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س ُ
نجمع ّ
الرحيق
ُ
كانت تتت ليت تتة النحت تتل تشت تتعر باالمتنت تتان البت تتال ل ت ت رة ال ت تتو ال ت تتو ،
فط تتوال أع تتوال بقي تتت ال لي ت ُتة هن تتا ف تتي م ت ُتأمن م تتن أع تتدا ا ال تتدبابير ُ
الحم تتر .عل تتى
ر
ض تتفاف ال تتر نم تتت ه تتذه ال ت ت رة ح ت ت بلت ت ُ ُ
عمره تتا مئ تتات الس تتنين ،كان تتت ق تتد
احتض تتلت الكثي تتر م تتن كا ن تتات الغاب تتة ،وحم تتم م م تتن األعاص تتير ،وم تتن الوح تتو
املفترستة ،كمتتا أ تتا أنعمتتت بأوراقهتتا النديتتة علتتى التتبعد اآل تتر ،لتتذل فقتتد كتتان
ال ميع يحب ال رة ال و ّ ،
ويكن لها بال االحترال والتقدير.
ُ
صغير من تجتاويف جتذع ال ت رة ،إ تا
تجويف
في
النحل
لية
واستقرت
ر
ر
ُ
ال ت ت تتدأُ .بلت تت فت تتي هت تتذا التجويت تتف أقراصت تتا مت تتن الشت تتمع تملؤهت تتا حينت تتا بالعست تتل،
وتحتمي ب ا حينا آ ر من البرد ،وتضع في ا البيوض ال ي ستفقس عتن صتغارها
بعد حين.
دعون تتا ن تتدنو أكب تتر م تتن ب تتاب ال لي تتة ذو الش تتكل البيض تتوي الص تتغير لنع تترف
مصتدر هتذا الطنتين التذي يمتو ال تو ت با ،إ تا امللكتة هنتا فتي وست ال ليتة
توجتته أوامرهتتا دون أن ت تتدأ ،ال يستتكن لهتتا ق ترار و تتي تتجتتول فتتي أرجتتاء مملكم تتا؛
ُ
لتتفقد العمل وتطمئن على األفتراد ،وتضتع ال طت ال تي تحفتا حيتاة ال ميتع.
إ ا تبدو أكبر نشتاًا هتذا اليتول ،ألن العتامالت متن النحتل قتد جلتبن الكثيتر متن
ُحتب الطلتتع ورصص تنه فتتي الر تترات السداستتية ،و تتتمن الكثيتتر متتن األقترا ،
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لكن أمرا ما يقلقها ،إ ا تشعر حقا أن طرا داهما ي دد حيتاة ال ليتة ونمامهتا
الدقيق.
كانتتت تراقتتب العتتامالت يتتنطلقن دون كلتتل ل لتتب املزيتتد ،فمتتا أجمتتل اإلنجتتا
ُ
الذي يفيد ال ميع .لك ا ال ُ
تجد نحلة القطن.
ُ
ن
ر
تول
ت
ألي
تين
ت
م
متيق
تان
ت
ك
امل
تو
ت
س
يحر
تة
ت
ب
البوا
تى
ت
ل
ع
تذكو
ت
ل
ا
تن
ت
م
تدد
ت
ع
تف
وقت
ر
ًارئ من الدبابير ،وقد اتخذوا ّ
كل التدابير لحماية امل موعة إمتا بس ّتد البوابتة
أو بإيقاع الدبور في الفخ ،حيث يتقتدل أحتد الحترات يتصتدى للتدبور املهتاجم،
فيالحقه التدبور بننمتا يطيتر الحتارت بعيتدا عتن ال ليتة هتم ي بعته عتدد آ تر متن
الحرات الذين يش تون ان باه الدبور ويعودون سريعا إلى ليم م.
ّ
تقدمت امللكة من البوابة وسألت أحد الحرات:
ُ
 هل عادت نحلة القطن؟ّ
 كال سيدتي ،لقد رجت منذ بزوغ الشمس ولم تعد البتة.ُ
ه ت ّتزت امللك تتة رأس تتها وع تتادت اله تتوي لتت تتابع عمله تتا ،ال ب ت ّتد أن تعاق ت ُتب نحل تتة
القطن على تأ رها.
ُ
تعة الشت تتمس أور ُ
اق ال ت ت ر،
عنت تتد الصت تتبا البت تتاكر ،وبعت ت ُتد أن حيت تتت أشت ت
ُ
وأيقم تتت كا ن تتات الغاب تتةُ ،
ودب اللش تتال في تتا ل س تتهى إل تتى ر قه تتا ف تتي ه تتذا الي تتول
ال ديتتد ،كت ُتان علتتى نحلتتة ُ
القطتتن أن تنطلت ُتق متتع صتتديقات ا للبحتتث عتتن األ اهيتتر
ّ
الندي تة المتصتتا رحيقهتتا ،وجمتتع متتا علي تتا متتن غبتتار الطلتتع .لك تتا كانتتت تفكتتر
6

ً تتوال ال ليل تتة املاض تتية بحيات تتا ف تتي ه تتذه ال لي تتة ،وتبح تتث ع تتن ح تتل .تتحيح أن
ال ميع يحب ا ويطلقون علي ا لقب نحلة القطن أل تا تحتب أ اهيتر القطتن أكبتر،
ّ
لكن أمورا أ رى باتت تقلقها جدا.
وفي الطريق توجهت إلى صديقات ا من العامالت قا لة:
ُ
أشعر بامللل من هذا العمل املتكرر.
ُ
صديقات ا العامالت ،بننما استمرت ي تقول:
تفاجأت
الرحيتق كتل يتولُ ،
 نحن نتع ُتب فتي جمتع ّوغيرنتا يبقتف فتي ال ّليتة متكاستال
لنس له عمل سوى األكل والشرب.
صاحت رفيقات ا في استغراب:
 ُمن تقصدين؟ُّ
ُ
أقحوان بيضاء:
هرة
على
تح
ي
و
النحلة
قالت
ر
 التتذكو ُر ال يعملتتون أبتتدا ،والحتترات يقضتتون وقتتتا ًتتويال أمت ُتال بتتاب ال ليتتة
دون عمل ،وامل موعتة ال تي تبقتف مالصتقة لستيدتنا امللكتة أيضتا لتنس لهتا
كل يول بحثا عن أ هار ُ
عمل .وأنا ُّ
أكد ّ
القطن ألعود لهم ّ
بالرحيق.
ُ
ُ
إحداهن:
العامالت من كالمها ،وردت
ُس رت
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 إن ال تدركين مع ال ليتة ،إن لي نتا مجموعتة متكاملتة ،ولك ّتل فتردمن أفرادها دوره ال ا ُ ،
ودورنا هو جمع ّ
الرحيق.
ُ ُ
هرة أ رى و ي تقول:
حركت نحلة القطن أجنحم ا وقفزت إلى ر
ُ
وأدركت أن بوسهي بناء مملك ي ال اصة.
 فكرت مليا في األمر،قهقهت إحدى صديقات ا وقالت:
 لكن ال تستطيعين وضع البيوض ،امللكة وحدها من تفعل ذل .صاحت نحلة أ رى من على هرة شقا ق النعمان:
 ومن يحمي من الدبابير أيم ا الغبية؟رفعت رأسها غاضبة وأجابت:
ُ
 ال حاجتة لتي بعتتد اليتول إلتتى ال ّليتة ،وال حاجتتة لتي إلتى الح ّترات وغيترهم،سوف أعمل وحدي ألج ي همار تعبي.
اقتربت م ا صديقم ا وقالت:
 ال بد أن تمزحين ،ال يمكن البقاء على قيد الحياة وحد .صاحت نحلة القطن:
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 ستترون كيتف أب تي مملك تي وأحمتي نفنتاي متن التدبابير ،ستأعمل ألج تيهمار تعبي ،ولن أدع أحدا يقاسم ي همرة مجهودي.
قالت صديقم ا غاضبة:
 إن أول نحلة في تاريخنا تفعتل ذلت  .ستغضتب امللكتة كثيترا وقتد تعاقبتأشد العقاب.
ّ
حطت إحتدى التنحالت العتامالت علتى بوابتة ال ليتة حاملتة تحتت جناحي تا متا
استطاعت حمله من حبات الطلع ،وقبل أن تد ل أوقفها الحرات وقالوا لها:
 هل رأيت نحلة القطن؟ إن امللكة تسأل ع ا.ّ
ترددت النحلة قليال في اإلجابة لك ا ت

عت قا لة:

 ست تتأ بركم بمت تتا ست تتمعت ،إ ت تتا تفكت تتر فت تتي مغت تتادرة ال ليت تتة ،وبنت تتاء مملكم ت تتاال اصة.
صرخ الحرات مشدوهين:
ّ
 ماذا؟ هل أصاب ا ال نون؟ هذا سيكلفها الكثير.وسرعان ما وصل ال بر إلى امللكتة ال تي لتم تص ّتدق متا ستمعت بتادئ ذي بتدء ،إال
أ ا أدركت طورة األمر لو كان ما تفكر به نحلتة القطتن تحيحا .فتأوعزت إلتى
الحرات أن يبحثوا ع ا في الحال ويعيدوها إلى ال لية.
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انطل تتق الحت ترات ف تتي الح تتال مت ت ّ
توجهين إل تتى حق تتل الزه تتور حي تتث أش تتارت له تتم
النحلة العاملة؛ ليعودوا بنحلة القطن إلى ال لية.
ُ
كانت نحلة القطن تقول لصديقات ا:
 سأعنش في لي ي ال اصة دون أن أتلقف األوامر من امللكة املت رفة.ه تتم حلق تتت عالي تتا وحوم تتت ح تتول رفيقات تتا ،بننم تتا كان تتت رفيقات تتا تل ت ّتوح ُن له تتا أن
تبقف وال ت بع ًنشها.
ّ
ُ
ّ
لكن النحلة راحت تحلق مبتعدة ،و ي تصيح:
 الوداع ...الوداع.فك تترت ال تتنحالت فيم تتا يمك تتن أن يفعلن تته إلنق تتاذ ص تتديقم ن ،فق تتررن الع تتودة
سريعا إلى ال لية إل بار امللكة باألمر ،وفي الطريتق صتادفن الحترات ،فتأ بر م
أن نحلة القطن فارقت ال لية لتعنش وحيدة.
س تتأل الح ترات ع تتن الوجه تتة ال تتي اتخ تتذت ا نحل تتة القط تتن ،وس تترعان م تتا انطلق تتوا
لفها.
أدركتتت نحلت ُتة ُ
القطتتن منتتذ الوهلتتة األولتتى أن بإمكتتان الحترات أن ي بعوهتتا
بكتل ستهولة ،ويجتتدوا مكا تا ويعيتدوها إلتتى ال ليتة رغتم أنفهتتا ،لتذل فقتد قتتررت
التوجتته إلتتى حقتتل القطتتن التتذي اك شتتفته منتتذ يتتومين ،ولتتم تخبتتر بتته أحتتدا ،إنتته
حقت تتل واست تتع يحت تتوي ماليت تتين الزهت تتور البيضت تتاء امل ت ئت تتة لت تتف أ ت ت ار ال ت تتو
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الباستتقة ،ال تتي لتتم يفكتتر النحتتل ح ت اليتتول باك شتتاف متتا وراءهتتا ،فهنتتا ستتوف
تك س تتب را ح تتة أ تترى ،وتغي تتر م تتن ًني تتا ،وت نق تتل م تتن ه تترة إل تتى أ تترى ليض تتيع
أهرها في الحقل الشاسع.
ُ
فرحتتت النحلتتة كثي تترا عنتتدما وصتتلت إل تتى حقتتل القطتتن املل تتيء بتتاأل اهير البيض تتاء
هار ُ
ّ
تحب أ ُ
الندية ،كانت ُّ
القطن املفيدة ،فراحت تغ ي بسرور:
ُ
سأجمع الرحيق
في بي ُي األنيق
ُ
وأصنع العسل
بجد ال كسل
ر
ُ
وأقطع الدروب
وحدي بال وجل
هر جميل
أبحث عن ر
أنا وحدي بال دليل
ُ
وأجمع الرحيق
وحدي بال صديق
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وأمضاي وحدي
ُ
أعنش وحدي
ُ
أعمل وحدي
وحدي وحدي
لنس من رفيق
ُ
بحثتتت النحلتتة ع تتن مكت رتان آمت رتن تختف تتي فيتته عتتن أنم تتار الح ترات ،وعتتن ال تتدبابير
ال طتترة .فوجتتدت ت رة جتتو عمالق تة علتتى أًتراف حقتتل القطتتن ستتمحت لهتتا
أن تتخذ من أحد تجاويفها مسكنا لها.
لكن ال

رة قالت:

نحلة وحيدة بناء لية؟
 كيف بإمكان رأجابم ا النحلة:
 -سترين أيم ا ال

رة الطيبة ،وستكونين شاهدة على قدراتي.

