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باق؟ لـمـاذا خسـَر األرنُب السِّ
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يف احلكايــِة القديمــِة الـــمعروفة، ُيقاُم ســباٌق 
ــُب  ــُق األرن ــَلحفاة، إذ ينطل ــب والسُّ ــَن األرن ب
ــباق، وحــَن يقــرُب مــن  ــة السِّ رسيعــًا يف بداي
ــَلحفاَة  ــهاية، ينظُر خلَفـــُه، فيجُد أّن السُّ خطِّ النِـّ
ُر أن  ــرِّ ــُك، وُيق ــّدًا، فيضح ــدًة ج ــزاُل بعي ال ت
ــباق. ال ُبّد أنكم  يســريَح قلياًل، ثـــّم ُيكِمــُل السِّ
تذكــروَن هنايــَة احلكايــة، إذ غفــا األرنــُب حتــَت 
ــَلحفاُة  ــِت السُّ ــتيقَظ كان ــا اس ــجرة، ولـّمـ الشَّ

ــباق.  قــد فــازْت بالسِّ
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ــَب  ــأنَّ األرن ــُة ب ــُة القديم ــا احلكاي ــد أخرَبْتن لق
ــُه تســاهَل فيــه، وأضــاَع الوقــَت  ــباَق ألّن خــَر السِّ
ــا  ــازْت ألهّن ــد ف ــَلحفاُة فق ــا السُّ ــراحة، أّم باالس

ــهاية. ــَرْت إىل النِـّ ــْت، وثاب مَش
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ــالحُف ُكلُّهــا َكُســَلحفاِة قّصتِنــا  لكــْن ليســِت السَّ
ـــها كذلــَك األرنِب  القديمــة، وليســِت األرانــُب ُكلُّ
أن  بالــرورة  وليــَس  الـُمْسَتـْهـتِـــر،  الكُســوِل 
ــَلحفاة  ــباقاُت كلُّهــا بــَن األرنــب والسُّ تنتهـــَي السِّ

ــالفة. ــِة السَّ ــْت يف احلكاي ــا انته ك

يف  كاألرنــِب  اجلديــدة  قّصتِنــا  يف  األرنــُب 
ــر،  ــباق، وَخِسـ ــن السِّ ــغَل ع ــة، انش ــِة القديم القّص
ــَلحفاُة مثــل الّســالحف كّلهــا بطيئــٌة وُمثابــرة،  والسُّ
إاّل أّن شــيئًا خمتلفــًا كاَن ُيـمـّيـــُز أرنَبنــا، فهــو مل 
ــغَل  ــل انش ــجرة، ب ــَت الش ــُف حت ــْك، ومل َيْغ يضح
ُيتابــَع  بمســاعدة اآلخريــن. لقــد كاَن يريــُد أن 
ــات  ــَض احليوان ــنَّ بع ــرة، لك ــجدٍّ وُمثاب ــباَق بـ السِّ
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اللطيفــة ِمـــن حولِـــِه لـجـــَأ إليــِه طالبًا الـــُمساعدة، 
ــا. ــٍد هب ــى أح ــخْل ع ــيُِّب مل يبـ ــُب الّطـ واألرن

ــباق  هــذِه هي أخالُقـــُه التي مل تســتطْع رُشوُط السِّ
أن ُتغيِّـــَرها. كاَن ُمـحـــّبًا للخــري، وُمــدِركًا أهـّمـــّيَة 
التَّعــاون. اعتــاَد أن هيــَب اآلخريــَن وقَتــُه ُكلَّه، ولـــم 
ــُمخلُِص  ــُق الـ دي ــو الصَّ ــٍد، فه ــابًا لغ ــْب ِحس حيس

ــمحبوب. واجلاُر الـ
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ــَف  ــًا. توّق ــُب طّيب ــدة، كاَن األرن ــا اجلدي يف قّصتِن
ــن،  ــاعَد اآلخري ــباق لُيس ــاِء السِّ ــّدة يف أثن ــّراٍت ع م
ــَلحفاُة فلــم تســتمْع إىل ُمعانــاِة أحــٍد،  أّمــا السُّ
ــن،  ــن آالِم اآلخري ــها ع ــا وقلَبـ ــْت عينيه وأغمَض
ــُمثابرِة  ــَة يف الـ ــًة أنَّ احلكم ــباَق، زاعم ــِت السِّ وتابع

ــد.  ــِل أح ــوِف ألج ُدوَن الوق
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ــُه  ــباق، لكنّ انطلــَق األرنــُب ُمرعــًا يف بدايــة السِّ
ــنجاَب يعمــُل وحيدًا  توّقَف لـّمـــا لـــمَح جــاَرُه السِّ
يف بنــاء بيتِــه، فاندفــَع إىل ُمســاعدتِه، ثـــّم عــاَد 
ــباق، ومــا لبــَث أْن وقــَف مــّرًة ُأخــرى  لُيكِمــَل السِّ
ودِة أن َتـُمـــرَّ مــَع أوالِدهــا مـــخافَة أن  ليســمَح للــدُّ
باق، وتوّقَف كذلك لـّمـــا  ُيؤِذَيـــها، ثـــّم عاَد إىل السِّ
اندفَعــْت إليــِه البّطــُة، تسأُلـــُه عــن صغريهــا الضائع 
ــباق، لكــْن  ــًا أن ُيتابــَع السِّ يف الغابــة. كاَن يريــُد حّق

أيتـــجاَهُل دمــوَع البّطِة وقلَقـــها؟! 
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لقــد وقــَف إىل جانبهــا ُيســاعُدها يف البحــث عــن 
ــباق،  صغريهــا، حّتـــى وجَدْتـــُه، ثــــمَّ عــاَد إىل السِّ
ــهاية رأى  ــطِّ النِـّ ــَل إىل خ ــَك أن يص ــا أوش ولـّمـ
ــبًا،  ــًا َتـِعـ ــُف حزين ــو يق ــري، وه ــُجندَب الصغ الـ
ُيـــحاوُل أن يقفــز، ثـــّم يقــع. أدرَك األرنــُب أّن 
ـــَمُه  الـــُجندَب حيتاُج إىل أن ُيـــمِسَك أحٌد بيِدِه، وُيعلِّ
ــِه أن  ــَف علي ــرَبُه كي ــُه، وأخ ــَف أماَمـ ــز، فوق القف
يســتعدَّ للقفــز، ثـــّم يقفــز، وكـــم ُســـرَّ الـــُجندُب 

ــاح! ــَز بنج ــا قف ــرُي لـّمـ الصغ
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كاَن األرنُب سعيدًا بـــُمساعدِة الـــُمحتاجن، فهو 
رب،  ــدَّ ــر ال ــًا إىل آخ ــَي مع ــا أن نمشـ ــرى أنَّ علين ي
ــرُي ُمنفــردًا، واالنتصــاُر ُمـــنفردًا، فليســا مــن  أّمــا السَّ
أخالِقــه. لقــد ظــنَّ أّنــُه يســتطيُع أن ُيلبِّـــَي نــداَء ُكلِّ 

باق. َمـــن لـجـــَأ إليه ُدوَن أن يـــخَر السِّ

ــباَق، لكنُّه ربـــَح،  نعــم، لقــد َخِســـَر األرنــُب السِّ
ربـــَح كثريًا...




