
 

 

 العملاق الأناني

 

 من النافذة إلى العالم الأبيض في الخارج. كان ارق( )ط نظر

. كان الثلج  يغطي كل شيءَ أبيضوشاحب َأشبه ُالثلج

حتى  لطرقات...واالأشجار،  المنازل، وَفُسقَيغطي أ

يلعب فيها بعد ظهر كل يوم كانت كان  التي ُالحديقة

ر ُ منذ أسبوع. شعالتناثُرِ. لم يتوقف الثلج عن َبيضاء

ه لم يسمحا له بالخروج يجر. وغضب لأن والد بالض)طارق(

 من المنزل بسبب البرد.

من النافذة إلى الخارج وقال: »متى سيتوقف  )طارق(نظر 

الثلج عن الانهمار؟«. وكان يجلس كل يوم بعد تناول العشاء 

 ةليشاهد التلفاز. وكان ينتظر النشرة الجوية ليعرف حال

ان يقول دائما: في اليوم التالي. ولكن المذيع ك الطقس

 .« الثلج لن يتوقف عن الانهمارلأن تدثرواتدفأوا »

 في نفسه: »هذا مزعج حقا!«. طارق()فقال 

 .أطباقفي المطبخ ينظفان ال )طارق(يوم الأحد، وقف والدا 

يتنقل في المنزل، فوجد فجأة كتابا على  )طارق(وراح 

ب غليون أبيه ونظارت كان بقرالطاولة بجانب الموقد. 



القراءة. دفعه الفضول إلى فتح الكتاب، فوجد عملاقا 

ل نفسه: »ما أ، وس)طارق( ئجوكبيرا يرتعش من البرد. ف

 «هذا؟ يبدو أنه عملاق متجمد.

. ثم للغايةالكتاب دون تردد، وكان ثقيلا  )طارق(وحمل 

 .جلس على أريكة وراح يقرأ

 اق الأناني.كانت هذه قصة العمل

 تقع ، حديقة رائعةفيهاكان يا ما كان في قديم الزمان قرية 

عند أعلى الجبل. وكان أطفال القرية يلعبون طوال اليوم 

 جاء أنانياً ًفي الحديقة حتى مغيب الشمس. ولكن عملاقا

 ذات يوم.

 

 الأولاد: »ماذا تفعلون هنا؟ هذه حديقتي، فيصرخ العملاق 

عبون هنا بعد الآن. هذا كل شيء. الآن، ولا أريد أن أراكم تل

 اخرجوا من هنا!«.

 

أعلى قمة الجبل. وقد عند العملاق يسكن في منزل ك لذكان 

. لا يمكن أن إليهعشر سنوات، وقد عاد للتو  غاب عن منزله

رؤية العملاق يصرخ بهذه   عندوا مدى خوف الأطفاللتتخي

لحظة، كما لو أن أحدا وقد اختفوا من الحديقة في الطريقة. 

 سحرهم بعصاه السحرية.



 

 َمدة شيء َّمرت الأيام وجاء فصل الشتاء. غطى الثلج كل

فتفتحت  الأيام. أحدثلاثة اشهر. ولكن الربيع جاء في 

 البيضاء وبدأت العصافير تغرد في كل مكان من ُالأزهار

 العملاق بقيت حزينة ومغطاة بالثلج َالقرية. ولكن حديقة

 ُ. كان يشبهشديد البرودة العملاق ُد. وكان منزلوالجلي

 .ثلاجةَال

منزله.  في  الشتاء عدة سنوات في حديقة العملاق واستمر

 وأذناه من أنفهد متجوكان العملاق في حالة سيئة. فقد 

 ولم يعد يشعر بأصابعه ولا ،، وتشققت شفتاه البدرد

 مل.تحبرجليه. ولم يعد ي

 أنه سمع خالل أخيرا إلى كتلة كبيرة من الثلج، ّعندما تحو

ولكن الصوت كان بعيدا، وغير واضح عصفورا يغرد. 

 بسبب الرياح الشتوية.

ومع أن عينيه كانتا نصف متجمدتين، إلا أنه رأى أن جزءا 

ر. وكان هناك طفل انهار وانكسحائط حديقته صغيرا من 

 العملاق أنه كان يحلم. ظنصغير يتسلل من فتحة ضيقة. 

 يدخل إلى حديقته من َ بعدها. فقد رأى الربيعئجوولكنه ف

ين سمع ح فرحاخلال الفتحة. وراح العملاق يبكي 

د من جديد، ورأى الأزهار تتفتح وسط ّالعصافير تغر

 .ًملاق كثيراالثلج. وبدأ الثلج يذوب بسرعة. فرح الع



 من يريد الدخول. منذ ُّليها كلإه ليدخل ِفكسر حائط حديقت

  العملاق.َ حديقةُد الشتاءّذلك الوقت، لم يجم

 لأنني ًوقال العملاق بخجل لسكان القرية: »لقد كنت أنانيا

 .َ أي حائط آخرَأردت الحديقة لي وحدي. أعدكم أنني لن أبني

العالم أن يلعبوا في من الآن فصاعدا، يمكن لجميع أطفال 

 .حديقتي متى يريدون«

 

 هذه هي قصة العملاق الأناني.

 في و ،العملاق في الكتابة، وراح يفكر. فكر  )طارق(أغلق 

لى حديقة إالّذي أدخل الربيع الطفل  في و ،الشتاء

العملاق. وقام فجأة عن كرسيه وتوجه إلى النافذة. ولكنه لم 

 الثلج تتساقط. ُ أي تغيير. فقد بقيت كراتَير

ثم قال بتصميم:  .«: »هل أفعل ذلك أم لا؟)طارق(ل َفتساء

 .«!َ ذلك، يجب أن أحاولَ»يجب أن أفعل

 

 ِ والقفازاتَ والمعطفَ الثلج الثقيلةَسترة)طارق(ارتدى 

ه. وخرج خلسة من باب المنزل كي لا ُتَّالتي خاطتها له جد

 على الطريق خطى حثيثةوراح يمشي ب والداه ذلك. يلاحظ

 تحت الثلج المتساقط.

 



بالبرد!   )طارق( في الخارج! وشعر ًشديدَ البرودَة جوكان ال

وقبل أن يقطع مئة ياردة، صارت وجنتاه حمراوين وبدأ أنفه 

أن يمرض، فقرر أن يسرع إلى الحديقة   )طارق(يسيل. خاف 

ي يلعب فيها دائما. ولكنه كان يعرف أنها مقفلة الت

توقف  إذ .بُهِتَفلى الشمس، إ  )طارق(. نظر الطقسبسبب 

 وبعد .تساقطيلم يعد الثلج والثلج عن السقوط فجأة. 

 الشمس بخجل من خلف الغيوم. أشعة قليل، ظهرت 

 

ت أعرف ذلك! كنت أعرف : »واووووووو!!! كن)طارق(فصرخ 

 ذلك!«.

 

البنات والصبيان الحديقة وراحوا يلعبون وبعد قليل، ملأ 

 كل أنواع الألعاب.  )طارق(مع 

 

 


