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ُء  ماَ وُحكاَ األْعياَاُن  لَّقاَ  وتاَحاَ ِديَِّة  األْبجاَ ِة  ْلكاَ ماَ ماَ ديٌد يف  جاَ رٌْف  حاَ ُولِداَ 

ِديَِّة  ِة األْبجاَ لاَكاَ ماَ ٌة يف ماَ ِتْلكاَ عاداَ ِدْيِد، فاَ رَُّفوا إىل الواِفِد الجاَ اِز لِياَتاَـعاَ املاَجاَ

باَْعداَ  تاَُه،  ِظْيفاَ واَ لاَُه  ُدوا  دِّ ُيحاَ  ْ ُعوا كاَ اْجتاَماَ ِدْيٌد،  رٌْف جاَ ُولِداَ حاَ ُكلَّم  فاَ

لاَِكنَّ  ِة،  الشاِسعاَ ِة  اللُّغاَ ُحُقوِل  إىل  ِلُق  ياَْنطاَ واَ رُْف  الحاَ ُض  ياَْنهاَ ذلكاَ 

رٍْف  ْي حاَ ُدوا تاَْوأاَماَ واَجاَ اِز فاَ ُء املاَجاَ ماَ لَّ ُحكاَ امُلفاجأةاَ كانْت ِعْندما أطاَ

ٍد واِحٍد،  ساَ ْيِ وجاَ ِمياًل لاَِكْن؛  ِبرأساَ رْفاً جاَ ، كاناَ املاَْوُلوُد حاَ ْيِ ُمْلتاَِصقاَ

ُعوا  قاَ واَ هذا؛ فاَ يئاً كاَ لاَْم ياَْسِبْق لاَُهْم أْن راَأاَوا شاَ ِميُع لِهذا، فاَ باَ الجاَ جَّ تاَعاَ فاَ

اءاَ  ِوْيلاَةاَ الباَْيضاَ اُهْم الطَّ وا ُلحاَ دُّ ِة أنَّهْم شاَ راَجاَ ْياٍَة ِمْن أْمرِهْم، لِداَ يِف حاَ

رِْف  الحاَ ِبهذا  ِة  الباَْحلاَقاَ يف  رُّوا  واْستاَماَ  ، ةاَ ِمْيكاَ السَّ واِجباَُهْم  حاَ تاَُلوا  وفاَ

لُِشُهوٍر  ُثمَّ  أليَّاٍم  رَّ  اْستاَماَ  ، وراَدٍّ أْخٍذ  يف  ُهْم  وباَْيناَم  األُْعُجوباَِة، 

ٍد واِحٍد  ساَ ِبا، وألنَُّهم ِبجاَ بَّا وكاَ ْد شاَ ِوْيلاٍَة، كاناَ التوأمان »تاء« قاَ طاَ

تاَْيِ  قَّ ُمؤاَ ْيِ  اْسماَ لاَْيِهم  عاَ ُيْطِلُقوا  أْن  ِديَِّة  األْبجاَ اُن  ُسكَّ أراداَ  ْيِ  وراَأْساَ

أاَْطلاَُقوا عىل الرَّأِْس  ، فاَ ًة لاَُهماَ ِظْيفاَ واَ اِز اْسًم واَ مُء املاَجاَ ُر ُحكاَ رِّ ْيثاَم ُيقاَ راَ

وكلَّم شبَّ  ة(،  ْبُسْوطاَ )ماَ الثانيِة  الرَّأِْس  ىل  وعاَ ة(،  ْرُبْوطاَ )ماَ اأُلْوىلاَ 

ُة(  ْرُبْوطاَ ـ)ماَ اُت الرِّْقِة واللُّْطِف، فاَ الماَ لاَْيِهم عاَ راَْت عاَ هاَ اَ ظاَ اِن أْكثاَ التَّْوأماَ

ُه   ا الذي كاناَْت ُتِحبُّ أْن تاَْرِبطاَ ْعرِهاَ ا املاَْخُرْوِطيِّ الرَِّقْيِق واَشاَ ْجِههاَ ِبواَ

