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األول الفصل

البَهيُج العاَلُم (1)

ُفصوِل َمِلِك الرَِّبيِع: ِبمْقَدِم ُ يُبَرشِّ َداِفئٌ نَِسيٌم َهبَّ «ماِرَس» َشْهِر أَيَّاِم ِمْن يَْوٍم أَِصيِل ِيف
الشتاء. فصِل بانقضاءِ ويُْؤِذُن نِة، السَّ

ْمِس الشَّ َحراَرُة َوَدبَّْت ُمتهلِّلًة، َفْرحانًة اْلبَِهيَج اْلَفْصَل هذا ُكلُّها الكائناُت اْستَقبََلِت َوقِد
بَِهيٍج. َزْوٍج ُكلِّ ِمْن َفأَنْبَتَْت ِزينَتَها اْألَْرُض َوأََخذَِت النُُّفوَس، َفأَنَْعَشِت

النَّاِئِم يََقَظُة (2)

ِمَن َمْقُربٍَة َعَىل َوكانَْت — ُحْفَرتِه ِمْن بَُريٍْص» «أَبُْو النَِّشيُط: صاِحبُنا أََطلَّ اَعِة السَّ ِتْلَك َوِيف
أَنَْفُه أَْخَرَج َوما َطويًال. َزَمنًا ُحِرَمُه أَْن بَْعَد ُه) (يَُشمَّ الَهواءَ َم يَتَنَسَّ أَْن َوحاَوَل — الطَِّريِق
يُْعِميهما) َفكاَد نُوَرُهما ْمِس الشَّ َضْوءُ (َغَلَب ْمِس الشَّ ُشعاُع َعيْنَيِْه بََهَر حتَّى ُحْفَرتِه ِمْن
َعاِئًدا بَُريٍْص» «أَبُو َع َفأَْرسَ ًة، ِعدَّ أَْشُهًرا اْلُحْفَرِة َظالَم ِالْعِتيَاِدهما إَِليِْه، النََّظِر َعَىل تَْقَويا َفَلْم

اْلُمْظِلِم. ُجْحِرِه إَِىل
أَْشُهٍر َخْمَسَة — َلُه داًرا اتََّخذَها الَّتي — اْلُحْفَرِة ِتْلَك ِيف ناَم َقْد بَُريٍْص» «أَبُو َوكاَن
— اآلَن — ُقْدَرتِه يف َفَليَْس الطَِّويَلِة؛ ِة امُلدَّ هِذِه أَثْناءِ ِيف ْمِس الشَّ َضْوءَ َعيْناُه تََر َوَلْم َكاِملًة،

واِحَدًة. َدْفَعًة اِطَع، السَّ ُشعاَعها يُواِجَه أْن



الربيع أصدقاء

بَُريٍْص» «أَبو (3)

بَُريٍْص»؟ «أَبُو هو ما تَُرى: َدْهَشٌة. َلُكْم) وََعَرَضْت ِبُكْم، ْت (أََلمَّ َعَرتُْكْم َوَقْد تَْسأَلُوَن، أََراُكْم
َحِقيَقتُه. َلَعِلْمتُْم َقِليًال اْلِفْكَر أَْمَعنْتُُم َوَلْو

َعناءٍ. ِبال لتَتََعرَّفوُه أَْوصاِفِه، بَْعَض َلُكْم ذاِكٌر َوإنِّي
تا حادَّ َعيْناِن — هذا إَِىل — َوَلُه نَِحيٌف. َفَطِويٌل ذَنَبُه ا َوأمَّ ، َرماِديٌّ َفهَو َلْونُه ا أمَّ
َضيٍِّق، ُجْحٍر إَِىل يَأِْوي َوُهَو اْلُقُشوُر. تَُغطِّيِه وِجْسٌم ، اْلِقَرصِ يف غايٌَة أَْربٌَع وأْرُجٌل ، اْلبََرصِ

يَْسكنُُه. بَيْتًا ِمنْها يَتَِّخذُ َحيُْث َمْهُجوَرٍة، ُحْفَرٍة أَْو ٍم، ُمتََهدِّ َقِديٍم حاِئٍط يف
بَُريٍْص» «أبا فِإنَّ نََعْم: َكذِلُكْم؟ أَليَْس اآلَن! بَُريٍْص» «أبي َحِقيَقَة َعَرْفتُم َقْد أظنُُّكْم
يَْعُروُهما ( (باِحثَتنَْيِ فاِحَصتنَْيِ ِبَعيْننَْيِ إَِليُْكْم يَنُْظُر َوتََرْونَُه تَْعِرُفونَُه الَِّذي اْلُربُْص ُهَو

حاِئِطها. أَْو اْلُحْجَرِة َسْقِف ِمْن َعَليُْكْم يُِطلُّ َوُهَو َوَحرْيٌَة، َدَهٌش (يُِصيبُُهما)

النَّاِئَمُة الرُّْفَقُة (4)

إَِىل َفنََظَر نَشاُطُه؛ عاَوَدُه حتَّى يَِسريًا، َزَمنًا اْلُمْظِلِم ُجْحِرِه يف بَُريٍْص» «أبُو اْستََقرَّ وما
ها «ها وقال: ساِخًرا، ِمنْها َفَضِحَك اْلَخِريِف؛ ُمنْذُ ناِئَمًة تَزاُل ال فرآها اْلِربََصِة، ِرَفاقِه:
َوأَْفواُهها اْلَخِريِف، ُمنْذُ َراِقَدًة تَزاُل ال إِنَّها النَّْوِم)! (َكِثريِة نَُؤوٍم ُمتَكاِسَلٍة من َلها يا ها!
اْلبَهيَج!» الرَِّبيَع ِلتَْستَْقِبَل (نَْوِمها)، ُسباِتها ِمْن تَْستَيِْقَظ أْن َلها آَن أَما هيه! … َمْفتُْوَحٌة

(أَْصحاِبه)، ِرَفاِقه عْن يَبْتَِعُد َوُهَو َحِديثِه)، إَِىل (عاَد كالمُه بَُريٍْص» «أبُو اْستَأْنََف ثُمَّ
إِذْ — َوَكأَنَّني تَْسَمُع، ال ُصمٌّ َفهَي نَْوِمها، يف َغاِرَقٌة ََّها «إِن َويَُقوُل: تَكاُسِلها، مْن َويَْعَجُب

الرِّفاُق!» أَيَّتُها َفَوَداًعا، ِحجارًة، أُنَاِدي — أُنَاِديها

الرَّبيع بَْهَجة (5)

ُمْستَْسِلَمًة (أْصَحابَُه) ُرْفَقتَُه تَاِرًكا ْمِس الشَّ ِبَحراَرِة ِليَنَْعَم ُجْحِرِه، ِمْن بَُريٍْص» «أبُو َخَرَج ثُمَّ
َواْستقبَل ُجْحِرِه، ِمْن َقِريٍب حاِئٍط يف ِغريََة الصَّ أَظفاَرُه) (َعلََّق َمَخاِلبَه َوأَنَْشَب النَّْوم، إىل

ُمبْتَِهًجا. فْرحاَن الرَّبيَع
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واْضَطَرَب ْوداواِن، السَّ َعيْنَاُه َفَربَِقْت ْوُر، ُ الرسُّ تََملََّكُه حتَّى َلحَظًة َمكاِنه يف اْستََقرَّ َوما
(َرْغبَتِه). َمأَْرِبِه ِلتَْحِقيِق ساِنَحًة ُفْرَصًة َرأَى َُّه ِألَن اْلَفَرِح؛ ِة ِشدَّ ِمْن الطَِّويُل ذَيْلُه

الَفِريَسُة (6)

طاَلما َخِفيَفًة َحَرَكًة بَُريٍْص» «أبو َسِمَع َلَقْد ِبه: ُمْخِربُُكْم إِنَّي اْلَفَرِح؟ هذا رسَّ أَتَْعِرُفوَن
النْتهاِز َب) َوتَرقَّ (انْتظَر َوتََربََّص نَشاُطُه، وَظهَر فابتهَج (َصْوتِها)؛ ِبَطِنينِها َسْمُعُه أُْعِجَب

