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 :المقدمة
 
 

الثعلب في األدب العربي وفي اآلداب األخرى، رمٌز 
للخدددداا والة لدددش والد ، وقدددد لكدددب عمددد  اللث رون من 
األدبدء  وظهرروا مردءركد  في الخدداا والمراوودش، ول   
 مجح في الوصدددددددود هلب بدددفدد  ب دددددددبددب و لددش ظو جرددد 

 .خصوم ، ول     شد ظمءم فطمش وامكبءه خصوم 
ومرمددء لددءمددا الثعددءلددب مددءبرد في كمر ر خددداعرددء -

( في مرء ش وا دددددددكد ءد خصدددددددومرء هع ظمرء  ظ  الثعءلب
المطء  وصدددددددلا جلودبء هلب المدبدش، فان ةبد الخداا 
قصددد ر، ة ر  دددرعءن مء  ملشددد  المخءدا ظمءم اآلخر ن 

 ..و بقب خءئبءً خء راً مجكمع 
لقدد طدءلعمدء في مرةلدش اعبكددائ دش قصددددددددش الةمدءمدش -

والثعلب ومءلك الةز ن، وقد كأثرمء برء مةن األط ءد في 



- 9 - 

مرء كرء ال ددددل بش و ر المكوقعش ة مرء كأثراً بءلدءً وخءصددددش ب
 .بءلم بش لمء

ولءما كعل قءكمء في الص  ةود القصش ج دد وذل ش، -
ة ددر وق مددء بجددءمددب الةمددءمددش ومددءلددك الةز ن وكددألممددء 
لمصددددددد ر رمء، ووجرمء لوممء لللءكب علب مرء كرء، ة ر 
ظكذلر بعض الةواراا الكي جرا في الصدددد  في ظعقءب 

الطالب لرء في مء  مطءلعش القصدددددددش وقرا كرء وممءقشدددددددش
 :ب مرم، ظومع معلممء الجل د

هذا لددءن الثعلددب قددد مجح في خددداا الةمددءمددش فال "-1
 جوز ظن  مجح في خدددداا مدددءلدددك الةز ن وبو 
المءصدددح لرء، فقد جعد اللءكب الةمءمش ومءصدددةرء 

 ."مد ل ن جداً 
وقددءد رخر" ذهذا لددءن الثعلددب قددد مجح في الخددداا -2

 ."مّرد الثءم شمّرد فال  جوز ظن  مجح في ال
وقءد رخر" ذل     ددمح اللءكب لعمصددر الشددّر ظن -3

 ." مجح ةكب المرء ش في بذه القصش
وقددءد رخر" ذهّن الةمددءمددش كع   ب ن األشدددددددجددءر -4

 ."وكعر  من   كط ع الك لق ومن ع   كط ع
وجرا ةواراا لث رد للرددددء كدددددور ةود بددددذا -

، المةور..، وللّرء ظ دددد  لمصدددد ر الةمءمش ومءلك الةز ن
ب ددددددبب مرء ش القصددددددش، وةل لا القصددددددش لوالدكي، وة ن 

 !امكر ا ممرء، قلا" بد بذا  جوز؟
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لءموا - با ضددددددددءةلش" ذألن خصدددددددوم الثعلب  جء وظ
مد ل ن، واألذل ء  وةدبم   دددددددكط عون الكشدددددددء  الة لش 

 ."والخداا
وةل ا القصدددددددش لوالد ، وقلا ل " بذا و ر مملن، 

  ةكب لمددءذا  دددددددمح اللددءكددب ظن  مجح الثعلددب في خددداعدد
 !المرء ش؟

كب، جعدد الثعلدب  بء اللدء لد" ذبلدذا ظراد جءب الوا وظ
بطالً ممكصددددراً ةكب المرء ش، ولءن من األفضددددد ظن  جعد 
المخءدا فءشددددالً في المرء ش وهعطءئ  در ددددءً قء دددد ءً ل دددددددددد  

 ."وألمثءل 
قد شدددددددعرمء مةن األط ءد في ة مرء بءعةبءط بعد - ل

ظن  -وظمء ط د –قرا د القصش، ورةا ظفّلر بصورد جد ّش 
ظضدددع مرء ش مالئمش للثعلب المءلر في القصدددش، ظن ظلشددد  
خداع  وظضددددع ظمءم  العراق د، وظجعل  فءشددددالً وم ددددخرد 

 .ظمءم اآلخر ن

 
وممْا في وجدامي بذه ال لرد ممذ الصددددددددر، فلرد -

قد  فاذا لءن  رء،  لب وجم ع ة ل عء اللشددددددد  عن خداا الث
مّرك ن، فال بّد ا دددكدد الةمءمش والدجءجش واألرمب مّرد ظو 

في المرء ش من ظن  ملشدددد  و  شددددد، بد  جب ظن  ملشدددد  
 .الِخداا

هذ كرلا  -قصددص عن ثعلب–وبلذا ولد بذا اللكءب 
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ف   الةمءمش والدجءجش واألرمب واللمءر  والعصددددددد ور 
وو ربمء من الة وامءا والط ور كلكشدددددد  خداا الثعءلب 

مرء وظ ددددءل برء، وك ددددخر ممرء ف هرر المخءدا المةكءد ظمء
 .ضع  ءً فءشالً، مع األخذ بمهر اععكبءر اعمكبءه والةذر

وبءعكبءر  مدر دددددءً م دام ءً فكرد طو لش في الكدر   -
فقد لم دددددا بم  دددددي كأث ر القصدددددش في م و  الطالب في 
در  المطءلعش واعمشددددء ، وكلر رم هلب  ددددمءعرء والكعل ق 

 ..عل رء
ر هممء م دددكط ع بوا دددطش القصدددش ظن مدذ  الط د بأفلء

 ..وظبدا  لث رد.. ألمرء كك رب هلب عقل  بصورد بءدئش
ء دددددون جداً، لذا  جب ظن  فأمءممء ظط ءد ظذل ء  وة دددددّ
صص بءدفش  ص ءكرم بق مةكرم مدارلرم وظةء   رم وشخ

 ..فم ّش ممكعش

 
 

 زهير رّسام
1997 

*** 
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 أصوات يف اخلارج

 
 

ُُ   أ مل ف  أ مارر إلى  ل   ذهَب الثعلُب وهو يصرر
 .طبيِب األا إن مرلوبف 

َُق بإَبُى بقّوةف وقإل بصوتف عإل  :ٍ  ط
مرلوب.. يإ مرلوب، مرجوَك ا تِح البإَب  أاررررررر إلأ 

 ..تؤلم أ جدًا طوال الليل وحت  اآلن
 :لظُ  ليى مرلوب  أ ال إ ذة بإامًإ وقإل

لرررب،  رررعن حيلرررَ  جميع رررإ  ابتعررردن عأ يارا يرررإ  عن
ُو ة و كشو ة  ال تحإول خداعأ  .مصبحت  ع
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اًل..، بك  وهو ي رررر   عل   ل الثعلب تواررررّ تواررررّ
 ّكِى بكّفِى، ارررررررررإلتن ي وعى عل  وج ى وهو يصررررررررريح  

 ..مرجوك يإ يكتور
لكأ الدكتور مرلوب ابتسررر  وقإل كلمتى المشررر ورة 

ُهإ  :التأ  إ زالت الحيوالإت تذك
 ."ُمغّفٌل َمْن ُيصّدُق الثعالب"
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 القنفذ والثعلب

 
 

الثعلَب ارررررررررريدخُل   إرَة األرالَب اررررررررررمَ  الق فُذ مّن 
ُيد  .ليأكل    إ  إ ي

َذ  .. وهتف..، آهف   رر  يررإ  علررب..، لأ ميعررَ  ت فررّ
ُيمت   ..ٍ  ج

ُعًإ، ومخبُ األرالب بإأل ُ  واإر الق فُذ بحزم  س
 :وقإل

 .ال تخإ وا..، وكّوَر لفسى ع د  دخل الم إرة
وقف الثعلب م إم بإب   إرة األرالب، ولظُ  ل  
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 !الق فذ الحإّيةمبُ 
 :   هّز رماى و ش  بعيدًا وهو يتمت   أ لفسى

 !!ٍ  ِ أ ميأ جإَء هذا الق فُذ  أ هذا الوقت
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 الثعالب السبعة

 
 

يقولون   لى طبيب مارررررر إن  إهُ، يداوا مارررررر إن 
ُاف.. والمإعز.. واألرالب بم إرة عإلية،  ال زالن والخ

 ل  مصرررررررررررررررحإبى ولكأ  إ بإلى  ع إ!! والتفَت الثعلب 
ُوا.. ل  ُيبِ   الثعرإلرب  رإتحرًإ  مرى    ترإب  كال رى، الظ
لأ ارررررررررررر ًإ مو لإبًإ واحدًا..، و تحت الثعإلب السرررررررررررربعة 

 .م واه إ، كإلت م واه إ كلَّ إ خإليٌة  أ األا إن
قررإل  علررب آخُ   لررى  ررإهُ  أ خل  األاررررررررررررررر ررإن 
 ق ، ولكأ لمإذا؟! لمإذا كلمإ شرركوُت  أ ارر ّأ قإل  
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 ٌُ  ل ..، مال تداوي إ يإ يكتور؟ الخلُ  خي
قلت  الخل  خيُ ل  وماررررررل ، مل إ اررررررأ  ال يمكأ 
 عررررإل ت ررررإ  ال بررررإلخل ، الخل ! الَخل ! حت  طررررإرتن 

 .ٍ  ما إل إ جميعإ
ُرِت الثعررإلررُب السررررررررررررررربعررُة من تررذهررَب  ل  الرردبِّ  وق
طبيِب مارررررررررررر إِن ال إبة وتسررررررررررررألى عأ ارررررررررررربب  عإل ِة 

 .ما إِل إ عل  هذا ال حو
ًُا وقفِت  الثعإلُب السرررررررربعُة وج ًإ لوجى م إَم عصرررررررر

الدبِّ طبيِب األارررررررررر إن، وحي مإ اررررررررررمَ  الدب  اررررررررررؤاَل 
الثعإلِب، ابتسرررررررررررررر  ب دوءف  أ وراء لظإرتى السررررررررررررررميكة 

 :وقإل
ُاحةف يإ  عإلب؟؟  بص

ُاحة يإ يكتور  ..طبعًإ بص
ُاحة خلعُت ماررررررررررررررر إلك  كأ ي إَم  طّيب..، بصررررررررررررررر

ًُا الرردجررإُم آ  ررًإ  ،مك ررًإ، كأ ال تررأكلوا َيجررإجررإً   مو طي
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ُاخ رررررإ ع رررررد  ُّوعوا ال،يور و  بعرررررد اليوم..، كأ ال ت
ُالك   أ مكوا  الفالحيأ  .جي

صرررررإ تًة هّزِت الثعإلُب السررررربعُة رحوارررررَ إ و تحتن 
ُا  :ٍ  م واَه إ م إم الدّب وقإل  علب اإخ

ُ   بإل،يور يإ يكتور  !!يبدو مّلَ   أ جمإعِة ال
إ ٌة ابتسرررررَ  الدب   أ وراِء لظإرتى السرررررميكِة ابتسررررر

َك يده ب دوءف وقإل ُي ًة.. وحُّ  :ع
تصررررررررررررررربحون عل  خيُ.. الويا .. الويا .. يررررررإ 

 . عإلب
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 ٍ  عندما يصافح الثعلب ذئبا

 
 

ُةف كثيفة  ُحإن  أ ةلِّ شرررررررر  جلس الذئُب مبو ارررررررر
ُف  ُ عأ مليإبى    لحَس شررررفتيى ب، األغصررررإن، كشررررَّ
لسرررررررررررررررإلى.. وقإل  حّد ًإ لفسرررررررررررررررى  يائمًإ الثعإلب، لقد 
ُاف و ذا  ُة للخ يّوخت أ..، كلمررررإ مقررررد ررررُت عل  حظي
ُا  وال بإح.. الثعإلب.. الَثعإلب..، آهف  أ  م إ أ الص
الثعإلب   أ يائمًإ تسررررررررررررررربق أ  تثيُ ال ررررررررررررررر ة وت بى 

ُب كّفى بإألرض غإضبًإ وقإل ُااة، وض  :كالب الح
ُعة ب دّية.. ارررررررررروف  ي ب من مُعإلج األ ُ بسرررررررررر

ُ ت أ  أ صرررريد مع،أ للثعإلب يراررررًإ قإارررريًإ ألل إ  ح
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ُحإن الذئب بأن ي صرررررب للثعإلب  كثيُ. و ّكُ مبو اررررر
ُائ إ  . خإخًإ ليص،إيهإ ويستفيد  أ لحم إ و 

و أ اليوم الثإلأ لّفذ خ،تى، ولصرررب  خإخى ه إ 
ُف من الثعررررإلررررَب تمُّ  وه ررررإك  أ األ ررررإكأ التأ يع

 . ي إ.. وراح ي تظُ
كإن ال ّو بإريًا، واألغصرررررررررررإن تتمإيل  أ شرررررررررررّدة 

ُيح.. بًإ  ال ُج   ل  موكإرهإ تحسررررررررررّ ُاب ال،يور ت ومارررررررررر
ُحإن  ّل ال لو   أ  لعإصرررررررررررررررفة..، مال مّن مبإ اررررررررررررررر
ُم يفّتش ويتفقد ِ خإخى ويتحسرررررررررررررررس آ إر    إرتى،  خ

 .الثعإلب
ًُا وقعرررَت  أ الف  يرررإ  ُحرررًإ..، موه.. ومخي وهتف  
 علرررب..،  ال تحرررإول اال الت..ال..، الف  قرررد مطب  

ُك ل    إاًل  عل  ارررررررررررررررإق  بصرررررررررررررررورة  حكمة ول  يت
ُك   رررذ ز أ طويرررل مي رررإ الثعلرررب  ُب، ك رررُت ملتظ لل 
ُائررر  الررردا ت  أ هرررذا الشرررررررررررررررترررإء  أللأ بحرررإجرررة  ل   
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 .القإر 
وجلس الثعلررب، و ررّد رجليررى الخلفيتيأ  بررإن الف  
 ،بقًإ عل  اإقى،    ابتس  وقإل للذئب  ولكأ جلدا 
ُاء  ُم وال يصرررلح لصررر إعة الف خشرررأ مي إ الذئب المحت