ا تفتت النحلتتة فتي تجويتتف ت رة ال تو بعتتد أن ّ
غيترت را حم تا وًني تتا وراحتتت
ترتب بيم ا ال ديد ب مة عالية.
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استتتطاع الح ترات ّ
تعق تب الطنتتين ورا حتتة نحلتتة القطتتن إلتتى أن وصتتلوا
حدود سهل واسع ،ووقفوا أمال أ ار جو كثيفة ،تفاجأوا بتالشتاي را حتة
النحلة ،فرا حة ال و تطغى على كل الروا ح.
-

لك ا هنا في مكان ما ،صا أحد الحرات.
نعم إ ا هنا ،في أحضتان ت رة جتو متا ،فتي هتذا الستهل التذي ال نجتد لته
اية.
هل سلبحث عن إبرة في كومة قش؟
وهل نعود إلى امللكة ا بين؟

ت ّ
تردد الحترات كثيتترا فتتي اتختتاذ القترار املناستب ،انتمتتروا مفاجتتأة قتتد تحتتد  ،وملتتا
ًال انتمارهم قرروا العودة.
كانت ال

رة ال و تحاول أن ت دئ من روع امللكة و ي تقول لها:

 ال بت ت ّتد أن تعت تتود نحلت تتة القطت تتن ،فلت تتم أست تتمع فت تتي حيت تتاتي أن عاشت تتت نحلت تتةبمفردها.
أجابم ا امللكة:
ُ
ُ
 نع تتم أيم تتا ال ت رة الحكيم تتة ،أعل تتم أن تته ال توج تتد نحل تتة يمك تتن أن تع تتنشبمفردها ،وهذا ما يقلق ي جدا ،فنحلة القطن قد ترتكب حماقة.
ُ
أجابم ا ال رة ال و :
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ُ
 ال تقلقي ّأيم ا امللكةُّ ،ستعود قبل حلول المالل.
أظن أ ّ ا
 أتم ذل  ،لكن ي قلقة من ت ورها.وعندما عاد الحرات وأ بتروا امللكتة بفترار نحلتة القطتن ،وقرارهتا فتي العتنش
مستقلة .ا دادت غضبا ،وراحت تصرخ:
 من ُّتمن نفسها هذه النحلة الصغيرة؟
تجمعت تتت العت تتامالت مت تتن حت تتول امللكت تتة وأ بر ت تتا أ ت تتن حت تتاولن ردعهت تتا و قناعه ت تتا
بالعدول عن فكرت ا ،إال أ ا ّ
أصرت على وض تجربم ا.
سألت امللكة:
مكان ما قصدته؟
 وهل تعلمون وجهم ا ،هل أفصحت عن رأجابت النحالت العامالت:
 كال ،إ ا لم تفصح عن ذل البتة.صر ت امللكة:
ّ
 علينا البحث ع ا ،و نقاذها مهما كلف األمر.وفي حقل القطن هب المالل سريعا ،ووجدت نحلة القطن مكا ا دافئا
بم تتا في تته الكفاي تتة ،وتبادل تتت أً تراف الح تتديث م تتع ت رة ال تتو قب تتل أن تخل تتد
للنول.
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وفتي اليتول التتالي است يقمت قبتل شتروق الشتمس ،فأمامهتا عمتل شتاق ،فتي
ُ
مملكم تتا ال دي تتدة ،أ ُبم تتا را ح تتة ت ت رة ال تتو الزكي تتة ،فراح تتت تحل تتق ب تتين
أغص تتا ا وت تتداعب أوراقه تتا وتستكش تتف املك تتان جي تتداّ ،
أحست تت بالغبط تتة ،إ تتا
س تتتكون مليك تتة ه تتذا املك تتان الفس تتيح ،يب تتدو املك تتان آمن تتا ،ف ت رة ال تتو تلش تتر
أذرعها في محي واسع ،وتصنع بأوراقها ظال وارفا.
وعن تتدما بزغ تتت الش تتمس ّ
همت تت ب تتاالنطالق نح تتو حق تتل القط تتن لتب تتدأ ف تتي ص تتنع
الشت تتمع فت أست تتس بت تته ليم ت تتا ،وتصت تتمم املت تتد ل الت تتذي ست تتيحمي ا مت تتن الت تتدبابير،
وتختار النموذج األنسب ألقرا العسل.
وقبل أن تحلق النحلة نادت ا

رة ال و :

 ّأيم تا النحلتة إذا كنتتت ستتحلقين نحتتو قتر الشتمس ،راقبتتي جتدول املتتاء،
لتخبري ي هل بدأ بالتدفق إلى هنا.
ر ّدت النحلة على

ل:

 نعم بكل تأكيد ،سأبحث عن جداول أ رى قد تجد ًريقها إلى هنا.ف تتي ّليت تة النح تتل كان تتت امللك تتة ت تتأمر الحت ترات ب تتأن يتو ع تتوا ف تتي ك تتل مك تتان
ويبحثتوا جيتتدا عتتن النحلتتة املفقتتودة ،وتتأمر العتتامالت أن ت تتبعن را حتتة رفيقتتم ن
ّ
علهتتن تصتتلن إلتتى شتتايء .لقتتد ستتاد جتتو حتتزين جميتتع أرجتتاء ال ليتتة ،فهنتتا أحتتد
األفراد في طر.
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تفاجأت نحلة القطن باملستاحات الشاستعة البيضتاء املمتتدة متن تحم تا،
واملست ّتيجة بإًتتار أ ضتتر م تتن أ ت ار ال تتو العمالقتتة ،ابتا تتت كثيتترا ف تتي ل تتم
ّ
تعد بحاجة للبحث عتن األ هتار املناستبة ،و ضتاعة الوقتت محلقتة دون جتدوى،
إ ت تتا اآلن تست تتتطيع أن تس ت ت ثمر كت تتل وقم ت تتا فت تتي العمت تتل ،فأمامهت تتا ماليت تتين األ هت تتار
البيضاء ،ستح علي ا وتجمع م ا غبار الطلع والرحيق.
لك تتا قبتتل أن تباشتتر فتتي عملهتتا أرادت أن تفتتي بوعتتدها ل ت رة ال تتو وتتترى إلتتى
أين وصلت مياه ال دولً .افت في املكان متحمسة ،ف ي تريد أن تقتدل دمتة
جليلة لصديقم ا ال ي احتضنم ا باألمس .ه ّبت م شوقة ت بع مجرى ال تدول إلتى
أن وقعت عيناهتا علتى امليتاه ،إ تا تتتدفق متن هنتا  ،متن أعتالي ال بتال ،وتختترق
الص ت ت ور وجت تتذوع األ ت ت ار ،وتحفت تتر مجراهت تتا نحت تتو أ ت ت ار ال ت تتو  ،ست تتيمتل
امل رى باملاء ّ
عما قريب.
لم تكتف بذل بل راحت تحلق فتي األجتواء لتترى إن كانتت هنالت جتداول أ ترى
قتتد تستتيل نح تو حقتتول ال تتو  ،لك تتا انتب تتت ألمتتر مهتتم ،ف تتي وحيتتدة وال يوجتتد
حرات لحمايم ا من الدبابير ،لذل يجب أن تتوخى الحذر وال ت تعد كثيرا.
رجعت تتت ّ
محملت تتة بت تتالكثير مت تتن غبت تتار الطلت تتع ،وأ بت تترت ت ت رة ال ت تتو عت تتن
ال تتداول املتدفقتتة نحوهتتا ،هتتم بتتدأت بصتتناعة الشتتمع وتحديتتد املتتد ل ،أمامهتتا
عم تتل مجه تتد .ظل تتت ت تترو وتج تتيء دون كل تتل ،وتعم تتل ب تتدأب ،بننم تتا كان تتت ت ت رة
ال و تزداد إ ابا بإقدامها وتفاني ا في العمل.
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وستترعان متتا صتتارت األقترا جتتاهزة لتمتلت بالعستتل ،كانتتت فرحم تتا ال توصتتف.
وكذل كانت رة ال و  ،تفر بحذر لوجود صديقة نشيطة في جوارها.
في لية النحل كان اليأت قتد دب فتي قلتوب ال ميتع ،فترفيقم م ال أهتر
لها ،وبدأت تسري الشائعات.
-

يقولون إ ا هاجرت بعيدا ،أبعد من أي مكان يمكن أن يصله الحرات.
قد تكون اآلن قد بلت مملكم ا ال اصة كما كانت تتم .
ّ
ال بد أ ا نادمة وتخط للعودة.
ُ
ستقبل ب ا امللكة هانية؟
هل
رّبما وقعت فريسة لدبور جائع.

إلتتى جانتتب ذل ت بتتدأت أفكتتار أ تترى تستتري بتتين العتتامالت ،حتتين يتتتذكرون كتتالل
رفيقم م ،وبدأت أصوات عديدة تعلو دون حياء:
حقل آ ر نمل فيه كل شايء؟»
«ملاذا ال نفعل مثلها ،ونبحث عن ر
«هل حقا نحن نعمل ح يج ي اآل رون همار تعبنا؟»
«امللكة املتغطرسة ال تجيد سوى إعطاء األوامر».
ول تتم تك تتن امللك تتة بمن تتأى ّ
عمت تا يج تتري ،ب تتل كان تتت تس تتمع اللغت ت واله تترج ،في تتزداد
وفها من انفرال عقد ال لية ،كانت تصمت وتلتمر أمرا ما.
ومت تترت أيت تتال واشت تتتاقت النحلت تتة إلت تتى فيقات ت تتا ،أل ت تتا لت تتم ُ
تعتت تتد أن تعت ت ُ
تنش
ر
وحدها من قبل ،إال أ ا لم تكن تحب الهزيمة.
17

بدأت تشعر أن ستاعات ال تار لتم تعتد كافيتة إلنتتاج متا تريتد ،إ تا تمضتاي
وقتتا ًتويال جتتدا فتي صتتنع األقترا  ،ولتم تمتتو إال بعتد الر ترات بالعستل .إ تتا
يد واحتدة فقت  ،ال توجتد يتد أ ترى تعاو تا .كمتا أ تا انتب تت إلتى ال لتل الوا تح
فتتي تصتتميم األقترا  ،و لتتى الثغترات فتتي البوابتتة ،إ تتا تنفتتق الكثيتتر متتن الوقتتت فتتي
إنتاج القليل من العمل.
لذل كان ال بد أن تس شير

رة ال و .

ُ
في الصبا الباكر وقفت النحلة أمال مد ل ليم ا وراحت تسأل ال

رة:

 أيم ا الصديقة ،أنا ُّأكد ًوال اليول وأحر على الوقت ،لك ي ال أجد فتي
املقابل إنجا ا أحر ته.
قهقهت ال

رة ومالت بأغصا ا ،هم قالت:

وحيدة أن تنجز؟
نحلة
 هذا أمر ًبيهي ،ماذا بمقدور رر
لي ن تتا الكبي تترة ،كان تتت تل ت ف تتي
 واألق ترا ال تتي أص تتنعها لنس تتت ك تتأقراغاية اإلتقان.
تنحنحت ال

رة وأجابت:

 ألن امللكت تتة كانت تتت تت تتدير األمت تتر بخبرت ت تتا املعهت تتودة .ورفيقات ت ت يضت تتفن مت تتنجهدهن و برات ن ،لذل فأنت تحتاجين إلتى املزيتد متن الوقتت الك ستاب
ال برة و تقان عمل .
18

ّ
ُ
حلقت النحلة وقد هدأ بالها قليال ،وكانت تقول و ي ت تعد عن ال

رة:

 إذا كان األمر يتعلق بالوقت فسأتعلم وأك سب ال برة.ُ
وبتتدأت را حتتة العستتل تفتتو فتتي املكتتان ،وت س ت ّترب متتن بتتين أوراق األ ت ار
وأعناق األ اهير؛ لتكون را حة جديدة تضاف إلى عبق املكان.
ُ
وت ّبعت الدباب ُير را حة العسل ح وجدت مكانه.
 غريب ،ال يوجد حرات هنا. احذروا فقد يكون فخا.اقتربت الدبابير بحذر من التجويف وهم يراقبون املكان.
 ال يوجد حرات ،را حة العسل الش ي تمو املكان. املد ل واسع وبإمكاننا الد ول بسهولة. هيا إلى العسل.كتان الا تتول فتتي غايتة ال ستتاًة ،كتتان املكتان اليتتا تمامتتا إال متن أقترا
الش ي .كانت الدبابير في غاية السعادة.
وعنتتدما عتتادت النحلتتة وجتتدت األقترا
جهدي سدى .صاحت بجنون:

