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كاَن ُهنــاَك فتــاٌة صغــريٌة مجيلــة، ُتدعــى ســاح، كاَن ُهنــاَك فتــاٌة صغــريٌة مجيلــة، ُتدعــى ســاح، 
وهــي وحيــدٌة ألبَويــِن جــاءا مــن مدينــٍة بعيــدة يف وهــي وحيــدٌة ألبَويــِن جــاءا مــن مدينــٍة بعيــدة يف 
مهـــّمِة استكشــاف احليــاة الرّبّيــة، فعاشــْت معهــا مهـــّمِة استكشــاف احليــاة الرّبّيــة، فعاشــْت معهــا 
 يف أطــراف الغابــة يف أماٍن وســام، وَوِرَثـــْت عنها  يف أطــراف الغابــة يف أماٍن وســام، وَوِرَثـــْت عنها 
بيعة بأشجاِرها الـُخْضـــر وحيواناتِـها  بيعة بأشجاِرها الـُخْضـــر وحيواناتِـها         ُحبَّ الطَّ         ُحبَّ الطَّ

        األليفة وُطيوِرها اجلميلة.        األليفة وُطيوِرها اجلميلة.
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ــن  ــيها م ــة، تـحـمـ ــًة للبيئ ــاح صديق ــت س ــن كان ــيها م ــة، تـحـمـ ــًة للبيئ ــاح صديق ــت س كان
عبــِث األطفــال الـــُمشاكسني، وهــذا مــا ســّبَب هلــا عبــِث األطفــال الـــُمشاكسني، وهــذا مــا ســّبَب هلــا 
ــة  ــن صداق ــها م ــُمشكات، وحَرَمـ ــن الـ ــريًا م ــة كث ــن صداق ــها م ــُمشكات، وحَرَمـ ــن الـ ــريًا م كث
األطفــال الذيــَن ابتَعــُدوا عنهــا ألّنـــها ُتفِســُد عليهم األطفــال الذيــَن ابتَعــُدوا عنهــا ألّنـــها ُتفِســُد عليهم 
ــا  ــم ُماحظاِت ــُه إليه ــي ُتوجِّ ــلية، وه ــاِت التَّس ــا حلظ ــم ُماحظاِت ــُه إليه ــي ُتوجِّ ــلية، وه ــاِت التَّس حلظ

ــال: ــال:بانفع بانفع

ــة! أال  ــاَر يف الغاب ــعِل الّن ــم! ال ُتْش ــه... تي ــة! أال   - هي ــاَر يف الغاب ــعِل الّن ــم! ال ُتْش ــه... تي   - هي
              ُتدرُك ُخطورَة ما تفعل؟!              ُتدرُك ُخطورَة ما تفعل؟!

  - جــاد! ال َتتســّلِق األشــجار! قــد أَخْفــَت صغاَر   - جــاد! ال َتتســّلِق األشــجار! قــد أَخْفــَت صغاَر 
         الطيور. أال تراها تطرُي هاربًة مذعورة؟!         الطيور. أال تراها تطرُي هاربًة مذعورة؟!

 - شــهد! ال تنصبــي الِفـــخاَخ لألرانــب! دعيهــا  - شــهد! ال تنصبــي الِفـــخاَخ لألرانــب! دعيهــا 
         َتِعـْش بسام!         َتِعـْش بسام!
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هكــذا أمضــْت ســاح ُطفولَتهــا. ال أصدقــاَء هلــا هكــذا أمضــْت ســاح ُطفولَتهــا. ال أصدقــاَء هلــا 
ــة  ــات األليف ــور واحليوان ــاِت والّطي ــوى الفراش ــة س ــات األليف ــور واحليوان ــاِت والّطي ــوى الفراش س
وأوراق األشــجار الـــُخْض... حّتى يف الـــمدرسة، وأوراق األشــجار الـــُخْض... حّتى يف الـــمدرسة، 
لـــم يقــرب األطفــاُل منهــا، ألهنــم رَأوا أّنـــها ال لـــم يقــرب األطفــاُل منهــا، ألهنــم رَأوا أّنـــها ال 

ــر. ــاَء األوام ــرُف إاّل إعط ــر.تع ــاَء األوام ــرُف إاّل إعط تع
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ــى  ــيًة ع ــّيًة قاس ــنًة مدرس ــت س ــى كان ــيًة ع ــّيًة قاس ــنًة مدرس ــت س كان
ســاح، حّتــى إّنـــها فرحــْت بخــرب ســاح، حّتــى إّنـــها فرحــْت بخــرب 
انتهــاِء مهـــّمِة والَدْيـــها، وقــراِر العودة انتهــاِء مهـــّمِة والَدْيـــها، وقــراِر العودة 
غـــم من ُحـزنِـها  غـــم من ُحـزنِـها إىل الـــمدينة، عى الـرَّ إىل الـــمدينة، عى الـرَّ