ا  ار، أمَّ ْيٍل إىل الياَساَ ذاَ ، واَ ْيٍل إىل الياَِمْيِ راَِس داِئاً، ذاَ ْيِل الفاَ ذاَ ْيلاَْي ِكاَ ِبذاَ

 ، ِرْيضاَ الباِسماَ ا العاَ هاَ ْجهاَ ُة ُتفاِرُق واَ اماَ تاَُكْن االْبِتساَ لاَْم  ُة( فاَ ْبُسْوطاَ )ماَ

. مًّ ْيِ ُحباًّ جاَ ْيِن التَّْوأاَماَ ذاَ ِديَِّة هاَ ُة األْبجاَ ْملاَكاَ بَّْت ماَ داَ أاَحاَ قاَ واَ
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التَّْوَأُم هو أَحُد الَوَلَدين 
ِمن َبْطٍن واِحٍد، وُيقاُل 

للـُمَثـنَّى توأماِن.
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اِل  أهاَ عاَ  ماَ اٍم  اْنِسجاَ اَا  أيَّ التَّْوأاَماِن  ماَ  جاَ اْنساَ األيَّاِم  ُمُرْوِر  عاَ  ماَ واَ

ُيِقْيُم  ِديَِّة، واَ ةاَ األْبجاَ ْملاَكاَ ْن يزوُر ماَ اَ أنَّ ُهناكاَ ماَ ياَ ِة، غاَ املاَْملاَكاَ

اِهِر ِمْنها وامُلْستاَِتِ،  مِئِر الظَّ اِل والضَّ ِفيها ِمناَ األْسمِء واألْفعاَ

تاَْيِ  ِقْيقاَ الشَّ باَْياَ  ُب  تاَْنشاَ ِخالٍف  باَواِدُر  ُهنا،  ِمْن  أاَْت،  باَداَ فاَ

الُجُلْوساَ  ُل  ضِّ ُتفاَ كانْت  اأُلْوىلاَ  فاَ ة،  ْرُبْوطاَ وماَ ة  ْبُسْوطاَ ماَ

لاَْم  يِّزاٍت  ُمماَ ِفيِهْم  راَأْت  إْذ  اِل،  ِة األْفعاَ معاَ عاَ جاَ ِدْيثاَ ماَ والحاَ

ُيْسِعُدها  فكاناَ  ة  ْرُبْوطاَ ماَ ا  أمَّ األْسمِء،  ِة  معاَ ِعْنداَ جاَ تاَِجْدها 

ُبْوناَ  ياَْلعاَ كانوا  ُهْم  فاَ األْسمِء  ِة  معاَ جاَ عاَ  ماَ افاَقاَ  تاَتاَ أْن  اً  ِجدَّ

ُكلُّ  فاَ باَْيناَُهم  الِخالُف  ماَ  واْحتاَداَ واألْشياِء  املاَعاين  ُلْعباَةاَ  ها  عاَ ماَ

األْختاِن  ِت  اركاَ ُلُه، وتاَعاَ ضِّ ُتفاَ ناَْحواَ ما  ِد  ساَ الجاَ رَّ  ُتِرْيُد جاَ راَأٍْس 

ياُر  قَّ يِف أْن ياَُكْوناَ لاَها خاَ ٍة ِمنهم تاَراَى أنَّ لاَها الحاَ كلُّ واِحداَ

فاَُهم   .. اتاَ  ْيهاَ هاَ لكْن  ُل،  ضِّ ُتفاَ التي  ِة  عاَ ماَ الجاَ عاَ  ماَ الوُجْوِد 

امُلْستاَِحْيِل  ِمناَ  واَ واِحٍد  ٍد  ساَ جاَ ْيِ يف  رأساَ واِحداً،  رْفاً  حاَ كاناَتاَا 

عاَ  ماَ واألُْخراَى  األْسمِء  ِة  عاَ ماَ جاَ عاَ  ماَ ِمْنهم  واِحدٌة  تاَُكْوناَ  أْن 

اِل. ِة األاَْفعاَ معاَ جاَ

تَّماَ عليهااَ أْن تاَُكْوناَ  ِصْياَها الذي حاَ ُة ماَ ْرُبْوطاَ ِت املِْسكينُة ماَ باَكاَ

