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 ةــــمقدم

 
 

ال يبدو  …خليل البيطار كاتب جاد كثير التروي 
تحدثه فيصغي بانتباه،  …عليه االستعجال في شيء

وقد خيل  …ويتحدث فيمضييييي الج الج مري رباشيييير 
لي أنه ال يحب المقدرات بل يخيل لي أيضييييييال أنه ل  
يتعل  السيييييييييييييييبا ا علج شيييييييييييييييا   بحر ال تابا بل في 

 األراكن العميقا رن ذلك البحر..
ال أدري ان كييييان األسيييييييييييييييتيييياذ خليييييل قييييد رييييار  

ل ن را ال أشيييييييييييييييك فيه م  أنه  رعل   في  …التعلي 
تبدو براعته  ين يكتبها  …كتابا القصييييييييييا القصييييييييييير 
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ويخيل  …ار وتبدو أنصيييييييييب  ين يكتبها ل   اللل ب
لي أنه يدرك أن ال تابا ل   ال أصييعب وأخطر رن 
ال تيييابيييا لل بيييار فيبيييدي نح ميييا الم ييييد رن الع ييياييييا، 
ويظهر فيها الم يد رن البراعا، رب كبير ع ايته في 

 كتاباته األخرى.
وم  رعل  يؤرن بقيييييييدر  ال لميييييييا علج ال عيييييييل 

ين الشييييييخصيييييييا ف راه ي تقيها وبتأثيرما ال بير علج ت   
ويمحصيييييييييييييييها قبل أن يسيييييييييييييييل ها رب أخ اتها في عقد 

ورن سييييييييييبك العبارات الدقيج ي بثج الجمال  …العبار 
والحكما م ا جاد  ت اد  …الرصيييييييييييييييين وتب   الحكما

 …ت  ن صيييييييييياررا ل  ها ال تقترا رن  دود الت ر 
فهي ال  …انها اب ا الحيا  كما انها اب ا  بب ال اتب

  والييتييجييهيي  وال تييعييرع االبييتسييييييييييييييييييييييا  تييعييرع الييعييبيي  
ومي رت نا ورت ازنا تت جه الج القلب  …والضيييييييييييحك

 …بقدر را تت جه الج العقل
وإذا كان  قصييييييييييييييصييييييييييييييه ر عما بالحكما فهي ال 
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انها  …تضيييييييييييييييحي بجمالها ورونقه رن أجل الحكما
عصييييييييييييييييافير جميلييا رت يياممييا األل ان ل ييل ج ييا  رن 
ج ا يها القدر  التي ألخيه علج الطيران. والعصييافير 

 …قد تصير ركت    األجسا  ل  ها ال تترمل أبدال 
ومي أضيييم را رن مرا  ال رد تع ري في بسيييتان 

 أدا األ  ال الذي ي داد جماالل عارال بعد عا .
 

 ميخائيل عيد
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 املستكِشفةالغيمة 

 
 

اختلف ال ا  جميعال في اركانيا وج د صيييييييييييديج 
وفي، وكان   كاياته  ال ت تهي   ل أمميا الصداقا 
وندر  األصيييييييدقاء، ل ن الغيما  ل  تثج بالصيييييييداقا، 
وتحب أصيييييييييييييييدقاءما ال ثيرينر األ  ال واألشيييييييييييييييجار 
والتالل والبحر واألر اج ورريييال الشيييييييييييييييييا   وأزميييار 

، وعرفييييي  أر جته ، الحيييييداقج، فقيييييد أتق ييييي  لغيييييات ه 
وصيييييييييييييييمم  ل ل ر ه   ريقا للتخا ب، كيال تؤذي 
رشييييياعرم ، وكان  األشيييييجار والطي ر واألزمار تحب 
الغيميييا رثلميييا يحبهيييا األ  يييال أو أكثر قليالل، فحين 
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سيييييييتظقبل بمظامر البهجا، و ين تمضيييييييي تع د ي قبل تع تع 
 بمشاعر االرت ان.

ل ن ال رن ال يترك أي شييييييييييء وشيييييييييأنه، فه  را 
يغير ويبييدل، ويه  وي ع ي، وي رو ويشيييييييييييييييتيي ،  ي تييأ

تسييع ه في رهمته الريا  العاتيا والع اصييف الشييديد ، 
وال الزل المدرر ، وسيييييييييي اما رن العاديات، ل ن الغيما 
 ل  عصيييييييييا علج التغير، وفيا ألصييييييييدقاقها، دقيقا 
في ر اعيدما و ق سيييها ورعابثاتها، فهي تبدأ بمعانقا 

 رفا   ل األشيييييجار التالل، ث  تبلغ األشيييييجار  خر 
الهرريييا والشيييييييييييييييجيرات الصيييييييييييييييغير ، أو   ل الطي ر 
المشاكسا وال رافات المدعيا وفئران التجارا، وتتابب 
رصييييييييييييييييافحييا ال رود، ورراقصييييييييييييييييا الطي ر، ورعييابثييا 
األ  ال، وتل   أولئك الذين نسييييييييييييييي ا انجاز واجباته  

 البيتيا، وتحثه  علج االجتهاد.
 ظ  أن أ سييييييييييييييي  الغيما ذات ي   بالرتابا، وال

 ياتها تسيييييييييير علج نمه وا د، فهي تسيييييييييتيق  باكرال، 
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وتغادر سيييييريرما البحري ال ثير، ث  تتمشيييييج قليالل قبل 
أن تبدأ عملها، فتسيييييييييقي البسييييييييياتين والحق ل، وتلت   
لمحييادثييا ال ال ين والسيييييييييييييييؤال عن أ  اله ، ث  تلقي 
التحيييا علج ال رود واألشيييييييييييييييجييار، وتلعييب وتييدور رب 

أن تع د أدراجهييا الج البحر، األ  ييال والطي ر، قبييل 
وقد أخذ ر ها الجهد كل رأخذ، وتقطع  أوصيييييييييييالها، 
وتال ق  أن اسييييها، فتلقي رتاعبها علج الشييييا  ، ث  
تتابب تحليقات ال  ار ، وتصييغي الج  كايات البحر 

  تج ت ا .
ل  تشيييكع الغيما ي رال رن أ د، بل كان  تصيييغي 
 وتتعل ، وت تح صيييييييييييييييدرما لشيييييييييييييييك ى ا خرين، وتقابل
عتابه  ودعاباته  بت ه   كي ، وصيييييبر بحار، ويقظا 
راي، وقلب رحب، ول  تتخلف ي رال عن نثر مداياما 
بم اسييييييييبا أو دونها، واسييييييييتطاع  أن تح ز علج ثقا 
الجميب بمن فيه  األ  ال الذين يصيييييعب ارضيييييا م ، 

 بعكس ال اق ات كلها كما م  رعروع.
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سيييييييييييييييمع  الغيما األ  ال ي رال يتحدث ن بطريقا 
تل ا، ويعرض ن خططه  و م  اته ، وعرف  أن رخ

بعضييييييييه  يتم ج أن يق   بج لا   ل العال ، ويخطه 
لت  يذ مذا الحل  ر ذ الي  ، وأدمشيييييييييييييتها ال  ر  فل  ت   
ليلتها، ومرق  في سيييييييييه   صيييييييييار  مار  يشيييييييييبه 
سيييييه   الشيييييعراء والعشييييياو، وال   األ  ال صيييييمتها، 

بييات وقلق ا، وتشيييييييييييييييياوروا في  ييالهييا، وبحث ا عن اجييا
صييييييحيحا، ل ن المسييييييألا م ا كان  أعقد رن رسيييييياقل 
الرياضيييييييييييييييات، أو تدريبات ال ح ، أو ر ضيييييييييييييي عات 

 التعبير.
ل  يهتد  األ  ال الج رعرفا سييييييييييييييير صيييييييييييييييديقته  

علج  -المخبييأ، وانتظروا أن تصييييييييييييييييار ه  بمييا تخ يييه
ل ن صيييييييييييييييمييي  الغيميييا وقلقهيييا  يييال  -مير عيييادتهيييا

ث رن وأقلقه ، وفي الي   الثالث رن األسيييييييييييييييب ي الثال
ربيييييب األول، فييييييياجيييييييأت الييغيييييميييييييا الييحييقيي ل والييتييالل 
والعصيييييييييييييييافير واألشيييييييييييييييجار وال رود واأل  ال بقرارما 
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 الخطير، وأبلغته  أنها ت  ي القيا  بر لا   ل العال .
ف ج  الجميب بيييال بيييأ، و ييياول ا ث ي الغيميييا عن 
ع رها، ورج ما أن تعيد ال ظر في قرارما المتسيييييييييري، 

 ها أجابته  باعتداد ألن التسيييييييييييييييري ي رث الهالك، ل 
و سييييييييي ، ل  يت قع ا سيييييييييماعه ر ها، وقال ر رن  قي 

 الذماا الج أي ركان أريده.
قييد ر األ  ييال أن الغيمييا تمر بظرع صيييييييييييييييعييب، 

تظل صيييييييديقا رؤنسيييييييا وجار   يوودوا رسييييييياعدتها، ك
وفيا، ل  ه  شيييييييييييييييعروا بالخيبا أرا  اصيييييييييييييييرارما علج 
الر يل، ون سيييي ا ر وسييييه    نال، وخي  عليه  صييييم  

بر، ل  يخ ف رن ثقلييييه اعتييييذارات الغيمييييا للحق ل أم
بأنها لن تسييييييييتطيب ارواءما بانتظا ، وللتالل بأنها لن 
دتها، ول شجار وال رود ألنها  تستطيب مسلها كما ع  
لن تسييييييتطيب  مايتها رن  ر الشييييييمس، وللعصييييييافير 
ألنها لن تسييييييييييتطيب رعابثتها، ول  يعد لديها بعد الي   

وران، أرا األ  ال فقد وق  تضيييييييييييعه في الرق  والد
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قال  له ر ان عليك  أن تعتمدوا علج أن سييييك ، ألن ي 
 لن أستطيب افادت   بأي شيء خالل ميابي الط يل.

