القصة األولى :

صاحبـة الحـذاء
كان في راجل مسكين خالص يشتغل حطاب  ،يروح بالحمار حقو للجباا ،،ويحتطا
 ،ويبيع الحط  .وعايش بالحالة دي  ،وألنه كان يشتغل بالحال ، ،اهلو زوجو ليهو امارة
جابت ليهو بنت  .وبينما كانت البنت دي ذاتها طفلة صغير  ،ةمها ماتات  ،والراجال دا لماا
ماتات مناو المارة اهلاو االو ا الراجال دا راجال كاوي ماا كاان مقصار ماع الماارة وةدو
امرة ثانية .
والمرة الثانية دي كانت كويسة  ،عايشة معا  ،وتربي ليهو البنت بتااعتو  ،لكان بعا
ما هااي نفسااها ولا ي جاباات ليهااو بناات  ،وبعا مااا جاباات البناات حقتهااا  ،الحنااان والعطا
الكانت ترعى بيهو البنت األولى كله اتحو ،لبنتها هي ،وبقت تفضل بنتهاا هاي علاى البنات
األولااى  .وبقاات ت ا يها األكاال ايكتاار وت ا ي اله ا وه الكويسااة لبنتهااا  ،وتنومهااا فااي المكااان
الكوي  .والبنت الكبير تشغلها شغل البيت  ،وما ت يها ةكل كفاية عشان يشبعها  ،وتخليهاا
تنوه في البرد  .لكن البنت دي ما كانت اع تكلم ةبوها ةصال عشان ما يشاكل المرة .
والمرة كمان كانت في نف الو ت خايفة انو البنت دي يمكن تكلام ةبوهاا ،وبينماا هام
في الحالة دي  ،يوه من األياه  ،جااءي امارة كبيار تشاتغل مشااطة للمارة  .والمارة نفساها
كانات متضاايقة ماان و اعها دا والحالااة الهام فيهااا  .امات حكاات للمشااطة و الاات ليهاا اةنااا
كرهت البنت دي  ،وهي ةبت تشتغل ل ّي الشغل ةسوي ليها شنو ؟؟ .
امت المشاطة الت ليها اوديها للمرة ديك المايمشاو ليهاا الناا  ،رساليها ليهاا يزه
تحصل ليها حاجة .
اكانت توج ساحر ساكنة بعي  ،ما في واح اع يمشي ليها .
اموا رسلو ليها البنت  ،وةدوها موية ليلة و االوا ليهاا اامشاي للمارة البعيا وجيباي
الحاجة الت يكي ليها .
البنات شااالت مويتهااا ومشاات  ،وفااي الطرياة وجا ي شااجر حمااراء جميلااة  .الشااجر
الت للبنت ايا ةختي  ،ةنا عطشانة كبي شوية موية على جذوري .

