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تَعالوا نُلوِّنْ مَعاً:
أَصْدقائي! 

يف  القِصَّةِ رُسومٌ، أسهموا معنا يف تلوينها لتصريَ أحلى.

اتشوك اتشوكروسَّ روسَّ
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غري  يف دغلٍة كثيفٍة قريبٍة من الربكِة الصغرية، عاَش األرنُب الصَّ
اتشوك«.  »ُروسَّ

القصري،  يِل  والذَّ ويلَتني،  الطَّ اأُلذننِي  ذو  اتشوك«،  »ُروسَّ كان 
غري، َيرتّدُد إىل الربكة باستمرار، فيرشُب من مائِـها،  واحلجم الصَّ
وكان  رُشغوف،  غري  الصَّ صديقِه  مع  احلديث  أطراَف  ويتبادُل 
ذيَلُه  هيزُّ  يراُه  وحنَي  زياراتِه،  وينتظُر  صديَقه،  ُيـحبُّ  رُشغوف 

بًا. الطويَل ُمرحِّ
اتشوك« إىل الربكِة كعادتِه، وراَح يبحُث  ذاَت مـّرة، جاَء »ُروسَّ
عن صديِقه، لكّنُه مل َيـِجْدُه، فخفَض ُأذَنيِه من الـُحزن، ثـّم اقرتَب 
ضفدعًا  الربكة  حافِة  عىل  رأى  وفجأًة  يرشُب،  وراَح  املاء،  من 
رأيَت  هل  األخرض!  فدُع  الضِّ ـها  أيُّ وسأَلـُه:  منُه،  فدنا  صغريًا، 

غوف؟ صديقي الرشُّ
فدُع ضاحكًا: ال، لـم أَرُه. َقـْه، َقـْه، َقـْه، َقـْه... ردَّ الضِّ
ِف الّضفدع، وقاَل لـُه: غري من َترصُّ غضَب األرنُب الصَّ

تضحُك!  وأنَت  الوحيَد،  صديقي  العزيَز،  صديقي  فقدُت 
َمـن يدري ما أصاَبـُه؟! ليَس من اللباقِة أن تسخـَر من مصائِب 

اآلخرين.
ردَّ الّضفدُع: وهل من اللباقِة أاّل َتتعّرَف صديَقك؟

اتشوك« بدهشٍة: ماذا تقصد؟ سأَل »ُروسَّ
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- أقصُد أّنني أنا صديُقَك رُشغوف. 
- أنت؟ ُمستحيل، فلصديقي ذيٌل طويٌل، وهو صغرُي احلجم، 

أّما أنَت فلسَت كذلك، كام أّنُه ال ذيَل لك. إّنَك ال ُتشبِـُهـُه أبدًا. 
- صحيٌح أّنني مل أُعـْد ُأشبِـُهُه كثريًا بعَد أن َتـحّولُت إىل ضفدع، 
لكْن هذا ما حيدُث لنا دائاًم نحُن الّضفادع: يف البداية نكوُن صغارًا، 
اغيف، ثـّم نكرُب، وَنتـحّوُل إىل ضفادع حقيقّية. وُنعَرُف باسم الرشَّ
اتشوك« صديَقـُه القديـَم اجلديَد عىل هذِه املعلومة،  شكَر »ُروسَّ

وانطلَق إىل البيت.
ـُه بُدخولِه الـُجـْحـَر، وهو يلهُث، َفهـّمْت أن تسأَلـُه  ُفوِجئْت ُأمُّ
إْن كان قد حدَث لُه يشٌء، لكّنُه َسبَقها، وسأَلـها عىل َعـَجـل: متى 

سأكرُب يا ُأّماه؟!
، وهي تبتسُم: قريبًا يا ُبنـّي! حينام َتْصَفـرُّ األوراُق يف  رّدِت األمُّ

اخلريف فستصبُح كبريًا. نحُن األرانب ننمو بُسعة.
وإىل ماذا سأَتـحّوُل حيندئٍذ؟	 
ماذا تقصُد؟	 
ماذا سُأصبُح حنَي أكرب؟	 
ستصبُح أرنبًا مجياًل كأبيك.	 

اتشوك«، وانرصَف إىل أفكاِره، وأخريًا ابتسَم بعَد  َعـَبَس »ُروسَّ
أن قّرَر أمرًا.
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مَع ُخيوط الفجر األوىل، انطلَق األرنُب الصغرُي يطوُف أرجاَء 
الغابة، بحثًا عن أفضل حيواٍن لكي َيتـحّوَل إليِه حنَي يكرب. 

