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اعتاد أحمد القراءة مع أخته الصغيرة َمَرام، ففي

 ُكلِّ يوٍم يقرأ لها قصًة واآلن موعد القراءة، ولكن مرام

مشغولة بعروستها اجلديدة، وال تستجيب لنداء أحمد املتكرر؛

بدأ  التي  احلواديت  أمير  قصة  فيجذب  وحده  يقرأ  أن  أخيًرا  أحمد  يقرر 

ملنتصفها. ووصل  باألمس  قراءتها 

ر أحمد وصول أمير احلواديت إلى غابة األشرار كي ينقذ األميرة احملبوسة  تذكَّ

في القصر املهجور، ما أروعه من أمير، إنه ُمِحبٌّ لكل من يحيطون به! هكذا 

يحدث أحمد نفسه ُمتمنًيا للقصة نهايًة سعيدة.. ولكن ما هذا؟!

ُيقلِّب أحمد جميع صفحات الكتاب فيجدها بيضاء.. فارغة.. ما الذي حدث؟ 

أين ذهب أمير احلواديت وبقية شخصيات القصة؟ أين الكلمات والرسوم 

نة؟! اجلميلة املُلوَّ

ال يعرف أحمد أنه بعد أن وضع الكتاب باألمس في مكانه داخل املكتبة، شعر



هذا  عند  القصة  إنهاء  وقرر  بامللل  احلواديت  أمير   

احَلّد، ثم صرح بذلك لبقية الشخصيات فقال: يكفي هذا لقد تعبُت وبصراحٍة 

ويهزم  الصعاب  ويتحدى  وتة  احَلدُّ في  يحارب  من  فأنا وحدي  َملَلت،  أكثر 

َه في تلك احلدائق الواسعة التي  يرة، اآلن أريُد أن ألعَب وأتنزَّ الساحرة الشرِّ

متأل بالد احلواديت. 

ه في احلدائق وسط دهشة اجلميع، ولكن ما إن  وبالفعل مشى األمير يتنزَّ

خطا خطوته األولى، حتى توقف ولم يستطع حتريك قدميه.

الورق  األبيض، األشجار من  الورق  إال  َيَر  فلم  أمير احلواديت حوله  نظر 

األبيض؛ وكذلك الفراشات والعصافير من الورق األبيض وحتى الساحرة 

لت إلى ورقٍة بيضاء، األميرة والنحلة زينة التي كانت تساعد  يرة حتوَّ الشرِّ

ل إلى ورقٍة بيضاء. األمير الُكلُّ حتوَّ

أخذت عيونهم تتوسل إلى األمير أن يعود الستكمال أحداث القصة؛ حتى 

د، وحيوانات  يعودوا كما كانوا كائناٍت حقيقية، فراشات تطير، وعصافير ُتغرِّ

تتعاون بعضها البعض.

قالت الفراشاُت ألمير احلواديت: إننا ال نستطيع الطيران أو التحليق إالَّ في 

احلدوتة.

وقالت النحلُة زينة: أنت أمير احلواديت وهذا سر اجلمال فيك، من دونك ال 

تكتمل أيَّة حدوتة، وال يعود الغائب إلى وطنه، وال ينهزم الشر وينتصر اخلير، 



وتة، حني تنقذ      وال يكون هناك أجمل مشهد في احَلدُّ

األميرة فيعم الفرح وينتشر السرور، ويصفق لك الكبار 

قبل الصغار.

ر أميُر احلواديت أن يعوَد إلى أحداث القصة، وينقذ األميرة فطلب  عندها قرَّ

ره باملشهد الذي توقف عنده. من النحلة زينة أن ُتذكِّ

في هذه اللحظة تترك َمَراُم عروستها، وتدخل حجرَة أخيها أحمد، الذي وضع 

القصة جانًبا، وأخذ يفكر كيف حتولت إلى صفحات بيضاء؟

حتمَل َمَراُم القصة وتفتحها على الصفحة التي توقف عندها أحمد باألمس، 

وتِة وهى تقول: هيَّا.. انتهينا إلى هنا.. أميُر  وتطلب من أخيها استكماَل احَلدُّ

احلواديت وصل إلى غابة األشرار هيَّا اقرأ لي، إنني أرى أميَر احلواديِت وهو 

راكٌب حصاَنه األبيض.

يتعجب أحمد: َتَرْينه؟!

تضحك مراُم قائلًة: نعم أراه في رسوم القصة.. انظر.

ٍق بعودة األلوان اجلميلة والرسوم؛  َة من يد أخته غيَر ُمصدِّ يخطُف أحمُد القصَّ

وكذلك أحداث القصة.

يفرك أحمُد في عينيه وهو ُيَتْمِتُم: إنها ُأْعُجوبة!

تندهُش مراُم وتريُد أن تعرَف ماذا يقصُد بقوله؛ ولكن أحمَد يبدأ في قراءِة 

القصِة بُسرعٍة دون أن تعرَف مراُم السبَب في ذلك. 