ْوِت. الصَّ صاِحَب َ يَتَبنَيَّ حتَّى َع)، َوتسمَّ (أْصَغى َسْمَعُه َوأْرهَف اِنَحِة، السَّ اْلُفرَصِة ِتلَك
زي … «ِزي ِمنُه: باْلُقْرِب وتَِطنُّ َحْولِِه، ِمْن تَطريُ َزْرقاءَ، ذُبابًة بَُريٍْص» «أبُو وَرأَى
ِفيها. ُه بََرصَ وحدَّق منُه، تُْفِلَت ال حتَّى لها َد وترصَّ ءٍ، َيشْ ُكلِّ َعْن ِبَصيِْدها فاْشتغَل …»؛
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ًزا ُمتََحفِّ َشَفتَيِْه، ويَْلَحُس ِلسانَه يُخرُج كان َفقْد َعَجبًا؛ َمنَْظًرا لرأيَت حينَِئٍذ رأيْتَُه ولْو
لُه. َمثيَل ال َشِديٍد) (ِحْرٍص ٍه َرشَ ِيف َفِريَسِتِه ِالْقِتنَاِص

خاِرٍج) (ُمْرتَِفٍع نَاِتٍئ َحَجٍر إَِىل وطاَرْت ،«… ِزي … «ِزي َطِنينَها: ُة اْلَحَرشَ أعاَدِت ثُمَّ
اْلَحاِئِط. َطَرِف ِيف

َمكاٍن أيِّ يف تَْستَِقرُّ تَكاُد ال أَنَّها َوَحَزنَُه (َهَرِبها)، ِفَراِرها ِمْن بَُريٍْص» «أبُو َفَغِضَب
. َدِقيَقتنَْيِ ِمْن أَْكثََر ِفيِه تَُحلُّ

َحْوَل (َداَرْت) وحاَمْت بَُريٍْص»، «أِبي ِمْن اْقَرتَبَْت َحتَّى أُْخَرى، َلْحَظٌة تَْمِض َوَلْم
َلها. َوتََرتَبََّصاِن تَْرُقبَاِنها، َسْوَداَويِْن َعيْننَْيِ إىل اْلَحْمقاءُ تَْفِطِن َوَلْم اْلَحَشاِئِش، ِمَن َطاِئَفٍة
— أََضْعتُها إْن — وإنِّي اْلُفْرَصُة، َحانَِت «َلَقْد نَْفَسُه: ُث يَُحدِّ وُهَو صاِحبُنا َفقاَل

َواْلَكَسِل!» ِلْلَحماَقِة ِمثاًال َألَكونَنَّ
اثنان … «واحد وقاَل: — وانْتباٍه َحذٍَر ِيف — ِالْقِتناِصها َ َوتََهيَّأ بَُريٍْص» «أبُو اْستََعدَّ ثمَّ
ِبَصيِْدِه وَظِفَر (َحاَجتَُه)، ِطْلبَتَُه َفأَصاَب واِحدًة، َهبًَّة الثَّاِلثَِة ِيف َوَقَفَز) (نََهَض َهبَّ ثُمَّ «…

منِي. السَّ
واْلتََمَعْت أُْمِنيَّتِِه، ِبتَْحِقيِق َوَظَفِرِه ِلنََجاِحِه وًرا وُرسُ ِغبَْطًة بَُريٍْص» «أِبي نَْفُس واْمتَألَْت

وابْتِهاًجا. َفَرًحا ذَيْلُُه َواْهتَزَّ َعيْناُه،
َوما َطعاًما، أََلذَُّه «َما وِر: ُ الرسُّ َفْرِط ِمْن ويَْرتَِعُش) (يَتََحرَُّك يَْختَِلُج ولِسانُُه قاَل ثُمَّ

أُْخَرى.» َواِحَدًة ْس َفْلنَتََلمَّ ِغذاءً! أَْشهاُه
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اْلحاِئِط ُعْرِض يف (1)

— ِمنْها َطاِئفٌة َوذََهبَْت اْلعميِق، (نَْوِمها) ُسباِتها ِمْن اْلِربََصُة استَيَْقَظِت َقليلٍة أيَّاٍم وبَعَد
اْلحائِط َعَىل ْت َوانْتََرشَ ْمِس، الشَّ ِبَحرارِة ِلتَنعَم — النَّشيِط بَُريٍْص» «أبي َصديِقها مَع
(َسمينٍة) بَِدينٍَة آباءٍ من: تتألَُّف الطَّائفُة تلك وكانْت ُمبْتِهجًة. الرَّبيَع تَْستقِبُل اْلقِديِم
ِلِإلنْسان)، هات كاألُمَّ ِلْلحيواِن اُت واألُمَّ هات. (أُمَّ املنَظر َجميلِة اْلِجسِم نحيفِة اٍت وأُمَّ ُممتلئٍة،

والطَّيُْش. النَّشاُط فيها يَتَجىلَّ اْألَبْناءِ من (َجماعٍة) وَجْمهرٍة
َشَغَلُه َوَقْد — ِرَفاِقِه ِمْن ِباْلُقْرِب — َحَجٍر َعَىل جاِلًسا النَّشيُط بَُريٍْص» «أبُو وكان

َمكاِنه. ِمْن يَتََحرَّْك َفلْم عنها اْلتَّْفكريُ

النَّْهِر» «دابَُّة (2)

ُمبتَِعًدا ِللتَّفكرِي، ُمستَْسِلًما بالَُك ما صاِح! يا «ِهيِه قائًال: وسأَلُه أْصحاِبه، أحُد ِمنُه َفاقَرتََب
ِرفاِقَك؟» عن

قاَل ثُمَّ اْلَخْوِف)، ِمن (نَطَّ الذُّْعِر ِمَن َوَقَفَز امُلَفاجأَِة، ِلهذِه بَُريٍْص» «أبو َفَدِهَش
اْلَقديمِة: َصديقتَي يف تَْفكريي َعَيلَّ وَقطْعِت — َسْلمى» «أُمَّ يا — إَِيلَّ أََسأِْت «َلقْد ِلصاحبَتِه:

النَّْهِر!» دابَِّة
النَّْهِر»! «دابَُّة تُقوُل؟ «ماذا َسْلمى»: «أُمُّ لُه فقالْت

أَذُْكُرها!» أكاُد ال َفِإنِّي هَي؟ َمْن
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أَُظنُِّك وما تَْجهلينَها. وال تَْعِرفينها أَنَْت بْل صاحبتِي، يا «كالَّ بَُريٍْص»: «أبو لها فقاَل
ُكنَّا وقْد امَلاِيض، يِف الصَّ يف إَِيلَّ ُث تَتحدَّ كانْت الَّتي اْلَجميلَة اْلَخْرضاءَ فِدعَة الضِّ نَِسيِت قْد

النَّْهِر». «َدابََّة ندُعوها:
َزَمنًا، ِبلقاِئها نَِعْمنا لقْد !… حديثَها وأْشهى َمنَظَرها، وأبْدََع عينَيْها، أَْجمَل كان ما
هَربًا — اْلَحاِئِط هذا أَسفِل يف — ُحفرتِها إىل النَّْهِر» «دابَُّة َفذَهبَْت اْلَخريِف؛ يف تَفرَّْقنا ثُمَّ

الَربِْد. مَن

اْلَحِزين َعْوَدُة (3)

لنَي تَتفضَّ َفهْل أْمُرها؟ إليِه آل وماذا اْلعزيزِة؟ ديقِة الصَّ هذه حاُل كيَف نَْفيس: َألُساِئُل َوإِنِّي
َشديٍد.» َشْوٍق َلَعَىل ِلِلقاِئها فِإنِّي فتُناِديها، سْلمى» «أُمَّ يا

صاحبتَهما: يُناِدياِن — واحٍد نََفٍس يف — بَُريٍْص» «أبو َخ َوَرصَ سْلمى»، «أُُم فصاحْت
َمرَّاٍت َصْوتيِْهما بأَْعَىل َدَعواها وقْد ِنداءَُهما، تُِجْب َلْم النَّْهِر» «دابََّة ولكنَّ النَّْهِر». «دابََّة

ًة. ِعدَّ
العزيزِة، صاحبتِه َمصرِي يف يُفكُِّر ُمتأَلًِّما، َمحُزونًا َمْخبَئِِه إىل بَُريٍْص» «أبو َفعاَد

