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لألطفال
قصّة
اتُ ْال َسبْعُ
لُ َو ْاْلَ َخ َو ُُ
ْال ُغو ُُ

ْال ُغو ُل َو ْاْلَ َخ َو ُ
ات ْال َسبْع
ُ

صبَايَا في قَصْ بَايَا إ ْنلُو ْد إ ْنلُو ْد ونَاك ْلهُ ْم:
َس ْب ْع َ

ارقَ ْ
ت َز ْو َجتُهُ
ب َما ُذك َر بالل ْه َجة ْالتُّونسية ،إن َر ُجالً فَ َ
تَقُو ُل ْالقصةَُ ،و َح َس َ
يالتَ ،وفي يَ ْوم م َن ْاْلَيام ْال ُم ْعت َمة َح ْي ُ
ْال َحيَاةَ َوتَ َر َك ْ
ت لَهُ َس ْب ُع بَنَات َجم َ
ث
يضة ا ْل َحج،
يل ْل َداء فَر َ
س ْالنهَار ،قَر َر ْالر ُج ُل ْالطَيبُ ْالرح َ
ْال ُغيُو ُم تُ ْخفي َش ْم َ
ير ُكل َما يَ ْل َز ُم م ْن طَ َعام َو َش َراب َو َحطَب
او َل تَ ْوف َ
َوتَقُو ُل ْالح َكايَةُ إنهُ َح َ
ان يَحْ رصُ َعلَى َسالَ َمتهن.
ليَ ْكفي ْالفَتَيَات طَ َوا َل فَ ْت َرة غيَابه؛ َوْلَنهُ َك َ
قَا َم ب َر ْبط َك ْلب أَ َما َم بَاب ْالبَ ْيتُ ،موصيًا بَنَاته ب ْال َح َذر َو َع َدم فَ ْتح ْالبَاب ْلَي
َزائر َغريب.
َوفي لَ ْيلَة م َن ْالليَالي ا ْستَ ْيقَظَ ْال ُغو ُل يَ ْب َح ُ
ث َع ْن طَ َعامهَ ،وقَ ْد َسم َع ْال ُغو ُل م ْن
ون َحارس لَهُن س َوى
صبَايَا َجميالَت َوحْ َدهُن ب ْالبَ ْيت ُد َ
أَ ْهل ْالقَرْ يَة ب َس ْبع َ
ان يُ َغني:
هللاَ ،وبَ ْينَ َما يَسي ُر ْال ُغو ُل نَحْ َو بَ ْيتهنَ ،ك َ
اجأَ ْال ُغو ُل ب َرد م َن
صبَايَا في قَصْ بَايَا إ ْنلُو ْد إ ْنلُو ْد ونَاك ْلهُ ْم» .ثُم تَفَ َ
« َس ْب ُع َ
ْال َك ْلب الذي يَحْ ُرسُ ْالبَ ْي َ
ت قَائالًَ « :سيدي َوصاني َعلَ ْيهُن َوهللا َوهللا َما
تُ ُذو ْقهُن» .فَ َرد ْال ُغو ُل َمرْ ُعوبًا يُتَ ْمت ُم ب َخوف:
يح ْال َك ْلب َعلَي».
«يَا َك ْيدي َعلَى ُر َكبي ..يَا نَب َ

