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  :االسم و اللّقب 

  
   النص

  الّزيارة

یتداوالن أمر الّضيوف الذین بقي أبو رشيد و أّم رشيد حّتى ساعة متأّخرة من الّليل      

        و في الّصباح الباآر انصرفت أّم رشيد لترتيب البيت المتواضع ،غداسيزورونهم 

یكنسه ویغربل ما تبّقى من البيدر  إلىوانصرف أبو رشيد   .لضيوفهاو إعداد الغداء 

  .القمح 

و إذا  .ضيوفهمامجيء اعة الّثانية فكاد أبو رشيد و أّم رشيد یقنطان من ّسقاربت اّل     

رجل وامرأة و طفلة : وقفت الّسيارة فنزل منها الّضيوف . بهدیر سّيارة یأتي من بعيد 

  :فأسرع أبو رشيد و أّم رشيد للقائهم و آالهما یصيح من بعيد . صغيرة 

تارة ودیكه " فریتع"یه جد و لم یأبه رشيد للقادمين، فقد آان یداعب" . أهال و سهال"

  .ة أخرى تار" سلطان"

    .دیكهو  نت الّصغيرة تلعب مع رشيد و جدیهتقّدم الضيوف نحو البيت و أسرعت الب

  :أّمها و قالت إلىو في آخر المساء حين هّم والدهما باالنصراف التفتت 

 .ما أرید جدیا و دیكا ام 

الّسالم و الّتقبيل هدرت  تتّبع أبو رشيد الّضيوف وهو یحمل الّدیك و الجدي، و بعد

لسّيارة وانطلقت تنهب األرض نهبا، إذ ذاك أدرك رشيد ما جرى، فطفق یعدو في إثر ا

  :یصيحالسّيارة بكّل ما في ساقيه من سرعة و هو 

 .سلطانعفریت یا عفریت، سلطان یا  

  )ميخائيل نعيمة، بتصّرف(         

www.matheleve.net
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