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سلسلة قصصّية سلسلة قصصّية 
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ماهٌر وشهاٌب صديقاِن يذهباِن إىل الـمدرسة ماهٌر وشهاٌب صديقاِن يذهباِن إىل الـمدرسة 
ِعب،  ِعب، معــًا، ويقضيــاِن أوقــاهتام بالتَّســلية واللَّ معــًا، ويقضيــاِن أوقــاهتام بالتَّســلية واللَّ
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ـَن  لُيؤمِّ الورقّية  الـمناديَل  يبيُع  فقرٌي  فتًى  ـَن وعامٌر  لُيؤمِّ الورقّية  الـمناديَل  يبيُع  فقرٌي  فتًى  وعامٌر 
واَء أُلرستِه. عاَم والدَّ واَء أُلرستِه.الطَّ عاَم والدَّ الطَّ



6

عامر  ُقرَب  ديقاِن  الصَّ مـرَّ  األيام،  من  يوم  عامر يف  ُقرَب  ديقاِن  الصَّ مـرَّ  األيام،  من  يوم  يف 
الذي كاَن جالسًا عىل الرصيف، ولـّمـا رآُهـمـا الذي كاَن جالسًا عىل الرصيف، ولـّمـا رآُهـمـا 
أصدقاء،  ُيصبحوا  أن  إليهام  وطلَب  أصدقاء، وقَف،  ُيصبحوا  أن  إليهام  وطلَب  وقَف، 
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أن  ورفَضا  القديمة،  مالبِسِه  ومن  منُه  أن فَسِخـَرا  ورفَضا  القديمة،  مالبِسِه  ومن  منُه  فَسِخـَرا 
يكوَن صديَقُهـمـا.يكوَن صديَقُهـمـا.
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من  عائَديِن  ديقاِن  الصَّ كاَن  األيام،  أحِد  من يف  عائَديِن  ديقاِن  الصَّ كاَن  األيام،  أحِد  يف 

ُمشاكٌس،  ولٌد  طريَقـُهـمـا  فاعرتَض  ُمشاكٌس، املدرسة،  ولٌد  طريَقـُهـمـا  فاعرتَض  املدرسة، 

فهجـَم عليهام، ودفَع ماهرًا.فهجـَم عليهام، ودفَع ماهرًا.
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لكنَّ  يُدُه،  ماهٌر عىل األرض، وُجِرَحْت  لكنَّ وقَع  يُدُه،  ماهٌر عىل األرض، وُجِرَحْت  وقَع 
شهابًا هرَب، ومل ُيساِعْدُه. شهابًا هرَب، ومل ُيساِعْدُه. 
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الولَد  طرَد  الـمشهَد  هذا  عامٌر  شاهَد  الولَد لـّمـا  طرَد  الـمشهَد  هذا  عامٌر  شاهَد  لـّمـا 
الـُمشاكس، وفتَح علبَة الـمناديل، وأخذ ُيضّمُد الـُمشاكس، وفتَح علبَة الـمناديل، وأخذ ُيضّمُد 
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صديِقـِه  ِف  لَترصُّ حزينًا  كان  الذي  ماهر  صديِقـِه ُجرَح  ِف  لَترصُّ حزينًا  كان  الذي  ماهر  ُجرَح 
ْيه. ْيه.شهاب، ودموُعُه تنزُل عىل خدَّ شهاب، ودموُعُه تنزُل عىل خدَّ
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ُمعتذرًا  وابتسَم  عامر،  ِف  بَترصُّ ماهـٌر  ُمعتذرًا فرَح  وابتسَم  عامر،  ِف  بَترصُّ ماهـٌر  فرَح 
ُيـمكُن أن ُنصبَح صديَقني؟  ُيـمكُن أن ُنصبَح صديَقني؟ إليه، وقاَل له: هل  إليه، وقاَل له: هل 
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قوَد،  النُّ ماهٌر  أخرَج  رُسور.  بُكلِّ  عامٌر:  قوَد، أجاَب  النُّ ماهٌر  أخرَج  رُسور.  بُكلِّ  عامٌر:  أجاَب 
ودفَع ثـمـَن علبِة الـمناديل التي فتـَحـها عامٌر ودفَع ثـمـَن علبِة الـمناديل التي فتـَحـها عامٌر 

ألجِله.ألجِله.
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عاَم والـمالبَس  عاَم والـمالبَس يف اليوِم التايل، أحرَض ماهٌر الطَّ يف اليوِم التايل، أحرَض ماهٌر الطَّ
فأرَسُلوا  عنه،  أهَلـُه  أخرَب  فقد  لعامر،  فأرَسُلوا اجلديدة  عنه،  أهَلـُه  أخرَب  فقد  لعامر،  اجلديدة 
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يوم،  كلَّ  َيلتقيِه  وصاَر  واملالبس،  عاَم  الطَّ يوم، إليِه  كلَّ  َيلتقيِه  وصاَر  واملالبس،  عاَم  الطَّ إليِه 
ويقضياِن وقتًا مجياًل.ويقضياِن وقتًا مجياًل.
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قطعَة  عامر  مَع  ماهٌر  شاهَد  األيام،  أحِد  قطعَة يف  عامر  مَع  ماهٌر  شاهَد  األيام،  أحِد  يف 
أيَن  ِمـن  نفَسُه:  وسأَل  فاستغرَب،  أيَن حلوى،  ِمـن  نفَسُه:  وسأَل  فاستغرَب،  حلوى، 
أحرَضها؟ وفجأًة ظهَر شهاٌب من خلِف اجلدار أحرَضها؟ وفجأًة ظهَر شهاٌب من خلِف اجلدار 
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صديَقُه  عامٌر  وأخرَب  وماهر،  عامر  إىل  صديَقُه ُمـعتذرًا  عامٌر  وأخرَب  وماهر،  عامر  إىل  ُمـعتذرًا 
لـُه  وُيـحرِضُ  يومّيًا،  يأيت  كان  شهابًا  بأنَّ  لـُه ماهرًا  وُيـحرِضُ  يومّيًا،  يأيت  كان  شهابًا  بأنَّ  ماهرًا 
أصبَح  وهكذا  إليه.  االعتذاَر  وُيريُد  أصبَح احللوى،  وهكذا  إليه.  االعتذاَر  وُيريُد  احللوى، 
إىل  عامٌر  يعوَد  أن  واّتفُقوا عىل  أصدقاء،  إىل الثالثُة  عامٌر  يعوَد  أن  واّتفُقوا عىل  أصدقاء،  الثالثُة 

املدرسة لُيتابَع ِدراَسَته.املدرسة لُيتابَع ِدراَسَته.
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