطالقًا، فَغَمَر الماُء ِرْجَلْيِه ُث

ْم              َوَلمَّا ِق، َوَل اِء العمي ُب في الم َقَط الثَّعل ِب، س ِر الثَّعل  آاَن الكيُس َثِقيًال ِجدًَّا على ظه
اُموا      . َوَلْم َيَرُه َأَحٌد بعَد َذِلكَ    . يستِطْع الُخروَج ِمَن الماِء َأَبَداً     َأمَّا الثَّعالُب اَألربعُة فقْد َن

  .دوَن ِعشاٍء
ى ال        ِل عل َدْيِن، ال             َوِفي البيِت الصَّغيِر الجمي ِشيَطيِن ُمْجَتِه ْأُر ن دِّيُك َوالَف ِل َأصَبَح ال جب

ِع،   َن النَّْب اِء ِم ِب الم ِب َوَجْل ِع الحط َة ِبَجْم َة الذَِّآيَّ ساِعَداِن الدُّجاج َسَل، َوُي اِن الك ُيِحبَّ
ِة االستراحَة أَ     . َوُيشارَآاِن َأيَضًا في تنظيِف البيتِ      اِن الدُّجاج َذا صاَر ِبِإمك ًا  َوَهَك حياَن
  .ِبفْضِل التَّعاُوِن َوالُحبِّ بيَن الَجِمْيِع
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   األميرُة الُمَتَخفِّيُة ِبثياِب فقيرٍة-3
  

داً      . آاَنْت ُهناَك َأميرٌة رائعُة الَجماِل، ماَتْت أمَُّها عنَد ِوالَدِتها         ًة ج رُة لطيف . آاَنِت اَألمي
  .وذاَت شعٍر ذهبيٍّ براٍق

رْت   أراَد والُدها الملُك في يوٍم منَ    ُه، ففكَّ  األياِم إجبارها على الزَّواِج من أميٍر ال تحبُّ
ا يجُب َأْن        دًة، أوله ساتيَن جدي ُة ف ا ثالث صنَع َلَه ْت أْن ُت رِس، وطلب اِء الُع ٍة إللغ ِبِخطَّ
وَن                 ا يجُب َأْن يك يكوَن ذهبيًا آالشَّمِس، وثانيها يجُب َأْن يكوَن ِفضِّيًَّا آالَقمِر، وثالُثه

  .آالنُّجوِمُمِشعًَّا 
ْن         أخوذًا ِم راُء م وَن الِف ٍة، وَأْن يك رِو ِبُقبََّع َوَطلَبْت أيضًا َأْن ُيصَنَع لها ِمعطٌف من الف

  .ِجلِد َأْلِف َنْوٍع ِمَن الحَيواَناِت
ويًال     ًا ط ستغِرُق وقَت َذها َي ِق، َأْو َأنَّ تنِفْي ستِحْيلَة التَّْحِقْي ا ُم رُة أنَّ طلباِته ِت األمي ظنَّ

  . بِه حفُل زفاِفها المشُؤْوِميتأخُر
َب من                    ِة، وطل ا الثَّالث ِز َأْثواِبه اِطْيَن لَتْجِهْي َر الخيَّ َلِكنَّ والَدها المِلُك الجبَّاُر سخََّر َأْمَه

  .صياد يه إحضاَر الفرِو ِمْن َأْلِف نوٍع مَن الحيواناِت
راءِ     ساتيُن ومعطُف الف  جاهزين، وأصبَح   ولْم يستغِرِق اَألمُر طويًال حتى صارْت الف

  .الزَّواُج قريبًا أآثَر ِممَّا توقََّعِت األميرُة الِمسكينُة
ًا،            في اللَّيِل أفاَقِت األميرُة ِسرًَّا، وفتَحْت صندوَق ُمَجوَهَراِتها وأخَذْت ِمْنُه خاَتمًا ذهبيَّ

اً      َدًا ذهبيَّ ذلك ِعْق ضًا، و آ ًا أي ًا ذهبي ذَّهبِ   . وِقرط وَب ال َذِت الثَّ مَّ أخ شِبُه  ُث ذي ُي يَّ ال
ياَء              الشَّمَس، والثَّوَب الِفضيَّ الذي ُيشِبُه ضوَء الَقمِر، والثَّوَب الُمشعَّ الذي ُيشِبُه ِض

  .ُنجوِم السَّماِء، ووضَعْتُهم فوَق بعِضِهم بعضًا بعَد أْن َطَوْتُهم ِبِإتقاٍن
َعُهم  َتَطاَعْت وْض ا اس ى َأنََّه سحُرْون، حتَّ سَطُعْوَن و َي انوا ي ْوٍز آ َرِة َج ْشِرِة َثَم ي ِق  ف

ى ال       ِم؛ حتَّ اِب الَفح َدْيها ِبُهب ا وي ْت وجَهَه راِء، وَطَل َف الِف َدت ِمعط مَّ ارَت اٍء، ُث َجْوَف
  .يستطيُع أحٌد التَّعرَُّف عليها، ُثمَّ ترَآْت قصَر والِدها الملِك الجبَّاِر
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بٍٍ       ساَرِت األميرُة وحيدًة في الغاباِت حتَّى تِعَبْت، فناَمتْ        رٍة   1 في جوِف شجرِة ُدْل  آبي
  .طواَل اللَّيِل

دوا  ِه، فوج صيُد مع رجاِل َة ي ُم الغاب ذي يحِك شَّابُّ ال ُك ال اَن المل الي، آ وِم التَّ في الَي
  .األميرَة النَّائمَة، واتَّجُهْوا نحَوها

تيقظَ  ِل، اس َوافِر الخي َع َح صَّيِد، ووْق الِب ال اَح ِآ رُة ُنب ِمَعْت األمي َدما س ًة، ِعن ْت خاِئف
  :وقاَلْت َلُهْم

  !"َأَنا فتاٌة فقيرٌة، و يتيمٌة، ُخذوِني مَعُكْم
ُع                ٍة، َتَق فأخَذها الصَّيَّاُدْوَن مَعُهم ِإلى قصِر المِلِك، وأْسَكُنْوَها في ُغرفٍة صِغيرٍة ُمظِلَم

ٍه و      اٍة ذات وج بٌة ِلَفَت ٌة ُمَناِس ا ُغرف ْوا َأنَّه َد أْن ظنُّ سُّلَِّم، بع َت ال يِن  تح ديِن َمطِليََّت  ي
  .2بالشُّحَّار

ِد،                      اَر الموِق ُب ن اَء والحطَب، وتراق ُب الم ْت تجِل بِخ، وآاَن آاَنْت تعمُل آثيرًا في المط
ُه اَد حول ُف الرم صَّغيرِة   . وُتنظِّ ا ال ي ُغرفِتَه ِت ف َم الوْق ي ُمعَظ ْت تبك ِل آاَن ي اللَّي وف

  .الُمظِلَمِة
الٌ        يَم احتف اِم ُأق ِد األيَّ ِر         في َأح رُة لكبي شَّابِّ،فقاَلِت األمي ِة ال ِك الغاب صِر مِل ٌر في ق  آبي

  :الطبَّاِخيَن
  َهْل َأستطيُع التََّفرَُّج على السَّيِّداِت الجميالِت والسَّادِة في القصِر؟

  :قاَل آبيُر الطبَّاخين
  .اِد عْنُهاذهبي ِلنصِف ساعٍة فقْط، ُثمَّ ُعوِدي لمُِراقَبِة ناِر الموِقِد، وإزاحِة الرَّم

ذهَبِت الفتاُة الِمسكينُة إلى ُغرفِتَها، ونظََّفْت نفَسَها جيََّدًا وَأزاَلِت الشُّحَّاَر عْن وجِهَها            
ُه،         ذََّهِبيَّ، وارتَدْت وَب ال ا الثَّ َحَبْت ِمْنَه ْوِز، َوس َرِة الَج ْشَرَة َثَم ْت ِق مَّ َفتَح دْيَها، ُث َوي

ذََّهِبيَّ عَل ْعَرَها ال َشَرْت َش ا َوَن اِل دوَن أْن يعِرَفَه ِة االحِتَف ى قاَع ْت ِإل ى آِتَفْيَها،واْنَطَلَق
  .َأَحٌد

  1!ُأْعِجَب الملُك الشَّابُّ ِبها آثيرًا، َألنََّها آانْت رائعَة الجمالِِ، فرَقَص مَعَها
                                                 

 مترًا، ينمو في الغابات 40 و 20 الدلب شجر من فصيلة الدلبيات ضخم جدًا يرتفع ما بين  1
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ا ال  ْت َثْوَبَه صَّغيرِة، وَخَلَع ا ال ى ُغرفِتَه ًة ِإل سلََّلْت راِجَع رَّقِص ت اِء ال َد انِته ذََّهِبيَّ، بع
ُل  َدَأْت ُتِزْي شَّحَّاِر، َوب ا ِبال َدْيَها َوَوْجَهَه وََّدْت َي راِء، وَس َف الف ُه ِمعَط دًال ِمْن َدْت ب وارَت

  .الرَّماَد َعِن النَّاِر، َآَما َأَمَرَها آبيُر الطبَّاِخيِن
ساِء ا     ْسِخيِن ِح ا ِبَت َضًا فَأَمَرَه َة َأي اِخيَن الُفْرَج ُر الطبَّ ِشدٍَّة   َأراَد آبي ذََّرها ِب ِك وح لمِل

ِت في                :"قاِئًال َدٌة، َوِإالَّ َوَقْع َسخِِّني ِحَساَء المِلِك َجيَِّدًا َوحَذاِر َأْن َتْسٌقَط فْيِه َشْعَرٌة واِح
  !"ورَطٍة آبيَرٍة

ْعِر َصْحِن وهكذا َسخََّنِت الَفَتاُة ِحَساَء المِلِك، َونَزَعْت خاَتَمَها الذََّهَبيَّ ُثمَّ وَضَعْتُه ِفْي َق
 .الِحَساِء

ُه،                       ذَّ ِمْن ساًء أل ُل ِح ْن َقْب َذوََّق ِم ْد ت ْن َق ْم يُك ُه َل ِه، َألنَّ احَتَسى المِلُك الِحساَء َفُأْعِجَب ِب
فَأْنَهى ُآلَّ الِحساِء، َوَوَجَد في َقْعِر اِإلناِء خاَتَمًا ِمَن الذَّهِب الَخاِلِص، جميَل التَّْصِميِم،             

  َمْن َطَبَخ الِحساَء؟:  فازداَد ِإعجاُبُه و َعَجُبُه و سأَلبديَع الَمْنَظِر،
  !َأَنا يا سيِِّدي: قال الطَّاِهي

َت              : قاَل المِلكُ  هذا غيُر صِحيٍح، فَطْعُم هذا الِحساِء أَلذُّ ِمْن َطْعِم الحساِء الذي تقوُم َأن
  !ِبَطْهِيِه

اخين، َأنَّ  ُر الطبَّ سه آبي و نف اهي وه َرَف الط ٍذ اعت ي ِعندِئ سكينَة هي الت اَة الم  الفت
  فطلَب المِلُك الفتاَة وسَأَلَها َمْن تكون؟. َطَهْت الِحساَء

  .آاَن جواُب الفتاِة َأنَّها فقيرٌة ويتيمٌة َوال تنَفُع ِلَشيٍء في الطَّبِخ
ساءِ                    ذََّهِبيِّ في صحِن الِح اَتِم ال ْن وجوِد الَخ زَّْت   ُثمَّ َسَأَلَها ِإْن آاَنْت تعلُم َشْيَئًا َع ، َفَه

  .َآِتَفْيَها وَلْم ُتِجْب
اِهي، َأْن      ًة من الطَّ بعَد ِعدَِّة َأساِبْيٍع، ُأِقيَمْت في الَقْصِر َحْفَلٌة ثاِنيٌة، فطلَبِت الفتاُة ثاني

  :َتْذَهِب للُفْرَجِة على الَحْفِل، فقاَل َلَها
َد ذلِ              - ودي بع مَّ ُع ِك، فهو          َحَسَنًا ، اذَهِبي ِلِنْصِف ساعٍة َفَقَط، ُث ساَء المِل ِي ِح َك لطْه

  .ُيِحبُّ الِحساَء الذي َتطهيَن

                                                                                                                                            
  . هذا من العادات الخاصة بالثقافة الغربية التي تختلف طبعا عن ثقافتنا العربية 1
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ْت               مَّ فَتَح وهكذا َرَآَضْت الفتاُة ِإلى ُغرفِتها الصَّغيرِة، وغسَلْت وجَهَها ويديَها جيِّدًا، ُث
  .ِقْشَرَة َثَمَرِة الَجوِز، َوَسَحَبْت ِمْنَها الثَّوَب الِفضيَّ و ارَتَدْتُه

ا الملِ  َدَما َرآَه ُت       ِعْن ى وق ى انَتَه َرًا حتَّ ا َآِثي َص مَعَه َرًا، َوَرَق ا َآِثي رَّ ِبَه ًة ُس ُك َثاِنَي
َدًال             . الرَّْقِص َدْت ب ضيَّ َواْرَت عنَدِئٍذ تسلََّلْت ِإلى ُغرفِتَها الصَّغيرِة، وَخَلَعْت الُفْستاَن الِف

ٍة منْ                 ٍة ُمخَتِلف ِف ِقطَع ْن َأل َف م راِء المَؤلَّ َف الِف مَّ         ِمْنُه ِمْعَط ِة، ُث ات الغاب راِء حيوان  ِف
ساَء  دَّْت الِح بِخ َفَأع ى المط ْت ِإل ادِة، َوخرَج ِم آالع اِب الفح َدْيَها ِبُهَب ا وي ْت وجَهَه َطَل