َوَمصائبَُه). (نَواِئبَُه وُخُطوبَُه الزََّمِن أَْحداَث َعليْها ويَْخَىش

أُسبوَعني بعد (4)

ُجْحَر تَْكتِنُف الَّتي َجراِت الشَّ يف ُة اْلُخْرضَ َفَدبَِّت كاِمالِن، أُسبوعاِن اْلحاِدِث هذا عىل وَمرَّ
اْلفضاءُ (ضاَق) بها َفَغصَّ (َجماعاٍت)؛ أَْرسابًا اْلَحرشاُت واْجتمعِت بِه). (تُحيُط األبارِص
كان بَُريٍْص» «أبا ولكنَّ اْلَمِرَحِة. (أغانيها) وأهازيِجها بطِنينها اْلَجوُّ َواْمتألَ ُرْحِبه، عىل
النَّْهِر». «دابَِّة صاِحبَتِه: َمِصرِي ِيف ِبالتَّْفِكرِي — اْلبَِهيِج اْلعاَلِم ذلَك َعْن — شاِغٍل ُشْغٍل يف
َلِقيَْت أنَّها (قْلِبِه) ُروِعِه يف وأُْدِخَل اْلَخْرضاءِ غريِة الصَّ فِدعِة الضِّ تلَك ِلِفَراِق األََلُم َشغَلُه فقْد

(هالَكها). َحتَْفها
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اللِّقاء فْرَحُة (5)

رآُه ما ُه بََرصَ واسَرتَْعى اْلماءِ. يف تَْسُقُط نَْمَلًة َرأَى إِذْ — يْوٍم ذاَت — لِه تأَمُّ يف َلغاِرٌق وإنَُّه
َمصرِي يف ُقُه) (يَُدقِّ النََّظَر يُنِْعُم يََكْد وَلْم إِليِْه. اْلُمتَصاِعَدِة اْلهواءِ َفقاقِيع ِمْن اْلماءِ َسْطِح عىل
بَُريٍْص»، «أبو فصاح اْلماءِ. َسْطِح عىل يَْظَهُر َعريًضا فًما َرأَى حتَّى التَّاِعسِة، النَّملِة تلَك
وقْد النَّْهِر»، «دابَِّة العزيزِة: ِبَصديقِتي َظِفْرُت لقْد عادِة! للسَّ «يا وًرا: ُرسُ قْلبُُه فاَض وقْد
َعيناها َظهَرْت لقْد … آِه وِد. السُّ النُّقِط بتلَك ( (يَتحىلَّ يَْزداُن الَِّذي اْألَْخَرضَ ِجْلبابَها َعَرفُت
أَيَّتُها تَعاَيلْ، النَّْهِر»! «دابََّة يَا إيلَّ ِبِهَما. تُحيُط الَّتي الذََّهبيَُّة اِئَرُة الدَّ تلَك وَظَهَرْت اْلكِبريَتَاِن،

… تَْسَمُعِني لَعلَّها َصْوتي فْألَْرَفْع تُِجيُب! ال إنها … َعِجيٌب اْلَحِبيبَُة.
َطيِّبًا!» نََهاُرِك وْليَُكْن النَّْهِر»، «دابََّة يا َصباًحا ِعِمي

ُهبرَْيََة» «أُمُّ (6)

(ِغَلٍظ ٍة بُحَّ يف أجابَُه وقْد َصاِحبَتِه. نَقيُق ُهو (َغليًظا)، أَجشَّ َصْوتًا بَُريٍْص» «أبو َفَسِمَع
منْها. َسماَعها أَِلَف طامَلا وُخُشونٍَة)

يُناديني؟» الَِّذي ذا «َمْن
َصديُقِك فأَنا ُهبرَْيََة»! «أُمَّ يا إِيلَّ النَّْهِر»! «دابََّة يا «هلُمِّ َفَرُحه: اْشتدَّ وَقِد َلها فقاَل

اللَّْوِن.» الرَّماديُّ غريُ الصَّ بَُريٍْص» «أبو اْلَقِديُم
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َصِديِقي؛ يا َمْعِذَرًة بَُريٍْص»؟ «أبو اْلَعِزيُز: َصاِحِبي أَأَنَت … «آه النَّْهِر»: «دابَُّة فأَجابتُْه
التَّْحديِق َعِن َعاِجَزًة أزاُل ال ِألَنَّني — أراُه) ءٍ َيشْ َل (أوَّ َوْهلٍة َل أَوَّ — ُرْؤيتََك أَْستَِطْع َلْم فِإنَّني

اْلقاِع. َظالم يف ُمْكثي طاَل أْن بَعَد النَّهاِر، نُوُر بهَرني وقْد ْوءِ، الضَّ يف
إليَك. َشْوقي طاَل فقْد ِلقاِئَك؛ عىل هللا أَْحَمُد واآلَن

بَُريٍْص؟» أبا يا تاءِ، الشِّ َفْصَل َقَضيَْت كيَْف ْني: َفَخربِّ
ُهبرَْيََة؟» أُمَّ يا أنِْت، َقَضيْتِِه َفَكيَْف ِرَفاقي. َمَع نَاِئًما َقَضيْتُُه «َلَقْد َلها: فقاَل

ِيف ِرفاِقي َفعل َكما — الطِّنِي يف َرأِْيس َغَمْسُت َفَقْد َمْكُروٌه؛ يُِصبْنِي «لم َلُه: َفقالْت
نَِسيُت َلقْد أَذُكُرُه. ال ما هذا َحَصَل؟ ماذا ثُمَّ … ثُمَّ . َعيْنَيَّ وأَْغَمْضُت — اْلماِيض اْلَخريِف

ذِلَك. بَْعَد يل َحَدَث ما ُكلَّ
ْلبَِة؛ الصُّ كاْألَْحجاِر َوأَْصبََحْت — الَربِْد َوْطأَُة ْت اْشتَدَّ ِحنَي — َجَمَدْت َقْد أَْجساَمنا َلَعلَّ

ِشتاءٍ.» ُكلِّ يف لنا يَْحُدُث ذِلَك أَنَّ اتي َجدَّ ِمْن َسِمْعُت طاملا َفقْد

الَجديُد الثَّْوُب (7)

«أَنِْعمي َفُخَوًرا: َمْزُهوٍّا أماَمها َوَوَقَف ِمنْها)، (اْقَرتََب داناها َوقْد بَُريٍْص»، «أَبو َلها َفقاَل
فاِحٍص نَْظرَة ِيفَّ أَِعيِدي (أَْخباِري). أَنْباِئي ِمْن َجدَّ ا َعمَّ تَْكِشِفنَي َلَعلَِّك َشْكِيل، يف النََّظر

ِك. بََرصَ أَِجيِيل ٍق. ُمَدقِّ
َجديًدا؟» َشيْئًا تََريَْن أََال

صاِح!» يا َجديًدا، َشيْئًا أََرى ال ، «َكالَّ النَّْهِر»: «دابَُّة َلُه َفقالْت
تَه؟» ِجدَّ تُبِْرصيَن أال العاِم؟ هذا يف ألبَُسه الَِّذي الثَّْوَب تََريَْن «أَال بَُريٍْص»: «أبو َفقاَل

َجديًدا؟» ثَْوبًا َلبْسَت أَأَنَْت َلْلَعَجِب «يا َلُه: َفقالْت
، َويَِرثُّ يَْخلُُق الَقِديَم ثَْوِبَي َرأَيُت َفَقْد اْلَعِزيَزَة، َصديَقِتي يا «نََعْم بَُريٍْص»: «أبُو َفقاَل
َكثريٌَة، ُشُقوٌق ِفيِه َوبََدْت الثَّْوُب، ذَِلِك َ بَِيل َحتَّى — املاِيض اْلَفْصِل انِتهاءِ ُقبَيَْل — ْق نَْفَرتِ َولْم
ِبَحَجٍر َجَسدي َفَحَكْكُت تَْرِكه؛ إِىل َواْضُطِرْرُت وَكِرَهتُْه)، ِمنُْه نَْفِيس (ضاقْت ِبِه َفَضِجْرُت
— حينئٍذ — به واستَبَْدْلُت َق، َوتَمزَّ اْلباِيل) الثَّْوُب (تَقطَّع الَخَلُق الرِّداءُ َ َفتََهرَّأ َصْلٍد؛ َشِديٍد

