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فجر العيد
ُ
1

غار؛ يتبادلونَ فيها التّهاني
أعيادُنا قليلةٌ .كلُّها فر ٌح وبهجةٌ ،ينتظ ُرها
الكبار وال ّ
ص ُ
ُ

لبعض السّعادةَ
والعمر المديدَ.
ويقدّمونَ الهدايا ويتمنون بعضهم
ٍ
َ
باب إخوتنا
ي ،ونجعلُها شاملة ً ،فتدُّ ُق َ
ليتنا نُعطي كلمةَ العي ِد معناها الحقيق ّ
حقق غر َ
األرض .عندَ ذلكَ ت ُ ُ
البشريَّةَ.
ضها ويع ُّم الهنا ُء
المحرومينَ في
ِ
ِ
5

اس من
وارعِ المدين ِة ،لتشاركوا النّ َ
غدًا يا أوالدي! أسم ُح لكم بالتّجو ِل في ش ِ

ب في بهج ِة العيدِ ،وتقا ِسموهُم أفرا َحهُ.
قري ٍ
الفقراءُ ،ربما لم تقع عليهم عيونكم من قبلُ،
في طري ِق ُكم ستشاهدونَ جماعةً منَ
ِ
َّ
سيّاراتِ ،قلّما يُتي ُح لكم رؤيتهم .سيَ ُمدونَ إليكم أَي ِديَ ُه ُم
ألن تنقُلكم الدّائم والسريع في ال ّ
سنَةَ .ال تَ ْنفُروا ِم ْن َه ْمَ ،وال تَ ْنزَ ِعجوا ِم ْن َمرآهُم ،إِنَّما سا ِعدوهُم
ال َهزيلَةَ ،طالِبينَ ال َح َ
صروفِ ُك ْم.
بشيء ِمن َم ْ
َو ْه َو يَتْلوها َعلى أَ ْوال ِد ِه ْال ُم ْجتَمِعينَ َح ْولَهُ .لَ ْم تَفُتْها ِم ْنها َك ِل َمةٌ ِ
واحدَةٌِ ،ألَنَّها لل َم َّرةِ
األولى ،تَ ْس َم َع زَ ْو َجها َي ُح ُّ
س َب ِة عي ٍد أَ ْو َغي ِْر عيدٍ .فَ ِر َح ْ
 ْ
ث أَ ْوالدَهُ َعلى ِف ْع ِل ال َخي ِْرِ ،ب ُمنا َ
ظ َه ُر ِم ْن زَ ْو ِجهاَ ،وأ َ ْ
ِبالباد َِر ِة النَّبي َل ِة تَ ْ
 ْ ال َج ْفنَ َع َليْها َونا َم ْ
 ْ.
ط َبقَ ِ
الظ ْل َمةُ ال تَزا ُل ُم ْ
َ ْ ُّ
ط ِبقَةًِ ،ع ْندَما فَتَ َح ْ
 11كان ْ
غير
 ْ عينيها فتفقدت َولَدَها ال َّ
ص َ
((ن ً
ف َع ْن سائِ ِر
كانَ :ك َ
شفَ ِ
َبيًل)) فَ َل ْم تَ ِج ْدهُ في َ
 ْ اللُّ ْح َ
ريرهِ .فَتَّشَ ْ َع ْنهُ في ُك ِّل َم ٍ
س ِ
نام ِع ْندَ أ َ َح ِد إِ ْخ َوتِ ِه ،فَلَ ْم تَ ْعث ُ ْر َعلَ ْي ِه ،بَ َحثَ ْ
 ْ َع ْنهُ تَ ْح َْ األ َ ِس َّرةِ ،وفي
أَ ْوالدِهاِ ،لتَرى ه َْل َ
ّ
رب قلبُها ،وكادت ت ُ
صاب
البرادِ ،ولكن دون جدوى.
ُ
الخزان ِة ،وحتى في ّ
اضط َ
بالجنون.
ِ
ت
نور
الفجر قد بدأ ينبل ُج ،وبدأ ِ
 11أطل ْ من النّافِذةِ
المشرفَ ِة على الحديق ِة ،كانَ ُ
ِ
ِ
ُّ
الظلمةُ تُلمل ُم بقاياها ،فلمح ْ البوابةَ الخارجيَّة َ مفتوحة ً على ِمصراعيها ،وبغتة ً
البواب ِة الخارجيَّ ِة ،ومن
ع
وجدت نفسها تندَف ُع اندفا َ
العاصف ِة إلى الحديق ِة ،ومنها إلى ّ
ِ
هذ ِه إلى ال ّ
قار َع ِة
العام ،حيث ُ وجدت ولدها ال ّ
صغير واقفًا ،بثيا ِ
ب النّ ِ
شارعِ ِ
وم ،على ِ
ّ
ف من البردِ.
ق،
يرتج ُ
ِ
الطري ِ
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ليس القلي َل من
فقير ي ُم ُّر
 11كانَ " نبيلٌ" ِ
بالمكان ،لي َ
ينتظ ُر ّأو َل ٍ
ض َع في ي ِدهَِ ،
ِ
وصار عم ُل
مصروفِ ِه ،كما أوصى والدُهُ ليلةَ البار َح ِة ،وإنّما مصروفِ ِه كلُّهُ.
َ
المعروف ،بعدَ هذا الحا ِدثِ ،عادةً مألوفةً في العائِل ِة.
ِ
أجب عن األسئلة التَالية:
اختار الوالدُ تلك الليلة ليوصيهم بالفقراء؟
-1لماذا
َ
___________________________________________________
___________________________________________________.
-1على ماذا يد ُّل نهوض األم في اللّيل حسب رأيك؟
___________________________________________________
__________________________________________________.
-1لماذا خر َج الولد ُ إلى ال ّ
شارع؟ ولماذا لم ينتظر إلى الصباح؟
___________________________________________________
___________________________________________________.
-4أعط عنوانًا للفقرة األخيرة______________________________ :
-5اشرح العبارات التالية بكلماتك:
أ-بدأت الظلمة تلمل ُم بقاياها______________________________ .
ب-لم تقع عليهم عيونكم من قبلُ______________________________ .
-6أكتب أضداد (عكس) الكلمات التالية:
التهاني______________ :

العمر المديد_________________ :

الهزيل ______________ :ينبل ُج_____________________ :
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-1لمن يعود الضمير:
" الهاء" في كلمة " ينتظرها" السطر األول___________________ :
" الهاء" في كلمة " غرضها" السطر الرابع___________________ :
-8اكتب (قبل أو بعد) حسب جملة اإلطار:

صغير فَلَم تَ ِجدْهُ في
ِع ْندَما فَتَ َح ْ َع ْينَيْها فَتَفَقَدَت َولَدَها ال َّ

رير ِه.
َ
س ِ

ض َع في يَ ِد ِه َمصروفَهُ ....................
كان ِل َي َ
 كانَ نَبي ٌل َي ْنتَ ِظ ُر َّأو َل فَ ٍ
قير َي ُم ُّر بال َم ِ
قار َع ِة َّ
ق ...................
َ و َجدت ا ْبنَها ال َّ
صغير واقِفًا ِب ِثيا ِ
ب النَّ ِ
وم على ِ
الطري ِ
َوارعِ ال َمدين ِة.....................
َ غدًا يا أوالدي أ ْس َم ُح لكم بِالتَّجو ِل في ش ِ
 بَ َحثَ ْ عنهُ تَح ْ اال ِس َّرةِ وفي الخزانَ ِة .......................

ا
عمًل
ُممتعُا
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