
ليا

) المتحدة      )  الوليات نيويورك في تعيش لطفلة واقعية قصة

. الملعب            ساحة الولدفي وهاقدتجمع المدرسة، إلى والعودة الدراسي العام بدء هو اليوم،

أول          تحب ل لنها المقعد، على عنهم، بعيدة ليا جلست

         . ليلعب  أحد يأتي ل و أحداٍ، تعرف ل فهي المدرسة أيام

المدرسة،.     : "    قاسية هي كم نفسها مع تتكلم فراحت معها

يلعب           أحد ل أن ثم أعرفها، ل كثيرة أشياء دائما فهنالك

". مني     يسخون إنها كما معي،

ما         غالباٍ فهي الصغار، وإخوتها بيتها إلى بفكرةا وذهبت

في         المريض والدها لزيارة والدتها تذهب عندما بهم، تعتني

العشاء       وتحضر الثياب، تغسل أحياناٍ فهي المستشفى،

لخوته.

عمرها     أن من الراضعة      8بالرغم تحضير تستطيع ولكنها فقط سنوات

        . تساعد  لنها هذا، بكل لقيامها جدا سعيدة وهي الصغيرة لختها

دعوة.           ليا تقبل ل المنزل، عن غائبة والدتها تكون وعندما والدتها

تجاه          بالمسؤولية تشعر لنها معهن، واللهو للعب الجيران من رفيقاتها

        . بابنتها  ثقتها كامل وتضع ليا والدة تفخر وهكذا الصغار أخوتها

الصغيرة.



في          تفكر المدرسة بملعب الصباح هذا في ليا كانت بينما

. فرحا       وجهها على البتسامة ارتسمت الصغار، أخوتها

بها         يحدقون التلميذ أن فرأت أمامها، ليا نظرت وفجأة

     " : تعرف    ل وهي صفي في إنها مستهزئا يقول أحدهم وسمعت

." القراءة  حتى

التلميذ          يرى ل حتى رأسها فأدارت شديد، بخجال ليا شعرت

. عينيها    من المنهمرة الدموع

 . فبدأت       جدا وألمتها الكرة ضربتها تنتبه أن ودون

ولكنهاإصتدمت      منهم، تهرب حتى تركض، ليا

التلميذ       بها فأحاط طريقها، في الفتيات بإحدى

أنت      : " لها بغضب ويقولون منها يسخرون وبدءوا

تريدين       ول المشاكل، تريدين مخبولة، سيئة، فتاة

     ". الخوف   من ترتجف ليا صارت القراءة تعلم حتى

... معهم         تتعارك أن تشأ لم لكنها الشهد، هذا أمام

" : الن       نفسها في وقالت فأكثر، أكثر حزينة وصارت

       ً صديقا لي يكون أن يريد أحد يعد لم

هناك          كان للملعب، الخرى الجهة من الوقت، نفس في لكن

وقال           معها، ليتكلم ليا من فاقترب حدث، ما كل رأى صبي

" هنا؟: "     من بالقرب تسكنين هل لها

" وشأني  : "  دعني ليا فإجابته

. أحد      مع الكلم تشأ لم لنها



الصبي،         ليا رأت بالملعب، الفسحة وقت في الغد، وفي

"!   " : به       أمسكي لها وقال حولها الطائر الطبق برمي وقام

مسرورة،        تضحك وهي الطائر، الطبق لتأخذ ليا فركضت

"  . " :   "  " : وأنت؟  ليا له فقالت اسمك؟ ما الصبي فسألها

" أنطوني"

يلعبون        أصدقاء فصاروا سويا، اللعب وليا أنطوني أكمل

.  ً معا ً دائما

  " : أثناء      فعلت ماذا اليام من يوم في أنطوني وسألها

" الصيف؟  الجازة

   . عن     أيضا وأخبرته بإخوتها تهتم أنها كيف فأخبرته

المنزل       أمام أسبوع كل يأتون الذين الشخاص

  " : مكتبة     مثل أنها الكتب من العديد معهم يحملون

من        العديد وقراءة سماع نستطيع حيث الشارع في

"    . القصص     أحب وأنا آخرين أطفال مع المصورة القصص

     "     " : القصص   أقراء أن أستطيع حتى القراءة أتعلم أن أريد إني ليا قال ثم

. يحبونها    لنهم الصغار للطفال

" ممرضة            أكون أن أريد أكبر وعندما أتعلم أن أريد حال كل على

   " :      ً أحيانا أني هي المشكلة منخفض بصوت ثم ٌقالت قليل ليا سكتت

". معناها          أفهم أعد ول علّىالحرف تختلط كلمة إقراء عندما

            ً أحدا يدع لم اللحظة تلك منذ ولكنه ليا، على الرد أنطوني يعرف لم

.    . أصدقاء   أصبحوا لنهم ليا من يسخر