  .للمِلِك، َووضَعْت في َأسَفِل ِإناِء الِحساِء َأقراَطَها الذَّهِبيََّة
اِء الحساِء،           ْت          لمَّا وجَد المِلُك َأقراطًا ذهبيًَّة في قعِر ِإن َأَلَها ِإْن آاَن ا وس  َأرسَل يطلُبَه

ُع          ٌة وال تنف رٌة يتيم اٌة فقي ا فت سَّابِق ّأنََّه تعلُم شيئًا عن الذَّهِب في ِحساِئِه، فَأجاَبْتُه آال
  .لشيٍء في الطَّْبِخ وال تعلُم شيئًا عْن َأقراِط الذَّهِب

صِرهِ           ْت    بعَد ذلَك ِبوقٍت قصيٍر َأمَر المِلُك بِإقامِة سهرٍة في َق اُة، ونظََّف تعدَّْت الفت ، فاْس
سَّماِء، َو      رَّاَق آُنجوِم ال نْفَسَها جيِّدًا َوفتَحْت ِقْشَرَة الجوِز، َوسحَبْت ِمْنَها الفستاَن الب
َدَها َوضغَط    َسَك ي سَّعاَدِة، َفَأم ِة ال ي غاي ُه ف ِك، َوجعَل اَب المِل اَر ِإعج ا َأث ُه، ِممَّ ارَتَدْت

  . يقوُدَها للرَّْقِصعَلْيَها بُقوٍَّة و هَو
  .وعنَدَما الَحَظْت َأنَّ َأَحَدًا ال يْنَتِبُه ِإَلْيَها وضَعْت َخاَتَمًا ذهِبيًَّا في ِإصَبِعَها

هذِه المرَُّة تَأخََّرْت بالعودِة ِإلى غرفِتها، وآاَن الوقُت ضيَِّقًا ِجدًا ِلَنزِع فستاِنها الرَّاِئِع             
راِء، ف َف الف داِء معط اِل وارت ِشعِّ  الجم ستاِن الُم وَق الف ا ف داِء معطِفَه اضَطرَّْت الرت

م ِ            شُّحارِ ( آنجوِم السَّماِء، وَلْم تدهْن أيضًا آامَل وجِهَها ويدْيَها ِبُهَباِب الَفْح َي  ) ال فبق
ُه،           سَيْت ِأْن تْخَلَع ذي ن ذَّهِبيُّ ال اتُم ال ِه الخ َي في الثَّْلِج، وبق َضًا آ اِبِعَها َأْبَي ُد أص أح

ِر               َوَأسرَعْت ذَّهِبيَّ في قع  ِإلعداِد طبِق الحساِء آالعادِة، وهذه المرَُّة وضَعْت ِعقَدها ال
  .طبِق الحساِء

ُب                       اِء، فأرسَل يطل َد في أسفِل اِإلن َد الِعْق اُوِل الحساِء، َوج عنَدما انَتهى الملُك ِمْن تن
  .ذَّهبيََّلـَمَح ِإْصَبَعَها اَألْبَيَض والخاتَم ال الفتاَة فحضَرْت أماَمُه، و

راِء               يًال ِمعطُف الِف انزاَح قل وضَع المِلُك يَدها بيِدِه و حاوَل نزَع الخاتَم ِمْن ِإصبِعَها ف
النجومِ    ورًا آ ياًء ون اَن ض َأل المك ذي م شعِّ ال ستاِنها الم ن ف ا  . ع ُك عنه َع المل فخل
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َع     معطَف الِفراِء، والحَظ َآْم هي جميلًة وجذَّاَبًة بَشعِرها الذَّهِبيِّ وثوبِ          رَّاِق، فوق َها الب
ِه                       ْت علي ا آان اًال ِممَّ َر جم َدْت أآث دْيَها، فب ا وَي َسَلْت وجَهَه بحبِّها في الحاِل، عندئٍذ غ

  .مْن قبل
عنَدما رآَها الجميُع قالوا َأنََّها أميرٌة حقيقيٌة، فحَكْت ِقصََّتها بالتفصيِل للمِلِك الُمعَجِب            

  .ِبَها
اَم الم        اٍم َأق ضعِة أيَّ دًة           بعَد ب اًة رغي ا حي ا وعاَش ِه ِبه رًا بمناسبِة زواِج اًال آبي ُك احتف ل

  .سعيدًة مليئًة بالرََّغِد و الُحبِّ
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   اَألِمْيَرُة َذاُت َعَباَءِة القشِّ-4
  

  .في يوٍم ِمَن اَأليَّاِم، آاَن هَناَك سيٌِّد َغِنيٌّ ِجدًَّا، وآاَن له ثالُث بناٍت
ر       في َأحد اَأليَّاِم، أراَد معِرَفةَ     ُه َأآث ى   !  َمْن ِمْنُهنَّ معجَبٌة ِبِه، وُتحبُّ َت اُألول سأَل البن  :ف
  آْم ُتحبِّيني يا عزيزتي؟

  .ُأحبَُّك قْدَر محبَّتي ِلنفِسي: أجاَبْت
  .هذا جيٌِّد: قال

  آْم ُتحبِّيني يا عزيزتي؟: وسأَل البنَت الثَّانيَة
  .ُأحبُّك أآثَر من َأيِّ شخٍص آخَر في العالِم: أجابت

  .هذا جيٌِّد: لقا
  آْم ُتحبِّيني يا عزيزتي؟: وسأَل البنَت الثَّالثَة

  .ُأحبَُّك قْدَر ما ُيِحبُّ اللَّحُم المطهوُّ الِملَح: أجابت
ةِ  ِه الثَّالث اَل البنِت رًا، وق ِضَب اَألُب آثي ى اإلطالق : غ ي عل ِت ال ُتحبِّين ْن !َأن ذلك ل ، ل
  .خُرجي من بيِتي و ال تعودي إليِه ثانيًةتعيِشَي في هذا البيِت بعَد اآلَن، هيَّا ا

وِل،      ين الحق شي ب دًا، َتم ْت بعي ِت، و خرج َن البي ْسكينُة م ُت اْلَم ِرَدِت البن ذا ُط وهك
  .تمشي، وتمشي، بين الحقول، حتَّى وصَلْت ِإلى ضفَِّة نهٍر جاٍر

ةٍ        رًة ذاَت ُقبََّع ْاَءًة آبي ُه َعب نَعْت ِمْن شِّ، وص َض الَق ْت بع اَك جمَع اَر  هن ذا ص ، وهك
ْت                دْيها وغطَّ ُه بي ِبِإمكاِنها تغطيَة جسِمها مَن الرَّْأِس حتى القدَميِن بالَقشِّ الذي حاَآْت

  .ِبِه ثوَبها الجميَل، حيُث ال يمكُن َألحٍد َأْن يراُه َأبدًا
ى وصَلتْ               ى   ارتَدْت الفتاةُ  النشيطُة العباَءَة ذاِت الُقبَّعِة وتابَعْت سيَرَها طويًال، حتَّ  ِإل

  .َقصٍر آبيٍر، تحيُط ِبِه الحدائُق اْلَخضراُء ذاُت اَألزهاِر الجميلِة الملوََّنِة
  هْل ُتريُدون خادمًة؟ هل تحتاُجون خادمًة؟: دقت على الباِب وَسَأَلْت

  .ال، ال نحتاُج خادمًة: َأجاُبوا
ِه، دعُ      : فقاَلْت متوسَِّلةً  ُب ِإَلْي ْم أرجوآم،    ليس لديَّ َأيُّ مكاٍن آَخَر َأذه ْش مَعُك وني َأِع

  .أستطيُع القياَم ِبَأيِّ عمٍل تريدوَن، وال ُأريُد لقاَء عمِلي ماًال
  .حسنًا، يمِكُنِك البقاَء لَديَنا مقابَل تنِظيِف اَألواني والصحون: قالوا
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صَّ                   اِل ال َة اَألعم ُذ آافَّ ُف األواني والصحوَن، وُتَنفِّ َدُهم ُتنظِّ عَبِة وهكذا بِقَيْت الفتاُة عن
  .الَّتي يطلبوَنها منها 

  "ذاِت َعباَءِة الّقشِّ"وَألنَّها لم تَشْأ ِإخباَرُهم من هي وما اسُمها، َأطَلُقْوا عليها اسَم 
في َأحِد اَأليَّاِم ُأِقيَم حفٌل في قصٍر آخَر يبَعُد قليًال عْنُهم، وُسِمَح للخدِم جميعًا، ومَعُهم               

ذَّهابِ   شِّ بال اَءِة الَق َأحَلى       ذاُت َعب أتين ب ي ي اِت الالت سَّيِّداِت الَغِنيَّ ى ال ِة عل  للُفرَج
سَّادِة     ِسِهنَّ،وعلى ال َصاميِم مالِب اِلِهنَّ وبَِِت اَهْيَن ِبجم اِب يتب ِل الثِّي ساِتيِن وَأجم الف

اِلِهمْ            ْرواِتِهم وَأعم   ادََّعتْ  .اَألغنيْاِء الذين يأتون عادًة بكامِل أناَقِتهم ويتحدُثْوَن َعْن َث
ْت في البيتِ             ِة، فبِقَي ى الحفل ذَّهاَب إل ستطيُع ال ٌة، وال ت ا متعَب شِّ َأنََّه . ذاُت َعبْاَءِة الَق

شكٍل                  َسَها ب ْت نف شِّ، ونظََّف اَءَة الَق وبعدَ ما ذهَب الجميُع وَأصبَحْت وحيدًة، خلَعْت َعب
ذي آ            ستاٍن في      جيٍَّد، ثم انطلَقْت ِإلى الحفِلِة، للرَّقِص بُفستاِنها الجميِل، ال اَن َأروَع ُف

  .السَّهَرِة
ذٌب ووسيٌم،             م              َرآَها ابُن سيِِّدَها و هو شاٌب مه ٍة، ول ُذ َأوَِّل لحظ ا من َع في ُحبِّه فوق

  .يرقْص مَع فتاٍة سواها في السَّهرِة
َدما                 ى القصِر، وعن اَدْت ِإل ُسرَعٍة، َوع ُقَبْيَل انِتهْاِء الرَّقِص بلحظاٍت غادَرِت المكاَن ِب

  .لخدُم ادََّعْت َأنَّها نائمٌةوصَل ا
ِة              : قالت لها الخادماتُ   في الصَّباِح التَّالي،   ى حفل َة األمِس إل ا ليل ِك مرافَقَتَن ان علي آ

  .الرَّْقِص، يا ذاَت َعباَءِة القَّشِّ
  لماذا تَوجََّب َعَليَّ الذَّهاُب مَعُكم؟: فَسَأَلْتُهم
اٍة في الع      : فقاُلْوا َل فت ِه        لماذا؟؟ َألنَّ َأجم ُن سيِِّدنا َعيَنْي ْع اب ْم يرَف اك، ول ْت هن الِم آاَن

  .عْنها، بْل َلْم ُيراِقْص فتاًة ِسَواَها
  !إذن َيجُب َأْن َأراَها ذاَت يوٍم: قالت
اُلْوا ا : ق اَلي معن ا، فَتع ْأتي ِإَليه د َت ضًا، وق وَم أي رى الي صٌة ُأخ ٌة راق ُتَقاُم حفل َس

  .لمشاهدتها
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رافَقِتِهنَّ           عندما جاَء المساُء ادَّعَ    ستطيُع م ٌة و ال ت ا متعَب د َأْن      . ْت َأيضًا َأنَّه ْن بع و لك
ستاَنَها          وحَأصبَحْت   َدْت ُف دًا، وارت َسَها جيِّ د ها في البيِت، خلَعْت َعبْاَءَتها، ونظََّفْت نف

  .الجميَل، ُثمَّ انطلَقْت ِإلى الحفلِة الرَّاِقَصِة
سَّيِِّد           ُن ال ا اب رَّقص               مرَّة ُأخرى َرَقَص معه اِء ال َل اْنِته ا، و ُقَبْي ِه عْنَه ْع َعيَنْي ْم يرف وَل

  .تسلَّلْت خارجًا، و عاَدْت إلى القصِر ِبُسرعٍة
  .آانت تدَّعي َأنَّها نائمًة بالطَّْبِع! عاَدت الخادماُت وَوَجْدَنَها نائمة

ةً               اُت ثاني ا الخادم الي، قالت له وِم التَّ ا     : في صباِح الي ِك مرافَقَتَن اَن علي ِة     آ ى حفل  إل
وَم                         اَك الي ْت هن د آاَن َة، لق سَّيِّدَة الجميل شاهِدي ال شِّ آي ُت ْاَءِة الَق ا ذاَت َعب الرَّقِص ي

الِ          َة الجم اٍة رائع ْن فت ًة         ! أيضًا، يا لها ِم ا لحظ ه عْنه سَّيِِّد عيني ُن ال ْع اب ْم يرف ذلك َل ل
  .واحدًة، وَلْم ُيراِقْص سَواَها

   آاَن عليَّ الذَّهاُب حقًا، ولكْن ما العمل؟:قاَلْت ذاُت َعباَءِة الَقشِّ
َك                    : قالِت الخادماتُ  د تحضُرها تل ضًا، وق ٌة ُأخرى َأي ساَء حفل ذا الم ُتقاُم ه حسنًا، س
  .السَّيَِّدُة الجميلُة

دما                   ِت، وعن ْت في البي ادِة، وبِقَي عنَد المساِء قاَلْت ذاُت َعبْاَءِة الَقشِّ أنَّها متعَبٌة آالع
َل،               ذهَب الجميُع،  ستاَنها الجمي َدْت ُف مَّ ارَت  َخَلَعْت َعبْاَءَة الَقشِّ، ونظََّفْت نفَسها جيِّدًا ُث

