
 

 

 ة الإصبعلعق

 

 فرقَع، منبع

 أنت تمشيانتبه لخطواتك و

 فرقع، منبع

 ة الإصبع!لفأنا عق .لا تدسني

 

حذار! يجب أن تنتبه. إذا سمعت يوما أحدهم يغني هذه 

ة الإصبع ل يعني أن عق  فهذاانتبه لخطواتك فالأغنية...

 قريب منك.

 

 فرقَع، منبع

 انتبه لخطواتك وأنت تمشي

 فرقع، منبع

 ة الإصبع!لفأنا عق .لا تدسني

 



  أين يمكن أن يكون؟ أنا لا أراه...؟ تسمعهأ

 

 فرقَع، منبع

 انتبه لخطواتك وأنت تمشي

 فرقع، منبع

 ة الإصبع!لفأنا عق .لا تدسني

 

هل تراه الآن؟ يا له من مسكين! إنه مضطر لأن يغني دائما، 

. إنه صغير جدا مثل  فيقتله  أحدهم  هسومن أن يدخوفا 

 ردديلهذا السبب  وهذا خطر.. .ه عادة والناس لا يرون .الذبابة

 ..دائما هذه الأغنية

 

 فرقَع، منبع

 انتبه لخطواتك وأنت تمشي

 فرقع، منبع

 ة الإصبع!لفأنا عق .لا تدسني

 



 الإصبع مع أبيه وأمه. وهو لطيف جدا ويعمل عقلةيعيش 

سر  الجميع. الله وحده يعلم ةَساعدمدائما  ريدويكثيرا. 

 بحجم حبة الأرز..! فحجمه  الإصبععقلة صغر حجم

 

 . الغداءفي تحضير منشغلة الإصبع عقلة كانت أم ذات يوم

 الذهاب الإصبع عقلة اقترح. ف ملحلا نفاذفاكتشفت 

 الملح.شراء بنفسه و

 الملح.أشتري س و. يا أمّيذهبأس -

لى إ ترغب في ذهابه كانت لا عقلة الإصبع أم غير أنّ

س ادُفي . له الناسمن عدم رؤيةالمتجر وحده. كانت تخاف 

وراح يضرب  . وبكى.أمه الإصبع عقلة  توسل .قتلُوي

 عقلةكي تسمح له بشراء الملح لها. ألح  برجليه الأرض

 .وافقتوفي النهاية أمه  تعبت حتى كثيرا الإصبع

  الملح.  بها يشتريطته قطعة نقدية وأع

 

 مردّدا  واتجه إلى المتجر فرحا. الإصبع قبعتهعقلةوضع 

 . القطعة النقدية   أمامه أغنيته وهو يدحرج

 

 فرقَع، منبع 



 .انتبه لخطواتك وأنت تمشي

 فرقع، منبع

  الإصبع!عقلةفأنا  .لا تدسني

 

صرخ بأعلى صوته:  .وإلى المتجر الإصبع عقلةوصل 

 .«! مجمع ملحمن فضلك يا سيدي ني»أعط

لى إوونظر إلى فوق  .شمالا ويميناصاحب المتجر  التفت

لم ير أحدا. وعندما تعب من التلفت يمينا وشمالا، ف .تحت

 سأل: »من يصرخ؟ أنا لا أرى أحدا!«.

  الإصبععقلة أنا : »ألا تراني؟ الإصبع عقلةفأجابه 

 «ملح. أريد مجمعو

 كل صاّمتفح . من حوله مجدداالنظر صاحب المتجر دقّق

 قطعة نقدية تتحرك على الأرض. رأى حتى يًّاملشيء 

 الملح.لب اط  تلك القطعة، وصاحبلم ير  غير أنّه

 َترك نقدية و القطعة الالتقاطَر صاحب المتجر ّ قرثمّ

 وضعه  فقد! عقلة الإصبع حظ لحسن و.مجمع الملح مكانه

 .هنم قريبا

 



 .حجمه صغرٌّّ على قوي إنّه   الإصبع المجمع. عقلةحمل 

 :وغادر المتجر وهو يغني

 

 فرقَع، منبع

 .انتبه لخطواتك وأنت تمشي

 فرقع، منبع

  الإصبععقلةفأنا  .لا تدسني

 

  الناس كان  سه أحد. ووكان يغني جيدا وبصوت عال كي لا يد

ين لرؤية مجمع ملح يتحرك وحده ويصدر هذا ندهشيقفون م

 .   تلك الأغنيةونيسمع حين الصوت

 

 فرقَع، منبع

 .انتبه لخطواتك وأنت تمشي

 فرقع، منبع

  الإصبع!عقلةفأنا  .لا تدسني

 



عندما وصل إلى  وهنأته. كثيرا عقلة الإصبع   أمفرحت

 الإصبع من أمه في عقلة طلب لكلذ .المنزل سالما ومعه الملح

اليوم التالي أن تسمح له بأخذ وجبة الغداء إلى أبيه في 

 مكان عمله.

