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إنِْطالقًا ِمْن َورَْشِة كِتابٍَة أَْشَفَْت َعلَيْها الكاتِبَُة " َسَمر محفوظ بَرّاج "، 

ِف األَساِسِّ الرَّاِبعِ كِتابًا ِبُعْنواِن " ِحكايَتي ِحكايَة ". أَنْتََج "طاُّلُب الصَّ

. تَْيِ يَُضمُّ هذا الكتاُب ِقصَّ

ْعبَة - أ – ِبُعْنوان: ُف األَساسُّ الرَّاِبُع الشُّ َة األوىل الصَّ أَلََّف الِقصَّ

"الرا َوفادي".

ْعبَة - ب – ِبُعْنوان: فُّ األَساسُّ الرَّاِبُع الشُّ َة الثانِيََة الصَّ َوأَلََّف الِقصَّ

"أنا َوأخي ...أَخي َوأنا".

تَْيِ ِبالتَّعاُوِن َمَع ُمعلَِّمِة  ُ َعْن َمْضموِن الِقصَّ رََسَم التَّالميُذ لَْوحاٍت تَُعبِّ

الرَّْسِم الّسيدة "سيلفي الخوري".
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تالِمَذُة الّصفِّ األَساِسِّ الرّابعِ- الّشعبة أ -   

ِبالتَّعاُوِن َمَع ُمَعلَِّمِة اللَُّغِة الَعَرِبيَِّة: ماري أنطوانيت نهرا

ريا                ابو عبدالله

تيا                 ابو جوده

االشقر الفراد          

عازوري ايليو معرو    

كيريا                القزي

جان بول        شعيا

كريستينا        شتت

سريينا        فرنجيه

الكس               حداد

كريستينا انجال     كرم

كميل          مبارك

كارن                مخباط

برينسيا         عوض

روزا ماريا        العجيل
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الرا وفادي

فِّ األَساِسِّ الرّاِبعِ- الّشعبة أ   تَأْليُف َورُسوُم تالِمَذِة الصَّ

َمْدرََسُة اللّيسيه مونتاين

بإْشاِف الكاتِبَِة َسَمر َمْحفوظ بَرَّاج

ِبالتَّعاُوِن َمَع ُمَعلِّمِة الرَّسِم : سيلفي الخوري
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َحَمَل فادي كُرًَة يَُغطِّيها الَوْحُل، بَيَْنام رويك يَْنبَُح َوُهَو 

يُحاِوُل أَْخَذها ِمْنُه. 

صاَح فادي َوُهَو يَبْيك: » أَنا ال أُِحبُِّك! أُنْظُري ماذا فََعلِْت 

ِبُكَريت الَجديَدِة!« 

... ٍء يَْنَكِسُ ُسِمَع َصْوُت َشْ

نَظَرَْت الرا إىل األَرِْض. ِهَي َحزيَنٌة َوَعيْناها تَْدَمعاِن.

فَكَّرَْت: »ماذا َسأَقوُل أِلُْخِتَي اآلَن؟ أَكيٌد أَنَّ أُّمي َستُعاِقبُني 

ٍة!« ِبِشدَّ
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 إِْسمي الرا َوُعْمري 9 َسَنواٍت. ِعْندي أُْخٌت أَكَْبُ ِمّني 

ِبَخْمِس َسَنواٍت، لَِكْن ال أَتَِّفُق َمَعها كَثريًا... 

لَِّة وَكُرََة الَقَدِم. أُِحبُّ الّرياَضَة َوُخصوًصا كُرََة السَّ

بْياِن، َوإنَّني أَْحيانًا  يَقوُل َعّني رِفاقي إنَّني قَِويٌَّة ِمثَْل الصِّ

أَكوُن َعْصِبيًَّة...

 لَِكنَُّهْم يَقولوُن أَيًْضا إنَّني ظَريَفٌة، َوأُْضِحُكُهْم.

