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ديجيتال      : 

رسم وتلوين : 

تأليف وكتابة : 

• اسمـاء ستيـتـي  

• احمـد المـحـمـد  

• معتصم ادريس   

• حنـيـفـة بـركـة  

• شيماء المصيـطف  

• عمـار طـرخــون   

• هبة الله معمو 

• حسن المحمد سابع
• حسن المحمد ثامن



يف صباح يوم مشرق، قررت ليلى الذهاب اىل 
عزيزيت ليلى، جيب عليك الذهاب اىل املدرسة  عوضا الغابة للتنزه واإلستمتاع بالطبيعة واألشجار.

عن الغابة. فالغابة مليئة بالذئاب، أما املدرسة فهي 
امللجأ االمن من احلرب والفقر واجلهل واجلوع.

أمي، قلت لك انين أحب التنزه يف 
الغابة بني األشجار والزهور. ال 

أحب اجللوس بني املقاعد والطالب.

مل تليب ليلى طلب أمها، 
وذهبت للتنزه يف الغابة.

أهال يا ليلى.
أنا خبري.

مرحبا عم جاك.
كيف حالك؟

أشعر أن هناك 
 يا إهلي! إنهم ذئاب!احدا  يتبعين!

النجدة، أنقذوين! ً

ً
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قامت هذه احلفرة السحرية بنقل ليلى 
من العامل الواقعي اىل عامل اخليال.

وجدت ليلى نفسهل يف عامل غريب. كانت 
خائـفة ومرتبكة يف عامل ال تعرفه.

مرحبا، أنا اسمي كيكو.
ال داعي للقلق يا ليلى.

سوف أرشدك اىل طريق 
العودة. إتبعيين وال ختايف.

شعرت ليلى باالمان عند جميئ كيكو 
ملساعدتها وقررت املضي معه على 

أمل ان تعود اىل حياتها الطبيعة. 

بينما كانت تسري مع كيكو، رأت ليلى أم 
تتكلم حبزن مع ابنها. تغلب فضوهلا عليها 

واقرتبت  ليلى  منهما لسماع احلديث. 

سمع العم جاك صراخ 
ليلى املدوي.

اااه
يا إهلي، ما هذا الصوت؟

إنه أشبه بصوت ليلى.

بينما كانت ليلى تهرب بسرعة  من الذئاب، 
مل ترى احلفرة الكبرية وسقطت فيها.
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إذهب يا بين اىل العمل. 
أعدك بانين ساصنع 

طعامك املفضل. عندما 
يرجع والدك، تستطيع أن 

تـعود اىل املدرسة.

قررت ليلى اكتشاف املزيد عن هذا 
العامل الغريب، فتابعة سريها 

برفقة كيكو  وتوجهت اىل السوق.
أمي، ملاذا اذهب اىل العمل؟ األطفال يف سين 

ميضون نهارهم يف املدرسة. إسمحي يل 
بالذهاب اىل املدرسة عوضا عن العمل، فأنا 

صغري وال احتمل العمل الشاق.

داخل السوق، اول حمطة زارتها ليلى 
كانت عند صاحب متجر اخلضار اللذي 

كان يتكلم بعصبية مع زميله. 

وصلت ليلى اىل احملطة التالية وهي اخملبز حيث 
هناك تهافت كبري من االطفال الخذ اخلبز.

انظر اىل هؤالء 
االطفال اجلائعني! 

يف كل يوم يزداد 
عددهم اكثر فاكثر ويف 

النهاية لن يكفي اخلبز 
الذي نصنعة.

انظر ماذا فعلت احلرب يف بالدنا. لقد 
شردت هؤالء االطفال، كما حرمتهم 

من ابائهم وسرقت ضحكتهم وأملهم.

مأل احلزن 
قلب ليلى من 
هذا احلديث. 

لقد أيقنت 
عندها ان 

اباء مل تعد 
اىل أسرها 

بسبب 
احلرب.
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مضت ليلى يف هذه املدينة الكتشاف املزيد 
 عن ابائها وسماع احوال الناس فيها.

يف صدفة، التقت يف ام عبداهلل وام خدجية 
يتكلمان بلهفة.

لقد سمعت ان جارتنا تنوي 
تزويج ابنتها البالغة من 

العمر اربعة عشر عاما.

أكملت  ليلى  الطريق ومل يعد 
لديها الطاقة لسماع االحوال 

السيئة لسكان املدينة.

يا كيكو، أرجوك  أرجعين اىل 
الغابة حيث كنت أعيش.

ما هذا؟ انها ذئاب 
ضخمة تتبعين! 
غريب إنها متلك 
بطاقات اسماء.

يا إهلي! إنهم يقرتبون! 
كاد ان ميسك قدمي.

أوصلين يا كيكو 
اىل  بـر  األمان.
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أخذ كيكو  ليلى 
وخبئها خلف 

حائط مبىن 
مسيج 

وحمصن.

وقفت الذئاب 
خارج السور 

وظلت حتاول 
الوصول اىل ليلى 

بشىت الطرق.

قفزت الذئاب 
فوق احلائط 

للوصول اىل ليلى، 
لكنهم سقطوا يف 

فخ حفرة خلف 
احلائط.

يا للهول!  انا داخل مدرسة.
كم هو مكان مجيل وهادىء.

 ماتت الذئاب وانتهت املطاردة.
كانت بطاقتهم حتمل اسمائهم 

وهي: جهل، فقر، جوع؛ والذئب 
الكبري كان اسمه: حرب.

ما هذا الصوت؟ 
أين افقد الوعي!

أين انت يا كيكووو...؟

طق، طق، طق !
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كانت األصوات اليت سمعتها هي 
طرطقات السلم الذي انزله العم 

جاك  إلنـقاذ  ليلى.

أخذ العم جاك  ليلى  وأعادها اىل 
منزهلا يف الغابة. كانت ليلى تعبة من 

هذه الرحلة الشاقة.

عند املساء، زار اهل القرية ليلى لإلطمئنان عليها، 
فقصت عليهم ما حدث معها وذهل اجلميع من قصتها.

لتحقيــق  الوحيــد  الســبيل  فهــو  بالعلــم،  اوصيكــم 
باجملتمــع  والتهــوض  األحــالم  وبنــاء  األهــداف 
الفقــر  مــن  وللتحــرر  واجلــوع  احلــرب  مــن  للتخلــص 

واجلهـل.

هيا يا ليلى، 
إنهضي.
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