
 الشجرة المغرورة

 
 

كانت تعيش مجموعة من  الجميلة،البساتين  أحدفي 

الاشجار ان تعين  البرتقال.. اقترحتالاشجار، أكبرها شجرة 

وبعد التشاور فيما بيتها اتفقت على ان  للبستان،ملكة 

هي الملكة.. غضبت شجرة الليمون  البرتقالتكون شجرة 

كانت تتمنى ان تكون هي ملكة البستان، قالت شجرة  لأنها

شجرة الليمون  البرتقال. صارتنتقم من شجرة أس الليمون:

تمد جذورها، لتسرق الماء من شجرة البرتقال، حتى جفت 

أوراق شجرة البرتقال، وقام الفلاح بقطعها.. حزنت الاشجار 

واختارت شجرة الليمون ملكة  البرتقال،على قطع شجرت 

مع انها كانت لا تحب شجرة الليمون عليها،جديدة  . 

 

تسرق  فأخذتاستمرت شجرة الليمون في عادتها السيئة، 

جزءاً من الماء المخصص للأشجار الأخرى. کبرت أغصان 

شجرة الليمون، وقوي خشبها، وأصبحت الأشجار الأخرى 

الفلاح أن شجرة الليمون أخذت  فشيئا. لاحظتضعف شيئا 

تكبر وتنمو على حساب الأشجار الأخرى. ثم عرف السر في 

يجب أن يعمله، وفجأة تذكر أن زوجته  فيماقليلاً  ذلك. فكر



قد طلبت منه أن يصنع لها طاولة مصنوعة من الخشب 

 .القوي

 

حمل الفلاح فأسه، وقطع شجرة الليمون. لاحظت الأشجار 

أن عصا الفأس مصنوعة من خشب شجرة البرتقال، فرحت 

الأشجار كثيراً لأنها تخلصت من شجرة الليمون، وقالت 

أن تحترم  ىالأشجار عل المغرور. تعاهدتجزاء  جميعاً: هذا

كل واحدة منها صديقتها الاخری في البستان، ولا تشرب 

جميل.. عند الفلاح بعد ذلك بستان  أصبح الماء،حصتها من 

ذلك اليوم لم يقطع الفلاح شجرة واحدة من بستانه منذ  
 

 

يحيا العدلقصة   
 

ميلة ، وفطوطة قطة جقطوطة قطة جميلة لونها ابيض

لونها اسود ...تعيش قطوطة وفطوطة في مزرعة واسعة 

مع الفار فرفور. فرفور فار شقي، يحب القمح، يثقب اكياس 

القمح للمزارع قاسم...طردت قطوطة وفطوطة الفار 

"فرفور" من المزرعة ، بسبب تصرفاته السيئة، احضر المزارع 

ع قاسم للقطتين ثماني تفاحات، اربع تفاحات حمراء ، وارب

تفاحات صفراء...قالت قطوطة : انا اريد التفاحات الحمراء، 

وقالت قطوطة :انا اريد التفاحات الحمراء ، ذهبت القطتان 

الى البقرة لتحكم بينهما ، قالت البقرة : ساكل انا التفاجات 

الصفراء ، واعطي كل واحدة منكما تفاحتين حمراوين 

وتركت لكل منهما جميلتين، اكلت البقرة التفاحات الصفراء ، 

تفاحتين حمراوين ، قالت قطوطة : انا اريد التفاحتين 

الكبيرتين .وقالت فطوطة : انا اريد التفاحتين الكبيرتين، 

 . اختلفت القطتان حول تقسيم التفاحات الحمراء بينهما



 

بينهما التفاحات ...قالت  الفرس، لتقسمذهبت القطتان الى 

واعطي كلا  لي،صغيرتين سوف اخذ التفاحتين ال الفرس:

اكلت الفرس التفاحتين  كبيرة،منكما تفاحة حمراء 

وكانت  كبيرة،وتركت لكل قطة تفاحة حمراء  الصغيرتين،

انا  قطوطة: تخضراوان. قالاحدى التفاحتين عليها ورقتان 

اريد التفاحة التي عليها الورقتان الخضراوان...وقالت 

الخضراوانعليها الورقتان انا اريد التفاحة التي  فطوطة: . 

 

اخذ الحمار التفاحة  بينهما،ذهبت القطتان الى الحمار ليحكم 

قسم الحمار التفاحة التي  خضراوان،التي ليس عليها ورقتان 

يا قطوطة  الحمار: لكقال  بينهما،عليها ورقتان خضراوان 

وعليها ورقة خضراء، ولك يافطوطة  حمراء،نصف تفاحة 

كانت نصف تفاحة  خضراء،حمراء وعليها ورقة نصف تفاحة 

فرحت القطتان  تماما،قطوطة تشبه نصف تفاحة فطوطة 

العدلالعدل ... يحيا  عال: يحياوصاحتا بصوت  . 

 