  .وانطلَقْت ِإلى حفلِة الرَّقِص
ا،             دًَّا لُرْؤَيِتَه رقْص مع       آان اْبُن السَّيِِّد صاحِب القصِر الذي تعيُش فيه سعيدًا ِج م ي فل

  . واحدًةسيِّدٍة ِسواها، ولْم يرفْع نظَرُه عْنَها لحظًة
ا   َسَأَلَها َمْن تكوُن وِمْن َأيَن هي، فلْم ُتِجْب، َأعَطاَها خاَتَمُه الخاصَّ،      ال له ْم  : وق ِإذا َل

  !َأَرِك مرًَّة ُأخرى َسَأموُت مَن القهِر بالتأآيد
ى القصرِ            قبيَل اْنتهاِء الرَّقِص تسلَّلْت ذاُت عبْاَءِة الَقشِّ دون َأْن يَرْاَها َأحٌد، عْاِئدَة إل

  .وارتَدْت َعباَءَة الَقشِّ، عنَدما وصَلِت الخادماُت ادََّعْت َأنَّها نائمٌة
َلْم تْذَهِبي ليلَة األمِس إلى حفلِة الرَّقِص : في صباِح اليوِم التَّالي، قاَلْت لها الخادماُت

ٌة   ولْن ُيمِكَنِك بعَد اآلن ُرْؤيَة السَّيِّدِة الجميلِة، َألنَّ   يا ذاَت عباَءِة الَقشِّ،    اَم حفل ه َلْن ُتق
  .بعَد اآلن
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 .في الحقيقِة آاَن عليَّ الذهاُب لُرْؤيِتها: قالت
سأَل جميَع النَّاِس   . قاَم السَّيُِّد االبن بالتَّفتيِش َعْنها في آلِّ مكاٍن، لكنَّه لْم َيعُثْر عَلْيَها           

ُه ا                ِرَض مرضًا شديدًا، وساَءْت حالُت دٍة، فم َد      الَّذيَن قابَلُهم دوَن فاِئ ًا بع صِّحِّيَُّة يوم ل
َن   ؛يوٍم ،حتَّى سَقَط طريَح الِفراِش ِمْن ِشدَِّة الُحمَّى  ٍق ِم  فطَلُبْوا ِمَن الطَّاِهِي ِإعداَد طَب

  . له1الِكْشِك
سَّيَِّدِة       :"آاَن الطَّاهي يقوُل و ُهو في طريِقِه إلى المطبخِ         ِإنَُّه يموُت بسبِب ُحبِّه ِلتلَك ال

  ."الفاِتَنِة
  "ماذا ستْطُهْو؟:"ْتُه ذاُت عباَءِة الَقشِّ فسَأَلْتُه َسِمَع
سَّيَِّدِة                      : َأجاَب َك ال ِه ِلتل سبِب ُحبِّ ه سيموُت ب شَّابِّ، إنَّ سَّيِِّد ال ْشِك لل َأْطُهو َبعَض الِك َس
  .الشَّابَِّة
  .دْعِني َأفعُل ذِلَك بدًال عْنَك: قالت له

اِم،          وافَق الطَّاهي، َفَأعدَّْت َذاُت َعباءِة القَّ      راِخ الحَم ى ِف شِّ الِكْشَك اللَّذيَذ المطبوَخ عل
َلِت         2وَأخَذِت ْالخاَتَم الَّذي وَهَبه لها سابقًا، ووضَعْتُه ِخْلسةً        مَّ َأرس ْشِك، ث  في طبِق الِك
  .ْالطَّعاَم مَع الطَّاهي ِإلى ُغرَفِة السَّيِِّد الشَّابِّ المريِض

ى           -رغَم مرِضهِ -ُأعِجَب السَّيُِّد الشَّابُّ   يَن انَتَه ِرِه، وح  بالطَّعاِم اللذيِذ، فتناوَلُه حتَّى آخ
َتْدَعى   َب واس اتَم، فتعجَّ َظ الخ ُه الح ادَره  3ِمْن وِلِه، ب وَر وص ُسرعٍة، و ف اهي ِب  4 الطَّ

  "َمْن َأَعدَّ الطَّعاَم؟:"بالسؤال
يَِّدُه، ْب س م ُيعِج ٍذ، ول ُر لذي اَم غي اهي َأنَّ الطع نَّ الطَّ ِشَي الُعق َظ َة،وخ َمَح  وَب ُه س َألنَّ

 من الخوِف     5ِلذاِت َعباَءِة الَقشِّ ِبِإْعَداِدِه، فارَتَعَشْت يداُه، ورجالُه واصطكَّْت َأسناُنه         
  !سيِِّدي.. يا..َأَنا يا..َأ..َأ: ،وهو يقوُل ُمَتَلْعِثَمًا ِبصوٍت ُمْرَتِجٍف

 . طَبَق الطَّعاِم وَلْن ُأَعاِقَبَكُقْل ِبَصَراَحٍة، َمْن َأَعَد: َنَظَر السَّيُِّد ِبَغَضٍب وقال

                                                 
 من أصناف الشوربة أو -نًا و يترك ليحمض و يجف ثم يفتت لصنع طعام مائعالسميد يخلط لب:  الكشك 1

  الحساء
  أي وضعته دون أن ينتبه إليها أحٌد:  وضعت الخاتم خلسًة 2
  طلب منه القدوم:  استدعى الطاهي 3
  أسرع وسأله:  بادره بالسؤال 4
   اضطربت و ارتطم ببعضهما من شدة الخوف أو البرد 5
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ةِ   َن الطَُّمْأِنْيَن َشْيٍء ِم َعَر ِب ْد َش اهي و َق اَل الطَّ يِّدي: ق ا س سنًا ي اَءِة ؛ ح ا ذاُت َعب ِإنَّه
  .الَقشِّ

  .حسنًا، َأْحِضْرَها ِإلى ُهَنا فورًا:قاَل السَّيُِّد الشَّابُّ
  َأَأْنِت َطَبْخِت الِكْشَك يا ذاَت عباَءِة الَقشِّ؟: يُِّدوجاَءْت ذاُت َعباَءِة الَقشِّ، َفَسَأَلها السَّ

  .نعم: َأجاَبت
  ِمْن َأيَن حصْلِت على هذا الخاتِم؟: سَأَلها ثانيًة

  .ِمَن الرَُّجِل الذي َأعَطاِني ِإياُه: َأجاَبْت
  ِإذْن َمْن َأْنِت؟: سأَل السيُِّد الشَّابُّ ُمستغِرَبًا

  .َمْن َأناَسُأِرْيَك : قاَلْت ِبَدَلٍع
شَّابَُّة                   سَّيَِّدُة ال ا ال وِّ َأنَّه ِل، وعِرَف ِللتَّ ستاِنها الجمي وخلَعْت َعباَءَة الَقشِّ، وظهَرْت ِبُف

  .الَّتي تعلَّق قْلُبُه ِبها
يٍم خالَل                     اٍف عظ ِل زف َة حف رََّر ِإقام شيئًا، وق وتعاَفى السَّيُِّد الشَّابُّ مْن مرِضِه شيَئًا ف

صيرٍة، وَدَع رٍة ق ِةفت رى الَقريَب دِن والُق َن اْلُم اِس، م َن النَّ َد م ا العدي َدِة ا ِإَلْيه  والبعي
  .ِلُحضوِر الُعرِس، وآاَن واِلُد ذاِت َعباَءِة الّقشِّ ِمَن المدُعوِّيَن أيضًا

اِة         ِر الطُّه ى آبي قبَل ِإعداِد مائدَة الطَّعاِم الكبيرِة للمدُعوِّين ذهَبْت ذات َعباَءِة الّقشِّ ِإل
  .َأرجوَك، ال تضْع ِمْلحا على َأيِّ طبِق لحٍم في الطَّعاِم: قاَلْت لهو

  !ِ َلْن يكوَن ِللطَّعاِم َأّي مذاِق1لِكْن في هِذِه الحال: َأجاَب آبيُر الطُّهاِة ِبَدهَشٍة
  .ال َيُهمُّ، فقط افَعْل ما طَلْبُتُه مْنَك: قاَلْت
  !آما َتَشاِئيَن: قاَل

َذاَقًا           و هكذا بدَأ الضُّيوُف بِ     تناوِل الطَّعاِم الخالي ِمَن الملِح، فلْم َيجُدوا َلُه َطْعَمًا، وال َم
  .مقبوًال

ذاقًا   ذًا، وال م ًا لذي ه طْعَم ْد ل ْم يج ِم، فَل َن اللَّح ًا َم شِّ طَبَق اءِة الّق ُد ذاِت عب رََّب وال ج
ضاً               ْد أي ْم يج اٍن، ول ٍق ث ْن طَب ا ِم اُوَل شيٍء م رََّب تن ذًا َأْو    مقبوًال، ُثمَّ َج ًا لذي ه طعم  ل

ًا، ًا ثالث رََّب طبق وًال، وج ذاقًا مقب وًال،   م ذاقًا مقب ذًا أو م ًا لذي ضًا طعم ه أي ْد ل م يج ول

                                                 
  .نثةمؤ" حال" آلمة  1 
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ِة                       اللَّحِم ِبكافَّ ِة ِب اِم المِلْيَئ ْن َأصناِف الطَّع ٍق م ى َأيِّ طَب فاْآَتشَف َأنَّه لم ُيَضْف ِمْلٌح عل
ْيِه، وبَدَأ يبِكي ِبصوٍت عاٍل، ِممَّا فاَجَأ الجميَع، حتَّى         وَضَع َرْأَسُه بين َآفَّ   . ُطُرِق َطْهِيهِ 

َأَلهُ           شَّابُّ وَس ا  : َأنَُّهم َنُسْوا ُمشِكَلَة الطَّعاِم غيِر اْلُمَملَِّح إطالقًا، وَأسَرَع ِإَلْيِه السَّيُِّد ال م
  !األمُر؟ قْل ِلْي ِباهللا عليَك، َأخفتنا يارجل

دَ   1قاَل و هَو ينُدب    ا  ُ آُأمٍّ فَق ٌة              : ْت ِطفَلَه ي ابن ان ل ِتي وشقْاِئي، آ ا ِلتعاَس َأوَّاُه، َأوَّاُه، ي
ت    ي، فقال ْم ُتِحبُّن ًا آ َأْلُتها يوم حَ     :"س وُّ اْلِمْل ُم المطْه بُّ اللح ا ُيِح ْدِر م َك بق ، ."ُأِحبُّ

ا آ                       شْفُت َأنَّه ط، اآت ي، و اآلَن فق ا ال ُتحبُّن ُت َأنَّه ِت، َألنَّني ظَنْن ْت  فطرْدُتها من البي اَن
ذًا                          يس لذي ُل ول َم ال ُيْؤَآ ُدْوا َأنَّ اللَّح ْم َتج ًا، َأَل ا، انظروا جميع ْن َأختيه َر ِم ُتِحبُّني َأآث
ِك                        اِت أو أآَلْت راري أِو الغاب ْت في الب ا ته ِت اآلَن، ُربَّم بدوِن ِمْلٍح، آِه يا ابنتي َأيَن َأْن

  !"الوحوُش، آه يا ابنتي أيَن َأنِت اآلَن
ُضورِ             َسِمَعْت ذاتُ  يَن الُح ال، :  عباَءِة الّقشِّ آالَم والِدِها فَأسرَعْت ِإليِه و هي َتهِتُف ب

ا               ا أن ي، إنه ا َأِب ا ي ا ُهن بٍّ           . لْم تْأُآْلَها الوحوُش، ِإنَّه ُه ِبُح ا و عانَقْت ى َأِبيه ْت ِإل وهَرَع
  .آبيٍر، وضمَّها ِإلى صدِرِه، وبارَك زواَجَها من السَّيِِّد الشَّابِّ

  . عاَش الجميُع ِبُحبٍّ وسعادٍةو هكذا

                                                 
  .يبكي على الميت، أي آأنه امرأة تبكي على طفل لها قد مات: يندب  1
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   الِجــداُء الثَّـالثُة-5
  

ا الجداء                  رٌة مع أبناِئَه زٌة آبي ِة،   1في يوٍم من األياِم، آانْت تعيُش في الغابِة عن ِ الثالث
  .وآاَن لألمِّ ذقنًا طويلًة وجميلًة

ال              ِسهم، ط ى أنف اد عل بوا األمَّ  عندما آُبَر الجداُء الثالثُة، وأصبَح باستطاعِتهم االعتم
  .بالسَّماِح لهم للعيِش بمفرِدهم، فترآْتُهم األمُّ ليعيشوا بحريٍة بعيدًا عنها

  :ُ األوُل، فصادَف رجًال يحمُل ِحزمًة من الِقشِّ، فقاَل َلُه2ساَر الجدي
  .أرجوَك أيُّها الرَّجُل الطَّيُِّب، أعِطِني بعَض الَقشِّ، آي أبنَي به بيتًا

 .أعطى الرجُل بعَض القشِّ للجدي األوِل، فبنى بيتًا صغيرًا وجميًال من الَقشِّ
 :بعَد فترٍة، جاَء الذئُب، وقرَع الباَب، وقال

  . أيها الجدُي الصغيُر، أيها الجدُي الصغيُر، افتْح لَي الباَب آي أدخَل- 
  :أجاَب الجدُي األوُل

 . ليسْت طويلًة وليست جميلًةال ، ال ، لن أفتَح لَك الباَب، ألنَّ ذقَنَك
 : قال الذئُب غاضبًا