ــة. ــراِق الغاب ــة.لف ــراِق الغاب لف

ســاح  التـــحَقْت  الـــمدينة،  ســاح يف  التـــحَقْت  الـــمدينة،  يف 
ــا  ــا، لكّنه ــن منزهل ــة م ــمدرسٍة قريب ــا بـ ــا، لكّنه ــن منزهل ــة م ــمدرسٍة قريب بـ
كانــْت وحيــدًة أيضــًا، وابتعــدْت عــن كانــْت وحيــدًة أيضــًا، وابتعــدْت عــن 
ــال.  ــن أطف ــها ِمـ ــْن حوَلـ ــِة َمـ ــال. ُمصادق ــن أطف ــها ِمـ ــْن حوَلـ ــِة َمـ ُمصادق
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ـــها  ـــها كاَن بــنَي األطفــال طفلــٌة اسُمـــها النــا ُيـحبُّ كاَن بــنَي األطفــال طفلــٌة اسُمـــها النــا ُيـحبُّ
اجلميع لذكائِـــها ومجــاِل مظهرهــا وُلطِفـــها، قّررْت اجلميع لذكائِـــها ومجــاِل مظهرهــا وُلطِفـــها، قّررْت 
ُمصادقــَة ســاح، وأرّصْت عــى احلديــث مَعهــا، ُمصادقــَة ســاح، وأرّصْت عــى احلديــث مَعهــا، 
وبعــَد ُمـــحاوالٍت كثــرية، اســتطاعْت النــا أن وبعــَد ُمـــحاوالٍت كثــرية، اســتطاعْت النــا أن 

ــا: ــحّدَث مَعه ــاح، وتتـ ــن س ــرَب م ــا:تق ــحّدَث مَعه ــاح، وتتـ ــن س ــرَب م تق

ِك يــا ســاح! نريــُد أن ُتشــاركينا  ـــنا ُنـحـــبُّ ِك يــا ســاح! نريــُد أن ُتشــاركينا - ُكلُّ ـــنا ُنـحـــبُّ - ُكلُّ
ــات  ــلِّ الواجب ــى حـ ــًا ع ــاوَن مع ــب، وأن نتع ِع ــات اللَّ ــلِّ الواجب ــى حـ ــًا ع ــاوَن مع ــب، وأن نتع ِع اللَّ

الـمدرسّية.الـمدرسّية.

- أريــُد أن أبقــى وحــدي، ولــن ُأصــادَق األطفاَل - أريــُد أن أبقــى وحــدي، ولــن ُأصــادَق األطفاَل 
الذيــَن أســاُؤوا إىل حيوانــات الغابة. الذيــَن أســاُؤوا إىل حيوانــات الغابة. 
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وراحْت ساح تبكي.وراحْت ساح تبكي.
ــْتُه،  ــا َسِمَعـ ــا بـمـ ــْت الن ــْتُه، ُفوِجَئ ــا َسِمَعـ ــا بـمـ ــْت الن ُفوِجَئ
ورّددْت بصــوٍت ُمرتفــع: حيوانات ورّددْت بصــوٍت ُمرتفــع: حيوانات 

ــة!  ــة! الغاب الغاب

التــي  ســاح  احتضَنــْت  التــي ثـــّم  ســاح  احتضَنــْت  ثـــّم 
مــَع  حكايَتـــها  تــرُد  مــَع أخــذْت  حكايَتـــها  تــرُد  أخــذْت 
حيوانــاِت الغابــة وإســاءة األطفــال حيوانــاِت الغابــة وإســاءة األطفــال 

إليهــا.إليهــا.

مســـَحْت النــا دمــوَع ســاح مســـَحْت النــا دمــوَع ســاح 
ــها،  ُئـ ــْت ُتـهدِّ ــها، وراح ــها، بـمنديِلـ ُئـ ــْت ُتـهدِّ ــها، وراح بـمنديِلـ
هنــا  األطفــاَل  أّن  هلــا  هنــا وتــرُح  األطفــاَل  أّن  هلــا  وتــرُح 
معهــم،  وُيريُدوهَنــا  وَنـــها،  معهــم، ُيـحبُّ وُيريُدوهَنــا  وَنـــها،  ُيـحبُّ

قائلــًة: قائلــًة:وتابعــْت  وتابعــْت 
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ــمَّ إنَّ اسَمـــِك ســاح. أرجــو أن ُتـــخربيني  ــمَّ إنَّ اسَمـــِك ســاح. أرجــو أن ُتـــخربيني  - ثـ  - ثـ
         بـمـعنى اسِمك!         بـمـعنى اسِمك!