أعييييدت الغيمييييا للر لييييا عييييدتهييييا، وأ لقيييي  خي ل 
عربتها المج حا، وألق  نظر  علج البحر واليابسيييييييييا، 
وممسيييييي  للتالل بأ د أسييييييرارما، ث  عب  رلء رقتيها 

ل قي، ورضييييييييي  ربتعد  دون أن تثير ذر  رن م اقها ا
رن مبار، وانتابتها رشييييييييياعر رت اقضيييييييييا، ارت ج فيها 
ور الح و ل راو األصيييييييييييييييدقاء  الح ن بالقلج والتشييييييييييييييي  
ورالعب المر ، والقلج لخشيتها رن اإلخ او والعج  
عن المتييييابعييييا، فتغييييدو مييييدفييييال لسيييييييييييييييخريييييات الجميب، 
والتشيييييي و لر يا ردن رضيييييييئا، وتسييييييلج جبال عاليا، 

 كتشاع ورود نادر .وا
كان  الغيما تسيييييييييعج الج تأكيد  قيقا ل  يؤكدما 
أ د قبلها مي أن الغي   تسيييييييتطيب أن ت عل أكثر رن 
البكاء، وأن ال م  السيييييييييييياقد عن الغي  ، بأنها ال تجيد 
شييييييييئال سييييييي ى ذرع الدر ي والشيييييييك ى والتأود والسيييييييير 
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ه، فللغيمات، دور في االكتشاع يالمتثاقل، ال صحا ل
 ا والمساعد  والمؤانسا وكشف ال يف.والت قي

كثيرون عط ل ا ر لا المسيييييييييييت شييييييييييي ا الصيييييييييييغير ، 
وكثيرون سييييييييييخروا رن أ الرها، وأسييييييييييمع ما عبارات 
جار ا، وضييييييييييييييحك ا رن سييييييييييييييذاجتها وجهلها رخا ر 
ل ن ق اق    يلا  ر الت االسييييييت شيييييياع، ورا  ا يسييييييج 
بما يحتاجه المكتشييييف، وكادت بع  السييييخريات أن 

هييا، ل ن األكثر ازعيياجييال للغيمييا تث ي الغيمييا عن ع ر
كثر  المرام ين علج اخ اقها، وتسييييييييلل خ ع بارد الج 
زوايا صيييييييييييييييدرما، وقد جعلها ذلك كله تعيد ال ظر في 

 خطتها أكثر رن رر .
الريح الشييييديد  أخ رتها، ودفعتها بعيدال عن رسييييار 
الر ليا، فسييييييييييييييييألي  العصييييييييييييييييافيرر رياذا أفعيل   قيال  

رن تغير اتجامها،  العصافيرر اصمدي، الريح تقترا
وسييييييي سييييييياعدك علج الصيييييييم د وفاء لما قدرته ل ا رن 

 ر افب.
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وكلميييا واجهييي  الغيميييا خطرال كيييانييي  تغ   في 
التسييييييييييييييا لر مل مذه مي ال جها الصييييييييييييييحيحا   مل 
تتحقج تقيييديرات السييييييييييييييييياخرين .. كيف أواجيييه عي ن 
األ  يييال اذا أخ قييي    وميييل يحتميييل أ يييد  كييياييييات 

غذ السيييييييييييييييير، وت ق  اإلخ او واله يما  ل  ها كان  ت
ع يمتها بأم يات ترددما، أو بإصيييييييييييييييغاء ررمف الج 
أميياريييد البالبييل وال رازير وتهليالت أسيييييييييييييييراا القطييا، 
وكان ممها أن تؤكد ل ل السيييياخرين والمشييييك ين أنها 
  ييييييد  الغيميييييات الطم  يييييات الل اتي رضيييييييييييييييين في 
ر الت بعيد ، الكتشيياع ج ر جميلا ونباتات ر يد ، 

ات، و مل رسييييييياقل رقيقا الج واكتشييييييياع أعماو الغاب
 قا  ين رحتملين في األجرا  البعيد .

تم و رداء الغيما وشيييييييييييييييالها، وتجر   قدراما، 
وتيياميي  ررات كثير ، ل  هييا تحمليي   الرهييا بع يياد مر  
رحاصر، وبهما سلح ا  رثابر ، وبشغف  ما  زاجل 

 ي طلج ص ا مدفه.
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لمح  الغيما المسييت شيي ا رن نافذ  عربتها   الل 
 يجلس و يدال ف و جسييييييييييييييير علج نهر دجلا رن باكيال 

جها الرصيييافا، فاسيييت ق ها المشيييهد، ول  تشيييأ أن تبدأ 
ر لتها بل  ا   ي ا، فسيييييييارع  الج ر اسيييييييا  الط ل، 
ورسييح  درعه، وابتسييم  له، ل  ه ل  يتعر ع عليها، 
فأمدته لعبا علج شييكل أرنب ناصييب البياع، بعي ين 

ط يييل عسيييييييييييييييليتين، وقربييي  رأ  األرنيييب رن كتف ال
وم تيييه، فتحركييي  أذنييياه وداعبتيييا أذن الط يييل، فيييأ س 
بدمدما لطي ا، و ث ن سيييييييه علج االبتسيييييييا ، فهدأت 
رشييييييياعر الغيما ول    له بيدما، ث  رضييييييي  رحلقا 
ف و ال هرين ال بيرين الم حدرين رن سيييييييلسيييييييلا جبليا 
عيييياليييييا، وتييييذكرت الغيمييييا أن العرا وصيييييييييييييييل ا الج 

األنهييييار ر ييييابعهمييييا، وكسيييييييييييييييب ا ود  الغي   والجبييييال و 
وال ا ، ل  ه  الي   رترنح ن كسيييييييييالج، رضيييييييييطرون 
لشييييييييييييراء كل شيييييييييييييء بثمن بام   تج المياه  ودارت 
الغيما رتجها صيي ا األرع السييمراء وأ  الها سيي د 
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 األعين.
ل  تجد الغيما صيييييييييييييييع با في قطب المسيييييييييييييييافات 
الط يلييا، ل  هييا وجييدت صيييييييييييييييع بييات في عب ر نقييا  

بيييإبراز الت تيش علج الحيييدود، و يييالبهيييا الم تشييييييييييييييي ن 
أوراقهيييا الثب تييييا، أو تع د أدراجهيييا الج الجهيييا التي 
قييدريي  ر هييا، فحسييييييييييييييييدت الغيمييا الغجر ألنه  كييان ا 
يعبرون رب  اجياته  ودوابه  دون ت تيش، وصيييييييعب 
عليها أن يجري تجاملها، ومي السييييييييخيا المشييييييييه ر ، 
واسيييتطاع  أن تجد وسييييلا تق ب فيها ر تشيييي الحدود 

الج ي والعطش عدو اما بأن لها مايا انسيييييييييييييييانيا، وأن 
وعدوا األ  ال، ومي قادرا للمسيييييييييييييياعد ، ورسييييييييييييييم  
مالالل أ مر ف و عل  عربتها ال ضيييييييييا، وتمك   رن 

 عب ر  اج  الت تيش في نهايا المطاع.
رأت الغيميييا علج جيييانبي الطرو المتعرجيييا التي 
اضيييييييييييطرت لسيييييييييييل كها أ  االل سيييييييييييمر ال ج ه، أيديه  

 ظا، ت  ن قصيييييييبيا، وأرجله  رق سيييييييا، وعي نه  جا
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فيها الرعب واألل  واال تجاج، فمسييييييييييييح  شييييييييييييع رم  
الجعيييد ، وقيييدرييي  له  جرعيييات رن المييياء وعلبيييال رن 
الحليب، ول  ت تظر سيييييييماي عبارات الشيييييييكر، وترك  
ع  انها المؤق  لطالبي الع ن وم ا  الرسيييييييييياقل ر ه ، 
ورض  باستقارا ف و الصحراء الممتد ، كان ر ظر 

بال   يلا ررصييي فا، أو ال ثبان الررليا يشيييبه      
ثيابال عسيييكريا صيييي يا ر شييي ر  في الشيييمس، وعجب  
الرت اج صييييي ر  الررال بحمر  قانيا ل  تتبين ان كان  
 تييييا رن  مر  الغسيييييييييييييييج، أو رن نهر د  يتجيييه رن 

 أعالي الجبال ص ا الصحراء الث لج.
ريييالييي  عربيييا الغيميييا بعيييد عب ر المحيه اليييداكن 

افا الشيييييي ا   صيييييي ا البالد المضيييييييئا، وعجب  ل ظ
وجمال الحداقج، وصيي اء ال ج ه التي ل  تها الشييمس 
بسيييييمر  ال خارع الم م ا واألق ا  البهيا، والشيييييرفات 
التي ل  تر رثلها رن قبل، فاقترب  رن سطح القصر 
لتشييييييييييهد الم ظر، ل ن الحرا  أبعدوما قاقلينر ال يار  
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رم  عيييا ميييذا الي  ، ع دي في الغيييد ورعيييك ال ق د، 
لغيميييا، وسيييييييييييييييييالييي  در عهيييا في وادي ع يييدميييا بكييي  ا

الدر ي، الذي يحت   باسمه ر ذ مادر ساك   القصر 
 ررممين مذه الديار، ول  يسمح له  بر يتها أبدال.

عبرت الغيمييا المتعبييا الح ي ييا قم  جبييال ثلجيييا 
كييأنهييا الحراا، وأ ليي  علج رييدن رضييييييييييييييييئييا أب يتهييا 
شيييامقا، رغم ر  بالضيييباا، وقدرت أن مذا يسييياعدما 

سييييير بحريا أكبر، رلتح ا الغي   أو الضييييباا علج ال
ال ثيف، ل ن ل ن الغيمييييييا األسيييييييييييييييمر  ييييييل رمي ال، 
وسيييييييييييييييمع  رن يشيييييييييييييييير الج مرابتها أو الج جمالها 
ال ادر، ل  ها ل  تجد رن يدلها علج الطريج، فتام  
عربتها في الطرو المتشيييييييييابكا والمحطات الم د ما، 

انيا وصيييييييادف  مجرال سيييييييعداء، يق ر ن بألعابه  البهل  
داخل خيما سييييييييييييييييرك كبير ، ويؤدون  ركات بارعا، 
ويلقي بع  المهرجين  راقف رسيييييييليا، وكان أ  ال 
الغجر يؤدون الحركات ن سيييييييييييييييها ببراعا ذويه ، ورا  
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بعضييييييييييييييه  يطع   ي انات السيييييييييييييييرك أو يبيب الحل ى 
 للمت رجين.

