
 

فإَذا جاَع بحَث عْن .. كاَن أشعُب ذاَت يوٍم جائعًا ، وكاَن ُيحبُّ التطّفَل على الّناِس ليحصَل على طعاِمِو 
 .. رجٍل يحتاُل عليِو لُيطِعَمُو 

وفي َذلَك اليوِم رأى أشعُب جماعًة مَن الّرجاِل يسيروَن بنظاٍم وخلفُهْم فرساٌن يقودونَ ُهْم إلى جهٍة غيِر معُلومٍة 
 .. 

وال شّك أنّها وليمٌة  .. مَن المؤّكِد أّن ىؤالِء الّرجاِل َمْدعّووَن لوليمٍة : فّكَر أشعُب في شأنٍٍهْم وقاَل في نَ ْفسِو 
 ..  فأنَا جائٌع لْم أتناوْل أّي طعاٍم اليوم.. ال بُّد أْن ألحَق بِهْم .. وطاَب مَن الطعاِم والفاِكهِة  كبيرٌة فيَها َما لذّ 

 وأسرَع أشعُب فدخَل بينُهْم ومشى معُهْم وُىَو ال يعرُف أيَن ُىْم ذاىُبون ؟ 



إنُّو قصُر .. يَا سالم : في نفسوِ وبعَد قليٍل وصلوا إلى قصِر الوالي فاستأذَن الفرساُن ثُّم دخُلوا وأشعُب يقوُل 
 .. الوالي، وال بُّد أّن الوليمَة ستكوُن عامرًة باللحِم والفاكهِة اللذيذِة 

 ىْل أحضرُتْم جميَع الّسجناِء ؟ : وسمَع أشعُب صوَت الوالي وُىَو يقوُل 

اإلْعداِم فيهم ُىنا في ساحِة أحضرنَا جميَع الُمجرميَن لتنفيِذ ُحكِم .. نعْم يا موالي :  صرَخ أحُد الُفرسانِ 
 ..قصرَك كَما أَمْرت 

 .. ىَذا ال يُمكن .. ال ! إعدام؟! َماَذا ؟ مجرمون ؟: سمَع أشعُب ذلَك فساَل العرُق ِمْن جبينِو وقاَل في نْفسِو 

 إلى أيَن ؟ : ثُّم اراَد أْن ينسحَب ويرجَع ِمْن حيُث جاَء فاستوقفُو الحارُس قائالً لُو 

 .. ارجوَك افتْح لَي الباَب فلسُت ِمْن ىؤالِء المجرمين : قاَل أشعُب 

 .. ىيّا أيّها المخادع .. تعاَل معي إلى سّيدي الوالي .. أتظّن بأّنك قادٌر على ِخداعي : ضحَك الحارُس وقال

  ماَذا تريُد ؟: وقاَل لُو  وكاَن الوالي يعرُف أشعَب حّق المعرفِة، وعندَما رآُه أظهَر أنُّو ال يعرفُو

.. ال تضرْب عنقي فأنا لسُت واحدًا منُهْم صّدقني .. أرجوَك موالَي الوالي : فقاَل أشعُب وىو يطلُب العفوَ 
 ..أنَا أشعب .. وأنَت تعرفني 

 وَما الذي جاَء بَك معُهْم يا أشعب ؟ : قاَل الوالي 

أنّ ُهْم ذاىبوَن إلى وليمٍة فيها طعاٌم لذيٌذ فأحببُت أْن  وقْد رأيتُ ُهْم فظننتُ .. إنُّو الجوُع يا موالي :  قال أشعبُ 
 .. ولو كنُت أعرُف أنّ ُهْم ذاىبوَن إلى الموِت ما صحبتُ ُهْم أبداً .. أشاركُهم الطعاَم 

 .. فهَذا جزاُء المتطّفلين .. ال بُّد أْن تأُخَذ جزاءَك معُهْم  :قال الوالي 

 ! ىْل أنَت جادٌّ فيما تقوُل يا مْوالَي ؟:  وىو يقولُ ي الوالي فتَح أشعُب عينيِو الواسعتيِن وحملَق ف

 وىل تعرفني أحّب المزاَح يا أشعب ؟ : قاَل الوالي

إْن كاَن وال بّد يا موالي فال تضرْب عنقي، : قاَل أشعُب وىَو يشعُر بالحزِن الشديِد ألّن أمرُه قد انتهى 
 ..المكاِن واضرْب بطني ىَذا فُهَو الذي قاَدني إلى َىذا 



ولكْن ال تُعْد  ..عنَك  لقْد عفوتُ .. اسمْع يا أشعُب : ضحَك الوالي عنَدَما سمَع ذلَك ِمْن أشعَب وقاَل لو 
  ىل فهمت ؟.. لمثلَها مّرًة أخرى 

ولكْن أال .. الجوُع أىوُن بكثيٍر مْن قطِع الرأِس يا موالي : أشعُب وىَو يشعُر بالسروٍر لعفِو الوالي عنوُ قاَل 
 !!تريُد أْن تتناوَل طعاَم الغداِء يا موالي ؟

 قصص لألطفال كل يوم قصة
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