ُاحأ و  ُة عوضررًإ  أطل  ارر ارروف مجلب ل  مرالب كثي
ُاء حسرررررررررأ و لمس لإع .. ولح   عّ أ.. مرالب ذات  

 :طإزم ولذيذ
ُيد من  مطل  الذئب ضرررررحكة عإلية وقإل  هإ.. مت

 !!تخدع أ يإ مبإ الحصيأ؟
قررررإل الثعلررررب بكررررّل هرررردوء  اجلس مي ررررإ الررررذئررررب 
ُيبرررًإ   أ كأ تسرررررررررررررررمع أ جيررردًا..  ُم.. اجلس ق المحت

ُيحًإ  ع .. ُيحًإ  ل  مبعد   سررررررررررروف مكون صررررررررررر صررررررررررر
ُب مي ررإ  الحرردوي..،  ررعل ررإ لسرررررررررررررررت،ي  من لتفررإه .. اقت

ُم  ..الذئب المحت
ُيرررد من  لظُ الرررذئرررب  ليرررى، تفُّ  وج رررى،  رررإذا ي
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ل يإ  علب.. هإت  إ  يقوُل الثعلب!!..    قإل  تف رررررّ
 ..ع دك

ُب الثعلب مكثُ ومصررررررررررررررربح م إم الذئب وج ًإ  اقت
 :لوجى.. وقإل

صررررررررررررداقة جديدة يع إ  أ المإضررررررررررررأ، اليوم لبدم 
ُاء  ُك بررإألرالررب..   ة عل  الثقررة، اررررررررررررررروف مغم  ب يررّ
مرالررررب.. ولح  مرالررررب..، مال توا   عل  ذلرررر  مي ررررإ 

ُم؟  الذئب المحت
ُق الذئب بعد اررررررمإ  كالم الثعلب، لظُ  ليى  مط

 :ٍ  الثعلب شزرًا وعإجلى قإئال
المسرررررررررررألة ال تحتإم  ل  تفكيُ عمي  مي إ الذئب 

ي رإ.. يع رإ لتعرإقرد، الرذكأ  فأ صررررررررررررررررداقت رإ   فعرة لكل
ُو  والموا ي  التأ  وارررررررررررروف موقَّ  عل  جمي  الشرررررررررررر

 .تكتب إ ولتف  علي إ
ر   الذئب رماى  بتسمًإ وقإل  اتفق إ.. لقد و قت 
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بكال   يإ مبإ الحصرررررررررررريأ، ووق  الثعلب والذئب عل  
ورقة االتفإق ب يُ شرررر وي،  ق  كإلت ه إك حمإ تإن 

ُان  لي مإ ب ُيبة    مإ ت ظ ُة ق  ..ال  بإالة وق ش 
ُب الذئب  أ اإق الثعلب ور   الف َّ ع  إ  .اقت

وقف الثعلب وصرررررررررإ ح الذئب  صرررررررررإ حة حإّرة.. 
ُارة.. ت،ّل  محررردهمرررإ  ل  وجرررى اآلخُ..،  وعرررإلقرررى بح

 :ابتس  الذئب وقإل
 .ال،ل  مي إ الثعلب اآلن وال ت َس  إ اتفق إ عليى

مجإب الثعلب بإاررررمًإ وهو يح   اررررإقى  مقسرررر  ل  
إ ال ديدة.. وبكل تإري  الذئإب والثعإلب من بصررررررداقت 

ُفف وّقعُت عليى  ..التزم بكل ح
ُك ارررررررإقى..،    لظُ  ل   وال،ل  الثعلب وهو يف
آ إر الفّ  عل  اررررإقى وابتسرررر  يحّدم لفسررررى   سرررركيأ 

ُحإن  !!..مبو ا
ُيبة  أ مشررررررر إر  ابتعد الثعلب ووقف عل  ربوة ق
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  كثيفة.. والتفت  ل  الذئب وخإطبى بصررررررررررررررروتف عإلف 
ُم.. ال ت تظُ  ّ أ شيكإ  ..ٍ  مي إ الذئب المحت

ُعة ت كع ع دك مي إ الثعلب!  هإ!! مب ذه السررررررررررررررر
 .ميأ الثقة التأ بي  إ

ُة.. وقإل   ضررررررح  الثعلب ضررررررحكة عإلية اررررررإخ
 . ت  ك ت  تثقون بإلثعإلب

ُم؟؟  مي إ الم ّفل المحت
مجرإب الرذئرب برإارررررررررررررررمرًإ  والموا ي  واألوراق التأ 

 !ل ب إ؟وقعَت علي إ،  إذا لفع
تسررررررررت،ي  من ت قع إ  -مي إ الذئب-بكل بسررررررررإطة 

ُب  إءهإ كمإ يقولون   ..وتش
طيررّب يررإ  علررب.. والقسررررررررررررررر  الررذا مقسرررررررررررررررمررت بررى 

 م إ أ..، بتإري  الذئإب والثعإلب!!؟
ل..  ّن  وق قررى الثعلررب ضررررررررررررررررإحكررًإ وقررإل  يررإ   فررّ

ُوف  !..تإريخ إ  ع
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ُواًل واختف   أ ال ررإبررة تررإركررًإ الررذئررب  ُب       ه
ُة   ُح م إ ى أ حي ُه ي ظُ  ل  الف  الم ،  ..أ م 
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 الثعلب مّرة أخرى

 
 

 أ زاوية حقل ال زر، جلس مرلٌب شيٌ ، ص إُرُه 
ٌُح ب  ، وكإن  ومحفإيه يق ررررررررمون ال زر م إ ى،  لى  

ُي  حذرًا وي مس ل   ُقب ال،  :ي
ال زُر يررررإ صررررررررررررررر ررررإر.. يقّوا العيون.. وي عررررل 

 ..ٍ  البصُ حديدا
ون  أ  يبتسرررُ  الصررر إُر   أ وجى جّده ، ويسرررتمُّ

 ..ق   ال زر
ُة، و أ بعيد..، اررررررررررمَ  األرلُب  ُة قصرررررررررري وبعد  ت
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ال د  ِغ إًء،  إلتصرررررررررربتن ُمذلإه، وتفتحت عي إه، ووقف 
 ..عل  خلفيتيى وراح ي ظُ.. ويتشم  ال واء

هّز األرلُب الشررررررررررريُ  رمارررررررررررى وهمَس    لفسرررررررررررى  
، حيلة جديدة  !بإلتأكيد ملى صوُت  علبف

ُي  كررررإن بررررإلف ُقر  أ ال، عررررل  علررررٌب ُي ّ أ وي
 .. ت  ًإ لحو األرالب

ُلال ُلال.. ت ُلال.. ت  ت
 ..األرض االم.. األرض م إن

 .. تعإلوا يإ َحمإم
 ..و لي إ يإ َيجإم

 واتبعولإ يإ مرالب، لعبٌة للعب إ
 ..بظ ور واحتفإء

 ..هّيإ.. هّيإ يإ محبإب.. هّيإ.. ِهأ
ُلال ُلال.. ت ُلال.. ت  ..ت
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  يُ   إ هذا ال  إء يإ جّدا!!؟قإل مرلب ص
آه..  علررٌب قررإيم بحيلررة جررديرردة..، لقررد مصررررررررررررررربح 
إ  ل  األوكررررإر يررررإ  ًإ آخُ الز ررررإن!! هيررررّ الثعلررررب    يررررّ
صرررررررررررر إر.. و أ الحإل اختفِت األرالب  أ ملفإق إ..، 
وحيأ  ُّ الثعلب ل  ي د محدًا، تشرررررم  المكإن..،  ّ  
ُقر  أ جديد بعي يأ لصررررف  خ،مى، ومخذ ي  ّأ وي

 م ررررررررررتيأ لعلَّ مرلبًإ يظ ُ، ولكأ   أة توّقف م إم  
ُاررررررررررررررروم علي إ  علب  سرررررررررررررررلو  ال لد وتحت إ  ال تة  

ُيض واضح محمُ  : كتوب بخ ّف ع
 ."المدبغة بحاجة إلى جلود الثعالب"

ُيح  ُ  الثعلرررُب رعبرررًإ، ومطل  ارررررررررررررررررإقيرررى لل صررررررررررررررر
ُن   أ ُمذليى  .وضحكإت األرالب ت
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 ليلة بال قمر

 
 

ااتيقظ الدي   ذعورًا وا  الظالم، ومخذ يصيح 
برررأعل  صررررررررررررررروترررى.. كو.. كو.. كو.. قفزت زوجتررررى 

 :الدجإجة خإئفة وقإلت
ُى لى!!  إ زال الف ُ بعيدا  ..ٍ  يإ  ل أ!  إذا ج

ت الحيوالرررإت  أ لو  رررإ عل  صررررررررررررررروترررى..،  وهبرررّ
ُبت   ى وقإلت   إذا حدم!!؟  واقت

ُت ف  لقرررد تخّلصرررررررررررررررررُت   رررى  قرررإل الرررديررر  وهو ي
 .. وبةبأع
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ُوف  .. مإ؟؟! األ الخ
الثعلب.. الَثعلب..، لقد طإريلأ  سررررررررإ ة طويلة، 
وكإي من ُي،ب   كيى عل  ذلبأ.. ارررررررررإل .. ارررررررررإل ..، 

 ..صإح الحمإر
 ..يإ اإتُ.. يإ اإتُ..، قإل األرلب

ُة الدي  لتتأكد  أ  وت،ّلعت الحيوالإت  ل   ؤخ
 ..وجوي ذلبى

 ..بىوتلّفَت الدي  مي ًإ ي ظُ  ل  ريشإت ذل
ُبررررت   ررررى الع زة..، ومخررررذت تلمُس ريشررررررررررررررررررى  اقت

 : ،مك ة  ّيإه.. واأل الحمإر
ًُا يإ ييك إ العزيز.. كيف تخّلصَت   ى؟  ومخي

آه.. وارررررررررررررررحررب لفسررررررررررررررررًإ عميقررًإ،    تررإب  قررإئاًل، 
رك ررررررررررررررُت.. ورك ررررررررررررررُت.. وهو يالحق أ بأقصرررررررررررررر  

ُة عإلية ُعتى..، حت  قفزُت عل  ش   ..ا
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ت إ الم إاررررررب، رائ .. رائ .. قفزة رشرررررريقة و أ وق
 ..صإحت يجإجة

ُم–وقررررإل الكلررررب  آهف!! لو رميتررررُى  لمزقتررررى  -الم 
بأليإبأ..، ألشرررررررربعتى ع ررررررررًإ ول،مًإ.. ولكأ..، وعل  

ُه ُى..، األتظ ًُة مخ  ..كإل حإل لأ يفلت  ّ أ  
 واأل األرلب  وبعد ذل  ميأ ذهب؟

آه.. وع ررد ررإ  تحررت عي ّأ ل  مَر محرردًا م ررإ أ..، 
 ..ٍ  كألى  لح وذاب

  إذا قلَت يإ ايد يي !!  تحت عي ي !!؟
لع  ع رررد رررإ  تحرررت عي أِّ زال كرررّل شرررررررررررررررأء  أ 

 ..ٍ  م إ أ.. ل  مَر محدا
ًُا   إذا تقصرد يإ اريد يي   وارأل الحمإر  سرتفسر

 بكال   هذا!!؟
ُت ف خو ررررًإ  كررررإن  قررررإل الررررديرررر  وهو  ررررإ زال ي
الثعلب ي،إريلأ  أ الحل  ولو ل  ماتيقظ أل س  بأ 
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 ..ٍ  حتمإ
ُم  أ يررررررإه!! كررررررل  ُم والم هررررررذه الم،ررررررإرية وال 

ُي حل !!.. مارررررررررررررررفأ علي ..، لقد ميقظت إ  الحل !!   
 !!ومرعبت إ.. بسبب حل ف راويك يإ يي 

ُا  ..ٍ  قإل الحمإر بإامًإ اإخ
ومطلقِت الحيوالإُت ضحكًة عإليًة، وحُّك الحمإر 

ُعوب  ..مذليى ال،ويلتيأ  ت،لعًإ  ل  الدي  الم
ق وقرررإل  ال ت،ّل  الكلررررب  ل  الرررديررر  برررعشرررررررررررررررفررررإ

ُب مذن الررديرر   ..،    مخررذ ي بح لبررإحررًإ عررإليررًإ ق تخفن
ُي صورة الثعلب  أ رماى  ..كأ ي،

و أ الحإل عإي ال دوء  ل  الدي ..،    اارررتسرررل  
 ..لل وم
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 اللعبة القدمية

 
 

َُم رماررررررررررررررررى  -1 ًُا،    مخ ُه  بك ل ض الثعلررب  أ وك
ُة، وبعد من تأكد  أ خلّو  ومخذ يتلّفُت يم ة ويسررررررر

ُم واإر بحذر كعإيتى  .المكإن، خ
ُات  ل  ي د  ُات عأ معشررررررررإد القب بحع بيأ الشرررررررر ي
ُتى، لظُ ب دوء وراح  شررررررررررررررريكًإ،   لس عل   ؤخ

 ..ُي ّس  م كإره وخ،،ى كصيإيف خبيُ
ًُا   هّز رماررررررى وابتسرررررر ، لقد تذّكُ قول مبيى  ذ كإن صرررررر ي
"مبحررررعن وت ّول يررررإ ب ّأ بحررررذر يائ ،  ررررعّن الثعلررررب 



- 37 - 

ُف ُ  من تسررررتخدم رماررررر   ال ّوال ال يع ال و ، وشرررر
 ."بذكإء..، وال تيأ   نن  شلَت  ُّة

وهّز قب ررررة يده وقإل  ملإ ابأ ذاك الثعلب ال ّوال..، 
ُه بإت إه مش إر ال خيل  ..وواصل اي

 وقف م إم لخلة، ر   رماررررررى وت،ّل   ل  اررررررعفإت إ -2
ُاخ إ، ابتسرررر  وقإل  ُمى حمإ ة  أ عشّف ُت،ُع     

 : أ لفسى  ألجُّب، وصإح بأعل  صوتى
ُاخررر  و ال  يرررإ حمرررإ رررة.. يرررإ حمرررإ رررة.. ارِم لأ محرررد  

 .ٍ  متسّل  وآكلك  جميعإ
آه..  لى صوت  علب ال ش ، حّد ِت الحمإ ة لفس إ 
ُية  مل إ  ُة وقإلت بسرررخ ُت  ل  مارررفل الشررر  ولظ

علب َخَدَ  جدك ب إ لعبة قديمة  كشرررررررررررررررو ة يإ  
جدتأ الحمإ ة المسرررررررركي ة، كإن هذا ميإم ز إن.. 