أُِحبُّ ابَْن َعّمي فادي كَثريًا. بَيْتُُه قَريٌب ِمْن بَيِْتنا َوأَزورُُه 

داِئًا. َشْكلُُه ظَريٌف، َوْجُهُه ُمْمتَلٌِئ، َخّداُه ُمَورَّداِن، َوبَْسَمتُُه 

ا. َجميلٌَة ِجدًّ
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غري. لَِكنَّني أَْشُعُر أَنَُّه ال يُِحبُّني  فادي ابٌْن َوحيٌد َوأَْعتَِبُُه ِمثَْل أَخي الصَّ

َمَع أَنَّني أُْحِضُ لَُه األَْشياَء الَّتي يُِحبُّها، َوأَلَْعُب َمَعُه، َوأَْمزَُح َمَعُه 

كَثريًا...

أَْحيانًا أُْخفي َعْنُه أَلْعابَُه، لَِكنَّني بَْعد َذلَِك أُْعطيِه إِيّاها ِمْن َجديٍد،

َويف إِْحدى املَرَّاِت تََنكَّرُْت، ثُمَّ فاَجأْتُُه َوَركَْضُت َخلَْفُه بَيَْنام ُهَو يَْجري 

يف كُلِّ أَنْحاِء البَيِْت.

 كَْم كاَن َذلَِك ُمْضِحًكا! أَتََسلَّ كَثريًا َمَع فادي.

ُه. ِعْنَدما أُحاِوُل َذلَِك، يَْهرُُب ِمنِّي  ال أَْعرُِف لاِمذا ال يَْقبَُل فادي أَْن أَُضمَّ

َويَبْتَِعُد...

ٍة  ِه، لَِكنَُّه َدفََعني ِبُقوَّ يف إِْحدى املَرَّاِت، أَْمَسْكُت ِبِه، َوقَبَّلْتُُه َعل َخدِّ

َوأَْوقََعني َعل األَرِْض. كاَن َذلَِك ُمْؤلاًِم!

يَرْفُُض فادي أَْن يُطِْعَمني ِمْن أَكْياِس رُقاقاِت البَطاطا، َوُعلَِب 

البَْسَكويِت َمْع أَنَّني أَنا أُْحِضُها لَُه!

ٍة  وَكُلاّم أَْجلُِس ِبُقْربِه َعل األَريَكِة لُِمشاَهَدِة التّلِْفزيون، يَْدفَُعني ِبُقوَّ

ُخ: »إِْذَهبي ِمْن ُهنا! شاِهدي التّلِْفزيوَن يف بَيِتِك!«  ِبيََديِْه َوُهَو يَْصُ
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يف أََحِد األَيّاِم، أََخْذُت هاتَِف أُْختي ِمْن دوِن أَْن تَْدِرَي، َوَذَهبُْت لِِزيارَِة 

فادي. أََصَّ َعل أَْخِذ الهاتِِف ِمنِّي، َولَْم يَْقبَْل ِبَتْكِِه َمْع أَنَّني طَلَبُْت ِمْنُه 

َة َمرّاٍت، فَاْضطُِررُْت الْسِتعاَدتِِه ِمْنُه... َغِضَب فادي َوَذَهَب إِىل  َذلَِك ِعدَّ

ُغرْفَِة الُجلوِس. قَرَّرُْت أَْن أَلَْعَب َمْع »رويك« ِبالُكرَِة، لَِكنَّ رويك رَمى الُكرََة 

ْفَِة. ٍة فََوقََعْت َعِن الشُّ ِبُقوَّ

 

نَزَلُْت إِىل الَحديَقِة ِلْحضارِها، لَِكْن ما إِْن َرأَى فادي الُكرََة ُمتَِّسَخًة 

ٍة  ِبالَوْحِل َحتَّى َغِضَب، َوِبُسَْعٍة أََخَذ هاتَِف أُْختي َعِن الطَّاِولَِة َورَماُه ِبُقوَّ

! ما هِذِه الَورْطَُة! ماذا َسأَفَْعُل  َعل األَرِْض فَانَْقَسَم الهاتُِف إىل ِقْسَمْيِ

اآلَن؟
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إْسمي فادي. ُعْمري 6 َسَنواٍت. أُِحبُّ الرَّكَْض َواللَِّعَب، َوُمشاَهَدَة الرُّسوِم 

املُتََحرِّكَِة. يَقوُل َعّني أَْهيل إنَّني َشِقيٌّ َوال أَْهَدأُ.