العستتل

مفرغتتة متتن العستتل ،يتتا إل تتي لقتتد ضتتاع

 من الذي اقتحم بي ي؟ من الم م العسل.19

وجاءها ال واب من ال

رة:
ُ ُ
وس تطوا علتتى
م تت التتدبابير بكتتل بستتاًة،

 لتتم أستتتطع فعتتل شتتايء ،لقتتدكل شايء.
 آه الت تتدبابير ،لت تتم أكت تتن أحست تتب أ ت تتم سيصت تتلون إلت تتى هنت تتا ،كنت ت ُتت أظت تتن أنأوراق العريضة سوف تخبئ بي ي.
 لك تتن را ح تتة العس تتل فاح تتت وان ش تترت ف تتي ك تتل مك تتان .وامل تتد ل واس تتع بم تتايكفي لد ول دبور.
ا تتارت النحلتتة و تتي تراقتتب ال تراب التتذي ًتتال بيم تتا ،وال تتتدري كيتتف يمكتتن أن
تبدأ من جديد ،وتحمي نفسها من الدبابير.
فتتي اليتتول التتتالي لتتم تتتذهب إلتتى حقتتل القطتتن ،أرادت أن تحتترت بيم تتا ،وتتترى إن
كان تت ال تتدبابير ستتتعود هاني تتة .فا تب تتأت فتتي مك ت رتان قري تتب ،وراحتتت تراق تتب بح تتذر
شتتديد .ولتتم يمتتد وقتتت ًويتتل ح ت عتتادت التتدبابير بأع تداد كثيتترة ،وًافتتت فتتي
ّ
املكان ود لت عبر املد ل ،وف شت عن بقايا العسل ،بننما كانت تتحترق أ تا
ولوع تتة؛ ف تتي ل تتم تك تتن ق تتادرة عل تتى حماي تتة مخزو تتا م تتن العس تتل؛ أل تتا ل تتم تعم تتل
سابقا في الحراسة ،وكان هنا على الدوال من يحرسها في ال لية.
ُ
احتتتارت النحلتتة فتتي أمرهتتا ،ولتتم تعتترف متتاذا تفعتتل أو كيتتف تتصتترف ،فقتتد كتتان
هنا من ّ
يدبر أمو ُر ال لية على الدوال.
وعندما كانت تسأل

رة ال و كانت تجيب ا بأ ا ال برة لها في أمور النحل.
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وفتتي ص تتبا الي تتول الت تتالي وبننم تتا كانتتت تنطل ت ُتق إل تتى حق تتل ُ
القط تتن تفاجتتأت
بسرب من ّ
الدبابير الكبيرة ال ي اعتادت أن تتصيد النحالت الشاردة.
ر
ُ
ُ
أسرعت النحلة املسكينة هاربة و ي تس نجد وتصيح (أنقذوني ...أنقذوني.)...
لم يكن هنا أحد يسمع عيب ا.
و ي تعلم أن ّ
الدبابير تفوقها سرعة ،وأ م سيلتقطو ا بسهولة.
تكتتاد ُ
حيات تتا تكتتون همنتتا لقرارهتتا امل ستترع ،وقت ّتررت فتتي نفستتها أ تتا إذا نجتتت اليت ُ
تول
ُ
أنفاس ت تها
فيج تتب أن تعت تتود إلت تتى ال ليت تتة ،لقت تتد ش تتعرت اآلن بمع ت ت األمت تتان ،تكت ت ُتاد
تنقطع.
ُ
كانتت الت ّتدبابير قريبتتة جتتدا ح ت إن ًني تا أصتتبح كالهتتدير .وأدركتتت النحلتتة أن ال
ُ
فا دة من الهرب.
وكت تتادت تس ست تتلم لت تتوال أ ّ ت تتا أت جت ت ُ
تذع ت ت ررة قريبت ت رتة في ت تتا هقت تتب صت تتغير جت تتدا،
ر
فتتدفعت بنفس تتها نح تتوه وا تفتتت في تته .كان تتت الت ّتدبابير تح تتي ُ باملك تتان وأص ت ُ
توات ا
ُ
نحلة القطن كانت ّ
متكومة في الثقب التذي ال تد لته ال ُ
تثير ُّ
تدبابير
الرعب ،لكن
الكبيرة.
«ملاذا لم أجعل مد ل بي ي صغيرا بح م هتذا الثقتب؟ كن ُتت أعيتب علتى لي نتا
ُ
بوابم ا الضيقة ،اآلن فهمت الحكمة من جعلها صغيرة .آه لقد فات األوان» .
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ّ
ُ
ُ
ظل تتت النحل تتة املس تتكينة محبوس تتة ف تتي ذلت ت الثق تتب ح ت ت ه تتب اللي تتل ،وعن تتدما
ّ
ا تفتتت أصت ُ
توات التتدبابير تستتللت ب تتدوء وحتتذر ،وشت ّتقت ًريقهتتا عبتتر األ ت ار
لتذهب إلى ضفاف ال ر؛ لتبنت هنا .
ّ
ومع إشراقة ّ
الصبا حومت حول املكان تبحث عن رفيقات ا الالتي يأتين ل متع
ّ
الرحي تتق ح ت وج تتدت رفيقات تتا الع تتامالت ت تتنقل ُن م تتن ه ت رترة إل تتى أ تترى ف تتي مك تتان
قريب.
ُ
أسرعت النحلة إلى رفيقات ا وبدأت تبادل ُتهن الشوق والترحيب.
ُ
قالت النحلة لرفيقات ا:
 هل تفق ُدت ي امللكة؟ هل علمت بغيابي؟أجابت إحداهن:
 أجتتل ،لقتتد غض ت ت س تتيدتنا امللكتتة كثيتترا ،بتتل وحزن تتت علي ت  ،أل تتا تعل تتمأن لن تستطيهي العنش وحد  ،وال تملكين القوة للتدفاع عتن نفست ،
فربما يأكل دبور جائع أو جراد عابر ،أو يقضاي علي نمل أسود.
قالت نحلة أ رى:
 لقد كانت ترسل الحرات كل يول للبحث عن .لكن نحلة أ رى اقتربت م ا وهمست في أذ ا:
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 أ برينتا عتن حياتت ال ديتدة ،كيتف عشتت وحتد ؟ وهتل بإمكاننتتا أننفعل مثل؟ هنا الكثير من العامالت يفكرن مثل .
صاحت النحلة محذرة:
 كنت ُتت أظ تتن أن تتي ق تتادرة عل تتى فع تتل ك تتل ش تتايء وح تتدي ،لك تتي تعلم تتت أم تترا م تتاكنت ألتعلمه لو بقيت في لي نا.
 ماذا تعلمت؟ أ برينا.توقفت النحلة قليال هم تنقلت إلى هرة أ رى وبدأت تقول:
ُ
تعلمت أن ي ال أساوي شنئا بعيدا عنكم.
صاحت نحلة أ رى:
ُ
 لقتتد عل ُمتنتتا امللكتتة أن نتعتتاون دا متتا ح ت تستتتمر حيتتاة ال ليتتة ،و ذا شتتذفرد أو تقاعس فإنه ُ
يفتح ثغرة طيرة في ال لية يجب ُس ُّدها.
ُ
نحلة ُ
القطن:
قالت
 أريد العودة إلى ال لية.وانطل تتق ال مي تتع مس ترورين نح تتو ال لي تتة ليف تتاجؤوا امللك تتة وب تتا ي األف تراد بع تتودة
صديقم م املفقودة .وأسرعت نحلة القطن إلى ّ
سيدت ا امللكة ال ي كانت غاضتبة
جدا.
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قالت النحلة:
سيدتي امللكة ،أ جو أن تسامحي ي على طئي ،فأنا ما ُ
 ّكنت أعرف مع
ر
التعاون.
قالت امللكة:
 وهل تعلمت اآلن؟قالت النحلة:
ُ
تعلمت أكبر من ذل  ،لن أفارقكم ما حينت.
 بلضمم ا امللكة بحنان و ي تقول:
 أهال ب في ليت أيم ا النحلة.ّ
حلقت نحلة القطن حول ال ميع وراحت تقول:
ُ
وجدت حقال مليئا بأ هار القطن.
 لقدُ
فرحت امللكة وقالت للنحلة:
 شكرا ألن تعاونت جيداّ ،وقدمت فا دة كبيرة لل ميع.
وفتتي اليتتول التتتالي بتتدأت جميت ُتع العتتامالت بترديتتد أغنيتتة النحتتل املشتتهورةُ ،
وهتتن فتتي
ًريقهن إلى حقل القطن:
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ُ
سنجمع الرحيق
في بي نا العتيق
ُ
ونصنع العسل
بجد ال كسل
ر
ُ
ونقطع الدروب
معا بال وجل
ُ
هر جميل
عن
نبحث
ر
جميعنا بال دليل
ُ
ونجمع الرحيق
ونصنع العسل
لنمضاي معا
جميعنا معا
إلى حقل القطن
إلى هر القطن
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***
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الثعلب الذي تميزّ
ُ
ُ
عل تتى أً تراف قري ت رتة جميل ت رتة حي تتث تمت ت ُّتد أ ت ُار الزيت تتون نح تتو األف تتق م تتن
جهتتة ،وترتفت ُتع قمت ُتم ال بتتال إلتتى ُعنتتان الستتماء متتن جهتتة أ تترى ،كت تان كت ُ
توخ ال ت ّتدة
ر
ر
يبتدو غارقتا فتتي القتدل ،ويحتتتاج إلتى إصتال جدرانتته وستقفه املهتتترئ قبتل أن يحت ّتل
الشتاء.
لك ت تتن أن ت ت ُ
تواع األ ت ت ار ُلف ت تته ،وتن ت ت ّتو ُع أل ت تتوان ال ت تتورد حول ت ت ُته ،وروا ت ت ُتح الياس ت تتمين

