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فاحتة

… اْلَعِزيزاِت بَناتي … اْألَِعزَّاءَ أَبْناِئي

ُعنُْرصٍ َوأََهمُّ َوبَناٍت. بَننَِي ِمْن هللاُ يَْرُزُقها َوما َواِلَديِْن، ِمْن تَتَأَلَُّف اْألَُرسِ ُمْعَظُم
اْلباِل. َوراَحِة َوالطَُّمأِْنينَِة اْألَْمِن ِظالِل ِيف تَِعيَش أَْن ُهو َسعاَدتَها، ِة ِلْألُْرسَ يَْضَمُن
ُعْضٌو ِبأَنَُّه ِة اْألُْرسَ ِيف َفْرٍد ُكلُّ َشَعَر إذا إالَّ اْلغاِليَُة، فاُت الصِّ ِتْلَك تَتَواَفَر َوَلْن

ِة. اْألُْرسَ ِكياُن ُهَو: َجَسٍد، ِيف
ِلبَِقيَِّة يَُسبَِّب أَالَّ َعَىل األَُرسِة، ِيف َفْرٍد ُكلُّ سيَحِرص الَكِريم ُعوِر الشُّ ِبهذا

إَليِْه. يَْرتاُحوَن ال ما اْألَْفراِد
ِلَغرْيِِه َفْرٍد ُكلُّ ِفيها يُِحبُّ الَِّتي َرَجُة الدَّ ِهَي اْلَكِريَمِة اْلَحياِة ِمَن َدَرَجٍة أَْعَىل
راِبَطٌة ِبِهْم تَْرِبُطُه َمْن ُدوَن ءٍ ِبَيشْ يَْستَأِْثَر َفال ِلنَْفِسِه؛ يُِحبُّ ما ِة اْألُْرسَ أَْفراِد ِمْن

ُمْشَرتَكٌة.
َوماذا ِفيها، التَّفِكرِي إَِىل تَْدُعو حاَلٌة ُ تَنَْشأ ِحينَما َجِليٍّا ُعوُر الشُّ َهذا يْظَهُر

َمَعها؟ ُف التََّرصُّ يَُكوُن
أَيَِّة َحلُّ ْهِل السَّ ِمَن كاَن ِة، اْألُْرسَ أَْفراَد َوالتَّعاُوُن واْإلِْخالُص اْلُحبُّ َعمَّ إِذا

َحياِتها. ِيف ِة ِلْألُْرسَ تَْعِرُض ُمْشِكَلٍة
ُقْدَوًة يَُكوَن بأَْن َجِديٍر ِلذَِلَك، ِمثاٍل َعَىل تَطَِّلُعوا ِلَكْي َة، اْلِقصَّ َهِذِه اْقَرءُوا

َحَسنًَة. وأُْسَوًة َكِريَمًة،
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«َسِعيٍد» بَيُْت (1)

… َسِعيد بَيُْت هذا
ِألَنَّ َوَكذَِلَك «َسِعيٌد»، اْسُمُه اْلبَيِْت صاِحَب ِألَنَّ ؛ اْلَحيِّ َوأَْهُل الِجرياُن يَْعِرُفُه االْسِم ِبهذا

َسِعيٌد. بَيٌْت ا َحقٍّ َفُهَو اْلبَيِْت، َهذا ِيف ُمتََواِفَرٌة عاَدَة السَّ
ِيف أَداءٍ، أَْحَسَن يها َوتَُؤدِّ واِجباِتها تَْعِرُف َوِهَي اْلبَيِْت، َسيَِّدُة هَي «َسْلَمى» يَِّدُة السَّ

واْهِتماٍم. نَشاٍط
ءٍ َيشْ َفُكلُّ اْلبَيِْت، ُشئُوِن ِمْن ءٍ ِبَيشْ َمْشُغوًال تَْرتُُكُه َوال «َسِعيٍد»، اْألَِب ِبَزْوِجها تَْعتَِني

ِنظاٍم. أَْجَمِل َعَىل ٌ َوُمَهيَّأ ُمَرتٌَّب
ُكلِّ ِيف يُطاِوعاِنها َوُهما «ِفْكِري»، وابْنَها «أَِنيَسَة»، ابْنَتَها تَْرَعى َكذَِلَك اْألُمُّ يَِّدُة َوالسَّ
أَباُهما، ماِن يَْحَرتِ ُهما َكذَِلَك ُدُروَسُهما. يُْهِمالِن َوال اْلَمْدَرَسِة، َعَىل يُْقِبالِن ِبِه؛ تَنَْصُح ما