 ..ٍ  ولأ ت ،لأ علأ
هإ!!  إذا قلِت يإ حمإ ة؟!! تسررررررررررإءل الثعلب  ت إ اًل 



- 38 - 

 ..عأ قصدهإ
كال أ واضرررح يإ  علب..،  ال تتعب لفسررر ، لقد راح 

 ..ز أ الخدا 
ُ ف واحدف  ق  يإ حمإ ة  ..ولك أ ال ُمريد مكثُ  أ  

ُاخأ، ُلفَّ ذيل  وا ِش،  ّن  لأ مُع،يَ  ريشررررررررررررررة  أ  
 .خداعك  مصبح  كشو ًإ يإ  علوب

 . لى تعإ ل وليس خدا  يإ حمإ ة كمإ تتصوريأ ..-3
ُب ال خلة ضرررررررررررررررإحكًإ وقإل  وه إ ق قى الق فذ الواقف ق

ُا  :ٍ  اإخ
كالم الحمإ ة واضرررررررررررررررح يإ  علب،  مإذا ت تظُ؟ هّيإ 

 ..ٍ  م ش
أ وجرررى الق فرررذ بوقرررإحرررة  رررّد الثعلرررب خ،مرررى وت،ّل   

 ..ٍ  قإئال
وملَت  إل  يإ ق فذ؟ و أ ارررررررررررررررمح ل  بإلتدخل؟ مل إ 
 سررررررررررألة خإصررررررررررة بي  إ  لمإذا تدا   عأ الحمإ ة 
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ُارة؟! مهأ اب ة عمت .. مم اب ة خإلت ..  ب ذه الح
ُت !!؟  مم  حدى ب إت عشي

هإ..!  سررررررررألة خإلصررررررررة يإ  علوب!! وضررررررررح  الق فذ 
لظررإرتررى وتررإب  وت،ّل   ل  وجررى الثعلررب  أ وراء 

 قولى؛
إ ابتعرد - ُف الخ رل، هيرّ ًإ  ن الثعرإلرب وقحرة ال تع حقرّ

ُيب  ّ إ  ..قبل من يأتأ َعوَعو ويمزق ..،  على ق
ُعًإ  ُة كعإيتى      رررررر   سرررررر تلفََّت الثعلب يم ة ويسرررررر
ُال هديل إ بصوتف   زعًإ، بي مإ مخذت الحمإ ة ُت
عررررإلف  حررررّذرة الحمررررإ ررررإِت  أ وجوي  علررررب بيأ 

 .لمش إر ال خي
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 الطفلة الذكّية

 
 

 قردِت ال،فلرة ارررررررررررررررلم  ي يت رإ، بحثرتن ع  رإ  أ 
ُب السرررررررررررررررإقية،  أ كل  الحقل..، بيأ األشررررررررررررررر إر، ق

 .. كإن..  ل  ت دهإ
ُي  األت عصفورة واقفة عل  غصأ  : أ ال،

 هل رميِت ي يتأ يإ عصفورة؟
 .هّزت العصفورة رما إ وطإرت

ُكةف رمت  ُب ب  شرررررررررررررررتن ارررررررررررررررلم  وهأ تبكأ، وق
 :الحفإة  سألت إ



- 41 - 

 هل رميِت ي يتأ يإ الحفإة؟
ي يتِ !! ال م    شيكًإ عّمإ تسأليأ، وغإصت  أ 

 ..المإء
ُة  هل رميَت     ارررررررألت ق فذًا جإلسرررررررًإ تحت شررررررر 

 ي يتأ يإ ق فذ؟
آه.. وكيف تفقديأ ي يت  ميت إ ال،فلة الذكية؟ ال 

 .علي ، اأاإعدك  أ البحع ع  إ
ُة وقبل من تصررررررررررررررل  ل  يار  ُب شرررررررررررررر  هإ رآهإ وق

 : علب، ابتس  وقإل
ال شررررررررررررررّ  ملِ  تبحثيأ عأ ي يت ؟!  ل إ ع دا، 
لقد وجدت إ بيأ األشررررررررر إر  إحتفظُت ب إ كأ مرجع إ 

 ..ٍ  ل 
 وجدت إ..!! حّقًإ يإ  علب وجدت إ!؟

وب رررررردوء قررررررإل وهو يت،ّل   ل  وج  ررررررإ  مجررررررل 
 ..وجدت إ
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 ذن مرجع ررررإ لأ يررررإ  علررررب..،  ل ررررإ ي يتأ التأ 
 ..وُمحب  إمعتّز ب إ.. 

بإل،ب  اررررررررررررررأرجع إ لِ ، وصررررررررررررررمَت الثعلب وهو 
 :يبتس ،    قإل

 ..ملإ ُمحب  التعإون يإ حلوة
حسرررأ يإ  علب..، ملإ مي رررًإ ُمحب  التعإون، هإت 

 ..ٍ  ي يتأ موال
 ..ال تستع لأ يإ حلوة..، اأع،ي  ي يتِ  ولكأ

 !ولكأ  إذا يإ  علب؟
 ..آه.. يإ حلوة.. شأء  قإبل شأء

ًإ يإ  علوب، شررررأء  قإبل شررررأء..،  إ طبعًإ َطبع
 .ٍ  هأ  ،إليبَ  يإ  علب

ُاحة مريد  فتإح قفر يجإجك   ..بص
طّيب يإ  علوب..، بسررررررري،ة جدًا يإ  علوب، آت أ 
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 ..بإلد ية واوف مذهُب  ل  الدار ومجلب المفتإح ل 
ُة ااررتلمت اررلم  ي يت إ، وااررتل   ُة قصرري وبعد  ت

 ..الثعلب    إ المفتإح
ُهإ هالل صررررررررر يُ توجى و أ الليل والسررررررررر مإء ي ي

ُحًإ جدًا و   لفسرررررررررى  الثعلب  ل  يار ارررررررررلم ، كإن  
كررررإن يتحرررردم  المفتررررإح بيرررردا،  ذن َيجررررإم القفر 
مصرررررربح بيدا، َيجإم القفر كّلى مصرررررربح  أ ب، أ، 
ُحًإ، وواصرررررررررررررررل كال ى، يإ مبإ  وطب،ب عل  ب، ى  
الحصرررررررريأ مل إ لعبة جديدة، صررررررررفقة رابحة ل  تخ،ُ 

 .إلبعل  بإل ميه  الثع
ُب  أ الدار، اجتإز اررررررررررررررريإم الحديقة، تقّدم  واقت
 أ قفر الدجإم..، حإول من يفتح قفل القفر وهو 
يقول بكل  قة  ا تحن يإ ارررررررمسررررررر ، لكأ القفل ل  ي فح، 
ُى.. حرررإول عررردة  ُّات لكأ  ُى.. ومخ حرررإول  ُّة مخ

 ..القفل بقأ عل  حإلى ل  ي فتح
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ُى؟ وهّز رمارررررررررررررى..  وهمس  أ لفسرررررررررررررى..  إذا ج
 .. ل  المفتإحولظُ 

ُة   قإلت يجإجة لرى  أ ياخل القفر بل  ة اإخ
عبثرررًإ تحرررإول من تفتح القفرررل يررإ  علرررب ألن ارررررررررررررررلم  
ُت ررإ بررى  مع،ترر   فتررإحررًإ لقفررل آخُ حسررررررررررررررررب  ررإ مخب

ُا  ..ٍ  عص
 هإ..  فتإح آخُ..،  إذا قلِت يإ َيجإجة!!؟-

ُاتف   ى  ..ومطلقت الدجإجإت ضحكة عإلية اإخ
 لّوحة بيدهإ قإئلة   تحتن الم  لإ ذت إ ضإحكة 

 ..وياعًإ، َوياعًإ  علوب
، وقفل راجعًإ خإئبًإ وهو  هّز الثعلب رماررررررررى هّزاتف

 :ٍ  ي ظُ  ل  المفتإح الذا بيده ويقول   فعال
ُى!! طفلررة تخرردع أ!! طفلررة تخرردعرر  يررإ   ررإذا ج
مبإ الحصرريأ!! آهف  أ هذا الز إن..، اللع ة عل  ز أ 

 ..ٍ  يخدُ   يى األطفإل الثعإلب
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يإم راجعًإ  ل  ال إبة يتسرررررررررررررررك     اجت إز السررررررررررررررر
 ..كعإيتى
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 من مغامرات األرنب مشمش

 
 

 أ بعيد ام  الثعلب ق ق إت األرالب  أ حقل إ 
ُحة ه إ وه إك،  وهأ تتقإ ز وت،إري بع رر إ بع ررًإ  

 سررإل لعإبى وقإل  أ لفسررى  كيف الوصررول  لي إ؟  إ 
ُيبرررة  ُة غ ملرررّذ طعم رررإ!! و  رررأة قفزت  أ رمارررررررررررررررررى  ك

ُعإن  إ لفّذهإ  ..ا
وضرررررر  عل  عي يى لّظإرة ارررررروياء، وم سرررررر  بيده 
ُيقى  عصإ، وتوّجى لحو حقل األرالب وهو يتحسس ط

ُيُ ُجل ال   .بعصإه كمإ يفعل ال
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ُب  أ حقررل األرالررب. كررإلررت األرالررب تلعررب ا قت
لعبة االاتخفإء،  أ حيأ كإن األرلب  شمش جإلسًإ 
ُة ي ظُ  ل  األرالب  وقد ماررر د جسرررمى  ل  جذ  شررر 

ُّية ُح وهأ تلعب بكل اطمك إن وح  .بف
ُوا..  وقف محرد األرالرب عل  خلفيتيرى وقرإل  الظ
ُيُ..  سررررررركيأ كيف اررررررريصرررررررل  ل   موه..  علب ضررررررر

 !بيتى؟
ثعلب ُيصرر أ لكال    وي ررح   أ لفسررى كإن ال

 :   وقف م إم السإقية، وقإل
  أ   لك ، ميك  يسإعدلأ عل  عبور السإقية؟

ُب  أ الثعلب  الَّ مّن  حإوَل مرلب صرر يُ من يقت
 : شمش قفز وقإل لى

قفن  كإل ،  إذا تفعل ب فسرر !  لى  علب، وتقّدم 
 : شمش لفسى  أ الثعلب، وقإل

ُيد من   تذهب؟ ل  ميأ ت
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ُف الثإلأ  أ الحقل،   ل  بيتأ..، بيتأ  أ ال،
ُعة مي  إ  ُي ررة وقد جلبُت ل إ يواء، هّيإ بسرر زوجتأ  
ُعة   أ  أ  األرلب ال،ّيب اررررإعدلأ كأ مصررررل بسرررر

 ..التظإرا 
ابتسرر  األرلب  شررمش وقإل  ارروف موصررل   ل  

 ُ  ..يارك، ولكأ بش
ُ !! حإضررررررررررررُ يإ اررررررررررررّيد مرلب، هّيإ قلن  إ  بشرررررررررررر

ُط ؟؟  ش
 : شمش وقإل ابتس 

ُا،  سرررأوصرررل   ل  بيت  يدًا  ُ َت لون ة   نن ع
 ..بيد

لول !! آه.. األ ُ اررررررررررررررر ل..، طّيب..،  ّن لون 
ُك ر إيا كلون الفيل، ورمارررررررررررر  مبيض لإصرررررررررررر   ة 

 ..كإلثلج
 م تأكد ملَت  أ ذل  يإ  علب؟
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 ..كل التأكيد مي إ األرلب ال،ّيب ال ميل
ع دئذ ق قى  شررررررررمش ضررررررررإحكًإ، وقفز  أ ال واء 

ًُا،    قإل لألرلب الص يُ   :ُحًإ اإخ
ابتعدوا عأ هذا المحتإل..، لقد كشرررررررررررررررف الثعلب 

 ..عأ لفسى  أ غيُ من يدرا 
 

 
  



- 50 - 

 
 
 

 ثالث نّفاخات ملّونة

 
 
 أ ذاك اليوم، و أ حقل األرالب بإلذات، حدَم  -1

ُيبًإ  أ تإري  الحقل.  شررررررررررررأء    ، و ن ل  يكأ غ
 ، كإلت األرالب تعمل  أ الحقل بإبت إم  ،مك رةف
ولكأ  أ يوم  إ حي مإ كإلت األرلوبة )غصررررررررون  
ُب ارررررررررررررررإقية كعإيت إ،  ذ رمت  تت ّول  أ الحقل ق

ُيبررة  أ ال،يأ، وألل ررإ كررإلررت ذكيررّ  ة آ ررإر مقرردام غ
ُ ت مل إ آ إر مقدام  علب وليسرررررررت مقدام مرالب.  ع
تلفترررت بحرررذرف  ل  جمي  ال  رررإت بعرررد من وقفرررت 
عل  قد ي إ الخلفيتيأ، تشرررررررررممِت ال واء،    هّزتن 
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 :رما إ وهأ تحّدم لفس إ
يررإ  ل أ!  علررب  أ حقل ررإ!!  علررب بلحمررى ومليررإبررى!! 
ُة!؟ وصررمتت  مهأ  صرريبة، مم بداية لمصررإئب كثي

ت، يإ  علوب  إذا مت  ب   ل  ه إ؟ لحظة    تإبع
ُة ي عت   ل  ييإرلإ..؟   ذ ز إن  ُي ما ريحف شررررررررررررررر
ُورة  ُحة  سررررررررر وملَت بعيد ل  تزرلإ، ومرالب الحقل  
آ  ررة، وقفز  ل  ذه  ررإ األرلررب  شرررررررررررررررمش، مرلررب 