والن تترجس والري تتاحين ال تتي تف تتو م تتن جوانب تته ،تجع ت ُتل من تته قص ت ترا يش تتت ي كت تتل
إنسان أن يسكنه.
ر
ُ
كانت تتت ال ت تتدة تعت ت تتي بحيوانات ت تتا األليفت تتة؛ فقت تتد كت تتان عنت تتدها عت تتدد كبيت تتر مت تتن
ّ
ّ
ُ
تعر أستود ،وقطتة مخططتة بتتاللون
ن
ش
تا
ت
ذوا
تان
ت
وعنز
،
تو
ل
ال
تة
التدجاج ،وبقترة بلي
ر
ُ
الرمادي واألسود .وكان يزو ُر ال دة من حين إلى آ ر ثعلب جتريء ذو لتون رائتع،
ُ
حيث كانت ال ّدة تعطف عليه وتطعمه وتسقيه.
ُ
الثعلب لل ّدة ذات يول:
قال
 أنت ّجدة رائعة وسوف ُ
أقول بخدمت .
ُ
قالت ال ّدة:
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ُ
بحاجة إلى من يساعدني.
أصبحت
 حقار
ُ
الثعلب وهو يب سم:
قال
 م تتا علي ت إال أن تص ت ّتفقي بي تتدي وتص تتي ي (ب تترق  ...ب تترق) ح ت أك تتون ب تتينيدي بسرعة البرق.
ُ
ُ
ُ
تختبر أمانة الثعلب فقالت له:
أرادت ال ّدة أن
ُ
 إذا إدفع بالدجاجات إلى ال ّم ،وأغلق بابه بح رر كبير.ُ
ُ
ُ
ُ
الثعلب إلى ّ
ُ
توت
يركد لف الدجاجات
مهمته نشيطا ،ورا
أسرع
ويصيح بص ر
عال (هيا إلى ال ّم بسرعة قبل أن يحل المالل).
ر
ُ
ُ
ُ
ف تتي املست تتاء وقب ت ُتل أن تخلت ت ُتد ال ت ت ّتدة إل تتى النت تول ،ذهبت تتت لتتفق تتد ت ت ّتم الت تتدجاج
فوجتتدت أن الثعلت ُتب نفت ُتح فتتي مهمتتته ،وجمتتع كتتل التتدجاجات فتتي ال تتمّ ،
لكن ته لتتم
ُيحكم إغالق الباب جيدا ،فصفقت بيدي ا ونادت( :برق ...برق) ،فوهتب الثعلتب
ُ
قف بين يدي ا وهو ّ
مسترعا ،وو
يحر ذيله.
ُ
قالت ال دة:
ُ
نفحت في مهمت .
 شكرا ل أي ا الثعلب فقدُ
 ال ُش ُواجب أيم ا ال دة ،أنا ُره ُن إشارت .
على
كر
ر
ُ
ُ
 حسناّ ،لكن لم تحكم إغالق باب ال م جيدا.
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ُ
الثعلب وهو ي نحنح:
قال
 آه! حقا؟ نسنت أن أ بر أن ي لم أستطع ُدفع الر ر أكبر من ذل .
ُ
قالت ال دة:
ُ
توف يست ت ُ
تمح للت تتدجاجات بت تتال روج مت تتن ال ت تتم ،أو للثعالت تتب
 لكت تتن هت تتذا ست توالكالب بالد ول.
ُ
ُ
ُ
أحرت ال ّم ح الصبا .
الثعلب :سوف
قال
ّ
ُ
قالت ال دة :اعقلها وتوكل.
ُ
إغالق باب ال م وذهبت للنول.
وأحكمت ال دة
ُ
تدة لم تتدي
وفتتي الصتتبا كانتتت ال تتدة قتتد جهتتزت نفستتها للستتفر إلتتى قريت رتة بعيت ر
س تتلة م تتن الب تتيد لحفي تتدت ا ال تتي تس ت ُ
تكن هن تتا م تتع وجه تتا وأوالده تتا .وقب تتل أن
ُ
ُ
تغادر كو هاُ ،
ُ
فوجد ال دة ت ُّم بالسفر فقال لها:
الثعلب
جاء
 إلى أين تذهبين أيم ا ال ّدة؟ُ ُ ُ
ُ
قال تتت ال تتدة :س تتوف آ تتذ س تتلة الب تتيد ه تتذه إل تتى حفي تتدتي ف تتي القري تتة الواقع تتة
ُ
لف ال بل.
ُ
الثعلبّ :
ُ
لكن املسافة ًويلة جدا ،وسلة البيد هقيلة ،رّبمتا ال تستتطيعين
قال
حملها.
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ُ ُ
ُ
ُ
يوصل سلة البيد لحفيدتي.
صدقت ،لكن ال أحد آ ر
قالت ال دة:
قال ال ُ
ثعلب :أنا آ ذها ،ولكن ما الذي في دا لها؟
ُ
قالت ال دة :في ا كمية من ال و القا اي.
ُ
مضتا الثعل ُتب ّ
بالستتلة مسترعا ،فتتي حتين انصترفت ال تتدة إلتى عملهتتا و تي ستتعيدة
بوجود من يريحها من هذا السفر.
ُ
ُ
الثعلب بعد ساعات إلى ال ّدة وقال لها:
عاد
 أيم تتا ال ت ّتد ُة إن حفي ت ُتد ُت تش ت ُتك ُر كثي تترا ،ولك ّ تتا وج تتدت ف تتي ّالس تتلة بيض تتا ول تتم
تجد جو ا.
ُ
ُ
قالت ال ّدة :آه! يبدو أن ي أعطيت ُ سلة البيد بدال من سلة ال و .
ُ
وش تتعرت ال تتدة بالغبطت تتة والطمأننن تتة وقت ت ّتررت أن تعتم ت ُتد عل تتى الثعل تتب ف تتي كت تتل
شؤو ا.
ُ
ُ
الثعلب مشغوال باألعمال ال ي تطلب ا منه ال ّدة ،فقد كتان يقتول
وأصبح
ُ
باصتتطحاب العنتزات إلتتى املراشتتي ،ويشتترف علتتى د تتول التتدجاجات و روجهتتا مت ُتن
ال تتم ،ويجم ت ُتع الب ت ُ
تيد ،ويراف تتق ال ت ّتدة إل تتى س تتوق القري تتة لبي تتع س تتالل البت تيد
ُ
وال بن واللبن .ويحمل ما ت ز ال ّدة عن حمله في الرحلة الشاقة.
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ُ
ُ
تول كان ت تت ال ت ت ّتدة تعت ت ُّتد الت تتدجاجات( :واحت تتدة ...اهلتت تتان ...هت تتال ...
ت
ت
ي
وذات
ر
ّ
أربع )...آه! هنا دجاجات غا بة .وصفقت ال دة بيدي ا ونادت:
(برق ...برق)
ّ
الثعلب قالت له غاضبةُ :
ُ
ُ
أين با ي الدجاجات أي ا الثعلب؟
حضر
وملا
ُ
الثعلب وهو يلتفت يمنة ويسرة ويح رأسه :هتذه تي كتل التدجاجات ّأيم تا
قال
ال ّدة ،وال ُ
توجد دجاجات أ رى.
ُ
قال تتت ال تتدة :ال ،ب تتل عن تتدي دجاج تتات أ تترى ال أراه تتا هن تتا .دج تتاج ي البيض تتاء
امل ططة بالرمادي ،ودجاج ي السوداء ،ودجاج ي البلية ال ي تصيح بقوة قبتل
أن ت يد.
قاًعهتتا الثعلت ُتب وهتتو يحتتر ذيلتته :لك ّ تتي أقتتول بحراستتم ا ،وال يمكتتن أن يستترقها
أحد.
ُ
عادت ال دة إلى الكوخ و ي تش ّ في أمر الثعلب ،وتقول لنفسها:
كثب باستمرار.
(كيف أهق
ماكر) ،وقررت أن تراقبه عن ر
ر
بثعلب ر
ُ
حفيدة ال ّدة جاءت اليول لزيارت ا ،فقد ك ُتان يمتر ُ
ُ
الثعلب أن
لم يعرف
ف تتي الغاب تتة م تتع رفاق تته الثعال تتب ،وي ب تتا ى باملكان تتة الرفيع تتة ال تتي يحم تتف ب تتا عن تتد
ال ّتدة ،ويخبترهم بمتتا يحص ُ
ي
تيد وعست رتل لذيتذ .وكت ُتان
ب
و
،
تر
ت
ً
تاج
ج
د
تن
م
ته
ت
ي
عل
تل
ر
ر
ر
ُ
ُ
يحسدونه على ذل .
جميع رفاقه
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ُ
ُ
ُ
بعثته ل مع الثعلب؟
البيد الذي
قالت ال ّدة لحفيدت ا :كيف وجدت
أي بيد ُّ
تفاجأت حفيدت ا وقالتُّ :
وأي ثعلب؟
ر
ُ ُ
الثعلب سلة البيد؟
 ألم ُيحضر ل كال.ُ
 وال سلة ال بن؟ كال. لك ّ ي ُبعثم ا ل .
 لم يصل ي شايء يا جدتي .وغابت أ بار ع ي فأتنت ألًمئن علي .ُ
غض ت ت ال تتدة غض تتبا ش تتديدا والم تتت نفس تتها إذ وهق تتت ب تتذا الثعل تتب ال تتذي ل تتم
ُ
ُ
يلساه أبدا.
تعلمه درسا ال
تختبره جيدا ،وعزمت على أن
الس تتكر م تتع امل تتاء ومل تتح الليم تتون ،ح ت ّ
ًبخ تتت ال ت ّتد ُة كمي تتة م تتن ُّ
تعق تتد وأص تتبح
كالعسل ،و ُو ُ
ض ُعت ُه في ال ُ ّرة ،وانتمرت عودة الثعلب.
وعنتتدما ملحتتته قادمتتا يختتتال بذيلتته ،ويقتتترب متتن الكتتوخ صت ّتفقت بيتتدي ا ونتتادت:
ُ
ُ
الثعلب مسرعا ،وهو يقول:
فحضر
(برق ...برق)،
 اعذري ي أيم ا ال دة ،كان ّعلي أن أ ور أصدقائي.
ُ
قالت ال دة و ي تنمر إليه بطرف عي ا:
ُ
ُ
أحضرت ل ال ُ
يول عسال لذيذا.
فعلت أي ا الثعلب ،لقد
 حسنا32

ُ
ُّ
العسل من ال ّرة على
تصب
وأ ذت

مسطحة و ي تقول:
ررة
ر

ُ
الثعلب اللشي .
 هذا من أجل ُ ّأي اُ
را الثعلت ُتب يلعت ُتق بشراه ت رة وهتتو مس تترور جتتدا .وفتتي هتتذه األهنتتاء ،أفرغتتت ال ت ّتدة
ُُ
ُ
يشعر.
ال ّرة على ذنبه من دون أن
وملّتتا انت ت الثعلت ُتب وأر ُاد أن يت ُ
تذهب ،لتتم يستتتطع أن يتحتتر ُ متتن مكانتته؛ فقتتد
ُ
ّ
توة إال ّأن ت ت ُته ش ت ت ُ
تعر ب ت تتاأللم
ك ت تتان ملتص ت تتقا بالص ت ت رة .وح ت تتاول أن يش ت تد نفس ت تته بق ت ت ر
ُ
فطلب من ال دة أن تساعده.
الشديد،
ُ
ُ
قالتتت ال ت ّتدة :ستتوف أستتاعد ُّأي تتا الثعلت ُتب وأحت ّترر ُ متتن هتتذه الصت رة .وراحتت
ُ
حفيدت ا.
تنادي
ُ
حفيد ُت ا م ُن الكوخ وفي يدها فأت.
رجت
ُ
صا ُ
ُ
الثعلب مذعورا :ماذا ستفعلين ّأيم ا ال ّدة؟
ُ
ُ ُُ
ّ
تتحر ُر من هذه الص رة.
أقطع ذنب ح
قالت ال ّدة :ال ّبد من أن
ُ
الثعلب إلى ال ّدة أال تفعل ذل ّ ،
ّ
ُ
لكن ال دة قالت له:
توس ُل
ُ ُُ
 سوف آ ذ ذنب همنا لسالل البيد ال ي سرقم ا.ُ
ُ
ُ
ُ
تساعده ،لك ّ ا تركته و ي تقول:
يناشدها كي
الثعلب إلى الحفيدة
التفت
 الب ّد من أن ينال امل ُادع عقابه.
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ُ ُ
ُ
ُ
ُُ
ُ
فقط ُعت ت ُته ،وأ ذت ت ُته إل تتى الك تتوخ ،بننم تتا
وهت ُتوت ال ت ّتدة بالف تتأت عل تتى ذن تتب الثعلتتب
ُ
ّ
تحر ُر
الثعلب من الص رة ،وفر هاربا إلى الغابة.
ُ
ّ
األسئلة السا ُرة ت ُ
ُ
ال عليه:
بكبرة وبدأت
تجمعت
الثعالب حوله ر
ُُ
 أين أضع ُت ذنب ُ يا صديقي؟ُ
 هل ُقطعه ل كلب شرت؟
أكله جرذ أل فأر؟ هل
ُ ُ
 هل اس شرى فيه مرض عضال فبترته؟ُ ّ
ح تتاو ُل الثعل ت ُتب أن ُيخف ت ُتي وجه ت ُته ع تتن فاق تته الثعال تتبّ ،
تعر بال تتذل
لكن ت ُته كت ت ُتان يش ت
ر
ُ
ورفاق ُه ال ّ
الس رية ُ
يكفون عن ُّ
ُ
منه وتحقيره.
والهوان والندل،
ُ
ُ
ُ
ُ
تأمر طيت رتر جتتدا ،لقتتد جتتاءه عتتدد متتن الثعالتتب
تفاجتتأ الثعلتتب فتتي اليتتول التتتالي بت ر
وقالوا له:
 ّأي تتا الثعلت ُتب األبتتتر ،لقتتد ّقررنتتا معاشت ُتر الثعالتتب أن نلقيت فتتي بئتتر الغابتتة،
ُ
ُُ
فال ُي ّ
شرفنا أن يكون بيلنا ثعلب بال ذنب.
ُ
ُ
ذعت ت ُر الثعلت ت ُتب املست تتكين مت تتن هت تتذا الق ت ترار ،وبت تتدأ يست تتتعطف رفاقت تته ،ويبت ت ّترر لهت تتم
ويصطنع لهم الرجج واألسباب.
تول واحت رتد فقت  .كتتان الثعلت ُتب فتتي غايتتة
إال أ تتم لتتم يعطتتوه فرصتتة للعتتنش ستتوى يت ر
ُ
ُ
توف يقتالنتته ،لتتم يكتتن ُ
أمامت ُته ستتوى
الحتتزن والهلتتع ،وبتتدا كت تأن ال تتوف والنتتدل ست
وحيد.
حل ر
ر
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ّ
ُ
ّ ُ
الصتبا البتتاكر ُغتدا إلتتى ال ت ّتدة ُ
فتتي ّ
وجت ُتث ُ
توع وتتتذلل ،لكت ّتن ال ت ّتدة
ت
ن
تل
ت
ك
ب
تا
ت
ه
أمام
م
ر
ُ
تجاه ُلت ُه كأ ّ ا ال تراه ،و ُ
ُ
الثعلب م ا وقال:
اقترب
ّ
 ّأي ُم ا ال ّدة إن ي أذن ت بحق .ُ
ّ
لكن ال ّدة لم تجبه.
قال مجدداُ :
جئت أ ُ
ُ
عتذر من .
ُ
نمرت ال ّدة إليه با در راء ولم تتكلم.
ُ
ُ
الثعلب باكيا:
قال
ُُ
 لق تتد أمهل تتوني يوم تتا واح تتدا فقت ت ألس تتترد ذنب تتي ،و ال فس تتوف يقتلت تتون ي،ُُ
أعيدي لي ذنبي وأنقذي حياتي أرجو .
ُ
قالت ال ّدة دون أن تنمر إليه:
ّ
فإنما يقتلون ثعلبا ُ
أبتر ماكرا مخادعا.
 وما شأني في ذل ؟ إذا قتلوا ُ
ُ
الثعلب على قدمي ا متوسال:
ال
ُ
 حياتي بين يدي ّأيم ا ال ّدة الطيبة ،أنقذي ي أرجو .ُ
ُّ
ُ
قالتتت ال تتدة و تتي تتتدير وجههتتا عنتته :أعتتد لتتي ستتلة البتتيد وسأستتامح بالبتتا ي
ُ
ُُ
ُ
وأعيد ل ذنب .
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ُ ُ
ُ
ُ ُ
الثعلب ُ
فاه ُ
ُ
وقال مندهشا :كيف أعيد ل سلة البيد؟
فغ ُر
ُ
قالت ال ّدةّ :إيا أن تسرقها من أحد.
صا ُ
ُ
الثعلب :ت ُت عن السرقة وال داع؟
ُ
ّ
ُ
ُ ُ ُُ
ُ
الوقت يمضاي ،أعد لي سلة البيد ألعيد ل ذنب .
قالت ال ّدة بال مباالة:
بحت ُتث الثعلت ُتب ع تتن الحفيتتدة ك تتي تس تاعدهّ ،
لكن تته لتتم يج تتدها ،لقتتد انم تتت
ُ
تخطر بباله أبدا.
يارت ا لل ّدة ،وغادرت بعد أن تركت للثعلب مفاجأة ال
الثعلب بأقصا سرعته إلى الدجاج ،وبدأ يشر ُ ّ
ُ
ُ
قصته وهو يلهث:
ركد
ُ ُّ
ُ
بيد و ال فسوف أموت.
ة
 أريد سلر
قالت الدجاجات:
 لكن أكلت الكثير من صديقاتنا ،و ذا مت يرتا من جميع الدجاج.ال ُ للثعلب ما فعله بالدجاج وندل كثيرا ألنه لم يحسب ّ
حساب لهذا اليول.
أي
ر
ُ
وندم ت ت ُه ُ
را ُ يشت تتر ُ
موقف ت ت ُه ُ
وتوبت ت ت ُه عت تتن أكت تتل الت تتدجاج؛ وألن الت تتدجاج ًيت تتب فت تتي
ًبيعته ،فقد وافق على إنقاذ الثعلب بشرل:
ُ
ُ ُ
ُ
 -أحضر لنا كنسا من القمح لنعطي سلة البيد.
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صتتا ُ الثعلتتب متتذعورا( :كتتنس متتن القمتتح؟)ّ .إن الوقت ُتت يمض تي بس ترعة ،ركت ُ
تد
بأقصا سرعته إلى الفال الطيب وشر ُ له ّ
قصته:
 أريد كنسا من القمح و ال فسوف أموت.قال الفال الطيب:
 كنت ت ُتت أنتمت تتر ق ت ت ُُ
ألعاقب ت ت علت تتى ست تترقة العنت تتب مت تتن كرمت تتي ،لكن ت تتي
دوم
ستتأعطي ُ كنستتا متتن القمتتح بعتتد أن تحلت ُتب بقرتتتي امل نونتتة ،وتجلت ُتب لتتي
الحليب.
الثعلب إلى البقرة وشر ُ لها ّ
ُ
قصت ُه (أريد حليبا و ال فسوف أموت).
مضا
قالت البقرة:
 أن تتت ال تتذي أ فت تتي ف تتي املراش تتي ،لك تتن ال ب تتأت س تتأعطي ُ حليب تتا بع تتد أنتجلب لي أوراق ّ
التوت فإن ي جائعة جدا.
ُ
وس ت ُ
قوت ت ُته ُ
كت ُتان الوق ت ُتت يمض تتاي س تتريعا والثعل تتب يفق تتد ّ
ترعته .أعمال تته الس تتنئة م تتع
اليول في موقف ُمحرجّ ،
اآل رين ُ
وضعت ُه ُ
لكنه يتعلم م م أشياء أ رى.
ر
ّ
وقف عند جذع رة التوت الهثا ،وقال بصوت متقطع:
ُ
ُ
 أريد أوراق ال ضر و ال فسوف أموت.ُ
قالت ال رة:
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 أعطي ُ أورا ي بعد أن تروي ي من املاء العذب.ُ
ُ
ُ
أست ُ
ترع الثعلت ُتب إلتتى بئتتر الغابتتةّ ،
تف ُيخت ُ
ترج املت ُتاء متتن البئتتر ،وقتتف
لكنتته ال يعتترف كيت
ُ
ُ
ُ
يضيع سدى.
وشعر كأن كل ت ُعبه سوف
حا را ،والوقت يمضاي سريعا،
جرة ُ
وفجأة جاءت فتاة رشيقة ،وبيدها ّ
تريد أن تموها من ماء البئر.
ُ
قال لها الثعلب متوسال:
 أ يت ُتد جت ّتر ُة متتاء و ال فستتوف أمتتوت .وبتتدأ يشتتر ُ لهتتا ّ ُتوت متقطت رتع
ر
قصتتته بصت ر
ر
مرتعش.
ُ
ُ
الفتاة المريفة ُ
ُ
منه أن يغ ّ ي لها أغنية جميلة ح تعطيه جرة املاء.
ًلبت
ُ
جل ُ
تس الثعل ُتب ليأ تذ نفستا عميقتتا ،إن الوقتت يمضتاي ،يحتاول أن يتتذكر أغنيتتة
ما ،لكنه لم يكن يحفا شنئا.
صاحت الفتاة :ألن تغ ي؟
نمر الثعلب إلى البئر ،وأًلق لسانه ألول مرة يحاول أن يغ ي بصوت عذب:
ُّأي ا ُ
البئر الكريم
ُّأي ا ال ُّل ُ
الحميم
أعط ي من فضل ُ
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علي بما ُ
ُجد ّ
أسقي به