َسِعيٍد. بَيٍْت ِيف ِعيَشٍة أَْحَسَن َويَِعيشاِن أَْمًرا، َلُه يُخاِلفاِن َوال ِإلْرشاِدِه، َويَْستَِمعاِن

اْلبَيِْت َحِديَقُة (2)

كاِمَلٌة. َوَسيَِّدٌة َعِظيَمٌة، أُمٌّ «َسْلَمى» يَِّدُة السَّ
َصِغريًَة َحِديَقًة ِفيِه تُنِْشئَ أَْن «َسِعيٍد» اْألَِب َزْوِجها َمَع اْستَطاَعْت َصِغريٌ بَيْتَها أَنَّ َوَمَع
راِئَحًة وا يََشمُّ َولَِكْي َوالزُُّهوِر، ِة اْلُخْرضَ َمنَْظِر َجِميٍل، ِبَمنَْظٍر اْلبَيِْت أَْهُل يَتََمتََّع ِلَكْي َلِطيَفًة،

والرَّياِحنِي. اْلُوُروِد راِئَحَة َطيِّبًَة،
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ِة، النَّاِرضَ الزَّهَراِت ِمَن ُمْختَِلَفٌة أَْصناٌف ِفيها ناِميًَة، اْلَحِديَقُة أَْصبََحِت اْألَيَّاِم َمرِّ وََعَىل
النَّاِضَجِة. َوالثََّمراِت

ِمنُْهما ُكلٌّ َوأَْصبََح «أَِنيَسُة»، أُْختُُه أََحبَّتْها َوَكذَِلَك اْلبَيِْت، َحِديَقَة «ِفْكِري» أََحبَّ َوَقْد
اللَِّطيِف. َواْلَجوِّ اْلَجِميِل، ِباْلَمنَْظِر والتََّمتُِّع ِللرَّاَحِة أَْو ِلْلُمذاَكَرِة، ِفيها ِباْلُجلوِس يَأْتَِنُس

يَتَباَدلُوَن َطيِّبًا َوْقتًا َفيَْقُضوَن «أَِنيَسَة»؛ َصِديقاُت أَْو «ِفْكِري» أَْصِدقاءُ يَْحُرضُ َوأَْحيانًا
اْلُمَسلِّيََة. َواْلُفكاهاِت اْألَحاِديَث ِفيِه

تَبُْدَو أَْن َعَىل َويُساِعُدوَن اْلَحِديَقِة، ِخْدَمِة ِيف ُكوَن يَْشَرتِ ُكلَُّهْم اْلبَيِْت أَْهَل أَنَّ َواْلَحِقيَقُة
َواالْسِتْمتاِع. الرَّاَحِة َوْقَت ِفيها َويَْقُضوَن ْدَر، الصَّ ُح تَْرشَ ُمنَظََّمًة
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نَباتًا َوتُنِْبَت تَنُْمَو أَْن َعَىل َويَْحِرُصوَن ِفيها، اْلَعَمَل َويُِحبُّوَن اْلَحِديَقَة، يُِحبُّوَن اْلَجِميُع
َحِديَقُة أَْصبََحْت َلَقْد َظَهَر. ُغْصنًا أَْو تََفتََّحْت، َزْهَرًة يََرْوَن ِحنَي ا ِجدٍّ َفِرِحنَي َوتَِجُدُهْم َحَسنًا،

ِللنُُّفوِس. إِنْعاٌش َوِفيِه َوتَْسِليٌَة، تَْرِفيٌه ِفيِه َحياِتِهْم، ِمْن ُجْزءًا اْلبَيِْت

اْلِعنَِب ُعنُْقوُد (3)

ِلتَُؤدَِّي اْلَحِبيبَِة، اْلَحِديَقِة إَِىل البَيِْت، ُشئُوَن ْت أَتَمَّ أَْن بَْعَد «َسْلَمى» اْألُمُّ نََزَلِت يَْوٍم َصباِح ِيف
َوالتَّنِْظيِف. ْقِي السَّ ِمَن يَْلَزُم ما َلها

اْلبَيِْت أَْهُل َدُه َوتََعهَّ اْلَحِديَقِة، ِيف أَنَْشأَتُْه ِلْلِعنَِب، َصِغرٍي َعِريٍش إَِىل نَْظَرٌة ِمنْها َوالَحْت
َقِريٍب. َعْن َلِذيذًا ِعنَبًا ِمنُْه يَْقِطُفوا أَْن يَنْتَِظُروَن ُكلُُّهْم،
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النَّاِشئَِة اْلِعنَِب ُقُطوِف ِمْن ِقْطًفا ِبأَنَّ ُفوِجئَْت ِألَنَّها َشِديًدا، َفَرًحا «َسْلَمى» اْألُمُّ َفِرَحِت
اَفٌة َشفَّ َوَحبَّاتُُه ْفَرِة، الصُّ إَِىل ماِئًال َلْونُُه َفأَْصبََح اْألُْخَرى، اْلُقُطوِف َجِميَع َوَسبََق نَِضَج، َقْد

