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حوَل �لـمجموعة

نطاق  على  ُت�شتخَدم  تزال،  وال  احليوانات،  ق�ش�ص  كانت 
من  كثري  ومناق�شة  ة،  املهمَّ االأفكار  من  كثري  لعر�ص  وا�شع 
االأطفال،  ُتثري حرية  التي  املعقدة، وال�شيما تلك  املو�شوعات 
اأو ُتوؤّجج خماوفهم، كق�شايا الثواب والعقاب واحلياة واملوت. 
لقد بّينت الدرا�شات احلديثة وجود عالقة غريزية قوية بني 
يتعامل  اإذ  جداً،  مبكِّرة  باأعمار  تبداأ  واحليوانات،  االأطفال 
ال�شغار مع احليوانات مبزيد من التعاطف، ويتفاعلون معها 

ب�شورة اأكرث اإيجابية مقارنًة بالب�شر.
وعلى الرغم من اأنَّ بدايات ق�ش�ص احليوانات كانت تهدف 
العمليات  واإجراء  القراءة،  اإتقان  يف  االأطفال  م�شاعدة  اإىل 
لت اإىل  احل�شابية الب�شيطة، وتعلُّـم اللغات، لكنها �شرعان ما حتوَّ
ب  ياتها، وَت�شرُّ اأداة فّعالة لفهم احلياة مبختلف ظروفها وحتدِّ

رة.  القيم االجتماعية واالإن�شانية منذ مراحل الطفولة املبكِّ
متنح ق�ش�ص احليوانات االأطفاَل اإح�شا�شاً قوياً باال�شتقرار 
ز لديهم حّب الطبيعة  يف عاَل �شديد التغريُّ واالإرباك، وتعزِّ

واجلمال، وحتّثهم على االهتمام باحليوانات.
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َلحفاُة �لرثثارة �ل�سُّ

اأخذت  اجلميل،  ال�شباح  ذلك  يف  الرثثارة  ال�شلحفاة  ا�شتيقظت  لـّمـا 
تتلّفت حولها بتكا�شٍل، وهي تنظر اإىل االأ�شياء بامتعا�ٍص �شديد. �َشرعْت يف 
التمطط با�شرتخاٍء، وهي ُتخرج راأ�شها ال�شغري من قوقعتها العمالقة، 

قائلًة ب�شخٍط كبري: 
البارد، وقد غطَّ  اليوم  راً يف هذا  اال�شتيقاظ مبكِّ اإىل  الذي دعاين  ما 
اجلميع يف �ُشباٍت عميق؟ كان من االأجدى يل اأن اأالزم م�شكني الدافئ يف 

هذا ال�شباح اخلريفّي الكئيب.
وتاأّملْت  الب�شر،  مد  على  املرتامية  ال�شهول  اإىل  اكرتاٍث  بال  نظرْت 
با�شتخفاف اله�شاب املمتدة يف االأفق البعيد، كاأن �شيئاً ال يعنيها من ذلك 
امل�شهد االآ�شر. واأخذت تفتِّ�ص بعينيها املثقلتني عن �شيٍء جديٍد يثري االهتمام 

يف تلك احلياة الرتيبة التي اعتادت اأن تعي�شها منذ ع�شرات ال�شنني. 
ل تكن ال�شلحفاة العجوز بطبعها كثرية الكالم فح�شب، بل كانت اأي�شاً 
ر، ول يكن ير�شيها �شيٌء من االأ�شياء الرائعة التي يزخر بها  دائمة التذمُّ
هذا املكان ال�شاحر. ها هو ذا خرير املاء الرتيب يهدر من بعيٍد دون كلٍل 
القاتل  ال�شكون  اإىل  ُي�شيُف  الوارفة  االأ�شجار  حفيف  ذا  هو  وها  ملل،  اأو 
مزيداً من الكاآبة، وها هي ذي ن�شماُت ال�شباح الباردة تثري الق�شعريرة يف 
االأبدان. هذا ما كان يدور يف راأ�شها ال�شغري، وهي تخاطب نف�شها بكمٍد 

�شديد، قائلًة: 
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�شيما  وال  ال�شجر،  على  يبعث  فيه  ما  فكل  البغي�ص،  املكان  لهذا  اأُفٍّ 
لعجوٍز طاعنٍة يف ال�شّن مثلي. 