 :الم مإت الصعبة، وصإحت
  شمش.. يإ  شمش، ميأ ملَت اآلن؟

ُا قإ زٌة بإحثًة ع ى  أ الحقل  ..ومخذت ت 
ُة وقفت م إ ى الهثةب  ..ٍ  عد  ت

ُبة..؟  !هإ..  إ بِ  يإ غصون!!؟ مراِك   ،
 علب.. يإ  شرررمش..  علب!!.. رميت آ إر مقدا ى  أ 

ُب السإقية  ..ال،يأ ق
وبرررإبتسرررررررررررررررررإ رررة رقيقرررة  ،مك رررة قرررإل بثقرررة كعرررإيترررى  أ 
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 :األز إت
حسررررررررر ًإ يإ غصرررررررررون، ال تخإ أ،  ق  راقبوا الحقل..، 

ُعأ وتسرررررررررررررلحوا بإلحذر التإم..، وال  ت سرررررررررررررأ من تق
 ..لإقو  الخ،ُ  أ حقل إ

ُقب والحذر جإءت  -2 بعد  ال ة ميإم بإل ب   أ الت
ُى بعد من مع،ت  مرلوبة غصرررررررررررررررون قإ زة  ُّة مخ

 .. شإرة الحذر لألرالب
 !هإ.. غصون!! ما جديد؟

ُى يإ  شرررررررررررررررمش، لقد رميتى  الثعلب..، الثعلب  ُّة مخ
ُبى ريش يجإجة.. ومقدام  لإئمًإ  أ زاوية الحقل وبق

 ..يجإم
ُق يجرررإجرررًة ومكل رررإ  أ حقل رررإ، ولكأ  ُم ارررررررررررررر آه.. الم 

 ..اطمك أ، لقد معديُت خّ،ة بإرعة للتخلر   ى
ُة  ع إب واعتزاز،  ور قت غصررررررررررون  شررررررررررمشررررررررررًإ ب ظ
وت،ّلعت  ل  قبعتى الزرقإء  ل  قميصرررى األحمُ.. 
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وب ،إلى األصرررفُ..، وابتسرررمت وهأ تقول ل فسررر إ، 
ّزه الشررررررررررررررردائد، ُيخ،  هو يائمًإ هكذا، هإيئ ال ت 

ُف  إذا  ، يإ ليت أ مع قبل من يقدم عل  ما عملف
 ..يدور  أ رمَا  يإ  شمش.. يإ ليت

ُة..،  -3 مخذ  شررررررررررررررمش  الم لّفإخإت )بإلولإت  كبي
ُبوطة بخي   تيأ  ُاء،   ُاء.. وحم زرقإء.. وصررررررررف
جدًا، وعل  كّل واحدة  كتوب علي رإ )   تحيرإت 

 .(األرلب  شمش
تقّدم  شرررررمش وبيده ال فإخإت الثال ة،  إاررررركًإ  يإهإ    
ُبإ  أ الثعلب،  وجداه  األرلوبة غصررون، وب دوء اقت
 ررإ زال ي ّ   أ لومف عمي  وب، ررى   تف  بررإل،عررإم، 

ُه المزعج يع   المكإن  ..وشخي
ُبررإ مكثُ  ررأكثُ عل  رحو  األصررررررررررررررررإب ،    رب   اقت

عدا  شررررررررمش الخي  بذلب الثعلب رب،ًإ  حكمًإ وابت
 .ع ى

ُتف    أ الحإل جفل الثعلب خإئفًإ ولك ى وجد جسمى ي
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ُتف .. ورماررررررررررررى  ل  األرض  ُتف .. ي  أ ال واء.. ي
ُبو   أ ذلبى ُتى  ل  معل .. ملى    ..و ؤخ

ُى!؟ هل ملإ  أ  ُ  الثعلب،  إ هذا!!  إذا ج صررررررررررررررر
ُك عي يأ، ت،ّل   ل  األرض  وجرررررررد  حل ف!!  

ئحة،  ويعة.. األرالب تق قى وتلّوح لرررى بأيدي إ صإ
 . علوب.. ال لقإء بعد اليوم

ُبت   ى حمإ ة، ابتسررررررررررمت وقإلت   إ هذا!! مهأ  اقت
 !حيلة جديدة الص،يإي ال،يور يإ علب؟

ُا  ل  حإلأ..؟  ل أ  أ ورطة  آه يإ   ّفلة.. !، الظ
 !!اآلن...، يإ للمصيبة

ضرررررررررررررررحكررت الحمررإ ررة وابتعرردت ع ررى وهأ تقول  َ أن 
 ..مل إ حيلة جديدة ُيصّدُق كالم  علب، ال ش ّ 

ارتف  الثعلب مكثُ  أ ال و وعال إت الفز  والخوف 
ُا رررى  أ ال واء  برررإييرررة عل  وج رررى وهو يحُّك مط
ُيد من يمس  شيكًإ، وراح يدور حول لفسى  وكألى ي
ُب  أ  ُيح ترررررررد عرررررررى ال يررررررردرا  ل  ميأ، اقت وال
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 :ال يوم..، قإلت غيمة
شررررإهد  إ هذا!!  علب ب لوان!!..  أ حيإتأ كل إ ل  م

ًُا  ثل هذا!!    رشرررررررررررقتى بزخة  ،ُ شرررررررررررديدة    ظ
 ..مبعدتى ع  إ  بتالًّ  أ ذلبى حت  رماى

 .. ُ  الثعلب ي،لب ال  دة، بك  بصرررررررررروتف عإلف صرررررررررر
ُيح  ومخذ يلعأ السررررررررررإعة التأ ولدتى ب إ م ى..، وال
 إ زالت تد عى ب يُ هدًى.. وهو  عّل  بإل فإخإت 

 ..الثالم
ال فإخإت الثالم  و ل  اليوم ال لدرا ميأ موصرررررررررررررررلتى

ُيح..، و رررإذا  الملّولرررة، ال لررردرا  ل  ميأ ي عترررى ال
 حّل بى وهو  أ تل  الحإلة!!؟
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 ٍ  ثعلوب رّساما

 
 

ُر الثعلب من يكون -1 ُض ال لعلمى ق  أ يوم  إ ول 
 .ٍ  رّاإ إ

وضررررررر  قبعًة زرقإء عل  رمارررررررى، لظإرة اررررررروياء عل  
عي يى، وارتدى قميصرررررررًإ بلون الشرررررررمس، م إ ذلبى 
ُم  أ ب ،ررررإلررررى األحمُ  ُكررررى يخ الم قود  قررررد ت

 .الزاهأ كعال ة واضحة لثعلبف   إن مصيل
ُشررررررررإة  ُاررررررررر  وعلبة األلوان والف حمل  علوب  سررررررررر د ال
ُة  ُة توت كبي ُب شرررررررر  وتوّجى  ل  الحقل. وقف ق
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، و ّبَت  سررررررر ده عل  األرض وت يأ ب إلب جدول
ُا   .لل

رمتى حمإ ة  أ  وق غص  إ، الدهشت.. همست، -2
هإ..  إ هذا!!؟  علوب بثيإب زاهية.. يإ اررررإتُ!! 
ولررإيتررى   ررإذا تفعررل ه ررإ يررإ  علوب؟! هررل تبحررع 

 !عأ شأء؟
ُحرررررًإ، وت،ّل   لي رررررإ، و    والتمعرررررتن عي رررررإ الثعلرررررب  

ُة قإل  ُمريد من مرارررررَ ،  ُيأ؟ ابتسرررررإ ة صررررر ي مال َت
ُشررررررإة م إ  إ..،    بل  ريقى وهو يتمت ..  وهزَّ الف
ُة قإلت  لعل إ   ّفلة  ثل جّدت إ!! وبل  ة ارررررررررررررإخ

 :الحمإ ة
ُكَت    ة الصيد يإ  علوب.. صيد ال،يور؟!!  وهل ت
مجل يإ حمإ ة.. و ل  األبد، كولأ عل   قةف، لقد 
ُكُت الصررررررررررررررريد  ل  غيُ رجعة، ملإ اآلن معيش  ت

إم يررإ حمررإ ررة..، لررذا مرجو من بفّ أ،  ل أ  راررررررررررررررررّ
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ُبأ كأ مراررررررررررمِ ، الزلأ وقفأ م إ أ  ت زلأ وتقت
ُيب، وبعد يقإئ  ارررررأخّلدِك بلوحةف  عل  غصرررررأ ق
  ّية، واتكون صورت   أ معظ   تإحف العإل ، 

 ..هّيإ الزلأ
ق ق ت الحمإ ة ضرررررررررررررررإحكة وقإلت  حيلة جديدة يإ 

 ! علوب،  أ ميأ جكَت ب إ؟
ُحرررل و  .. ُترررإحيأ  قرررد  أ األ  رررررررررررررررررل من ت ُك رررإ   تت

 ..الكشفت جمي  حيل الثعإلب
ابتعَد الثعلب ع  إ حإاًل بمسرر ده يون من يق،  األ ل 
وهو يتمّ   من يكون لررررررررررررررررررررررررى ج إحإن كأ يعّلم إ 

 .كيف تسكت
ًُا -3 ُي  رمى مرلبًإ  سررإل لعإبى ووقف  تظإه و أ ال،

ُا  وهو يت،ّل   ليى  أ وراء المس د  .بإل
رحيررة الثعلررب عل  هررذا كررإن األرلررب  رردهوشررررررررررررررررًإ  أ 

ُيب وقإل  أ لفسى  :الشكل ال 
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يررإ  ل أ!!  ررإ هررذا؟!  علررب ب ظررإرة اررررررررررررررروياء، قبعررة 
ُتقإلأ ال  .. ب ،إل محمُ زاهف،  زرقإء، قمير ب
ُائب ع إئب  أ هذا الز إن!! ع بًإ  إذا وراء  غ

 !!كّل ذل ؟
ُيد من مرام  يإ مرلوب؟  مال ت

 و إذا م عل بإلصورة يإ  علوب؟؟
هإ.. وهّز الثعلب رمارى، حسرأ يإ مرلوب، مل إ صرورة 
ُو ة    ّية لَ ، وارررررررررررتكون  أ محد المعإرض المع

 ..ٍ   أ العإل ، واتصبح  ش ورًا جدًا َجدا
إم!! يإ للز إن!! ومطل   هإ.. هإ.. هإ..  علوب راررررررررررررررّ

ُة    ابتعد هإربإ  .ٍ  األرلب ضحكة عإلية اإخ
ُة ووقف م إم  -4 ُم يبٌّ  أ وراء ش  الثعلب   أة خ

وقإل  هّيإ ارام أ يإ  علوب  ن ك َت رّاإ ًإ حقًَّإ 
 ..كمإ قلَت لألرلب

الكمش الثعلررب خو ررًإ، واصرررررررررررررررفُّ وج ررى وهو يحررّدم 
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ُتعشرررًإ  ُيّب، يإ للورطة!! يإ للمصررريبة!!،  لفسرررى  
ل  يخ،ُ عل  بررإلأ يبٌّ مبرردًا حي مررإ وضرررررررررررررررعررُت 
ُوم  أ  الخ،ة، ولكأ يإ مبإ الحصرريأ علي  بإلخ

ي يبّف  هذا المأزق،  أ هذه المصرررررررررريبة،   و   ُّ
ُة  ..ضخ ، و ّكُ.. والتمعت  أ رماى  ك

التفت  ل  الدب وقإل وهو يحإول من يكون صررررررررررررروتى 
طبيعيًإ  حس ًإ يإ يّب..، يإ معظ  يّب  أ ال إبة، 
يإ مجمل يّب  أ ال إبة وال بإل كل إ، اررررررررأرارررررررر  
ل  م  ررررررل صررررررورة لحيوان  ثل  جديُ بإلتقديُ، 

 ُ  تحف  أ العإل  لتكون  أ واأرال إ  ل  مش
العظمإء الخإلديأ، والثعلب  أ لفسرررررررررى يقول،  ّن 

 ..الدببة ُتحب  المديح بمإ ي إاب ضخإ ة جسم إ
ُي ة قإل الدّب   ل   علب ل،يف حّقًإ،  وبإبتسإ ة ع

 .. إ مجمل كال  !!   و لذيذ  ثل العسل
ُة  ًُا يإ يّب، واآلن اجلسن م إ أ عل  صرررررررررررررررخ شرررررررررررررررك
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ُك  ووج    ت ى  ل  ُاررر  ة  ال دول، وارررأبدم ب
مواًل    التقرررررررل، رويررررررردًا.. ُرويررررررردًا  ل  وج رررررررر  

 ..وصدرك
 ..جلس الدب  كمإ مراي الثعلب

ُك رماررررررررَ  يإ يّب، ال  ُارررررررر ،  ال تح واآلن اررررررررأبدم بإل
تلتفت  ل  الوراء مبدًا، بل مبَ   ت  ًإ  ل  األ إم 
 ق ، ت ّفسن قلياًل يإ يّب..، آه.. هذا جيد.. جيد 

بل رائ ..، حإ ظ عل  هذه ال يكة يإ يّب  جدًا..،
ُكة رجإء.. ِبال كالم  ..بال ح

كإن الدب  ي ّز رماى  ق ، م إ الثعلب  قد كإن ي مس 
ذ كلَّ  إ مطلبرى   رى ِبال  ُل ي فرّ    لفسرررررررررررررررى "الم فرّ

 ."  إقشة،  ق  ي ّز رماى ويقول لع 
وبعد من اطمأن الثعلب، حمل  سررررررررررررر ده وابتعد ب دوء 

  مقدا ى تإركًإ الدب  جإلسرررررررررًإ عل  رحو  مصرررررررررإب
ُكررررة مو كلمررررة.. وهو يحل   يت،ّل  م ررررإ ررررى ِبال ح
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 ..بصورتى  أ محد المتإحف المش ورة
ًُا  وال لدرا.. ربمإ بقأ الدّب جإلسرررررررررررررًإ  ل  اآلن   تظ

 ..ٍ   أ الثعلب كلمًة مو  شإرة
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 ورقة من مذكرات ثعلب

 
 

ُاتى  :كتب الثعلب  أ  حدى موراق  ذك
ُقِت الشررررمس وملإ  إ زلُت جإلسررررُإ  أ ال إبة " مشرررر

ُوم    إ ألن  ُاتف كثيفة، ل  مارررررررررررت،  الخ بيأ شررررررررررر ي
الكل ي،إريلأ..،  قبل ماررررررررربو  ارررررررررمعُت  الحًإ يقول 
لزوجتررى  اغلقأ برإب الرَدجرإم جيرردًا.. وراقبأ الثعررإلرب 