 داِئًا تَزورُنا ابَْنُة َعّمي الرا. ِهَي أَكَْبُ ِمّني َوأَْحيانًا... تُزِْعُجني.

ني. رائَِحُة ِعطْرِها قَِويٌَّة  ِعْنَدما تَِصُل الرا أَْهرُب ِمْنها. أَتَضايَُق ِعْنَدما تَُضمُّ

َوتَْجَعلُني أَْعطُُس...

ٍة َوِهَي تَقوُل:" أَْهاًل  تْني ِبُقوَّ  يف إْحدى املَرَّاِت، أَْمَسَكْت ِبيََدّي َوَضمَّ

ِبِفّدو..." َشَعرُْت أَنَّني أَْختَِنُق. َوليَِكْ أَتََخلََّص ِمْنها َدفَْعتُها بَعيًدا، فََوقََعْت 

َعل األَرِْض. ِصْحُت: »أَكْرَُه ِعْنَدما تَُضّمينني، َوال أُِحبُّ أَْن تُناديني ِفّدو، 

إْسمي فادي«.

الرا داِئًا تَْربَُح ِعْنَدما تَلَْعُب َمعي، َوهذا يُزِْعُجني. ِهَي أَيًْضا تَُخبُِّئ أَلْعايب 

ْذُت كُلَّ طَلَباتِها:  َوتَطْلُب ِمّني أَْن أُفَتَِّش َعْنها، َوال تُعيُدها إَِلَّ إاِّل إذا نَفَّ

»إِفْتَِح الباَب، أَْغلِِق النَّاِفَذَة، أَْشِعِل الّنوَر، أَْحِضْ ل َمْحرََمًة...«  

 يف َمرٍَّة َوَضَعْت َعل َوْجِهها ِقناًعا ُمخيًفا. َركَضْت َخلْفي َوِهَي 

ُخ:"بووووو". ِخْفُت كثريًا. إرْتََعبُْت، َهَربُْت ِمْنها، َواْختَبَأُْت تَْحَت  تَْصُ

يِر. السَّ
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أَْحيانًا تَكوُن الرا لَطيَفًة، َوتُْحِضُ ل رُقاقاِت البَطاطا أَو البَْسَكويت. 

لَِكنَّها تُشارِكُني األَكَْل... َواملُْشِكلَُة أَنَّها تَأْكُُل كَثريًا َوِبُسَْعٍة! ال أُريُد أَْن 

ا َحبًَّة واِحَدًة فََقط. أُطِْعَمها بَْعَد اآلن. ُربَّ

ال تََدُعني الرا أُشاِهُد الرُّسوَم املُتََحرِّكََة، َوالَباِمَج الَّتي أُِحبُّها َودائًا 

ُ املََحطََّة لِتُشاِهَد "فيديو كليب" األَغاين. ال أَفَْهُم! لاِمذا ال تُشاِهُد  تَُغريِّ

التِّلِفزيوَن يف بَيِْتها!؟

َوِر الَّتي الْتََقطَتْها ل َعل هاتِِفها  لَْم تَْسَمْح ل أَيًْضا ِبُشاَهَدِة الصُّ

ِة. َوِعْنَدما َذَهبُْت إِىل ُغرْفَِة  ْت َعل يَدي، َوأََخَذتُْه ِمّني ِبالُقوَّ الَجّواِل. َشدَّ

الُجلوِس لُِمشاَهَدِة التِّلفاِز، َولَْم أَُعْد أَتََكلَُّم َمَعها، رََمْت كَُريت الَجديَدَة 

ا. الُكرَُة َهِديٌَّة ِمْن خال َوأَخاُف َعلَيْها  إِىل الَحديَقِة فَأَْصبََحْت َوِسَخًة ِجدًّ

كَثريًا. َغِضبُْت. َوليَِكْ أَنْتَِقَم ِمْنها رََميُْت الهاتَِف َعل األَرِْض...

