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ي ِّدة ُُاستقبلَتْه ُ ُ:ُيعقوبُ ُُالسَّ  باألسئلَةِّ

• ُُ ُأَمُُْفيُمنزلُِّ نديُأفضلُ  ُعِّ ُالطَّعامُِّ حسنًا،ُهلُُْأكلتَُُجي ِّدًا؟ُهلُُْمذاقُ 

 أصدقائَِّك؟

ختلِّفًا • ُهناكَُُمذاقًاُم  ُللطَّعامُِّ  .إنَُّ
ُفقدُُْسأَلَهاُليب ل ُحولَُُالطَّعامُِّ ُالحديثَُُكانَُُيدورُ   :ونظًراُألنَُّ

نَتناولَُُطعامَُُ • ُلِّ هلُُْتَسمحينَُُليُبأنُُْأ حضرَُُأصدقائيُإلىُه ناُيومَُُغدُ 

؟  الغَداءِّ

ي ِّدة ُُيعقوبُ  • ُالسَّ  .أصدقاؤَك؟ُكمُُْعدد همُُْياُت رى؟ُسألتُِّ
• ُ ُهذاُاليوَم.ُإنَّه ماُشقيقُ  هماُطعامَُُالغداءُِّ ُعندِّ ُتناولتُ  ،ُوه ماُاللَّذانُِّ اثنانِّ

 .وشقيقت ه ُ
• ُُ، ي ِّدة ُُيعقوب  ُالسَُّ ،ُقالتُِّ ُأشخاص  ُغدًاُألربعةُِّ .ُالُبأَس.ُإذنُسأطبخُ  اثنانِّ

ُأبوَُيهما ؟ُفلعل يُأعرفُ   .ث مَُُّتساءلْت:ُماُاسمُ ُعائلةُُِّصديقَْيكَُُُهذينِّ
ُ)غوني( •  .اسمُ ُالعائلةُِّ

• ُ ُهذهُُِّالعائلة ُُهناُمنذ ُُزمنُ  ُغريب !ُأتسك نُ  نُُْاسمُ  )غوني(،ُياُلَه ُُمِّ

ي ِّدةُُُِّ ُاألولىُلصديقَيَك؟ُتوالتُُْأسئلة ُُالسَّ ؟ُوماُهيَُُاألسماءُ  طويل 

 .يعقوبَُ
،ُواسمُ ُالفتاةُُِّحميدة .ُأجابَُُليب ُل •  .اسمُ ُالفَتىُأرسالن 

ي ِّدة ُُيعقوبُ  • ُالسَّ نَُُاألجانِّبِّ؟ُسألتُِّ  .ألَيساُمِّ
َُشرقي انُِّ •  .بَلى،ُإنَّه ماُمهاجرانُِّ

• ُ .ُكيفَُُتجرؤُ  َُعلىُاإلطالقِّ ُإلىُهذاُالمنزلُِّ لنُُْأسمحَُُلَه ماُبالدُّخولُِّ

بَةًُ ُُغاضِّ ي ِّدة ُُيعقوبُ  ُالسَّ ُهذا؟ُقالتُِّ  .علىُفِّْعلُِّ
؟ُ • ُإلىُالَمنزلِّ لِّماذا؟ُوماذاُفَعال؟ُولِّماذاُلنُُْتَسمحيُله ماُبالدُّخولُِّ

ُبالذُّهولُِّ  .تساَءلَُُليب لُوهوَُُيشعرُ 



ُأنَّكَُُ • ُوالِّداكَُُعندَماُيعلمانُِّ َُعلىُأنُُْتسأَل؟ُوماذاُسيقولُ  كيفَُُتجرؤُ 

ُ ُوهيَُُتشعرُ  ي ِّدة ُُيعقوبُ  ُالسَّ ؟ُسألتُِّ نَُُالمهاجرينَُُللغَداءِّ ُمِّ دعوتَُُاثنينُِّ

