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الدب القرصان
تأليـف :أسـمــاء عـمــارة
رسـوم :شريين العشري

كان الدب يعيش سعيد ًا بني األصدقاء..الكل يحب الدب .والدب يحب مشاهدة التلفاز.
يبقى أوقات ًا طويلة يشاهد أفالم الكارتون .حاولت األم أن تخبر الدب أن يترك
مشاهدة التلفاز قلي ًال ويخرج ليلعب مع األصدقاء ...ولكن الدب كان مشغو ًال مبا
يشاهد.
كان الدب يشاهد افالم القرصان ،حتى إنه كان يحفظها عن ظهر قلب ،لكنه
يشاهدها مرار ًا وتكرار ًا .أحيان ًا لم يكن الدب يفرق بني احلقيقة واخليال.
ْ
توقف أيها القرصان.
كلما شاهد أحدهم يركب قارب ًا ..كان يصرخ فيه قائ ًال:
وفى أحد األيام :قال الدب ألصدقائه :أريد أن أكون قرصان ًا .ضحك األصدقاء..
فأكمل الدب كالمه.

انظروا إن القرصان ال يحتاج إلى أن يتعلم فى املدرسة ..كما أن القرصان لديه
الكثير من املال والذهب.
وفى صباح اليوم التالى ..ربط الدب مندي ًال على إحدى عينيه ،وأخذ سيفه اخلشبى
الذى اشتراه من متجر األلعاب وركب قارب ًا صغير ًا.
قابل السمكة الزرقاء ،نادى عليها شاهر ًا سيفه وقال :أنا القرصان ..هاتي ما معك
من ذهب..نظرت السمكة فى دهشة وقالت :هل متزح؟ قال الدب :ال أمزح ..ه َّيا
أعطنى املال والذهب.
فتحت السمكة حقيبة الصدفة التى حتملها ،وأعطته املال واللؤلؤ.
سار الدب بقاربه بعيد ًا بعيد ًا.

قابل السلحفاة العجوز ،فقال لها مثل ما قال للسمكة الزرقاء ..فقالت السلحفاة:
وماذا تريد أن تفعل باملال؟ قال الدب :ال أدرى ،ولكن هكذا يفعل القرصان .قالت
السلحفاة :لكن القرصان ال ميلك األصدقاء.
فكر الدب قلي ًال فى كالم السلحفاة احلكيمة وقال :ملاذا ال ميلك القرصان أصدقاء؟
قالت السلحفاة :ألنه ال يحب اآلخرين ،ويأخذ ما ميلكون ،هل حتب أن تكون مثل
القرصان؟
نظر الدب إلى ما معه من مال وذهب وقال :ال ،األصدقاء أغلى من الذهب؛ فهم
يسألون عنى إذا مرضت ويساعدوننى عند حاجتى إليهم.
هل ميكن أن أعيد لألصدقاء أشياءهم من جديد؟ قالت السلحفاة :سأذهب معك
وأحتدث إليهم ،فاألصدقاء يسامحون.