ِة. اْلِقْرشَ َرِقيَقُة
أَْفراُد يَْحُرضَ َحتَّى اْلِعنَِب، َعِريِش ِيف النَّاِضَج اْلُعنُْقوَد أَتُْرُك «َهْل نَْفَسها: اْألُمُّ َوَسأََلِت

َقْطِفِه؟» ِيف اْلَجِميُع َك َولِيَْشَرتِ إَِليِه، ِليَنُْظُروا ِة، اْألُْرسَ
اْلِعنَِب، َعِريِش ِيف اْلُعنُْقوَد َوتَْرتُُك اْلبَيِْت إَِىل صاِعَدًة ُف، تَنَْرصِ «َسْلَمى» اْألُمُّ َوكاَدِت

ِة. اْألُْرسَ أَْفراِد ِلُحُضوِر انِْتظاًرا
اْلبَيِْت، أَْهَل ِبِه َوأُفاِجئُ اْلُعنُْقوَد، َهذا «َسأَْقِطُف قاَلْت: ثُمَّ َقِليًال، َفكََّرْت َوَلِكنَّها

اْلَفَرِح.» أََشدَّ ِبُرْؤيَتِِه َوَسيَْفَرُحوَن

اْلُعنُْقوُد؟ ِلَمِن (4)

َوِهَي نَِظيٍف، َطبٍَق ِيف َوَوَضَعتُْه َجيًِّدا، َغْسًال اْلِعنَِب ُعنُْقوَد َفَغَسَلْت «َسْلَمى»، اْألُمُّ ذََهبَِت
النَِّفيِس. اللُّْؤلُِؤ ِمَن ِعْقٍد إَِىل تَنُْظُر َكأَنَّها ُمْعَجبًَة، تَنُْظُر
«أَِنيَسَة». ابْنَتَها اْلبَيِْت إَِىل يَن اْلحاِرضِ ُل أَوَّ َوكاَن

تَُظنِّنَي ماذا … «اْحِزِري َلها: َفقاَلْت َعنْها، اْلَخَربَ تَْكتَُم أَْن «َسْلَمى» اْألُمُّ تَْستَِطِع َفَلْم
ِبِه؟» أُفاِجئََك أَْن
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َجِديٍد؟» ءٍ َيشْ ِمْن ِعنَْدِك ماذا نا، يَُرسُّ ما ِبُكلِّ تُفاِجِئينَنا داِئًما «إِنَِّك «أَِنيَسُة»: َفقاَلْت
ِعنٍَب.» ُعنُْقوِد ُل أَوَّ نَِضَج اْليَْوَم ِثماَرُه. يُْعِطي اْلِعنَِب َعِريُش َ بََدأ «َلَقْد اْألُمُّ: َفقاَلِت

… اْلُعنُْقوَد «َسْلَمى» اْألُمُّ ِت َوأَْحَرضَ
ثََمَرٍة ُل أَوَّ َُّه ِألَن ِمنُْه، نََظَرها َوتُْشِبُع تَُقبِّلُُه، َعَليِْه أَْقبََلْت َحتَّى تَراُه، «أَِنيَسُة» كاَدْت َفما

اْلِعنَِب. َعِريِش ِمْن َطيِّبٍَة
اآلِتيَِة اْلَقِريبَِة اْألَيَّاِم ِيف َوَستَنُْضُج تَشاِئنَي، َكما ِفيِه ِيف َفتََرصَّ يََديِْك، بنَْيَ َُّه «إِن اْألُمُّ: َوقاَلِت

ِهللا.» ِبِإذِْن َكِثريٌَة، َعناِقيُد
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اْألََخَويِْن َحِديُث (5)

«أَِنيَسَة». أَُخو «ِفْكِري» َحَرضَ َقِليٍل بَْعَد
اْلِعنَِب َعِريِش أَماَم َوَوَقَف َجْوَلًة، ِفيها يَُجوُل اْلَحِديَقَة َدَخَل اْلبَيِْت إَِىل يَْصعَد أَْن َوَقبَْل
َقِد النَّاِشئَِة اْلِعنَِب َعناِقيِد ِمْن ُعنُْقوًدا أَنَّ أَْدَهَشُه َلَقْد ْهَشُة: الدَّ َوْجِهِه َعَىل َوَظَهَرْت ُل، يَتَأَمَّ