منفوش  أسود  وذيٍل  ذهبيَّني  جناَحنِي  ذا  مجياًل  طائرًا  صادَف 
ا  يش، فُأعِجـَب بِه، ودنا منُه، ثـّم سأَلـُه باحرتام: َمن أنَت أهيُّ الرِّ
ريَشَك  أملَس  بأْن  يل  أتسمُح  لطيٌف!  أنَت  كـم  اجلميل؟  الطائُر 

اجلّذاَب الّناعم؟
نفَش الطائُر ريَشُه َمـزُهـّوًا وُمْعـتـّزًا بنفِسِه، وفجأًة ترّدَد صوُت 
يِش البديع يف اجلّو، وِصياُح  طلٍق نارّي، أعقَبـُه َتطاُيـُر كومٍة من الرِّ
اتشوك« الـمذعوُر فقد أطلَق  طائر القطا، وهو َيـهُرب، أّما »ُروسَّ

يح، وهو يقوُل يف نفِسه: سيقاَنُه للرِّ
لكنَّ  كل،  الشَّ مجيُل  أّنُه  صحيٌح  قطا.  طائَر  أصبَح  أن  ُأريُد  ال 

اخلطـَر َيرتّصُدُه يف ُكلِّ حلظة. سُأتابُع البحث.
اهلدوُء، وال  ُيـخـيِّـُم  اسعَة، حيُث  الشَّ الغابَة  يـجوُب  وانطلَق 
يُح  الرِّ ُتداِعـُبها  األشجار  وحفيف  العصافري  زقزقة  إاّل  ُتْسـَمُع 
ورأى  فوِقه،  ِمـْن  صوتًا  سمَع  فجأًة،  َمـِرحًة.  فتتـاميُل  اخلفيفة، 
ثمرَة جوٍز تسقُط، وتتدحرُج عىل األرض، فرفَع رأَسُه إىل األعىل، 
وكم كانْت دهشُتُه كبريًة لـّمـا رأى حيوانًا غريبًا وصغريًا، يقفُز 

من ُغصٍن إىل غصٍن بـخّفٍة وبراعة!
غرَي اجلميَل  اتشوك«، وراَح يتأّمـُل هذا احليواَن الصَّ َتوّقَف »ُروسَّ
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بإعجاٍب، وإذ التقْت نظراُتـهام حـّيـاُه، وسأَلـُه: 
ـها احليواُن اجلميل؟ ما اسـُمَك أيُّ

نجاب. نـجاُب قائاًل: ألـم َتعِرْفني؟ أنا السِّ ردَّ السِّ
أنا فرباعتي يف  أّما  القفز عىل األشجار،  بارٌع يف  إّنَك  ْفنا.  - َترشَّ

قوَط من األعايل؟ القفز عىل األرض، لكْن أال ختاُف السُّ
ناجب ال نعيُش إاّل عىل األشجار، إّنـها مالُذنا  - ال، فنحُن السَّ

الوحيد، ونادرًا ما ُنغاِدُرها.
ويِل البديع. - لقد ُأعجبُت بـمـنظِرَك اجلميل وبذيِلـَك الطَّ

- شكرًا لك، وأنَت ال تقلُّ عّنـي مجااًل. 
غري: الواقُع أّنني أريُد أن أَتـحّوَل حنَي أكرُب  هنا قاَل األرنُب الصَّ

ناجب. إىل سنجاٍب مجيٍل مثلك، فهاّل حّدْثَتني عن حياِة السَّ
باألحداث،  وغنّيٌة  بالنَّشاط،  ُمفعمٌة  حياَتنا  إّن  نجاُب:  السِّ قاَل 
الغابَة من أقصاها إىل أقصاها،  فنحُن ال نستقـرُّ يف مكان. نطوُف 
كثريٌة،  وُهـموَمنا  مشاغَلنا  لكنَّ  نوبر،  والصَّ اجلوز  ثـمـاَر   نجمُع 
تاء.  فال ُبـدَّ من بناِء األعشاش وتربية الصغار وَجـْمـِع مؤونِة الشِّ

جرَة، وتعاَل إلـّي نتبادل أطراَف احلديث هنا! هّيا َتسّلِق الشَّ
ـَقها،  َتسلُّ ُمـحاِواًل  الشجرة،  ِجْذِع  من  اتشوك«  »ُروسَّ اقرتَب 
نجاب، وقاَل بأسف: لقد غرّيُت رأيي،  ُه مل ينجْح، فنظَر إىل السِّ لكـنَّ
أخاُف  فإّنني  َتسّلـْقُتـها  إْن  األشجار. حّتى  ـُق  َتسلُّ بُوْسعي  فليَس 