نا ُهذاُهوُماُينق ص  َرة :ُكأنَُّ ُُساخِّ .ُث مَُُّأضافَتُُْبلهَجةُ   !بالغضبُُِّالشَّديدِّ
ُالدَّعوةِّ.ُقالَُُليب لُيائًسا،ُُ • ُأنُُْأقومَُُبإلغاءُِّ لكنَّنيُقدُُْدعوت ه ما،ُوالُأستطيعُ 

ُذلكَُُ ُلنُُْي عارضاُذلَك.ُأعرفُ  ُوالديَُّ ث مَُُّأضاَف:ُإنَّنيُأعلمُ ُتماًماُأنَُّ

 .تماًما
• ُُُ الُُإلىُُالمنزلِّ ُُاألجانبَُُُلَنُُُْيدخ  ُُهؤالءُِّ نيُُأنَُّ ني،ُُوماُُيهمُّ ُُالُُيهمُّ هذاُُأمرُ 

ُماُالُت حَمد ُُع ْقباه ،ُوسيقومُ ُ .ُفقدُُْيحدثُ  الَّذيُأَتَول ىُمسؤوليَّةَُُرعايتِّهِّ

ُبِّتَحميليُالمسؤوليَّةُِّ  .والِّداكَُُعندئذُ 
قَةِّ؟ُصاحَُُ • ُبالسَّرِّ ُأرسالنَُُوحميدةَُُسيقومانُِّ هلُُْت ريدينَُُأنُُْتقوليُإنَُّ

ُ، ُالغداءِّ ُطعامُِّ ُعْندَهماُاليومَُُلتناولُِّ ليب لُمنفعاًل،ُث مَُُّأضاَف:ُلقدُُْكنتُ 

 .وأريد ُُأنُُْأدعَوه ماُغدًاُإلىُه نا
• ُ ،ُث مَُّ ي ِّدة ُُيعقوب  ُالسَّ ُأكثرَُُجمااًل!ُصاحتُِّ ني؟ُهذاُسيكونُ  هلُُْتأمر 

َُُحولَُُهذاُاألمرُِّ نَُُالن ِّقاشِّ ُمِّ  .أضافْت:ُالُداعيُُلمزيدُ 
الُهاُه نا.ُانتَهينا  !فَه ماُلَنُُْيَدُْخ 

 .ذهبَُُليب لُإلىُغرفَتِّهُِّ
،ُلكنَّه ُُلَمُُْيستطعُُْأنُُْيتوقَّفَُُ ُالمدرسيَّةِّ ُواجباتِّهُِّ ُأَنُُْيبدأَُُبحل ُِّ كانَُُعليهُِّ

ُ بُ  .ُفماذاُيتوجَّ ُلَه ماُللغداءِّ ُفيُأرسالنَُُوحميدةَُُودعوتِّهُِّ ُالتَّفكيرُِّ َعنُِّ

ي ِّدة ُُُ مَُُلَه ُُالنَّصيَحةَ؟ُإنَّهُاُالسَّ ُأنُُْيقد ِّ ُأَنُُْيفعَل؟ُومنُُْيستطيعُ  عليهُِّ

ي ِّدةَُُ)يشكي(ُويطل بَُُ رَُُأنُُْيزورَُُالسَّ )يشكي(.ُنَعَمُُْإنَّهاُهَي.ُلِّذاُقرَّ

ثْهاُُبِّماُوقعَُُلَه َُُمعَُُالَكلبُُِّ)موك(  .نصيحتَها.ُفضاًلَُُعنُُْأَنَّه ُُلَمُُْيحد ِّ
،ُحت ىُ نَُُالمنزلِّ ،ُفَتسلَّلَُُمِّ ُالمدرسي ةِّ ُواجباتِّهُِّ ُبحل ُِّ رَُُليب لُتأجيلَُُالقيامُِّ قر 

ي ِّدةُُِّ)يشكي( ُالسَّ هِّ،ُوسارَُُإلىُمنزلُِّ ُبخروجِّ ي ِّدة ُُيعقوبُ   .الُتشعرَُُالسَّ
ُُوالتَّرحابِّ،ُ ُلَها،ُواستقبلتْه ُُبالتَّحيَّةُِّ ي ِّدة ُُ)يشكي(ُبِّزيارتِّهُِّ فرحتُُْالسَّ

