
خديجة

 . مصرية       طفلة حياة من مستوحاة القصة هذه

." التل           " اسمه حي في القاهرة، في تسكن و سنوات عشر عمرها خديجة

من            اسرهم مع بعضهم جاء قد متنوعون، أناس هناك خديجة حي فى

 . العاصمة     في ويعملوا ليستقروا القرى

. بضائع         مسلمو او متجولون باعة وفاكهة، خضار باعة بعضهم

. بالجزارة         اخرون ويعمل اوسكاف سمكرية او ميكانيكية اخرون ويعمل

. أطباء            او محاميين او مدرسين او كموظفين الحي هذا في القليل ويعمل

. عمل       فرص عن الحي في كثيرون ويبحث

حي       فى الناس جميع يحاول يتعارفوا " التل"و أن

بينهم       فيما واخلص وثقة سلم علقة .ويبنوا
من          كبيرة بجهود الحي في الباء من كثير يقوم و

. ابنائهم   مستقبل أجل

محطة              بجوار المناديل علبا تبيع إنها الضهر، بعد أمها وتساعد صبحا المدرسة خديجة تذهب

المترو.



منصات          لديهم الذين البائعين من الكثير ضمن من واحدة انها

مثل       المتنوعة الشياء من كثير عليها :صغيرة

الشعر،       لتصفيف جميلة أدوات للمطبخ، صغيرة أدوات

من        وغيرها كبريت وعلب حبال صغيرة، مفارش شرائط،

.. الجميلة  الشياء

إنها         الصغيرة، منصتها وراء من جميلة ورود خديجة وترسم

جدا        ! مغرمة وهي ترسم التي الوحيدة شك بدون

التي        الوراق على مختلفة بأشكال الورود وترسم ترسم

. يحب        لمن وتقدمها مكان، كل من بجمعها تقوم

للوصول       الجسر تعبر أنها الحيان بعض وفي

الزهور      " اسمه حي في الخر، الجانب إلى

الحمراء".

وتعجبها      الحديقة في خديجة تجلس هناك

الذين      والطفال تتنزه التي والناس الورود

يلعبون.

 

البالكونات              من الكثير ذات الشاهقة المباني الى خديجة تنظر الحي هذا في تمشي وعندما

. جدا   الواسعة والشوارع

! جدا   جميل حي

.      " "  " البعض  " بعضهما عن تماما مختلفان التل وحي الزهورالحمراء حي إن



حيّنا       :"          يزوروا لكي الخر الجانب من الناس ليأتي لماذا أمها خديجة تسأل اليام من يوم وفي

" معنا؟     يلعبوا لكي أطفالهم وكذلك

" خائفون :"          لنهم او بحيّنا يهمون ل لنهم الممكن من الم

  " "       !!  ! او   : " شريرون التل أهل هل ِمّمَا؟ ماذا من خائفون خائفون خائفون بسذاجة خديجة تسأل

خطيرون؟"

      " بعضهم :"       " بمساعدة ويقومون ومتواضعون بسطاء ناس التل أهل فسكان ، ياحبيبتي ل بالطبع الم

 "! دائما  البعض

حي“      : "        من اصدقاء لي يكون ان أريد ولكني وتقول للسفل رأسها خديجة تخفض

              " الحي" هذا من أصدقاء لي يكون عندما حيّنا، في أصدقائي مع ويلعبوا يأتوا لكي الزهورالحمراء

. وحنانهم            قلوبهم وطيبة جيراننا وكذلك يكتشفوه لكي حيّنا في بدعوتهم اقوم فسوف

وشجاعتهم  :" ". الم تضيف

.     " بحركاتراقصة  : "      وتقوم وتقفز ، افراحنا في السعادة يروا لكي وكذلك خديجة وتقول

." ليقابلونا"      ويأتوا الجسر ليعبروا ادعوهم سوف

وكلمها          بمشروعها متأثرة وتحضنها ذراعيها بين ابنتها خديجة أم تأخذ

الجسر      خديجة تتخيل حلم كأنه و

والصفراء     الوردية زهورها برسوم مزين

والناس    للتجار تقدمها والزرقاء،

من      جاءوا الذين أبائهم مع والطفال

. البعض     بعضهم على ليتعارفوا الحيّين

ويغنون  يتحدثون

كما     السعادة من صيحات مطلقين

عيد  "  "  ، النسيم شم في يفعلون

به     يحتفل الذي الجميل الربيع

. المدن    حدائق في المصريون



كبيرة          : لفتة على مكتوبا الجسر اسم حلمها في ترى خديجة

« " السلم    جسر هو «"ها

حقيقي    جسر بناء في             يجب يوجد كما او الكبيرة المدينة بهذه اخرى اماكن في منه يوجد كما

             : البعض  بعضها مع تتماسك التي البناء عناصر الف من مصنوعا متينا جسرا سيكون وعقولنا قلوبنا

. الصداقة       وننشئ عليها نمشي ان نستطيع لكي

السلم    جسر لبناء  الصداقة

مختلفين                اشخاص بين كثيرة، أحياء من أناس بين وأسرة، أسرة بين أخر، طفل وبين بينك الصداقة

. جنٍب   ..               إلى ً جنبًا وقفنا وإذا حقيقًة أردناه إذا الّسلم حتّى ممكناً يصبح شيء كّلُ العالم بقاع من