 . إذن سأنُفُخ على بيِتَك، وأدمُِّرُه، وألتهمك
  .نفَخ الذئُب على بيِت الجدِي، فدمََّره تدميرًا، وأآَل الجدَي الصغيَر المسكيَن

اَل               وساَر الجدُي الثاني، فصادَف رجًال يحمُل بعَض العيداِن، واألعشاَب القاسيَة، فق
  :له
  ! أرجوَك أيها الرجُل الطيُب، أعطني بعَض الحطِب آي أبني به بيتًا-

  .أعطى الرجُل بعَض الحطِب للجدي الثاني، فبنى بها بيتًا صغيرًا وجميًال
  : بعد فترٍة، جاَء الذئُب، وقرَع الباَب، وقال

  .أيها الجدُي الصغيُر، أيها الجدي الصغيُر، افتْح لي الباَب آي أدخَل
 :جدي الثانيأجاَب ال

 .ال ، ال، لْن أفتَح لَك الباَب، ألنَّ ذقَنك ليسْت طويلًة وليست جميلًة
                                                 

   هذه الكلمة هي إحدى الجموع الثالثة لكلمة َجْدي أما الجمعان اآلخران فهما ِجْدَياٌن وأَََْجد 1
  الذآر من أوالد المعز أما األنثى فيقال لها عناق:  الجدي 2
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 :فقاَل الذئُب غاضبًا
 .إذن سأنفُخ على بيِتَك، وأدمُِّرُه، وألتهُمَك

َخ                          م نف دَّم، ث ْم يته رًة فل اني المبني من الحطب، م ِت الجدي الث ونفَخ الذئُب على بي
  .، فتهدََّم البيُت، وأمسَك بالجدي الثاني المسكيِن، والتهَمُهمرًَّة ثانيًة، ثم مرًة ثالثًة

  :و سار الجدي الثالُث، فصادَف رجًال ينقُل حجارًة جميلًة، فقاَل له
  . أرجوك أيها الرجُل الطيُب، أعطني بعَض الحجارِة، ألبني بها بيتًا-

  .أعطى الرجُل بعَض الحجارِة للجدي الثالِث، فبنى بها بيتًا جميًال
  :بعد فترٍة، جاء الذئُب، وقال

  ! أيها الجدي الصغيُر، أيها الجدي الصغيُر، افتْح لي الباَب آي أدخل-
  :أجاَب الجدُي الثالُث

  . ال ال ال؛ لْن أفتَح لَك الباَب، ألنَّ ذقَنك ليسْت طويلًة وليست جميلًة-
  :فقاَل الذئُب غاضبًا

  .ُمَك إذن، سأنفُخ على بيِتَك، وأدمُِّرُه، وألته-
َخ           دميره، ونف نفَخ الذئُب على بيِت الجدِي الثالِث، المبني من الحجارِة، فلْم يستطْع ت
رًة               مرًة ثانيًة، ومرًة ثالثًة، فلْم يستطع تدميره، ونفَخ مرًة رابعًة، ومرًة خامسًة، وم

 إنه مبنٌي من الحجارِة القاسيِة، سأحاولُ      :"سادسًة، فلْم يستِطْع تدميره، فقاَل لنفِسهِ     
دَِّم           ."آثيرًا م يته رًة عاشرًة، ول رًة تاسعًة، وم ًة، وم رًة ثامن ، فنفَخ مرًة سابعًة، وم

  .البيُت، ألنَُّه مصنوٌع من الحجارِة القويِة
ٍة           ٍة خبيث ر بطريق ه، فكَّ النَّفِخ علي وَلمَّا عرَف الذئُب أنَّـُه لن يستطيَع أن ُيدمَِّر البيَت ب

  :الِث، فقاَل لهيستطيُع بها اإلمساَك بالجدي الث
  . أيها الجدي الصغيُر، أنا أعرُف حقًال مليئًا بالبطاطِس اللذيذِة-

  :فسألُه الجدي
   و أين يقُع هذا الحقل؟-

  :قال الذئب فرحًا
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ِ المجاورِة، سأْحَضُر في الساعِة السادسِة صباحًا، ألوقَظَك 1 إنه حقُل مختار القرية-
  .ك بطاطَس لذيذًة على الغداِءونذهُب معًا إلى الحقل، وسوف يكوُن لدي

لكنَّ الجدَي الثالَث ذآٌي، فاستيقَظ في الساعِة الخامسِة، و ذهَب إلى الحقِل، وأحضَر          
ا،                         سادسِة حسب الموعد بينهم ذئِب في ال َل مجيِء ال اَد قب م ع بعَض البطاطِس ، ث

  :وعندما دقِت الساعُة ستَّ مراٍت ، آان الذئُب على الباب ينادي
ا الج- ِل   أيه ى حق ذهَب إل اهٌز آي ن َت ج ل أن صغيُر، ه دُي ال ا الج صغيُر، أيه دُي ال

  البطاطس؟
  :أجاب الجدي الذآي

  .لقد ذهبُت باآرًا، وأحضرت البطاطَس بنفسي، وها أنا ذا ُأنظُِّف حبَّاِت البطاطس
ِث، بحي          ٍة  غضَب الذئُب آثيرًا، لكنه لم ُيظهْر غضَبُه، ألنَّـه أراَد اإليقاَع بالجدي الثال ل

  :ثانيٍة، فقاَل له
اٌر ناضجٌة     ا ثم رًة، عليه اٍح آبي جرة تف ُع ش ن تق ُم أي ا أعل صغيُر، أن دُي ال ا الج أيه

  .وشهيٌة
  :سأله الجدي

   أين تقُع هذه الشجرة؟-
  :أجاب الذئُب

ذهَب                  - ساعِة الخامسِة صباحًا لن  إنها في أسفِل الوادي، قرَب البئِر، سأحَضُر في ال
  .ِح، وداعًا اآلنسويًة إلى قطاِف التفا

ى شجرة    ة وذهب إل ساعة الرابع ي ال اآرًا، ف تيقظ ب ذآي اس شيط ال ن الجدي الن لك
ى      رًة إل اَء مباش ذئَب ج ن ال ذئب، لك ى ال ه عل ي حكمت ل أن تنطل ان يأم اح، وآ التف

  :الشجرِة، ففوجئ به الجدُي تحته، ينظر لألعلى ويقول له
   التفاُح لذيٌذ؟هل! أيها الجدي الصغير سبقتني هذه المرة أيضًا

  :أجاب الجدي الذآي

                                                 
  هلها و لم يعمد من جهة علياعمدتها و قد اختاره أ:  مختار القرية 1
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ذه                    ك ألنك أخبرتني عن ه ذة، شكرًا ل م هي لذي ـتذوَق آ دًة، لت ك واح نعم سأقِذُف ل
ذئُب                       رآَض ال ٍد، ف اٍن بعي ى مك ٍة إل ذَف الجدُي بتفاح ذ، وق اح اللذي الشجرِة، ذات التف

ت،   اللتقاطها، في هذه األثناء نزَل الجدُي بسرعٍة عن الشجرِة وهرَب بعيدًا          ى البي إل
  .فلم يستطع الذئب اللحاق به

 :في اليوم التالي جاء الذئب آالعادة وقال للجدي
ا،                     ة المجاورة، إذا أردت شراَء شيٍء م غدًا بعد الظهر سيقاُم ُسوٌق آبيٌر في القري

  .يمكننا الذهاب معًا
 :فسأل الجدي

   و متى ستكوُن جاهزًا ؟-
 :قال الذئُب

  الساعة الثالثة ظهرًا؟ سأآون جاهزًا لالنطالق في 
بٍن أسطوانيَة   1و هكذا ذهب الجدي باآرًا آالعادِة، واشترى من المعرِض خضَّاضةَ     ل

  .الشكِل، وعاد إلى البيت
ويِّ                         ذئِب الق ُذه من ال ٍة تنق ًا بخط ر ملي ًا، فخاف وفكَّ ذئِب قادم في الطريق فوجئ بال

  !الذي يريُد التهاَمُه، ويصبُر عليه منذ عدة أياٍم
  "ما العمل؟ ما العمل؟:" الجدي لنفسه قال

ِ العريضِة تجاه 2 و أخيرًا دخَل في جوِف خضاضِة اللبن، فتدحرجْت آعجلِة المد حلة
دأ                   َسه وب رًا، فخشي أن تده ذئَب آثي أسفِل الوادي، بسرعٍة وصوٍت غريٍب أرعَب ال

ذا           اء من ه ه، لالحتم اه بيت ين األشجاِر تج ُر ب دو  يرتعُد من الخوِف، وهو يتقهق  الع
  !المجهول

  :في اليوم التالي، جاء الذئب إلى بيت الجدي وقال له
ًا                    - ُت ذاهب ا آن دًا، بينم ًا ج  أوه أيها الجدي الصغير، لم أرك البارحة ألنني آنت خائف

صدُر                    ِق تجاهي، و ُي ى الطري دحرُج من أعل ٍب يت إلى المعرض، فوِجْئُت بشيٍء غري
                                                 

آلة أو وعاء يوضع فيه اللبن مع بعض الماء، ليخضخضا معا بهدف فصل الزبد :  الخضاضة 1
  أو السمن عن اللبن

  "وابور الظلط: "  آلة تسوية الطرق، عجالتها معدنية و ثقيلة وتسمي في بعض البلدان العربية 2
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ى      ! آجدٍي صغير صوتًا مرعبًا، جعلني أرتجُف من الخوف        فهربُت بأقصى سرعٍة إل
  !البيِت واختبأُت فيه حتى الصباح

  :هنا ضحك الجدي و قال
ك إذن  ا أخفت ا، أن ا ه بن،   ! ه تريت خضاضة ل اآرًا واش ى المعرض ب ُت إل د ذهب لق

ذا            دحرجْت بي تجاهك، و هك ُت الخضاضَة، فت َق، دخل ك صاعدًا الطري وعندما رأيت
  !ها  ها ها!! عٍة أآبَر مما توقَّعُتأخفُتَك، ووصلُت إلى بيتي بسر

زال ينـتصر    ا ي ه م اِت ضِحِكِه، وعرف أن صََّة الجدي، وقهقه ذئُب ِق دما سمَع ال عن
زِل من                  اِم المن ى اقتح رًا، وصمََّم عل ُذها، غضَب آثي ٍة ينف ٍة وحيل ل خط عليه، في آ

ان شديدَ             ن     المدخنِة، والنزوِل إليه، وتناوِله مرة واحدًة، في بيته، فقد آ  الجوِع، ول
  .يحتمَل االنتظاَر أآثر

  .صعَد الذئُب إلى سطِح منزِل الجدِي
َر في                       سطِح، وفكَّ ى ال ِه عل ِع خطواِت شعَر الجدُي بوْق وزِن، ف َل ال  لقد آان الذئب ثقي
أآبِر                     ذه الخطة، جاء ب ِشَل ه دًا، ولكي ُيف ٌي ج ه ذآ ورًا، ألن خطِة الذئب، فاآتشفها ف

ي و      ِقْدٍر لديه في البيت، ووض     َعُه على النار تحت المدخنِة، وعندما صارت الناُر تغل
ور رُة   1تف أُة األخي ت المفاج ا، وآان زَل فيه ِة، ون ى المدخن َل إل د وص ذئُب ق ان ال ُ، آ

  .بالنسبِة له
 .سقَط الذئُب في الِقْدِر، واحترَق بمائه المغليِّ، فماَت من شدة األلم

ِه     َة حياِت ذآيُّ طيل دُي ال اَش الج ذا ع ن    و هك يِّ م ه المبن ي بيت اٍن، ف اٍن واطِمْئن بأم
 .الحجارِة القويِة والجميلِة

                                                 
   من سائلاشتد غليانها و ارتفع ما فيها: فارت القدر 1 
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   ِقصَُّة المرَأِة العُجوِز و الخروِف الصغيِر-6
  

ْشَر        َدْت ع دًا، فوج ا جيِّ ُف بيَته وٌز ُتَنظِّ َرَأةُ عج اَك اْم ْت هن اِم، آاَن َن اَأليَّ وٍم ِم ي ي ف
  .َربِّْيِه في حديَقِة المْنزلدراِهَم، وصمََّمْت على ِشراِء خروٍف صغيٍر، ُت

 ذهَبْت المرأة العجوُز ِإلى السُّوِق، واشتَرْت خروفًا صغيرًا، و في طريِق العودِة ِإلى 
وَق     َز ف َض القْف روُف ورَف اَف الخ اُه فخ ا المي ري فيه اقيٌة تج اَك س ْت هن ِت آاَن البي

أَ             ضًا َأْن َتِت الظَّالُم سوف         السَّاقيِة، رغم توسُِّل العجوِز الَّتي خافت أي ا ف ْن بيِته خََّر َع
  .يحلُّ قريبًا

ُه       :  ساَرْت قليًال حتَّى صادَفْت آلبًا فقاَلْت له       َأيُّها الكلُب، أرجوَك، َعضَّ الخروَف؛ َألنَّ
ِت َألنَّ                 ى البي ال يقِفُز فوَق السَّاقيِة ليتجاَوَزها، َألنَّني َأخَشى َأْن َأَتَأخَّر في الُوصوِل ِإل

  .َيِحلُّ قريبًاالظَّالَم َس
  .لكنَّ الكلَب َلْم يفعْل

ا     ْت َلَه صًا، وقاَل َدْت ع يًال، فوج وُز قل رأُة العج اَرْت الم وِك،  : س صا، أرج ا الع َأيَُّته
اُف َأْن                    سَّاقيِة، َألنَّني َأخ وَق ال ُز ف اْضِرِبي الكلَب، َألنَّه ال َيَعضُّ الخروَف، َألنَُّه ال يقِف