اْلُعنُْقوِد. اْخِتفاءِ ِرسَّ ِليَْعِرَف اْلبَيِْت، إَِىل ُعوِد ِبالصُّ َع َفأَْرسَ … اْختََفى
َك.» يَُرسُّ ءٍ ِبَيشْ «َسأُفاِجئَُك َطيِّبًَة: تَِحيًَّة َحيَّتُْه أَْن بَْعَد َلُه َفقاَلْت «أَِنيَسُة»، أُْختُُه َوَلِقيَتُْه
ُعنُْقوٌد؟» اْلِعنَِب َعِريِش ِمْن اْختََفى َكيَْف أَْعِرَف: أَْن أُِريُد ءٍ َيشْ ُكلِّ «َقبَْل َلها: َفقاَل

اْلِعنَِب؟» َعِريِش ِيف َخاٍل َمكانَُه أَنَّ أَْدَرْكَت «َهْل َلُه: َوقاَلْت ِمنُْه، أُْختُُه َفَعِجبَْت
اْلَحِديَقِة؟! ِيف يَْجِري ما ُكلَّ أَْعِرُف ال أَنِّي تَُظنِّنَي «َهْل َلها: َفقاَل

يَْوٍم. بَْعَد يَْوًما أُراِعيها النَّاِشئَِة، اْلِعنَِب َعناِقيِد ِبُمالَحَظِة َمْشُغوٌل إِنِّي
اْلَعناِقيِد.» َهِذِه ِمْن ُعنُْقوٍد اْخِتفاءَ الَحْظُت اآلَن ُصُعوِدي َوَقبَْل

َهذا ي أُمِّ َرأَْت ِبها؛ أُفاِجئََك أَْن أَنْتَِظُر ُكنُْت الَِّتي اْلُمفاَجأَُة ِهَي «َهِذِه «أَِنيَسُة»: َفقاَلْت
إيَّاُه.» َوَسأُِريَك َفَقَطَفتُْه، باِح، الصَّ ِيف اْلَحِديَقَة تَْسِقي َوِهَي نَِضَج، َقْد اْلُعنُْقوَد

َسنَأُْكُل ى. بُْرشَ أَْحَسُن «َهِذِه َوقاَل: وًرا، َمْرسُ إَِليِْه يَنُْظُر َفَجَعَل تُْه، أَْحَرضَ ما عاَن َوُرسْ
ِهللا.» ِبَفْضِل أَيِْدينا، َغْرِس ِمْن ِعنَبًا اْلعاَم َهذا

َك أَُخصَّ أَْن أُِحبُّ َوأَنا أَشاءُ، َكما ِفيِه َف ِألَتََرصَّ اْلُعنُْقوَد ي أُمِّ أَْعَطتِْني «َلَقْد اْألُْخُت: َفقاَلِت
ِبِه.»

َمْن ُل أَوَّ ِألَنَِّك َلِك، ُهَو «بَْل َلها: َوقاَل اْلَكِريَمَة، اْألََخِويََّة عاِطَفتََها «ِفْكِري» َلها َفَشَكَر
ذَِلَك.» بَْعَد اْلِعنَِب َعِريُش يُنِْضُجُه الَِّذي اْلُعنُْقوَد َوَسأَنْتَِظُر ى. اْلبُْرشَ ى َوتََلقَّ اْلبَيِْت، إَِىل َحَرضَ

التَّاِيل.» اْلُعنُْقوَد أَنا َوَسأَنْتَِظُر أَنَْت، تَأُْكَلُه أَْن ِني «يَُرسُّ «أَِنيَسُة»: َلُه َفقاَلْت
اآلَخُر َوالنِّْصُف ِيل، َحبَّاِتِه ِنْصُف بَيْنَنا، ُمنَاَصَفًة نَْقِسَمُه «إِذَْن «ِفْكِري»: َلها َفقاَل

َلِك.»
َهِنيئًا.» تَأُْكَلُه أَْن َلَك ِلِقْسَمِتِه. داِعَي َوال َصِغريٌ، ُعنُْقوٌد َُّه «إِن «أَِنيَسُة»: َفقاَلْت
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ِقيَمُة َوَليَْسْت تَْفَعِلنَي. ِبما َلِك إِْعزاًزا نَْفِيس تَْمَلِئنَي أُْخِتي يا «أَنِْت «ِفْكِري»: َلها َفقاَل
َفِإنَِّك بَيْنَنا، اْألُُخوَِّة َصفاءُ ِهَي اْلُكْربَى اْلِقيَْمَة َوَلِكنَّ ِيل، اْلِعنَِب ُعنُْقوِد َعْن نُُزولِِك ِيف َعَمِلِك