تَاءِ.» الشِّ َفْصِل ُطوَل ارتََديْتُُه وقِد اآلَن. تََريْنَُه الذي الَجِديَد ثَْوبي
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َسْلمى» «أَبُو (8)

ارتََديْتَُه. الَِّذي األِنيِق الثَّوِب بهذا تَهِنئاتي — بَُريٍْص» «أبا يا — «تََقبَّْل النَّهِر»: «دابَُّة َفقالْت
َعْن اْلُممِتُع َحديثَُك َشَغَلني فقْد وأَهِلَك؛ َعِشريَتَِك حاُل كيَْف صاِح: يا ْني، خربِّ … ولكْن

وأََخَواِتَك؟» وإِْخوتََك أَباَك تَِجُد َكيف أُرستِك؟ أَنباءِ عن ُسَؤاِلَك
الَحِزيَن!» التَّاِعَس َسلمى» «أَبا امِلْسِكنَي: أَخي عدا ما ِبَخرٍي، «ُكلُّهْم َلها: فقاَل

فال أخوَك يَْمَرُض َكيَف الَخِطريَ؟ َ النَّبَأ هذا عنِّي تَْكتُُم «َوَكيَف النَّهِر»: «دابَُّة َفقالْت
مريٌض؟» أنُه تُْخِربُني

َسلمى» «أَبا أن أُْخِربََك أن نَِسيُت فَقْد — َعِزيَزتِي يا — «َصَدقِت بَُريٍْص»: «أَبو َفقاَل
َمْخلوٍق َولكلِّ (العظيُم). الَجَلُل الحاِدُث ذلَك لُه َوقَع ُمنذُ ُمْؤِذيًا)، (ُمتِْعبًا ُمَربًِّحا أََلًما يُعاِني

َجِميًعا.» قاءِ والشَّ َعاَدِة السَّ ِمَن َحظُُّه

الَحَىص قاذُف (9)

قد ْهر الدَّ أَْحداِث مْن حادٍث أيُّ «تَُرى: (الَخْوف): الذُّْعُر تََملََّكها َوقْد النَّهِر»، «دابَُّة َفقالْت
الَقْلِب؟» الطَّيِِّب الظَّريِف َسلمى» بـ«أَبي أََلمَّ

يا تَذُكريَن أََال … امَلاِيض الَخريِف يف َخطريٌ حادٌث به أََلمَّ «َلَقْد بَُريٍْص»: «أبُو َفقاَل
يَْوٍم؟» ُكلَّ بداِرنا يَُمرُّ كان الَِّذي الطِّْفَل ذلَك — ُهبرَْيََة» «أُمَّ

بونَه َويَُلقِّ «َكَماٍل»، ِباْسِم ِرَفاُقه يُناِديه الَِّذي ِغريَ الصَّ الَفتَى ذَِلَك «أتَْعِني لُه: َفقالْت
«َطاِرٍق»؟ بََلَقِب (يُناُدونه)

َصفريًا — منَّا بالُقْرِب — َوغنَّى َر َصفَّ طاَلما فقد أذُكُرُه، َفِإنِّي تَْعِنيِه، ُكنَت إِْن
ُمطِربًا.» وِغناءً ُمستَعذَبًا،

أنُه إِالَّ فيِه َعيَْب ال َظريٌف، طْفٌل َوهَو ُهبرَْيََة». «أُمَّ يا بَعيْنِِه «هَو بَُريٍْص»: «أبو فقاَل
كاَن؛ بكائٍن اإلْرضاِر إِىل بذِلِك يْقِصُد أَظنُّه وما األْحجاِر. بَقذِْف — أَْحيانًا — يَْلُهو َكاَن

الَقْلِب. َطيُِّب — أَعلُم ِفيَما — فُهَو
َويَْرسًة، يَْمنًة ِبِه يَْقِذفونَنَا الَِّذي الَحَىص ذَِلِك ِمْن َوواٍه بْيَِة! الصِّ هُؤالءِ من آٍه َولكْن:

أَذًى!» ِمْن — والدَّوابِّ الَحَرشاِت َمعَرش — بنا يُْلِحقونُه ما َمَدى يَْعِرفوا أن ُدوَن
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ُمْحِزنٌَة ٌة ِقصَّ (10)

ِألَِخيَك؟» َحدَث ماذا ْني: «خربِّ النَّهِر»: «دابَُّة َفقاَلْت
يف — امَلكاِن هذا يف — (قاِعًدا) جاِثًما َسْلمى» «أبو كاَن «لقْد بَُريٍْص»: «أَبْو َفقاَل
َرماُه إِذْ اللَّذيذِة، أَْحالمِه يف َلغاِرٌق َوإنُه مِس. الشَّ َحرارِة يف الدِّفءَ ُس يَتَلمَّ امَلاِيض، الَخريِف
ْعُت فأَْرسَ أصابَُه، ا ِممَّ ًعا ُمتََوجِّ َسْلمي» «أبو فصاَح بِه، يَْلُهو َكاَن َصِغرٍي ِبَحَجٍر «َكَماٌل»
األََلِم. ِة ِشدَّ ِمْن ُع َويَتََوجَّ — ِلبَْطٍن َظْهًرا — اْألْرِض َعَىل يتَقلَُّب فرأَيْتُُه َشِقيِقي، نَْجدِة إىل
— ِبذَِلِك أَْجَدَرُه وما — َويَْشَهُق يَبِْكي َوهَو عنُْه، ي َوتَُرسِّ يِه، تَُؤسِّ َحْوَلُه تُنا أُْرسَ واجتََمَعْت

يَقتُلُه. الَحَجُر كاَد فقْد
ذَنَبَُه، الَحَجُر َقَطَع أن بعَد َسْلمى»، «أَبو يُعاِنيِه ما ِمْقَداَر ِري) (تَصوَّ ِلنفِسِك َمثَِّيل

َحيَاِتِه!» َعَىل َويَْقِيض (يُْهِلُكه)، ِبه يُوِدي َوكاَد
ما أَلٍم! من كابَْدَت ما َعَيلَّ أَْعِزْز َسلمى»! «أَبا يا َلَشقائَك، «يا النَّهِر»: «دابَُّة َفقاَلْت

مُلصاِبَك! ُحزني أَشدَّ
بالطَّعاِم يَجيئاِنِه أَبَواَي َوَكاَن َطِويًال، َزَمنًا اآلالَم يُعاني ظلَّ «لقْد بَُريٍْص»: «أبو َفقاَل
َفما والَوْحَدَة، الُعْزَلَة آثََر َوقْد الِفْكِر. شاِرَد َمْحزونًا، اليَْوِم إِىل زاَل وما الَحَركِة. عِن ِلعْجِزِه

اْلحائِط.» ُرْكَن يَرتُك) (َقلَّما يَْربَُح يَكاُد
بيْتِه، يف (أَُزوَرُه) أُعوَدُه أْن يل بُدَّ «ال الحانيَِة: امُلْشِفَقِة َلْهَجِة يف النَّهِر»، «دابَُّة َفقاَلْت
ِيف يََرى لعلَُّه أْصطاُد؛ َعنَْكبٍة أو َعنَْكٍب َل أَوَّ إليِْه أُْهِدَي أن اْعتََزْمُت لقِد فاِخَرٌة. َهِديٌَّة َوَمعي

(الصِرب).» والَعزاءِ (النِّسياِن) ْلَوى السَّ ِمَن َشيْئًا الطََّعاِم َهذَا
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َمْعبٍَد» «أبُو (1)

إِذ َلَكذَِلَك وإنَّهما َشتَّى. أَحاديَث ثاِن يَتحدَّ يَزاالِن ال ِديَقاِن والصَّ ِللُغُروِب، ْمُس الشَّ ماَلِت
ُهبرَْيََة». «أُمَّ يا عَليْنا، قاِدًما ِك عمِّ ابُن «هذا وقال: صاحبَتِه، إىل َفْجأًَة بَُريٍْص» «أبو اْلتََفَت

