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در الُبتقالـّي  در الُبتقالـّي حّلَق العصفوُر الرماديُّ ذو الصَّ حّلَق العصفوُر الرماديُّ ذو الصَّ
فوَق  السامء  يف  عاليًا  األسوَدين،  فوَق والـجناَحنِي  السامء  يف  عاليًا  األسوَدين،  والـجناَحنِي 

احلقول، يبحُث عن يشٍء يأكُلـُه يف الصباح.  احلقول، يبحُث عن يشٍء يأكُلـُه يف الصباح.  

خور يف  خور يف ملَح من األعىل جمموعَة سنابل بنَي الصُّ ملَح من األعىل جمموعَة سنابل بنَي الصُّ

زاوية احلقل الذي كاَن َيـحصُدُه الفّلُح باألمس.زاوية احلقل الذي كاَن َيـحصُدُه الفّلُح باألمس.
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باب  من  ونظرْت  ُمـتثائبًة،  الفأرُة  باب استيقظِت  من  ونظرْت  ُمـتثائبًة،  الفأرُة  استيقظِت 
قليل،  قبَل  أرشقت  التي  الشمس  إىل  قليل، ُجـحرها  قبَل  أرشقت  التي  الشمس  إىل  ُجـحرها 

رسيعًا  فطوري  أجَد  أن  جيُب  لنفسها:  رسيعًا وقالت  فطوري  أجَد  أن  جيُب  لنفسها:  وقالت 

هذا اليوم، فلديَّ كثرٌي من العمل.هذا اليوم، فلديَّ كثرٌي من العمل.
نظرْت حوَلـها، فلمحْت يف البعيد بنَي جمموعٍة نظرْت حوَلـها، فلمحْت يف البعيد بنَي جمموعٍة 
من الصخور سنابَل تلمُع حّباُتـها الّذهبّية حتَت من الصخور سنابَل تلمُع حّباُتـها الّذهبّية حتَت 

أشّعة الشمس.أشّعة الشمس.
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اجتمعِت النَّـملُت  بعَد استيقاظها أماَم الُعشِّ اجتمعِت النَّـملُت  بعَد استيقاظها أماَم الُعشِّ 
تتلو  وهي  الكبرية،  النَّـملة  إىل  لتستمَع  تتلو الكبري  وهي  الكبرية،  النَّـملة  إىل  لتستمَع  الكبري 

باحلديث،  تبدَأ  أن  وقبَل  باحّية،  الصَّ باحلديث، التعليامِت  تبدَأ  أن  وقبَل  باحّية،  الصَّ التعليامِت 

وقعْت عيناها عىل سنابَل تلمُع يف البعيد، فقالت وقعْت عيناها عىل سنابَل تلمُع يف البعيد، فقالت 
يف نفِسها: يف نفِسها: 

ال ُبّد أّن فيها كثريًا من احلبوب التي سنـحتاُج ال ُبّد أّن فيها كثريًا من احلبوب التي سنـحتاُج 
إليها يف الشتاء الـُمقبِل.إليها يف الشتاء الـُمقبِل.
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وصَل العصفوُر والفأرُة وجمموعُة الّنـمل إىل وصَل العصفوُر والفأرُة وجمموعُة الّنـمل إىل 
الصخور حيُث السنابُل اللمعة.الصخور حيُث السنابُل اللمعة.

 قــاَل العصفــور: يــا ســلم! ســنابُل رائعــة!  قــاَل العصفــور: يــا ســلم! ســنابُل رائعــة! 
كلُّ هذا القمح يل! إّنُه يوٌم مجيل.كلُّ هذا القمح يل! إّنُه يوٌم مجيل.

نظرت الفأرُة إىل السنابل، وقالت: شهـيٌّ جدًا نظرت الفأرُة إىل السنابل، وقالت: شهـيٌّ جدًا 
وُأخـبِّـُئ  فطوري،  سأتناوُل  القمح.  هذا  وُأخـبِّـُئ كلُّ  فطوري،  سأتناوُل  القمح.  هذا  كلُّ 

الباقي يف ُجـحري.الباقي يف ُجـحري.
النـملت  إىل  الكبرية  النـملُة  النـملت الَتفَتِت  إىل  الكبرية  النـملُة  الَتفَتِت 
نا.  ُعشِّ إىل  السنابَل  سننقُل  وقالت:  نا. العاملت،  ُعشِّ إىل  السنابَل  سننقُل  وقالت:  العاملت، 

ستتعاوُن عىل محِل كلِّ سنبلٍة عرشوَن نـملة.ستتعاوُن عىل محِل كلِّ سنبلٍة عرشوَن نـملة.
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الصخرة،  النـملت إىل أعىل  الصخرة، الَتفَتْت إحدى  النـملت إىل أعىل  الَتفَتْت إحدى    
در يف األعىل!  در يف األعىل! وقالت: عصفوٌر ُبرتقالـيُّ الصَّ وقالت: عصفوٌر ُبرتقالـيُّ الصَّ

هنا.  من  ابتعْد  الكبرية:  النـملُة  هنا.  رصخِت  من  ابتعْد  الكبرية:  النـملُة   رصخِت 
هذِه سنابُلنا. لن نسمَح ألحٍد باالقرتاب منها.هذِه سنابُلنا. لن نسمَح ألحٍد باالقرتاب منها.

