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 حتــى تكتـــمـــــل الفكــــــــرة 

 قصة لطيفة
 

لى البقال ؛ وشراء صندوق صغير من الطماطم , وناولته النقود .... ذهب يعقوب الى البقال وعاد إم من ولدها يعقوب الذهاب طلبت األ
 مه .أحامال صندوق الطماطم الذي طلبته 

غلبها كان فاسدا , وال يصلح لالكل , كما ان الطماطم الجيدة كانت مرصوصة على واجهة قلبت االم حبات الطماطم فوجدت ان ا 
 الصندوق .. اما الفاسدة فكانت مخبأة اسفلها .... 

 غضبت االم وعنفت يعقوب : لماذا لم تتفحص الطماطم جيدا قبل شرائها ؟ ولماذا سمحت للبقال ان يغشك ؟ 
: ولكن يا امي ما قلته لي هو ان اشتري لك صندوقا صغيرا من الطماطم ولم تطلبي الي تقليبه اجاب يعقوب وهو غير متفهم لغضب امه 

 وتفحصه ؟ .
قفاصه حتى ال يموت من البرد الشديد , جرى يعقوب خلف أن يدخل الدجاج الى أم من يعقوب يوم بارد من ايام الشتاء طلبت األوفي 

دخله جميعه الى االقفاص , وفي الصباح تفاجأت االم بموت الكتاكيت الصغيرة من شدة البرد ... فصاحت بيعقوب : لماذا أحتى  الدجاج
الى اقفاصه ولم تقولي لم تدخل الكتاكيت الصغيرة الى ..... وقبل ان تنهي كالمها اجابها يعقوب : قلت يا امي ان ادخل الدجاج 

 يضا ؟ أوالكتاكيت 
 جعل ابني العزيز يفكر , وال يتتبع الكالم حرفيا ؟؟ أيف م : كفكرت األ

 ن تفطر ؟ أمه : ماذا تريد أوجلس على طاولة الطعام , فسالته جازة استيقظ يعقوب , وفي يوم اإل
 ريد بيضا على الفطور .أرد يعقوب : 

 مام يعقوب , الذي دهش وسالها : لكن هذا البيض ال يزال نيئا ....؟ أحضرت بيضا , ووضعته ألى الثالجة , و إم سرعت األأ
 ريد بيضا , ولم تقل بيضا مقليا او مسلوقا , ولم تقل ايضا حليبا او شايا , خبزا او توستا ؟ أم بهدوء : قلت جابت األأ

معناها القريب , فلغتنا الجميلة تريد لنا ان نفهمها مه تبتسم , ومن يومها , وهو يقرأ الفكرة , وال يقف فقط عند أراجع يعقوب االجابة , و 
 لتزداد جماال .....حتى تكتمل الفكرة .
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