د  ق اما، مل  تتعب الغيما كثيرال، ل ن الشييييييييييييييي و 
رسيييالا الج أصيييدقاقها، ل  ها فقررت أن تط ئه بكتابا 

عدل  عن ال  ر  لئال تثير أشيييييييييجانه ، وفضيييييييييل  أن 
ترسل اليه  بطاقات بريديا جميلا عليها   ابب نادر ، 
وتييذكرت  كييايييا سيييييييييييييييمعهييا أ ييد األ  ييال رن جييدتييه، 
تق لر كان  الغيما خيما مبراء   ي ا، سييييييييييييييياعدتها 
الريح، وعلمتهييييا التجييييارا والمحن أن ت ييييك قي دمييييا 

رما، وتتح ل الج بسيييييييييييييييا  ريح. ل  تؤكد وت    مبا
الغيمييا الحكييايييا أو ت  هييا، واكت يي  بييابتسييييييييييييييييارييا رأتهييا 

 أفضل رن أي ن ي أو تأكيد.
 اف  الغيما الباسيييييييييييييييما ف و البحيرات واألنهار 
والغابات والجبال، والمدن المتربعا علج الشييييييييييييييي ا   
المتعرجييا، وتم يي  أن يك ن أصيييييييييييييييييدقييا مييا األ  ييال 

لبهجا، وتتقاسيييييييييي  رعه  بصييييييييييحبتها، كي تشيييييييييياركه  ا
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سيييييييييييييييعييياد  المعرفيييا، وت سيييييييييييييييج رن خالل  كيييايييياته  
ودعاباته  رتاعب الر لا وأل  ال راو، ل  ها را لبث  
أن اكتشيييييييييييي   وسيييييييييييييلا جديد  سيييييييييييياعدتها علج     
 كايات  ري ا، رن أجل أن تقصيييها علج أصيييدقاقها 
ع د ع دتها، فقد أعجبتها الحكايات اله ديا والصي يا 

أعجبتها األب يا الشيييييامقا وال خارع وال ارسييييييا، رثلما 
الجميلا، و رصييييييييييييييي  أن تجمب  راقف عن األ  ال 
والدرج والحي انات، وتسييييجل قاقما بأسييييماء المكتبات 
ال برى التي   ت أشيييييييييييييييهر المخط  يييييات العربييييييا 

 ال ادر .
 اف  الغيما في األسييييييييي او، وضيييييييييايقها ال  ا ، 
وأوصييييييييييييلها الج  افا االخت او، وأعجبتها البضيييييييييييياقب 

روضيييييييييا واألل ان ال اميا وال اجهات واألضييييييييي اء، المع
واأللعاا الخاصييييا باأل  ال، فقررت أن تم  عربتها 
بيييالهيييداييييا  ي ميييا تع د، وتجييياملهيييا ال يييا ، وسيييييييييييييييخر 
بعضيييه  ر ها قاقاللر ميما في السييي و، رن يشيييتريها  
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ورن يحتاج اليها  و لمتها سيييييييخرياته ، فمضييييييي  الج 
لمأسييييييي ر سييييييي و الطي ر، وعجب  رن عددما ال بير ا

في األق ا ، وسيييييييييييييمع  أناشييييييييييييييد   ن ورقط عات 
شجيا، ال يدرك را فيها رن األل  اال رن عانج رثله، 
ورا   ه بع  السيييييارعين م اء وتغريدال، رأته الغيما 
رراثي شيييييييييييييييرقيا، وتذكرت  كايا قديما قيل فيها انه 
كان م اك سيييييي و لل خاسييييييا، يباي فيها رجال ونسيييييياء 

 ا وخشيا رن اركانيا وأ  ال، ودب  في أوصالها رج
ع د  تلك األيا  السييييييييييييييي داء، وتم   أال تع د، ل  ها 
تعل  أن األراني ال تقلي بيضييييال كما يق ل المثل، وأن 

 ر اجها الشر تحتاج الج ق ى خير  ر  د .
عرع سييييييييييييكان ردن الضييييييييييييباا علج الغيما أن 
تبقج، فل  يعييييييد م يييييياك ربرر للر يييييييل، والريح مير 

 يييدم ، فعقيييدوا اجتمييياعيييال ر اتييييا، واإلقييياريييا رمك يييا ع
واسعال دع ا اليه الغيما، وتبارى رتحدث ن بارع ن في 
ارتييدا  جمييالهييا وسيييييييييييييييرعتهييا ودورمييا في تقييدي  الع ن 



- 29 - 

لل ا ، ول   ال بخاصيييييييييييا، فأ سييييييييييي  الغيما بحرج 
شيييييييييييييييدييد ألنهيا ل  تق  اال بج ء يسيييييييييييييييير رن واجبهيا، 
وأشيييييييييييييييعرمييا الخطبيياء بيياالرتعيياع لتالعبه  بيياألل ييا  

وص رم  واستعراضاته  البالميا المملا. ولمبالغاته  
وت ج  ال لمات باختيار الغيما رقيسا فخريا لجمعيا 
الغي   الشيييييييييييييييارد ، وأعمدي اليها دري ثقيل، ودا ب ي 
يتأرجح ببال نات صييييييييييييييي راء. ف رت الغيما في كي يا 
التصيييييييرع ازاء مذا ال ر  ال اقف والمعارلا المحرجا، 

حاضييييييييرين، ث  ث  وجدت رخرجال رالقمال، وشييييييييكرت ال
قال ر أرا الهدايا فإني أقبلها، ألني أسيييييتطيب ت زيعها 
علج األ  ييال المت  قين ال ثيرين الييذين أصييييييييييييييييادفه  
أي ميييا ت جهييي ، وأريييا اليييدري فيييإني أتركيييه تيييذكيييارال في 
جمعيت  ، وأرييا الرقيياسييييييييييييييييا ال خريييا فييإني أعتييذر عن 
قب لهييا ألني ال أ بييذ اإلقييارييا في ركييان وا ييد، وأجييد 

الختراو المسيييافات البعيد  واكتشييياع ن سيييي رشيييدود  
 ا فاو، وتقدي  الع ن ألصدقاقي األ  ال.
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قصيي  الغيما بع   كاياتها التي جمعتها علج 
أ  ال صيييييييييييي ر ال ج ه نا لي األجسييييييييييييا ، فأشييييييييييييرق  
وج مه  بيييابتسييييييييييييييييياريييات عيييذبيييا، وأ ب ا كثيرال  كييياييييا 
 األفعج والق  يييذ ، و كييياييييا  ال يييأر  وال رافيييا ، و كييياييييا 

 راشا والشمس ، وأعجب ا بحكما الق  ذ التي  ال مر  وال
أنجتييه رن خييديعييا األفعج، كمييا سيييييييييييييييرم   م   فييأر  
المختبر التي تريد أن تغير العال ، وتعلم ا رن براعا 
الشيييمس، اذ اسيييتطاع  أن تعطي ال مر  وال راشيييا را 
تسيييييييييييييييتحقانه، وأن ت همهما أن ل ل كاقن في الطبيعا 

 ه ويجعله جميالل،  تج دورال يق   به، وعمالل نافعال يمي
الغيما أرادت دخ ل الم افسيييييييييا رب ال مر  وال راشيييييييييا، 
ل  ها  ين سيييييمع  عبارات الشيييييمس تراجع  خجلا، 

 ورض  ت مل ر لتها.
رجي  سييييييييييييييي  جمعي  الغيميا ميدايياميا و كيايياتهيا، وأ

خي ل عربتها، واتجه  صيييي ا األرازون، وأدمشييييتها 
طي ر الغابات ال ثي ا والمياه المتدفقا، ور ب  بها ال
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والغ الن، ودعاما أ  ال بصيييييييييييييييدور ركشييييييييييييييي فا الج 
اللعب، ل  ها شكرته ، واعتذرت عن المشاركا بسبب 
رشييياملها ال ثير ، ورضييي  تسيييتطلب ال ج ه والتماثيل، 
وتست طج الت اريخ المح  ر  علج الصخ ر وشامدات 

 القب ر.
 ال  ميبا الغيما، ونسيييييييييييييييي  ن سيييييييييييييييها، وتغير 

د ، ل ن شيييي و األ  ال ل نها، وازداد شيييي قها الج الع  
والحق ل والتالل كان أكثر، وممس  العصافير قاقلار 
اشيييتق ا للغيما، ولصيييرا تها الجميلا وكررها و يبتها، 

س رأسييييييييييها   نالر ت     يوقال  األشييييييييييجار وال رود وم
العطش والح ن ثقيالن ل ن فراو الغيما أثقل ر هما، 
 وقال األ  ال بعد انتهاء لعبته  الم ضييييييييلا  اسييييييييتر ر
 يياليي  ميبييا الغيمييا، واشيييييييييييييييتق ييا الج  لهييا ورطرمييا، 

 وافتقدنا دعاباتها ول  اتها المضيئا.
ول  ت ن الغيما أقل رن أصييييدقاقها شيييي قال و  نال، 
ل  ها كان  رصييييير  علج رتابعا الر لا  تج ال هايا، 
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اذ ليس رن عيييييييادتهيييييييا التراجب عن خط   أعل تهيييييييا 
أريياره ، وال تحييب أن تعسييييييييييييييييأل عن ركييان أو  ييادثييا 

 هما، وتجد ن سها عاج   عن اإلجابا.ر
تمشييييييي  الغيما قرا صيييييييخ ر الشييييييي ا  ، ورأت 
المراكييب الضيييييييييييييييخمييا و ييارالت الطيياقرات، ولمحيي  
م اصات تغيب في الماء ث  تظهر ر اقيرما الط يلا، 
وعجبييي  رن  ركييياتهيييا المخيييادعيييا، وداعبييي  ال  ار  
ورسييييييح  ر و  ال قمات المسييييييتحمات في الضييييييياء 

سيييييييييييعداء يتبادل ن ال ر  ف و  السيييييييييييا ب، ورأت أ  االل 
الررل ال ظيف، أو يرسيييييم ن خط  ال وأن اقال، وسيييييرما 
أن يدع  كل ر ه  زريله كي يريه را ص ب، وأععجب  
ب شييا  األ  ال، و ركته  الداقبا و ي يته  ال ياضييا، 
وإقباله  علج الحيا  اقبال رن يخطه كي يعيش ألف 

ف و عييا ، وانتبهيي  الج جلبييا أ  ييال  خرين، يلعب ن 
 طا  رركب قدي ، ول  تعجبها صيحات ال صر التي 
أ لقهيييييا فريج القراصييييييييييييييي يييييا، علج الرم  رن عيييييدده 
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الضيييييييييييييييئيل، وأسييييييييييييييي   لر يا فريج البحار  يبتعد عن 
المركب نح  الماء أو صيييييييييييي ا الررال، يختب  بعيدال 
عن الخطر، وفي اللحظييا التي انييدفعيي  فيهييا الغيمييا 

عبته ، واستلق ا لمساند  فريج البحار ، أنهج األ  ال ل
ضيييييا كين ف و الررال، و  ن  كثيرال ألن المسييييياعد  

 تأتي مالبال رتأخر  نصف خط  .
ال   أ  ال األرازون أن الغيما تغير اتجامها، 
وتعدل سيييرعتها، وتبحر في ال ضييياء األزرو ال اسيييب، 
ورا  ا يتبارون في ت سييييييير ذلك، فل  يتبي  ا بالضييييييبه 

 ظر المركب المحط  ان كان تغير اتجاه الريح، أ  ر
الذي يذكر بال هايات مير السعيد  للر الت الط يلا، 
أ  انشيييييييغال األ  ال ع ها باللعب، أسيييييييبابال كافيا كي 
تر ييييل بعيييييدال، وقبييييل أن يلح  األ  ييييال ابتعييييادمييييا، 
وت طلج   ييياجرم  بيييأم ييييا تيييدع ميييا الج اإلقييياريييا، أو 
المك ث قليالل ع د الشيييييييييا  ، كان  الغيما قد عبرت 

ا الجبليا المحاذيا لشييا   البحر، رضيي  في السييلسييل
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 ريج التعرع علج ميييذا العيييال  العجييييب ونييياسيييييييييييييييييه 
وأشييييييييييياقه، ورشييييييييييامد  الدالفين تمر  قاف   أو ر دفعا 
نح  قلب الم جا،  تج اذا اسييييييتشييييييعرت خطرال يحيج 
بمخل و ضيييييييييييييعيف، أسيييييييييييييرع  الج نجدته، وقد رأت 

غرو الغيما بأ  عي ها دل ي ال يدفب   الل رشييرفال علج ال
 نح  الشا  ، فشكرته علج فعلته.