رة

كبيرة ّوراقة
ُّ
أسد به رمقها
كي آ ذ أوراقها
ُ
تحتاجها بقرة
مجنونة جائعة
عطوفة كريمة
تعطي ي من حليب ا
أعطيه للفال
وأًلب السما
ُ
أجمل السما
ما
ُ
أجمل السما
ما
وأعود ّ
ُ
للدجاج
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بسرعة ّ
الريا
مهي كنس من القمح
ُ
عدت بسرعة الرمح
ُ ُ
آل ذ سلة البيد
إلى ال ّدة في البنت
من ساعدني أنت
من أنقذني أنت
ُ
أجمل السما
ما
ُ
أجمل السما
ما
عت ُتاد الثعلتتب بستتلة البتتيد إلتتى ال ت ّتدة ،فتفاجتتأت كثيتترا ،وًلبتتت منتته أن
ُ
حصل على سلة البيد.
يخبرها كيف
ُ
ُ
ُ
الثعلب لل ّدة ما حد ففرحت ال ّدة وقالت له:
حكف
 لقد تركت ل ُ حفيدتي مفاجأة رائعة.ُ
ُُ ُ
تألوان جميلت رتة
وأستترعت إلتتى الكتتوخ ،فأ رجتتت ذنتتب الثعلتتب مزين تا بشتتكل رائت رتع وبت ر
ُ
مثل قوت قز .
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لم ّ
الثعلب ما ر ُآهُ ،
ُ
وكاد ُ
يطير م ُن الفر .
يصدق
علقتتت ال ت ّتد ُة ُذ ُنت ُتب الثعلتتب فتتي مكانتته بعت ُتد أن ُ
عاهتتدها أال يكت ُ
تذب علتتى أحت رتد ،وال
ُ
يسترق وال يخون أبدا.
ومضا الث ُ
علب مسرعا إلى الغابة مختاال ليلقف أصدقاءه.
ُ
ّ
تجمع تتت الثعال ت ُتب م تتن جدي ت رتد وق تتد تف تتاجؤوا عن تتدما رأوا ذن ت ُتب الثعل تتب امل تتزين،
فراحوا يسألونه:
ُ
ُ
ميل؟ من ُ
 من ُالذن ُب ال ُ
حصلت عليه؟
أين
أين ل ُ هذا
ُ
الثعلب:
قال
ّ
ُ
حصلت عليه من ال دة ،بعد أن علمت ي درسا ال أنساه أبدا.
 لقدُ
دن تتت الثعال تتب أكب تتر و تتي م ب تتة ب تتذنب الثعل تتب ال مي تتل ،بننم تتا ص تتا الثعل تتب
عال:
ر
بصوت ر
ُّ
عدت إليكم قبل أن تنقضاي املدة.
قال ُ
كبير الثعالب :إذا ،أ برنا ما هو الدرت الذي تعلمته من ال ّدة.
وبدأ الثعلب يحكي لهم قصته قا ال:
ّ
علمتني أال أخون األمانة أبداً
لقد
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ُ
ُ
البلبل الحيران
أر ُاد بلب ت تتل إن ّ
يغي ت تر أنغام ت تته ،ل ت تتم يق ت تتل ل ت تته أح ت تتد أن أنغام ت تته عذب ت تتة ت ت تتباج
الس تتامعين ،ول تتم يص تتارحه ُّ
أي ً تتا رر بأن تته يتم ت ت ل تتو يملت ت مث تتل ص تتوته الش تتجي
العذب ،ولم يدر هو تل النعمة ال ي يمتلكها ،فمضا إلى الحمامة وقال لها:
ُ
ُ
الزرقاء أال تعطي ي هديل ؟
 أيم ا الحمامةأجابت الحمامة مت بة:
ُّ
 لكن أنغام ُ عذبة أي ا البلبل ،إ ا أرق من هديلي.ُ
البلبل:
قال
ُ
 لقد ُأكرهه.
مللت التغريد ،وأكاد
صاحت الحمامة:
 ال ُُ
جمال غاب نا يكتمل إال بأنغام العذبة.
يكاد
أجاب ا البلبل:
 إن كن تتت ت تتري ُن أنغ تتامي ج تتزءا م تتن جم تتال الطبيع تتة ،ف تتي أيض تتا ج تتزء م تتنًا رر ضامر ال لقة ال تكاد تلحمه األبصار.
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ُ
وعبث تتا حاول تتت الحمام تتة أن تقن تتع البلب ت ُتل بأنغام تته ،فنزل تتت عن تتد رغبت تته ومنحت ت ُته
ُهديلها.
ُ ُ ُ
البلبل متن غصتن إلتى غصتن ،وهتو يج ّترب ه ُ
ُ
تديل الحمامتة الزرقتاء،
ف
رفر
ر
يمن ُ ُ
الد جديد.
نفسه في مي ر
اس تتتمر البلب ت ُتل يج تترب اله تتديل مزه تتوا ،وه تتو ي نق تتل م تتن غص تتن إل تتى آ تتر ح ت ت
اجتمع ت تتت العص ت تتافير وال ت تتحار ُير والحم ت تتا م والعن ت تتادل والس ت تتنونو والك ت تتروان؛
ُ
ُ
بلبل إلى هديل حمامة.
لتراقب كيف يمكن أن تتحول أنغال ر
ُ
صاحت البومة ال و :
 أي ت تتا البلب ت تتل إن هت ت ُتديل الحمام ت تتة ال يناست ت ُتب ُ  ،ف ت تتإن كنت ت ُتت ترك ت ت ُتت ال ت تتنغم
ّ ُ
املوسيقي الذي ُو ُه ُب ُه ال ُ
تالق لت  ،فمتا عليت إال أن تكمتل الشتواذ التذي
بدأته.
قال البلبل متأهرا:
 أ ب تتي هت ُتديل الحمامتتة ،فالحمامتتة أكبتتر و متتا ويراهتتا ال ميتتع ،ويحب تتا
ال ميع.
ُ
صاحت البومة غاضبة:
ّ ُ
 إذا اذهتتب وقلتتد الغ تراب ،فنعيقت ُته قتتد يناستتب وو تتم الغ تراب أكبتتر متتنو م الحمامة.
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ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
أجهتتد البلبتتل نفستته كثي ترا فتتي تقليتتد الغ تراب ،لكنتته أدر أن النعيتتق صتتعب علتتى
حنجرته الرقيقةُ ،
فعاد إلى البومة وقال لها:
ُ ُ
ُ
البومة الرائعة ،إن الن ُ
يناسب ق ّد ُي الرشيق.
عيق الغليا ال
 أيم اقالت البومة:
 إذا علي بالصرير.ُ
ُ
واستعار صوته ،لكن صرار الليل قال له محذرا:
البلبل إلى صرار الليل
ُمضا
ّ ُ
ُّ
 إن الن تتات هن تتا يبحث تتون ع تتي ف تتي ك ت ّتل مك تتان ،ألن تي أص تتر ً تتوال اللي تتل ف تتالي نأون بنومهم.
ُ
لتتم ُيتتدر البلبتتل طتتورة األمتتر ،وأ ُ ُبتته الصتترير ،ف ترا ُ يزهتتو بصتتوته ال ديتتد
بين الطيور.
ُ
مثله ،لكن شنئا ُح ُ
وكادت ُ
ال دون ذل  ،فقد راقب الن ُ
تات
بالبل أ رى تفعل
مصدر الصرير ،وعرفوا أن بلبال مجنونتا بتدل الصترير بأنغامته العذبتة .فراحتوا
ّ
يطاردونتته فتتي كتتل مكتتان ،ح ت ل تتأ البلبتتل إلتتى عتتش البومتتة فا تبتتأ فيتته وكتتف عتتن
الصرير.
في صبا اليول التالي قالت البومة الحكيمة:
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ُ
البلبل الحزين ،أريد أن أعرف س ب قدوم إلى عشاي ،ملاذا لم تل تأ
 ّأي اإلى رفاق البالبل؟
أجاب البلبل بصوت هادئ ملؤه األ ا :
 ال يريدون رؤي ي ،بل ال يعتبرون ي بلبال مثلهم.همهمهت البومة هم قالت:
 لذا علي أن تعود إلى أنغام وتصلح ما أفسدته.أجاب البلبل:
 ال أريد أن أعود إلى التغريد ،قلت ل إني مللت التغريد ُّوبت أكرهه.
 حسنا ،ا تبئ هنا في هذا العش ،إذا كنت ترى أن التغريد ال يليق ب .وما كادت البومة تكمل كالمها ح هبطت الحمامة الزرقاء و ي تصيح:
 أيم ا البومة ،أيم ا البومة ،هنا أمر عاجل.اقتربت البومة م ا وًلبت م ا التكلم.
 أيم تتا البومتتة ،ج تتاءت ستتيدة ومعه تتا ًفتتل صتتغير ،تق تتول ّإن ًفلهتتا يعتتانيمرضا أ ز األًباء ،وال دواء له سوى سماع أنغال عذبة فتي جتو يستوده
الهدوء.
قالت البومة متحمسة:
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 حستتنا ،ال بتتد أن نستتاعد الطفتتل .وأنتتت أيم تتا الحمامتتة الطيبتتة يمكتتن أنتساعدي الطفل فهديل جميل عذب.
قالت الحمامة:
 ت تتحيح إن هت تتديلي جميت تتل ،لكت تتن ال ميت تتع يتفت تتق علت تتى أن شت تتدو البلبت تتلأعذب.
التفتت البومة إلى البلبل وقالت:
 ألت تتن تست تتاعد الطفت ت ُتل ّأي ت تتا البلبت تتل ،إنت تته مت تتريد ويحتت تتاج ست تتماع أنغام ت تالعذبة.
وستترعان متتا اجتمع تت الطيتتور علتتى أغص تان ت رة كبيتترة .كانتتت األل متتع ًفلهتتا
ُ
يجلسون في ظلها ،وًلبت البومة من ال ميع التزال الهتدوء ،بننمتا تق ّتدل البلب ُتل
ّ
جو يسوده الهدوء.
ليكون على
ر
مقربة من الطفل ،وبدأ يشدو ويشدو ،في ر
شتتعر البلبتتل أنتته يشتتدو للمتترة األولتتى فتتي حياتتته ،كانتتت أنغامتته تختترج كأ تتا أعتتذب
ست ت تتيمفونية عرفهت ت تتا تت ت تتاريخ الطيت ت تتور ،كانت ت تتت األعنت ت تتاق تتمايت ت تتل وتتمت ت تتاوج وتعلت ت تتو
وتنخفد ،بننما كانت عيون الطفل تعلو وتراقب البلبل ال ميل.
تتمر البلبت ت ُتل يشت تتدو ح ت ت وجت ت ُتد الطفت ت ُتل ي ت ت ُ
است ت ّ
د ويت ت تراقص أمت تتال أمت تته ،وبت تتدأ
يضح  ،فامتزجت حكاته مع أنغال البلبل ،فما عرفت الطيور أ ّي متا أعتذب،
ُ
ُ
حكات الطفل.
أنغال البلبل أل
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ُ
البلبل و ي تحضن ًفلها ،وًلبت أن تعود مرارا ح يشفف ًفلها
شكرت األل
تماماّ ،
ولب البلبل ًلب ا ،ووعدها أنه سنشدو لطفلها ح يشفف.
ُ
ّ
وانحنتوا لته إجتالال ،بننمتا اقتربتت منته البومتة وهمستت فتي
صفق ال ميتع للبلبتل
أذنه:
ً
دائما هناك أسرارأودعها الخالق في كل ش يء نملكه.

