
صينّيِة  عىَل  ي 
وَعْي�ف أعاِنُقُه،  فأرْسَْعُت  البيِت  إىل  ي  أ�ب عاَد 

ُكلُّ ليلٍة  ي العاَلِم. 
أْمَهُر صانِع َحْلوى �ف ي  َِة. أ�ب الَكب�ي الَحْلوى 

إىل  ي  أ�ب يَْذَهُب  الباكِر  الّصباِح  ي 
و�ف َمطبِخنا،  ِمْن  الّلذيَذِة  الَحلوياِت  رائحُة  تَتصاَعُد 

ي ريما. 
، وقطعَة نّمورٍَة لأخ�ت َك قطعَة ُصفوٍف ىلي ي أْن يَ�ت الّسوِق ِلَيبيَعها. ل يَن� أ�ب

ي إىل البيِت. لكنَّها اليوَم كانَْت ل تَزاُل  دائًما تَكوُن صينّيُة الَحْلَوى فارغًة عنَدما يَعوُد أ�ب

. ي َمليئًة بالَحْلَوى. "هذِه الَحْلَوى ُكلُّها لَك وِلريما"، قاَل أ�ب

، وقّدْمُت ِمْنها للّناظِر  ي
، أخْذُت الحلوى إىل المدرسِة. وزّْعُتها عىَل ِرفا�ت ي الَيوِم الّتاىلي

�ف

َلْم  الَخميِس  يوِم  ي 
�ف لكْن   . الّتاىلي اليوِم  ي 

�ف نَْفَسُه  َء  ي ّ ال�ش َفعْلُت  َخديجة.  ولالآنسِة 

ي تَوّقَف عْن ُصنِعها. ْ َمعي أيَّ َحْلَوى، لأّن أ�ب ِ أُْح�ف

"، قاَلْت  ِ وَن ِمْن َمَحلِّ الَحْلَوى الكب�ي . الجميُع يَش�ت ي ي َحْلَوى أ�ب "َلْم يَُعْد أحٌد يَش�ت

ي ريما.
أخ�ت

ي الَحْلوى  ي سأش�ت
. ُقْلُت َلُه إنّ�ف ي ي وقّدْمُتها لأ�ب

ي المساِء، أْخرَْجُت نُقوًدا ِمْن حّصاَل�ت
�ف

. "أنا أعطيَك الَحْلوى بالمّجاِن!". ي
ي وقّبَل�ف منُه. ابتسَم أ�ب

أْطَيُب حلوى في العالِم!
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ي الّسوِق"، ُقْلُت.
ي منَك الَحْلَوى �ف "لكْن ال أحد يَش�ت

. ي "إَذْن سأبحُث عْن سوٍق َجديدٍة الأبيَع الَحْلَوى"، قاَل أ�ب

"كيَف َستِجُدُه؟"، قْلُت.

. ي ي َعليِه"، قاَل أ�ب
"اللُه َسَيدلُّ�ف

"كيَف َسيدلَُّك اللُه؟"، قلُت.

. ى. واالآَن، هّيا نَصنُع قالَب َحْلَوى بالشوكوالتة؟!"، قاَل ىلي "انتظْر وَس�ت

ي الَمدرَسِة.
ي �ف

كاَن القالُب لذيًذا جًدا، فخطرَْت ىلي فكرٌة. قّررُْت أْن أبيَع قطًعا منُه لرفا�ت

ي ساعَتُه ُمقاِبَل الَحْلَوى. لكّنُه بعَد أْن أكَل الَحْلَوى، 
َلْم يَُكْن مَع إبراهيَم نُقوًدا، فأعطا�ف

َ رَفْضُت إعطاَءُه الّساعَة، َهجَم  ف أراَد استعادَة ساعِتُه. كاَن إبراهيُم ضخًما جداً! ح�ي

َّ َفوقْعُت وانكَس زُجاُجها. أرَْسَلَتنا الآنسُة خديجُة إىل مكتِب الّناظِر. اتّصَل الناظُر  عىلي

َُه بما جرى. ي وأخ�ب بأ�ب
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