كثرت تسييييييييييا الت ال ضيييييييييي ليين للغيما عن وجها 
سييييييييييييييييرما ومايتها ون ي عربتها، ومل تحمل راالل أو 
أس ارال، ودعاما بع  ال ا  الج المك ث أو الت قف، 
فاكت   بانح اء  خ ي ا له  علج الطريقا ا سيييييييييي يا، 

أ د أو بتل يحا شيييييييييييييياكر  علج الطريقا العربيا، وع د 
المعييابر الجبليييا أعوق يي  الغيمييا، ووعجهيي  اليهييا تهمييا 

أودع  قبل  ث تهديد االسييييييييييييتقرار وخرو المعامدات، 
سييييييماي  جتها أ د السييييييج ن الضييييييخما، ورأت م اك 
أناسيييييييييييال ج   عروقه  وضييييييييييياع  رالرحه ، وأثقلتها 
األمالل، وأنهكتهيييا الر  بيييا، فييياسيييييييييييييييتعيييانييي  بتع ييييذ  
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مرب  رن ك   سيييييحريا ورثتها عن جدتها السيييييحابا، و 
صييغير  في جدار السييجن دون أن يال ظها الحرا ، 
وتابع  ر لتها الج الج ء ا خر رن العال ، كي تبل غ 
تحيييات األ  ييال التي تحملهييا الج أقرانه ، ورمبيياته  

 في أن ي وروم  ويتعرف ا عليه .
وزعييي  الغيميييا الهيييداييييا التي  ملتهيييا في عربتهيييا 

ار مذه عرب ن رحبا علج أ  ال القارات البعيد ، قاقل
وصيييييييداقا، فشيييييييكروما قاقلينر سييييييي ذكرك داقمال. وكان 
علج الغيميييا انجييياز كثير رن األعميييال، ل ن الح ين 
الج أصيييييييييدقاقها اسيييييييييتبد بها، وإن ل  يثن ع رها علج 
ال ص ل الج جبال الجليد، وتجامل  تحذيرات ال ا  
والطي ر بأنها سييييييتتجمد م اك، ولن تسييييييتطيب الع د ، 

 الع اد يق د مالبال الج ع اقب ال تحمد. وقيل لهار ان
رمبا االكتشييييييييييييييياع ورشييييييييييييييياعر التحدي، ورتعا 
ر اجهيا الصيييييييييييييييعياا التي تم ح الحييا   عميال، قيادت 
الغيما الج الم طقا القطبيا، ومالها بسيييييييييييييييا  الجليد 
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الممتييييد كمر   ضيييييييييييييييخمييييا، وال ظيييي  أ  يييياالل عي نه  
صيغير ، يلبسي ن ال راء، ويحاول ن ب اء بي ت صيغير  

لجليد، وودت رسيياعدته ، ل ن يديها ل  تسييع اما رن ا
علج تقييدي  أي ع ن، فيياكت يي  بييإلقيياء التحيييا عليه ، 
وتقدي  ق ازات صيييييييييييييي فيا وكتب  كايات رل نا وقطب 

  ل ى.
 اول  الغيما ت جيه عربتها نح   ريج الع د ، 
ل ن العربا تعطل ، وصيييييييييييييعب عليها المضيييييييييييييي في 

قاقها د، فاسييييييييتعان  بشيييييييي قها ألصييييييييدالمسييييييييار المتجمظ 
ونشييييييييييييييييييا هييييا المثييييابر، إلعيييياد  الحيييييا  الج رو هييييا 
المتحييديييا، وإلج عربتهييا المتمييايلييا، وانطلقيي  ربتعييد  
عن قييار  الثلو والجليييد، وأنيياسيييييييييييييييهييا المغل ين بييال راء، 

 وأ  الها الذين يشبه ن صغار الباندا.
ازداد قلج أصييييييييدقاء الغيما لغيابها الط يل، فقال 

بثتهييا، وقييالي  فييياعر تييأخرت الغيمييا واشيييييييييييييييتق ييا لمعييا
زمراءر ليتها تع د سيييييييييييييريعال ف سيييييييييييييمب  كاياتها، وقال 
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رامرر أن ي أن أفعل رثلها  ين أكبر، وقال  لمياءر 
ب أنهييا مضيييييييييييييييبيي  رن ال ت تظروا ع دتهييا، ألني أت ق  

تجييامل ييا لهييا، وقييال سيييييييييييييييعييدر يعجب ي  م   الغيمييا، 
ل األخطار، ي وتحم  وأقدر أنها ت  ي أن تعلم ا التحد  

 ال علج أن ي تظروا ويروا.وتعامد األ  
وقال  الحق ل وال رودر ان ل  تعد الغيما مل  ا، 
وقال  األشييجارر  جا الغاقب رعه. و افظ  التالل 
علج وق تهييا المتييأرلييا وانتظييارميا اليذي ال يكييل، وعلج 

 صبرما الذي ال ي  د.
وفي الي   اليذي ل  يت قب أ يد فييه ر ييا الغيميا، 

ا، وأمييدى البرتقييال ييي  أو ع دتهييا، مبيي  ريح نيياعمييا نييد
الي سييييي ي للشيييييمس ل نه، وزادت الطي ر رن تحليقاتها 
ورر هيييا، وتميييايلييي  األشيييييييييييييييجيييار وأفييياقييي  ال رود رن 
نعاسها الط يل، وبدا أن خبرال سعيدال سيع ع قريبال الج 
الجميب. صيييييييحيح أن الريح ممسييييييي  للتالل، وأبلغتها 
أن الغيما سيييييييييييتصيييييييييييل بعد قليل، ورأت الطي ر الريح 
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ها ل  ف  أن أر يا جميلا سييييييييييييييتتحقج، ل    تهمس، فعر 
تتبين  قيقتها، أرا األ  ال فقد أصييغ ا لهمس الريح، 
بعد أن أوق  ا لعبه ، وترك ا أبصيييييييارم  ترعج التالل، 

ها البديعا، وتتملج وتتابب  ركات الطي ر وتشيييييييييييكيالت  
أل ان ال رود المسيييت يقا، ورا   رخيالته  ترسييي  وجه 

  دفعا ص ا رب ي ال  ن.الغيما الباس ، وعربتها الم
وبي ميييا كيييان الجميب في ممس ورر  وأ يييادييييث 

ر كب  عات بعيد  عن التصييييي ر، أ ل  با، وت ق  رتشيييييع  
الغيما رحم الل علج عربات الريح، ل  ت ن رسييييييييييييييرعا 

سييييييي  شييييييي و ل ن الشييييييي و دفب عربتها، وكأنها تحسييييييي  
أصييييييدقاقها، وتابع  سيييييييرما تخب بمشيييييييا الم تصيييييير 

قاء، واصيييييييييييط   خل ها ا ال ر  تج بلغ  وسيييييييييييه القب  
و  لها مي   كثير  سيييمراء وبيضييياء، وبدت  اقر  في 
شر  سر ميابها الط يل ألصدقاقها، وت سير أسباا 
تيييأخرميييا، رثلميييا  يييارت في انتقييياء  كييياييييا تبيييدأ بهيييا 
 ديثها، ول  تسييتطب أن ت ت  رشيياعرما التي اختلط  
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 ر، وودت أن تماز  األ  ال، ل ن  فيها البهجا بالتأث  
  رت دون أن تستطيب كبحها، واكت   ب ثر در عها 

ي أصييحابها، وعرع الجميب أن مداياما دون أن تسييم  
الهدايا تخ  كل فرد ر ه ، رثلما تخ  األشييييييييييجار 
والييي رود واليييتيييالل واليييحيييقييي ل واليييطييييييي ر واأل ييي يييييييال 
المشييييييييييييياكسيييييييييييييين، وكان  الهدايا كتب  كايات ر ي ا 
بل  ات جميلا، وعلبال فضيييا رل  فا بشييراقه بيضيياء، 
تحملهييييا عربييييات ريييياقلييييا الج البييييياع، تجرمييييا جييييياد 
 بي ، ويق دما رجال بلحج بيضاء وقل س ات فضيا.
قال  الغيما واالبتسيييييييارا تضييييييييء وجههار العال  
جميل واسيييييييييت شيييييييييافه أجمل، وقد وصيييييييييل  الج  دود 

، ورأي  ردنال رضيييئا وجباالل وأنهارال ال  كب األرضييي  
  أ  االل وشييييالالت وسييييدودال وأسييييالكال وسييييج نال، ورأي

جياعال و  الت عليالت، و    في شيييي اري ر د ما 
بالبضييياقب، وعبرت قممال عاليا، وزرت رتا ف تضييي  
ك  زال نادر ، ل  ي عدت رن ر لتي بحقيقا تسييييييييييييييياوي 
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تلييك ال   ز التي شييييييييييييييييامييدتهييا كلهييا، ومي أن العييال  
ال سيييح قد اسييت شييف، والبحار العميقا قد اسييت شيي  ، 

و اإلنسييان را زال  مارضييا زوايا كثير  في أعما ل ن  
ت تظر رن يسييييييييت شيييييييي ها  وقد أعادني الشيييييييي و ورمبا 
البحث اليك ، ألتابب ر لا االسيييييييييت شييييييييياع م ا بي   ، 
 وع د ذلك مالبتها در عها، وإن ل  ت ارقها االبتسارا 
ل  ي ظر أ يييد في عي ي الغيميييا اليييدارعتين، ول  
يلحظ ا اال ابتسيييارتها ال اسيييعا، ل  ه  أدرك ا بسيييه لا 
أنهيييا تغيرت في ر لتهيييا الط يليييا كثيرال، وميييدت أكثر 
شيييييييييييح بال وكررال، وأفر  الغيما أنها وجدت أصيييييييييييدقاء 

ا ا سيييا  ال اقن أن ي تظرونها بشييي و، وأدرك  أممي  
م يياك رن ي  ر فيييه ويسييييييييييييييييأل ع ييه، وقطعيي  عهييدال 
ألصييييييييييييييدقاقها أال تغيب   يالل، وأبلغ  أصييييييييييييييدقاءما 

  ن أكثر المحتشيييييييييييييييدين أنها تعلم  رن ر لتها أن ت
  رصال علج ر اعيدما، وأكثر امتمارال بأصدقاقها.

فر  األ  ييييال ب عييييد الغيمييييا، وشيييييييييييييييكرومييييا علج 
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مداياما الجميلا، وأمدوما   ل ثلو بعي ين زجاجيتين، 
وأنف أ مر وقل سييييييييييي   ب يا، وجعل ا في يده مصييييييييييي ال 

يييا الغيمييا   رحي  أخضييييييييييييييير، وكييانيي  يييده األخرى تل   
 ه ي د  الغي   السييييييييييريعا، وكأن  والتالل والريح، وعربات 

أن يصييييييييييافحها، أو يت قب أن تحمله ا داما بعيدال كي 
  ويسييت شييف ويعرع رثل الغيما يط ع العال ، ويتعل  

 الشجاعا.
 