بََكْت الرا ِعْنَدما َرأَِت الهاتَِف املَْكسوَر... إِنَّها املَرَُّة األُوىل الَّتي أَرى فيها 

ا. الرا تَبْيك... بََدْت َحزيَنًة ِجدًّ
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إِقَْتََب فادي ِمْن الرا َوقاَل لَها: "أَنِْت بََدأِْت، رََميِْت كَُريت الَجديَدَة يف 

الَوْحِل!"،  فَرَدَّْت الرا ِبُحزٍْن: "رويك أَْوقََعها. أَنا أْحَضْتُها ِمن الَحديَقِة 

وَكُْنُت َسأُنَظُِّفها."
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ها إليه َوُهَو يَقوُل: " الرا، أَنا لَْم أَقِْصْد أَْن  إقَْتََب فادي ِمن الرا. َضمَّ

أَكِْسَ الهاتَِف. أَنا آِسٌف..."، أَضاَف:"ِعْندي ِفْكرَة!" 

َذَهَب إِىل ُغرْفَِتِه. أَْحَضَ َحّصالََة نُقوِدِه، َوأَْخَرَج كُلَّ ما فيها ِمن نُقوٍد 

َمْعِدنِيٍَّة َوأَْعطاها لاِلرا. 

قاَل لَها: " ُخذي املاَل كُلَُّه َواْشَتي هاتًِفا َجديًدا... َوإِذا بَِقَي َمَعِك 

بَْعُض املاِل، اْشَتي لَْوَح شوكوالتة َوَسَنأْكُلُه َمًعا! 

َهْل ما زِلِْت زَْعالنًَة ِمّني؟"
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أَنا َوأَخي ...أَخي َوأَنا

فِّ األَساِسِّ الرّاِبعِ - الّشعبة ب  تَأْليُف َورُسوُم تالِمَذِة الصَّ

َمْدرََسُة اللّيسيه مونتاين

ِبإْشاِف الكاتِبَِة َسَمر َمْحفوظ بَرَّاج

ِبالتَّعاُوِن َمَع ُمَعلَِّمِة الرَّْسِم : سيلفي الخوري
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فِّ األَساِسِّ الرّاِبعِ - الّشعبة ب- تالِمَذُة الصَّ

ِبالتَّعاُوِن َمَع ُمَعلَِّمِة اللَُّغِة الَعَرِبيَِّة: ماري أنطوانيت نهرا
رونالدو        عبود

ماكسيميليان      عبد الله

جوليا               ابو النص

أونيال               االشقر

أوليفييه        عازار

كارل                 الدواليبي

كريستا        جبييل

حبيب  كريستيانو باولو  

شاكه اليسندرا     هواكميان 

كاريل ماري         كردي

ساره                 مخباط 

شبل                مكرزل

سيّنا                منور

سمري                السلفاين

ميكايال        طوق

مايلي               فاليت
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بَْت ِخزانَتي، أُنْظُْر! أَْوقَْعَت َمالِبيس َعل  صاَحْت زيَنة: " لََقْد َخرَّ

األَرِْض، قَطَْعَت ِعْقدي، َونَزَْعَت َحبَّاِت الَخَرِز َعن الَكْنزَِة الَجديَدِة! 

ي ِعْنَدما تَعوُد."  أُنْظُْر إِىل رَْسمي أَيًضا! َسأَْشكوَك إىل أُمِّ

 clash" رَدَّ رامي غاِضبًا:" َوأَنِْت اْستَْخَدْمِت "اآلي باد" َوَمَحْوِت لُْعبََة

ا."، أَضاَف  َمٍة جدًّ royale".  كُْنُت قَْد َوَصلُْت إِىل َمرَْحلٍَة ُمتََقدِّ

ِبَغَضٍب:" أَنِْت فُضولِيٌَّة َوُمزِْعَجٌة. لَيَْت ِعْندي ُغرْفًَة لَِوْحدي!"