***
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تحت ظالل البلشون()1
ّ
الدورية مذعورة:
صاحت العصفورة
 النجدة! لقد ت ّدل عشاي ،لقد ا تفت فراخي.هرع تتت إلي تتا بوم تتة ت تتو  ،وراقب تتت آه تتار ال تتدمار الت تتذي ً ت ُ
تال ع ت ّ
تش العصت تتفور.
حاول تتت أن تفه تتم ش تتنئا ،و تتي ت ب تتع أه تتر الق تتش وقش تتور الب تتيد .ه تتم اقترب تتت م تن
العصفورة وقالت متأهرة:
 أيم ا ُالد ّ
ورية ،هوني علي وال تجزشي سأ بر بما حد .
كانت ُ
العصفورة الدوريتة جميلتة تجتذب أنمتار ال ميتع برشتاقم ا ،مقدامتة
تن تتال إ تتاب ال مي تتع بتفاني ت تتا وج تتدها وعملهت تتا ال تتدؤوب ،كانت تتت تع ت ُ
تنش بأمت ت رتان
ُ
وسالل فتي ع ّ
تغير ُبلت ُته فتوق غصتن يتون رتة ت مة ،وكانتت لهتا فتراخ صتغيرة
ر
تش ص ر
ر
ّ
ّ
ُ
تمتتو العتتش با تتة ورقتة .وكانتتت فرا هتتا تتي غايتتة عنشتتها .وكتتان عشتها هتتو أجمتتل
مكان تر ُاه على األرض.

 1البلشون :مجموعة من الطيور ال ي ت بع اللقلقيات ،تتميز بأجسال رشيقة ،وأعناق دقيقة ‘ًويلة ،ورؤوت صغيرة لها منقار قوي مدبب وريش ًويل على
ظهورها .ومال الحزين أحد أنواعها.
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لقد انطلقت اليول منذ إشراقة الشمس كعادت ا؛ تبحث عن الطعتال ،فتنقلتت
ررة إلى رة ،ومن حق رتل إلتى آ ُتر ،ح ت ُمتوت بط تا الصتغير متن ديتدان
من
األرض ُ
وح ّب ا ،وجمعت لصغارها ما ُي ُس ُّد ُر ُم ُقهم ،وعادت مسرعة إلى موً ا.
ُ
ُحطت العصفورة على رة الصتنوبر الضت مةُ ،جالتت بنمرهتا بتين األغصتان
ُ ّ
تس تتللت ب تتين األوراق اإلبري تتة ،كأ ّ تتا تبح تتث ع تتن ش تتايء .لك تتا ع تتادت
امل ش تتابكة،
ُ
تصيح بذعر:
ترفرف في ال ّو و ي
 النجدة! لقد ت ّدل عشاي ،لقد ا تفت فراخي.قالت البومة متأهرة:
ّ
 أيم تتا العص تتفورة ،يب تتدو م تتن أه تتر ال تتدمار أن ص تتقرا كبي تترا حت ت عل تتى ه تتذاالغصن وأكل فرا و ّرب عش .
ُ
تفورة أيام تتا ولي ت ُ
تالي حزين تتة عل تتى ُعش تتها وفرا ه تتا ،لك تتا ق تتررت أال
أمض تتت العص ت
تس سلم للبكاء ،فهو لن يجدي نفعا .كذل نصحم ا البومة ال و قا لة:
 لن تستطيهي العنش في الغابة إذا اس سلمت.قالت العصفورة الحزينة:
 ماذا يمكن ي أن أفعل وقد ت ّدل عشاي وا تفت فراخي؟أجابم ا البومة:
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 إن الحياة لم تلته ،وعلي املحاولة من جديد.ُ
العصفورة ُ
جد ونشال ،لتب ُي ُعشها ُم ُجددا.
وبدأت
تعمل ب ر
وراحتت تجمت ُتع القتتش ُوت ّ
كومتته علتتى غصتتن ت ررة أ تترى ،وتجمت ُتع بننت ُته كمتتا يجمت ُتع
ُ
أمهر البنا ين بين الر ارة ليب ي قصرا بديعا.
ولم تمد إال أيتال قال تل ح ت متوت ُعشتها ال ديتد بتالبيوض الصتغيرة ،وراحتت
تلملم ُ
القش كي تغطي به بيوضها.
وألن ال تتو ح تتار ،فس تتتفقس بيوض تتها س تتريعا ،وس تتتفر بفرا ه تتا ال دي تتدة ،م تتا
علي ا اآلن إال أن تفكر في حمايم م متن كتل عتدو محتمتل .لتذل فقتد توجهتت إلتى
البومة وقالت لها:
 أيم تتا البومتتة ،أنتتا أنتمتتر أن تفقتتس البيتتوض عتتن فراختتي ال ديتتدة ،لك تتيأ شا أن أذوق من نفس الكأت.
اقتربت م ا البومة وهمست في أذ ا:
ّ
 راقبي عش على الدوال ،وال ت تعدي كثيرا عن فرا .ّ
ُهرعت العصفورة ستريعا إلتى عشتها ،ومتا أن اقتربتت منته ح ت رأت ًتا را ت ما
ُّ
ُ ّ ّ
ُ
ويكسر بيوضها.
ويحطم عشها
يح على ال رة؛
ّ
حلقت العصفورة املسكينة و ي تصيح بذعر:
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 النجدة! النجدة!كانتتت الطيتتور تراقتتب متتن بعيتتد وال تتتدري متتاذا تفعتتل .لتتم يكتتن هنتتا متتن يتتود
ّ
ّ
مشتاركة العصتفورة فتي ّ
همهتا ،كتل ًتا رر كتان يخشتا علتى عشته ،لتذا فقتد حلقتت
ُ
تفورة ً تتويال ،وص تتاحت كثيتترا دون أن ي تتدنو م تتا أحتتد .فوقع تتت عل تتى ع ت ّ
تش
العصت
البومة وراحت تبكي أمامها.
ّ
نصحم ا البومة أال تب ي عشها على األغصان العالية.
فكرت العصفورة باألمر ،هم قالت للبومة:
 -إن على حق ،سوف أب ي عشاي عند جذع

رة السرو الكبيرة.

تركتتت العصتتفورة أغصتتان الصتتنوبر ،وراحتتت تب تتي عشتتها عنتتد جتتذع ت رة
الستترو الض ت مة .لتتن تستتتطيع العقبتتان والصتتقور رؤيتتة عشتتها ،ستتتكون بأمتتان
تحت أغصان السرو الكثيفة ،وفي ظاللها.
قالت للبومة و ي ّ
تحس بمزيد من األمان:
 لقد بننت عشاي في مكان آمن ،وموته بالبيوض ال ي ستفقس قريبتا أيم تاالبومة.
أجابم ا البومة:
 أنا سعيدة ألن ال تيأسين ،ودا ما تحاولين من جديد.51

لك تتن العص تتفورة املس تتكينة م تتا إن ع تتادت إل تتى عش تتها ح ت ت وج تتدت الثع تتابين ق تتد
التفت حول عشها و ي تلم م بيوضها وتبعبر عشها.
تش آم تتن ،تس تتللت ب تتين
حاول تتت العص تتفورة م ترارا وتك ترارا أن ت تتنفح ف تتي بن تتاء ع ت ر
أكدات الص ور ،وبين جتذوع األ ت ار ،وفتي الكهتوف وعلتى قمتم ال بتال .لك تا
كانت دا ما تواجه عدوا أقوى م ا.
رفرفت حا رة ،وكادت تس سلم لليأت.
مضت إلى البومة الحكيمة ،وراحت تبكي بين يدي ا.
قالت لها البومة بحزل:
 ال تيأ اي أيم ا العصفورة ،علي املحاولة من جديد.ُ
ارت العص تتفورة ص تتديقم ا الحمام تتة الزرق ت ُتاء ،وم تترت عل تتى البلبل تتة الذهبي تتة،
وحط تتت عن تتد ال تتحارير ،تحك تتي له تتم قص تتم ا وتس ش تتيرهم ف تتي أمره تتا ،لك تتن دون
جدوى.
ّ
ه تتم ت تتذكرت الهده تتد ال تتذكي ،فتوجه تتت إلي تته ف تتي الح تتال ،وعن تتدما حطت تت عن تتده
وجدت عددا من عصافير الدوري ال ي تشب ها ،كانت العصتافير تشتكو للهدهتد
كثير من الدموع.
ذات األمر مع ر
كانت إحدى العصافير تقول للهدهد:
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 كاد صقر غاضب يفترس ي بعد أن الم م جميع فراخي.صاحت عصفورة أ رى:
باشق له براهن ًويلة.
 وأنا أيضا نجوت بأ وبة من رقال الهدهد متأسفا:
 ال أدري كي تتف يمك تتن مواجه تتة ه تتذه الطي تتور الشرس تتة ،لك تتي س تتأفعل م تتابوسهي ملساعدتكم أيم ا العصافير ال ميلة.
ب تتزغ ف تتي قل تتوب العص تتافير وم ت ُ
تيد أم ت رتل فاقترب تتت أكب تتر م تتن الهده تتد ،بننم تتا رف تتع
الهدهد رأسه وحر عرفه وهو يقول:
 ال بد أن هنا عصافير أ رى تعاني نفس األمر.واحد:
أجابت العصافير
ر
بصوت ر
 نعم ،ال بد أن العصافير جميعها تعاني ّشر هذه الطيور.
ّ
ُ
الهدهد قليال ،هم قال:
فك ُر
 هيا بنا نمضاي إلى مال الحزين ونس شيره في األمر.انطلق تتت العص تتافير برفق تتة الهده تتد إل تتى مال ت الح تتزين ال تتذي ك تتان يتج تتول ق تترب
البحيرة.
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كان الهدهد متأكدا أن مالت الحتزين لديته الحتل ،لتذل فقتد را يق ّ
تص
مش تتكلة العص تتافير وكأ تتا مش تتكلته ال ص تتية ،ومال ت الح تتزين يس تتتمع ب تتدوء
وي ز رأسه بمنقاره الطويل ،ويرنو إلى العصافير الحزينة.
وملتتا انت ت الهدهتتد متتن كالمتته التفتتت مالت الحتتزين إلتتى البحيتترة ونتتادى مجموعتتة
متتن ًيتتور البلشتتون ستتوداء اللتتون ،وستترعان متتا تجمعتتت ّ
والتف تت حتتول بعضتتها
البعد .حينذا ًلب مال الحزين من ال ميع التوجه إلى ال رة األل.
حلقتتت ًيتتور البلشتتون فتتي ستترب واحتتد ت بعهتتا العصتتافير برفقتتة الهدهتتد ،ح ت
ّ
مة ال تبعد كثيرا عن البحيرة.
ررة
حطت جميعها على
ر
قال مال الحزين للعصافير:
 -اآلن أنمروا إلى األعشا املوجودة على أغصان هذه ال

رة.