 :وسأَلَتْه ُ



ق َك،ُ • !ُماُالَّذيُي َؤر  ُوجَهكَُُعابِّس  ؟ُإنَُّ زاجُُِّهذاُالنَّهارِّ ُالمِّ هلُُْأنتَُُسي ِّئُ 

َك؟ َُعلىُفؤادِّ  ويثقلُ 

،ُولنُُْ • نَُُالمنزلِّ ُالكلبَُُمِّ .ُلَقَدُُُْطردَتُِّ ي ِّدة ُُيعقوب  !ُإنَّهاُالسَّ هناكَُُكثير 

ُالمنزلُِّ  .تسمحَُُلحميدةَُُوأرسالنَُُبدخولُِّ
ُشيءُ   .ث مََُُّحكىُلهاُكلَُّ

ي ِّدة ُُ)يشكي(ُرأَسها،ُوقالتُْ ُالسَّ تُِّ  :هزَّ
ُأجد ه ُُأمًراُ • ُأَنُُْأستَوعبَُُماُحدثَُُمعَُُالكلبِّ،ُوإنُُْكنتُ  إنَّنيُأستطيعُ 

هُِّ ُبإطعامِّ ُاستمتعُ   ..مؤسفًا،ُفقدُُْكنتُ 
.ُث مَُُّأضافتُْ • نَُُاألعماقِّ  :وأناُأيًضا.ُقالَُُليب ُلُمِّ

ُُأصدقائَِّك!ُفَماذاُ • ُاستيعابَُُماَُجرىُبخصوصِّ لكنَّنيُالُأستطيعُ 

ف نيُأنَّك ماُالُ ُأَنُُْتقولَُُلَه ماُغدًا:ُيؤسِّ ؟ُفأنتَُُالُتستطيعُ  سنفعل 

ُأَنُُْتَجيئاُإلىُمنزليَُغدًاُألنَّك ماُمهاجرانُِّ  !تستطيعانُِّ
• ُ. َُكريه ،ُألنَُّه ماُلنُُْيكل ِّمانيُبعدَُُذلكََُُعلىُاإلطالقِّ .ُفهذاُأمرُ  بالتَّأكيدِّ

ُلَه ما؟ ُالدَّعوةِّ.ُفماذاُأقولُ  نُُْإلغاءُِّ ُمِّ  ولكنُُْيبدوُأنَّه ُُالُمفرَُّ

• ُ ُطعامُِّ لُِّ :ُتعالَْواُأنتمُ ُالثَّالثة ُُإلىُه ناُلتناو  الُتَق لُُْلَه ماُشيئًا!ُأتعرف 

لِّكم ُأَنُُْتأك لواُفيُمنزليُأوُفيُمنزُِّ ةَُُُفرقُ  .ُوليسَُُثَمَّ  .الغداءِّ
ُبالَفَرحُِّ •  .أتفعلينَُُذلكَُُحقًّا؟ُسألَهاُليب لُوهوَُُيشعرُ 

ي ِّدة ُُابتسمتُِّ  وقالْت:ُ)يشكي(ُالسَّ

ُلَناُأنُُْ • ُهاهنا،ُفالُيجوزُ  إذاُماُسألكَُُصديقاَك،ُفالُتخبْره ماُأنَّكَُُتسكنُ 

اُكيُتحكيَُ ما.ُلكن كَُُلستَُُمضطرًّ  نكذبَُُعلَيهِّ

ُأباكَُُ .ُويمكن كَُُأنُُْتقولَُُلَه ماُإنَُّ ي ِّدةُُِّيعقوبَُُوكلماتِّهاُالغبيَّةِّ ُالسَّ له ماُعنُِّ

ُالطَّعامَُُفي كَُُليساُهنا،ُوإنَّناُسنتناولُ   وأمَّ

ي ِّدةُُِّ)يشكي( ُالسَّ  .منزلُِّ
درُِّ • نشرحَُُالصَّ ُم  .ُقالَُُليب ل،ُورَجعَُُإلىُمنزلِّهُِّ  .هذاُصحيح 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


