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ــة الـــجميلة،  ــام الصيفّي ــاِح أحــد األي ــة الـــجميلة، يف صب ــام الصيفّي ــاِح أحــد األي يف صب

اســتيقَظ الـَخـــُروُف »جعــدي« باكــرًا كعادتِه، اســتيقَظ الـَخـــُروُف »جعــدي« باكــرًا كعادتِه، 

ــزل  ــجهًا إىل من ــه ُمـّتـ ــن حظريتِ ــرَج م ــّم خ ــزل ثـ ــجهًا إىل من ــه ُمـّتـ ــن حظريتِ ــرَج م ــّم خ ثـ

ــة  ــَع بقّي ــا م ــها، ويذهب ــرح لُيناِدَيـ ــه ف ــة صديقتِـ ــَع بقّي ــا م ــها، ويذهب ــرح لُيناِدَيـ ــه ف صديقتِـ

الـــِخراف إىل الّتـــلِّ األخــر.الـــِخراف إىل الّتـــلِّ األخــر.

ــرح،  ــزل ف ــدي« إىل من ــَل »جع ــا وص ــرح، لـّمـ ــزل ف ــدي« إىل من ــَل »جع ــا وص لـّمـ

ــا:  ه ــَع جدِّ ــحّدُث م ــها تتـ ــا: سمَعـ ه ــَع جدِّ ــحّدُث م ــها تتـ سمَعـ

جّدي! سأذهُب اآلَن ألرعى الـِخراف. جّدي! سأذهُب اآلَن ألرعى الـِخراف. 

قــاَل هلـا الـجّد: انتظري يا فرح! قبـَل أن قــاَل هلـا الـجّد: انتظري يا فرح! قبـَل أن 

تـذهبـي وتـــرعــي الـِخــراَف ينبــغيتـذهبـي وتـــرعــي الـِخــراَف ينبــغي

           أن َنـُجــزَّ ُصوَفـها.           أن َنـُجــزَّ ُصوَفـها.
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ــوِف  الصُّ ذو  »جعــدي«  ســمَع  ــوِف لـّمـــا  الصُّ ذو  »جعــدي«  ســمَع  لـّمـــا 

ها،  د الـــجميل مــا داَر بنَي فــرح وجدِّ ها، الـُمـــجعَّ د الـــجميل مــا داَر بنَي فــرح وجدِّ الـُمـــجعَّ

فــــرَّ هاربــًا بُسعــة، واختبــَأ خلــَف األشــجار فــــرَّ هاربــًا بُسعــة، واختبــَأ خلــَف األشــجار 

خوفــًا مــن أن َيـُجـــّزا ُصوَفـــه.                                                          خوفــًا مــن أن َيـُجـــّزا ُصوَفـــه.                                                          
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هــا مــن جـــزِّ  هــا مــن جـــزِّ وبعــَد أْن َفـــَرَغْت فــرح وجدُّ وبعــَد أْن َفـــَرَغْت فــرح وجدُّ

ُصــوِف الـــخراف، خــرَج »جعــدي« مــن ُصــوِف الـــخراف، خــرَج »جعــدي« مــن 

َمـْخـَبئِه َفـِرحًا مـزُهـّوًا بُصوِفـه الـجميل الذي َمـْخـَبئِه َفـِرحًا مـزُهـّوًا بُصوِفـه الـجميل الذي 
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ــريًا  ــُك كث ــاَر يضح ــه، وص ــُز ب ــريًا يتـمـّيـ ــُك كث ــاَر يضح ــه، وص ــُز ب يتـمـّيـ

من منظِر بقّية الـخراف التي أصبحتمن منظِر بقّية الـخراف التي أصبحت

بال ُصوف.                        بال ُصوف.                        
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ــي  ْعـ ــخراف للـرَّ ــَع الـ ــدي« م ــَب »جع ــي ذه ْعـ ــخراف للـرَّ ــَع الـ ــدي« م ــَب »جع ذه

يف الّتـــلِّ الـــُمجاور، لكّنــُه ُفوجــَئ بأّنــُه وجــَد يف الّتـــلِّ الـــُمجاور، لكّنــُه ُفوجــَئ بأّنــُه وجــَد 
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ــدو  ــت تع ــي كان ــخراف الت ــَر الـ ــُه آخـ ــدو نفَس ــت تع ــي كان ــخراف الت ــَر الـ ــُه آخـ نفَس

ــُض  ــد كاَن يرك ــو فق ــا ه ــاقة، أّم ــخّفٍة ورش ــُض بـ ــد كاَن يرك ــو فق ــا ه ــاقة، أّم ــخّفٍة ورش بـ