هذا هو حاُل ال�شلحفاة الرثثارة التي ل تتوقف يوماً عن التذمر وعن 
رثاء نف�شها، اإال اأن اأكرث ما كان يثري حنقها هو ذلك ال�شندوق العظمّي 

الثقيل الذي حتمله على ظهرها اأينما ذهبت، وكيفما اجتهت.
يف  تنفيذها  اإىل  ف�شارعت  الفتة،  فكرٌة  ال�شغري  راأ�شها  يف  ملعت  فجاأًة، 

احلال، وهي تقول لنف�شها بان�شراٍح بالغ: 
لي�ص َثـّمـَة اأف�شل ملخلوٍق ثقيل الوزن مثلي من ال�شباحة بخّفة يف املاء 
احلركة  ببطء  املقيت  االإِح�شا�ص  ذلك  من  اأحترر  فقط،  املاء  يف  العذب! 

و�شخامة اجل�شد.
جتر  وهي  العميق،  النهر  اإىل  العجوز  ال�شلحفاة  توجهت  ما  و�ُشرعان 
اإال ب�شع حلظات، حتى ملحت االأرنب  ج�شدها الواهن على مهٍل، وما هي 
الربي، وهو يقفز ب�شعادة. �شاح االأرنب الر�شيق من بعيٍد، خماطباً جارته 

العجوز: 
�شباق  يف  امل�شاركة  يف  ترغبني  هل  العزيزة!  جارتي  يا  اخلري  �شباح 
تي عليك الفر�شة، فاجلميع ينتظر امل�شاركة بفارغ  الغابة املو�شمي؟ ال ُتفوِّ

ال�شرب. 
نظرت اإليه ال�شلحفاة العجوز ب�شيٍق �شديد، وقالت: 

بطيٌء جداً،  فاأنا خملوٌق  املحتال،  االأرنب  اأيها  اأ�شتطيع جماراتك  لن 
ولي�ص يل مكاٌن يف �شباقات الغابة املقيتة. 

اأجاب االأرنب بخجٍل، وقد اأحَزَنْتُه قّلُة انتباهه: 
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يوماً  اأن تق�شي  اأمتنى  لكنني  العزيزة،  يا جارتي  �شماع ذلك  يوؤ�شفني 
جمياًل على اأّي حال. اإنه يوٌم رائٌع حقاً، وي�شتحق ال�شكر واالمتنان. 

م�شريها  تابعت  ثم  وامتعا�ص،  بح�شرٍة  اإليه  العجوز  ال�شلحفاة  نظرت 
على مهل.

ل مي�ِص كثرٌي من الوقت، حتى ملحت من جديد �شنجاباً رمادياً �شغرياً 
لل�شلحفاة  اللطيف  ال�شنجاب  تنبَّه  االأغ�شان.  بني  عجيب  بن�شاٍط  يقفز 

العجوز، ف�شاح ب�شوٍت األيف: 
�شباح اخلري يا جارتي العزيزة! اإنه حقاً يوٌم جميٌل كبقية اأيام اخلريف 

الدافئة يف هذا املكان البديع. هل ترغبني يف اللعب بع�َص الوقت؟ 
رمقته ال�شلحفاة العجوز ب�شيٍق وكمد، واأجابت يف احلال: 

اأيها ال�شنجاب  اأّن عمري ووزين ي�شمحان يل باللعب معك  هل تعتقد 
احلذق؟! 

نظر اإليها ال�شنجاب ال�شغري بخجٍل، وقد اأربكه �شوء تقديره، وقال: 
يوماً  تق�شي  اأن  اأمتنى  لكنني  العزيزة،  ياجارتي  ذلك  �شماع  يوؤ�شفني 

جمياًل على اأّي حال. اإنه يوٌم رائٌع حقاً، وي�شتحق ال�شكر واالمتنان.
ثم قفز بلمح الب�شر اإىل اأعلى ال�شجرة العمالقة، وغاب عن االأنظار.    
�شرباً  ملحت  العظيم  النهر  حافة  من  العجوز  ال�شلحفاة  اقرتبت  لـّمـا 
ت رقبتها اإىل االأعلى �شريعاً،  من الطيور ال�شخمة ُيـحّلُق يف ال�شماء. مطَّ

و�شاحت باهتمام بالغ: 
�شباح اخلري اأيتها البجعات الر�شيقات! اإنه يوٌم رائٌع حقاً للقيام بكثري 

من االأن�شطة. 
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لالأ�شف  لكنني،  البعيد:  االأفق  اإىل  تنظر  وهي  بـُحرقٍة،  اأردفت  ثم 
ال�شديد، ال اأ�شتطيع الطريان. 

مدى  ا�شت�شعرت  وقد  �شديد،  بحزٍن  الطّيبات  البجعات  اإليها  نظرت 
ت على االأر�ص الرطبة يف احلال. تعا�شة ال�شلحفاة العجوز، وحطَّ

�شارعت اإحدى البجعات اإىل القول بحما�ص: هل ترغبني يف الطريان 
حقاً اأيتها ال�شلحفاة الطيبة؟!

