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  : النص

آان العيد يقترب و آلما اقتربت نھاية الخروف معه، والصـغار ال يـدرآون مـن    

  …هذه النھاية شيئا

ولآن آيف أفاتح الّصغار أّن خروفھم سيذبح؟ و آثرت أن يآون  ودنت الساعة،

  .أثناء نومھم حتى إذا استيقظوا لم يروا فيه إال لحما مقطعا و جلدا مآشوطافي ذبحه 

وهّب الصغار ينشدون  طلع صباح العيد، وانطوت حياة الخروف مع صباحه، و

… و يـا للـذهول  …فيا للخيبـة … الّرفيق ليطعموه من حلوى العيد و يلبسوه من لباس العيد

و مضى النھـار  … انتقل الجّو إلى مأتم رهيب طافح بدموع الصغار على الفقيد الحبيب

نـاول أي قطعـة مـن لحمـه ألّنھـم ال      يغّص بذآريات الخـروف وعـزف الّصـغار عـن ت    

و لم تستطع أفراح العيد و ال لعب … يستطعون أن يأآلوا لحم صديق آان باألمس معھم

العيد أن تنسيھم ذآراه حتى أّن هـذه الـّذآرى امتـدت إلـى نفسـي بـاأللم و الّنـدم ألّننـي         

  أصبحت أرى على آل وجه من وجوهھم ضحّية العيد 

  )تصّرفب( خليل الھنداوي                  

www.matheleve.net
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أ 3 مـعـج 2مـعـ ب 2مـعـ أ 2مـعـ   ب 3 ـمـع   

 0 0 0 0 0 انعدام التملك 3 2

 1 1 1 1 1 دون التملك األدنى

 2 2 2 2 2 التملك األدنى
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