ــق.                                                                                               ــواَل الّطري ــٍل ط ــطٍء وَتثاُقـ ــق.                                                                                              بُب ــواَل الّطري ــٍل ط ــطٍء وَتثاُقـ بُب
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لـّمـــا وصــَل »جعــدي« إىل أعىل الّتـــلِّ حنى لـّمـــا وصــَل »جعــدي« إىل أعىل الّتـــلِّ حنى 

رأَســُه ليــأُكَل الُعشــَب األخــر، فتَدحــرَج إىل رأَســُه ليــأُكَل الُعشــَب األخــر، فتَدحــرَج إىل 

أســفل الّتـــلِّ كُكـــَرِة ُصــوٍف ضخمــة، وكثــرٌي أســفل الّتـــلِّ كُكـــَرِة ُصــوٍف ضخمــة، وكثــرٌي 

مــن األعشــاب واألشــواك والقــّش قــد علــَق مــن األعشــاب واألشــواك والقــّش قــد علــَق 

بُصوِفه، فشــعَر بـــُحزٍن شــديد.                                                    بُصوِفه، فشــعَر بـــُحزٍن شــديد.                                                    
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عــوَد مــّرًة ثانيــة،  عــوَد مــّرًة ثانيــة، حــاوَل »جعــدي« الصُّ حــاوَل »جعــدي« الصُّ

فوصــَل إىل أعــىل الّتـــلِّ بُصعوبــة، لكــّن الّظالَم فوصــَل إىل أعــىل الّتـــلِّ بُصعوبــة، لكــّن الّظالَم 

، ورجَع أصدقــاُؤُه إىل الـــحظرية،  ، ورجَع أصدقــاُؤُه إىل الـــحظرية، كان قــد حــلَّ كان قــد حــلَّ

فاضطــرَّ إىل أن يبيــَت وحــَدُه ُهنــاك، ومــَع فاضطــرَّ إىل أن يبيــَت وحــَدُه ُهنــاك، ومــَع 

ُبــزوِغ أّول ُخيــوط الفجــر اســتيقَظ، وعــاَد ُبــزوِغ أّول ُخيــوط الفجــر اســتيقَظ، وعــاَد 

ــحظرية.                          ــًا إىل الـ ــحظرية.                         ُمسع ــًا إىل الـ ُمسع
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ــزِّ  ــِة جـ ــاَم آل ــزِّ وقــَف »جعــدي« بشــجاعٍة أم ــِة جـ ــاَم آل وقــَف »جعــدي« بشــجاعٍة أم

ــوف، طالبــًا إىل فــرح أن َتـُجـــزَّ لــُه ُصوَفه.  ــوف، طالبــًا إىل فــرح أن َتـُجـــزَّ لــُه ُصوَفه. الصُّ الصُّ

هــا كــي  ْت فــرح لـّمـــا رأْتـــُه، ونــادْت جدَّ هــا كــي ُسّ ْت فــرح لـّمـــا رأْتـــُه، ونــادْت جدَّ ُسّ

َيـُجـــزَّ لــُه ُصوَفه، وبعَد أن َفـــَرَغ الـــجدُّ وفرح َيـُجـــزَّ لــُه ُصوَفه، وبعَد أن َفـــَرَغ الـــجدُّ وفرح 

من جـــزِّ ُصوِف »جعــدي«، قفَز َفـــِرحًا، وراَح من جـــزِّ ُصوِف »جعــدي«، قفَز َفـــِرحًا، وراَح 

يعُدو بـــخّفٍة إىل الّتـــّل، ســابقًا بقّيَة الـــخراف.                                                                                       يعُدو بـــخّفٍة إىل الّتـــّل، ســابقًا بقّيَة الـــخراف.                                                                                       
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ــدي«  ــوَف »جع ــذْت ُص ــد أخ ــرح فق ــا ف ــدي« أّم ــوَف »جع ــذْت ُص ــد أخ ــرح فق ــا ف أّم

الـــجميل، ونّظفْتــُه مـّمـــا علــَق به، ثـــّم طلبْت الـــجميل، ونّظفْتــُه مـّمـــا علــَق به، ثـــّم طلبْت 

تِـــها أن َتغزَلــُه، وتصنــَع منــُه خـــيوطًا،  تِـــها أن َتغزَلــُه، وتصنــَع منــُه خـــيوطًا، إىل جدَّ إىل جدَّ

لرتتدَيــُه  ُصوفّيــًا،  وشــاحًا  هبــا  لرتتدَيــُه وَتـــُحوَك  ُصوفّيــًا،  وشــاحًا  هبــا  وَتـــُحوَك 

ــتاء  ــتاء فــرح، وهــي ترعــى الـــِخراَف يف أيــام الشِّ فــرح، وهــي ترعــى الـــِخراَف يف أيــام الشِّ

الباردة.        الباردة.        
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