قوَط من األعىل. السُّ
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نجاَب، وتابَع َسـْيـَرُه، بحثًا عن حيواٍن  اتشوك« السِّ َع »ُروسَّ ودَّ
ق األشجار،  يعيُش حياًة أسهل، وال حيتاُج إىل بناِء األعشاش وَتسلُّ
من  كبرٌي  عدٌد  عليها  واسعة  رابيٍة  إىل  وصَل  بـحـثِِه  أثناِء  ويف 
نجاِب أيضًا. غرية جّدًا، وهـَي أصغُر منُه ومن السِّ احليواناِت الصَّ

ريفـة التـي ال  غـرُي مـن هـذه احليوانـاِت الطَّ دنـا األرنـُب الصَّ
 تستقـرُّ يف مكانِـها، وهي تسُح وتـمـرُح وتلعُب بسوٍر، وسأَل: 

غرية؟ َمـْن أنِت أّيُتـها احليواناُت الصَّ
القادم  إىل  َتنظُر  وراحْت  عِب،  اللَّ عن  احليواناُت  َتوّقَفِت 
اتشوك«، وقاَل لُه:   اجلديد بفضول، ثـّم اقرتَب أحُدها من »ُروسَّ

ـها األرنب؟ نحن فئراُن احلقل.  ألـم َتعرْفنا أيُّ
وفجأًة ترّددْت رصخٌة قويٌة: »الثَّعلب«...

ابيِة أثٌر،  ويف غمضِة عنٍي، اختفِت الفئراُن، ومل يبـَق هلا عىل الرَّ
ذهبـيٍّ  فرٍو  ذو  الـمنظر،  مجيُل  احلجـم،  كبرُي  حيواٌن  ظهَر  ثـّم 

جّذاب، جيـرُّ خلَفُه ذياًل طوياًل أنيقًا.
اتشوك«، فاقرتَب  َحـِظـَي هذا احليواُن اجلميُل بإعجاب »ُروسَّ
اجلميل!  احليواُن  ـها  أيُّ مرحبًا  قائاًل:  وحـّياُه  خائٍف،  غرَي  منُه 

سمعُت الفئراَن ُتطِلـُق عليَك اسـَم الثَّعلب، فهل أنَت الثَّعلب؟
- يا لَك من أرنٍب ُشجاع! أنا الثَّعلُب حّقًا. ألـم َتعِرْفني؟

- يا لَك من حيواٍن بديع! إّنني أطوُف الغابَة، بحثًا عن أفضِل 
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حيواٍن لكي أَتـحّوَل إليِه حني أكرُب، وقد أعجـَبني شكُلـَك كثريًا، 
فُهـَو جّذاٌب، ولَك جسٌم رشيٌق، وذيٌل طويٌل مجيل. كلُّ ما فيَك 

ناَل إعجايب، فهاّل حّدْثـَتني عن حياِة الثَّعالب!
اتشوك«، فردَّ عليِه بقولِه:  ُسـرَّ الثَّعلُب بكالم »ُروسَّ

إّن حياَتنا، نحُن الثَّعالب، يف غايِة الـُمتعة، وهي غنّيٌة بالـُمغامرات 
فنأخُذ  والُقرى،  الـمزارِع  عىل  َنْسُطو  حنَي  سّيـمـا  وال  ائقة،  الشَّ

جاَج واألرانب. الدَّ
جاُج واألرانب؟ - ملاذا الدَّ

ل. - كي َنْلـَتـِهـَمها، فهي غذاُؤنا الـُمفضَّ
اتشوك«، وهو يرجتُف من شّدِة اخلوف: قاَل »ُروسَّ

التهاَم  أستطيُع  ال  لكّنني  مثَلك،  ثعلبًا  ُأصبَح  أن  أودُّ  كنُت 
اآلخرين. أنا ُأِحـبُّ الـَجـَزَر والـملفوَف، فلامذا ال تأكُل الـَجزَر 

والـملفوف؟
الثَّعلُب ساخرًا: أنا آكُل الـَجزَر والـملفوف؟! ماذا تقوُل؟  ردَّ 

جاج واألرانب. َل حلـُم الدَّ إّن طعامي الـُمفضَّ
قاَل الثعلُب ذلك، وراَح َيتلـّمُظ بشهّيٍة، وعيناُه تقدحاِن رشرًا، 
اتشوك« أّن الثعلَب ال يمزُح، وسينقضُّ عليه، فركَن  فأيقَن »ُروسَّ
جاَج  إىل الفرار، وهو يقوُل لنفِسه: يا لُه من حيوان رهيب! يأكُل الدَّ
واألرانب. هذا يعني أّنني لو أصبحُت ثعلبًا ألكلُت نفيس، والتهمُت 