7/4/2000 
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 الطائر األبلق

 
 

الطييييياقر الرريييييادي الم م   -شييييييييييييييييييياميييييد أب  بليج
العصييييييييافير تق   سييييييييعيد  بين  -بشييييييييراقطه البيضيييييييياء

تدور وتتجمب، وتقف علج األسييييالك،  األمصييييان، أو
وتغرد بيييأصييييييييييييييي ات رت يييامميييا عيييذبيييا، ل  يييه أ س أن 
م يييياءمييييا الجميييياعي رمييييل وتقليييييدي، فيييياقترا ر هييييا، 
واسييييييييييتعرع أرارها جمال الخطين األبيضييييييييييين علج 
ج ييا يييه الرريياديين، والييداقر  البيضيييييييييييييييياء خلف ر قيياره 

 الالرب، ث  قال للعصافيرر
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 رن قبل. لدي أم يا جميلا ل  تسمع ا رثلها
 -أ ب  العصييييييافير أن تسييييييتمب الج أم يا جديد 

فتجمع    له  -وكل جديد رحبب كما م  رعروع
ورجته أن يغ ي. ويسييييمعها صيييي ته الجميل، فقال أب  
بليجر الريح شديد  مذا الي  . ومي تعيج قدرتي علج 

 اإلنشاد.
وفي الي   التالي اسييتيقظ  العصييافير باكرال، كي 

الجميل، وألنها تحب ر يا تسيييييييتمتب بم ظر الشيييييييروو 
ال م ر الجديد  المت تحا، واالمتسييييييييييال بماء الجدول. 
كما أنها رتشييييييييييييييي قا لسيييييييييييييييماي األم يا الجديد ، ل ن 
العصييييي  ر األبلج اعتذر رن جديد عن اإلنشييييياد، ألن 
الحر شييييييديد، وم  ال يسييييييتطيب اإلنشيييييياد في رثل مذا 
الطقس الحار، فقال  العصييييييييييييافيرر يمك  ا أن ن تظر 

 خر.ي رال  
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 ييل األبلج يؤكييد أنييه يجيييد الغ يياء أفضييييييييييييييييل رن 
الطي ر جميعها، ل  ه كان في كل رر  يجد سيييييييييييييييببال 
يعيقه عن الغ اء، وإن كان مذا السيييييييبب ال يق ب أ دال 
سيي اه، وانتظرت العصييافير  تج قدو  الشييتاء، ورج  
األبلج رن جديد أن يسيييييييييييييمعها أم يته ال ريد  وتغريده 

طر والج ي. ل ن األبلج الجميل، كي تدفأ وت سيج الخ
وجيييد في المطر والغي   والبرد والثلو والبرو والرعيييد 

 والريح أسبابال اضافيا تعيقه عن اإلنشاد.
أريييا العصيييييييييييييييييافير فقيييد تيييابعييي  التغرييييد والتحليج 
والدوران، واكتشييييييييييييييي   أن األبلج الم م  بشيييييييييييييييراقطه 
البيضيياء ورأسييه المت ج ال يجيد شيييئال سيي ى ال ط طا، 

الط يل الج األعلج واألسيييييييييييي ل، وأيق   وتحريك ذيله 
بعد انتظارما الط يل ورجاورتها الط يلا ل بلج، أنه 
ال يج ز انتظار الغ اء الجميل أو الحكايات الممتعا 
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رن الثرثارين والمغرورين. ورض  ترس  في ال ضاء 
ل  اتها الراقصييييا، وتت ع  بأصييييداء أم ياتها الجماعيا 

ج ذي الشييييييييييراقه البراقا وال رديا البديعا، وترك  ل بل
 فرصا البحث عن  ي ر أخرى تصدو ر اعمه.
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 السلحفاة والضب

 
 

وقف الضيييييييييييب ف و سيييييييييييياج ال ر  الحجري،وم  
رأسه كعادته، وتظامر بالبهجا، وقالر أنا م ي جدال، 

 أم ج أم ياء مذه ال ا يا.
سيييييييمعته السيييييييلح ا  البا ثا عن  عارها، فت ق   

 فيييييأين ثروتيييييك، وكيف وسيييييييييييييييييييألتيييييهر ان ك ييييي  م ييييييال 
جمعتها .. فقال الضيييييب رتابعال م  رأسيييييهر في ركان 
را، وقد جمعتها بال د والحيلا، وم  ضيييب  خر علج 

  …السياج رأسه، وقالر صحيح وثروته في ركان را
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قيياليي  السيييييييييييييييلح ييا ر ان كييانيي  ثروتييك كبير  كمييا 
تدعي، فلماذا ال ت زي قسييييييييييييمال ر ها علج المحتاجين. 

،  في وق  ال ج ، وم  زريله قال الضييييييييب المتبامي
 ا خر رأسه وكرر العبار  ن سها..

ابتسيييييم  السيييييلح ا   سييييياخر  رن مذين الضيييييبين 
األ مقين، وأرادت أن تتابب سييييييييييييييرما، ل  ها سيييييييييييييأل  
الضيييييييييييب األول قاقلار ل  أرك تق   بأي عمل، ف يف 
استطع  أن تجمب ثرو  كبير  .. فرد الضب رحتجالر 

الرأ  عمالل .. وال ق ع أنيييا أعميييل كثيرال، أليس م  
في الشيييييييييييييييمس  والق   ف و سييييييييييييييييييييياج ال رو  أليس 

  …عمالل 
قال  السيييييييييييييلح ا ر ل  كان م  الرأ  والق   ف و 
 يطان ال رو  يكسيييب ثرو  لما بقي رحتاج وا د في 
مذا ال  ن، ث  أضييييييييييييياف ر أنا جارتك ر ذ  زرن، ول  

 يظهر لي أنك صا ب ثرو ..
العاليا،  قال الضيييييييييييييييبر انظري الج تلك الجبال
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أتري ها  انها لي، وسيييييييييييييييأبيعها وأمدو م يال جدال، وإن 
ك   تمل ين ر  الل كبيرال أيتها السييييييييييييلح ا  فسييييييييييييأعي ك 

  …علج بيعه، وتصبحين م يا رثلي
قال  السيييييييييييلح ا ر  ليس الغ ي رن يبيب أرضيييييييييييه 
وبيته، ولن يك ن م يال في أي ي  . قال الضييييييييييبر ال 

 …تضيعي مذه ال رصا فلن تت رر كثيرال 
قال  السيييييييييييييييلح ا ر رن أين أتتك مذه البراعا في 
التجييار  .. فم ييذ عرفتييك ل  أرك اال ركت يييال بقشييييييييييييييي ر 

 …الثمار اليابسا
مضيييييب الضيييييب وقالر أن  ال تقدرين براعتي يا 
سييييييييييلح ا ، وأضيييييييييياعر ربما كان  اقارتك الط يلا في 
جحرك، أو داخل درعك، ال تسيييييييييييع ك علج تميي  را 

 …يجري   لك
يرال أنها تضيب وقتها، وأن تبجح رأت السلح ا  أخ

الضيييييييييييب وأق اله المؤيد  رن ضيييييييييييب رثله لن ت تهي، 
فتابع  ر لتها للبحث عن  عارها، ل ن الضيييييييييييييييب 
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نييييادامييييا قيييياقاللر ف ري جيييييدال بمييييا قلتييييه لييييك، وأجيبي 
 بسرعا. 

قال  السييلح ا ر ار   أن  وأ الرك، وصيي قاتك 
وفرصييك، أرا أنا فسييأرضييي الج عملي، ألنه الحقيقا 

  يد  التي أعرفها..ال  
قال الضيييبر سيييتظلين جاقعا و مقاء، ال يكترث 

 …بك أ د
فأجاب  السيييييلح ا  سييييياخر ر أخشيييييج أن يؤدي بك 
م  رأسيييييييييك وادعا ك الج انهيار الجدار تحتك، وإني 
أفضيييييييييييييييل أن أبقج داخل جحري،  علج أن أسيييييييييييييييمب 

 خطاباتك ورشروعاتك ال ارما..
اسييييييتمر الضييييييب في م  رأسييييييه، و اول أن يق   

السييييييييييييييياج الحجري، فسييييييييييييييقه  جر ر ه، واختل  ف و 
ت ازنه ف قب علج األرع، وشيييييعر بدوار شيييييديد، ل  ه 
تماسييييييك، وتذكر عبارات السييييييلح ا  الصيييييياقبا، ف ادى 

.. ت ق ي، بصيييي ت رسييييت جدر أين أن  أيتها السييييلح ا 
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سيييياعدي ي، يا جارتي الحكيما، أشيييييري علي وأوجدي 
  …لي عمالل نافعال 

وقالر را أمرا  ل ن الضيييييييب ا خر م  رأسيييييييه،
  م ي، ويطلب المسيياعد  والمشيي ر  رن سييلح ا  الدنيا

ضيييييييييييييييعي ا، أعتقد أنه أ مج وليس م يال، ويحتمل أن 
ت  ن عيادات م  الرأ  والتبجح والق   ف و  يطيان 

 ال رو  قد أخذما عن ضب كس ل  خر..
سييييييمع  السييييييلح ا  عبارات الضييييييبين، وأرادت أن 

بيياالبتسييييييييييييييييا . ته  رأسيييييييييييييييهييا، ل  هييا ل  ت عييل واكت يي  
وتسييييياءل  راذا يحل بال  ن اذا اسيييييتمر عدد الحمقج 

  …في الت ايد .. ث  رض  الج عملها دون أن تلت  
 2000 ذار 

 
 



- 52 - 
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 دهاء النعامة

 
 

تعامدت ال عارا والحمار ال  شي علج أن يك نا 
صييييييييييديقين رتعاضييييييييييدين، يدل كل ر هما ا خر علج 

بادالن الحراسا الطرو المأر نا والمراتب المعشبا، ويت
ليتقيييا مجمييات رلييك الغييابييا الم يياجئييا ونظراتييه ال يياريييا 

 وعدوانيته وافتراسه..
كيييييان أب  لبيييييد داق  ال قير، في  ييييياالت ج عيييييه 
وشيييبعه، أو مضيييبه ورضييياه، رثل بع  ال ا  الذين 
تسيتمر شيك ام  في أ  ال الغ ج والبؤ ، أو الصيحا 
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  …والمرع، أو الق   والعج 
ج  راسيييييييييييييييا الحمار وقد  رصييييييييييييييي  ال عارا عل

ال  شيييييييييييي، رثلما  ر  الحمار ال  شيييييييييييي علج أن 
يظل رتيقظال لحمايا ال عارا  تج اتسيييييييييييييييع  عي اه، 
وبات قادرال علج ر يا أبي لبد رن رسيييييييييييييييافا بعيد ، 
وكييان  رصيييييييييييييييهمييا رميياثالل لحر  رلييك الغييابييا علج 
تذوو لح  أ دمما أو كليهما بعد أن رل لح  الغ الن 

 ن.واألرانب والثعالب والثيرا
أخ ج رلك الغابا  في اقت ا  أ د الصييييييييديقين، 
لسيييييييييييييييرعتهمييا في ت قب قييدورييه، وخ تهمييا في الجري، 
وكان  رال قاته عديما الجدوى، ت تهي ب  بات رن 
اللهاث وال قير، فيضيييييييييييييييطر الج ا  اء ج عه بأرنب 
صغير، وإ  اء عطشه، بشرا ليترات كثير  رن راء 