 ..  أ تحوم حول إ
َُب  وقبل يو يأ رميُت صيإيًا حإ اًل ِ خإخى  إّرًا ق

ُرُت تحت لخلة اررررررررررررمعُت حمإ ًة ال إبة.. ، وع د إ  
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ُا  ل  المتسرررررررررّك  البإئس،  لى  تقول لصرررررررررديقت إ" الظ
 علُب يدور ويدور كإلمتسررّول ال عمل لى.. ملى يعيش 

ُقة والخدا   ..عل  الس
ُب  دج ة  ُي  ق وه إك ال تة بي رررررررررررررإء عل  ال،
الرررررَدجرررررإم  كتوب علي رررررإ برررررإلخ  األحمُ  "احرررررذروا 

 ."الثعإلب
ب–و   مل رررإ لحأ  َُ الثعرررإلرررِ ُو ون  - عشررررررررررررررر  ع

ُب المثررل بخررداع ررإ  بررإلحيلررة والخرردا   ل  حررد ُي ررررررررررررررر
ُلررإ..، مال مل أ وجرردُت الكثيُ  أ الثعررإلررب التأ  و ك

ُ  إ قد وصلت المدب ة  ..مع
الكرررّل ي،رررإريلأ!!  رررإذا م عرررل!! هرررل يسرررررررررررررررت،ي  
الثعلررررب من يكون غيُ  علررررب..  ذن مع،ولأ  يررررإبررررًإ 

ُى ألرتدي إ  ."مخ
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  ّكر الديكعندما يف

 
 

ُم  علب  أ   إرتى يبحع عأ طعإم، وع د إ  خ
، و    ُف ال إبة ارررررررررررررم  صررررررررررررروت يي ف ُب  أ ط اقت
ُمى  الثعلب ومصررررررررر  ،    تقّدم لحو ج ة الصررررررررروت  

ًُا امي ًإ واقفًإ  وق ايإم البستإن   .ييكًإ كبي
ُح الثعلب وقإل  أ لفسررى  ملى صرريٌد لذيذ، لكأ   

 رمارررى عّدة هّزاتف كيف ُملزُلُى  أ  وق ال دار!؟. وهزَّ 
  ..   ابتس  واإر

إه  صررررررررررررررربرررإح  الخيُ يرررإ  ُب  أ الرررديررر  وحيرررّ اقت
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  صديقأ الدي ، كيف حإل ؟. صحت ؟
ُيد  ّ أ؟   ! ل أ بخيُ والحمد هلل/  إذا ت

آه.. وابتسررررررررر ، ُمريد من تشرررررررررإرك أ  أ زراعة هذه 
األرض الممتّدة م إ  إ، الظُ،  ل إ مرض   بسررررررررررررر،ة 

ُة.. و مإر خصرررربة، وارررروف لحصررررل عل  حب وب كثي
لررذيررذة..، و أ كررّل يوم ارررررررررررررررتمتلت حوصرررررررررررررررلترر   أ 

ُات إ.. ملت ويجإجإت    ..خي
  ..قإل الدي  بإامًإ  حّقًإ  لى عمل  فيد

حسررررررٌأ..، تعإَل الزلن يإ صررررررديقأ كأ لوّق  اتفإقًإ 
  ..عل  ذل  بي  إ

ابتسررررررررررررررر  الدي  وقإل  طّيب... اذهبن  ل  كإتبأ 
وكيلأ  أ جمي  )وريان   أ ذلررررررر  الكو ،   و 

  ..معمإلأ
توجى الثعلب لحو الكو  وهو يحّدم لفسررررررررى، َ أن 

  !!هو وريان هذا؟! لعّلى يي  آخُ
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ُاف  ُب  أ الكو  وهو يمشرررأ ب دوء عل  مط اقت
مصرررررررررررررإبعى كعإيتى، وع د إ لظُ  أ  قبف  أ ال دار 

ًُا ماوي جإ مإ   ..ٍ  وجد كلبًإ كبي
دي  موه..!! مهذا هو الكإتب وريان!! لقد اخُ ال

ُب  ل   ُاج  الثعلررب خررإئفررًإ،    ه ُى!! ت  ّ أ  ُّة مخ
ُعًإ، وضحكإت الدي  تالحقى ُيبة  س   .ال إبة الق
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  عــامل الغابـــة

 
 

بَ  يجإجإتف بشررررررررررررررربكةف  اصررررررررررررررر،إَي الثعلُب يو ًإ مرن
ُض وجإء ب إ  ل    إرتى   .ص َع إ ل ذا ال 

مطل  ضررررررررحكة عإلية لفوزه    هّز يده  أ ال واء 
  :وقإل

ُة   .اتكون هذه وليمة عظيمة أليإم كثي
ُ عأ مليإبى  لظُ  ل  الدجإجإت الخإئفة وكشرررررررررررررررّ
ُاج   حّد ًإ لفسرررررررررررى  ال  ُ  واحدة ولك ى ت ُيد من يفت ي
ُات..، اررررررررررررررأطعم ّأ حت   ليس اآلن..  ل ّأ صرررررررررررررر ي
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ُن. ومخررذ الثعلررب ي لررب ل ّأ ال،عررإم كررّل يوم..،  يكب
هزيلة  ولكأ األيإم كإلت تم رررررررررررررررأ والدجإجإت بقيت

ضرررررعيفة الب ية، وبعد تفكيُ طويل اهتدى الثعلب  ل  
ُر من يرررذهرررب ب ّأ  ل  الررردب طبيررررب  الحررررّل، لقررررد ق

  ..ال إبة
ابتسررررررررررررررر  الدب  حيأ رمى الثعلب حإ اًل يجإجإتى 
األرب   توج ًإ لحوه. وضرررر  ال ظإرة عل  عي يى وراَح 
يفحر الدجإجإت بسرررررررررررررمإعتى،    التفت  ل  الثعلب 

  :وقإل
ُة المسرررررررألة  بسررررررري،ة ال تدعو  ل  القل  يإ ح ررررررر

الثعلب. وجلس ليكتب لرى وصفة الدواء،    لظُ  ليى 
وقإل  مع، أ يجإجتيأ مجور االارررررررررتشرررررررررإرة ال،بّية.. 

  .َيجإجتيأ  ق 
وذهَب الثعلب  متع ًإ  ل  صيدلأ ال إبة و عى 
يجإجتإه البإقيتإن.. كإن الذئب صرريدلأ ال إبة جإلسررًإ 
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ُة وم إ ى   .ق إلأ الدواء وراء    دة كبي
  .ابتس  الذئب ع د قدوم الثعلب

  ! إذا ع دك مي إ الثعلب؟
ُمهإ الذئب  قّدم لرررررررى الثعلب وصفة الدواء، وحيأ ق

  :قإل
ُة  ُة الثعلب،  لعقة صرررررر ي الدواء  وجوي يإ ح رررررر
ُّم   الم  ُّات يو يررًإ بعررد ال،عررإم، كمررإ ال ت َس من ت

  .الق ي ة قبل االاتعمإل
ُة الثعلب هو ررررررر يجإجتإن حسأ.. والثمأ يإ ح 

  . ق 
  ارتعش الثعلب واصفُّ وج ى    قإل

ُتفعًة ع دك ؟   !يبدو من ماعإر الدواء  
ُة الثعلب..  إألارررررررعإر  إبتة   ذ  ال مبدًا يإ ح ررررررر
ُة عل   ُم التسررررعي ز أف طويل، و ذا ل  تصررررّدق ذل   إق
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  ..غالف الق ي ة
رج  الثعلرررب  ل  كوخرررى حرررإ اًل زجرررإجرررة الررردواء 

ومخذ ُيحّدُم لفسرررررى  لقد ضرررررإعتن يجإجإتأ بيأ  ق ، 
الدبِّ والذئب، كإن ي ب من مكون مكثَُ ذكإًء ويهإًء، 

  :   ابتس  وهو يتذكُُ حكمة والده
ال تنَس أنَك تعيُش في عالِم الغابِة يا "

 ."ّ  بني
وبي مإ هو عل  هذه الحإل  ذ ارررررررررررررِمَ  ضرررررررررررررحكًة 
ُيبًإ   ى، التفت الثعلُب  وجد صرررررررررررررررديقى  صرررررررررررررررإخبًة ق

ُة   .ٍ  الثعلب )جدعإن  خإرجًإ  أ وراء ش 
  !!هإ.. ملَت ه إ يإ جدعإن؟

مجل يإ صررررديقأ، ك ُت مبحع ع     ذ ميإمف، لقد 
َ  يجإجإت   .ٍ  امعُت بأل  قد اص،دَت ب ن

  ..مجل لقد اص،دُت ولكّ  إ ذهبت  ثلمإ جإءت
ِب عل    قررررإل الثعلررررب جرررردعررررإُن وعال ررررة التع ررررّ
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ُعة.. و    وج ى  ذهبتن  ثلمإ جإءتن وب ذه  السررررررررررررررر
  !!بإلذات يإ ميه  الثعإلب؟

ابتسررررررررررررررر  الثعلرررب وقرررإل  ال يرررأخرررذلررر  الع رررُب يرررإ 
صررررررررررررديقأ جدعإن..،  لكل جوايف كبوٌة،    قّر عليى 
ُى لررررى    الذئب والدب..، وصمت ه ي ة وهّز   إ ج
ُف مل ررإ لعيش  أ  رماررررررررررررررررى    مرَيَف قررإئاًل  ك ررُت مع

  ..غإبة
ًُا.. و  ُ ُت هذا  ذ ك ُت صرر ي قد لب  أ  ل  لقد ع

ُارًا..    صرررررررررررررررمرررَت وهو يت،ل   أ وجرررى  ذلررر  مبأ  
  ..صديقى جدعإن

 أجإبى صررررررديقى جدعإن  مجلن يإ صررررررإحبأ،  ل إ 
ُت..، ولكأ    هذا  عن  ي إ  غإبة صرررررررررإخبة كمإ ذك

  ..مشيإَء جميلة
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  ثعلٌب وبرٌق خاطف

 
 
 ـ1

ُا   أ كرّل يومف لفقرد َيجرإجرة مو كتكوترًإ،  رإذا ي 
ُى؟! قإلت َيجإجة  أ كوخ  إ!!؟ َ أن السرررررررررررررررإرق يإ ُت

  ..وهأ تمسُح ي وع إ
ُه،  طبعًإ الثعلب المحتإل المتسررررررررررّك ، ال يوجد غي

  ..قإلت يجإجة  إلية
لك ى ملكُ الت مَة  ُّاتف م إم األاررررررررررررررد الحإك   أ 

  ..المحكمة
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ُيررررد شررررررررررررررر وي عيررررإن،  بررررإلتررررأكيررررد، مّن المحكمررررة ت
  .. ستمسكإت  إيّية

ُيمترررى،   و  ًُا ل  ُك م  وبرررإل،ب  مّن الثعلرررب ال يت
ًُا  ُك م  ي ظُف ماررررررررررررررر ررررإلررررى  أ لحِ  الرررردجررررإم، وال يت
لبصرررمإِت  خإلبى، وي فض جسرررَمى حذرًا  أ من تعل  

  ..بى ريشة يجإجة
ُقة، قإل  آهف..،  لى شري،إن  إكُ، لقد تمُّ  بإلسر
يي  يإ   بعد من هّز رماررررررررى ماررررررررفًإ.. وقإلت الدجإجة 

ُف كيف يدخل األم   لى   أ مربإب السرررررررررررررواب ..، يع
الكو   أ الوقررت الم ررإاررررررررررررررررب، ويخ،ف يجررإجررة،    
ُم  أ الوقت الم إاررررررررررررررب، ملى كإل،يف،  مأ ميأ  يخ
لأتأ بإلشرررررررررررررإهد؟! وَ أن يسرررررررررررررت،ي  من ُيمسررررررررررررر  بى؟! 
ُهة ومطلقت آهة..،    واصرررررررررلت كال  إ  وصرررررررررمتت ب

  :بإكية
ملإ  تأكدة... ال يوجد ارإرق للدجإم ارواه، ولكأ 
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  !!!شإهد العيإن؟ ميأ
ُهإ قبل يو يأ   ُى  قدتن صررر ي وقإلت يجإجة مخ
 لررررى يررررأتأ  أ الليررررل ع ررررد غيررررإب القمُ..، ليلررررة ِبال 
قرررمرررُ... والرررظرررالم يا رررس، حرررتررر  الرررقرررمرررُ والررر ررر ررروم 

  !!غإئبة...،  مأ يش د؟
  ـ2

ُي الررذكأ،  تررأ ُ  ُا م ررإم الق كررإن هررذا الحوار ي 
ًُا بإل ًإ، وتأل  لمإ يعإليى َيجإم   ، قتى،   ّز رماررى تأ 

ُر شررررررررريكًإ  أ لفسرررررررررى قإئاًل  ي ب من معإلج  مارررررررررفًإ وق
  ..ٍ  الموقف بحزم

  ـ3
و أ الليررل كررإن الثعلررب يتوجررى لحو قّأ الرردجررإم 
ُحرررًإ... وطب،رررب عل  ب، رررى وقرررإل  كعرررإيترررى، كرررإن  
ل فسررررررررررررررررى بثقررة عررإليررة  بعررد قليررل ارررررررررررررررتمتلت َيجررإجررًإ، 

ر وابتسرررر ... وتلّفَت عّدة  ُّاتف لحذره الشررررديد    تسرررروّ 
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كو  الَدجإم..، وهتف   أة، موه... السررمإء ِبال غيوم 
ُب  ُق!!؟.. ولك ى  شررررررررررررررر ، اقت  مأ ميأ جإء هذا الب
 أ  كإن الدجإم مكثُ، وحإول من يمسررَ  يجإجة... 
ُكة  ُق التم   ُّة  إلية  أ وج ى واررررررررررررم  ح ولكأ الب
ُعة  أ غيُ من يلتفت  ُب بسررررر ُة    ُيبة خلف شررررر  ق