أّمـي وأيب؟ يا للفظاَعة!
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أثناِء  أقصاها، ويف  إىل  أقصاها  الغابَة من  اتشوك«  »ُروسَّ طاَف 
والكبرية،  غرية  الصَّ احليواناِت  من  كثريًا  التقى  ويل  الطَّ بـحثه 
لكنَّ أّيًا منها مل َيـْحـَظ بإعجابه، فالفأُر صغرٌي جّدًا، والُقنفُذ كثرُي 
األسامَك  ويأكُل  احلجم،  كبرُي  بُّ  والدُّ َخِطـٌر،  ئُب  والذِّ وك،  الشَّ

تاء. والعسَل، ويناُم طواَل الشِّ
شيق  احليواُن الوحيُد الذي أعجَبُه كثريًا هو الوعُل، بقواِمـِه الرَّ
إّنُه ال  ثـّم  يع،  السَّ وَعْدِوِه  خـَمـنِي  الضَّ ويلتني وقرَنيِه  الطَّ وُأُذَنيِه 
إىل  ُيضاُف  باتات،  النَّ عىل  َيتغّذى  بل  اأُلخرى،  احليواناِت  يأكُل 
ُخـصومِه  عىل  ـَب  التَّغلُّ ويستطيُع  أحدًا،  خياُف  ال  أّنُه  ه  ُكـلِّ ذلَك 
أن  وقّرَر  أمَرُه،  اتشوك«  »ُروسَّ فحسَم  الـَمـتِيَنني،  قرَنيِه  بفضِل 
ُيصبَِح وعاًل، وال تسْل عن خيبِة أمِلِه لـّمـا أخرَبُه الوعُل بأنَّ عليه 

أن ينتظَر نحَو مخِس سنواٍت كي َيـنُمَو، وُيصبَح وعاًل حقيقّيًا.
غرُي الوعَل آِسفًا، فهو ال يستطيُع االنتظاَر ُكلَّ  وّدَع األرنُب الصَّ

نوات، وتابَع طريَقـُه. هذه السَّ
غرية،  وفجأًة وجَد نفَسُه يف مكاٍن مألوف. نعم، إّنـها الربكُة الصَّ

حيُث يعيُش صاحُبُه الّضفدع.
ُيفاِجـَئُه  أن  وقّرَر  َتذّكـَر صديَقُه،  لـّمـا  اتشوك«  »ُروسَّ ابتسـَم 
ولـّمـا  بحذٍر،  الربكِة  من  دنا  الطويل.  الغياب  هذا  بعَد  بزيارتِِه 
ُمرتفع:  الُعشِب األخرض صاَح بصوٍت  رأى صديَقُه جالسًا عىل 
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مرحبًا يا صاحبي!
وكم كانْت دهشُتُه كبريًة لـّمـا قفَز الّضفدُع يف املاء، واختفى، 
ُمعاتِبًا:  وقاَل  املاء،  حتِت  من  برأِسـِه  برَز  قصرية  ُمّدة  بعَد   ثـّم 

َمـْن أنت؟ وماذا ُتريُد؟ وملاذا ُتزِعُجـني؟
- ألـم َتعِرْفني حّقًا؟

- ال. من تكوُن؟ ال أذكُر أّننا التقينا ِمـن قبل.
غري. - إّنني صديُقَك األرنُب الصَّ

. ال تسخْر مّني  أرنٌب حقيقـيٌّ إّنَك  أرنٍب صغرٍي أنت؟  - أيُّ 
أرُجوك!

قاَل الّضفدُع ذلك، وغطَس يف املاء من جديد. 
اتشوك« عىل ُصورتِِه يف مياِه الربكة، فكاَد  هنا وقعْت عينا »ُروسَّ
أباُه  ُق ما رأى. لقد رأى أماَمـُه أرنبًا حقيقّيًا مجياًل، ُيشبُِه  ال ُيصدِّ
فراَح  ويلَتني،  الطَّ وُأذَنيِه  الكبريَتني  وعيَنيِه  النَّاعـم  بَفـْرِوِه  متامًا 
يضحكُ من فرطِ السّعادة، وقال: ما أروعَ أن يكونَ األرنُب أرنبًا!