ن البركا، ويسييييييييتذكر قصييييييييصييييييييال قديما تحكي عن جب
الحمار ال  شي وخ ع ال عارا، التي ال ت ت ي برس  

 خط   في الررال، بل تدفن فيها  رأسها.
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تسيياءل أب  لبد ي رالر كيف أك ن رلك الغابا، وال 
أسيييييييتطيب اقت ا  نعارا أو  مار و شيييييييي  مذا أرر 
مير ر ه  ، ومير ر طقي، وم  يضييييييييييييييير بهيبتي، 
ويذمب بسييييييييييييييمعتي، ويجعل سيييييييييييييياقر  ي انات الغابا 

ر ر ي، وتت اسيييييج  ضييييي ري، ف عمد الج  يلا تسيييييخ
تمك  ي رن أسييييييييري  ي انين في الغابا، وع دما تتيقن   
سيييييييياقر الحي انات رن سييييييييط تي، وتعرع أنه ال نجا  

 …ألي  ي ان رن براث ي
تظامر أب  لبد بالمرع، وأذاي اعالنال للحي انات، 
ييييدع  كالل ر هيييا الج عيييياد  رليييك الغيييابيييا. واختييييار 

يه أ وجاعه، فإن أعجبته أ لقه وإن ل   كايا ت سييييييييييييييي
تعجبه افترسييييييييه، ومدد اإلعالن كل  ي ان يمت ب عن 
ت  يييذ  لييب رلييك الغييابييا بييال يييل والثب ر، وأن الغييابييا 

 علج سعتها لن تحميه رن عقاا الملك.
رضييييييييييييييي  الحي انات زرافات وو دانال  الج عياد  
رلك الغابا، وكان بعضيييييييها يع د ليخبر ا خرين عن 
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 يبا أبي لبد، و به لسماي القص  الطري ا، وكان 
رعظمهيييا ال يرجب رن زييييارتيييه، فيقيييدر زرال ه أنيييه ل  
يحسن اختيار  كايا رش قا وأنه وقب بسبب تقصيره. 

ن عن ال ق ي و ل الحمار ال  شيييييييييييي وال عارا  بعيدي
في رصيد  أبي لبد، وم  ي تظر قدو  أ دمما بصبر 

 فار .. 
إذا كان  الحيلا ال تداوى اال بالدماء، فقد قرر و 

الصيييييييديقان المتعاضيييييييدان أن يسيييييييخرا رن رلك الغابا 
المتمارع، ف سيييييييييييييييج  ال عارا الحكايا، و لب  رن 
الحمار ال  شييييي أن يقصييييها علج أبي لبد، وألنها لن 

له، ييييييييييييييييييرت قب فليقل أن ال عارا روتها تعجبه كما م  
ومي رسييييتعد  لتحمل رسييييؤوليتها والمجيء الج عرين 

 الملك.. 
تردد الحمار ال  شييييييي قليالل، فقد تسييييييحقه البراثن 
قبل أن يق   كايته أو بعدما، ل  ه تشيييييييييييييييجب أرا  
نظر  ال عارا ال اثقا، ودخل علج رلك الغابا فحياه، 
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 ث  قالر 
واسعا، لها رلك عادل اسمه ي  كان  م اك مابا 

أب  لبييييد، تحبييييه الحي انييييات وتتمتب بحمييييايتييييه، وذات 
صييبا  أبلغ أ دما الملك أنه سييمب زريله يردد شيياقعا  
تق ل ب ج د رلك  خر للغابا أكثر عدالل في شييييييييطرما 
الشيييييييمالي، وإن الحي انات جميعها سيييييييتتجه الج م اك 
وتتركه و يدال، فغضب رلك الغابا وزأر بشد  ورضج 

لج الشيييييييييييييييطر ا خر رن الغابا فل  يجد أ دال، ل  ه ا
وم  ي تر  كيييييل  ي ان  اارت  ميظيييييال، ورن ي رهييييي

  …يصادفه 
تظييييامر أب  لبييييد بييييالت  ير العميج، ث  أعلن أن 
الحكييياييييا تقلييييدييييا ال ن هيييا فيهيييا وال تجيييدييييد، وعق بيييا 
صييا بها رعروفا، وتهيأ لالنقضيياع. فأسييري الحمار 

لسييييييييييي  ناسيييييييييييو مذه  ال  شيييييييييييي الج الق لر يا ر الي
الحكييايييا، ل  هييا ال عييارييا صييييييييييييييييديقتي التي تم  أذني 
داقمييال بهييذه الحكييايييات السيييييييييييييييخي ييا، وقييد أبلغت ي أنهييا 
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 …رستعد  للمث ل أرا  الملك، اذا ل  تعجبه  كايتها
فر  رلك الغابا في سييييييره، اذ يسييييييتطيب أن يظ ر 
بالمتمردين رعال، وتظامر باالرتعاع ل  ه سيييمح بأن 

راره بصيييييييييحبا الحمار ال  شيييييييييي دون تمثل ال عارا أ
 تأخير..

رضييييييييييييييج الحمار ال  شييييييييييييييي فر ال ب جاته، وأبلغ 
ال عارا ف ر  ، وتابع  ن با الحراسييييييييا بيقظا أكثر، 
وانتظر أب  لبييييد ع دتهمييييا   يالل، ث  اسيييييييييييييييتبييييد بييييه 
الغضييييييييييب، واندفب بكل ق ته يصييييييييييد  الحجار  وجذوي 
األشجار، ويلعن القص  وناسجيها ورواتها وي ذرم  

اا شديد، ورا زال الج ي ر ا يتابب ال قير المخيف بعق
المدوي، ويرسل نظرات زاقغا الج المسا ات المعشبا 

 .…في الغابا بحثال عن ريشا نعا  أو جلد رخطه
4/2000 . 
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 السلحفاة والنمر

 
 

وق   السيييييييييييييييلح ا  ذات الدري العسيييييييييييييييلي بجانب 
سيي لتي الضيييج، وانتظرت أن يت قف سيييل الطريج األ

سييييييييارات المسيييييييرعا،  تج تتمكن رن عب ر الطريج ال
  …ل ييييار  صييييييييييييييييييديقتهيييا األرنيييب في الجيييانيييب ا خر

وتستشيرما في بع  شؤونها، وكان  السيارات ت  ث 
دخانال كريه الراقحا، أو تطلج أص ات أب اقها الحاد ، 
فاضييطرت السييلح ا  الج ا تمال ذلك كله، ل ن سيييل 

باسييييتغراار  السيييييارات ل  ي قطب، وتسيييياءل  السييييلح ا 
  … رن أين تأتي مذه السيارات كلها كأنها ال هر 
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سيييي ل  تقدر  السييييلح ا   بضييييب خط ات علج األ
فجاءت سيييييييار  رسييييييرعا، وقذفتها الج جانب الطريج، 
ث  انتظرت قليالل، وأعييييادت المحيييياولييييا ثييييانيييييا. وع ييييد 
بل مها وسييييييييييييه الطريج، كان بغل رسييييييييييييري قادرال رن 

، وأعييادمييا الج ال قطييا الجهييا المقييابلييا، فقييذفهييا بحييافره
 التي انطلق  ر ها.

تسييييياءل  السيييييلح ا  باقسيييييار راذا أفعل ا ن  مل 
 …أع د الج بيتي أ  أكرر المحيييييياولييييييا رر  أخرى 

و ل  أصييييييييييييييي ات المحركات واألب او تخي ها وتبقيها 
 …في ركانها

ومميييي  بت رار المحيييياولييييا، وعب ر الطريج  ين 
وقال لهار تقد  نمر عسييلي العي ين، فال   ارتباكها، 

رالك أيتها الجار  السيييييييييييييييلح ا   أراك ررتبكا   ي ا  
قال  السييييييييلح ا ر أريد عب ر الطريج، ل ن السيييييييييارات 
والبغال ال تمك  ي رن ذلك، فقال ال مرر تقدري الج 

 جانبي كي نقطب الطريج رعال..
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تقدر  السييييييييييييلح ا  الج جانب ال مر رطمئ ا الج 
رن   تشييييييييجيعه و مايته، ل ن سيييييييييار  رسييييييييرعا تقدر

جهيييا الطريج اليم ج، فييياسيييييييييييييييتيييدار ال مر ووقف في 
ر تصيييييييييييييييف الطريج، ونظر بعي ين ناريتين الج جها 
السييييييييييييييار ، فاضيييييييييييييطر سييييييييييييياققها الج التمهل والت قف 
واالنتظار  تج يعبر ال مر والسييييييلح ا  الطريج، وقبل 
أن يتابعا سيييييرمما، قدر  سيييييار  رن الجها اليسييييرى، 

ن أيها ال مر  فخاف  السيييييييييلح ا  وقال ر را العمل ا 
 …شيئال، انها تقف ع درا تراني يقال ال مرر ال تخش

ت ق   السيييييييييييار  الثانيا ع د ر يتها ال مر المرقه 
يعبر ببهء ويحمي السيييييييييييييييلح يييا  الخييياق يييا، ول  تتقيييد  
السييييييييارتان  تج وصيييييييل ال مر والسيييييييلح ا  الج الجها 

 األخرى رن الطريج.
شكرت السلح ا  ال مر علج ص يعه، ووعدت أن 

ه جميله في أقرا فرصه، ورد ال مر قاقاللر ل  ييييييييييترد ل
أق  بأكثر رن واجبي، وأنا رسييييييييييييييتعد لتقدي  الع ن لك 
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ع د الحاجا، ورا عليك اال أن ت تظري رروري  ين 
تريييييدين عب ر الطريج، أو  يييياولي   ر ن ج تحيييي  

 س ل ..األ
قال  السييلح ا ر أشييكرك ثانيا أيها ال مر الطيب، 

حكما االت ال علج ا خرين في واقدر أنه ليس رن ال
سييييييأ مئن  …كل شييييييأن، وأضيييييياف ر ف ر  ال  ج جيد 

علج جيييييارتي األرنيييييب أوالل، وأعرع عليهيييييا ال  ر ، 
 وبعدما أبدأ بح ر ال  ج.