  ..وراءه
ُة وقبررل من ي ررإم  أ و  ُِه كررإن يفّكُ ب ررذه الظررإه ك

ُق الخإطف ُة الب ُيبة..، ةإه   ..ال 
  ـ4

ُق بإُب الثعلب  بإحًإ، ُط و أ اليوم الثإلأ صررررررررررررررر
  ..بقّوة

ُبًإ أللى  َُك عي يى  ست  ُعوبًإ،   ااتيقظ الثعلب  
ُاشى  َ أن  ُف من ال صدي  لثعلب،    صإح  أ   يع

  !! أ البإب؟
ُلأ الكبش    ..الكبيُُ تَح البإُب ب ،حةف  أ ق
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.. ِبال ... ِبال صخبف   ..هّيإ  ع إ بال صوتف
قإل الثعلب بعد من تظإهُ بإلتمإارررررررر   هكذا ِبال 
ارررررررررررررررالم..، وبإبتسرررررررررررررررإ ة  علبية، طّيب..  ل  ميأ يإ 

  !جمإعة؟
ُقررررة  طبعررررًإ  ل  المحكمررررة..،  ررررألررررَت  ت ٌ  بسررررررررررررررر

 ..الدجإم
ُاء  ابتس  الثعلب وقإل  وميأ الشإهد؟!  إلمت   ب

لترى..، هرذه  رإّيٌة قرإلوليرة عرإلميرة الكرل  حت  تثبرُت  يا
ُ  إ   ..يع

ضرررررررررررررررحررر  ال مي ، الكبش.. ال زال.. المرررإعز.. 
ُي..، وقررإل الكبش  الكلررب.. الرردجررإجررة.. الررديرر .. الق
ُليأ المعقو يأ  برررإلترررأكيرررد لقرررد حفظرررَت  الكبيُ ذو الق
ُقة، وبإلتأكيد اررررررررررررت،لب  جمي  المواِي المتعّلقِة بإلسرررررررررررر

إيّية..، هّيإ تفّ ل يإ ش وي عيإن....،  ستمسكإت  
ارررررررّيد  علب  ل  المحكمة.. وه إك تسرررررررت،ي  من تقّدم 
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ُم م إم مادلإ العإيل،    رب،ى بإلسلسلة  ي إع  المحت
ُف السلسلة  ل    أ رقبتى خوف اال الت، ومع،  ط
الكلب،... وهتف الثعلب  ولكأ ت مة ِبال شرررررررررررررررإهد.. 

  ..ت مة بإطلة
ُره المح ُُك هررذا لررد ررإعرر ..، و ررإ تق كمررة.. يررإ مت

  .. علب
  ـ5

و أ المحكمة وقف الثعلب م إم األاد  أ قفر 
  ...االت إم

  ..الصمت يع   قإعة المحكمة
ُاء  أ هذه المُّة؟؟   األ األاد  هل ملَت ب

ُاء  ثل كل  ُّة يإ اررررررررررريإية الحإك ،  مجلن  ل أ ب
  أيأ ش وي العيإن؟؟

  ابتس  األاد..، حسٌأ..،    صإح  ميأ الشإهد؟
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ُتررى وقررإل  لع  اررررررررررررررريررإية  وتقررّدم ُي الررذكأ بكررإ  الق
  ..الحإك ... ملإ الشإهد

ُق الدجإم؟   هل رميَت الثعلب يس
مجل ايإية الحإك ، لقد مخذُت لرررى صورتيأ م ِس 
ُب بعرررد من شرررررررررررررررعُ  وهو  أ كو  الررردجرررإم..،    ه
ُا..، واّل  الصورتيأ  بوجويا..، وشعُ ب وء الكإ ي

  ..لألاد
ُكت لبدتى وقإلآه.. وهّز األاد رماى    : تح

واآلن  ررإذا تقول يررإ  علررب... يررإ اررررررررررررررررإرق، هررذه 
ُيمة.. ت،ّل  الثعلب  ل   صرررررررررررورت  وملَت  تلبٌس بإل 
صورتى، حإول من يكون هإيئًإ وقإل  ولكأ ر يإ ايإية 
ُقة،  الحإك  رررررررر ليس  أ الصورة يليل واضح عل  الس
حيع ال توجد يجإجة بيأ  كأَّ  أ الصررررررررررورة..،  ل إ 

ُي من يلتق، إ لأ  ُّي صور    ..ة محبَّ الق
ب.. و رررإذا ك رررَت تفعرررل  أ كو  الررردجرررإم يرررإ  طيرررّ
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  !! علب؟ هل ك َت  أ زيإرَة ويّية للدجإم..؟
  ـ6

ُاوغ كعإيتى..،  ال ملى حيثمرإ  حإول الثعلب من ي
شررررإهد الصررررورة الثإلية والدجإجة..  ي إ تفلت  أ بيأ 
ُق الخرررإطف الرررذا مربكرررى ومرعبرررى  يرررديرررى..، ترررذّكُ الب
وكإن اررررررررررببًإ  أ   الت الدجإجة..، حي كذ ارت ف    

  ..ال إر  أ المحكمة
ل..،  والا األاررررررررررررررد.. اررررررررررررررإعدلأ  ومخذ يتواررررررررررررررّ
مرجوك.. معُف عّ أ..،  صررررررررررررررررررررردرك وااررررررررررررررر ..... 
والررررردجرررررإجرررررإت اللواتأ مكلت رررررإ، مليس ل رررررإ حقوق يرررررإ 

  ! علب؟
  .. والا األاد اإعدلأ.. اإ ح أ

  :ابتس  األاد وقإل
وضرررررررررررررررعوه    الذئإب  أ خذوه  ل  السررررررررررررررر أ، 

قفصررررررررررررررر إ ليؤلسررررررررررررررر إ بحكإيإتِى ال،ويلة... وب،والتى 
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  ..الفإرغة
  .. والا األاد.. مرجوك

ُار  الت  ال تفيدك بشررررررررأء يإ  علب،   ذا ق تواررررررررّ
  ..المحكمة، هّيإ خذوه  ل  الس أ

و شرررررررر  الثعلب  كّباًل ذلياًل خإئفًإ وهو يتصررررررررّور 
ُاررررررة ال إئعة،   أخذ لفسررررررى  أ ب،أ محد الذئإب الشرررررر

ُليى   ..يبكأ ويتوّال والكبش الكبيُ يد عى بق
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  بني ثعلٍب وكلب

 
 

ُب  أ  كإن  ّلل  علب  ل  كو   الح واقت تسررررررررررررررر
  ..الدجإم

شرررررررعُ بدخولررررررررررررررررررررررى الكلب )وريان ، بقأ جإلسرررررررًإ 
يالحظرررى، تقرررّدم الثعلرررب   رررى ب ررردوء، وقبرررل من يفتح 

  :الكلب  مى بإل بإح قإل لى الثعلب
ُة الكلب، ال ال ياعأ  لل بإح والصرررررررخب يإ ح ررررررر

ياعأ اليقإظ ال إ  واررررررررررررررر  هذا الليل، كل شرررررررررررررررأء 
  ..بإلتفإه 
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ُيهَش الكلررُب  أ كالم الثعلررب وبقأ واقفررًإ، بي مررإ 
ُاج  الثعلب حت  ال َس ذلبى ال دار،   لس عل   ت
ُة  خفيًإ خو ى،    واصررررررل  ُتى م إم الكلب  بإشرررررر  ؤخ

سرررررررررررررررت،ي  من ، ملَت كلٌب وملإ  علب..، ول….كال ى
لتفإه  بعيدًا عأ الفالح، وصرررررررمت لحظة      ررررررر  
 أ كال رررى. حي مرررإ جكرررُت  ل  الكو  ك رررُت متوق  من 
ُف ملرر  اررررررررررررررررإهُ طوال الليررل  مجرردك يقظررًإ ألل أ مع

ُ  الكو    ..تح
حسرررررررررررٌأ يإ  علب، ايخل  أ الموضرررررررررررو ..،  إذا 

ُيد؟   ت
ُى وراح يت،ّل   هإ..! وصرررررررررررررررمَت الثعلب  ُّة مخ

ُات  علبية ل  وج  الكلب ال إ   !!..لس م إ ى، لظ
ُيد يإ  علب؟ ..،  إذا ت   هيإ قلن

ُة الكلب..،  كل شرررررررأء بإل دوء والتفإه  يإ ح ررررررر
  ..بإلتفإه  لست،ي  من لتوصل  ل 
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ب.. ايخرررررل  أ  وقرررررإطعرررررى الكلرررررب بحرررررّدة..، طيرررررّ
ُا    ..الم  ..، لقد َلَفَد صب

ابتسرر  الثعلب ابتسررإ ة  علبية وقإل  رجإء  إ هو 
  عمل  ه إ؟

. عملأ ملإ!! وق قى الكلب ضرررررررإحكًإ،    قإل  آه.
ب يررررإ  علوب، ملررررإ حررررإر .. حررررإر   ُف، طيررررّ مال تع
للكو ..، حررررررإر  لألغ ررررررإم..، حررررررإر  للرررررردجررررررإم..، 

  ..م  مت..  ل أ حإر 
بإل ررررب  هذا  إ مريُت من ماررررمعى     يإ وريان 

  ..ال،ّيب..، ألل أ جكت  أ مجل 
   أ مجلأ ملإ!!..  إذا تقصد!؟

  ..يإ وريان ال،ّيب مجل  أ مجل 
  ...وّضح كال   يإ  علوب

ُيع ب أ هررررردوءك يرررررإ وريان..، اآلن لسرررررررررررررررت،ي  
التفإه ..، حسررٌأ..، لو تسررمح من مقوَل ل   نَّ الفالَح 
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وزوجتى ومطفإلى يأكلون الدجإم.. وبيض الدجإم..، 
ُ ون ل  عظإم الدجإم، العظإم  ق ،   رررررررررررررررالت  وي

ًُا ال،عإم هأ حصررت   ق ، وهّز الثعلب رمارر ى  تظإه
بإألارررف، وصرررمت لحظة    واصرررل..،  سررركيأ ملَت 
ُاارررة،  أ  يإ وريان، كل هذه السررر يأ  أ الخد ة والح
ُيه،  أ حُّ الصرررررررررريف وشررررررررررمسررررررررررى   ،ُ الشررررررررررتإء وب
ُهإ   ررررررررررالت  ُة..، وآخ ُااررررررررررة  سررررررررررتم الالهبة..، وح
يجإجة..، عظإم يجإجة  ق ، يإ لقسررروة الفالح مواًل.. 

  ...ٍ  ويإ ل فلت   إليإ
عي يى عل  اررررعت مإ وهو يسررررتم   ل    تح الكلب

  :كالم الثعلب وقإل
ُف قصررررردك..،  اارررررتمَُّ يإ  علوب  ألإ مريد من مع

  !ال دف  أ كال   هذا؟
قلررُت لررَ   أ البرردايررة، ملررإ جكررُت  أ مجلرر ، مجررل 

  ..جكُت كأ مر   ع   هذا الظل 



- 90 - 

ُ   عّ أ الظل !! كيف يررإ  ُيررد من ت يررإه..! ملررَت ت
ُلأ ب ُعة علوب!!؟ هّيإ مخب   ..س

لأ مل  بدمت  ُة قإل الثعلب  يسررررُّ وبإبتسررررإ ة  إك
  ..تف   كال أ اآلن،  ألت حّقًإ كلب ذكأ

ُم، المسألة بي أ وبي  ، ال  اام ن يإ وريان المحت
ُلإ ُف ب إ محُد غي   ..مريد من يع

ُا  .. لقد َلَفَد صب   ..طّيب..، هّيإ قلن
ل  يجإجتإن  أ كّل يوم يإ وريان..، يجإجتإن 

 أ اآلن..، بررداًل  أ عظرررإم يجررإجررة، كمرررإ  كررإ لترررإن
  ...ك َت  أ السإب 

ُيد  تَ  ملَت يإ  علوب ك  َيجإجِة..؟ مال ت وحصرررررررررررّ
  شيكًإ؟

ال شررررأء.. ال شررررأء ارررروى صررررداقت  التأ ك ُت 
محل  ب إ ليَل ل إَر،     نن مريَت  عل أ مق   بإلقليل..، 

ُم ُة الكلب المحت   ..عظإم الدجإجة  ق  يإ ح 
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ُاراح وريان ي    ..ٍ  ظُ  ل  وجى الثعلب  فك
المسرررررررررألة بسررررررررري،ة ال تحتإم  ل  تفكيُ طويل يإ 
وريان..، ُمريد  ق  ارررررركوت .. صررررررمت ..، وملإ ميخل 
قفر الدجإم ألجلب ل  يجإجتيأ.. ي ن المسرررررررررررررررألة 

  ..ٍ  علأ
  :التفَض وريان ع د امإعى هذا الكالم وقإل

ُك  ل  هذه الدرجة  هإ.. المسرررألة بسررري،ة  أ لظ
ول،مى ل،مة قويًة عل  خّده  ألقإه مرضرررررررًإ  يإ  علب؟!