لَّْت  ظاَ واَ ُلُه،  ضِّ ُتفاَ ما  ُل  ضِّ ُتفاَ ال  التي  أْخِتها  ِد  ساَ جاَ ةاَ  ِبْيساَ حاَ

ِة  معاَ ِمْن جاَ ْت  لَّماَ تاَعاَ ْد  قاَ فاَ تاَِلْن  ولاَْم  ا  ْوِقِفهاَ ماَ ىلاَ  ُة عاَ ْبُسْوطاَ ماَ

يف  التَّوأمْيِ  ِخالِف   ُ باَ خاَ اَ  واْنتاَشاَ  ، وامُلثاباَراَةاَ اراَ  اإلْصاَ اِل  األْفعاَ

ُهم كاناَتاَا تاَبُدواِن  لاَْيهم فاَ زِناَ األهاِل عاَ ِة، وحاَ اِء املاَْملاَكاَ ُكلِّ أرْجاَ

ىلاَ ِخالٍف. ِمْيعاَ أْن ياَراَْوُهم عاَ اءاَ الجاَ ؛ وساَ ابَّتاَْيِ تاَْي ُمتاَحاَ ِجماَ ُمْنساَ

 ، تاَْيِ ِقْيقاَ الشَّ باَْياَ  اِصِل  الحاَ بالِخالِف  اِز  املاَجاَ مُء  ُحكاَ ِمعاَ  ساَ

ِي  التَّْوأماَ داَ ِصاُع  أْوقاَ ْد  لاَقاَ فاَ ِكيٌَّة،  ِفْكراٌَة ذاَ ْت ِبرؤوِسِهْم  عاَ ولاَماَ

لٍّ  ُلْوُه إىل حاَ وِّ ُيحاَ مِء، ورأوا أْن  الُحكاَ ياِل يف ُرؤوِس  ُنْوراَ الخاَ

لَّقاَ  رِْف التَّْوأاَِم »تاء« وتاَحاَ ُنوِدياَ بالحاَ ، فاَ تاَْيِ ِقْيقاَ ُيرِْض ِكال الشَّ

رِْف األُْعُجوبِة الذي  ِصْيِ الحاَ ىل ماَ ُدوا عاَ ِة لِياَْشهاَ أهال املاَْملاَكاَ

اٍت. ناَواَ مءاَ لِساَ اَ الُحكاَ يَّ حاَ

ناَْحويًَّة،  ِجراحًة  ُنْجِري  »ساَ قالوا:  فاَ لِّ  بالحاَ مُء  الُحكاَ قاَ  ناَطاَ   

تاَها  ِظيفاَ واَ تاَْختاراَ  أْن  ةاَ  ْبُسْوطاَ وماَ ةاَ  ْرُبوطاَ ماَ ِمْن  لُِكلٍّ  ُتِتْيُح 

ِمْنُكم  لُِكلِّ  تاَُكْوُن  ساَ اِعداً  فاَصاَ اآلناَ  ِمن   ، ةاَ اصَّ الخاَ وُميولها 

ِة  ِهقاَ أهال املاَْملاَكاَ رْفاً واِحداً. »شاَ ِن حاَ الَّ تاَظاَ ٌة، لِكنَُّكم ساَ مَّ هاَ ماَ

رْفاَ  ِليَُّة النَّْحِويَُّة الحاَ ماَ ْوا أْن ُتِصْيباَ العاَ شاَ ْم .. خاَ ْوفاً .. ناَعاَ خاَ

ةاَ  واألناَاقاَ واللُّْطفاَ  ةاَ  الرِّقَّ ياَْفتاَِقُدْوناَ  ساَ ِحْيناَها  ِباَْكُرْوٍه  التَّْوأاَماَ 

لاَِكنَّ   ، ةاَ ْبُسْوطاَ وماَ ةاَ  ْرُبْوطاَ ماَ ِمْن  ُكلٌّ  باَها  تَُّع  تاَتاَماَ كاناَْت  التي 

