
 

 

 جندي القصدير

 

 عيد في جميلة لهاهدية )مارغريت( ُّجدفي كل سنة، يقدم 

نة ّ علبة صغيرة مزيفي هذا العاموقد قدم لها  ،ميلادها

ا ً اللون. وكانت )مارغريت( متحمسة جدّبشريط زهري

 لفتحها.

 ةراقصل أحدهما، نالعلبة تمثاليفي وجدت )مارغريت( 

 وكان واحدة. ٍجلِجندي من القصدير برل والآخر ،باليه

  على قاعدة معدنية على شكل قلب.التمثالان

  )مارغريت( من قبل لعبة غريبة كهذه.َلم تر

 .«!سألت )مارغريت( جدها: »ما هذه يا جدي؟

  وبدأ يروي لها قصة الجندي الرائعة.بالتمثالينأمسك جدها 

 

كان يا ما كان في قديم الزمان صبي صغير يملك الكثير 

ي يضع كل ألعابه في كان هذا الصب ، ومن الألعاب

واللعبة التي كان يحبها  طوال الوقت بهايلعب ،وغرفته

هو أن يرسل جندي القصدير الصغير إلى  ذلك الصبي،

 المعركة.



 

 ، واحدةوكان أحدهم برجلٍ،كان لديه الكثير من جنود القصدير

يضعه دائما في الخط  فهو  لذا،كان هذا الجندي الأكثر شجاعة

 الأمامي ليشجع باقي الجنود.

 

 !فجأة ،ًوفي ليلة من الليالي، وبينما كان الصبي نائما

جندي الساق الواحدة  تعرّفوهكذا  ،كل ألعابه دبت الحياة في

 ولكن الجندي ،د أحب كل منهما الآخرفق ،راقصة الباليه ىعل

. فلم يقل الجندي ًوراقصة الباليه كانا خجولين جدا

لراقصة الباليه إنه يحبها. ولم تقل له راقصة الباليه إنها 

. وكانت هي خاضهاالمعارك التي فكان يصف لها  ،تحبه

 تخبره عن الحفلات التي رقصت فيها.

 من العلاقة التي نشأت بين  تغارُ الألعاب الأخرىكانت

 كلها ألعابهالصبي  يضع في كل ليلةو ،الراقصة والجند

الجندي وراقصة الباليه يمضيان الليل كان ف ،ًمعا

 يتكلمان ساعات وساعات.

وفي يوم من الأيام، قرر الطفل أن يجعل جندي الساق الواحدة 

عند عتبة نافذة لذا أمسك به ووضعه  ،المنزل ايةلحم

 غرفته.



ت عاصفة قوية ّالغيوم السوداء. وهببالسماء ت ّدفجأة تلب

راح الجندي يقاوم ،وودوى صوت الرعد ،وراحت السماء تبرق

 وغرق في بركة صغيرة من الماء ًويقاوم، ولكنه سقط أخيرا

 على الطريق.

الشمس من جديد، خرج الأطفال للعب على عندما ظهرت 

 الطريق فوجدوا الجندي.

جل واحدة ِنظروا لديه راقال طفل: »أوه يا له من مسكين. 

 فقط!«.

ار ّلى بحإله ّمسك به وسوف نحوُ أ.فقال طفل آخر: »لا بأس

 شجاع.«

ا يتنقل على ًارّوهذا ما فعلوه. بعد قليل صار الجندي بح

هكذا صار الجندي الصغير و ،بركة الماءزورق ورقي في 

 قناة لى أن غرق فيإ  ويسيريسيرالزورق  وكان.اًارّبح

 .عميقة

 وبدأالجندي الصغير  خاف ،أسود  أمامهكل شيء  صارفجأة 

  يتنقل على زورقه بهدوء بين الجرذان.

الزورق  ولكنالبحر،  ماءإلى  ةالقنا، خرج الجندي من ًأخيرا

لم يعد الجندي الصغير يرى الشاطئ،  ،القاعنحو يتجه 

 غرق زورقه في المياه.لقد



. ونزل ونزل إلى عمق سيموتظن الجندي الصغير أنه 

 ولكن فجأة.. المحيط..

ار. ففتحت فمها ّ سمكة كبيرة فاعتقدت أنه حبتهرأ

لكن قبل أن تهضمه السمكة، اصطادتها شبكة وابتلعته. و

 ليبيع السمكة. الميناءلى إصياد. وذهب الصياد 

. وحين لحسن الحظ، كانت أم الصبي الصغير في السوق 

رأت الأم السمكة قالت: »يا لها من سمكة جميلة! سوف 

أشتريها لنتناولها على العشاء هذه الليلة!«. وهكذا اشترت 

 أم السمكة وأخذتها إلى المنزل.ال

السمكة.  تنظّفالعشاء، بدأت الأم إعداد عندما حان وقت و

 جندي الساق إنه مفاجأة..! نيا لها مفتحت بطن السمكة ف

. وقرر جنديال بعودة ً! فرح الطفل الصغير كثيراحدةاالو

يا  لى رف الموقد و... في مكان آمن عههذه المرة أن يضع

للمفاجأة! كانت هناك راقصة الباليه أيضا! بدأ الجندي 

 عن مغامرته، وكيف نزل زورقه في الباليهيخبر راقصة 

 بسبب هغرقو ، إلى البحر وذهابه بالجرذان، يئةالمل القناة

 .شديدةموجة 

عاصفة  تّرة، هبالمغام فيولكن قبل أن يصل إلى أهم جزء 

 فوقعت راقصة الباليه في نيران المدفأة. شديدة

لم يستطع الجندي أن يتحمل رؤية راقصته تحترق. لذا 

 .لإنقاذها؛ بنفسه في النار وألقى استجمع شجاعته، 



وصارت القاعدتان قاعدة  ،بدأت النيران تذيب قاعدتيهما

الطفل  وجاءضا،  أياجسداهموالتصق  ،واحدة على شكل قلب

منذ ذلك الوقت بقي الجندي مع  ،فجأة وأنقذهما من النار

  وقاعدة على شكل قلب.،ب، يجمعهما الحراقصة الباليه 

 جدها من رواية القصة: »لن ىقالت )مارغريت( بعد أن انته

 «عن بعضهما البعض ًأبعدهما أبدا

 فرحة غمرتهماوالآخر دي والراقصة إلى الجنكل من نظر 

 كبيرة لسماع ذلك.

 

 


