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 »أطفالنا« »أطفالنا«
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اإلرشاف العاّماإلرشاف العاّم
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د. ثائر زين الدين د. ثائر زين الدين 
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                                                                          رسـوم:  قحطان الطالعرسـوم:  قحطان الطالع

فرُخ البطِّ الَقـِذر
حكايٌة شعبّيٌة روسّيٌة لألطفال
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ما.  مكاٍن  إىل  هاَب  الذَّ دائاًم  البطِّ  َفـْرُخ  ُل  ما. يَتعجَّ مكاٍن  إىل  هاَب  الذَّ دائاًم  البطِّ  َفـْرُخ  ُل  يَتعجَّ
ولـّمـا كاَن َيـخَمُع يف مشيتِه وسَط األعشاِب بُسعة، ولـّمـا كاَن َيـخَمُع يف مشيتِه وسَط األعشاِب بُسعة، 
كاَن الّناظُر إليِه َعَرضًا يظنُّ أنَّ ُكرًة تتدحرج، وبـمـا كاَن الّناظُر إليِه َعَرضًا يظنُّ أنَّ ُكرًة تتدحرج، وبـمـا 
البطِّ  فرَخ  ـَي  ُسـمِّ فقد  ُتَبْطبُِط،  كانت  الُكرَة  تلَك  البطِّ أّن  فرَخ  ـَي  ُسـمِّ فقد  ُتَبْطبُِط،  كانت  الُكرَة  تلَك  أّن 

»الَبْطَباط«.»الَبْطَباط«.
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لـم ُيـحبَّ فرُخ البطِّ االغتساَل صباحًا، وكاَن من لـم ُيـحبَّ فرُخ البطِّ االغتساَل صباحًا، وكاَن من 
غرية  عوبِة بمكاٍن َجْعـُلـُه يغتسُل يف نقاِع املاء الصَّ غرية الصُّ عوبِة بمكاٍن َجْعـُلـُه يغتسُل يف نقاِع املاء الصَّ الصُّ

العادّية، فكيَف يف مياِه الّنـهر؟!العادّية، فكيَف يف مياِه الّنـهر؟!
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كانِت األمُّ ُتعاتُِب صغرَيها دائاًم:كانِت األمُّ ُتعاتُِب صغرَيها دائاًم:
إىل متى ستظلُّ َقـِذرًا؟ إّنَك َتغُدو وَتـُروُح َوِسـخًا إىل متى ستظلُّ َقـِذرًا؟ إّنَك َتغُدو وَتـُروُح َوِسـخًا 

حّتى الـَمَرض! حّتى الـَمَرض! 
بنفيس هكذا  ُأحسُّ  إّنني  ُيـجـيُبها:  البطباُط  بنفيس هكذا  وكاَن  ُأحسُّ  إّنني  ُيـجـيُبها:  البطباُط   وكاَن 

                    رائعًا!                    رائعًا!
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وُص »فيو« والـجرُو »تيافكا«  وُص »فيو« والـجرُو »تيافكا« وذاَت مـّرٍة اّتفَق الصُّ وذاَت مـّرٍة اّتفَق الصُّ
نا فرَخ البطِّ َدْرسًا. نا فرَخ البطِّ َدْرسًا.عىل أْن ُيلقِّ عىل أْن ُيلقِّ
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باح إىل الِفناِء كالعادة َوِسخًا  باح إىل الِفناِء كالعادة َوِسخًا خرَج البطباُط يف الصَّ خرَج البطباُط يف الصَّ
قائاًل:  »فيو«  وص  الصُّ عىل  وَسّلـَم  يغتسْل،  قائاًل:  لـم  »فيو«  وص  الصُّ عىل  وَسّلـَم  يغتسْل،   لـم 

صباح الـخري!صباح الـخري!
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وص: وَمـْن أنت؟ إّنني ال أعِرُفك. وص: وَمـْن أنت؟ إّنني ال أعِرُفك.أجاَب الصُّ أجاَب الصُّ
قائاًل:  »تيافكا«  الـجرو  إىل  البطباُط  َه  َتوجَّ قائاًل: حيَنـها  »تيافكا«  الـجرو  إىل  البطباُط  َه  َتوجَّ حيَنـها 