ُاك،    رب،ى رب،ًإ  حكمإ   ..ٍ  ِبال ح
بعد قليل ر   الثعلب رمارررررررررررررى وهو يكأ  عن  ال ة 

  : أ ما إلى طإرت  أ شّدة الل،مة..،    قإل
ُة   أ البداية قلُت كّل شررررررررررررأء بإلتفإه  يإ ح رررررررررررر

  ..الكلب
هإ.. كّل شأء بإلتفإه !! اام ن يإ  علب، الفالح 

  ..صإحبأ ولأ مخولى
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ُف طبيعرررة  حرررإشرررررررررررررررررإك من تفعرررل ذلررر ،  رررألرررإ مع
الكالب.. وصررررررمت لحظة..    تإب ..، لو تسررررررمح يإ 
وريان، جكررررررُت ملب رررررر   ل  حقوقرررررر ،  ل  جزء  أ 

  ..حقوق  الم  و ة
ُاوغرررررة يرررررإ  علرررررب،  وبحرررررّدة قرررررإل وريان  كف   
ُبوطًإ حت  الصررربإح..،  ُضررر  واضرررح..، ارررتبق    غ

ُاء ل،فلى،    ميار رماى و      إلفالح  حتإم  ل   
ُب البإب غيُ  صررررررررررررررر ف  ل   ُاارررررررررررررررتى ق  ل   كإن ح

  .توّاالت الثعلب وبكإئى
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  !!ٍ  لقد نسَي الثعلب شيئا

 
 

بي مررإ كررإن الثعلررُب حمرردان يت ّول  أ ال ررإبررة  ذ 
  ..التق  بصديقى الثعلب اعدان

آه.. هذا ملَت يإ اررررررررررررعدان..!!   ذ  ّدة طويلة ل  
عإلقإ ع إقًإ حإّرًا    جلسرررررررررررإ يتحد إن.. قإل للتِ ..، وت

حمرررردان    ررررذ ز أ طويررررل ل  مرك  أ هررررذه ال ررررإبررررة 
َُت وة ُ ال زال عل  جسرررررررمَ ..،  الواارررررررعة، لقد ت ّي

  !! إذا حّل ب ؟
ابتسرررر  اررررعدان ابتسررررإ ة حزي ة وهّز رماررررى وحُّك 
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  :ذلبى    قإل
 ررررإذا مقول لرررر ...  أ ميأ مبرررردم!!..  ل ررررإ أليررررإم 

ُة م ُ   ب إ يإ صررررديقأ حمدان،  إلصرررريد مصرررربح عسرررري
شرررحيحًإ ورصرررإا الصررريإييأ يالحق إ، وال ميرا  إذا 
م عل؟  حيل إ مصرربحت  كشررو ة م إم الحمإم واألرالب 

  ..والدرام.. و
آهف     يإ اررررررعدان!، يبدو ملَ  ل  تشررررررّ ل رمارررررر  
بصررررررورة جيدة، م إ بإل سرررررربة لأ  إلصرررررريد  تو ٌُ جدًا، 

أ..  ل  جسررررررمأ..  ل  والدليإ ربي .. الظُ  ل  وج 
  ..ع التأ

ُلأ حّقًإ يإ حمدان،  مأ ميأ الصررررررررررريد..   ل  تحّي
  وكيف؟؟

ُي رررررررررة تسررررررررربح عل   مجإب حمدان وابتسرررررررررإ ة ع
ُق  ُك، ال تسرررررتع ل، ومط وج ى المحتإل، اررررروف مخب
   تررررإب  كال ررررى..، ع رررردا خ،ررررة  حكمررررة لصررررررررررررررريررررد 
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الرررردجررررإم..،  حكمررررة جرررردًا جرررردًا..،  أ كررررّل يومف لأ 
، آكل حت  الشرررررررررررررررب ..، يجإجتإن مو  الم ي جإجإتف

ُوف... الم   من تشّ ل رما ..،  وبإل،ب  حسب الظ
ُورة   ..ومطل  ضحكة عإلية   

ُان، وع ررررد  وبقأ الثعلبررررإن  أ الم ررررإرة يتسررررررررررررررررررإ 
ُجإ  أ  كم  مإ ُوب خ   ..ال 

التفت حمدان وقإل  اتبع أ يإ اعدان ب دوء، وال 
تسرررأل أ  ل  ميأ... مو ت إقشررر أ.. ا ِش ورائأ ب دوء 

  .. ق ..، وعل  رحو  األصإب  وِبال كالم
ُة  ُبررررررإ  أ حظي وتسرررررررررررررررّلقررررررإ حررررررإئ  الكو ..، اقت

  ..الدجإم
ب دوء يإ اررررعدان كأ ال يسررررمع إ محٌد..،  إلخ،ة 
 حكمة جدًا وماإا إ ال دوء..، وتقّد إ لحو ال دف.. 

  !!..ب دوء.. ب دوء.. ولكأ
ُ  ارررعدان بأعل  صررروتى،  طإب.. طإ ..، وصررر
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رماررأ..، ميأ لحأ اآلن يإ صررإحب آ .. ضررلوعأ.. 
الخّ،ة المحكمة جدًا..، آ  ضرررلوعأ.. آ  ارررإقأ..، 

ُة عميقة   ..و ذا ب مإ  أ حف
 ررررإ هررررذا يررررإ حمرررردان..؟! يبرررردو مل ررررإ وقع ررررإ  أ 
المصرررريدة..، ولظُ  ل  اررررعدان شررررزرًا وقإل لى  مهذه 
هأ خّ،ترررَ  المحكمرررة جررردًا جررردًا..، يرررإ حمررردان مي رررإ 

  !!الثعلب الداهية؟
ُقة تقوي لق ... د لسيَت شيكًإ   مًإ.. لسيَت مّن الس

  .. ل  المصيدة
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  الثعلب واملغّني الساحر

 
 

ُاتف ووضررررع إ  ُق  علٌب اررررب  يجإجإتف صرررر ي ارررر
 أ قفر، ومغل  علي إ البإب بمفتإح عّلقُى بسرررررلسرررررلة 

  . أ رقبتى
إ يرررإ  و أ كرررّل يومف كرررإن يقرررّدم ل ّأ طعرررإ رررًإ..، هيرررّ

....، َيجررإجررإت.. ُمريررد من م إلررإتف ارررررررررررررررمي ررإتف راكأ ريررّ
ُف لسإلى   ..وي ح  الثعلب...    يلحس شفتيى ب،

ُت ف خو ررًإ  أ رحيررة  كررإلررت الرردجررإجررإت تبكأ وت
ُح ُب القفر يت،ّل   لي أ بف   ..الثعلب وهو جإلس ق
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 أ يوم  إ ارررررم  بكإَءهّأ طيُُ الك إرا،  أشرررررف  
علي أ وقررإل ل فسررررررررررررررررى  اررررررررررررررررألقررذهّأ..  ّكُ الك ررإرا 

ُة..،    ابتس ... وقف و ّكُ..، والت معت  أ رماى  ك
ُيب  أ القفر وقإل   :عل  غصأ ق

  ...صبإح الخيُ يإ ايد  علب
التفَت الثعلُب لحو الصرررررررررروِت..، ابتسرررررررررر   تع بًإ 
ُيب!! عل   وتسررررررررإَءل..، عصررررررررفوٌر يسررررررررّل  علّأ!! غ
..، مهاًل.. صررررررررررررربإح الخيُ يإ عصرررررررررررررفور..،  إذا  كلّف

ُيد؟   !ت
  ..ك إرا..، طيُ الك إرا عفوًا اّيد  علب، ملإ 

ُيد يإ ك إرا؟   آه.. ك إرا!! طّيب..، و إذا ت
ُوَر  ل   جكُت مُغّ أ لَ ..، مريد من ميخَل السررررررررررررررر

  لفس 
ُت ّ أ لأ!!.. حسررررررر ًإ.. هذا جميل    .. غّأ  إ 
ُب  شرررررررررررررررإء ل  من ت ّ أ، ولكأ حبذا يإ ك إرا من تقت
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  ..ٍ    أ كأ مام  صوت  جيدا
 أ  كررإلأ ألاررررررررررررررربررإب موه يررإ  علررب! يع أ مبَ  

  ..  ّية
راح الك ررإرا ُي ّ أ...، مراررررررررررررررررل مل ررإ ررى ال ررإيئررة 
العررذبررة... واارررررررررررررررتمَُّ  أ ال  ررإء.. ورويرردًا رويرردًا يبَّ 
َُح  ال عإُ   أ عي ّأ الثعلب،  أغمَض جف يى،    ال،

  ..ٍ  عل  األرض.. وراح  أ لومف عمي  وشخيُ عإل
ابتس  الك إرا وتوّقف عأ ال  إء، وهمس ل فسى  
ُب  أ الثعلب بحذر، لقُ  لقد  عل الِ َ إُء  على.. اقت

  ..رجلى..، ولقُ مذلى ليتأكَد  أ لو ى
لقد راح الثعلُب  أ لومف عمي ... ال شرر َّ  أ ملى 

  !!..يتمت  بحل ف لذيذ
ُى    .ابتس  الك إرا  ُّة مخ

  ..وب دوء احب المفتإح  أ رقبة الثعلب
  ..وب دوء  تح بإب القفر
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ُعةوب دوء قإل ل ُجَأ بس   ..لدجإجإِت  هّيإ اخ
وب رردوء تسرررررررررررررررللررِت الرردجررإجررإُت بعيرردًا عأ القفر 

ُه   ..والثعلب  ستمٌُ  أ لو ى وشخي
ُحًإ..، وطإر بعيدًا بعد من  ا تأل وجى الك إرا  

  ..ل ح  أ   متى
ال لدرا  ت  ااررررررررررررررتيقظ الثعلب  أ لو ى، و إذا 

  .ٍ   عل!؟ لكأ عصفورًا حّد  إ بعد ميإمف قإئال
ُُب َقفصررررررررًإ رميت   علبًإ  أ حإلِة هيإمف وهو ي رررررررر

ُُ  بأعل  صوتى   :ٍ   إرغًإ ِبكّفِى ويص
ك إرا يخدع أ!! عصرررفور يخدع أ!!  ت  كإن 

  ذل  يإ  عشُ الثعإلب!!؟
ُبى   :ٍ  وبكل هدوء مجإبى صديقُى الثعلُب الواقُف بق

  ..حي مإ يكون الثعلب   ّفاًل  ثل 
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  الكلب الذكي

 
 

من يكون   يبرررررررًإ بيأ الحيوالرررررررإِت مراي الثعلرررررررُب 
ُا   ..ٍ   وض  لبدة مادف حول رقبتى، ومخذ يمشأ  تبخت

ُي ، قإل ال ب   أ لفسى   ررررررررررررررر رآه ضبٌ   أ ال،
ُيقى ُعًإ  بتعدًا عأ ط   ..ماد!! يإ اإتُ!. وركض  س

ُحًإ    يّور يده  أ  ابتسررررررررر  الثعلب وهّز رمارررررررررى  
ال واء وقرررررإل  لقرررررد ال،لرررررت اللعبرررررة عل  ال رررررررررررررررب  

 .ل..، هذا واحد  أ الم فليأالم فّ 
ُة رمى  ال ة  - ُب شررر  ُه، وق واصرررل الثعلب اررري
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ُبوا ...  لى ماد  .مرالب قإل محدهمإ  يإجمإعة اه
ُبرررت األرالرررب  رررذعورة  تقرررإ زة ه رررإ وه رررإك  - وه

ُحًإ ويقَّ  ُعة رهيبة.. ابتسررررر  الثعلب وهّز رمارررررى   بسررررر
  :يده عل  صدره..، وقإل  خإطبًإ لفسى

  ..يإ مبإ الحصيألقد محس َت التمثيَل 
ُة، ُذعَُ ال زاُل  ُة قصي ررررررررر وحي مإ رآه غزال بعد  ت
 أ الحإل ومخذ يقفز قفزاتف هإئلة، وهو ال يصرررررررررررررررّدُق 

  ..ملى م لَت  أ    األاد
ُه  أ شّدة ال ح   ق قى الثعلب والقلب عل  ة 

ُيي   :وهو ُي
  ّفلون.!! لقد معمإه  الخوف جميعًإ، وكّور يدُه 

  :وقإل    بس، إ  أ ال واء
  !!يإ ل   أ  مثل بإر  يإ مبإ الحصيأ

ُب  أ  زرعرررة الررردجرررإم،     ارررررررررررررررررإر، وحيأ اقت
ُختن يجإجة   :ص
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ماررررررررررد!! يإ للمصرررررررررريبة!! كل إ اليوم ارررررررررر كون  أ 
  ..ب، ى

، التبرررى  َُب القأ خرررإئفرررإتف ت معرررِت الررردجرررإجرررإُت ق
  !الكلب وريان،  تح عي يى وقإل   إ األ ُ؟
  !!أن القإيم؟قإلت يجإجة  زعة  الظُ يإ وريان  َ 

ت،ّل  وريان  ليى  لّيًإ، وتشم  ال واء وقإل  اللبدة 
لبدة ماررررررد، لكأ المشررررررية  شررررررية  علب. وقإلت حمإ ة 
 أ  وق غصرررررررر  إ  اللبدة لبدة ماررررررررد، ولكأ الوجى... 
والرررذلرررب ذلرررب  علرررب.. حي كرررذ ل ض وريان، ومطل  

  ..ٍ  لبإحى عإليًإ صإخبإ
 

التفض الثعلررررب  ررررذعورًا  تعثُ  أ  شررررررررررررررريتررررى.. 
 سرررررررررررررررق،ررررت اللبرررردة عل  األرض    وّل  هررررإربررررًإ... 