أَجابَْت زيَنة َوِهَي تَبيْك: " َوأَنَْت تُعاِملُني ِبَقْسَوٍة. أَخو َصديَقتي كالرا 

ِّلُها َويَتََصَُّف َمَعها ِبَحناٍن. لَيْتَُه ُهَو أَخي بََداًل ِمْنَك!  أَلْطَُف ِمْنَك، يَُدلل

لاِمذا ال ُيِْكُننا تَبْديُل الْخَوِة؟ " 

26



27



إْسمي زيَنة. ُعْمري 9 َسَنواٍت. أُِحبُّ أَْن أَرْقَُص َوأَْن أَرُْسَم، َوأَْحيانًا أَيًْضا أَُغّني. 

ِعْندي َصديَقتاِن، اْسُمُهام لَيل وَكالرا. لَِكْن أََتَنَّى أَْن يَكوَن ِعْندي أَْصِدقاُء أَكَْث.

تَقوُل لَيل إنَّني ظَريَفٌة. َوتَقوُل كالرا إِنَّ قَلْبي طَيٌِّب. أَّما أَخي رامي فَيَقول 

ُل فيام ال يَْعنيني َمْع أَنَُّه ُهَو املُزِْعُج! إِنَّني ُمزِْعَجٌة، َوأَتََدخَّ

نَتَشارَُك أَنا َورامي الُغرْفََة نَْفَسها، كُلَّ يَْوٍم يَْسَهُر َويُْشِعُل الّنوَر ِعْنَدما يَْدُخُل 

الُغرْفََة، فَيوِقظُني ِمَن النَّْوِم. 

ُث َمعي، َوال يَْهتَمُّ يب، َويَتَضايَُق ِعْنَدما أَُغنِّي. كَام أَنَُّه ال يَْسَمُح  ُهَو ال يَتََحدَّ

ل ِباْسِتْخداِم هاتِِفِه الَجّواِل. َويَْستَْعِمُل "اآلي باد" لَِوْحِدِه َمع أَنَُّه لَنا نَْحُن 

 . االثَْنْيِ

ُ املََحطَّاِت  َحتَّى التِّلفزيون، ال يََدُعني أُشاِهُد ما أُِحبُُّه ِمْن بَراِمَج َويَُغريِّ

ِباْسِتْمراٍر. نَْحُن نَتَشاَجُر ِباْسِتْمراٍر!

ْتََة َوَغرْيَها...  دائًا يََضُع رامي أَْغراَضُه َعل َسيري: الَحقيبََة، الُكتَُب، السُّ

َوأَْحيانًا يَْجلُِس أَيًْضا َعل َسيري، َويَأْكُُل رُقاقاِت البَطاطا َوالّشوكوالتَة 

َوالبْسكويت، دون َحتَّى أَن يُطِْعَمني ِمْنها. ال يَْسَمُع َوال يَْهتَمُّ ِعْنَدما أَطْلُُب 

ِمْنُه أَْن يَأْكَُل يف َمكاٍن آَخر، فَأَْغضُب َوأَْصُخ أِلَنَّني أَخاُف أَْن تَأيْتَ الَحَشاُت إىل 

َسيري َوأَنا ناِئٌَة.
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ُ أَْمِكَنَة أَْغرايض َوَمالِبيس  أنا َورامي نَتَشارَُك الِخزانََة نَْفَسها أَيًْضا، فَيَُغريِّ

َويََضُع أَْغراَضُه َمكانَها.

 يف إحدى املَرَّاِت، أََضْعُت ِحزاِمَي األَْسَوَد. َوبَيَْنام كُْنُت أَبَْحُث َعْنُه، 

َ ل أَنَُّه  َة َصَفحاٍت ِمْنُه، فَتَبَيَّ َوَجْدُت َدفَْتًا بَْيَ َمالِبِس رامي. قََرأُْت ِعدَّ

َدفَْتُ يَْوِميَّاتِِه...

أَْعَجبَتْني الِفْكرََة! أَْعتَِقُد أَنَّني َسأْبَْدأُ ِبِكتابَِة يَْوِميَّايت أَيًْضا.