  .نَّ الظَّالَم َسَيِحلُّ قريبًاَأَتَأخََّر عِن المْنزِل، َأل
  .لكنَّ العصا لْم تفعْل

ا      ي     : ساَرْت المرأُة العجوُز قليًال، فوجَدْت نارًا، وقاَلْت له اُر، أرجوِك، احِرِق ا النَّ أيَُّته
سَّاقيِة  وَق ال ْز ف ْم يقِف ه َل ْم يعَض الخروَف ألنَّ ُه ل َب َألنَّ ضِرِب الكل ْم ت ا ل العصا َألنَّه

  .ُف َأْن َأَتَأخََّر َعِن المْنزِل، َألنَّ الظَّالَم سيِحلُّ قريبًاَألنَّني أخا
  .لكنَّ النَّاَر َلْم تفعْل

اءِ         اٍء، وقالت للم َة م َدْت ِبْرَآ يًال، فوج اُء، أرجوَك، أطفئ     : سارِت المرأُة قل ا الم َأيُّه
ُه َلْم يعضَّ الخروَف، َألنَُّه َلْم النَّاَر، َألنَّها َلْم َتحِرِق العصا، َألنَّها َلْم تضِرِب الكلَب، َألنَّ

  .يقِفْز فوَق السَّاقيِة، َألنَّني َأخاُف َأْن َأَتَأخََّر َعِن البيِت، َألنَّ الظَّالَم سَيِحلُّ قريبًا
  .لكنَّ الماَء َلْم يفعْل
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هُ             ْت َل ْوَرًا، وقاَل َدْت َث يًال، فوج وُر، أرجوَك       : ساَرِت المرَأُة العجوُز قل ا الثَّ اشَرِب  َأيُّه
ْم                  ُه َل َب، َألنَّ ْضِرِب الكل ْم َت ا َل ِرِق العصا، َألنَّه الماَء، َألَنُه َلْم يطفئ النَّاَر، َألنَّها َلْم َتْح
زِل، َألنَّ        ِن المْن َأخََّر ع يعضَّ الخروَف، َألنَّه َلْم يقِفْز فوَق السَّاقيِة، َألنَّني َأخاُف َأْن َأَت

  .الظَّالَم سَيِحلُّ قريبًا
  . الثَّوَر لْم يفعْللكنَّ

ْم            : ساَرْت قليًال، فوَجَدْت جزَّارًا، فقاَلْت له      ه ل وَر، َألنَّ ِح الثَّ َأيَُّها الجزَّاُر، َأرجوَك، اْذَب
َب،                       ضِرِب الكل ْم َت ا َل ْم ُتحرِق العصا، َألنَّه ا ل يشرِب الماَء، َألنَّه لْم يطفئ النَّاَر، َألنَّه

روَف، َأل ضَّ الخ ْم َيَع ه َل ِن   َألنَّ َأخَّر ع اُف َأْن َأت ي َأخ سَّاقيِة، َألنَّن وَق ال َز ف ْم َيقِف ه َل نَّ
  .المْنزِل، َألنَّ الظَّالَم َسَيِحلُّ قريبًا

  .لكنَّ الجزَّاَر َلْم يفعْل
  :ساَرْت قليًال، فوجَدْت حبًال، وقاَلْت َلُه

ْم يطفئ             َأيُّها الحبُل، ارِبِط الَجزَّاَر، َألنَّه َلْم يذَبِح الثَّوَر، ألَ         ه َل اَء، ألنَّ شرِب الم ْم ي نَّه َل
النَّاَر، َألنَّها َلْم ُتحرِق العصا، َألنَّها َلْم تضرِب الكلَب، َألنَّه َلْم يَعضَّ الخروَف، َألنَّه َلْم 

  .يقِفْز فوَق السَّاقيِة َألنَّني َأخاُف َأْن َأَتَأخََّر عِن البيِت، َألنَّ الظَّالَم سَيِحلُّ قريبًا
  . الحبَل َلْم يفعْللِكنَّ

هُ  ْت َل َرَذًا، وقاَل َدْت ُج يًال، فوج اَرْت قل ْرِبِط  : س ْم َي ُه َل َل، َألنَّ ِع الحب َرُذ، اْقَط ا اْلُج َأيَُّه
ْم   ا َل اَر َألنَّه ئ الن ْم يطف ُه ل اَء، َألنَّ شَرِب الم ْم ي ُه َل وَر، َألنَّ ْذَبِح الثَّ ْم َي ه َل زَّاَر، َألنَّ الج

وَق                       َتْحِرِق اْلَعَصا،  ْز ف ْم يقِف ه َل ضَّ الخروَف، َألنَّ ْم َيَع ُه َل َب، َألنَّ ضِرِب الَكْل  َألنََّها َلْم ت
  .السَّاِقَيِة، َألنَِّني َأخاُف َأْن َأَتَأخََّر َعِن المْنِزِل، َألنَّ الظَّالَم سيِحُل قريبًا

  .لِكنَّ الُجَرَذ َلْم يْفَعْل
ا       رًَّة، و قالت له يًال، فوجدْت ُه ِع       : ساَرْت قل ْم يقط ُه ل َرَذ، َألنَّ ي اْلُج رَُّة اْقُتِل ا اْلُه َأيَُّتَه

ْم               ه ل اَء، َألنَّ شرِب الم م ي ُه ل وَر، َألنَّ ذبِح الثَّ ْم ي ُه ل رِبِط الجزَّاَر، َألنَّ م ي ُه ل َل، َألنَّ الحب
لخروَف،  يطفئ النَّاَر، َألنَّها لم َتحِرِق العصا، َألنَّها لْم تضرِب الكلَب، َألنَّه لْم يعضَّ ا              

الَم سيِحلُّ                         زِل، َألنَّ الظَّ ِن المن َأخََّر ع اُف َأْن َأت ي َأخ سَّاقيِة، َألنَِّن وَق ال َز ف َألنَّه لْم يقِف
  .قريبًا
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  .ِإَذا ذهْبِت ِإلى الَبَقَرِة، َوَأْحَضْرِت ِلَي ِلْتَر حليٍب، َسَأْقُتُل اْلُجَرَذ: ِعْنَدِئٍذ قالِت اْلُهرَُّة
  :َعُجوُز ِإَلى الَبَقَرِة، لِكنَّ الَبَقَرَة قاَلْت َلَهافذَهَبِت المرَأُة ال

  .إذا ذَهْبِت ِإَلى الحْقِل وَأْحَضْرِت لي ُحْزَمًة مَن الِعْشِب َسُأعِطيِك ِلْتَر حليٍب
ا         ْشِب، وَأعَطْتَه ن الِع ًة م ُه ُحْزَم َضَرْت ِمْن ِل، وَأح ى الحق وُز ِإل رَأُة العج ِت الم ذهَب

َد َأْن  رِة، وبع ِب،    للَبق ن الحلي رًا م وَز ِلت رأَة العج ِت الم ْشَب َأعط رُة الِع ِت البق تناَوَل
ْت مع         ِبَعْت، وَذَهَب فَأخذِت المرأُة العجوُز لتَر الحليِب، وأعَطْته للُهرَِّة، َفَلَعَقْتُه َحتَّى ش

َل ِلَيقْ                  ِرُض الحب دَأ يق اَف، وب ُه، فخ َرِذ لَتْقُتَل َف الُج ُه،  المرأِة العجوِز، ورَآَضْت َخْل َطَع
ْذَبَح            كِّْيَنُه ِلَي ِسنُّ ِس خاَف الحْبُل، َفَبَدَأ يْلَتفُّ حوَل الجزَّاِر ِلَيْرِبَطُه، خاَف الجزَّاُر، فبَدَأ َي
اَر،     ْاِء النَّ َدَأ ِبِإْطَف اَف، فَب اُء الجف اَف الم اَء، خ ُشْرِب الم َدَأ ِب وُر، َفَب اَف الثَّ ْوَر، خ الثَّ

اء، فَ  اُر االنطف ِت النَّ ْضِرُب  خاَف دَأْت َت َق، فب ِت العصا الحري ْرِق العصا، خاَف َدَأْت ِبَح َب
الَكْلَب، خاَف الكلُب من الضَّْرِب، فبَدَأ الهجوَم على الَخروِف ِلَيَعضَُّه، خاَف الخروُف             

رَأِة الَعجوزِ            ِت الم اِه بي ا ِبْاتَِّج ، ِمْن َعّضِة الكلِب، فَقَفَز هاِرَبًا فوَق السَّاِقَيِة، وَتجاوَزَه
  .فَلِحَقْت ِبِه المرأُة العجوُز، حتَّى وصَلْت إلى اْلمنزِل قبَل ُحُلوِل الظَّالِم
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   السَّماُء َسَتَقُع-7
  

رٍة،              وِب تحَت شجرِة جوٍز آبي تقُط بعَض الحب ُة تل ِت الدَّجاج اِم، آان  في يوٍم من األي
! ... يا أنا !... ا أنا ي: "فسقطْت ثمرُة جوٍز على رأِسها، عندئٍذ قالِت الدَّجاجُة لنفِسها        

  ."الُبدَّ أنَّ السماَء ستقُع، وِمَن الواجِب إخباُر الملِك باألمِر
ذي                  دِّيَك ال ِق صادفِت ال سماَء ستقُع، و في الطري سارِت الدجاجُة ِلتخبَر الملَك أنَّ ال

  :سألها
   إلى أين أنِت ذاهبٌة أيتها الدَّجاجُة؟-

  .لملَك أنَّ السماَء ستقُعإنَّـي ذاهبٌة ألخبَر ا: قالت الدجاجُة
  و هل يمكنني مرافقَتِك؟: قال الديُك

  .، طبعًاعًاطب: قالت الدجاجُة
  .اَء ستقُعمو هكذا سارت الدجاجُة والديُك معًا ليخبرا الملَك أنَّ الّس

  :و في الطريق إلى الملِك صادفا البطَة فسألْتُهما
   إلى أين أنتما ذاهبان، أيها الديُك والدجاجُة؟-
  :اباأج
  . نـحُن ذاهباِن لُنخبَر الملَك أنَّ السماَء ستقُع-

  و هل يمكنني مرافقَتكما؟: قالت البطة
  .طبعًا طبعًا: قاال

سماَء ستقُع، وفي الطريق                    َك، أنَّ ال روا المل ُة لُيخب و سارِت الدجاجُة والديُك والبط
  :صادفوا اإلوزَة، فسألْتُهم

  والديك والبطة؟ إلى أين أنتم ذاهبون أيتها الدجاجُة -
  .إننا ذاهبون لنخبَر الملَك أنَّ السماَء ستقُع: قالوا

  و هل يمكنني مرافقَتكم؟: قالت اإلوزة
  .طبعًا طبعًا: قالوا
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سماء      روه أن ال ِك، ليخب ى المل ُة واإلوزُة إل ديُك والبط ُة وال ارِت الدجاج ذا س و هك
  :و في الطريق صادفوا الديَك الروميَّ فسأَلهم. ستقع

   أين أنتم ذاهبون أيـتها الدجاجُة والديُك والبطُة واإلوزُة؟ إلى_ 
  .نـحن ذاهبون لنخبَر الملك أن السماء ستقُع: قالوا

  و هل يمكنني أن أرافَقكم؟: قال الديك الرومي
  .طبعًا، طبعًا: قالوا

روه       ِك ليخب ى المل يُّ إل و هكذا سارِت الدجاجُة والديُك والبطُة واإلوزُة والديُك الروم
  :و في الطريِق صادفوا الثعلَب الماآَر فسألهم. أنَّ السماَء ستقُع

ة،                  - ل، والبطة الممتلئ ديك الجمي سمينُة، وال ا الدجاجة ال ون أيته  إلى أين أنتم ذاهب
  والديُك الرومي الكبير؟

  .نحن ذاهبون إلى الملِك آي نخبَره أن السماَء ستقُع: قالوا
اُل ُب المحت ال الثعل نَُّكم ت: ق ِأو لك ق الخط ـكم . سيرون في الطري دون أن أدلَّ هل تري

  .على الطريق المؤدية إلى قصر صديقي الملك
  .طبعًا طبعًا: قالوا

ديك الرومي، حتى وصلوا                  ديك والبطة واإلوزة وال فسار الثعلب تتبعه الدجاجة وال
  !إلى آهٍف مظلٍم، آان الكهُف بيَت الثعلِب الكذَّاِب بالطبع

صلوَن                 هيا اتب : قال الثعلب  ِك، ست صِر المل ى ق صرُة إل ُق المخت ا الطري عوني، من هن
  .بسرعٍة إذا تبعتموني، سأدخُل أوًال ثم تلحقوا بي

َف                    ه خل م قذف ه ث دخَل الثعلُب الكهَف المظلَم، ودخَل بعَده الديُك الرومي، فقطع رأَس
ها آِتِفه، ثم دخلت اإلوزة فقطع رأسها وقذفه خلف آتفه، ثم دخلت البطة فقطع رأسَ             

ديَك صاَح              ه، لكن ال وقذَفه خلَف آِتِفِه، ثم دخَل الدِّيُك فقطع رأَسُه ثم قذَفُه خلف آتِف
ِف    تدارت للخل داخِل، فاس ي ال ُع ف صيـبًة تق ُة أنَّ م ِت الدَّجاج ِه، فعرَف ِع رأِس ل َقْط قب
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ك أن     ر المل م تخب ا و ل ى بيته ى وصلت إل رآُض، حت رآُض وت رآُض وت ْت ت وراَح
  1!السماء ستقع