باَْياَ  ياَْفِصلاَ  أْن  ٍة  فاِئقاَ اراٍَة  ِباَهاَ اعاَ  اْستاَطاَ الشاِطِر  النَّْحِو  رَّاحاَ  جاَ

ْت  اعاَ رٍَّة اْستاَطاَ ِل ماَ ْكُرْوٍه، وألوَّ ِي ُدْوناَ أْن ُيِصْيباَُهم أيُّ ماَ التَّْوأاَماَ

ْجٍه،  ْجهاً لِواَ ةاَ وأْن تاَراها واَ ْبُسْوطاَ ا ماَ ُة أْن تاَْحتاَِضناَ أْختاَهاَ رُبْوطاَ ماَ

ماَ  ةاَ كاَ ِرْيضاَ ا العاَ تاَهاَ اماَ اَى اْبِتساَ ُب لِتاَ دَّ ْقلاَُب وتاَتاَحاَ ولاَْم تاَُعْد تاَتاَشاَ

كانْت يف الساِبِق.

ِظْيِم، واآلناَ صاراَ ِباَْقُدوِر  اِز العاَ تاَاِن ِبهذا اإلْنجاَ ِقْيقاَ ْت الشَّ ِرحاَ فاَ

ٍة،  ُمْطلاَقاَ يٍَّة  ِبُحرِّ وِمُيْولاَها  ا  هاَ أْصِدقاءاَ تاَْختاراَ  أْن  ٍة  واِحداَ ُكلِّ 

اطاٍت  ٍة ناَشاَ ِحْيٌح أنَّ لُِكلِّ واِحداَ .. صاَ ابَّتاَْيِ وباَِقياَتاَا أْختاَْيِ ُمتاَحاَ

ا  ْجِههاَ ة ِبواَ ْرُبْوطاَ ، ماَ ْيِ التَّوأماَ ؛ لاَِكنَُّهم باَِقياَتا كاَ ًة وأْصِدقاءاَ خاصَّ

ْيِل  ذاَ ُه كاَ تاَْرِبطاَ أْن  ا الذي ُتِحبُّ  ْعرِهاَ ِيِء وشاَ الباَ املاَْخُرْوِطيِّ  

ُتفاِرُق  ال  التي  ِة  ِرْيضاَ العاَ ِتها  باْبِتساماَ ة  ْبُسْوطاَ وماَ الِحصاِن، 

. ِرْيضاَ ا العاَ هاَ ْجهاَ واَ

واألشياء  األسمء  بي  مربوطة  عاشت  الوقت  ذلك  ومن   

اِل  األْفعاَ باَْياَ  تاَُكْوناَ  أْن  ُة  ْبُسْوطاَ ماَ واْختاراَْت  وسعادة،  برح 

لَّماَ  تاَتاَعاَ وأْن  ا  هاَ ناَْفساَ فاَ  ُتّثقِّ أْن  ُتِحبُّ  اناَْت  كاَ ْهياَ  فاَ ِئِر  ماَ والضَّ

ْي  تاَْوأاَماَ ِمْيِع  الجاَ ِر  ناَظاَ يف  تاَاِن  ِقْيقاَ الشَّ لَِّت  وظاَ باْسِتْمراَاٍر، 

ناَْت  اْحتاَضاَ تا،  عاَ اْجتاَماَ ُكلَّم  فاَ ِصُل إْطالقاً،  رٍْف واِحٍد،  الياَْنفاَ حاَ

رُْف »التاء«،   رْفاً واِحداً ُهواَ حاَ تاَا حاَ اُهم األُْخراَى وأْصباَحاَ إْحداَ

ْيِ  ْيناَكاَ التَّْوأاَماَ اِن ذاَ ٍة إىل أْصِدقاِئها تاَُعوداَ وِحْياَ تاَُعوُد ُكلُّ واِحداَ

ة. ْبُسْوطاَ ة، وماَ طاَ ْرُبواَ : ماَ املاَْفُصْولاَْيِ

ِقْيَقَتْيِن ِخالٌف َبْيَن الشَّ

ِفْكَرٌة َذِكيٌَّة