 

ُهَو يَغاُر ِمنِّي أِلَنَّ رِفاقَُه يَِجدونَني ظَريَفًة َوُمْضِحَكًة، َويَْنزَِعُج ِعْنَدما 

ُث َمَعُهْم حَي يَزورونَُه يف البَيِْت. يف إحدى املَرَّاِت، أَْخَبْتُُهْم دوَن أَْن  أَتََحدَّ

أَنْتَِبَه َعْن أَْمٍر قََرأْتُُه يف َدفَْتِ يَْوِميَّاِت رامي. كُْنُت أَْمزَُح َولَْم أَقِْصْد إِزْعاَجُه، 

لَِكنَُّه َغِضَب، َوصاَر يَْسَخُر ِمنِّي أَماَمُهم، كَام َمزََّق رَْسمي َوأفَْسَد كَْنَزيت 

الَجديدَة...أَْحزَنَني َذلَِك كَثريًا.
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ياَضَة كَثريًا. أَلَْعُب كُرََة الَقَدِم، َوأَتََدرَُّب  إْسمي رامي. ُعْمري 13 َسَنًة. أُِحبُّ الرِّ

باَحِة َمرَّتَْيِ يف األُْسبوِع. ِعْندي الَعديُد ِمَن األَْصِدقاِء. يَقوُل َعّني رِفاقي  َعل السِّ

إنَّني لَطيٌف َوصاِدٌق وَكَريٌم. أَعيُش َمَع أُّمي َوأيَب َوأُْختي. اْسُمها زينة. أَنا َوِهَي 

نَتَشارَُك الُغرْفََة نَْفَسها َوالِخزانََة نَْفَسها أَيًْضا! َوَهذا يَُسبُِّب َمشاكَِل كَثريًة بَيَْننا.

أَتَضايَُق كَثريًا ِمن أُْختي أِلَنَّها أَْحيانًا ُمزِْعَجٌة. تَْستَْخِدُم أَْغرايض ِمْن دوِن إِْذين 

َوُخصوًصا هاتِفي الَجّواَل َو"اآلي باد"... كَام تَُغّني َوأَنا أَْدرُُس فاَل أَْستَطيُع أَن 

أَُركَِّز.

ِهَي تَتََكلَُّم كَثريًا َوال تَتََوقَُّف َعْن طَْرِح األَْسِئلَِة: "َمَع َمْن تَتََكلَُّم؟ َعمَّ تَتََكلَُّم َمَع 

أَْصحاِبَك؟ إىِل أيَْن َستَْذَهُب يف ُعطْلَِة نِهايَِة األُْسبوِع؟"

ا أَيًْضا، ِهَي داِئًا تَُفتُِّش بَْيَ أَْغرايض، يف إِْحدى املَرّاِت َوَجَدْت  زينة فُضولِيٌَّة ِجدًّ

. َغِضبُْت  فِّ َدفَْتَ يَْوِميّايت فَقَرأَتُْه، َواكْتََشَفْت أَنَّني ُمْعَجٌب ِبريا، رَفيَقتي يف الصَّ

كَثريًا ِمْنها، ُخصوًصا ِعْندما صارَْت، كُلَّام تَراين، تَُغّني لِتُغيظَني:" رامي َوريا... 

تراالال... ريا َورامي..تراالال ...رامي َوريا..." 

ِعْنَدما يَأيْت رِفاقي لِِزياَريت، تَْجلُِس زينة َمَعنا، َوتَْسَمُع أَحاديثَنا، َوتُشارُِك فيها 

َمَع أَنَّني أَطْلُُب ِمْنها داِئًا أَْن تَْتُكَنا َوْحَدنا. املُْشِكلَُة هي أَنَّها َتْزَُح َمَع رِفاقي 

ُث َمَعُهم، َويَقولوَن إنَّها طَريَفٌة َولَطيَفٌة. زينة؟! طَريَفٌة َولَطيَفٌة؟! ال!!  َوتَتََحدَّ
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يف إْحدى املَرّاِت، أخَبَتُْهْم َعْن إْعجايب ِبريا، َوبََدأَْت تَُغّني :" رامي 

وريا...تراالال...ريا ورامي...". يف َذلَك اليَوِم اْحَمرَّ َوْجهي، َولَْم أَكُْن 

َمسوًرا أَبًَدا. واملُصيبَُة أَنَّ رِفاقي أَيًْضا بََدأوا يُزِْعجونَني ِبأَْسِئلَِتِهِم 

الُفضولِيَِّة َوِبأُْغِنيَِة: "رامي وريا... ريا ورامي..."