فقالت:  النـملت،  رُصاَخ  الفأرُة  فقالت: سمعِت  النـملت،  رُصاَخ  الفأرُة  سمعِت 
ابَتِعْدَن مجيعًا. إّن السنابَل يل. أنا رأيُتـها أواًل.ابَتِعْدَن مجيعًا. إّن السنابَل يل. أنا رأيُتـها أواًل.

رأيُتـها  أنا  ألحد.  ليسْت  ال،  العصفور:  رأيُتـها قاَل  أنا  ألحد.  ليسْت  ال،  العصفور:  قاَل 
من األعىل قبَل اجلميع.من األعىل قبَل اجلميع.
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اســتيقظِت الســنابُل عــىل ضجيــج األصوات اســتيقظِت الســنابُل عــىل ضجيــج األصوات 
الكبــرية:  ــنبلُة  السُّ فقالــت  َحْولِـــها،  الكبــرية:  مــن  ــنبلُة  السُّ فقالــت  َحْولِـــها،   مــن 

ما الذي يـحدث؟ ملاذا كلُّ هذا الضجيج؟!ما الذي يـحدث؟ ملاذا كلُّ هذا الضجيج؟!
قاَل العصفور: أنا رأيُتِك أواًل، ووصلُت قبَل قاَل العصفور: أنا رأيُتِك أواًل، ووصلُت قبَل 

اجلميع.اجلميع.
نحن  ال،  واحد:  بصوٍت  النـملُت  نحن قالِت  ال،  واحد:  بصوٍت  النـملُت  قالِت 

ـها. ـها.َوصْلنا أواًل، ولنا احلقُّ يف السنابل ُكـلِّ َوصْلنا أواًل، ولنا احلقُّ يف السنابل ُكـلِّ
قالِت الفأرة: َفـْلـَيصُمِت اجلميع! أنا صاحبُة قالِت الفأرة: َفـْلـَيصُمِت اجلميع! أنا صاحبُة 
احلّق. لقد شاهدُت السنابَل من ُجـحري القريب احلّق. لقد شاهدُت السنابَل من ُجـحري القريب 

رِف اآلخـر من احلقل. رِف اآلخـر من احلقل.يف الطَّ يف الطَّ
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اجلميع!  َفـْلَيهَدأ  حسنًا،  نبلة:  السُّ اجلميع! قالِت  َفـْلَيهَدأ  حسنًا،  نبلة:  السُّ قالِت 
وألّننا  وذهَب،  ُه،  كلَّ احلقَل  الفّلُح  حصَد  وألّننا لقد  وذهَب،  ُه،  كلَّ احلقَل  الفّلُح  حصَد  لقد 
احلّل.  لديَّ  َتـَرَكـنا.  احلجارة  بنَي  الزاوية  احلّل. يف  لديَّ  َتـَرَكـنا.  احلجارة  بنَي  الزاوية  يف 

بذارًا  أنا  وسأظلُّ  ُسنبَلـَتني،  منكم  كلٌّ  بذارًا سيأخُذ  أنا  وسأظلُّ  ُسنبَلـَتني،  منكم  كلٌّ  سيأخُذ 
قـمـحـي،  حّباِت  سَتنثُروَن  الـُمقبِل.  قـمـحـي، للعام  حّباِت  سَتنثُروَن  الـُمقبِل.  للعام 

ـراب. ـراب.وَتـطمُروَنـها بالتُّ وَتـطمُروَنـها بالتُّ
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ُحبوِب  َنـْثـر  عىل  وَتـعاوُنوا  اجلميُع،  ُحبوِب وافَق  َنـْثـر  عىل  وَتـعاوُنوا  اجلميُع،  وافَق 
وَطـمُروها  خور،  الصُّ بنَي  الكبرية  نبلة  وَطـمُروها السُّ خور،  الصُّ بنَي  الكبرية  نبلة  السُّ

ـراب كي َتنُبَت يف العام الـُمقبِل.  ـراب كي َتنُبَت يف العام الـُمقبِل. بالتُّ بالتُّ
قاَل العصفور: قاَل العصفور: 

وداعًا يا أصدقاء! سنلتقي يف العام الـُمقبل. وداعًا يا أصدقاء! سنلتقي يف العام الـُمقبل. 
إىل  بعيدًا  وحّلَق  بـمنقاِره،  ُسنبَلـَتيِه  محَل  إىل ثـّم  بعيدًا  وحّلَق  بـمنقاِره،  ُسنبَلـَتيِه  محَل  ثـّم 
ُسنبلَتـْيها،  محِل  عىل  الّنـملُت  وتعاوَنِت  ه،  ُسنبلَتـْيها، ُعشِّ محِل  عىل  الّنـملُت  وتعاوَنِت  ه،  ُعشِّ
ها، أّما الفأرُة  ها، أّما الفأرُة وسارْت يف قافلٍة طويلة َصْوَب ُعشِّ وسارْت يف قافلٍة طويلة َصْوَب ُعشِّ
ْتـها  ْتـها فقد عّضْت عىل ُسنبَلـَتـْيها بأسنانِـها، وجـرَّ فقد عّضْت عىل ُسنبَلـَتـْيها بأسنانِـها، وجـرَّ

رِف اآلخـر من احلقل. رِف اآلخـر من احلقل.إىل ُجـحرها يف الطَّ إىل ُجـحرها يف الطَّ




