
 

 

 رذات الرداء الأحم

 ليلى والذئب

 

. هناك قصص عن الساحرات القصص في العالمة هي كثير

وقصص عن الأميرات، وقصص مخيفة، وقصص عن عيد 

الميلاد، وقصص مضحكة، وقصص حب، وقصص عن 

  أشهرحيوانات من كل أنحاء العالم. ولكن إذا سألك أحد ما هي

 هناك إجابة واحدة: قصةف ،؟ هذه القصص كل قصة بين

 .«ليلى والذئب»

 وهذه هي القصة التي سأرويها لكم الآن.

 

 .(ليلى)كان يا ما كان في قديم الزمان فتاة صغيرة اسمها 

 اللون. في يوم من َ أحمرً ترتدي دائما رداء(ليلى)كانت 

 )ليلى( من ابنتها أن توصل سلة من ُّالأيام، طلبت أم

 في هاَ إلى جدتها التي كانت تعيش وحدعسل والالحلوى

 منزل في الجهة الأخرى من الغابة.

قالت الأم لابنتها: »لا تتوقفي على الطريق يا )ليلى(، 

  ذلك!«.ْيَ. لا تنسٌرِطَ مكان خُباء! الغابةَرُولا تكلمي الغ



 وبينما الطعام وانطلقت باتجاه الغابة. َحملت )ليلى( سلة

كانت )ليلى( تمشي راحت تغني: 

 لا...«.»ترالالالالاالالالالالا

 من خلف شجرة كبيرة. فجأة، ظهر الذئب 

  )ليلى(: »إلى أين تذهبين يا )ليلى(؟«.ُسأل الذئب

سوف وفأجابته )ليلى(: »أنا ذاهبة إلى جدتي. إنها مريضة 

 «.عسل والالحلوى سلة من أحمل إليها 

اسلكي هذه ففقال لها الذئب: »حسنا إن كنت مستعجلة، 

 سوف تصلين إليها  إنها الطريق الأقصر.يق.الطر

 بسرعة.«

 ب َسَح َ الأقصرَ وسلكت الطريقَصدقت )ليلى( الذئب

عندما اختفت )ليلى(، سلك الذئب الطريق  الذئب.زَعْم 

 الأقصر حقا واتجه إلى منزل الجدة.

 .«قرع الذئب على الباب الأمامي: »طق، طق...

 ل: »من الطارق؟«.ل من داخل المنزأفسمع صوتا ناعما يس

فحاول الذئب تقليد صوت )ليلى( وقال: »هذه أنا يا جدتي. 

  والعسل.«الحلوىأنا )ليلى(. لقد أحضرت لك معي 

 ! الباب مفتوح.دخليادخلي يا صغيرتي!  ا-



رة مفدخل الذئب إلى المنزل وقفز على الجدة فالتهمها كلها 

 واحدة.

 بعد قليل، قرعت )ليلى( الباب.

 طق، طق..-

 فحاول الذئب تقليد صوت الجدة: »من الطارق؟«.

فأجابت )ليلى(: »جدتي، هذه أنا )ليلى(. لقد أحضرت لك 

 الحلوى والعسل.«

 ادخلي يا ابنتي، ادخلي! الباب مفتوح. -

دخلت )ليلى( إلى المنزل، وذهبت إلى السرير الّذي كان 

ي لا  بدثار الجدة ك نفسَه غطى الذئب الذئب ينام فيه.

ة وكأنها ندهشتلاحظ )ليلى( أي شيء. ولكن )ليلى( وقفت م

 لم تعرف جدتها.

 أوه، جدتي. أذناك كبيرتان!-

  جيدا يا عزيزتي!ِهذا لأسمعك-

  كبيرتان!ِأوه، جدتي. عيناك-

 هذا لأراك جيدا يا حبيبتي!-

  كبيرة.ِكُأوه، جدتي. أسنان-

  بها جيدا يا عزيزتي!!!!ِكَلُلآك-



 ك وهجم على )ليلى( فالتهمها مرة واحدة. قال الذئب ذل

امتلأ بطن الذئب وشعر بالشبع، فتمدد على السرير وراح 

يشخر: »خخخخخخخخخخخخ! بششششششششششش! 

 .«خخخخخخخ! بششششش!

راح الذئب يشخر بصوت عال، فسمعه صياد كان يمر قرب 

الصوت. فهو يعرف الجدة ك لذالمنزل. استغرب الصياد 

 كهذا. دخل ً ولا يمكنها أن تصدر صوتا ناعم صوتها نإ .اتمام

 لى المنزل وذهب إلى السرير فرأى الذئب. إالصياد 

 أكل الجدة وهو لقد جدا! ةقال الصياد: »إنه الذئب! بطنه كبير

 الآن! ربما يمكنني أن أنقذها!«. يستريح 

دون تردد وفتح بطن الذئب. ولا أمسك الصياد بسكين 

حصل. لقد خرجت )ليلى( من  الذي  ما وا أن تتخيلمكيمكن

 بطن الذئب، ولحقت بها جدتها.

 أسرع الجميع بعدها وملأوا بطن الذئب بالحجارة.

عندما أفاق الذئب، شعر بثقل كبير في معدته وأراد أن 

. ولكن ادر المنزل وذهب إلى بركة في الخارجفغيشرب. 

الذئب وقع في البركة لى درجة أن إالحجارة كانت ثقيلة 

 وغرق. 

ها َبعد كل ذلك الخوف الّذي شعرت به )ليلى(، وعدت أهل

أنها بألا تتكلم مع الغرباء. ووعدتهم أيضا بتها َّوجد



 بسرعة على دراجتها، ولن تتوقف لقطف َر الغابةُبْعَست

 الأزهار.

قصة في أشهر  قصة »ليلى والذئب«، أصدقائيهذه هي يا 

لى هذه إطفال في العالم أيستمع آلاف الالعالم. في كل يوم 

 ،«البرازيل»، و«أثيوبيا»، و«الإسكيمو» في بلاد القصة

ها لكم ُيتَوَى لهم كما رَتروُ. وهي «أستراليا»، و«روسيا»و

 الآن.

 

 