نَْفَسِك.» تُِحبِّنَي ا ِممَّ أَْكثََر أَخاِك تُِحبِّنَي
نَْحَوُه. ِلعاِطَفِتها ٌر ُمَقدِّ َلُه، ِبُحبِّها وٌر َمْرسُ أَنَُّه «ِفْكِري» ِألَِخيها «أَِنيَسُة» َفَشَكَرْت

تَشاءُ.» َكما ِفيِه َف ِلتَتََرصَّ اْلَعنُْقوَد َلَك «َسأَتُْرُك أَِخريًا: َلُه َوقاَلْت
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َلُه. قاَلتُْه ا َوَعمَّ أَِخيها، َمَع َصنََعْت ا َعمَّ راِضيٌَة َونَْفُسها «أَِنيَسُة» َفْت وانَْرصَ

«ِفْكِري» َخواِطُر (6)

اْلِعنَِب َعِريِش ِيف َوليٍد ِل أَوَّ ِغرِي، الصَّ اْلُعنُْقوِد َعَىل َوَعيْنُُه نَْفِسِه، إَِىل ُث يَتََحدَّ «ِفْكِري» َجَلَس
اْلَجِديِد.

تَأُْكَلُه أَْن ْ تََشأ َلْم َقَطَفتُْه ا َوَلمَّ ناِضًجا، اْلُعنُْقوَد َرأَى َمْن َل أَوَّ «َسْلَمى» ُه أُمُّ كانَْت َلَقْد
اْلبَيِْت. إَِىل يَْحُرضُ َمْن َل أَوَّ ِبِه تُفاِجئَ َحتَّى َفانْتََظَرْت ِبِه، َوتَْستَْمِتَع

ِف التََّرصُّ يََّة ُحرِّ اْألُمُّ َلها َوتََرَكْت اْلُعنُْقوَد، َرأَِت الَِّتي ِهَي كانَْت «أَِنيَسُة» ْت َحَرضَ ا َفَلمَّ
ِفيِه.

َحبًَّة ِمنُْه تَذُْق َوَلْم اْلَعِزيِز، ِألَِخيها يَُه ِلُرتِ اْلُعنُْقوَد؛ تَْستَبِْقَي أَْن اْختاَرْت «أَِنيَسَة» َوَلِكنَّ
. يُِحبُّ َكما ِفيِه َف ِليَتََرصَّ َلُه َوتََرَكتُْه َواِحَدًة،

أَْن يَنْتَِظُر «ِفْكِري» َظلَّ َوَقْد النَّْفُس، تَْشتَِهيِه اْلُعنُْقوَد إنَّ ا َحقٍّ «ِفْكِري»؟ يَْفَعُل ماذا
أَيَّاٍم. ُمنْذُ اْلَحِديَقِة ِعنَُب يَنَْضَج
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باْلُعنُْقوِد. نَْفِيس أَُخصَّ أَْن أَْرَىض «ال يََديِْه: بنَْيَ َواْلُعنُْقوُد ِلنَْفِسِه «ِفْكِري» قاَل
أُْخِتي. َفكََّرْت َوَكما ي، أُمِّ َفكََّرْت َكما أَُفكَِّر أَْن اْألَْحَسُن

َوأُْخِتي.» ي أُمِّ َف تََرصُّ يُْشِبُه َكِريًما، ًفا تََرصُّ اْلُعنُْقوِد َهذا ِيف أَنَا ُف َسأَتََرصَّ

«َسِعيٍد» يََدْي بنَْيَ اْلُعنُْقوُد (7)

ُحْجَرتِِه، ِيف إَِليِْه َفذََهَب «َسِعيٌد»، َواِلُدُه َحَرضَ َحتَّى اْلُعنُْقوَد، يَْقَرِب َفَلْم «ِفْكِري» انْتََظَر
َك.» تَُرسُّ ِبُمفاَجأٍَة إَِليَْك ِجئُْت «إِنِّي َلُه: َوقاَل َطيِّبًَة، تَِحيًَّة َوَحيَّاُه

«. بُنَيَّ يا داِئًما اْلَحِميَدِة َوِبُمفاَجآِتَك ِبَك، وٌر َمْرسُ «إِنِّي اْلَعُطوُف: اْلواِلُد َفقاَل
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َقًة: ُمْرشِ ابْتِساَمًة يَبْتَِسُم َوُهَو َوقاَل اْلِعنَِب، ُعنُْقوُد وََعَليِْه الطَّبََق، ِلواِلِدِه «ِفْكِري» َم َفَقدَّ
وِق، السُّ ِمَن ِه أَْشَرتِ َلْم أَنَِّني ُق تَُصدِّ َهْل أَِبي؟ يا اْلُعنُْقوِد َهذا ِمْن أَْجَمَل ِعنٍَب ُعنُْقوَد َرأَيَْت َهْل

