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  :االسم و اللّقب 

  
   النص

  

آّل ... اجتمع األطفال في ساحة الحّي صباحا و لم يبق على العيد سوى يومين      

هذا يتباهى بكبشه األقرن و ذاك يفتخر . ى رقبة آبشهماسك بطرف الحبل المشدود إل

... و ليس في يده حبل يمسكه..بكبشه األسود القوّي الّسمين و سمير ينظر إلى هذا و ذاك

توّفي أبوه منذ سنوات . ئهتينبقي صامتا ينظر إلى الكباش و أصحابها بعينين حالمتين تا

  .يكفيها مؤونتها و مؤونة ولدها ال يكاد ت أّمه في مشغل للخياطة بأجر زهيدو عمل

و اّتفق أن مّر الشيخ سلمان من ساحة الحّي قاصدا بيته و شاهد األطفال المجتمعين      

  .و شّد نظره سمير فغّير وجهته و قد عزم على أمر

ف حّتى تكون إلعطاء آباشهم ما يشبعها من العل قّرر األطفال العودة إلى بيوتهم     

  .نظيمه في المساءجاهزة لسباق يتّم ت

و ما إن وصل حّتى .... وعاد سمير إلى بيته و قّرر أن ال يخرج إلى الساحة مساء    

فقد رأى اّمه تربط خروفا جميال أبيض تزّين رأسه . إّنه ال يصدق عينيه. توّقف مدهوشا

  .و تحيط بعينيه بقع سوداء

ير ضمن مجموعة الكباش ها، و في المساء آان خروف سمأسرع إلى أّمه يعانقها و يقّبل

  .المشارآة في الّسباق

  

           -بن الطّيب .م.م -
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