: » ألا ترى أن السلة كبيرة جدا ولا يمكنك أمه  له قالتف

 حملها؟«

 

 قلت لكم إذ  السلة الثقيلة بسهولةعقلة الإصبع فحمل

. وحين رأت أمه ذلك، سمحت له بأخذها كان قويا جداسابقاإنّه 

 إلى أبيه.

 

وراح يغني . وخرج من المنزل . الإصبع السلةعقلةحمل 

 :أغنيته

 فرقَع، منبع

 :انتبه لخطواتك وأنت تمشي

 ، منبعفرقع

  الإصبع!عقلةفأنا  .لا تدسني

 

 



 فيحين كان عقلة الإصبع  بغزارةالسماء تمطر  أخذت

 من احتماءفي الأولا ر ّفك  لكلذ .طريقه إلى مكان عمل أبيه

 حصل ما لم يكن في . و تحت نبتة ملفوف قريبةالمطر

 .واحدة  دُفعةوالتهم الملفوفة .ثور جائع  لقد قدمالحسبان. 

 .الإصبع عقلةوالتهم معها 

 أن يحضر له رجا. فقد في هذا الوقت دبدأ صبر الأب ينف

بعد   إلى المنزلدةالعوقرر  ولم يصل.  غير أنّه . الغداءابنه

  ليرى سبب التأخير.دقائق

 

 الإصبع عقلةحين رأت الأم الأب سألته: »ألم يحضر لك و

 الطعام؟«

حدث ي وماذا يمكن أن .يكون ابنهما أينوبدأ الاثنان يفكران 

 ثمّ بالخوف. شعورهماله. وأمسك كل منهما بيد الآخر بعد 

مشيا على   يصرخانأخذاو   للبحث عنه.الخروج را فجأةّقر

 الإصبع، أين عقلة  الإصبع، أين أنت؟ عقلة» :الطريق

 أنت؟«.

 

ولا  وقال لهما: »أنا في بطن الثور. . الإصبععقلةفسمعهما 

 أرى هنا لا أشجار صفصاف ولا أشجار حور!«

 



 الإصبع، أين عقلة» :نادياني مكثاو . داهوال  لم يسمعه و

  الإصبع، أين أنت؟«.عقلة أنت؟ 

 

أنا في بطن الثور. ولا أرى هنا لا أشجار صفصاف ولا  -

 .من بطن الثورخروجي  فورسأعود إليكما أشجار حور! 

 

 ع، أين أنت؟ الإصبعقلة الإصبع، أين أنت؟ عقلة-

 

 ولا   أشجار صفصاف أنا في بطن الثور. ولا أرى هنا لا -

 . من بطن الثوريجوخر فور سأعود إليكما أشجار حور! 

 

وأخرج الكثير من الغازات.......فعاد  .وفجأة رفع الثور ذيله

  الإصبع يغني من جديد:عقلة

 فرقَع، منبع

 . وأنت تمشيانتبه لخطواتك

 فرقع، منبع

  الإصبع!عقلةفأنا  .لا تدسني

 



إنه  . الإصبععقلةإنه  هل تسمعه؟ إنه في مكان ما قريب منك...

 ب القلب.ّفتى طي هوو .صغير مثل النملة

 عقلةيبدو أن  ...شيئا أسمع لااصمت قليلا! . شششششش

 . الآن  الذهابيمكنني   هنا.. ليسالإصبع 

 

 تذكر هذه الأغنية! عندما تسمع أحدهم يغني:

 فرقَع، منبع

 .انتبه لخطواتك وأنت تمشي

 فرقع، منبع

  الإصبع!عقلةفأنا  .لا تدسني

 

  يمر!الإصبع عقلةودع  توقف...

 


