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مريــم طفلــٌة صغــرية، تنتظــُر يــوَم عيــِد 
ميالدهــا بفــارغ الّصــر. مــى شــهراِن، إىل أن 
أتــى اليــوُم الـــُمنتَظر، فاحتفَلْت مــَع أصدقائها 
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ُبــوا  وُأختِـــها وأبَوهيــا، وتناَوُلــوا احللــوى، ورَشِ
ــري.    العص
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أعطاهــا أبوهــا ُعلبــًة صغــريًة ُمزّينــة، وقــاَل 
هلــا: كّل عــام وأنــِت بخــري يــا صغــرييت!

لكــْن مــا هــذِه الُعلبــة؟ ومــاذا يف داخِلـــها؟ 
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فتحــْت مريــم الُعلبــَة، وإذ بأرنــٍب صغــري 
ناصــِع البيــاض. غمــَرِت الســعادُة قلَبـــها، فقد 
ــريًا،  ُه كث ــحبُّ ــذي ُتـ ــوان ال ــى احلي ــْت ع حصل

ــرح.     ــا بف ــْت أباه وحَضن
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ــَد  ــًا بع ــدًا، ويوم ــَب جّي ــم األرن ــْت مري رّب
ــر، إىل  ــِه أكث ــمُّ ب ُه وهتتـ ــحبُّ ــْت ُتـ ــوم، أصبح ي
درجِة أّنـــها صارْت ُتطِعـــُمُه حّصَتـــها وحّصَة 
أهِلـــها مــن اخلــضاوات. ُيـــحِضُ أبوهــا 
ملفوفــًة إىل البيــت، وحــَن يســأُل أيــَن امللفوفُة 
ــَب  ــُت األرن ــم: أطَعْم ــجيُب مري ــا، ُتـ لنأُكَله
ــا َيـــحُدُث للخــسِّ والـــجَزر    إّياهــا. وهــذا م

    والبقدونس وغريها.
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يف  بضعــٍف  مريــم  أحّســْت  ُمــّدة،  بعــَد 
الطبيــب،  إىل  أَبواهــا  فأخَذهــا  جسِمـــها، 
فَفحَصهــا، وطلــَب بعــَض التحاليــل، ولـّمـــا 
ــِك  ــدو أّن ــب: يب ــاَل الطبي ــُج ق ــَرِت النتائ ظه
ــْت  ــرية! قال ــا صغ ــضاوات ي ــَن اخل ال تأُكِل
ــاذا؟  ــُب: مل ــأَل الطبي ــح. س ــذا صحي ــم: ه مري
ــها إىل  ــواِك ال ُيـحِضانِـ ــها أم أّن أب أال ُتـحّبيَنـ

ــت؟ البي
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ــُل  ــم ُتفضِّ ــأّن مري ــَب ب ــواِن الطبي ــَر األَب أخ
إطعــاَم األرنــب عــى أن تــأُكَل هــي وُأرسُتـــها. 
قــاَل الطبيــب: لــن ُأعطَيــِك أيَّ دواٍء اآلن، لكْن 
جيــُب أن َتِعدينــي بــأْن تــأُكيل اخلــضاوات 
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ــريًا  ــِك كث ــرُّ إىل أن ُأعِطَيـ ــدًا، وإاّل سُأضطـ جّي
ــة. مــن األدوي

قالــت مريــم: ال ُأحــبُّ الــدواء. أِعــُدَك بــأْن 
آُكَل كثــريًا مــن اخلــضاوات، وبأّننــي لــن 

ُأطعَمـــها كّلهــا لألرنــب.

ــا  ــْت هل ــت قال ــم إىل البي ــادْت مري ــا ع لـّمـ
أخُتـــها: أرسعــي يــا مريــم! يبــدو أّن األرنــَب 
مريــض، وهــو ينــاُم بــال حــراٍك منــُذ الصبــاح.
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خافــْت مريــم عــى أرنبِـــها كثــريًا، وطلبــْت 
ــرّي.  ــب البيط ــذاُه إىل الطبي ــا أْن َيأُخ إىل أَبوهي
ــْت  ــب ركض ــادة الطبي ــوا إىل عي ــا وصُل لـّمـ
مريــم ُمرسعــًة، وهــي حتمــُل أرنَبـــها، وقالــت 
للطبيــب: أرُجــوك! أريــُد أن أطمئــنَّ إىل صّحِة 

ــي. أرنب
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 قــاَل الطبيــب: يبــدو أّنــِك ُتدلِّـــلَن أرنَبــِك 
ــه.  ــبُب مرِض ــذا س ــمٌن، وه ــو س ــريًا، فه كث
ــًا،  ــُه مثالّي ــاَد وزُن ــُه، وع ــُه طعاَم ــِت ل إذا خّفف

ــيطًا.  ــُح نش ــحّسُن، ويصب فسيَتـ

حزنــْت مريــم كثــريًا ألّنـــها الســبُب يف 
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مــرِض األرنــب، مــَع أّنـــها كانــت تظــنُّ أّنـــها 
ــا إىل  ــَع أَبوهي ــاَدْت م ــّم ع ــه، ثـ ــمُّ بصّحتِ هتتـ
ــَذ  ـ ــأْن ُتنفِّ ــَب ب ــَدِت الطبي ــَد أن وع ــت بع البي

تعليامتِــه.
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اعتــذرْت مريــم إىل أَبوهيــا، ووعَدْتـــهام بأهنا 
لن ُتــرِسَف يف إطعــام األرنب، وأّنـــها ستهتـــمُّ 
بصّحتِـــها وبصّحــِة ُأرستِـــها وبصّحــِة األرنب 
ـَمـــها الطبيبــان، فاالعتــداُل  جّيــدًا كــام علَّ

مطلــوٌب يف كلِّ يشء.
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