
سيد قوي
هذه حكاية سيد قوي . إنه اقوى شخص في العالم كله. إنه الشخص الذي لم يوجد بقوته   

احداً ولن يوجد أبداً.
فهو قوي لدرجة أنه ال يثني قضيب حديدي بيديه العاريتين فقط وإنما يستطيع  ربط  عقدة   

في ذلك القضيب!
إن سيد قوي قويٌ جداً فهو يستطيع أن يرمي  قذيفة مدفع لمكان بعيد وأنا استطيع أن   

أرمي كرة تنس !
فهو قوي لدرجة انه يستطيع أن يطرق مسامير في الحائط بضربها ضرباً خفيفاً بإصبعه. إن   

إسمه هو قويّ وهو قويٌّ بطبيعته فعالً. هل تود أن تعرف ماهو سر قوة سيد قويّ ؟ البيض! 
فكلما يتناول كمية أكثر من البيض يصبح أقوى . أقوى وأقوى وأقوى! على كل حال ، تتحدث 

هذه القصة عن شي طريف ومضحك حدث لسيد قوي ذات يوم . في ذلك الصباح حيث كان سيد 
قوي يتناول فطوره . حيث كان يتناول البيض في فطوره !

وبعده يتناول بيض ولينهي الوجبة يتناول ماذا هل بإمكانكم أن تحزروا ؟ نعم صحيح .إنه   
البيض!

ذلك كان إفطاره المعتاد. وبعد تلك الوجبة التي تتضمن البيض فقط يقوم سيد قوي   
بتنظيف اسنانه . وكما هو معتاد فإنه يضغط على علبة معجون االسنان بأكملها ليخرج المعجون 

ف أسنانه بشدة بحيث يكسر فرشاة األسنان . فهو يستهلك  كله من العلبة . وكالمعتاد ينظّ
الكثير من معجون األسنان وفرش األسنان . وبعد كل ذلك فقد قرر أن يذهب في نزهة . إرتدى 

"ومشى خارج  قبعته وفتح باب داره بقوة وكسره ! وفكر بينه وبين نفسه "ياله من يومٍ جميلٍ
داره وأغلق باب منزله . وإذا بصوت فرقعة وسقط الباب من مفاصله. يستهلك سيد قويّ الكثير 
من االبواب االمامية . وبعد ذلك فقد مضى سيد قوي في نزهته . مشى بين الغابات . ولكنه لم 
يكن يرى الى أين هو ذاهب واصطدم بشجرة ضخمة صدمة قوية .فانهارت الشجرة ! انهار جذع 

الشجرة الضخمة وسقطت الشجرة لالرض محدثة صوتاً كقصف الرعد. فهتف سيد قوي 
بإستغراب! وظل يمشي في البلدة . ومرة أخرى لم يكن ينظر الى أين يتجه فأصدم بشدة بحافلة 

هذه المرة . واآلن وكما تعلمون لو كنت أنت أو أنا نمشي وظهر باص فجأة أمامنا سوف يتم 
دهسنا . اليس كذلك ؟ ولكن ليس مع سيد قوي ! فالحافلة توقفت كما لو انها وصلت لطريقٍ 

مسدودٍ .



وهتف سيد قوي باستغراب ! وحدث شي أخير في جولة سيد قوي
 عندما كان يسير في البلدة حيث مر في طريقه بمزرعة . وقد التقى

 في  طريقه بمزارع وكان يبدو قلقاً جداً . وسأله سيد قوي " مااالمر ؟ وأجابه
 المزارع " أنه حقل الذرة الذي أمتلكه "."أنه يحترق وانا ال استطيع إخماد انار !" ونظر سيد 
قوي من خالل السياج وأصبح متأكداً بإن النيران اشتعلت بالحقل بضراوة .وقال سيد قوي " 
ماء" "يجب أن نحضر ماء لنتمكن من إخماد النيران " صرخ المزارع وقال "اليوجد لدي كمية 

كافية من الماء الخماد النيران في الحقل بأكمله ""وأقرب مصدر للمياه هو لالسفل عند النهر 
وال أمتلك مضخة لنقله !" وأجابه سيد قوي "إذا ال بد لنا من إيجاد شيء لنحمل به الماء ". 

وسأل سيد قوي المزارع " هل هذه الحظيرة لك ؟" مشيراً الى حظيرة في حقل آخر ".
وأجابه المزارع "نعم لقد أعتدت على وضع الذرة فيها " " ولكن ....." فسأله سيد قوي "هل 

يمكنني إستخدامها؟"
وأجاب المزارع المرتبك " ونعم ،ولكن ......... وذهب سيد قوي الى الحظيرة وتعرفون ماذا فعل 

بعد ذلك ؟
لقد التقطها .في الحقيقة هو التقط الحظيرة بأكملها. ولم يستطيع المزارع من تصديق ما 

رآه.وحمل سيد قوي الحظيرة فوق راسه ذاهباً الى النهر . وقلب الحظيرة راسا على عقب .وقلبها 
الى االسفل ليملؤها بالماء من النهر .

وبعد كل هذا فان ماحدث يبين قوة سيد قوي والتقطها بعد ذلك ومن ثم ادلى بالماء على 
النيران . وظهر صوت أزيز أزيز وبقبقة بقبقة  وبعد دقيقة قفزت شعلة النار الى الهواء واختفت 

النيران . وسأل المزارع سيد قوي " على أية حال كيف لي أن أشكرك ؟" وأشار سيد قوي 
بتواضع " ال عليك لم يكن هناك شيء لتشكرني "

وقال المزارع "ولكن البد لي من طريقة الكافئك بها " وقال له سيد قوي "حسناً ""أنت مزارع 
والبد من أنك تمتلك بعض الدواجن " فأجابه المزارع "نعم ،يوجد لدي الكثير" واسترسل سيد 

قوي في حديثه" وال بد من أن الدجاج يرقد على البيض""وأنا احب البيض كثيراً!" فقال له 
المزارع "أذاً أحمل بقدر ماتستطيع من البيض" واخذ سيد قوي الى فناء المزرعة وودع سيد 

قوي المزارع وشكره على البيض كما إن المزارع قد شكره على تقديم المساعدة له .وبعد ذلك 
رفع سيد قوي سلة البيض باصبعه وذهب الى داره .ووضع البيض على طاولة في المطبخ وبحذر 

شديد وذهب ليغلق باب المطبخ .وتحطم الباب وسقط من مفاصله !وهتف سيد قوي وجلس .
وسقط الكرسي محدثاً جلبة وتحول الى فتات .وهتف سيد قوي وبدأ يطبخ طعام الغداء وفي 
الغداء بدأ بتناول البيض وبعد ذلك بيضة واثنتان وبعد ذلك كمية من البيض ايضا وبعد ذلك 

تناول حلوى البودينغ الذي اعتاد على ان يتناولها .حسناً،هل بإمكانكم أن تحزروا ؟ اذا استطعتم 
، ليس هناك ضرورة لقلب الصفحة لنكتشف ماذا كان يتناول ...........االيس كريم !

ها ! ها!