مــوُع متــأُل عينيهــا  مــوُع متــأُل عينيهــا       ابتســمْت ســاح، والدُّ       ابتســمْت ســاح، والدُّ
         الـجميلَتني، وقالت:          الـجميلَتني، وقالت: 

       اســمي بـــمعنى التَّساُمـــح وَتـــجاُوز أخطــاء        اســمي بـــمعنى التَّساُمـــح وَتـــجاُوز أخطــاء 
        اآلخرين والعفو عنهم.        اآلخرين والعفو عنهم.

ــنَي أنَّ  ــاح! أال تعلم ــا س ــِت ي ط ــد تورَّ ــنَي أنَّ        - لق ــاح! أال تعلم ــا س ــِت ي ط ــد تورَّ        - لق
         لكلٍّ ِمـن اسِمِه نصيبًا؟!         لكلٍّ ِمـن اسِمِه نصيبًا؟!

       - لقد غلبتِني يا النا!       - لقد غلبتِني يا النا!

       وتعالْت ضحكاُتـها، فمألِت الـمكان.       وتعالْت ضحكاُتـها، فمألِت الـمكان.

 ، ــفَّ ،        يف اليــوم التــايل، دخلــْت ســاح الصَّ ــفَّ        يف اليــوم التــايل، دخلــْت ســاح الصَّ
فُفوجَئْت بـــمظهره الـــجديد، فلـــم تســتطْع كتـــاَن فُفوجَئْت بـــمظهره الـــجديد، فلـــم تســتطْع كتـــاَن 
دهشتِـــها، وأخــذْت تــرُخ: دهشتِـــها، وأخــذْت تــرُخ: مــا ُكـــلُّ هــذا! إّننــي مــا ُكـــلُّ هــذا! إّننــي 

ُأحـــبُّكم مجيعــًا.ُأحـــبُّكم مجيعــًا.
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بُصــوِر  ُمـــمتلئًة  ــفِّ  الصَّ ُجــدراُن  كانــْت  بُصــوِر   ُمـــمتلئًة  ــفِّ  الصَّ ُجــدراُن  كانــْت   
ــْت  ــاٍت ُكتَِب ــجارها، وبلوح ــة وأش ــاِت الغاب ــْت حيوان ــاٍت ُكتَِب ــجارها، وبلوح ــة وأش ــاِت الغاب حيوان
ــات  ــة احليوان ــى ُمعامل ــُحثُّ ع ــاراٌت َتـ ــا عب ــات عليه ــة احليوان ــى ُمعامل ــُحثُّ ع ــاراٌت َتـ ــا عب عليه
ث  ث بُلطــف، وعــى الـــحفاظ عــى البيئــة مــن التَّلـــوُّ بُلطــف، وعــى الـــحفاظ عــى البيئــة مــن التَّلـــوُّ
ــا  ــّدَم هل ــد ق ــب، فق ــذا فحس ــَس ه ــحرائق. لي ــا والـ ــّدَم هل ــد ق ــب، فق ــذا فحس ــَس ه ــحرائق. لي والـ
ــة،  ــات الغاب ــض حيوان ــجّسات لبع ــا ُمـ ــة، أصدقاُؤه ــات الغاب ــض حيوان ــجّسات لبع ــا ُمـ أصدقاُؤه
ــتارَة عــن جمّلة حائط تـهـتـــمُّ بُشــؤون  ــتارَة عــن جمّلة حائط تـهـتـــمُّ بُشــؤون وأزاُحـــوا السِّ وأزاُحـــوا السِّ
ــوَن  ــوَن البيئــة، أسـَمـــْوها: »جمّلــة ســاح«، وأخــُذوا ُيغنُّ البيئــة، أسـَمـــْوها: »جمّلــة ســاح«، وأخــُذوا ُيغنُّ

ــة. داق ــُحبِّ والصَّ ــن الـ ــرًة ع ــًة ُمؤّث ــًا أغني ــة.مجيع داق ــُحبِّ والصَّ ــن الـ ــرًة ع ــًة ُمؤّث ــًا أغني مجيع



امسي: جود أبو مسرة.امسي: جود أبو مسرة.
مدرسيت: سعد اهلل ونوس.مدرسيت: سعد اهلل ونوس.

عمــــــري: )عمــــــري: )1010( سنوات.( سنوات.
هــوايتـي: املطالعة وكتابة القصةهــوايتـي: املطالعة وكتابة القصة..

امسي: حبر أبو شديد.امسي: حبر أبو شديد.
مدرسيت: رائد نوفل.مدرسيت: رائد نوفل.
عمــــــري: )عمــــــري: )1212( سنة.( سنة.

هــوايتـي: الرسمهــوايتـي: الرسم..