زارت السيييييييييييييييلح ييييا  األرنييييب، ف ر يييي  بهييييا كثيرال، 
وشيييييييييعرت أنها ليسييييييييي  و يد  في مذا البر ال سييييييييييح، 

الطريج، وعرضيييي  السييييلح ا  را جرى لها ع د عب ر 
وال  ر  التي اقتر هييييا ال مر، فقيييياليييي  األرنييييبر ال  ج 

 ف ر  صاقبا، وأنا رستعد  لتقدي  الع ن في ت  يذه.
بدأت السيييييييييييييييلح ا  واألرنب في الي   التالي   ر 
ال  ج بهما وتصيييييييييمي  ور مما ال مر المرقه، فابتسييييييييي  
ألن ف رته وجدت رن يصييييييييييييييغي اليها، وعبر الطريج 
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 يأبه بالسيارات المسرعا .. بق  تين خا  تين دون أن
 

 .2000 ا / 
 

 



- 64 - 
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 الببغاء الرمادي الساخر

 
 

كان أ مد صيييييييييييديقال للطي ر، رحبال لها الج درجا 
جعلته قادرال علج تميي  أص اتها وأن اعها دون ر يتها 
أ يانال، وقد اشترى له أب ه رجم عا نادر  ر ها ركافأ  

بلبل و سيييييييييييي ن  له علج ت  قه الداق ، ومكذا مدا لديه
 …وك اري وعاشج ورعش و 

نجح أ مد الج الصييييييييييييف األول اإلعدادي بت  و 
كعيادته، وأراد أب ه أن يقيد  له مديا، وترك له  ريا 
اختيارما، ورضيا رعال الج رحل بيب الطي ر، وشامدا 
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أق اصيييييييييييييييال كثير  ر ها  ي ر نادر  وسيييييييييييييييمعا تغريدما 
الجميييييل، ل ن أ مييييد رييييال الج ق   فيييييه ببغيييياوانر 

 دمما أخضييييييييييير سيييييييييييمين، يطلج صييييييييييييحات رهللا، أ
وير ب رثل صييييييييييا ب المحل بكل زب ن،  ويقلد مذا 
ويماز  ذاك، ث  يلت   كي يتأكد رن جمال  ركاته 
وتقليده، وصييييييا ب المحل يث ي علج ر مبته، ويهديه 

 …ر يدال رن بذورعباد الشمس
والببغاء الثاني ررادي أقرا الج السييييييي اد، بأرجل 

 ، وصم   ل  يكتشف صا ب ر قطا ونظر   رتح   
 المحل سببه..

راقب  الصبي الببغاء الررادي الصغير الصار  
داخل الق  ، وتجامل شيييييييييرو  الباقب، ونظر بعي ين 
 انيتين الج الببغاء السييييييييييييييجين، الذي قابلهما ببع  

 االمتما ..
كان األا يميل الج شيييييييييييراء الببغاء األخضييييييييييير، 

، فسيييييييييييييييأل ل  ه ال   امتما  أ مد بالببغاء الررادي
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الباقب عن الحركات التي يجيدما، دون أي تصيييييييييييييي ر 
 القت اء  اقر نحيف ركتئب رثله..

قيييال البييياقبر انيييه ببغييياء رحير، ال ي  يييذ أي أرر 
يطليب ر يه، وم  داق  السيييييييييييييييخرييا رن بع  الميار . 
وقادر علج اكتشييييييياع اللصييييييي   بمجرد ر يته  عن 
كثب، و ين يقترا وا د ر ه  أو أكثر نح ه يصيييحر 

رغار  علي … ا الل ، ل ، لصيييييييان، ثالثاأرسيييييييك  
بابا.. وقد  اول بع  اللصييييييييييييييي   سيييييييييييييييرقته، ل  ه 
اكتشيي ه  وأنقذ المحل، ول  يعد اللصيي   يمرون رن 

  …م ا، وقد خسرنا بسببه عددال رن ال باقن
وأضيييييييياع الباقبر انه يسييييييييخر  ين يرى رشييييييييهدال 
عجيبال، أو ر ارقا رح نا، وقد يشيييت  أ يانال، ويضيييع ا 

  رجا..في ر اقف 
تجييامييل األا شيييييييييييييييرو  البيياقب ر ييذ نطج جملتييه 
األولج عن الببغاء الررادي السييييييييييييييياخر، وانصيييييييييييييييرع 
امتماره الج تخيل ثمن الببغاء األخضييييييييير السيييييييييمين، 
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وجمال وق ته ع د الشيييييييييييييييرفا، أو في مرفا الجل  ، 
ل ن أ مد، قال بح  ر  يعجب ي مذا الببغاء الساخر، 

 ولن أشتري س اه.. 
الببغاء وق صيييييه، وأظل فظ  اضيييييطر األا الج شيييييراء

الببغاء الررادي أمل أ مد، وبات يخرج رن الق  ، 
ا، ويراقب المار ، وي قل ر ارقاته  قويطير الج الحدي

المضيييييييييييحكا الج صيييييييييييديقه، الذي يرويها بدوره ألفراد 
 األسر ، فيغرق ن في الضحك..

كان الطاقر الررادي يصييييييييييييح أ يانال،  قذر  لمن 
الطريج، و مبي  لمن يلعب وسييييييه يرري القمارا في 

الشيييييييييييييييييياري، و رتطيييياول  لمن يقطف ورود الحييييديقييييا  
و بليد  لمن ال يقد  المسييييييييييييييياعد  ل خرين، و رهمل  
لمن يتييييأخر عن المييييدرسييييييييييييييييييا و ر ييييافج ، لمن يكثر 
المديح، وكان يردد ر ردات كثير  ال يعرع أ د كيف 
  ظهيييا رثيييلر  يييدييييث فيييار ، رراوميييا، خ  ي، مش، 

 .…فساد، جبن
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وكان الصييييبي يسييييمب ال لمات ويبتسيييي ، ويشييييجب 
 الببغاء ويتعل  ر ه..

 يياصيييييييييييييييرت ال ظرات الببغيياء الررييادي، وأ لقيي  
التحذيرات نح  الصييييييييييييييبي وأمله قاقلار أسييييييييييييييكت ا مذا 
الثرثييار المخرع، ل ن الببغيياء  ييل يتمتب بتشيييييييييييييييجيب 

 أ مد و مايته.
وصيييبا  جمعا شيييتاقي، تأخر الصيييبي في ال   ، 

ب صيييييييي ت الببغاء ودععاباته، و ين اسييييييييتيق  ل  يسييييييييم
وال     نال في العي ن، ووجه نظر  رتسييييييييييييييياقلا الج 

 …أبيه، الذي قالر لقد ر ل الببغاء
وقبل أن يطلج أ مد ا تجاجه الح ين، سييييييييييييييياري 
األا الج الق لر ال تح ن، فال رانب ع دي رن شراء 
الببغاء األخضييييييييييير، فه  يحسييييييييييين التقليد، ويبهو، وال 

 يؤذي رشاعر أ د. 
لصبير تريدني ببسا ا أن أنسج صديقي، قال ا

الييذي ر  البييي   ب رال، وكشيييييييييييييييف الحقيياقج المخبييأ  
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خلف األق عا، لقد كبرت، وتعلم  كثيرال، رن صرا ا 
صييييييييديقي الببغاء الررادي السيييييييياخر المتمرد، ول  أعد 

 بعد الي   بحاجا الج أي ببغاء ..
 

 .2000 ا / 
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 يوميات دوري

 
 

ري ف و مصن شجر  ال ي ا، وقف العص  ر الدو 
والت   يمي ال ويسيييييييييييارال، ث  قال بحب رر ي    رشيييييييييييمس  
جميل، يسييييييييتحج أن أنشييييييييد فيه أم يتي الجديد ، وبدأ 

تغريده كي تسيييييمعه األشيييييجار  واألزمار،  دي شيييييد، ور
والتالل والجداول، و ي ر السييييييييييييييي  ن  والسيييييييييييييييال ف، 

 والجد  المستيقظا، واأل  ال المر  ن.
 ييييدال ل  ي تبييييه الج أم يتييييه عجييييب الييييدوري ألن أ

الجديد ، فانتقل الج شيييييييييييييريه الهاتف، وسيييييييييييييمب رني ال 
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خافتال، و ن أن صييييييييييييدى أم يته را زال يتردد، ونظر 
ه، فل  يأبه به أ د، وأعاد التغريد رن جديد، ييييييييييييييييييييييي  ل

ورييده الج درجييا قييدر أنهييا سيييييييييييييييتثير اعجيياا الرعييا ، 
 وتحرك الصخر، ل ن شيئال ل  يتحرك   له.

لدوري الج  افا سييييييطح الم  ل، ق   العصيييييي  ر ا
وأعاد أمرودته، ل ن السك ن  ل رالزرال له، مير أن 
ربيا الم  ل ت قعي  أن يك ن جياقعيال، ف ثرت بضيييييييييييييييب 

 … بات رن البرمل علج السطح
مضييييييب الدوري وقالر أنا لسيييييي ع جاقعال، أريد أن 
يسيييييييييييييييتمب أ د الج أم يتي الجديد ، ألن ي تعب ع في 

   ل كان  رشغ لا جدال. التدرا عليها، ل ن ربا الم
 ار الدوري الج سيييي ر المدرسييييا المرت ب، وتأرل 
البا ا ال ارما وال  افذ العريضيييا، ل  ه ل  يلح    الل 

  ألن يستمب الج أم يته. ال وا دال رستعد
ورر شيخ  اعن في السن، فاقترا  ر ه الدوري 
 تج مدا قرا كت ه، وانطلج يغ ي، ل ن الشييييخ كان 
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 ل م يا الجديد ، وصا بها الرقيج.أص ، فل  ي تبه 
وكاد اليأ  يتسييلل الج العصيي  ر، ل ن عصيي  ر  
رسيييييييرعا ررت قرا المكان و ي  العصييييييي  ر، فطار 
خل هيييا، وقيييالر أنييي  خير رن يقيييدر اإلبيييداي ويحت يييل 

 بأم يتي الجديد ، فهل تت ررين باالستماي اليها ..
وقبل أن تجيب العصييي  ر ، انطلج الدوري يغ ي، 

ل ضيييياء بتغريد  ل ، ختمته العصيييي  ر  بث اقها وارت  ا
 وابتسارتها.

 
 .2000 ا / 
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 اخلروف األعرج 

 
 

ل  يسييييييتطب الخروع األعرج  أن يق   في اله اء 
رثل الخراع، ول  يقدر أن يحصيييييييييييييييل علج أكثر رن 
المرك  األخير، في السييييييييييييباو األول الج  السييييييييييييم انا  

في السباو الثاني المعشبا العليا، وعلج المرك  ن سه 
ع د الروا  عصييييييييييييرال، واسييييييييييييتقبال ال عجات الثاميات 
الع جالت لمالرسيييييييييييييييا الخراع. وإمداقهن الضيييييييييييييييروي 

 الم نا بالحليب.
كان كل خروع يسيييييري الج أول ضيييييري، ويتذوو 
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 ليبه، فتدفعه ال عجا ع ه بح  ، وتطلب ر ه البحث 
عن أرييييييه، ل  ييييييه كييييييان يحظج بقطرات ذات  ع   

عديد ، قبل أن يصل الج ضري  رختل ا، رن ضروي
 أره..