صباح اخلري.صباح اخلري.
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يوِر الغريبة. ـُم عىل الطُّ يوِر الغريبة.أجاَب الـجرو: أنا ال ُأسلِّ ـُم عىل الطُّ أجاَب الـجرو: أنا ال ُأسلِّ
َغِضَب فرُخ البطِّ من صديَقْيِه، وفّكَر: َغِضَب فرُخ البطِّ من صديَقْيِه، وفّكَر: 

ما الذي َجَرى هلام؟! لـمـاذا ما عادا َيعِرفانني فجأًة؟! ما الذي َجَرى هلام؟! لـمـاذا ما عادا َيعِرفانني فجأًة؟! 
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حّباُتُه  تقرُع  غزيرًا  َيْنـَهـِمُر  الـمطُر  بدَأ  حّباُتُه حيَنـها  تقرُع  غزيرًا  َيْنـَهـِمُر  الـمطُر  بدَأ  حيَنـها 
األرَض، َفـِرحًا ودافئًا.األرَض، َفـِرحًا ودافئًا.

أن خيتبَئ حتَت سقٍف  البطباَط  الوقُت  ُيْسِعِف  أن خيتبَئ حتَت سقٍف لـم  البطباَط  الوقُت  ُيْسِعِف  لـم 
قوف، فَغَسَلُه ماُء الـمطر َغْساًل جّيدًا.   قوف، فَغَسَلُه ماُء الـمطر َغْساًل جّيدًا.  من السُّ من السُّ
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تلقاِء  من  والـجرُو  وُص  الصُّ اندَفَع  تلقاِء حلظَتـها،  من  والـجرُو  وُص  الصُّ اندَفَع  حلظَتـها، 
َنْفَسْيـهام نـحَو فرخ البّط، وقاال لُه: َنْفَسْيـهام نـحَو فرخ البّط، وقاال لُه: 

مرحبًا، كم أنَت نظيٌف ووسيم!مرحبًا، كم أنَت نظيٌف ووسيم!
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لـّمـا  علـيَّ  ام  ُتسلِّ لـم  لـمـاذا  البطباُط:  لـّمـا سأَلـُهـام  علـيَّ  ام  ُتسلِّ لـم  لـمـاذا  البطباُط:  سأَلـُهـام 
جئُت إليكام بنفيس؟جئُت إليكام بنفيس؟

أجاَب »فيو«: اقرتَب مّنـي كائٌن وسٌخ، لكّنُه ليَس أجاَب »فيو«: اقرتَب مّنـي كائٌن وسٌخ، لكّنُه ليَس 
أنَت بالتأكيد.أنَت بالتأكيد.

وقاَل »تيافكا«: وأنا َتعّلـَق يب كائٌن َقـِذٌر ما َعرفُته.وقاَل »تيافكا«: وأنا َتعّلـَق يب كائٌن َقـِذٌر ما َعرفُته.
لكـنَّ  نفيس!  أنا  كنُت  لقد  البّط:  فرُخ  لكـنَّ َضِحَك  نفيس!  أنا  كنُت  لقد  البّط:  فرُخ  َضِحَك 

الـمطَر َغَسَلـني اآلن.الـمطَر َغَسَلـني اآلن.
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َف  َف وَبـْرَبـَر الـجرُو »تيافكا«: إذا رغبَت يف أْن َنتعرَّ وَبـْرَبـَر الـجرُو »تيافكا«: إذا رغبَت يف أْن َنتعرَّ
إليَك دائاًم، فال تعتـمْد عىل الـمطِر فحسب.إليَك دائاًم، فال تعتـمْد عىل الـمطِر فحسب.

ُثـمَّ تاَبَع الـجرُو قائاًل: فالـمطُر ال َيـهِطُل ُكلَّ يوم.ُثـمَّ تاَبَع الـجرُو قائاًل: فالـمطُر ال َيـهِطُل ُكلَّ يوم.
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