
 

 

 ذات الشعر الذهبي

 

 ذات الشعر الذهبي مسرعة إلى المنزل، وكأن عادتذات يوم 

 أقفلت الباب بقوة..و دخلت إلى المنزل .يلاحقهاشخصا ما 

 بانغ!ـ 

 ثم استندت إلى الباب، مقطوعة الأنفاس.

 فخرجت من المطبخ. .ت أمها بصوت الباب القويئجوف

  كل هذه الفوضى؟«َسألت الأم ابنتها: »لم

 ها ذات الشعر الذهبي: »لا شيء يا أمي. أنا بخير«.فأجابت

 .نظرت الأم إلى ابنتها من أعلى رأسها حتى أخمص قدميها

 حافية القدمين.فلاحظت أن ذات الشعر الذهبي كانت 

أيتها الصغيرة؟ لم أنت حافية القدمين؟ قولي لي بالك ما ـ 

 ؟اصباحالحذاء الّذي لبسته الآن أين 



. فأخبرت أمها عن ذات الشعر الذهبي يبق خيار للم 

 مغامرتها.

 

كان يا ما كان في قديم الزمان ثلاثة دببة تعيش في بيت 

صغير. كان الدب الأب كبيرا وقويا. وكانت الدبة الأم ناعمة 

 لا و .وممتلئة الجسم. وكان الدب الصغير يتعلم المشي

كل  كانت الدببة تنظف أسنانهاعلى رجليه. يقف  يكاد

الفطور. وكانت الدببة تتناول الفطور تعدّ ثم . صباح

أحجام. فكان الدب الأب ال متفاوتة صحون في ثلاثة 

يتناول الفطور في صحن كبير. وكانت الدبة الأم تتناول 

الفطور في صحن متوسط الحجم. وكان الدب الصغير 

 الدببة لم تكن  في صحن صغير. ويتناول الفطور

 . تنتظر الفطور ليبرد كانت  بلتتناول الفطور ساخنا.

 حتى يبرد الفطور.في نزهة كانت تخرج لذلك 

 . ذات الشعر الذهبي تتنزه في الغابةكانتذات يوم و

  .ةفوجدت منزل الدببة الثلاث



 من يعيش  من منزل جميل!عر الذهبي: »يا لهقالت ذات الش

 في هذا المنزل يا ترى؟«

فقررت أن تدخل إلى  .يةلفضوكانت ذات الشعر الذهبي 

 المنزل.

 حول طاولة. ّ ثلاثة كراسيعندما دخلت إلى المنزل  وجدتو

لكنه  .على كرسي الدب الأكبرجلست ذات الشعر الذهبي 

 .جلست على كرسي الدبة الأمو  .ةلابّصال شديد كان

جلست ذات الشعر الذهبي على   ثمّفوجدته عاليا جدا.

 ولم يتحمل  كان صغيرا جدا أنهإلا كرسي الدب الصغير. 

 فانكسر. .ثقل ذات الشعر الذهبي

لى إودخلت  .تضايقت ذات الشعر الذهبي مما فعلته

 من الحساء الساخن. ثلاثة صحونا  رأتفالمطبخ. 

لكنه  . الصحن الكبيرمنتذوقت ذات الشعر الذهبي الحساء 

لكنه  . الصحن الثانيمنتذوقت الحساء فكان ساخنا جدا. 

 .شديد الملوحةكان 



. كان ذّتْهاستل ف. الصحن الأصغرمن تذوقت الحساء ثمّ

دون أن ذات الشعر الذهبي كله فتناولته  .الحساء لذيذا جدا

 . شيئاتترك 

ثلاثة  إلى غرفة النوم. فرأت بعد تناول الحساء ذهبتو  

 َقُّتسلوحاولت .أسرّة. خلعت ذات الشعر الذهبي حذاءها 

السرير تسلقت ولكنه كان عاليا جدا.  .السرير الأول

جلست ذات الشعر الذهبي ثمّ لكنه كان ناعما جدا.  .الثاني

 فوجدته مناسبا. .على السرير الصغير

 . السريرعندما تمددت على رأت صورة لعائلة من الدببةو 

   و خَلَدت للنوم وابتسمت.إليها.نظرت ذات الشعر الذهبي 

 .مرهقة كانت لأنها 

الباب  وجدتف .بعد قليل لى المنزلإعادت الدببة الثلاثة و

 . يزورها اًزائرأن وعرفت  .مفتوحا

 ي!«.ِّأحدهم كرسيير: »لقد كسر صرخ الدب الصغ

ق ّ أن أحدهم تذوترأف . الدببة الثلاثة إلى المطبختذهبو 

 .اطعامه



 أحدهم حسائي كله!«.تناول قال الدب الصغير: »لقد 

  غرفة النوم.  إلى  الدببة الثلاثةت توجهثمّ

  في سريري!«.فتاة  تنام !اُنظروافقال الدب الصغير: »

ا من ينام ياقترب الدبان الأم والأب من السرير الصغير لير

 فلهما.طفي سرير 

وعندما فتحت ذات الشعر الذهبي عينيها، رأت الدببة 

 .السريروتركت  .كثيراخافت فليها. إالثلاثة تنظر 

  حذاءها.ًًًًًًًًًًًًًًًتارِكةًًًًًً  مسرعةًوراحت تركض 

 الفتاة الصغيرة! لقد أيتهاصرخ الدب الصغير قائلا: »

 نسيت حذاءك!«

  ولم تسمعه.. ذات الشعر الذهبي كانت بعيدة عنهّلكن

 

خفت كثيرا. وبما أنني  .هذا ما حصل يا أمي. لقد خفت-

  حذائي.انتعالَنسيت   ً،مسرعةهربت 



وقالت لها: »لقد قلت لي ثلاثة . ابنتها مالأ لم تصدق و

ك هذه المرة لأنك قباعأسهذه القصة؟ دببة؟ من أين اخترعت 

إن كنت نرى س أرسلك إلى غرفتك. وس و.تكذبين

 .« العشاء أم لا!عند الحلوىستتناولين  

 .غضبت ذات الشعر الذهبي كثيرا وهي تصعد إلى غرفتها

 بعد الظهر.  فترةهناك طيلة البقاء فيلم تكن ترغب 

 الدببة  وسط الغابة.لدببة ا منزل وجودكانت متأكدة من 

 التي رأتها في الصورة.الثلاثة 

 الصورة! نعم! كم أنا سخيفة! كيف نسيت!-

 


