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َة الغجريََّة؟ هْل رأيتْم الجنيَّ

أنا رأيُتها مْن بعيٍد وِخفُت مْنها

ٌة كعيوِن الغولِة كانْت لها عيوٌن كب�ي

وأنٌف طويٌل كخرطوِم الفيِل

: ل بُدَّ وأنَّ لها أنياباً كأنياِب الذئِب َ قلُت َلنفسي



هل سمعُتْم صوَت الجنّية ِالغجريِّة؟

أنا سمعُت صوتَها مْن بعيٍد

كاَن جافاً َخِشناً

َ
: هو جاٌف وخشٌن، ليَس أك�ث قلُت لنفسي

لكنَّه ل بُدَّ وأْن يكوَن مخيفاً!



ِة الغجريِّة؟ هْل لمسُتْم قلَب الجنيَّ

أنا أيضاً لْم يسبْق ىلي أْن لمسُت قلَبها

: ي كنُت أقوُل لنفسي
لكنَّ�ن

ل بُدَّ وأّن لها قلباً قاسياً بارداً



هل َحِلمُتْم بكوابيَس عْن الجنّيِة الغجريِّة؟

أنا حلمُت بها..

 ، ي مْن جداِئلي
، جرّت�ن ي لحَقْت �ب

ي َصحِنها العمالِق..
ي �ن ألقْت �ب

ّْت عْن أنياِبها...
ّ الملَح والبهاراِت، وك�ث رّشْت علي

ولّما أوشَكْت عل التهامي، َصحوُت مْن الحلِم



ثتْم مع الجنّيِة  هل سبَق وأْن تحدَّ
الغجريِّة؟

ل؟

هل سبَق وأْن جلستْم بالقرِب مْن 
الجنّيِة الغجريِّة؟

أيضاً ل؟



ي التقيُت
كْم إنَّ�ن َ إذْن ل بُدَّ أْن أخ�بِ

ي الحافلِة..
معها بالأمِس �ن

وجلسُت بقرِبها أيضاً

ٌة فعالً،  كانت لها عيوٌن كب�ي

لكّن أسنانَها لْم تكْن

كأنياِب الذئِب..

وكان صوتُها جافاً وخشناً فعالً،

لكّنُه لم يبُد مخيفاً...



كانْت تحمُل حقيبًة ملونًة كقوِس قزح

أخرَجْت ِمنها برتقالًة

تقاَل ي إْن كنُت أحبُّ ال�ب
تها، وسأَلت�ن َّ ق�ث

تقاَل جداً وأنا أحبُّ ال�ب

تقاَل! ي قلُت لها: ل أحبُّ ال�ب
 لكّن�ن



تقالَة إىل حقيبِتها، وأخرجْت تّفاحًة فأعادْت ال�ب

ي إْن كنُت أحبُّ التّفاَح
سألت�ن

وأنا أعشُق التّفاَح

ي قلُت لها: ل أحبُّ التفاَح!
لكّن�ن

فأعادْت التفاحَة أيضاً إىل حقيَبتها، وأخرجْت علبَة فراولة

! أنا ل أستطيُع مقاومَة الفراولة!« قلُت لنفسي »يا ويلي



ي الجنّيُة إْن كنُت أحبُّ الفراولة
سألت�ن

قلُت لها »ءء واحدٌة فقط«

بعَد دقائَق، كّنا قْد أكلنا معا

ً كلَّ الفراولة

تقاِل والتّفاِح  وال�ب

أََّوتعلمون؟



ي  فتاًة مخيفًة
الجنّيُة أيضاً كانْت تَعَتقُد�ن

ّ ماكرتاِن كعيوِن الثعالب،  ي
وأّن عي�ن

وجداِئلي كقروِن العفاريِت!

َ بقوِة الرعِد ي
وأّن صو�ت

َ كحجِر الصّواِن! ي و قل�ب
 

ُكْم جنّيٌة غجريٌَّة؟ ي حيِّ
هل توجُد �ن

هل تأكلوَن مْن فراوَلِتها؟ 
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ــا�ن ــورة، والث ــص المص ــن القص ــة م مجموع
ــال. ــذا المج ي ه

ــات �ن ــات والمهتم ــا الأمه ــون بطالته ة تك ــ�ي ــات الصغ ــاء والمجتمع ي الأحي
ة �ن ــ�ي صغ

ــا  ــون معن ــات يجتمع ــدة مؤسس ــع ع ــة م ــة متين اك ــة ب�ث ن للكتاب ــط�ي ــة فلس ــذه ورش وع تنف ــ�ث ــذا الم ه
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