
 

 هنسل وغريتال

  

 !  بأنها ستروق لكم ٍ على ثقة ، أناداً  هذه القصة إسمعوا جيّ

 صبيّ وفتاة اسمهما هنسل  ، كان هناك في قديم الزمان

 أهلهما ولو ُوغريتال. كانا فقيرين جدّاً، ولم يكن يملك

من ٍ صغيرة ٍ قطعةَ شراء سنتاً واحداً. لم يكن بإمكانهم 

في  أنه ِلدرجةِالشوكولا! كانوا يشعرون جميعاً بالجوع 

إحدى الليالي قال الأب للأم إنّهم عانوا بما يكفي. لم يكن 

الولدين يموتان من الجوع. لذا َ  ورؤية بوسعهم الجلوس

هما. في اليوم التالي عند الفجر، سيتركان َاتخذا قرار

  الغابة. ِالولدين في وسط

ذين لم يتمكّنا من النوم لأنهما َّسمع هنسل وغريتال، الل

والديهما وشعرا بالرّعب. وفي َحديث شعرا بجوع شديد، 

 تلك الليلة لم يتمكّن أيّ منهما من النوم.

يا ثيابهما، َدَعند شروق الشمس كان هنسل وغريتال قد ارت

 وصففّا شعرهما، وأصبحا جاهزين للخروج في نزهة.

 وإليكم قصة هنسل وغريتال.



ما السريّة، قرّرا أن ِبما أن الولدين عرفا خطّة والديه

هما الى وسط ِا كِسراً من الخبز خلفهما خلال سيريُسقط

 من معرفة طريق ِالغابة. ظنا أنّهما سيتمكّنان بهذه الطريقة

 الى المنزل.ِالعودة 

لكّنهما كانا على خطأ لأنهما عندما تُركا بمفردهما، لم 

 ِعلى طول ألقوها لكسر الخبز التي ٍ أثرِيتمكّنا من إيجاد

 الطريق.

 ر بكاملها!ُلقد أكلتها الطيو

 الغريبة وشعرا بخوف شديد، ِوبعد أن تاها في وسط الغابة

هدف، الى أن وصلا الى ِبدأ هنسل وغريتال يمشيان من دون 

 بيت غريب جدّاً.

كان بالفعل غريباً. فقد صُنع المنزل بكامله من 

الشوكولا، بُني السقف والجدران وكلّ شيء فيه من 

  والنوافذ مزيّنة بالسكاكر.ُالشوكولا. وكانت الأبواب

هما وبدآ ُمن الشوكولا، سال لعابٌ  مصنوع هعندما أدركا أن

  بكامله.ِ لالتهامه يركضان نحوه 

 من ٍ كبيرةٍ قضمةِلكن فجأة، وبينما كانا على وشك تناول

 وبشعة وهي تحمل مكنسة ٌعجوزٌالمنزل، ظهرت ساحرة 

 طويلة.ً



 َن اللذان يريدان أكلفسألت هذه الساحرة: "من هذان الولدا

منزلي؟ ما الذي تفكّران بفعله أيها الصغيران؟ لن تأكلا 

 كما بالكامل!"ُشيئاً، فأنا من سيأكل

 َوعندما لاحظت الساحرة أن هنسل كان نحيلاً جدّاً، إذ إن عظامه

 قبل َه كي يسمنَ وإطعامٍه في قفصَبارزة، قرّرت وضع

  كبير. قدرٍ في ِطبخه

قوم بأعمال المنزل بكاملها. ثم في أحد كما جعلت غريتال ت

 على النار.ِ من الماء ٍدر كبيرِالأيام أمرتها الساحرة بوضع ق

 فقد حان الوقت لأكل هنسل.

 قليلاً ُعندما أصبح كلّ شيء جاهزاً، انشغلت الساحرة

 الحقول. َفتمكّن هنسل وغريتال من الهروب. فركضا عبر

 لك. بذ أقدامهماركضا بقدر ما تسمح لهما 

 . فى خطر هنسل وغريتال أنّهما لم يعودا  تأكدَبعد قليل 

 فقد ابتعدا عن منزل الشوكولا كثيراً.

  العشاء...ِوتركا الساحرة من دون وجبة

  من أيّ شيء ما عدا المياه المغلية. خالٍوالقدر 

  في وسط الغابة.ٍلكن ضاع الصغيران من جديد

 فسألت غريتال: "أين نحن؟"



 نذهب؟"ٍفي أيّ اتجاه وقال هنسل: "

، سمعا صوتاً  فقدا الطريق َتمامافجأة، عندما اعتقدا أنهما 

 بعيداً يناديهما.

 "هنسل!... غريتال!"

 الذي سمعاه من ُبالكاد استطاعا تصديق أذنيهما! فالصوت

 بعيد كان صوت والدهما!

كما َ أتركألاَّقال لهما الوالد: "سامحاني يا ولديّ . أنا أعدكما 

  بعد اليوم."أبداً

 هما وعاشا بعدها ِوهكذا ذهب هنسل وغريتال من جديد مع والد

 .فى سعادة

جميلة جدّاً ٌ هنسل وغريتال. وهي قصة ِقصةُهذه هي نهاية 

  أنكم تظنون أنّها كتبت بالشوكولا. ٍلدرجة

 

 

 