أرييييييا الخروع األعرج فقييييييد كييييييان يتقييييييد  ببهء، 
ويتعثر ويمي  ثغاء أره المحتو و ركتها المضطربا، 
ونظراتهيييييا ال اقغيييييا، ل  يييييه يظيييييل عييييياج ال عن التقيييييد  
بالسيييييرعا ن سيييييها، فتضيييييطر ال عجا الج تحمل ق  ات 
الخراع، ودفب ال عجات الم شييييغالت، وثقل الضييييروي 

اد  ليبها يشييييخب، وتحم ل أل  ضييييياي  صييييا التي يك
  .الخروع األعرج رن قبل الخراع المسرعا الطاقشا

ول  ت ن ال عجييا تهتييدي الج خروفهييا األعرج اال 
بعد انتهاء ال عجات رن اإلرضييييييياي. وانصيييييييرافها الج 
ت اول العلف والماء، وع د ذلك تسيييييييييييري اليه، وتم حه 

يا ضييييييييييييرعيها، ناسيييييييييييييا الج ي والعطش، تاركا له  ر 
 …البحث عن قطرات الحليب المتبقيا
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كييانيي  الخراع تعيياود الق  ، سيييييييييييييييياخر  رن عرج 
، غدر انه يستعد لل  ز بسباو الاالخروع وم اله، قاقل

ل ن ال عجيييا المغم ريييا ردت قييياقليييار ليس  رهميييال أن 
تسييييييييييييرع ا وت  زوا وتسييييييييييييخروا، ول ن المه  أن تعرف ا 

 وت هم ا.
  ن الخروع األعرج بسييييبب سييييخريات زرالقه، 
ل  ه صيييييييييم  علج تعل  أشيييييييييياء كثير ، تع ضيييييييييه عن 
السيييييرعا في الجري، فعرع ر اعيد شيييييروو الشيييييمس، 
وأتقن اختيار الطرو ا ر ا، وأ سييييييييين تحديد لحظات 
الخطر ور اضيييييييعه، ورراتب العشيييييييب اللذيذ، وبري في 
أداء األلعيياا التي تحتيياج الج ق   التحمييل أكثر رن 

، ل رالقه تياجها الج السيييييييييييييييرعا والق  ، فبات دليالل ا
يسيييأل نه عن كل رشيييكلا فيجد لها  الل ر اسيييبال، دون 
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أن يسيييييييييييييييخر أو يتييذرر، رمييا جعييل الخراع تقلب عن 
سيييخرياتها، وت صيييرع الج رعرفا األشيييياء واأل داث، 
واألخطيييار واألرييياكن، وتت ه  ريييا ييييدور   لهيييا رثلميييا 

 فعل الخروع األعرج.
 
 

3/ 2000. 
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 العربة املركونة 

 
 

شيييييييييييييييعرت عربا القطار المرك نا علج السيييييييييييييييكا 
الجانبيا بالملل، فال أ د يهت  بها، واأل  ال ابتعدوا 
ر ييييذ زرن عن ن افييييذمييييا المحطمييييا، وعجالتهييييا التي 
ماجمها الصييييييدأ، وكادت برود  ال  د  تسييييييحقها، ول  
يعييد صييييييييييييييي ير القطييارات المسييييييييييييييييافر  أو العيياقييد  يثير 

  تعد تحظج رن ال ا   كبارال وصييييييغارال فضيييييي لها، ول
بأي الت اتا أو امتما ، وع د مذه المحطا رن ا ال  
ل  يعد الصييييييييييييييم  رمك ال، والبد رن الت  ير في خطا 

 ر اسبا تخرجها رن ع لتها.. 
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ل  ت   العربييا ليلتهييا، فييالخطه المحكمييا تععييد  في 
الليالي،  يث الجلبا بعيد ، وال ضييييييييييييييي لي ن ناقم ن، 

ات رسيييييييييييييييتريحيييا تتهييييأ لالنطالو أو للع د ، والقطيييار 
واأل  يييييييال يحلم ن بر الت يط ف ن بهيييييييا ال  ن 

 ال سيح.
تحييارليي  العربييا المرك نييا علج  الرهييا، ودفعيي  
عجالتها الصييييييييييييدقا علج الخطين الم ح يين، وعبرت 
ال صييييلا بعد أن عان  صييييع با في فتحها، ث  علق  

أال  لقييا الربه بييالعربييا األخير  في القطييار، وتم يي  
يلح  أ د  ركاتها، فيعيدما الج سيييييييييييكا التقاعد التي 

 ال تقل ايالرال عن رست دي الخرد ..
صييييييييييييييي ر القطار قبل ال جر، وصيييييييييييييييعد الركاا، 
وشيييييييييييييييعرت العربييا بييالرج يييا، ال رن البرد، ول ن رن 
خ ع ان شيييييييييييييييياع أررمييا، ول  يلحظهييا أ ييد، وانطلج 
القطييار فييأ سيييييييييييييييي  برا ييا رؤقتييا، ل ن الركيياا را  ا 

ويشيييييرون اليها، ويسييييخرون رن امت ازما، يتهارسيييي ن 
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ث  يدقق ن ال ظر في عجالتها ون افذما، بي ما أشييييييييار 
األ  ال اليها بإعجاا. ألنها  تصيييييييييييمد رم  عاديات 

ات اإلممييال، وتبييدل ال صييييييييييييييي ل، وأنين  ريييال رن ومييا
   وال صالت، وتجرأ أ د األ  ال وعبر اليها،  خطال

راريا، ل ن واكتشيييييييف أنها تهت  أكثر رن العربات األ
امت ازما الراق  أعجبه، فتمايل رب  ركتها، وأعجب 
أ  ال  خرون بتمايله فتبع ه، ع دما شيييييييييييعرت العربا 
بال ر ، اذ تمك   أخيرال رن اسيييييييييييييييتعاد  ثقا األ  ال 
ومي التي  ل  تتذكر لمسييييييييييات أصييييييييييابعه  ال اعما  
علج رقاب  أب ابها، و افات ن افذما ال بير ، وكلما 

عربييا، زادت  ركييا األ  يييال، ث  ت يييات  ا زاد امت از ال
 ورددوا أم يا   ظ ما رن أناشيد المدرسا..

 قال صادور لماذا تعر ك  العربا دون دمان 
وأضيييياع رصييييط جر أت قب أن ت  ن رخصييييصييييا 

  …ل قل األرتعا أو الحب ا
وعقب راقدر رظهرما يدل أنها كان  ر سييييييييييييييييا، 
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للجديد وأعيدت الج الخدرا ثانيا. أرا فياع فقالر 
 رافتييييه، ل ن القطب القييييديمييييا لهييييا ن هتهييييا المحببييييا 

 أيضال.
أصييغ  العربا الج  ديث األ  ال الجد ي، وإلج 
سيييييييييييخريات الركاا، التي جعل  ر هار  اويا قمارا، 
وقن دجاج رتحرك، وف اعا ووكرال للثعالب، ورسييت دي 
أعالع، وعب ار  الج الجحي ، وررصد  راسا رهج رال، 

لج الشيا  ، ول  ت عجها مذه الصي ر وقاربال ر سييال ع
الحافلا بال مد والتحجر، فتابع  نغما األنشييييييييييييييي د ، 
وشييييييييييييييييياركييي  األ  يييال فر ه ، وانيييدرجييي  رعه  رم  

و، ورعشيييتها المتأثر . للجتوضييي   صييي تها الخشييين الم
وعبرت العربييا واأل  ييال رب القطييار ف و الجسييييييييييييييير 
المعلج علج ال هر، ث  دخليييي  ن قييييال   يالل دون أن 

لعتما. وبعد ذلك تسلق  س حال ت نره الخضر  تخشج ا
 فتال ق  أن اسها، ل  ها نسي  التعب والخ ع. 

رأت العربييا في المحطييات عربييات كثير  ررك نييا 
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يعل ما الصدأ ويغل ها الصم ، ت ا  بخم ل، رحا ا 
بك را  القمارا والتراا، ف ان  ت ادي عليهن قاقلار 

ات السيييييييريعا اسيييييييتيقظن والتحقن بهذه الر لا، فالقطار 
رثل الحيا  ال تم ح ال رصييييييييييييييا لعربا خارلا أو راكب 

 رتأخر كي يلتحج بها.
فتحيي  العربييا المرك نييا أج ييانهييا ث  أ بقتهييا دون 
أن تعي را قالته العربا الم اديا، ث  عادت الج ن رها 
الثقيل، ولياليها الر با، وأ الرها الباقسا، ول  يلتحج 

في المحطييات  بييالعربييا سييييييييييييييي ى اث تين  رن زريالتهييا
اإل دى عشيييير  التي ت قف فيها القطار، ف ر   بهما 
 ألنها أخرجتهما الج عال  الحركا والغ اء واالنطالو..
رأت العربا  األشيييجار تتمايل بالتحيا، وال ال ين 
يعمل ن بييدأا، يييدفع ن ر وسيييييييييييييييه  قليالل ليمسيييييييييييييييح ا 
عرقه ، ويحييييييياول ن عيييييييد  العربيييييييات، وي تبه ن الج 

سيييييييييييييييييا له  العربيييات الثالث األخير ، ال يييياد ، وتثير ت
 …ل  ه  يع دون الج عمله  ثانيا
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وكان  العصافير تقترا، وكأنها تحاول أن تحه 
علج ر و  األ  ال، وتشترك رعه  في فر ا الر لا 
وبهجا اإلنشييياد. وكان  ترافج القطار وكأنها تحرسيييه 
أو ت دي ركابه، ث  تعل  رحلقا في ال ضييييييييييييييياء، وقلد 

في  ركيياتهييا، ورفرفيي  أيييديه   األ  ييال العصييييييييييييييييافير
كاألج حا، بي ما رضيييج القطار علج السيييكا الممتد ، 
وأ لج صيييييييييييي يرال   يالل، اسييييييييييييتعدادال لالسييييييييييييترا ا في 

 المحطا األخير .. 
 ييل نييا ر المحطييا زر ييال   يالل يق  الحكييايييا، 
ويق لر ل  نتلجظ أوارر بإضييييييييييييييافا عربات ررك نا الج 

د  رثييييل مييييذه قطييييارات ييييا، ول  ت ن لييييدي ييييا أوارر بييييإعييييا
لج ر اضيييييييييييييييعهييييييا، ويسيييييييييييييييتغرا االعربييييييات المثييييييابر  

االبتسييييارات والمال ظات السيييياخر  التي ت اجهه  ين 
يعييييد الحكييياييييا شييييييييييييييي هييييال أو خطييييال، علج زرالقيييه أو 
ر سيياقه، وتتسييب االبتسييارات  ين يق لر را زل  الج 

 ا ن أنتظر األوارر 
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أرا العربا فقد سعدت بالر لا، وبصحبا األ  ال 
عيييل الحييييا  عيييارر  بيييالحركيييا والبهجيييا، وتعييييد التي تج

اليهيييييا  قيقتهيييييا التي تغييييييب كثيرال  وال تع د اال رب 
األ  ال الجسييييييييييي رين اللط اء، ورب امت ازات العربات 

 …الطم  ا الصارد 
 

4/2000 
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*ولد في قريا الص ر  ال بير  ا دى قرى ر طقا شهبا بمحافظا 
 الس يداء.

* صل علج اجاز  رن قس  اللغا العربيا بجارعا درشج، ودبل   
الدراسيييييات العليا في عل  ال  س رن التأميل الترب ي. ودبل   

 الجارعا ن سها.
 *رار  التعلي  بمرا له الثالث االبتداقيا واإلعداديا والثان يا.
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 في اتحاد الصح يين.
ر بع  ان  ر ى العاشج  عا  *صدرت له رجم عا قصصيا لل با

2000. 
*وافق  وزار  الثقافا علج اصيييدار رجم عته القصيييصييييا ل   ال 
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