تلفتتتت العصتتافير حولهتتا لتجتتد الكثيتتر متتن األعشتتا الكبيتترة املتجتتاورة دون أن
تفهم ُ
قصد مال الحزين.
رفع مال الحزين رأسه مخاًبا ال ميع:
 إنن تتا جميع تتا نع تتنش هن تتا عل تتى ه تتذه ال ت رة كأس ت رترة واح تتدة ،نح تتن ًي تتورالبلشت تتون ،أعشاشت تتنا متجت تتاورة ،نحمت تتي بعضت تتنا الت تتبعد ،ونتكت تتاتف مت تتع
بعضنا البعد ،نمضاي في الصبا البتاكر إلتى البحيترة لصتيد الضتفادع،
ُّ
ُ
نتقاس تتم م تتا نص تتطاده فيم تتا بيلن تتا .وحينم تتا تج تتف املي تتاه نط تتأً رؤوس تتنا
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ونلتم ت تتر املط ت تتر ،دون أن نفك ت تتر بمغ ت تتادرة أعشاش ت تتنا .ن تع ت تتد أمي ت تتاال ع ت تتن
عشنا ،لكننا نعود في ال اية.
قالت العصفورة الدورية متأهرة:
ّ
ّ
تش آمتتن .مثلتتي
ت
ع
تاء
ت
ن
لب
تة
ت
ق
ًري
تن
ت
ع
تث
ت
ح
أب
تا
ت
ن
وأ
ا،
ا
ر
ت
م
ي
تا
ت
ش
ع
توا
ت
م
حط
 لقتتدر
ر
مثل جميع هذه العصافير .وأشارت العصفورة إلى رفيقات ا.
أكمل مال الحزين قا ال:
 نحن البلشون األستود ال نتحتر إال فتي سترب ،نمضتاي معتا للصتيد ونعتودمعا ،وكما ترون ،نب ي أعشاشنا على رة واحدة.
اقترب الهدهد من العصفورة الدورية وهو ي ُّز عرفه املميز ،وقال لها:
 أيم ا الدورية ،لقد أ ُشدكم مال الحزين إلى الحل.
ر
ّ
الدورية إلى رفيقات ا وقالت:
التفتت العصفورة
ُ
 اس تتمعوني جي تتدا ،ال ي ت ُتار أمامن تتا س تتوى التك تتاتف ،س تتوف نخب تتر جمي تتعالعص تتافير أن تجتم تتع ف تتي ت ت رة واح تتدة ،لنب تتي أعشاش تتنا تح تتت ظ تتالل
أعشا البلشون.
ونعيش مثلها ً
تماما.
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ُ
شتاء القلوب الدافئة
ُ
فاًمة ال ميلة ّ
ألمها ال و :
قالت
الح ُط ُب يا أمي ،أنا ال أقوى على ُ
نجمع ُ
يجب أن ُ
ُ
برد الشتاء.
النافذة إلى ال ارجُ ،
األل صامتة ،نمرت من ّ
ظلت ُّ
كان النتات حقتا ينطلقتون إلتى
ُ
الحطب للشتاء القارت.
ال بل ليجمعوا
ُ
قالت فاًمة من جديد:
 في العال املاضاي لم نجمع كفاي نا من الحطب ،فعانننا من البرد كثيرا.عبر ّ
تنمر ُ
قالت األل و ي التزال ُ
النافذة:
أعنش ح ت الشتتتاء؟ أال تت ُ
تال لت يتتا ّ
 ُومتن قت ُبلي تتي ّإن تتي ست ُ
ترين إلتتى حتتالي؟ إن
املرض ُّ
يشتد علي يوما بعد يول.
قالت فاًمة:
ُ
دوال العافية يا أمي ،وأنا ماذا سيحصل لي؟
 أتم لقالت ال و :
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ّ
 أن ت تتت ي ت تتا ّبلي ت تتي ال شت ت ت أنت ت ته ست ت تنتقدل أح ت ت ُتد ش ت تتباب القري ت تتة ل طبتت ت ت ،
ُ
ّ
ويتزوج قبل الشتاء ،لذا فال حاجة لنا إلى جمع الحطب.
حكت فاًمة وقالت:
 و ذا لم يحصل شايء من ذل يا أمي؟أجابت األل ،وقد بدا علي ا الغضب:
ُ
تفاءلي بال ير ،وال تكوني م شا مة.
ر ّدت فاًمة:
ُ
نحسب ّ
لكل ًارئ.
 أجل يا أمي ،لكن البد أن نخط وبحزل و ي تقول:
قطعت األل حوارها مع ابنم ا ر
 دعي ي أرتا قليال ،وال تكبري ّعلي الهمول.
 كما تشا ين يا ّأماه.لكتتن فاًمتتة قت ّتررت أن تقتتول بخطت رتة جميلتتة؛ أل ّ تتا قالتتت فتتي نفستتها( :ال أحتتد
ُ
يعلتتم متتاذا ستتيحد فتتي املستتتقبل ،لكتتن يمكتتن أن نخط ت لتته) ،إ ّ تتا تحتتب ّأمهتتا
ّ
تأمر
كثيتترا ،وتتم ت أن تتمتتتع مثلهتتا ب تتذا القتتدر متتن التفتتاؤل ،لكتتن علي تتا القيتتال بت ر
ما.
ُ
وبدأت تخرج في ّ
كل صبا ر ُلت ّنفذ طم ا.
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ُ
لقتتد كان تت تتوجتته متتع رفيقات تتا إلتتى ال بتتل لتجمتتع الحطت ُتب متتثل ُهن .و بتتأت هتتذا
الست ّر عن أمها كي تفاجئ ا حين يشتد البرد.
ّ
كومت فاًمة ما جمعتته متن الحطتب فتي اويتة التدار بعيتدا عتن أنمتار أمهتا .وفتي
ُ
أحد األيال ابتعدت فاًمة مع رفيقات ا كثيترا بحثتا عتن الحطتب ح ت اقتتربن متن
البلتتدة امل تتاورة ،وبننمتتا كت ّتن تبحتتبن عتتن الحطتتب متتر بتتالقرب م ت ن شتتاب ًويتتل
ُ
يقود قطيعا من الغنم األبيد.
قال الشاب:
ُ
قريب فيه كثير من الحطب ال ّيد.
 سوف أدلكن على رمكان ر
قالت فاًمة:
ُّ
تحب مساعدة اآل رين.
 شكرا ل أي ا الشاب الطيب ألنومتترت األيتتال بستترعة كعادت تتا ،وبتتدأت اللقتتالق تتجمتتع فتتي الستتماء وتت ّ
تودع
ّ
النتات بعتتروض جميلتتة .وحملتتت الريتتا ُ معهتتا لستتعات البتترد ،واشت ُتتم النت ُ
تات مت ُن
ر
ُ
الغيول الصاعدة في األفق الغربي را حة املطر.
قالت فاًمة ّ
ألمها:
 أرأيت يا أماه ،ها هو الشتاء يطرق أبوابنا ،ولم يحصل شايء مما قلت.قالت ال و و ي تقاول شعو ُر البرد:
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ّ
 ستكون كارهة يا ّبلي ي إذا لم يحصل ما توقعناه.
ُ
كنت أدر ُ هذا يا أمي.
ًأًأت األل وقالت بحزن:
األمرين ،سوف ُ
 بل سيحصل ُأحد ُ
أموت من البرد.
قالت فاًمة:
 أًال هللا عمر يا أمي.قالت األل وكأ ا اك شفت حال للمشكلة:
 سنطوف علتى جيراننتا ونطلتب مت م املستاعدة ،و ذا ُمن ُح ُنتا ك ُّتل ج رتار قلتيال
سنتكول لدينا ما ُّ
ّ
يسد حاجتنا.
من الحطب
 لكن يا أمي ،جيراننا تعبوا كثيرا في جمع الحطب.قالت األل مستاءة:
 ماذا نفعل إذا؟ أنموت من البرد؟اب سمت فاًمة وقالت:
 ال يا أمي ،علي أن تثقي بصغيرت  ،فاألبناء أيضا ّيحسون باملسؤولية.
ُف ُغ ُرت ُّ
األل فاها وقالت بدهشة:
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 ماذا تخبئين يا فاًمة؟ هنا مفاجأة سارة ل يا أماه.ُ
الحطب امل بأ ،و تي تمتلت ستعادة وحيويتة ،إذ إ تا
رجت فاًمة لتحضر
س ت نقذ أمهتتا متتن ورًتتة كبيتترة .لك ّ تتا حتتين اقتربتتت متتن التتركن التتذي بتتأت فيتته
الحطب تفاجأت أن ّ
كل الحطب امل زون قد ُسترق ،ولتم يتتر اللصتو ستوى
عيدان رفيعة ال تنفع في شايء.
ر
د لت فاًمة إلى الكوخ و ي تبكي.
قالت األل:
 ماذا أصاب يا فاًمة؟ أين املفاجأة؟قالت فاًمة و ي تبكي:
 لقد ُسرق ُّكل الحطب الذي جمع ُته.
قالت األل في دهشة:
 حقا إ ا مفاجأة ،وم جمعت الحطب؟ُ
حك تتت فاًمت تتة ألمه تتا كيت تتف كانت تتت تخ تترج م تتع رفيقات ت تتا إل تتى جمت تتع الحط تتب،
وراحتتت ُّأمهتتا تلومهتتا و تتي تتترتعش متتن البتترد الشتتديد ،هتتم رمتتت بنفستتها فتتي حضتتن
أمها و ي تبكي وتقول:
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 ال أحد يعلم ماذا سيحد في املستقبل.ُ
النات بمتا جمعتوا
وحل الشتاء مثقال باملطر والثلج والبرد القارت .وفر
م تتن الحط تتب ،وراح تتوا يوق تتدون الن تتار ويجلس تتون حوله تتا ،وف تتر األًف تتال ب تتدفء
النار وهم يستمتعون بالحكايات ال ميلة ،وي بون باملثل الذي يسمعونه كتل
ليلة (النار فاكهة الشتاء).
كانتتت فاًمتتة تستتهى ل متتع حطتتب م تن هنتتا وهن تا كتتي تحمتتي ّأمهتتا ال تتو متتن
قسوة الشتاء ،لكن اليأت بدأ ي سلل إلى قلب ا .ال بد أن تفعل شنئا.
وذات ص تتبا رج تتت فاًم تتة ب تترغم الب تترد الق تتارت ّ
وتوجه تتت إل تتى ال ب تتل،
دل عليتته ذل ت الشتتاب ّ
وتتتذكرت ذل ت املكتتان التتذي ّ
الطي تب وراحتتت تجمتتع بقايتتا
الحطب .نعم لم يكن هنا كمية كافية ،لذل قررت العودة يائسة.
عنتتدما بتتدأت تغتتادر املكتتان شتتعرت أن هن تتا متتن يراقب تتا ويالحقهتتا .لتتذل فقتتد
أسرعت طوات ا نحو القرية.
قالت ألمها و ي تضع الحطب أمامها:
 لتتن أعتتود إلتتى ال بتتل وحتتدي يتتا أمتتي ،فتتت كثيتترا ،شتتعرت أن هنتتا م تتنيالحق ي.
ضمم ا ال و و ي تحاول أن تدفئ ا:
 ال تعودي البتة ،أال ترين إلى جسم املتجمد.61

أجابم ا فاًمة مرتعشة:
 لتتم أعبتتأ بتتالبرد يتتا أمتتي ،لك تتي ارتعبتتت لتتدى ستتماع صتتوت لفتتي ،وشتتعرتأن أحدا ما يالحق ي.
قالت أمها وقد توسعت عيناها:
 حذار يا فاًمة أن تذهبي إلى هنا هانية.كانت كمية الحطتب كافيتة ليتول أو يتومين علتى األكبتر ،لتذل فقتد كانتت فاًمتة
متتترددة كثيتترا ،ه تتل تتج ترأ وتع تتود ل متتع الحط تتب؟ ستتتذهب إل تتى ال بتتل وح تتدها،
فرفيقات ا لستن بحاجتة لتذل  .أل تس ستلم ل وفهتا ،وتقعتد إلتى جانتب أمهتا ال تي
بدأت تسعل.
نام تتت فاًم تتة ف تتي حض تتن أمه تتا و تتي ل تتم تتخ تتذ قراره تتا ،وب تتدأت تحل تتم بك تتالل أمه تتا
املتفا لة.
وف تتي الص تتبا است ت يقمت عل تتى ًرق تتات الب تتاب ،ض تتت م تتن الفت ترا لت تترى م تتن
الطارق ،بننما كانت أمها تسعل بشدة.
وستترعان متتا فتحتتت فاًم تتة البتتاب لتجتتد أمامهتتا مفاج تتأة لتتم تخطتتر ببالهتتا علتتى
اإلًالق.
صاحت ال و و ي تنمر إلى الضيف:

62

 من أنت أي ا الشاب؟قالت فاًمة:
ّ
 إنتته شتتاب ًيتتب متتن البلتتدة امل تتاورة ،دلنتتا علتتى مكتتان الحطتتب حتتين كنتتانخرج ل معه.
كت تان الشتتاب الطيتتب يحمتتل كنستتا كبيتترا متتن الحطتتب ،وضتتعه عنتتد البتتاب ،وهتتو
يقول:
تايء ذي ب تتال،
 لق تتد وج تتدت البارح تتة تجمع تتين الحط تتب ،ول تتم تمف تتري بش ت رراقبت ت م تتن بعي تتد ،علم تتت أن ت بحاج تتة للمزي تتد ،ول تتم يع تتد ف تتي ال ب تتل م تتا
يكفت تتي .فأحضت ت ُ
ترت ل ت ت كنست تتا كبيت تترا ،ست تتيكفيكما لعت تتدة أيت تتال ،ال تيأ ت تتاي
سوف أجلب لكم ما تحتاجونه ًوال فصل الشتاء.
انفرج تتت أس تتار ُير فاًم تتة ،وراح تتت تش تتكر الش تتاب اللطي تتف ،وتث تتي علي تته ّ
حب تته
لل ير.
ّ
لكن الشاب كان يخط ألمر آ ر.
لقد عاد بعد أسبوع وفي يده كنس آ ر ،لكنه كان برفقة أمه.
قالت أمه:
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 ّإن ولتتدي كتتان يبحتتث دا متتا عتتن فتتتاة تتحمتتل املستتؤولية ،وتعتترف كيتتفتتصرف في أحل المروف.
قالت فاًمة:
 لك ي لن أتر أمي وحيدة.قال الشاب مب سما:
 إذا بإمكا ا أن ترافق وتعنش معنا ،فلدينا الكثير من الحطب.قالت ال و :
 ومن يدري يا ب ّي ،فقد أموت قبل أن أصل إلى البلدة امل اورة.قالت فاًمة و ي تب سم :ال أحد يعلم......
قاًعم ا ال و  :ماذا سيحد في املستقبل؟
حكت فاًمة ،وأمسكت بيد أمها وقالت:
 سأظل أحسب حسابا لكل ًارئ ،وأ ط لومور وال أنتمر املفاجآت.***
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ّ
السباق الذي غير وجه العيد
فتتي ص ت يحة العيتتد اس ت يقا حتتا ل مكتئبتتا غيتتر كت ّتل أًفتتال ال تتي؛ ألن أبت ُتاه
جزمتتته ال تتي تركهتتا فتتي ُ
لتتم يشتتتر لتته ستتوى جزمتتة رقت ُتاء ًويلتتة الستتاق تشتتبه ُ
فنتتاء
ر
ّ
توت مح تتتم .لق تتد أل تتح عل تتى أبي تته أن يش تتتري ل تته
ال تتدار ي تتول ه تترب ال مي تتع م تتن م ت ر
قميصا وسرواال ،لكن أباه لم يكن يمل نقودا كافية.
ك ت تتان جمي ت تتع أًف ت تتال ال ت تتي ق ت تتد ُ
رج ت توا يبحث ت تتون ع ت تتن امل ت تتر  ،ويس ت تتابقون
ّ
العصت ُ
تافير فتتي التغريتتد ،وي شتتوقون إلتتى األراجتتيح ال تتي تحلتتق ب تتم فتتي ال تتو كطيتتو رر
ّ
جميلت رتة تعلمتتت ّلتوهتتا فتتن الطيتران ،وي بتتاهون بمالبستتهم ال ديتتدة ي بتتاهون ب تتا.
ويطوفون على البيوت يلتقطون م ا حلوى العيد قب ُتل أن تنفتد ،فالعي ُتد أجم ُتل
شايء يلتمره األًفال ،يخبئون نقودهم لنشتروا ب ا ما يحلو لهم هتذا اليتول .وال
شايء يقف في وجه إصرارهم على الفرحة.
تعر حتتا ل بالو تتل وهتتو يتتذهب إلتتى ستتاحة ال تتي ليلقتتف أصت ُ
شت ُ
تدقاءه التتذين
تجمعوا فتي ّ
الستاحة مبتا تين بعتودة العيتد ،ويتزاحمتون علتى األراجتيح واأللعتاب
األ رى.
ّ
ُ
ّ
كت ُتان فتتي يتتد كتتل ًفت رتل قطعتتة حلتتوى يتلتتذذ ب تتا ،وهتتو يلتمتتر دوره فتتي اللعبتتة.
جت ُ
تال ح تتا ل بنم تتره ب تتين أص تتدقا ه ال تتذين يل س تتون هي تتاب العي تتد ،ك تتم ه تتو جمي تتل
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قمت ُ
تيص ستتامر! أحمتتد أيضتتا يلت س بنطتتاال وقميصتتا جميلتتين ،رامتتا تبتتدو حريصتتة
على فستا ا املزركش .جان ومراد وبنار يحملون ألعابا رائعة.
ُ
شتتعر حتتا ل أنتته غريتتب بتتين أصتتدقا ه ،وال يستتتطيع أن يشتتاركهم فرحتتة العيتتد؛
ّ
ُ
لذل ّ
قرر أن يعود إلى البنت بعد أن تبللت عيونه ببعد الدموع.
دت ُيد ُه في جيبه باحثا عن شايء ما ،كان ُاله ُّ
يدت في جيبه نقودا تكفيته
ر
ُ
هالهتتة أيتتال ،ال أهت ُتر اليتتول لنقتتود التته ،وال ح ت ل التته .الحتتت لتته بستتمة صتتديقه
عامر يناديه من بعيد:
 هيا يا حا ل سنلعب كرة القدل مع فريق الحارة امل اورة.ل تتو كت تتان ع تتامر هن تتا لكان تتا س تتيكتفيان بلع تتب الك تترة وال حاج تتة لهمت تا للنق تتود ،وال
ملشاركة األوالد الذين لدي م نقود.
أ تترج ح تتا ل ي ت ُ
تده م تن جيب تته ،وه تتو ي ت ُّتم ب تتالركد نح تتو بنت تته .لكن تته س تتمع فتتي تل ت
األهناء صرا ا:
 ال تدعوا حا ما ي رب.التفت إلى الوراء ُ
ُ
ليجد ال ميع يركد نحوه وهم يصيحون:
 -توقف يا حا ل.
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ّ
تجم ُد حا ل في مكانه وش ُتعر بتال وف والحاجتة إلتى الهترب ،سنستألونه أيتن
الثياب ال ديدة ،سنسألونه كم لديه من النقود لنشتري ب ا األلعابّ ،
وأي نتوع
من الحلوى اشتراها له أبوه.
سي رب في هذه اللحمة قبل أن يصلوا إليه.
كانت راما تصيح من لفه:
ُ
تعال يا حا ل ،ال تذهب.
مراد يدندن بالتركية (كنا جميعا بانتمار )
ُ
مالبست تته ال ديت تتدة
التفت تتت إلت تتي م حت تتا ل ب ت ت رتل شت تتديد ،إ ّ ت تتم يلتمرونت تته ليت تتروا
وألعابه ،ويسمعوا منه عن أصناف الحلوى ال ي اشتراها أبوه.
اقترب منه سامر وهو يقول:
 أهال ب يا صديقنا حا ل ،كل عال وأنت بخير.عال وأنت بخير يا حا ل).
ر ّدد اآل رون
ر
بصوت واحد (كل ر
ر ّد علي م بصوت مرتعش :وأنتم بخير يا أصدقائي.
ّ
دت يتده متن جديتد إلتى أعمتتاق جيبته بننمتا كتان جتان ي تتتز كأنته يترقص متن شتتدة
الحمات ،ويصيح بصوته الحاد:
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 إننا نلتمر ُ لنبدأ اللعبة .هيا لقد تأ رنا.قالت راما أيضا :إ ّ ا لعبة جميلة ومفعمة بالحمات ،كم أتم الفو .
ر ّد حا ل :ماذا سنلعب؟
وقف أحمد أمامه وبدأ بشر قواعد اللعبة متحمسا:
 اللعبة ي سباق ال ري للوصول إلى حقيبة الهدايا.صا ُ حا ل بدهشة :حقيبة هدايا!
 نعم لقد مونا هذه الحقيبة بالهدايا ال ميلة.قالت بنار :يوجد في الحقيبة قميص أحمر له أ رار ذهبية رائعة.
أضاف أحمد :وسروال أسود جميل.
وأكمل جان :وقطار صغير يسير وحده ويصدر صوتا عاليا.
وبعت تتد فتت تترة صت تتمت قصت تتيرة است تتتدركت رامت تتا قا لت تتة :وهنت تتا بعت تتد النقت تتود ف ت تتي
الحقيبة.
صا أحمد:
ّ
 ستتوف نعلتتق الحقيب تتة علتتى تل ت ال ت رة ون س تتابق جريتتا م تتن عنتتد بن تتتمراد باتجاه الحقيبة.
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قالت بنار :والفا ز هو من ُ
يصل إلى الحقيبة أوال.
صا جانّ :
هيا ُّأي ا األصدقاء فل ُنبدأ اللعب.
ّ
ترد ُد حا ل قليال ،هم قال:
ّ
ُ
اللعب معكم ألني لم أضع شنئا في الحقيبة.
 أنا ال أستطيعقالت راما:
 ال داشت تتي لت تتذل فقت تتد امت تتتوت الحقيبت تتة .فهنت تتا مت تتن وضت تتع في ت تتا نقت تتوداوسرواال ،وقميصا وقطارا .وذل يكفي يا حا ل ،ال داشي لشايء آ ر.
صا جان الذي امتو حماسا :هيا ال تضيعوا الوقت.
قالت بنار :أنا سوف أفو بالتأكيد.
تد ل أحمد على الفور :بل أنا سأفو  ،أنا أنطلق كالبرق ،وسترون.
تذكر حتا ل القطتار األحمتر الصتغير التذي رآه فتي مختزن األلعتاب ،وحلتم فتي
تالد أ تترى .وفتتي صتتبا اليتتول
مستتاء ذلت اليتتول أنتته يستتافر بالقطتتار الستتريع إلتتى بت ر
التالي هرب مع عا لته نحو الشمال ،كانت القذا ف تالحقهم .كم تم وقم ا لو
يملت ت قط تتارا س تتريعا .كت تتان ذلت ت الي تتول آ تتر ي تتول التق تتف في تته بص تتديقه ع تتامر،
وبخاله ،وبكل أصدقا ه هنا  .تر في ذل اليول هيابه ال ميلتة ،لتم يكتن لديته
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م سع من الوقت كي يجمع أغراضه ،ح بطاقة التقدير ال ي حصتل علي تا متن
املدرسة لتميزه ،لم يستطع أن يجلب ا معه.
صا مراد :أريد أن أبدأ في الحال كي تروا كيف أنطلق كالسهم.
ّ
مد أحمد يديه جانبا ح يتأكد من تساوي ال ميع عند نقطة البدء ،هتم صتا
في م:
 هيا استعدوا سوف نبدأ السباق.اس ت تتتعد ال مي ت تتع لالنط ت تتالق ،آ ت تتذين كمي ت تتة كبي ت تترة م ت تتن اله ت تتواء إل ت تتى ص ت تتدورهم،
وتحمس حا ل للسباق.
صا ُ أحمد بصوت قويّ :
هيا..............
تدقاء يستتابقون التتريح ،وانطلت ُتق حتتا ل كالستتهم ،ورا ُ يت ُ
انطلت ُتق األصت ُ
تركد
بك ت ّتل م تتا أوت ت ُتي م تتن ق تتوة ،يري ت ُتد أن يص ت ُتل إل تتى الحقيب تتة قب تتل ال مي تتع لتتحق تتق ك ت ّتل
أمنياتتته ،كت تان يت ُ
تركد فتتي شتتوارع مديلتتته بستترعة ،وفتتا أكبتتر متتن متترة علتتى رفاقتته
ّ
بستتباق ال تتري التتذي كتتانوا ينممونتته عشتتوا يا فيمتتا بي ت م ،تتتذكر أنته لتتم ُيفتز فتتي
آ ر سباق حيث تعبر ببقايا قذيفة ووقع أرضا .فا يومها صديقه عامر.
ركد بكل قوته ،كما كان يركد في ذل اليول الذي هرب فيه من القذا ف.
قال جان وهو ينمر إلى حا ل:
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-

أنا سأفو بالحقيبة.

قالت راما :بل أنا سأربح الهدايا.
قالت بنار :بل أنا.
كانتتت ال ت رة تقتتترب م تتن حتتا ل ،والحقيب تتة م تتع الحلتتم تكب تتر شتتنئا فش تتنئا ،وف تتي
لحمة صار ينطلق كالسهم ويجتا جان بمقدار طوة.
استمر بذات العزل يركد كالبرق نحو ال
ُ
يكاد يصطدل بال

رةُ .
حلم ُه قريب جدا.

رة ،حقيبة الهدايا في متناول يده.

صا ال ميع بسرور:
 لقد ر ُبح حا ل ...لقد ر ُبح حا ل.صفق ال ميع لصديقهم الفا ز.
صا سامر:
 إن تستحق كل الهدايا ال ي في الحقيبة.قالت راما:
 هيا اذهب إلى البنت وال س هذه الثياب ال ي فزت ب اُ ،وعد إلينتا لنكمتل
اللعب.
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قالت بنار:
 علينا أيضا أن نشتري الحلوى ،ه ّيا يا حا ل نحن بانتمار .ُ
عاد حا ل بالهدايا إلى البنت مسترورا ،فهتو ستيل ُ
س هيابتا جديتدة مثتل أصتدقا ه
ويأكل الحلوى ،ويلعب باألراجيح ،ويفر بالعيد.
ُ
كان أصدقاؤه يلتمرونه كي يروا مالبسه ال ديدة ويفرحوا بنجا

***
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طم م.