َلًة؟» ُمتَفضِّ ِيل تَذُْكرينَه فهْل اْسَمه؛ نَِسيُت وقْد َماَمِة، والدَّ الُقبِْح آياِت ِمن آيٌة وهَو
اُق»، «النَّقَّ ي َعمِّ ابَن يا َمساءً «ِعْم قاِئلًة: وَحيَّتُْه القاِدِم، إَىل النَّهِر» «دابَُّة فاْلتَفتْت

َمعبٍَد؟» أَبا يا تَِجُدَك َكيَف َليلَُك! وْليَِطْب
ِبَخرْيٍ.» أَنِت ماُدْمِت — الَعمِّ ابْنَة يا — «بَخرْيٍ اُق»: «النقَّ َلها فقاَل
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أَال َمْعبٍد»؟ «أبا يا ُخَطاَك، ِيف ُع تُْرسِ أَراَك ِيل «ما قاِئلًة: النَّهِر» «دابَُّة فاْستَأْنَفْت
الَعِزيِز ِبَصِديِقي وتتَعرََّف امُلْعِجبَِة، وأََحاِديثِنا أَْسماِرنا يف َكنا ِلتَْرشَ َقليًال؛ َمعنا يُح تَسَرتِ

بَك؟» َويأْنَس يَراَك أن يُِحبُّ فهَو بَُريٍْص»؛ «أَِبي
ِألَنَّني َمَعُكما؛ البَقاءَ أَستِطيُع فَلْسُت — الَعمِّ ابْنَة يا — «َمعِذرًة اُق»: «النقَّ لها فقاَل

فَوداًعا!» الَوْقُت. يَضيَع أن قبَْل الُكُرنِْب، َحديقِة ِزيارِة إَىل حاجٍة يف

الَعمِّ ابُْن (2)

ِقلََّة الَهيْئَِة) (ُقبِْح امَلنظِر َدماَمِة إَىل يَْجمُع اَق» «النقَّ ِك عمِّ ابَن «إِنَّ بَُريٍْص»: «أبو فقاَل
ا؟» حقٍّ ِك عمِّ ابُن أَنُه واِثقٌة أَنِْت فهْل الذَّْوِق،

يف ُمتَشاِبَهنْيِ َلَرأَيتَنا النََّظَر، أَنَْعْمَت وَلْو . َشكٍّ أقلُّ هذا يف «َليَْس النَّهِر»: «َدابَُّة فقالْت
«… ِمثيل له أَنَّ َعَىل مًعا والبَْحَر الَربَّ وَموطِني الَربَّ، َمْوِطنُه كاَن وإْن َكثريٍَة، أَْشياءَ

يَميش الُخَطى، بَِطيءُ وهَو ِك، عمِّ ابَن اُق» «النقَّ يَُكوُن «َكيَف بَُريٍْص»: «أبو فقاَطعها
امَلنَظِر، جِميَلُة وأَنِت يُْشِبُهِك، أنَّه تَْزُعِمنَي وَكيَف تَقِفِزيَن؟ كما الَقْفِز َعَىل يَقِدُر وال ُمتَثاِقًال،
تُغطِّيه ُمَشوًَّها، اِق» «النقَّ ِجسَم أَرى ِحنِي َعَىل ِة؛ البَْرشَ اَعُة َلمَّ اْلِجلِد، َرِقيَقُة التَّْكويِن، َحَسنُة

بَِشعٌة؟» كريهٌة وَدماِميُل) َصغريٌة (ُخرَّاجاٌت بُثُوٌر

اِق» «النقَّ َفضُل (3)

ولِكْن: اْلِخْلَقِة. َدِميَم اْلَمنظِر َقِبيَح — يَراُه ِلَمْن — يَبُْدو أنُه عَليَك أُنِْكُر «َلْست لُه: فقالْت
«أبا يا — َكالَّ يَْفَعْل؟ فَلْم ُصورتِه تَْجِميِل َعَىل قاِدًرا كان أتُراه ذَِلَك؟ ِيف لُه ذَنٍْب أيُّ
حِقيَقِة عَىل تَُدلُّ ال فِهَي بالظَّواهِر؛ تَْغَرتَّ أَالَّ َرأِْيَك وأََصاَلِة َعْقِلَك كماِل ِمن فِإنَّ — بَُريٍْص»
فاِدع، الضَّ ِكراِم ِمن — َعِلْمَت َلْو — «النَّقاَق» إِنَّ امُلخبَّأَِة). (اْلَمْستُورِة عنَّا بَِة امُلَحجَّ النْفِس
ُمحاَربِة عَىل َوْقٌف َحيَاتَُه ِألَنَّ يُِحبُّوه؛ أْن النَّاَس أْجَدَر وما األَثَِر. َمْحُموُد الَقلِب َطيُِّب وهَو
— النَّاَس ولكنَّ . واْلُخَرضَ البُُقوَل وتُْفِسُد (الزَّْرَع)، اْلَحْرَث تُتِْلُف الَّتي ارَِّة الضَّ اْلَحَرشاِت
فَكيَف اْلَجميَل). هذا لُه يَْشكروَن (ال ِنيَع الصَّ هذا يَْقُدروَن وال يُنِْصُفونَُه، ال — َحظِّه لُسوءِ

امَلْظلوَم؟» التَّاِعَس هذا أُِحبُّ ال
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عَيلَّ؛ َقَصْصِتها الَّتي (املفاِخُر) املآثُر ِتلَك نَْفيس إَىل َحبَّبَتُْه «َلقْد بَُريٍْص»: «أبو فقال
ُمْصِلًحا». أبَرَُّه وما دابًَّة! أْكرَمه فما

إَىل الَعْودِة ِمَن يل بُدَّ وال (أْظَلَم)، اللَّيُل َجنَّ «َلقْد قائًال: بَُريٍْص» «أبو استَأْنََف ثُمَّ
َعِن — اليَْوِم َهذَا ِيف — ْرُت تَأَخَّ ألنَِّني َغاِضبًَة؛ ستَْلَقاِني تي أُْرسَ أنَّ ِثقٍة عَىل وأنا داِري.

الَعزيزُة!» الرَِّفيَقُة أيَّتُها َفَوداًعا اعِة. السَّ َهِذِه َحتَّى الَعْوَدِة
بَُريٍْص.» أبا يا الَقريِب، اللِّقاءِ «إَىل لُه: َفقالْت

امَلَطُر (4)

الجميَلِة، ألَناِشيِدها ويُْطَرُب — َليَْلٍة كلَّ — فاِدِع الضَّ َصْوِت عَىل يَناُم بَُريٍْص» «أبو وكاَن
إَليِْه. االسِتماَع أِلَف َطاَلما الَِّذي ونَِقيِقها

(تَتابَع َهَطَلْت ثُمَّ باِح، الصَّ َوقِت ِيف — َفْجأًَة — َماءُ السَّ أَمَطَرِت ٍة، ِعدَّ أسابيَع وبْعَد
أْضواءُ بَدَّدْت يَنتَِصُف، النَّهاُر كاَد إذا حتَّى َكثريًا). َغزيًرا (ساَل امَلطُر وانْهَمر َمطُرها)،
— اْألَمطاِر ُهُطوِل أثْناءِ يف — بَُريٍْص» «أبو وَكاَن الَكثيَفِة. ُحِب السُّ ِمَن تَراَكَم ما مِس الشَّ
أبرَص»، و«سامُّ و«أَبَْرُص» «بَُريٌْص» وُهم: ِته، أُْرسَ ِمن (َجماعٍة) — نََفٍر يف ُجْحَره ُمالِزًما

اْألَباِرِص. ِمن َوَغرْيُهم
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ديَقنْي الصَّ حديُث (1)

ِلُطوِل َجِر الضَّ مَن بِه أََلمَّ ما َعنُه زال ماءِ، السَّ عِن اْلُغيُوُم وانَْجَلِت ُحُب السُّ عِت تََقشَّ ا َفلمَّ
… «آِه َلَها: َفَقاَل ُهبرْيَة»، «أُمَّ صاحبتَُه أماَمُه فرأَى ُجْحِره؛ مْن باْلُخُروِج وَهمَّ اْحِتباسِه،
باِح الصَّ َهذَا ِيف — كابَْدتُُه ما إِليِْك الذََّهاِب ِمَن منَعني وإنَّما اآلن. ِلقاِئِك يف أُفكُِّر ُكنُت لقْد

ُجْحري. مْن اْلُخُروَج أَْستَِطِع فلْم ِمْدراًرا، اْلَمطُر نََزَل فقْد واألََلِم؛ َجِر الضَّ ِمَن —
َصبَاًحا!» أَْسَمَجُه َكاَن َما آِه!