أََحٍد؟ ِمْن َلنا َهِديًَّة يَُكْن َوَلْم
ِغريَِة. الصَّ َحِديَقِتنا َعَىل ِهللا َفْضِل ِمْن َُّه إِن

أُْخِتي َمتُْه َوَقدَّ ِألُْخِتي، َوأَْعَطتُْه باِح، الصَّ ِيف ي أُمِّ َقَطَفتُْه اْلِعنَِب، ِلَعِريِش ثََمَرٍة ُل أَوَّ َهذا
َلَك.» ُمُه أَُقدِّ َوأَنا ِيل،

َحبًَّة يَنُْقْص َلْم كاِمٌل، ُعنُْقوٌد َُّه «إِن َلُه: َوقاَل هاِنئًَة، ابْتِساَمًة «َسِعيٌد» اْألَُب فابْتََسَم
َشيْئًا.» ِمنُْه أََخذْتُْم أَنَْت، َوال أُْختَُك، َوال َك، أُمُّ َفال واِحَدًة!

بَْعُد، ِمْن تَنَْضُج الَِّتي اْلَعناِقيَد َوَسنَنْتَِظُر ِمنَّا. ِبِه أََحقُّ أَِبي يا «إِنََّك «ِفْكِري»: َلُه َفقاَل
اْلِعنَِب.» َعِريِش ِمْن الطَّيِّبَِة اْلباُكوَرِة ِبَهِذِه تَْستَْمِتُع أَنََّك وًرا ُرسُ َويَْكِفينا

َلْم َوَلِكنَّنَا اْلُعنُْقوِد، َهذا ِمْن أَنَْضَج ِعنَبًا اْشَرتَيْنا ما «َكِثريًا ِالبْنِِه: «َسِعيٌد» اْألَُب َفقاَل
؟» بُنَيَّ يا ِلماذا أَتَْعِرُف ِغرِي. الصَّ اْلُعنُْقوِد ِبَهذا َفَرَحنا ِبِه نَْفَرْح
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ِهللا. ِبَفْضِل أَيِْدينا ُصنِْع ِمْن إِنَُّه ِبِه؛ نَْفَرُح ِلماذا أَْعِرُف أَِبي. يا «نََعْم «ِفْكِري»: َفأَجابَُه
ِمنَّا.» ُجْزءٌ َُّه َفَكأَن بَيْنَنا، َوُولَِد َحِديَقِتنا، ِيف ُغِرَس

يَْصنَُعُه ِبما اْإلِنْساِن َفَرَح إِنَّ ا َحقٍّ ِفِهْمَت! َوما ُقْلَت، ما أَْحَسَن «ما «َسِعيٌد»: اْألَُب َفقاَل
تََعٍب.» َوال ُجْهٍد ُدوَن َعَليِْه، يَْحُصُل ِبما َفَرِحِه أَْضعاُف ِبنَْفِسِه، ُدُه يَتََعهَّ َوما ِبيَِدِه،

أَراُه.» ِبما اْلُعنُْقوِد ِيف ْف أَتََرصَّ واتُْرْكِني َلَك. «ُشْكًرا قاَل: ثُمَّ َقِليًال، اْألَُب َوَسَكَت

الزَّْوَجنْيِ َحِديُث (8)

يََدْي بنَْيَ الطَّبََق «َسْلَمى» َرأَْت ا َفَلمَّ «َسِعيٌد». واْألَُب «َسْلَمى» اْألُمُّ الزَّْوجاِن، اْلتََقى ذَِلَك َوبَْعَد
أَْخَربََك؟ َمْن ِبها. أُْخِربََك أَْن َقبَْل اْلُمفاَجأََة َعَرْفَت «َلَقْد َقاَلْت: اْلِعنَِب، ُعنُْقوُد وََعَليِْه َزْوِجها،

اْلُعنُْقوَد؟» َلَك أَْحَرضَ َوَمْن
َهذا؟» ِيف ماذا … «ِفْكِري» َوَلُدنَا اْلُعنُْقوَد َوأَْحَرضَ أَْخَربَِني «الَِّذي َلها: َفقاَل

أَنَّها بُدَّ َفال َشيْئًا. ِمنُْه آُخذْ َوَلْم «أَِنيَسة»، ِالبْنَِتنَا اْلُعنُْقوَد أَْعَطيُْت «َلَقْد الزَّْوَجُة: َفقاَلِت
ِمنُْه.» تَأُْكَل أَْن ُدوَن «ِفْكِري»، ِلَوَلِدنا أَْعَطتُْه الَِّتي ِهَي

