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تهام�سِت الكتُب فيما بيَنها وهَي تنظُر اإلى وليٍد الذي 

جاَء اإلى املكتبِة بكتاٍب جديٍد، قال اأحُد الكتِب: 

)انظروا اإلى وليٍد يحمُل بنَي يديه كتابا جديدا، يبدو 

ه �سي�سُعه بيَننا( اأنَّ
3



قال كتاٌب اآخر ببهجٍة: )وليٌد يحافُظ علينا نحُن الكتَب، 

فدائما ي�سُعنا يف املكتبِة بعَد اأْن ينتهي ِمَن القراءة(
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َبِت الكتُب بال�سديِق اجلديِد الذي قاَل لهم:  رحَّ

َن قد اأزعجُتكم( كو )اأهال بكم جميعا، اأرج��و اأْن ال اأ
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اأجابه كتاٌب اأزرُق اللوِن ي�سُع نظارًة جميلًة: )ال عليك، 

�سُع للجميع، ولكْن اأخربنا كيَف هو  فاملكاُن كبرٌي هنا يتَّ

حالك مَع �ساحِبك اجلديِد وليد؟(
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فاأجابه الكتاُب اجلديُد: )كْم اأحبُّ وليدا، فعندما يقراأُ 
ُب �سفحاتي بعناية  كلماتي، وي�ساهُد �سوري؛ يقلِّ

فائقٍة، دوَن اأْن يثنَيها اأو يف�سَدها(
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يف هذه االأثناِء، خرَج كتاٌب كهٌل ِمْن بنِي الكتِب وقال: 
)�سحيٌح كالُمك، فوليٌد مْن اأُ�سرٍة كرميٍة ُتبُّ الكتَب 

رها وتافُظ عليها منُذ الِقَدم( وتقدِّ
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ّك��د كالَم��ه الكتاُب اجلديُد قائال: )نعم يا عّمي، فقْد  فاأ
�سمعُت والَده يقوُل له: اإنَّ الكتاَب �سديٌق جميٌل، 
ي�سمعُ لك ويقوُل كالما طيبا، الأنَّنا نختاُره بعناية(
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قال الكتاُب الكهُل الكبرُي خماطبا الكتَب: ) نعْم يا اأحبائي، 

فال يعلُم قدَرنا اإالَّ العقالء(
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واأنهى كالَمه خماطبا االأطفاَل الذين يقراأوَن هذه 
الق�سَة: ) َمْن يقراأْ الكتَب يعرف اأخباَر الدنيا والبالِد 

والنا�ِس، يعرُف عِن املا�سي واحلا�سِر وامل�ستقبِل، كيَف 
عا�َس النا�ُس وكيَف عليهم اأْن يعي�سوا بهناٍء وحمبة(.
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))داخل الدوائر، اكتْب �سفاِت وليد((

للمبدعني فقط..
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