  

                                                 
ارئ بعض        : مالحظة لقراِء القصة ألوالدهم أو لألطفال 1 رددون مع الق ال ي يستحسن جعل األطف

ل   ررة بوضوح، مث ارات المتك ك     "العب و المل ًا نح يرها مع د س ور بع ماء الطي ًا و أس ًا، طبع طبع
  .فاشتراآهم في القراءة يدخل متعة أآبر لهم و فائدة قيمة
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   الكــَْنــُز-8
  

ٌح فقيٌر إلى السِّجِن، دوَن ُتهمٍة أو جريمٍة، سوى أنَُّه َلْم           ّالفي يوٍم مَن األياِم، ُأدخَل ف     
  .يدفْع ضراِئَب الحرِب ِلْلملِك

َن     ْن أي لحِة، وِم شراِء األس اِل، ل ًا للم اُج دوم رًا، ويحت رَب آثي ُب الح ُك ُيح اَن المل آ
  !ِل ضرائَب ُتفَرُض على الشَّعبيحصُل على الماِل؟ طبعًا من خال

  : الفقيُر لرجاِل الملِكفالُحقاَل ال
  !"َلْم َيـْبـَق لديَّ ماٌل ألدفَعُه للملِك، و َأنا أعجُب، في الحقيقِة، آيف أعيُش بفقري"

  :وساُقوُه إلى السِّجِن، و هم يقولون لكنَّ رجاَل الضَّرائِب سِخروا منه،
علوماٌت ُتفيُد أنَّ لديك آنزًا من الذهب، لم نعثْر عليه حتى           نحُن ال ُنصدُِّقَك، ولدينا م    "

ا              وٍم م ُده     . اآلَن بالرَّغِم من َبْحـِثنا الدَّقيِق في منزِلَك، لكنَّـنا سنجُده في ي دما نج و عن
  ".ُنخرُجَك من السِّجِن

َي يفكِّ    ٍه، وبق بٍب وجي ًا، و دوَن س سجَن مظلوم َل ال ه دخ رًا، ألنَّ الُح آثي ِزَن الَف ُر ح
  .بمصيبتِه وبأرِضِه، وبزوجِته التي ال تستطيُع بمفردها َحْرَث الحقوِل وزراعَتها
  :و هكذا مرَِّت األيَّاُم، و ذاَت صباٍح تلقَّى الفالُح رسالًة مْن زوجِتِه، آتَبْت فيها

  :زوجي العزيز
َر   نَّني قِلَقٌة جدًا بشأِن األرِض، فقد جاَء موعُد زراعِة البطاطس، و ال أستطي            إ" ُع حف

  "األرِض ِبُمفرِدي، ماذا أفعُل؟
  "؟ماذا تفعُل؟ ماذا تفعُل:"فكََّر الفالُح ِبُحزٍن و هو ُيَتْمِتُم

سِّجن،             دَأ   بعَد قليٍل مَن التَّفكيِر جاَءْتُه فكرٌة عظيمٌة، فابتسم، ونهَض من فراِش ال وب
  :يكِتُب جوابًا لزوجته يقوُل

  "الكْنـُز، وال تزرعي البطاطَس حتى ُأخبُرِكال تحرثي الحقوَل، أبدًا،آي ال يظهَر "
  .ثم أعطى الجواَب للحارِس، وطلَب منُه إرساَله لزوجِته

َدُؤْوا                 ِة، فب قرَأ ُحرَّاُس السِّجِن جواَب الَفالَِّح و آاُنوا قد قَرُؤْوا من قبُل رسالَة الزوج
  :يفكِّروَن، ويتناقشون
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  :قال أحُد الحرَّاِس
  .اعتقدنا، لديِه آنٌز فعًال ياَلُه من غنيٍّ، آما -

  :قاَل حارٌس آخُر
  ! لكنَّه لم ُيحدِّْد مكاَن الَكْنـِز، و في أيِّ حقٍل من الحقوِل ُيخِفيِه-

  :قاَل حارٌس ثالٌث
  . ال توجُد مشكلٌة، سنحفُر آلَّ الحقوِل بحثًا عن الكنِز-

  :يهابعد أسبوعين، تلقَّى الفالُح السَّجيُن رسالًة من زوجِتِه، تقوُل ف
ٌب،  " ضِحٌك، وغري يٌء م دَث ش د ح ُز، فق َي العزي ا زوج ك ي ُب ل اذا أآت الل  م خ

َع                      روا جمي اوُل، فحف م المع اِل، و معه دٌد من الرِّج اَء ع األسبوعيِن الماضِيَيِن، إذ ج
المِ      وِط الظَّ ى هب ِر و حت ُذ الفج روَن من انوا يحف د آ ول، لق انوا   . الحق م آ دَّ أنَّه ال ب

  "؟ذا ما حدث بالفعِل، و اآلن ماذا أفعُليبحثون عن شيٍء ما، ه
ِب        اٍء أو تع ا، دوَن عن وِل جميعه ُر الحق ابتسَم الفالُح الذآيُّ لنجاِح خطِتِه، فقد تم حف

  :منُه، فأخَذ ورقَة، و آتَب لزوجِتِه رسالًة قصيرًة قال فيها
 !"اآلَن ُيمِكُنِك زراعَة البطاطِس"
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  "آعكة" الولُد -9
  

ُه              في يوٍم مَن األيَّ    اِم، آاَن يعيُش رجٌل قصيٌر ِجدًَّا ِجدًَّا ِجدًَّا، و آاَنْت تعيُش َمَعُه زوجُت
  .القصيرُة ِجدًَّا ِجدًَّا ِجدًَّا

رًا                       اَل آثي ُب األطف دًا ُتِح دًا ج و لم يكْن لديِهما أبناٌء، و بما أنَّ المرأَة القصيرَة ِجدًا ج
  .فطيِر الَكعِكجدًا جدًا جدًا، صمََّمْت أْن يكوَن لها ولٌد من 

َ َأْزَراَرًا مَن   1فصَنَعْت فطيرَة ُخْبٍز دائريَة الشَّكِل، َوَرَسَمْت عليها ِمْعَطَفًا ِمَن الشُّوآوال         
َرز                 َن الَك ًا م ِب، و َفَم َن الزَِّبْي ْيِن ِم َعْتَها في       2األرز المطبوِخ الُمَلوَِّن، َو َعْيَن مَّ وَض ِ، ُث

  :الفطيرِة، وتقوُل ِلَنْفِسَهاالُفْرِن، وبدَأْت تنَتِظُر ُنْضَج 
َن                   " ٌد م ديَّ ول صبُح ل ِك، سي َسُيْصِبُح َلَديَّ ولٌد مَن الَكْعِك، سيصبُح لديَّ ولٌد من الكع

َز                   ." الكعِك ِك، َو َقَف َن الكع و َبْعَد َقِليٍل ُفِتَح باُب الُفرِن مَن الداخِل، و َخَرَج ِمْنُه َوَلٌد ِم
  .صيِف، ُثمَّ إلى الشَّارِعإلى األرِض، ُثمَّ خرَج إلى الرَّ

ُه       رآَض الرَّجُل القصيُر جدًا جدًا جدًا خْلَفُه، و لَمْ يستِطِع اإلمساَك ِبِه، و رآَضْت خْلَف
اَن سريعًا                    ه آ ِه، ألنَّ أيضًا المرأُة القصيرُة جدًا جدًا جدًا، و َلْم تستِطْع أيضًا اللَّحاَق ِب

  .جدًا جدًا جدًا
  :بتعُد عنُهما بأعلى صوِتِهصرَخ الولُد آعكَة و هو ي

  "!، لْن َتْلَحَقا بي، فَأنا أسرُع ِمْنُكَما!، أسِرعا َقْدَر اسِتطاَعِتُكما!أسِرعا"
  .وتوارى الولُد آعكَة عن نظَرْيِهَما في الشَّوارِع اْلُملَتفَِّة، حتى خرَج من البلدِة

ه      ت ل ى، فقال رًة ترع َة بق ُد آعك ادَف الول وِل ص يَن الحق ْف أيُّ:"ب َة  ِق ُد آعك ا الول ه
  "!ألُآَلَك

دًا                 :"قاَل الولُد آعكةَ   صيرًة ج رأًة ق دًا، وسبقُت ام دًا ج لقد سبْقُت رجًال قصيرًا جدًا ج
  ."جدًا جدًا، وأستطيُع أْن أسِبَقِك أيَُّتَها البقرُة الكبيرُة جدًا جدًا جدًا

                                                 
في بعض البلدان العربية ألن الكلمة أجنبية في " والشوآوالتهالشوآوالده، " وتسمى آذلك  1

  األصل
 الكرز شجري، من الفواآه الحلوة اللذيذة، ثماره آروية صغيرة بقدر حبة الحمص حمراء أو  2

مائلة للسواد، تؤآل دون تحضير آما المشمش أو التفاح و آذا يمكن صنع العصائر و المربيات 
  منها
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  .رآَضْت البقَرُة َفَلْم ُتْدِرْآُه، فترَآْتُه يذهُب بعيدًا
ُه الِحصانُ                  َتَدْح اَل ل صانًا، فق رٍة، فصادَف ِح سرعٍة آبي َة ب ُد آعك ا    :"َرَج الول ْف أيُّه ِق

  "!الولُد آعكَة ألُآَلَك
  :لِكنَّ الولَد آعكَة ضِحَك وقاَل

لقد سبْقُت رجًال قصيرًا جدًا جدًا جدًا، وسبْقُت امرأًة قصيرًة جدًا جدًا جدًا، وسبْقُت              "
  ".ستطيُع أْن أسِبَقَك أيُّها الحصاُن الرَّشيُق جدًا جدًا جدًابقرًة آبيرًة جدًا جدًا جدًا، وأ

رآَض الحَصاُن خْلَفُه قليًال فلْم يستِطِع القْبَض عليِه، فترَآُه يدوُر حوَل نفِسِه، و هو          
دبابيرُ                     ه ال ْت ل َبٍة فقاَل ابيٍر غاِض َش دب أًة صادَف ُع ْف  :"َيمضي بين الحقوِل، و فج ِق

  "!ُآَلَكأيُّها الولُد آعكَة لنأ
  :ضِحَك الولُد آعكَة وقاَل

سبقُت  و لقد سبْقُت رجًال قصيرًا جدًا جدًا جدًا، وسبْقُت امرأًة قصيرًة جدًا جدًا جدًا،            "
ِبَقُكْم     بقرًة آبيرًة جدًا جدًا جدًا، وسبقُت حصانًا رشيقًا جدًا جدًا جدًا،           وأستطيُع أْن أس

  ".أيُُّتها الدَّبابيُر الكثيرُة جدًا جدًا جدًا
  .و رآَض الولُد آعكَة دائرًا حوَل نفِسِه، وطارِت الدَّبابيُر َخْلَفُه، فلْم تدرْآُه، فترَآْتُه

ِسهِ                  اَل لنف دًا، وق دًا ج دًا ج رورًا ج َة مغ اِت      :"و هكذا صاَر الولُد آعك ا أسرُع الكائن أن
ه      "ُآلِّها ا سبقتُ  :"، لذلَك عندما صادَف الثَّعلَب النَّائَم أيَقَظُه وقاَل ل صيَر   أن َل الق  الرج

دًا،         دًا ج دًا ج رَة ج رَة الكبي دًا، والبق دًا ج دًا ج صيرَة ج رأَة الق دًا، والم دًا ج دًا ج ج
تطيُع أْن      دًا، وأس دًا ج دًا ج رَة ج دَّبابيَر الكثي دًا، وال دًا ج دًا ج يَق ج صاَن الرَّش والح

  ."أسِبَقَك أنَت أيضًا أيها الثعلُب الماآُر جدًا جدًا جدًا
  ."اذهْب بعيدًا عنِّي، َأنا ال أريُد أْن أُآَلَك:"علَب الخبيَث، قاَل له ِبَمْكٍر وذآاٍءلِكنَّ الثَّ

ُه          اَزُه، لِكنَّ ستطيُع اجتي دًا، ال ي نظَر الولُد آعكَة أماَمُه، فرأى َنهرًا عريضًا جدًا جدًا ج
  :فقاَل له الثَّعلُب. َلْم َيُقْل شيئًا

  ."َك النَّهَرتعاَل َأْحِمُلَك على ظهِري وأعُبُر ِب"
  :قفَز الولُد آعكَة على ظهِر الثَّعلِب، فسَبَح ِبِه الثَّعلُب قليًال، ُثمَّ قاَل

  ."إذا َبِقْيَت على ظْهِرَي ستْغَرُق، هيَّا اقتِرْب إلى َآِتِفي"
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  "إذا َبِقْيَت على َآِتِفي سوَف تغرُق، هيَّا اْقِفْز إلى َأْنِفَي:"وسَبَح قليًال، ُثمَّ قاَل
  . الولُد آعكَة إلى أْنِف الثعلِبفقفَز

ُد     اَل الول ِه، فق ُب بفِم َسَكُه الثَّعل ِر، أم رى للنَّه ضِّفَِّة اُألخ ى ال ال إل َدما َوَص و عن
الَ      " َذَهَب ِنْصِفي :"و بعَد دقيَقٍة، قال    ."َذَهَب ِرْبِعي :"آعكَة يِن، ق َد دقيَقَت َب  :"و بع َذَه

ُه             ، و بعَد ثالِث دقاِئقَ    "َثالَثُة َأْرَباِعي  َب أآَل اذا؟ ألنَّ الثَّْعل َلْم َيُقِل الولُد آعكَة شيئًا، لم
  !"َآْم ُأِحبُّ أآَل الَمْغُروِرْيَن:"ُآلَُّه و هو يقول لنفسه
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   َسِمْيٌر َو َأْصِدَقْاُؤُه-10
  