ِمَن ُهَو يَأُْكْل َلْم أُْختُُه؛ َفَعَلْت ما ِمثَْل َفَعَل «ِفْكِري» «َوَوَلُدنا «َسِعيٌد»: اْألَُب َفقاَل
ِفيِه.» ِف التََّرصُّ يََّة ُحرِّ ِيل َويَْرتَُك ِبِه، ِني يَُخصَّ أَْن َوأََحبَّ َشيْئًا، اْلُعنُْقوِد

فاءِ.» والشِّ ِباْلَهناءِ َلَك، ُهَو «إِذَْن الزَّْوَجُة: َفقاَلِت
الَِّتي َفأَنِْت ِبِه؛ أَْوَىل أَنَِّك اْلَحقُّ ِبذَِلَك؟ َسأَْرَىض أَنِّي تَُظنِّنَي «أَُكنِْت «َسِعيٌد»: َلها َفقاَل

اْليَْوَم. اْلُعنُْقوِد َهذا نُْضِج إَِىل انْتَبََه َمِن ُل أَوَّ َوأَنِْت اْلَحِديَقِة، ِيف ُجْهٍد أَْكَربَ تَبْذُِلنَي
ذَِلَك. بَْعَد تَنَْضُج الَِّتي اْلَعناِقيَد َوَسنَنْتَِظُر إِذَْن، َلِك ُهَو
ِثماَرُه.» يُْعِطينَا َ بََدأ َقْد اْلِعنَِب َعِريَش أَنَّ َفَرًحا َويَْكِفينا

يََّة ُحرِّ ِيل اتُْرْك َوَلِكِن اْلُعنُْقوَد َهذا ِمنَْك َسأَْقبَُل َوإِنِّي َلَك، ُشْكًرا «َسْلَمى»: َفقاَلْت
أََرى.» َكما ِفيِه ِف التََّرصُّ

َجِميًعا؟» تَْكِفينا أُْخَرى َعناِقيُد تَنَْضَج َحتَّى َمَعِك تُبِْقينَُه «َهْل «َسِعيٌد»: اْألَُب َلها َفقاَل
ِبِباِيل.» َهذَا يَْخُطْر «َلْم «َسْلَمى»: اْألُمُّ قاَلِت

ِمَن ُجْمَلٌة تَنَْضَج َحتَّى الَعِريِش، ِيف َفْرِعِه إَِىل اْلُعنُْقوَد تُِعيِديَن «َهْل «َسِعيٌد»: اْألَُب قاَل
اْلَعناِقيِد؟»
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ِبباِيل.» يَْخُطْر َلْم أَيًْضا «َوَهذا َخِفيَفًة: ِضْحَكًة تَْضَحُك َوِهَي الزَّْوَجُة، قاَلِت

اْألُُموَمِة َحناُن (9)

ِمنُْه تَنَْل َوَلْم ِبِه، اْحتََفَظْت َوَلِكنَّها «َسْلَمى»، اْألُمِّ يَِد َقَطَفتُْه؛ الَِّتي اْليَِد إَِىل اْلِعنَِب ُعنُْقوُد عاَد
واِحَدًة. َحبًَّة

إَِليْها. َرَجَع الَِّذي اْلِعنَِب ُعنُْقوِد ِحكايَِة ِيف تَُفكُِّر َوِهَي اْلَوْقِت، بَْعَض ِبنَْفِسها اْألُمُّ اْختََلِت
َشَعَرْت َوانِْرشاًحا، وًرا ُرسُ نَْفَسها َمَألَ ءٍ َيشْ َعْن اْلُعنُْقوِد َهذا ِحكايَُة َلها َكَشَفْت َلَقْد

«َسِعيٍد». ُة أُْرسَ ا َحقٍّ ِبِه تَتََمتَُّع الَِّذي فاءِ ِللصَّ اْلَحِقيِقيَِّة عاَدِة بالسَّ
يُْعِطيِه َواْألَُب ِألَِبيِه، يُْعِطيِه واْألَُخ ِألَِخيها، تُْعِطيِه وابْنَتُها اْلُعنُْقوَد، ِالبْنَِتها تُْعِطي اْألُمُّ

َقَطَفُه. َمْن َل َوأَوَّ اْلُعنُْقوِد، نُْضِج إَِىل انْتَبََه َمِن َل أَوَّ كانَْت ِألَنَّها ِلَزْوَجِتِه،
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ِبُعنُْقوِد نَْفَسُه يَُخصَّ أَْن يَْرَىض َوال ُشُعوَرُهْم، َويُراِعي اْآلَخِريَن، يُِحبُّ ِمنُْهْم واِحٍد ُكلُّ
اْلَجِديِد. اْلِعنَِب