 . فِّ بَْعَد فَْتٍَة، َشَعرُْت ِبإْحراٍج َشديٍد ِعْنَدما انْتََشَِت األُْغِنيَُة يف الصَّ

فََعلَِمْت ريا ِباألَْمِر َولَْم تَُعْد تَتََكلَُّم َمعي... َغِضبُْت ِمْن زيَنة، َوانْتََقْمُت 

يِّئِة، كَام أَْخَبْتُُهْم أَنَّها تَْحتَِضُن  ِمْنها. أَْخَبُْت أَْصدقايئ َعْن عالماتِها السَّ

لََة ِعْنَدما تَناُم، َوأَنَّها أَيًْضا تَتََكلَُّم، َوتَُغّني، َوتُْصِدُر أَْصواتًا  لُْعبَتَها املُُفضَّ

َغريبًَة ِخالَل نَْوِمها. إضافًَة إىل ذلَِك، فََقْد َمزَّقُْت رَْسَمها الَجديَد فَبََكْت 

ٍة. ِبِشدَّ
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36

غريُة، َوأَنَّها  أَْحزَنَني َمْنظَُر زيَنة َوِهَي تَبيْك. تََذكَّرُْت أَنَّها أُختي الصَّ

ِّلُني ِعْنَدما  َة، َوتَُدلل ُ ِلَ الَفطائَِر املَُحالَّ أَْحيانًا تَكوُن طَيِّبًَة َوَحنونًَة، وتَُحضِّ

أَْمرَُض... َشَعرُْت ِبالنََّدِم.

ها إليِه َوُهَو يَقوُل: " َسأُلِْصُق لَِك الرَّْسَم،  إقَْتََب رامي ِمْن أُْخِتِه، َضمَّ

، ِمثَْل كالرا  َوأَِعُدَك أَْن أَكوَن لَطيًفا َمَعِك. َسُنحاِوُل أَْن نُْصِبَح ْصديَقْيِ

َوأَخيها. ما َرأْيُِك؟"

إبْتََسَمْت زينة َوأجابَْت:" ُمواِفَقٌة! َوأَنا أَِعُدَك أَْن أَكوَن لَطيَفًة أَيًْضا. لَْن 

أُْخِبَ أُّمي ِبأنَّ املَُعلَِّمَة أَرَْسلَتَْك إىل َمْكتَِب الّناِظر". أَضافَْت َوِهَي تَْغِمزُُه 

ِبَعيِْنها:" َولَْن أُْخِبَ أََحًدا أَيًْضا أَنََّك أَْصبَْحَت ُمْعَجبًا ِبابَْنِة جريانِنا غادة..."
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سأَلَها رامي ُمْستَْغِربًا: "زينة، َهْل قََرأِْت َدفَْتَ يَْوِميّايت ِمْن َجديٍد؟ َمَع 

أَنَّني َخبَّأْتُُه َجيًِّدا!." 

َصَمتَْت زينة قَليالً ثُمَّ أَجابَْت ِبَصْوٍت ُمْنَخِفٍض: " آه... أَْعتَِذُر يا رامي، 

أَِعُدَك أَنَّني لَْن أَبَْحَث َعْنُه...أَقِْصُد لَْن أَقَْرأَُه بَْعَد اآلن." 

فَْتَ يف َمكاِن ال تَْكتَِشُفُه أُْخِتَي  فَكََّر رامي: "أَْعتَِقُد أَنَّني َسأُْخفي الدَّ

الُفضولِيَُّة أَبََداً!"
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