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short story 

 

Since days ago, the man sat down on an old chair began to think sadly . How he can 

learning English , he was looking at English novels around him, There were a lot from 

Shakespeare's novels on the table  .  even Charles Dickens's novel hard times was 

found with some books also .  the sad man loved English  literature .  he Learn  a lot  

from grammar and novels . 

 

خذ ينظر للروايات فأ تعلم اللغة االنجليزية ي أن يفكر بحزن , كيف يستطيع على كرسي قديم  رجلالايام جلس منذ 

عليها رواية تشارلز ديكنز  كما كاناالنجليزية  من حوله فقد كان هناك الكثير من روايات شكسبير على الطاولة 

 والكلمات , الكثير من القواعدلقد تعلم الرجل  , اوقات عصيبة ايضا

 

  

all he needs now, somebody speak english help you in some words when  he writing 

his first novel in English . The man was very poor and does not have the money to 

learn the english language  by  British council or Mideast the Courses were expensive. 

 was Gaza City . paid to Money a lot ofnot have  didAnd he  in Gaza City He lives

very poor because of the war. 

  

 عند كتابة روايته االولى باللغة االنجليزية الكلماتما يحتاجه االن هو شخص ما يساعده في كتابة بعض   وكل

 وليس معه باهظة الثمن   في المركز البريطاني او االميديست مال ليتعلملقد كان الرجل فقير جدا وال يملك ال

   الكثير من النقوذ ليدفعها لقد كان يعيش في مدينة غزة انها مدينة فقيرة بسبب الحرب

   

Suddenly, the idea came to his mind he open an account on Facebook To learn 

English While he was sitting on the Facebook came to him add from  British teacher 

she was charming beauty , Her eyes wase wide And blue as if she took her color of 

the sea waves . 

           

ك جائته هو جالس على الفيس بو بينما و  جاءته فكرة ان يفتح حساب على الفيس بوك لتعلم اللغة االنجليزيةف  

 اضافة من معلمة لغة انجليزية بريطانية لقد كانت ساحرة الجمال وكانت عيناها واسعتين ولونهما ازرق كما لو 

 .انها اخذته من امواج البحر
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Her lips were smiling and flashing as if  it was lightning shine a night in the middle of 

 Although old , Fifty yearsabout  She was Lawson.jane lled was ca This woman winter

 working She was .beauty yourchange  could not time As if that she Still very beautiful

DailyStep English teacher in London .  The man asked her to corrected him some 

phrases But she refused his request. 

      

لقد  هذه المرأة كانت تسمى جين الوسن منتصف الشتاءما في ضوء البرق في ليلة  وكأنهاوكانت شفتاها المعتين 

 قد كانتوجمالها  يغيرن الزمن لم يستطيع ان أذلك كانت جميلة جدا وك رغمو  عاما خمسينكان عمرها حوالي 

ان تصحح له بعض العبارات عند الكتابة ولكنها  المسكين فطلب منها الرجلتعمل معلمة لغة انجليزية في لندن  

  .رفضت

 

The man became very sad And his heart filled with sadness. he went to making a cup 

of coffee. And while he makes coffee view from his the broken window Crow Black 

used to stand above the destroyed houses . Suddenly flew when it heard Melonero on 

the donkey cart calls for people to  buy him. but Melonero Could not to sell even one 

melon. 

          But he did not Despair and continued to calling on his melons. 

Finally came an old woman with a little boy  and buy a big rmelon only                        

 

وبينما هو يشرب القهوة شاهد ليصنع فنجانا من القهوة  والحزن يملئ قلبه جدا وذهب حزينا فأصبح                 

ينادي على  على عربة الحمار غرابا اسود اعتاد ان يقف فوق البيوت المدمرة  وقد طار عندما سمع بائع البطيخ

ولكنه لم يستطيع ان يبيع حتى ولو بطيخة واحدة ولكن بائع البطيخ لم ييأس ابدا واستمر ينادي  س ليشترو منهالنا

 . واخيرا جائت امرأة عجوز ومعها صبي صغير واشترت بطيخة واحدة فقط على بضاعته 
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Sad man smiled and said to himself . he must not despair and he whil learn from 

melon seller and he will continue to learn english he wrote emile to jane Lawson  

thank you because you helped me  one day I will go to London, and come out of my 

pocket fountain pen and write on Ben-hour bug and the wall 

I have asked from  the teacher jane Lawson to learn me . she not done but learn me 

Melonero 

في تعلم اللغة االنجليزية  وسأستمرأيئس وساتعلم من بائع البطيخ  أاليجب وقال في نفسه   مسكينابتسم الرجل ال

وعلى ساعة بقبن  تحتوكتب رسالة لجان الوسون شكرا على مساعدك لي يوما ما ساذهب لمدينة لندن واكتب 

 . بائع البطيخ علمنيولم تفعل ولكن  تعلمنيجان والوسون ان االنجليزية لقد طلبت من المعلمة  الجذار

 

 الناي الحزين من غزة

Flute sad from Gaza 

Abdullah alhwajri 

alhwajri@gmail.com 
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