ُحبِّ َعَىل اْلبَيِْت أَْهَل يُْطِلَع أَْن اْستَطاَع ِألَنَُّه َعِظيٌم، َشأٌْن َلُه أَْصبََح اْلُعنُْقوَد َهذا إِنَّ
ِلبَْعٍض. بَْعِضِهْم

اْلَكِريِم؟» الطَّيِِّب اْلُعنُْقوِد ِبَهذا نَْفِيس أَُخصَّ أَْن يُْمِكُن «َهْل أَِخريًا: ِلنَْفِسها اْألُمُّ قاَلِت

ِة اْألُْرسَ ماِئَدِة َعَىل (10)

«انْتَِظُروا، «َسْلَمى»: اْألُمُّ قاَلِت ْوا تََعشَّ أَْن َوبَْعَد اْلَعشاءِ، ماِئَدِة إَِىل ُة اْألُْرسَ َجَلَسِت اْلَمساءِ َوِيف
اْلفاِكَهَة.» َلُكُم أُْحِرضَ َحتَّى
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اْلِعنَِب َحبَّاُت ِفيِه بََدْت َوَقْد يََديْها، بنَْيَ ِبَطبٍَق عاَدْت ثُمَّ «َسْلَمى»، اْألُمُّ َفِت َوانَْرصَ
َوقاَلْت: تَْلتَِمُع، ُمتََفرَِّقًة

اْشَرتَْكنا ُكلُّنا ِدِه. َوتََعهُّ اْلِعنَِب َعِريِش ِخْدَمِة ِيف ُكلِّنا، ُجْهِدنا ثََمَرُة الطَّيِّبَُة اْلَحبَّاُت «َهِذِه
الثََّمَرِة. وانِْتظاِر والتَّنِْظيِف، ْقِي، والسَّ اْلَغْرِس، ِيف

الثََّمراِت.» ِل ِبأَوَّ االْسِتْمتاِع ِيف َجِميًعا َك نَْشَرتِ أَْن أَْحَىل ما
واْألُمُّ اْلُمباَرَكُة، الزَّْوَجُة أَيَّتُها تَْدِبريَِك، َوأَْحَسَن تَْفِكريَِك، أَْجَمَل «ما «َسِعيٌد»: اْألَُب َفقاَل

اْلَحنُوُن.»
اْلِعنَِب، َحبَّاِت أَْكِل ِيف َجِميًعا واْشَرتَُكوا يَُقبِّالِنها، ِهما أُمِّ َعَىل َو«ِفْكِري» «أَِنيَسُة» َوأَْقبََلْت

ِعيَدِة. السَّ َحياِتِهُم ِيف أََكلُوُه ِعنٍَب أَْحَىل َفكاَن

اآلتيِة: األسئلة عن الِحكايِة هذه يف ا ِممَّ يُجاُب

البَيِْت؟ َربَِّة ُة ُمِهمَّ كانت وماذا «سعيٍد»؟ بيُْت يتألَّف كان ِممَّ (س1)
ور؟ والرسُّ امُلتعة تتواَفَر ِلكي الزَّوجان فعل ماذا (س2)
وتنِميَتِها؟ الحديقِة رعاية يف يشرتكون كانوا الذين ومن

ُمفاجأة؟ من أعدَّت وماذا الحديقِة؟ يف األمُّ أنشأت ماذا (س3)
«أنيسَة»؟ ُشعوُر كان وماذا البنِتها؟ «َسْلَمى» قدَّمت ماذا (س4)

أُْختُه؟ له قدَّمت وماذا «ِفْكِري»؟ َدِهَش ملاذا (س5)
ِحواٍر؟ من وبيْنها بيْنه دار وماذا

رأْيُه؟ استقرَّ يشء أيِّ وعىل «ِفْكِري»؟ رأس يف دار ماذا (س6)
أخربه؟ وبماذا ألبيه؟ «ِفْكِري» قدَّم ماذا (س7)
وابْنِه؟ األِب َفَرُح كان وملاذا عليه؟ عرض وماذا

حوار؟ من الواِلدين بنْي دار ماذا (س8)
بينهما؟ الِحواُر انتهى يشء أيِّ وإىل

شأٌن؟ الِعنَِب ِلُعنقوِد كان وكيف عادة؟ بالسَّ األمُّ شعرت ملاذا (س9)
األرسِة؟ مائدِة عىل األمُّ قدَّمت ماذا (س10)

الِعنب؟ ُعنقوِد يف ُفها تَرصُّ كان وكيف
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