  ..وق ق إت الدجإم تالحقى
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  ثعلــوب والفـــالح

 
 

ُة  اعترررإي الثعلرررُب من يررردخرررَل قأَّ الررردجرررإِم  أ   
ُق َيجرإجرًة واحردًة كرل ليلرة.. يوم.. يو رإن...  ويسررررررررررررررر

ًُا حسررر  ًإ    الثعلب، كل ماررربو .. واأل ور تسررريُ اررري
ليلرررة يجرررإجرررة واحررردة.. ولكأ  أ اليوم الثرررإ أ حي مرررإ 

ُة  سدوية ُق، وجد الث    ..عإي الثعلب ليس
ُة  سردوية!! وهّز رمارى بإارمًإ، وقبل من  آه.. الث 
يدور حول القأ لي د لى   فذًا آخُ رمى ال تة  كتوبًإ 

  :علي إ بخ  واضح
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ُقررَت  ررإ  يررى الكفررإيررة يررإ"  مل  تشرررررررررررررررب ؟ لقررد اررررررررررررررر
  ." علوب؟؟

ُى وقإل ل فسرررررررى  يبدو ملى  ابتسررررررر  الثعلب  ُّة مخ
 اّلح   ّفٌل جدًا، و ال  إ هذه الال تة السرررررررررررخيفة، مهو 

  !!تحذيُ لأ؟! مم ت ديد؟
ُر الثعلب من يمّزَق الال تة تحّديًإ وااررررررررررت إلة،  وق

ُب  أ الال تة... احب إ بقوة   ..اقت
  !!هوب... و ذا بى ي د لفسى واقعًإ  أ شبكة

  :ٍ  صبإحًإ قإل لى الفالح ضإحكإ
هإ  علوب..  إذا تفعل ه إ!!  إ كّل  ُّة تسررررررررررررررل  

  !!ال ُّة
ُاء   ..وبعد ميإم بي  جلد الثعلب  أ اوق الف
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  محامة وقنفذ

 
 

ر   الق فذ الحكي  رمارررى  ل  معل  ال خلة وصرررإَح 
  :بأعل  صوتى

  ..لمعإن.. يإ لمعإن
الحلوة لمعإن ال إلسرررررررررررررة مجإبت الحمإ ة الوييعة 

 أ عشرررررررررررّ إ  طإب صررررررررررربإح  يإ ق فذ.. مية خد ة يإ 
  !صديقأ  أ هذا الصبإح ال ميل ُمقد  إ ل ؟

ُاخررررررر ،  جكرررررررُت يرررررررإ عزيزتأ كأ مطمكأ عل   
ُحيت  ومام  هديل  العذب   .ومكّحُل عي ّأ ب
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ًُا عل  ل،ف  ًُا.. شك   ..آه يإ صديقأ..، شك
أ ه إ؟ لقد وتإب  الق فذ كال ى، هل  ُّ الثعلب  

ُيقأ يتسك  بقل  ةإهُ   ..رميتى  أ ط
ُة  ُّ  أ ه رررإ،  ُة قصررررررررررررررري مجرررل رميترررى..، قبرررل  ت
ُتأ وهررررديلأ كعررررإيتررررى الخبيثررررة  وجلس تحررررت شررررررررررررررر 

ُُت   ى   .. سخ
ُِت؟   !موه.. وكيف اخ

قلرُت لرررررررررررررررررررررررررررررررى ا تحن  مر  واغمض عي ير ، وبقأ 
المحتإل  إتحًإ  مى عل  اررررررررررعتى   مض العي يأ  ل  

  ..ٍ  ًُا يإبسإمن ر يُت  أ  مى تم
  يإه.. ومطل  الق فذ ضحكتى    قإل، و إذا  عل؟

ُوي لفظ التمُ  أ  مى و سررح شررفتيى وقإل  بكل ب
ُاخِ  كمإ  ُ يأ لأ محد   بإامًإ  ك ُت محسُب مل  ات

  .. علتن جّدُتِ  الم ّفلُة    محد مجدايا
ُى وقإل   :ق قى الق فذ ضإحكًإ  ُّة مخ
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  ..المخإي  ل  ي َس تلَ  القصة
ولحأ مي ًإ رررررررررررررررر  عشُ الحمإم رررررررررررررررر لأ ل سإهإ يإ 

  ..صديقأ..  ل إ قصة  ؤلمة
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  الديك  املغرور

 
 

ُب  حسررررررررررر ًإ.. قإل الثعلب ل فسرررررررررررى   لأ جإئ  وق
ال إبة يي  ارررررررررررررررميأ، ومخذ يفّكُ  أ حيلة تمّك ى  أ 

  ..هذا الدي 
لبس الثعلب  يإَب حإكِ  ال إبة، وضررررررررررررررَ  ال ظإرَة 

ُى تإجًإ عل  عي يى، ومخذ  بعحدى يديى ورقة وبإألخ
  ..   توّجى لحو كوِ  الدجإم

و أ بعيد رمتى الدجإجإُت...  صرررررررررررررررعدتن الحإئَ  
ُور   ..   ييِك إ ال ميِل الم 
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ُيرب الخرإرم  قرإلرت الردجرإجرة األول   َ أن هرذا ال 
   أ ب،أ ال إبة؟

ّل  قإلت الدجإجة الثإلية  يبدو ملى  لسرررررررررررررإٌن ضرررررررررررررَ
ُيقى   ..ط

لثررإلثررة  علي ررإ من لررأخررَذ الحررذر قررإلررت الرردجررإجررة ا
ُُف ع ى شيكًإ.. م إ الدي   قد  ُيب وال لع   ى،   و غ
لفَ  صررررررررردره، واختإَل بمشررررررررريتِى غيَُ  بإلف بإأل ُ،    

  ..ابتس ، وراح يدور حول لفسى
ُب الثعلررُب  أ الحررإئ   ّ  ر َ  رماررررررررررررررررى وقررإل  اقت

  :للدي 
السرررررررررررررررالم علي  مي إ الدي  ال ميل...  ّن طيور 

قد التخبتَ   لكًإ علي إ ل مإِل صرروت .. وبدي   ال إبة
شررررركلَ ..، وقد كلفت أ من مقّدَم ل  هذا التإَم ومضرررررعى 
عل  رمارررررررر  الفإتأ،  يزيدك جمإاًل عل  جمإل وهيبة 

  ..عل  هيبة
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ُح الررررديررررُ  ل ررررذا الكالِم، ولفش ريشررررررررررررررررررى م ررررإم   
يجإجإتى،    صررررررررررّف  ب  إحيى وصررررررررررإح  كو.. كو.. 

  ..كو.. كوكو كو
الثعلُب وقإل  ل  مَر  أ حيإتأ كّل إ مجمَل ابتس  

    صرررررروتًإ وشرررررركاًل..، هّيإ الزلن ألضررررررَ  التإَم عل  
  ..رمِا ،  تكون  لكًإ عل  ال،يور كّل إ

ُح ب ذا المديِح لك ى  مطلَ  الديُ  ضرررررررررررررررحكة، و 
َُب  أ الثعلب و َب هذا عليى وم سررررركُى بفمى  حيأ اقت

ُحى مرضًإ،  إاتسل  الدي  خإئفإ   ..ٍ  وط
لظُ  ليى الثعلُب واالبتسرررررررررررإ ُة عل  وج ى وقإل  

  ..اتكون يإ عزيزا  لكًإ  أ ب، أ
..، ال  دة.. ال  دة   ..صإحِت الدجإجإُت  زعإتف

و ذا برررإلكلرررب وريان ي ،ل   أ وراء الكو  لحو 
  ..صيإح الدجإم

َُك الديَ ،  َُ الثعلُب الكلَب حت  ت  إ  نن مبصررررررررررررررر
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  ..مذليىووّل  هإربًإ، ولبإُح وريان يص   
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  القصة األخرية عن ثعلب

 
 

قبل من مقّدَم هذا الكتإب لقصرررررررررررررررر عأ  علب، 
ُة،  ُاجعة مخي لل،ب ، قلُت  أ األ  رررررررررل من مراجعى  
ُيبرررررة  أ   رررررأخرررررذترررررى  عأ  ل   حررررردى ال رررررإبرررررإت الق

  .الموصل
ُف ال إبة، و شررررررررريُت بيأ  ُكُت اررررررررريإرتأ  أ ط ت
ُة يإبسررررة  األشرررر إر قلياًل،    جلسررررُت عل  جذ  شرررر 
ورحُت ُمطإل  قصرررر الكتإب واحدة واحدة، وُمصرررحُح 
ُيبًإ  ّ أ   إ يحتإم  ل  تصرررررررررررحيح.   أة  ُّ م إ أ ق
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ُُم  أ  شيتى   .. علب.. وكإن يع
ُُت  ليررررى، كررررإن يمشرررررررررررررررأ  يررررإه!!  علررررب!!.. ولظ

ُمف  أ  حردى قرإئمتيررى بصرررررررررررررررعوبرة برإل رة  بسررررررررررررررربرب ع
  .األ إ يتيأ

  :قلُت  أ لفسأ
 سررررررررركيأ يإ  علب، كيف تأكل!! كيف تصررررررررر،إي 
ال،يور والررررررردجرررررررإم!!؟ كيف تتخلر  أ الكالب 

 والذئإب وملَت عل  حإلت  هذه!؟
ُكُت الكتإَب  وق جذ   ل  رررررُت وتبعتى بعد من ت
َُف  ُة، و شررررررررررريُت وراَءه عل    لف ُمريُد من مع الشررررررررررر 

أ مارررت،ي   سرررإعدتى وهو  أ حإلتى التعسرررة  أواه لعلّ 
ُتأ  ُغ   أ لظ هررررذه،  قررررد مشرررررررررررررررفقررررُت عليررررى عل  ال

ُو ة عأ الثعإلب  ..المع
ُة، شرررررررعُ بخ،واتأ  تبعتى  سرررررررإ ة ليسرررررررت قصررررررري
 .. ُبن تتبعرررى،  ل  يخف... ول  يلتفرررت حرررذرًا.. ول  ي 
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ُيقأ عل   عل  غيُ عرإية الثعرإلرب، برل جلس  أ ط
ُتى ومخذ يت،ّل   ل  وج أ، ا   :بتس  وقإل ؤخ

ُم، لقرررد  ُى مل أ  علرررٌب مع لمرررإذا تتبع أ؟!! مال ت
مطب  عل  ارررإقأ محد الفخإ  التأ لصرررب إ واحد  أ 
البشررررررررررررررُ م ثإل ، اآلن ال مقوى عل  صرررررررررررررريد ال،يور 
والرردجررإم..، ول  يرردخررل طيُ ب، أ   ررذ ز أ طويررل، 

ُحَ ؟   !!مهذا ُيف
آه..  سررررركيأ ملَت يإ  علب، حسرررررٌأ.. وكيف  ذن 

  !!  ؟تحصل عل  طعإ
هذه  شرررررررركلتأ يإ اررررررررّيد،  لمإذا ُتتعب لفسرررررررر ؟؟! 

ُيد من ت عل    إ قصة   !!مت
َُف كيف  ولكأ ر لو تسمح ر يإ  علب، ُمريُد من مع
ت ررد طعررإ رر ..، كيف تتخلر  أ الررذئررإب والكالب 
ُاررررررررة..،  ّن حإلت  تدعولأ  ل  من مكتَب ع    الشرررررررر
قصرررررة.. و.. وقإطع أ الثعلب بكل هدوء وقإل  وهل 
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ُارا والحيوالإت البسررررررررررررري،ة  أ المع قول من طيور الب
ى  ت ررررُد طعررررإ  ررررإ، وملررررإ  علررررٌب ال مجررررده!!؟ وكّور كفررررّ

  ..م إ أ
  !!آه.. ُتع ب أ  قتَ  ب فسَ  يإ  علب

وملإ ال ي ّم أ  ع إب  بثقتأ..، وابتسررررررررررررررر ..،    
ُج   ل     ررررر   أ كال ى..،  أ األ  رررررل ل  من ت

مّلَ  كتبَت  موراق  وتستمُ   أ  ،إلعت إ، ألل إ امع إ
ُة، ومطل  ضررررحكة،    ل ض ويار  عّ إ قصررررصررررًإ كثي
ُيح  عل  لفسرررررررررررررررى بخّفة كإلب لوان،    مطل  قوائمى لل
ُجى  ُيعًإ كإلسرررررر  ، ال ميرا لمإذا ل  ملحظ عليى ع ارررررر

  !!..م  إء رك ى
ُعة!!  ُكض ب ذه السررررررررررررررر ُم وي ع يب!!  علب مع
وابتسررررررررررررررمُت،    رجعُت  ل  موراقأ ألكمل  ،إلعت إ، 

  ب!!  إذا وجدُت!!؟ويإ للع 
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وجدُت  أ ة ُ الصررررررفحة األول  ب رررررر  كلمإتف 
  :تقول

، وقد مضرررررررررررررحك أ  إ " طإلعُت كتإب  عل  ع لف
وري  يى،  كّل إ قصرررررررررررررررر ومحداٌم قديمة عأ  عإلب 
ُن المإضأ،  ل إ حيٌل قديمة..، م إ اآلن رررررر يإ   أ الق
ُاحة،  ّن جيل  ايدا الكإتب رررررررررررررررر  عل أ مقوُل لَ  بص

بدم يسررررررررتخدم الحإارررررررروب )الكمبيوتُ   الثعإلب ال ديد
 أ ابتكرررإر حيرررلف جرررديررردةف ل  تخ،ُ عل  برررإلررر ، و رررإ 
ُم  ال حيلة جديدة الاررررررررررتدراج  و بعإيك  الثعلب األع
إ  ُاءة  رررإ كتبترررى ع رررّ عأ كترررإبررر  كأ يتسرررررررررررررررّ   لأ ق

 "وتس يل هذه المالحظة ل .. الويا 
  التوقيع
  ثعلب

 
وهتفررُت يهشررررررررررررررررًإ، آه..  علررب.!! يررإ كررّل  عررإلررب 
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األرض لأ تسررررررت،يعأ خدا   لسررررررإن، ارررررر سررررررتمُ   أ 
كشف حيلك  والتحذيُ  أ خداعك  يإ  عشُ الثعإلب 
 أ كّل وقت، وا ستعيأ ررررررررررررر حت  ررررررررررررر بإلحإاوب  أ 

  ..ابيل ذل 
ُة اليإبسررة  أ ال إبة كتبُت  وعل  جذ  تل  الشرر 

ُم، ووضعتُ   ل إ ع والًإ هذه القصة عأ الثعلب األع
 .. وبإل،ب  لأ تكون هذه القصــة ايريرع عن ثعلب)

ُة عأ  علرررب، أللرررى لأ تكون ه رررإك  القصرررررررررررررررررة األخي
ُة  إ بقيت الثعإلب   ...خدعة مخي

  .وبإبتسإ ة مخذُت ُمريُي ل فسأ
وراءك .. وراءك .. يررررإ كررررلَّ  عررررإلررررب األرِض.. "

  ."والز أ طويل
 ..ٍ     لملمُت موراقأ ول  ت
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 :من القاموس
 

ُوف بخداعى الثعلب-   حيوان يأكل اللحوم،  ع
ُه كّل ا ة و  ى )ياء  واحتيإلى، يتسإق  شع

 .(الثعلب
 ٍ   علبيِأ وجمعى   عإلب مو  َعإل- علبإنِ - علب-
 .  ذكُ الثعإلبالُثعلبانُ -
 .  ملث  الثعإلبالثعلبة-
 .  اا  عل  أللث  الثعإلبُثعاَلة-ُثعال-
 .الذكُ واأللث  وكلمة  علب تق  عل -
 .ولد الثعلب وجمعى ه إر الِهجِرس: -
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 .  مبو الُحصيأوكنيته-
 .  يكثُ  ي إ الثعإلب، وجمع إ   َثإِعلأرٌض مَثعَلة-
ويُقررإل  كررإن  ُثعلررب ومرض  ُثعلبررة   ذا كثُ  ي مررإ -

 .الثعلب
 علبًة  تشررررررررررررررربى بإلثعلب  أ -يتثعلبُ -الفعل  تثعلبَ -

 .خداعى وحيلى
 

*** 
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