ُمُه سميرٌ            ًى، اْس اَك فت اَن هن اِم، آ ِشي،     . في يوٍم مَن اَأليَّ خرَج سميٌر ذاَت صباٍح َيم
صاَدَف ِق ةً  ف ُة قائل ُه الِقطَّ ًة، َحيَّْت ًة جميل َت    :"طَّ َن أن ى أي ميُر، إل ا س ِر ي باُح الخي ص
  "ذاهٌب؟

  ."إنَِّني ذاهٌب ُألَفتَِّش عن مستقبلي:"قاَل سميٌر
  "هْل أستطيُع ُمَراَفَقَتَك؟:"سألِت الِقطَُّة
  !"نعم، إذا رِغْبِت بذلك:"أجاَب سميٌر

  :حيَّاُهَما الكلُب الوفيُّ وقاَل. الكلَب الوِفيَّساَر سميٌر والِقطَُّة قليًال فصادَفا 
  صباُح الخيِر، إلى أيَن أنُتَما ذاهباِن؟

  :قاَل سميٌر
  .إنَّنا ذاهبان ُنَفتُِّش عن حظَِّنا

 :سأَل الكلُب
  هْل أستطيُع ُمراَفَقَتُكَما؟

 :أجاَب سميٌر
 .بالتَّأِآْيِد، ُيْمِكُنَك ُمراَفَقَتَنا
  . والكلُبو ساَر سميٌر والِقطَُّة

 :بعد قليٍل صاَدُفْوا البقَرَة الَحُلْوَب، فقاَلْت
  صباُح الخيِر، إلى أيَن َأْنُتْم َذاِهُبْوَن؟

 :قاَل سميٌر
  .َنْحُن ذاِهُبْوَن ُنَفتُِّش عن حظَِّنا

 :سأَلِت الَبَقَرُة الَحُلْوُب
  َهْل ُيْمِكُنِني ُمرافَقَتُكم؟

 :أجاَب سميٌر
 . مرافَقَتَناِبالتَّأِآيِد، ُيْمِكُنِك
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  .و ساَر سميٌر والِقطَُّة والكلُب والبقرُة
  :ِ اَألْشَقِر فقاَلْت1و بعَد قليٍل صادُفوا الَعْنَزَة ذاَت الُعْثُنون
  صباُح الخيِر، إلى أيَن أنُتم ذاهبوَن؟

 :قاَل سميٌر
 .نحُن ذاهبوَن ُنفتُِّش عن حظنا

  :سأَلِت العْنزُة ذاُت الُعْثُنوِن األْشَقِر
  يمكُنِني مرافقَتكم؟هْل 

 :قاَل سميٌر
 .بالتَّأآيد، يمكنِك مرافقَتنا

  .و ساَر سميٌر والقطَُّة والكلُب الوفيُّ والبقرُة الحلوُب والعنزُة ذات الُعْثُنوِن األْشَقِر
 :و بعد قليٍل، صادفوا الدِّيَك يصيُح على ُغصِن شجرٍة، فقال

  صباُح الخيِر، إلى أيَن أنُتم ذاِهبوَن؟
  :ميٌرقال س

 . نحُن ذاهبوَن نفتُِّش عن حظنا-
 :سأل الدِّيُك

  هل يمكنني مرافقَتكم؟
 :أجاَب سميٌر
 .يمكنك مرافقتنا بالتَّأآيِد،

بَط  اُروا، وساُروا، وه دِّيُك، وس زُة وال رُة والعن ُب والبق ُة والكل اَر سميٌر والِقطَّ و س
 مْنزًال، يظهُر بصيٌص من  الظَّالُم، فأسرُعوا، وساروا، وساروا إلى أْن وجُدوا أخيراً 

  :النُّوِر من نوافِذِه ِبُخُفْوٍت، ألنَّ ستائَرُه آانت سميكًة جدًا، فقاَل سميٌر
  .ال تتكلموا، وال تتحادثوا، وال ُتحدثوا ضجيجًا، ريَثما أستطلُع البيَت

  !وذهَب سميٌر على َأْطَراِف أصاِبِع قدَمْيِه تجاه البيِت، ونظَر من النَّافذِة

                                                 
شعيرات طوال تحت حنك : نابت على الذقن وتحته سفًال، العثنون أيضًاالشعر ال:  العثنون 1

  البعير 
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 )علموَن ماذا شاهَد سميٌر؟هل ت(
  !شاهَد سميٌر بعَض الرِّجاِل جالسين حوَل الطَّاولِة، َيِعدُّْوَن آمِّيًَّة آبيرًة مَن النُّقوِد

َن                      اُل م ٍة، سيهَرُب الرِّج ُذوَها بِدقَّ ًة، إذا نفَّ ْم ِخطَّ عاَد سميٌر إلى أصدقْاِئِه، وشرَح له
  .اَع هنا في البيِت البعيِد، لعدِّ النُّقوِدالبيِت، ألنَّهم ُلُصْوٌص، اعتاُدوا االجتم

  :قاَل سميٌر
دُّ   ة     :"عندما أُع ان، ثالث ِدُثوَن          "واحد، اثن أْقوى استطاَعِتكم، وُتح وَن أصواَتُكم ب ترفُع
  "!ضجًَّة عاليًة

 ."واحد، إثنان، ثالثة:"بعَد قليٍل، قاَل سميٌر
  .مياو   مياو   وميا: فبدأِت الِقطَُّة َتُمْوُء مواًء حادًا، بأعلى صوتها

  .عاووو عاووو    عاووو  :وبدأ الكلُب َيْنَبُح ِنَباَحًا، بَأعلى صوته
  .خااااء خااااء    وبدأِت الَبَقَرُة تخوُر ُخواَرًا، بَأعلى صوتها، خااااء 

  .ثااااء ثااااء  ثااااء : بأعلى صوتها وبدأِت العنزُة َتْثُغو ُثغاًء،
  .آوآوآيك  آيك   آوآو   آيك   آوآو : بأعلى صوِتِهوبدَأ الدِّيُك يصيُح صياحًا، 

زِل    ن المن وا م صوَص، فهرُب ِت اللُّ ًة، أرعَب جًَّة عظيم ُع َض َدَث الجمي ذلك أح و ب
  .بسرعٍة

  .بعد ذلك، دخَل سميٌر وأصدقاؤه إلى المْنزِل، وناُموا نومًا هاِنَئًا
  .ناَمِت الِقطَُّة على الُكرسيِّ الهزَّاِز

اني،                   وناَم الكلُب ت   ابِق الثَّ ى الطَّ َؤدِّي إل سُّلَِّم اْلُم ى ال زُة أعل ِت العن ِة، وناَم حَت الطَّاول
  .ِ، حيث الرُّطوبُة و االتَِّساُع1وناَمِت البقرُة في ُغرَفِة المؤوَنة
  .أمَّا سميٌر، فأطَفَأ الضَّوَء، وذهَب إلى الَفراِش وناَم وناَم الدِّيُك على سطِح المنزِل،

َل                 وخالَل دقائقَ  ْن قب ِه، ولك ودَة إلي رََّر اللُّصوُص الع ، صاَر البيُت مظلمًا، وهاِدَئًا، فق
  .ذلك أرَسُلوا أحَدُهم، ليسَتْطِلَع البيَت، وُيَطْمِئَنُهْم

                                                 
أقواتهم صيفًا        1 اس ب ا الن ا يحتفظ فيه  و غرفة المؤونة حجرة غالبًا ما تكون أسفل المنزل لبرودته

  الستهالآها شتاء،و قد استغنى عنها اآلن آثيرون و استبدلوها بالثالجات و المجمدات



 47

ط، إذ    َدِة فق ٍة واح َت ِلدقيق َل البي تطاَعِتِه، ودخ ْدَر اس ٍة، ق ُدْوٍء، وِخفَّ صُّ ِبه َب اللِّ ذه
  :و هو يْلَهُث بصُعوَبٍة، وقاَل لرفاِقِه فًا،غاَدَرُه ِبِسرعِة البرِق خائ

  .إنَّه مكاٌن ُمْرِعٌب جدًا!  ال ترِسُلوني ثانيًة إلى هناك-
  :سأَلُه أحُدُهم

   هْل جلْسَت على الُكرسيِّ الهزَّاِز؟-
  :أجاَب

سنانيرَ             -  1 نعم، حاوْلُت الجلوَس على الُكرْسيِّ الهزَّاِز، لِكنَّ امرأًة عجوزًا وخزْتني ب
  .وِفالصُّ

  !)في الحقيقة، ال توجُد امرأٌة عجوٌز، بل آاَنِت القطَُّة( 
  :وسأَله ِلصٌّ آخُر

   و هِل اقترْبَت من الطَّاوَلِة؟-
  :أجاَب

  نعم، اقترْبُت مَن الطَّاولِة، ونظرُت في الظَّالم تحَتها، هل تعرفوَن ماذا وجْدُت؟
 :قالوا بصوٍت واحٍد

  ماذا وجْدَت؟
  :أجاَب

  .الحادَِّة  عجوزًا، يحاوُل ِإمساآي بَكمَّاَشِتِه وجْدُت رجًال-
  !)في الحقيقة، لم يكْن رجًال عجوزًا، بل آاَن الكلُب(

  :وسأَل ِلصٌّ ثالٌث
   أَلْم تصعْد إلى الدرِج؟-

  :أجاَب
احرٌة   رأٌة س رَبْتِني ام َدما ض اني، عن دَّوِر الثَّ ى ال سَّالِلَم، إل اعدًا ال ُت ص ْم، آْن نع

  .، فوجْدُت نفسي َمْرِميًَّا، عنَد أسفِل الدَّرِجِبِمْكَنَسِتَها
                                                 

نارة حديدة معقوفة الرأس لصيد السمك، و منها الصغيرة ال يتعدى طول  السنارة و الص 1
أو الستائر و غيرها من الخيطان أو الحرير، ) للمسلمين(واحدتها شبرًا تحاك بها قبعات الرأس 

  رو جمعها سنا ني. ومنها أطول قليًال دون عقفة و تستخدم لحياآة المالبس الصوفية يدويًا
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 )في الحقيقِة، ال يوجُد ساحرٌة، بل آاَنِت العنزُة(
 :وقاَل له لٌص آخرُ سائًال

   ِلَم َلْم َتْذهْب إلى ُغرفِة المؤوَنِة، لُتحِضَر لنا بعَض األشياِء؟-
  :قال

ِسُر الَحطَ        - ًال، يك ْدُت رج ِة، فوج ة المؤون ْضُت نحو غرف ي    رآ دما رآن ا، وعن َب فيه
  .ضربني على رأسي بالفأِس

 )في الحقيقِة، لم يكن رجًال، بِل البقرُة( 
  :فسأَلُه الجميُع 

  و ماذا فعلَت إذن؟
 :فأجاَب و هو يبكي

ول                 - ٍل يق سَّطِح صوَت رج ة ال ذا    :" األغرُب من هذا آلَّه، سمْعُت من ناحي ُذُفوا به اق
  .ْفُت وَنَزْلُت، وأسرْعُت إليكمفخ، "اللِِّص لي، اقذفوا بهذا اللص لي

 )في الحقيقة، لم يكْن على السَّطِح رجٌل، بل آان الدِّيُك(
ه سميٌر وأصدقاؤه                     َي في د، وبق ى األب ادُروه إل زل فغ خاَف اللصوُص من دخوِل المن

  .يعيشون ما طاب لهم العيَش فيه
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   السَّمكُة و الخاَتُم الذَّهبيُّ-11
  

سِّيُد        في يوٍم مَن األياِم، آان    ذا ال اَن ه دًا، وآ يُّ ج يِّ سيٌِّد غن  يعيُش في الشَّماِل الغرب
  .1ِساحرًا يعرُف ُمستقبَل النَّاس

رَأ     ستقبِل، وق ِب الم ي ُآُت سَّيُِّد ف َر ال ِر، نظ ن الُعم شرَة م َة ع ُه الرَّابع َغ ابُن دما بل عن
هِ  ستقبَل ابِن دًا، ُولِ    ،م رٍة ج اٍة فقي ْن فت يتزوَُّج م ه س ِرَف أنَّ دِة   وع ي البل وِّ ف َدْت للتَّ

ا       دوا قبَله ريَن، وِل سُة أوالٍد آخ ِدها خم ضًا، أنَّ لوال رَف أي اورِة، وع َب . المج فرِآ
َدُه                        ر حتى وج ِل الفقي زِل الرَّج تَّش عن من اورِة وف دِة المج ى البل َه إل حصاَنُه، وتوجَّ

رُ       دموَع تنهم ديِم، و ال ِه الق اَم مْنزِل ٍك، أم ى ُآرسيِّ متهال ُس عل ِه من   يجل ى خدَّي  عل
  .الُحزِن

ابَ   ِه، فأج بِب ُبكاِئ ن س سَّيُِّد ع أله ال ِد   :"س ُت بالول وَم ُرِزْق سُة أوالٍد، و الي ديَّ خم ل
دبَُّر ثمن                    َف أت ٌر، ال أعرُف آي السَّادِس، إنَّها بنٌت، و ِوالدُتها سبُب بكائي، ألنَّني فقي

  !خبٍز يُسدُّ أفواَهُهم الجائعَة
  :ال السيُِّد الَغِنيُّق
َك- ا      ، ال علي دَة، و أن َة الجدي ي الطِّفل دي، أعِطِن لُّ عن شكلُتك فالح ذه م ْت ه  إذا آان