أْجمَل كان فقْد — بَُريٍْص» «أبا يا — ُحْكِمَك يف أْخَطأَْت ما «َشدَّ النَّْهِر»: «دابَُّة فقالْت
وأنا — َحظِّي ِلُحْسِن — اْلمَطِر بهذا َعَيلَّ هللاُ َمنَّ ولقْد — فاِدِع الضَّ َمعَرش — ِعنَدنا َصباٍح

إليْه. أُكوُن ما أْحَوُج
اْألَيَّاِم يف كانْت كما ُمْرتِفعًة، ْمِس الشَّ َحرارُة ظلَّْت لو أَصنَُع ُكنُت َكيَْف أْدِري: وما

ابقِة؟» السَّ

الُقـرُّ (2)

وأنْقذَ اْلمطِر، بهذا أغاثني قْد — ُسبحانُه — هللاَ «ولكنَّ قائلًة: النَّْهِر» «دابَُّة استأْنَفْت ثُمَّ
التََّلِف.» مَن — بَُويْضاتي أْعني: — اْلُقرَّ

تُْخربيني؟ َلْم كيَف ذلِك؟ كان متَى «بَُويْضاِتِك؟ بَُريٍْص»: «أبو فقاَل
؟» َّ الرسِّ هذا تُْخِفنَي ِمثِْيل أََعْن عجيبٍة! َصديقٍة مْن َلِك يا
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غريِة. الصَّ اْلِربْكِة قاِع يف بَُويْضاتي ِذي ِهي ها َعنَْك. ي ِرسِّ أُْخِف لْم … «كالَّ لُه: فقالْت
نَظَرَك، وأَِدْر َك، بََرصَ فيها أِجْل َصِغريٍة. ُسوٍد نَُقٍط ِمْن ِفيَها َوَما ْفَراءَ الصَّ َة َّ الرصُّ َهِذِه انُْظْر
اآلن.» بها ثتَُك حدَّ الَّتي بَُويْضاتي مْن بُويَْضٌة ِهَي — النَُّقِط َهِذِه مْن — نُْقَطٍة كلَّ أنَّ واعَلْم
تَْفَعلنَي إِذْ — إنَِّك التَّاِعسُة؟ أَيَّتُها اْلماءِ، يف بها تُْلقنَي بالُِك «وما بَُريٍْص»: «أبو فقاَل

ِللتََّلِف!» تَُعرِّضينَها — ذلَك
(َلْسُت ِبْدًعا فيِه وَلْسُت اْخِرتَاًعا، ذلَك ْع أْخَرتِ «لْم ُمتَمْلِملًة: ُمتَأَلِّمًة النَّْهِر» «دابَُّة َفَقاَلْت
ِقَطٌع وِهَي — ذَراِريَّ أَُعرُِّض أنَّني ِبَخاِطري) يَُمرَّ (َلْم ِبَخَلِدي يَُدْر وَلْم هذا). َفَعَل َمْن َل أوَّ
إالَّ تَبيُض ال — ُكلَّها — فاِدَع الضَّ رأيُت فِإنِّي … اْلماء يف بها أُْلِقي حنَي لْلَخَطِر — ِمنِّي
نَْق» نَْق «بناِت بنَي ائِع الشَّ الُعْرِف هذا عْن أَِشذَّ وَلْم ِفْعِلها، مثَْل َفعْلُت وقْد … اْلَماءِ يف

َجميًعا.»
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أَيَّاٍم ثََماِنيِة بَْعَد (3)

ليَُزوَرها؛ النَّْهِر» «َدابَِّة َصِديَقِته إَىل بَُريٍْص» «أبو ذََهَب ثُمَّ أَيَّاٍم، ثََماِنيُة الِحواِر هذا َعَىل َومرَّ
ِسيَماها َعَىل وَظهَرْت َخْلِفها، إَىل يََداها ْت امتَدَّ َوقِد — َحراٍك ِبال — امَلاءِ ِيف َجاِثمًة فأَْلَفاها
«أبا يا «َهلُمَّ، َفِرحًة: ُمتَهلِّلًة َصاَحْت َصديَقها رأْت وملَّا والِغبْطِة. الَفَرِح أََماَراُت (َهيْئِتها)
َلَسَعاَدِتي يا آه! أياٍم. ُمنذُ َرأيتَه الَِّذي البَيِْض مَن خارجاٍت ِصغاري فانُظْر تَعاَل بَُريٍْص».

َوهنَاِئي!»
كالَّ ِصَغاُرِك؟ ِهَي كِل الشَّ الَغِريبََة َوابَّ الدَّ َهِذِه أنَّ تَْزُعِمنَي «كيَْف بَُريٍْص»: «أبو َفَقاَل

النَّْهِر.» َدابََّة يَا ُمَحاٌل، ذَِلِك قٍة! ِبُمَصدَّ أَنِْت َما . كالَّ َعِزيَزتِي! يَا
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َخاِرجًة غاَر الصِّ َهِذِه تََرى أََال أْوالِدي، أَنَُّهْم ِيف أَُشكُّ «َلْسُت (َخاِئفًة): ُمْرتَاَعًة لُه َفَقاَلْت
َشْكِلها؟» وُحْسَن َمنَْظِرها، َجَماَل تَرى أََال بَُويَْضاِتي؟ ِمْن

اْألَذناِب ذَواُت (4)

ْخَمِة؟ الضَّ ءُوِس الرُّ َهِذِه ِيف تََريْنَُه َجَماٍل «أَيُّ َضاِحًكا: يَهتَزُّ َوُهو بَُريٍْص» «أبو َلَها َفَقاَل
الَعزيزُة؟ ديَقُة الصَّ أَيَّتها َقْولِِك، يف ًة جادَّ أُظنُِّك ما تَْمَزحنَي! لَعلَِّك

ومتَى تَْجلسنَي؟ َكما اْلحشاِئِش َعَىل األْوالُد هذه تَْجلُس فَكيْف أَذْنابها؟ إِىل تَنُظِرين أَال
البَلهاءُ؟» العزيزُة أيَّتُها أذناٌب، فادِع للضَّ كاَن

إِليْها (أَرسَع الرَّيُْب َوساَوَرها صاِحبَها. تُِجيُب َكيَْف تَْعِرْف َولْم َحرْيَتُها، ْت فاشتَدَّ
اللَّْوِن الرَّماِديََّة الدَّوابَّ ِتلَك رأْت ِألَنها الُحْزُن؛ َعَليْها اْستَْوَىل وإنَّما ءٍ. بَيشْ تَْجِزْم فَلْم )؛ كُّ الشَّ

شديًدا. عَجبًا أَذناِبِهنَّ من وَعِجبَْت املاءِ، يف بها (تُعوُم) تَْسبَُح أيٍْد لها َليَس

النَّبات آِكُل (5)

َمْولُوًدا هاِك — َصديَقتي يا — «انُظِري َمدهوًشا: فصاَح الِتفاتٌة، بَُريٍْص» «أبي من َوحانْت
ِضْفِدًعا — ُعمِرِك ُطوَل — رأيِْت هْل ِبربِِّك: يني َفَخربِّ املاءِ! قاِع يف الَِّذي النَّباِت ِمَن يَأُْكُل

النَّباَت؟» يَأُْكُل
يَقنٍي عَىل َفإنِّي أَمٍر، مْن يَُكْن «مْهما ِلسانَها: يَْعِقُد البُكاءُ كاَد وقْد النَّْهِر» «دابَُّة َفقاَلْت

بويْضاِتي!» من َخرَجْت قْد الدَّوابَّ هذِه أَنَّ
الدَّوابِّ هِذه أَْمِر َحِقيَقَة عَرْفُت لقْد النّْهِر». «دابَّة يا «ِهيِه بَُريٍْص»: «أَبو َفقاَل