اولَت َوحيَل َماك َرة لل ْم َساك ب ْالصبَايَا ُدو َن
َوبَ ْع َد هَذه ْال َحادثَة هَم ْال ُغو ُل ل ُم َح َ
ب» .فَتَنَك َر في ْاليَ ْوم ا ْلثاني بزي ا ْم َرأَة
ضر َر م ْن َحارس بَيته ْم « ْال َك ْل َ
أَ ْن يَتَ َ
اب َمدعيًا أَنهُ َخالَةَ ْالفَتَيَات ْالم ْسكينَات ْالالتي َرفَضْ َن فَ ْت َح ْالبَاب
َوطَ َر َ
ق ْالبَ َ
اولَة أُ ْخ َرى قَا َم ْال ُغو ُل ب ْالت ْعريف َع ْن
طَا َعةً ْلَ َوامر أَبيه ْم ْال َغائ َ
بَ ،وفي ُم َح َ
ب
ارة « ْال َخالَة» لَهُن؛ لَكن ْال َك ْل َ
ب في زيَ َ
نَ ْفسه ُمدعيًا أَن َوال َدهُ ْم َم ْن َرغ َ
صول إلَ ْيه ْم .فَ َرد ْالبَنَ ُ
ات َوأَ َشرْ َن َعلَى ْال َخالَة ْال َع ْو َدةَ في ْالل ْيل
ون ْال ُو ُ
يَ ُحو ُل ُد َ
ل ْل َمبيت َم َعهُن.
ق لَ ْي َس ْ
اح ْ
ت أَصْ َغ ُر اْلَ َخ َوات تُنُبهُ ْاْلُ ْخ َريَ َ
ت َخالَتَهُنَ ،وأَن
ات بأَن ْالطار َ
َر َ
اج َم ْ
ت ْالفَتَيَ ُ
يرةَ ْالم ْسكينَةَ.
ات ْالصغ َ
أَ َح ًدا م ْن َوال َد ْيهن لَ ْم يَ ْذ ُكرْ َذل َك م ْن قَ ْب ُل ،هَ َ
ثُم قَ ْم َن ب َذ ْبح ْال َك ْلب َو َر ْميه في ْالشارع.
اجأَةُ
هُنَا تُ َكر ُر ْالقصةُ َما يُ َرد ُدهُ ْال ُغو ُل م ْن غنَاء َوهُ َو في طَريقه ْللبَ ْيت َو ْال ُمفَ َ
اثَ ،ح ْي ُ
ت ْاْلَحْ َد ُ
ث أَ َم َر ْ
ت َرد ْال َك ْلب ْال َميت بنَ ْفس ْال َك َالم! َوهَ َك َذا تَ َوالَ ْ
َكانَ ْ
ت
ات ب َحرْ ق ُجثته ،لَكن أَصْ َغ َرهُن أَ ْخفَ ْ
ْال َخالَةَ ْالفَتَيَ َ
ب في َم َكان َما
ت أُ ُذنَ ْي ْال َك ْل َ
َداخ َل ْالبَ ْيت.
لَ ْم يَ ْفلَحْ ْاْلَ ْم ُر َح ْي ُ
ب يُ َرد ُدَ « :سيدي َوصاني َعلَ ْيهُن
ال يَ ْس َم ُع ْال َك ْل َ
ث ْال ُغو ُل لَ َز َ
َوهللا َوهللا َما تُ ُذوقُهُن»َ ،حتى تَم َد ْف ُن َو َر ْدم َر َماد ْال َك ْلب في ُح ْف َرة َعميقَة
ج ًدا ،تَ َزا َم َن ْاْلَ ْم ُر َم َع َع ْو َدة ْاْلَب ْالصالح م َن ْال َحجَ ،وتَهَافَتَ ْ
ت ْالفَتَيَ ُ
ات
ْال َمرْ ُعوبَ ُ
ين لَهُ َعما َح َد َ
ث ،فَفَه َم ْاْلَبُ أَنهُ ْال ُغو َل َوبَا َش َر في َح ْفر
ات تَحْ ك َ
اب َعلَ ْيه.
ض َع ْالتُّ َر َ
ُح ْف َرة َعميقَة أَ َما َم بَاب ْالبَ ْيت َوأَ ْخفَاهَا ب َحصير ثُم َو َ

َجا َء ْال ُغو ُل يُ َغني َسعي ًدا ب َد ْفن َر َماد ْال َك ْلب َولَ ْم يُ ْكملْ َك ْس َر بَاب ْالبَ ْيت َحتى
ون ُر ُجوع.
ان قَ ْد َوقَ َع في ْال ُح ْف َرة ْال َعميقَة ُد َ
َو َك َ