  .سأهَتمُّ بأمِرها، و ال تفكِّْر فيها أبدًا
ا،        صَّغيرَة، وودََّعُهم ودَة ال اُه المول ِه، وأعط ضِلِه وآرم ى ف ُر عل كَرُه األُب الفقي ش

اًة        واالبتسامُة تعلو وجَهُه ظنًَّا مْنُه أنَّ ابن     يِّ حي سَّيِِّد الغن ذا ال زِل ه َتُه ستعيُش في من
  .سعيدًة

ي    ِه، و ف ـحَو بلدِت اَد حصاَنه ن صَّغيرِة، ق ِة ال ى الطِّفل يُّ عل سَّيُِّد الغن دما حصَل ال عن
َر           دًا أنَّ النه بيِلِه، معتق ي س ضى ف ِه وم ا في ِر، فألقاه اذاِة النَّه اَر بمح ِق س الطَّري

وُت قب  يبتِلُعَها، وسوف تم ي   س اش الت ا القم نَّ ثياَبه ًة، لك سافًة طويل َع م َل أْن تقط
تلفُّها بإحكاٍم آانْت آالزَّورِق الذي يحميها من الماِء، ويمنعها مَن الغوِص، بل قاَدَها     
ى ضفٍَّة            اٍت تنمو عل ٍة، ونبات تيَّاُر النَّهِر على سطح ماِئِه، حتى عِلَقْت بأعشاٍب طويل
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ِه                قريبٍة من َبْيِت َصيَّاٍد، آا     يَس لَدْي ه ل ًا، ألنَّ ا سرورًا عظيم َن يصيُد السَّمَك، فُسرَّ ِبه
ٍة،                 أوالٌد، فحمَلَها بِرْفٍق،   ا أحسَن تربي ا، وربَّْته ْت ِبه ي اهتمَّ ِه، الَِّت وحناٍن إلى زوجِت

  .وعلََّمْتها فنوَن الطَّْبِخ، حتَّى صاَرْت شابًَّة شقراَء، ذهِبيََّة الشَّعِر، فاتنَة الجماِل
ى ضفاِف                في   أحِد األيَّاِم آان السَّيُِّد الغنيُّ مَع بعِض رجاِلِه، يقومون برحلِة صيٍد عل

رَب   زٍل ق ـحَو مْن وا ن شَّديِد، وتوجَُّه العطِش ال شَعُروا ب ارًَّا ف ُس ح اَن الطَّق ِر، وآ النَّه
اِل، في الخامسِة عشرَ                 من   النَّهِر، ليشرُبوا الماَء، من يِد صبيٍَّة حسناَء رائعَة الجم

  .ُعُمِرها
ا األّخ  ًا بجماِله وا جميع ن   اُأعِجُب شِف ع ساحَر بالك سَّيَِّد ال الُبوا ال اِب، فط ِذ لأللب

  .مستقَبِلها، ومْن سيكوُن صاحُب الحظِّ السَّعيِد بالزَّواِج ِمْنها
ساحرُ    سَّيُِّد ال اَل ال ا          : ق ا الفت ِت أيَُّته ًا، و أن اَلوا قريب اُل، تع ا الرج دًا أيُّه ذا سهٌل ج ُة ه

  الحسناُء اقتربي، وأخبريني متى ُوِلْدِت؟
شَلني من                     :  الفتاة تقال ه انت وُل أنَّ اني يق ذي ربَّ ِت ال ذا البي ال أعرُف، لكنَّ صاحَب ه

  .النَّهِر قبَل خمَس عشرَة سنًة َمَضْت
صًة                       رهم ق َد أْن أخب ِه، بع اُة، فرحل برجاِل ذه الفت وُن ه عرَف السَّيُِّد في الحاِل من تك

  :ثمَّ عاَد وحيدًا، بعد يومين ليقوَل لها! ن مستقبِلهاملفقًة ع
ا ألخي في                      " ذه الرسالة، وأعِطه ذي ه ا الحسناُء، ُخ دًا مشرقًا، أيته سأصنُع لك غ

  ."القلعِة البحريَِّة، و هو سيهتمُّ بك طواَل حياِتِك
  :أخذِت الفتاُة الرسالَة وقالت للسيد

  ."القلعِة البحريِةشكرًا لك يا سيدي، سأذهُب غدًا ألخيَك في "
  
  :و اآلن لنقرأ ماذا آتب في الرسالة(

  :أخي العزيز
  !ُخِذ الفتاَة حاملَة الرسالِة، واقُتْلَها في الحاِل

  )أخوَك المخلُص
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ِة              في اليوِم التَّالي،   ِة البحري ى القلع حمَلِت الفتاُة المسكينُة رسالَة موِتها وانطلقت إل
اَم             البعيدِة، دون أْن تقرأ ما فيها، و         صغيرِة لتن ادِق ال ِد الفن في الطريق نزَلْت في أح

  .الليل، ثم ِلُتَتابَع طريَقها صباحًا إلى القلعِة
ًة،     اُة ناِئم ْت الفت ا آاَن ل، و بينم صِف اللَّي د منت ا    عن صوِص ُغرَفَته ُض اللُّ َل بع دخ

فتاٌة فقيرٌة،  لسرقِتها، وبعد تفتيِش مالبِسها لم يعُثروا على نقوٍد آثيرٍة، فعرُفوا أنَّها            
م همسَ        ا، ث صابِة، فقرَأه يِم الِع ا  :"آان في جيٍب لها رسالٌة واحدٌة شدَِّت انتباَه زع ي

  :ثم أخَذ قلمًا و ورقًة، وآتَب رسالًة بديلًة جاء فيها!" للفتاِة المسكينِة
  :أخي العزيز( 

  !خْذ حاملَة الرسالِة، وزوِّْجَها من ابني حاًال
  )أخوَك المخلُص

زاُل   ،رسالَة الجديدَة مكاَن الرسالِة األولى    ثم وضَع ال   ا ت  وغادَر مع رجاِلِه، والفتاُة م
  .نائمًة، ألنَّها آاَنِت متعبًة جدًا، بسببِ مشقَِّة السَّيِر الطَّويِل على قدمْيها

يُش                    يِّ يع سيِد الغن ُن ال ان اب ِة، وآ آان األُخ فارسًا مسؤوًال عن حمايِة القلعِة البحري
  .حريِة عنَد عمِّه في تلك الفترِة من الزمِنفي القلعِة الب

ِب   َد مغي رَة بع رِس مباش ِة الع ة حفل دَم إلقام َر الخ الَة، أم اُة الرِّس ُه الفت دما أعَطْت بع
ا              الشَّمِس، ألنه أٌخ مطيٌع، فُأقيَم ِعرٌس بهيٌج، وتزوََّج الشَّاُب الَفَتاَة، وأحبَّ ُآلٌّ منهم

  .اآلخَر حبًا جمًَّا
وِم ال ي الي د     ف ُه، و ق رِة أماَم اِة الفقي وجئ بالفت ِة، فف ى القلع سَّيُِّد إل ضَر ال الي، ح تَّ

اِة                     َب من الفت دًا، وطل رٍة سيَِّئٍة ج ِذ فك أصبَحْت زوجًة حقيقيًة البنه، فصمََّم على تنفي
  .المسكينِة مرافَقَتُه في ُنزهٍة، إلى الجبِل المِطلِّ على البحِر، قرَب الهاويِة السَّحيقِة

ذراَعْيَها                    عنَدم دًا، فأمسَك ب َر أح ْم ي ِه، فل َر حواَلْي صَّْخِريِّ نظ ا وصال حافََّة الَجرِف ال
ه،                    ُل إلي ي، وتتوسَّ ِه، و هي تبك شبََّثْت بثياِب محاوًال رْمَيها في البحِر العميِق، لكنَّها ت

  :آي يتُرَآها تعيُش، وقاَلْت له
اتي،      " ك      أرجوَك يا سيدي، لم أفعْل شيئًا سيئًا في حي ًة ل ا وأصبُح خادم اترْآني َأْحَي

  !"والبِنَك
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َر                مَّ فكَّ دًا، ث ا أب ُه وجَهَه ا أْن ال ُتِرَي َب مْنه ل طل ِر، ب ترَآَها السَّيُِّد، وَلْم ُيْلِقَها في البح
ِك  :"قليًال، وخلَع خاَتَمُه الذََّهِبيَّ ِمْن ُبْنُصِرِه، وقذَفُه في الَيمِّ، وهو يقولُ        ال ُتِرِنْي وجَه

  !"ذا استطعِت الحصوَل على هذا الخاتِم من البحرإال إ
فرحَلْت الفتاُة و هي تبكي حظَّها، ومَشْت، ال تدري إلى أيَن تذهُب، حتى وصَلْت إلى               

فأرسُلوها إلى  . ِحْصٍن منيٍع، طلَبْت فيِه العمَل خادمًة مقاِبَل أْن يترُآْوَها تعيُش لديهم          
  .لطَّبِخ اللَّذيِذالمطبِخ بعد أْن اآتشُفوا موهَبَتها في ا

ى       صِن عل ِر الح دعوِة آم ًة ل صِن تلبي ى الُح ُه إل سَّيُِّد وابُن ضَر ال اِم، ح ِد األيَّ ي أح ف
ا                   دبُِّر له سَّيُِّد، وي ا ال يال يراه ُل آ الغداِء، شاهَدْتُهُم الفتاُة، فخاَفْت، واحتاَرْت ماذا تفع

  .، ألنَّه لْن ُيفكَِّر في الدُّخوِل ِفيِهمكيدًة جديدًة يقتُلَها فيها؛ فقرََّرِت البقاَء في المطبِخ
صِن          آاَن عليها أْن ُتَنظَِّف السَّمكَة الكبيرَة، وتجعَل منها وليمًة آبيرًة شهيًَّة آلمِر الِح
سََّمَكِة،       ِن ال ي َبْط اٍس ف شيٍء ق ْت ب سَّمكَة ُفوِجَئ ُف ال ْت ُتَنظِّ ا آاَن يوِفِه، و بينم وض

اُه في            انتزَعْتُه وآاَدْت أن تصرَخ من       ذي ألق ذََّهِبيَّ، ال سَّيِِّد ال اتَم ال الفرِح، لقد آاَن خ
ا؛  اتُم مَعه ا إال و الخ دُم ُرْؤَيِته و ع ستحيًال، و ه ُه م شيٍء ظنَّ ذََّرَها ب ِر، وح البح

  .فصمََّمْت أْن تكوَن السَّمكُة ألذَّ َسمكٍة يتناولُها السَّيُِّد وابُنه الذي آان زوَجها
ضَِّة،             عنَدما انتَهْت من طهيِ    ٍر من الف  السَّمكِة أخَذَها الخدُم، وقدَُّموها على طبٍق آبي

  . ُتزيُِّنُه المقبِّالُت اللَّذيذُة، التي أحاطت بالسمكَة مْن آلِّ جانٍب
ذَّ                       مكًة َأَل َذوَُّقوا َس ْم َيَت ْم َل َنَهٍم شديٍد، ألنَُّه َأآُلْوا ِب َذِة، ف سَّمكِة اللَّذي ُأعِجَب الضُّيوُف بال

  "مْن طبَخ السَّمكَة اللذيذَة؟:"َيَب من هِذِه السمكِة، فسأَل السَّيُِّد آمَر الُحصِنَوَأْط
ِت                "لْسُت أدري ":أجاَب آِمُر الِحْصنِ   ِة، التي َطَه دِم إرساَل الطَّاهي َب من الخ ، ُثمَّ طل

تصعَد إَلْيِهم في   فَنزَل الخدُم، وأخبُرْوا الفتاَة أنَّ السَّيَِّد وُضُيْوَفُه يريدوَن أْن          . السَّمكَة
  ."الصَّالِة الُعليا، حيُث يتناوُلوَن الطَّعاَم

ارَتَدِت الفتاُة أجمَل مالبِسها، ووضَعْت الخاتَم في إصبِعها الُوسطى، ألنَُّه آاَن واسعًا            
  .على ُبْنُصِرَها، ُثمَّ صعَدْت ِإلى الصَّالِة

ٌة، سِّنِّ وجميل ِة، فهي صغيرُة ال ضُّيوُف بالطَّاهي وجئ ال رًة، أو ف رأًة آبي َسِت ام  ولي
  .عجوزًا آما توقَُّعوا
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ْم  ا َل ضِرَبها، لكنَّه َضَبًا شديدًا، و أراَد أْن ي ِضَب غ ورًا، وَغ ا ف ْد عِرَفه سَّيُِّد فق ا ال أمَّ
ضَعُه                   ْن إصَبِعها، وت اَتَم م بطٍء الخ َزُع ب ْت، و هي َتْن ِل اقتَرَب َتَخْف ِمْنُه هِذِه المرََّة، ب

  .أماَمُهعلى الطَّاولِة 
ُن       وٌم، ال ُيْمك دَر محت ِه، وأنَّ الق فوجئ السَّيُِّد بالخاتِم أماَمُه، وقْد تَأآََّد أنَُّه خاَتُمُه بعيِن

عَ        ى           :"أْن ُيغيَِّرُه، فانتَصَب واقفًا و خاطَب الجمي وَب عل سَّادُة أنَّ المكت ا ال صحيٌح أيُّه
َر      ، وطلَب مَن الفتاِة ا    ."الجبيِن يجْب أْن تراُه العينُ     لجلوَس مَعُهم على المائدِة، وأخب

ا           الجميَع قصََّتَها، وأنَّها  في الواقع زوجُة ولِدِه، ُثمَّ أخَذها مَعُهم، وعاَشْت مع زوِجه
 .الشَّابِّ بسعادٍة وحبِّ

  