َسمٌك.» أنََّها: اآلَن أيَقنُْت وَقْد غريِة، الصَّ
َعَىل ِحْريص َمَع — َجِهْلُت «لقْد ُمتألِّمٌة: َمْحُزونٌة وهَي وقاَلْت النَّْهِر»، «دابَُّة َعتْه فودَّ

َشيْئًا!» أَدِري فما — املْعرَفِة

24



الرابع الفصل

ُق تَتَحقَّ أُْمِنيٌَّة (6)

واْستْقبََلْت اْلَحاِئط، َعَىل اْألباِرِص مَن َجمهَرٌة َدْت تََمدَّ اْلحارَِّة، «أُُغسُطَس» أيَّاِم مْن يْوٍم ويف
ِيف الَهْضِم وقَت تَْقِيضَ أْن عاَدِتها من وكاَن والرَّاَحِة، ْفءِ للدِّ واْستَْسَلَمْت ْمِس، الشَّ َة أِشعَّ
اْلَحبيبِة امُلْشِمَسِة اْلِجهِة تْلَك يف الرَّاحِة إىل ُمْستَْسِلمًة) (ُمْرتِكنًة ُمْخِلَدًة اْلمكاِن، َهذَا مثِْل

نُفوِسها. إىل
وصاحْت اْلماء، َسْطِح إىل َصِعَدْت أْن بَعَد النَّْهِر» «دابَُّة عليْها أْقبَلْت إذْ لَكذِلَك، وإنَّها
َصِديِقي يا «إَيلَّ قائلًة: — اْلَفَرُح عليْها اْستَْوَىل وقِد — َصْوتِها بأَْعىل بَُريٍْص» تُناِدي«أبا
البَْهجَة وتُْسِكُن ِغبَْطًة قْلبَك ُ تَْمَأل الَّتي ارَِّة السَّ ياِت البُْرشَ مَن ى بُْرشَ إليَْك ِألَُزفَّ هلُمَّ الَعِزيَز.

(نَْفَسَك)!» َخَلَدَك
عْت) (أَْرسَ فابتَدَرْت (َحِقيَقِته)؛ اْلَخَربِ َجِليَِّة عْن ا ُمْستَْفِرسً بَُريٍْص» «أبو عليْها فأَْقبَل
— أَيَّاٍم ُمنذُ — َحِقيَقِتها يف شكَّْكتَني الَّتي الدَّوابَّ تلَك أنَّ — اليوَم — أيْقنُت «لقْد قائلًة:

أْوالِدي. إّال َليسْت
أْدُعوَك ِذي أنَا َوَها رَآَها. ِحنَي ي َعمِّ كالِم مْن ذَِلَك ِيل وتأَكََّد ، كُّ والشَّ اللَّبُْس زاَل وقْد

َكالِعياِن.» اْلَخَربُ وَليَس لِزياَرتِها،

ُهبرَْيََة» «بَناُت (7)

أتْعِرُفوَن َه. وحريَّ أْدَهَشُه ما َفرأى الِربَْكِة، َشاِطِئ إَىل َوصال حتَّى بَُريٍْص» «أبُو َمعها َفساَر
رأى؟ ماذا

أْجساِدها، يف اْألَيِْدي نبتَِت قْد اللَّْوِن، الرَّماِديََّة الدَّوابَّ تلَك ُهبريَة»: «بَناِت أبَْرص لقْد
أْخَطأُْت «لقْد قائًال: ْفَح الصَّ يَْسأَلُها النَّْهِر» «دابَِّة إىل واْلتَفَت َعجبُُه، فاْشتدَّ أذْنابُها، ْت وَقُرصَ
بأْطفاِلِك اْلَخاِلَصَة تَْهنئاتي إليِْك أَُزفَّ أْن يل فاْسَمِحي ؛ الدَّوابِّ هذِه أْمِر يف َشكَّْكتُِك حنَي

غرياِت.» الصَّ
— هللاَ َحِمْدُت وقْد وَوالءَك. إْخالَصك لَك «أشُكُر َفُخوَرًة: َمْزُهوًَّة النَّْهِر» «دابَُّة فقالْت
هذِه أن — سأْلتُُه حنَي — ي َعمِّ أْخَربَني وقْد أََمِيل. يف يفَجْعني َلْم أنُّه َعىل — ُسبْحانَه
حتَّى َفشيْئًا، شيْئًا ُرءوُسها تَْصُغر — الطُّفولِة َفْرتَِة مْن تَنْتِهي حنَي — غريَة الصَّ اْلبناِت
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َجميلَة ِمثَْلنا، التَّْكويِن َة تامَّ ضفاِدَع — ذلَك بعَد — تُْصِبُح ثُمَّ وأْجساُدها. هَي تتَناَسَب
والتَّْقِويِم.» التَّْقسيِم َحَسنَة الَّلْوِن، َة ُمْخَرضَّ كِل، الشَّ

الطَّيِش عاِقبُة (8)

فالتََفتا النَّْجدَة. طالبًا (يَستَغيث) ويَُغوُِّث يناِدي ضعيًفا َصوتًا الصِديقاِن َسِمَع ثُمَّ
هما (َخوفَّ وَروَّعهما هالُهما حتى (حقيَقتَه)، األْمِر َجِليََّة أَْدَركا وما ْوِت. الصَّ َمْصدَر يَتَعرَّفان
الطَّيُش دَفعه «الُعْلُجوُم»، اسُمه: النَّهِر» «دابَِّة أطفاِل ِمن ِطفًال َرأيا فقْد َحَدَث. ما بهما) ورعَّ
ولم الحشائِش، يف اْشتبَك حتى يَفعُل يََكْد ولم الشاِطئ. إىل الِربَْكِة ِمَن الُخروِج إَىل والُغروُر
والرِّعشُة الرِّْعدُة ِت َوَرسَ َظهِره، عَىل الطِّفُل ذلك وارتََمى أتَى. َحيُث ِمن الَعْودِة َعَىل يَْقِدْر

غرِي. الصَّ ِجسِمه ِيف
إىل يَُخيَُّل لقْد امِلسكنَي؟ التاِعَس أصاَب «ماذا بًا: ُمتَعجِّ َصديَقته بَُريٍْص» «أبو فسأَل

الَحياَة.» يَفِقَد أْن ويُوِشُك يَْختَِنُق أنه رائيِه
ُس تَتَنَفَّ أطفاَلنا أن ي عمِّ أَخَربَني فقْد — صاِح يا — «َصَدقَت النَّهِر»: «دابَُّة فقالْت
وعرََّضها الَخطِر، يف (أْدخَلها نَفَسه الطَّاِئُش هذا أخَطَر ولقد َمُك. السَّ ُس يَتَنَفَّ َكَما امَلاءِ ِيف

أصنَُع؟» فَكيَْف — تََرى كما — يْختِنُق ذا هَو وها الشاِطِئ. إىل خَرج حني ِللَهالِك)
َقليًال، ِبفِمها وَدَفعتْه ِطْفِلَها، إىل عْت فأْرسَ َسِديدٌة؛ قٌة ُمَوفَّ ِفْكرٌة لها (َعَرضْت) َعنَّْت ثمَّ

املاء. إىل به َقذَفْت ثمَّ
ولكنَّ رآه. َمن ُكلُّ َحياِته ِمْن يَئَِس وقْد َحَراٍك، ِبال املاء َوْجِه عَىل طاِفيًا امِلسكنُي فَلِبَث
َوينُظرون «الُعْلجوِم»، َحْول (يَعوُمون) يََسبُحون وَظلُّوا إَليْه، أَرسُعوا وأصدقاءَه إخَوتَه
َوَلِدَي ماَت «لقْد وإْشفاٍق: ُحنُوٍّ يف ُهبرَْيَة» «أُمُّ فقاَلْت واْألََسُف. الَجَزُع ِمْلُؤها ِبُعيوٍن إليْه

َعليْه!» َحَزنا َفوا الَعِزيُز.
َصديَقتي يا — ُفْسحٌة اْألََمِل يف يَزاُل وال يَُمْت، لْم . «َكالَّ َفْجأًَة: بَُريٍْص» «أبو َفَصاَح

يَديْه.» إْحَدى يَُحرُِّك ذا هَو ها يَتَحرَُّك. ِجسَمه أَرى فِإنِّي —
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«اْلُعْلُجوِم» نَجاُة (9)