البنت حنت عليها وكبت شوية موية على جذورها  ،الشجر الات  :انن شااء
تكوني بنت حمراء جميلة مثلي البنت بقت حمراء جميلة زي ما الت الشجر .
ثم مشت في طريقها  ،فانتظرتها شجر ةخار بيضااء و الات ليهاا اياا ةختاي ةناا
عطشانة كبي شوية موية في جذوري فحنت عليها البنت  ،وكبت على جاذورها لايال
من الماء .
ففرحت الشاجر و الات  :انن شااء عيوناك وةسانانك وة اافر تكاون بيضااء
مثلي  .فصاري عيونها وةسنانها وة افرها بيضاء .
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وتركت الشجر ورائها  ،ثم واصلت السير في طريقها  .وفي الطرياة انتظرتهاا
شجر ةخر سوداء لها فروع طويلة  ،وعلى الفور الت لهاا  :اياا ةختاي ننناي ةماوي
من العطاش كباي لايال مان المااء علاى جاذوري وبعا ةن كبات لايال مان المااء علاى
جذورها  ،الت الشجر انن شاء شعر ومكان السواد من عيونك وخشامك يكاون
اسود مثلي فصاري عيونها وشعرها وفمها اسود  ،وطا ،شعرها .
وصلت البنت مكان الساحر  ،والساحر عرفت انه البنت دي بنت كويسة  ،ين
الساااحر كاناات زرعاات األشااجار دي حولهااا فااي كاال مكااان  ،عشااان تعاار الشااخص
الليجيهااا كااوي ويي  .الساااحر الاات  :اناات جيتااي عملاات كااوي  ،ةنااا داياار ةروح
مكان عن ي فيه غرض ولمان ةروح انت اه مي بيتي وا تلي ال جاج بتاعي  ،واذبحي
الحيواناي  ،لغاية ما ةجي  .الساحر الت الكاله دا وراحت .
البناات اماات ش ابّعت الحيواناااي  ،وة ّكلاات ال ا جاج  ،وغ ّساالت المالب ا  ،ونظّفاات
البيت خلتو جميل .
الساحر لمان رجعت فرحت فرحا شا ي ا و الات للبنات  :انات بنات كويساة بنات
ةصيلة  ،و امت لبستها مالب حرير  ،وةعطتها حذاء جميل ولبستها ده و الت ليها
 :اآلن امشي بيتك  ،نن شاء ما تحصل ليكاي حاجاة ونذا احتجات ألي حاجاة تعاالي
لي  ،الت الكاله و متها نلى الطرية  .وذهبت البنت نلى بيتها فرحة مسرور .
والمرة لما شافت البنت بالطريقة دي  ،الت ةنا كمان ةودي بنتي  ،و الت لبنتهاا
امشي !! البنت لماا مشات وجا ي فاي الطرياة الشاجر الكانات البنات األولاى ساقتها ،
والشجر لما طلبت منها موية البنت ةبت ت يها .
وةي شااجر سااالتها مااا ةدتهااا مويااة و الاات  :امااا هااذ األشااجار  ،وكمااان تااتكلم!!
ةعوذ باهلل منها  .اوكل شجر تمنت لها ةن تكون على لونها وزي ما منعت األشجار
الثالثة  ،صار لونها اغبش .
الشجر البيضاء الت  :نن شاء يكون نصفك ابيض .
الشجر الحمراء الت  :نن شاء يكون نصفك اآلخر احمر .
الشجر السوداء الت  :نن شاء يكون نصفك اآلخر اسود .
ولما وصلت البنت للساحر فاي شاكلها ايغابش  .الات السااحر  :ايزه جااءي
لي بنت ما كويسة  .و امت الت ليها نف الكاله القالتو للبنت األولى .
اةنا داير امشي ك مشوار وارجع  ،كسري العفش دا كله !! ومشت
لمااا رجعاات  ،وجاا ي كاال شاايء خااراب  ،مذبّحااة الحيواناااي و اتلااة الاا جاج ،
ومكسّر األواني  ،كل الحاجاي مخربة .
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ماا تنفعاي خاالص ،

الساحر زعلت و الت ليها  :انت بنت ما كويسة نن شااء
وخربشتها وطردتها .
المكان األسود جاب ده اسود  ،واألحمر جاب ده احمر واألبيض جاب ده ابيض
 .وجاءي يمها وحالتها كرب غبشاء .
الملك ملك البل دا كان يفكر يزوج ول  ،و ا ،النا  :تعاالوا كلكام  ،اجتمعاوا
معاي هنا  .وعن ما اجتمع النا  ،البنت الكويسة كانت جااي جنا الحاوض اليشارب
منه حصان الملك  ،لكن حذاءها اه و ع في حوض الموية  .البنت حاولت تطلعوا لكن
ما ري  ،والحذاء نز ،داخل الموية .
الملك كان داير يقو ،للنا اةري بنت ةزوجها لولا ي ولكان اا ،فاي نفساه كا ي
ةحسان ةو ،اشاارب حصاااني  ،وراح للمويااة لكاان الحصااان ةبااى المويااة  ،ومااا عرفااوا
لماذا لم يشرب الحصان الموية  ،وعااينو الموياة شاافوا حاجاة تلماع  ،ااموا طلعوهاا ،
فوج وها حذاء .
ا ،الملك  :صاحبة هذا الحذاء سو ةزوجها لول ي مهما كانت .
لكن المرة خافت يشوفوا البنت امت سا تها راحات بيهاا دساتها والملاك وجناود
ما لقوا البنت الو ع حذائها في الموية  .وب ءوا يفتشوا الحذاء الثانية في البيوي .
والملك والعساكر ب و يجربوا الحذاء التي معهم في رجل ةي بنات  .والتاي تكاون
رها يقبضوها .
ولما وصلوا بيت البنت سمعوا طير وامرة يكوركو المرة تقو ، ،كاش ،كاش ،
كش .
والطياار تقااو ،صاااحبة الحااذاء هنااا  ،صاااحبة الحااذاء فااي هااذ الحفاار االساااحر
.
كانت رسلت الطير دي عشان تقو ،ك
العساااكر وج ا وا البناات فااي الحفاار وجروهااا طلعوهااا  ،والملااك زوجهااا لول ا .
وةبوهااا المسااكين دا ةدو دكاااكين  ،وبيااوي وبقااى ننسااان شاابعان مااا ،بسااب بنت اه ،
وصاروا مبسوطين ما عن هم ةي مشكلة وصاري حياتهم عامر  ،سامر .

انتهت
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