شيْئًا الَحياِة إىل يَعوُد غريَ الصَّ ْفِدَع الضِّ ذِلَك رأْوا حني الحاِرضين، نُفوِس يف اْألََمُل َفَدبَّ
آٍه! أََصابَنِي؟ وماذا أنا؟ أيَْن «تَُرى َحْوَلُه: َمن وسأَل ذاِكَرتَه، اْستعاَد أِن يَْلبَْث وَلْم فشيْئًا.
ُكْوَمِة إىل اْلماءِ مَن قَفْزُت حنَي عليه أْقَدْمُت ما َخَطَر وعَرْفُت ءٍ، َيشْ كلَّ اآلَن ذَكْرُت لقْد
ُث يَتحدَّ الَِّذي اْألَنِْف، الطَِّويِل يِِّد السَّ هذا ُرْؤيَِة إىل َشْوقي ذلك إىل َحَفَزني وإنَّما اْلَحشائِش.
المُة السَّ ِيلَ ُكِتبَْت أْن َحْسبي أُْخَرى، َمرًَّة أُجاِزَف وَلْن اْلَحنُوِن. َي أُمِّ َمَع — اْلَوْقِت أْكثََر —

اْليَأِْس!» بَعَد
ِللماءِ!» «ُشْكًرا قائًال: ْفِدُع الضِّ َهتَف ثمَّ
ًة. ُمستبِرشَ َفِرحًة ُهتاَفُه، إِْخَوتُُه َدْت فردَّ

ودابَُّة ُهبرَْيَة، وأَبو نوُغ، ْ والرشُّ ُغ، ْ الرشِّ أَخواتُُه: َمَرِحه يف َوشاَرَكُه امَلَرُح، عاَودُه ثمَّ
ِبنَجاتِه َمرسوريَن املاء قاِع إِىل َمعُه وََغاُصوا والُهَويَْجُة. والهاَجُة، والُعْدُموُل، والُقرَُّة، املاء،

ٍق. ُمَحقَّ َهالٍك من

النَّطِّ ُدُروُس (10)

الطَِّويلة، أذْنَابُها ْت واْستََخفَّ النَّهِر» «دابَِّة أَطَفاُل َكِربَْت حتَّى ِنَهايتِِه َعَىل يُْف الصَّ يُوِف َولْم
يف الطَّعاِم عىل تُْقِبُل — اْألَثناء ِتلك يف — ُهبرَْيََة» بناُت وكانْت» النَّحيلُة. أْجساُدها وَسِمنْت

َطِويَلتاِن. َوِرْجالِن قصريَتاِن، يَداِن ِمنُهنَّ ِضْفِدٍع لُكلِّ نَشأَْت وقد َعجيٍب. ٍه َرشَ
ُهنَّ أُمَّ ولكنَّ — اْألُوىل ِلْلَمرَّة — املاء مَن خَرْجَن حنَي الَخْوُف ( ِبهنَّ (أََلمَّ َعراُهنَّ وقْد
الَقْفِز عىل أَنُْفَسُهنَّ يَُمرِّنَّ َظَلْلَن الَحَشائِش، إىل َوَصْلَن إذا حتَّى اتِّباِعها؛ عىل عتُْهنَّ َشجَّ
الطَّيُْش يَْدفَعُهنَّ ال حتَّى ؛ َقْفِزِهنَّ يف يَْقتَِصْدَن أَن بناِتها ُهبرَْيَة» «أُمُّ أَْوَصْت َوقد . والنَّطِّ
ذلَك لتَشَهَد (َجماعاٍت)؛ أَْرسابًا الكِبريَُة فاِدُع الضَّ اجتَمَعِت َوقِد الَهالِك. إىل والَحماقُة
إْحدى أنَّ عىل والذَّكاءِ. والَرباعِة الِحذِْق مَن غرياُت الصَّ ِتلَك أْظهَرتُْه ِبما َوأُْعِجبَْت التَّْمِريَن،
أَنِْفها، عىل َفهَوْت عاليًَة؛ َقْفَزًة — ٍ تَبَرصُّ ِبَال — َقَفَزْت «الُقرَُّة»، واْسُمها فاِدِع، الضَّ هذه

وتََحطََّم. َم َفتَهشَّ
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يِْد الصَّ ُدُروُس (11)

التي والَخناِفَس اِت الَحَرشَ تَبْتَِلُع كيَْف (أَْوالَدها): ذَراِريَّها تَُعلُِّم النهِر» «دابَُّة زاَلْت وما
الَغِديِر، َحْوَل الرَّاِقَصَة (َجماعاِتِه) الذُّباب أَْرساَب تَْصطاُد َوكيَْف طريِقها، يف تُصاِدُفها
َلتْه) َوَفضَّ (اْختاَرتُْه آثََرتُْه َحتى ِصغاُرَها تَذَوََّقتُْه وما فاِدُع. الضَّ إَليِه تَْرتاُح َطعاٍم أْشهى وهَو

بَِديًال. ِبه تَْرَض ولْم ءٍ َيشْ كلِّ عىل

امُلوِسيَقى ُدُروُس (12)

(كيَْف تُنَْقِنُق َوكيَْف تَِصيح)، (كيف تَِنقُّ كيَْف ِصغاَرها: تَُعلَِّم أن ُهبرَْيََة» «أُمُّ َواْعتَزَمْت
اْألَغاِنيِّ أْحسَن َوتَُغنِّي اْألَناِشيِد، أَْجَمَل تُنِْشُد َوكيَْف وتَْرِجيٌع)، َمدٌّ بَيْنَُه يَْفِصُل َصْوتًا تَُصوُِّت
َشأُْن َوِغَلٌظ) وُخُشونَُه ٌة بُحَّ (فيِه أَبَحَّ َصْوتُها َوكاَن فاِدِع؟ الضَّ بنَْيَ ْهَرِة الشُّ اْلُمْستِفيَضِة
ِبَصْوتِِه امُلوسيَقى نَُهنَّ يَُلقِّ أْن َفاِدِع الضَّ َشيَْخ تُوِيصَ أَْن ِمْن ا بُدٍّ تََر فَلْم دائًما؛ فاِدِع الضَّ اِت أُمَّ

اْلجِميِل.
ِحْفِظ مْن انْتَهْت َفإذا َوَحماسٍة، واْجتهاٍد ِجدٍّ يف ُدروِسها عىل تُقبُل اْألَبْناءُ هذه َوكانْت
فاِدِع. الضَّ بنَْيَ الذَّائَعِة ْعِبيَِّة الشَّ األغاني إْلقاء عىل التََّدرُِّب إِىل انْتََقلْت اْلُموسيِقيَِّة، التَّمريناِت
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الضفاِدع أناشيُد (13)

اعاِت السَّ يض تَِقْ َحيُْث الَغِديِر، شاِطِئ َعَىل ُصفوَفها تُنَظُِّم فادُع) (الضَّ فاِدي الضَّ وكانِت
النَّقيِق. مَواَصلِة عْن َعْزُمها) يَْفُرتُ وال تُها ِهمَّ تَضُعُف (ال تَِني وال تَِكلُّ ال َوهَي الطِّواَل،
(ُمِقيماٍت) جاثماٍت الضفادِع ِصغاَر َرأَيَت السماءِ، كواِكُب ومَلعْت) (أضاءَْت تَأَلََّقْت وَمتى
مصابيَح تَُحيِّي تزاُل وال َسعادِتها. أَْحالَم العاَلِم عَىل تَُقصُّ َحيُث «النِّيلُوَفِر»، أَْوراِق َعَىل

وَسالٍم. أْمٍن يف الَهِنيِّ ُرقاِدها إىل تَْستسِلَم حتى ِبأناشيِدها (نُجوَمها) ماء السَّ
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ة الِقصَّ خاِتمُة (14)

صديُقها — جانِبها إَىل — وعاَش اْلَجميلِة، أَُرستِها َوْسَط هاِنئًَة النْهِر» «دابَُّة عاَشْت وهكذا
والهنَاءَ. عادَة السَّ يُقاِسُمها بَُريٍْص»، «أبو امُلْخِلُص: الَوِىفُّ
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