هذا  �شمعت  لـّمـا  اأذنيها  ت�شدق  ال  وهي  فورها،  من  ال�شلحفاة  اأجابت 
العر�ص ال�شخـّي: 

بالتاأكيد، اأمتنى اأن اأقوم بتلك الرحلة الرائعة يف يوٍم من االأيام، لكّن 
هذا حماٌل. 

وما هي اإال ب�شع حلظات، حتى التقطت اإحدى البجعات عوداً خ�شبياً 
بجعٍة  اإىل  م�شريًة  القوي  الربتقايّل  مبنقارها  تثبيته  واأحكمت  غليظاً، 
وهي  بده�شة،  اإليهما  العجوز  ال�شلحفاة  نظرت  باملثل.  تقوم  كي  اأُخرى 

ت�شتمع دون ت�شديٍق اإىل قول البجعة ال�شجاعة: 
هيا معنا يف هذه الرحلة الفريدة! لي�ص عليك اإال االإم�شاك باإحكاٍم تاّم 
مبنت�شف هذا العود ال�شلب، وعلينا نحن مهمة التحليق عالياً يف ال�شماء، 

فهل اأنت م�شتعدٌة للقيام بهذه الرحلة الطريفة؟ 
العر�ص  هذا  قبول  يف  واحدًة  حلظًة  العجوز  ال�شلحفاة  ترتّدد  ل 
كان  القويات.  البجعات  ب�شحبة  الف�شاء  يف  حلَّقت  ما  و�شرعان  املده�ص، 
�شعوراً رائعاً ل ُيراِوْدها يف يوٍم من االأيام، وهي املخلوق البليد الذي ل 
اأخذت ال�شلحفاة العجوز  اأمنلة.  اأقدامه الغليظة عن االأر�ص قيد  ترتفع 
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تتح�ّشر على حالها كما اعتادت، وهي ترمق بذهوٍل تلك املناظر االآ�شرة، 
وترقُب بح�شرٍة خملوقات االأر�ص اجلميلة ت�شعى بال هوادة. ول ت�شتطع 
اأن  حتّدياً،  واأكرثها  احلياة  حلظات  اأجمل  يف  حتى  الرثثارة،  ال�شلحفاة 

مت�شك نف�شها عن الكالم، ف�شاحت باأعلى �شوتها: 
يا للروعة! 

لكنها ل ُتكمل قولها هذا، حتى هوت ب�شرعٍة كبرية اإىل االأر�ص البعيدة، 
وقد اأ�شابها الهلع ال�شديد.

ارتطمت ال�شلحفاة ال�شخمة باالأر�ص النَّدية بقوٍة، وغابت عن الوعي يف 
احلال، وهي ت�شمع من بعيٍد اأ�شوات البجعات الفزعات ت�شاأل با�شطراب، 

وقد راعها امل�شهد االأليم: 
هل اأنت بخرٍي اأيتها ال�شلحفاة الطيبة؟!

الطيور  اإىل  ونظرت  �شديد،  ببطٍء  عينيها  امل�شكينة  ال�شلحفاة  فتحت 
الـَهـِلَعة بده�شٍة عارمة، ثم قالت: 

ال اأ�شدق اأنني ال اأزال على قيد احلياة. 
املنهك،  اأجزاء ج�شدها  اأخذت تتمطط بحذٍر كبري، وهي تتفّح�ص  ثم 

ف:  ُد دون توقُّ وُتردِّ
اأ�شتطيع  اأمٌر عجيٌب ال  اإنه حقاً  باأّي �شرٍر.  ْب  اأُ�شَ اأنني ل  احلمد هلل 

تف�شريه.
اأجابت اإحدى البجعات ُم�شّجعًة، وقد تنّف�شت ال�شعداء: 

اأيتها  ال�شعيف  ج�شدك  يحمي  الذي  العظيم  ال�شندوق  ذلك  اإنه 
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ال�شلحفاة العزيزة! لقد اأنقذك هذا ال�شندوق ال�شخم من هالٍك ُمـحـّتـم. 
اإنه ي�شتحق منك كل ال�شكر والعرفان.

البجعات  مب�شاعدة  اأخرياً  تنه�ص  اأن  العجوز  ال�شلحفاة  ا�شتطاعت 
الطيبات، واأخذت تخطو من جديد، وهي تخاطب نف�شها بامتنان: 

ل اأعتقد يوماً اأّن كوين �ُشلَحفاًة بليدًة يف �شندوٍق عظمـّي ثقيٍل هو حقاً 
اأمٌر عظيم. لن اأتذّمر بعد اليوم اأبداً، فاأنا كبقية املخلوقات كائٌن جميٌل 

ي�شتحقُّ كلَّ تقدير. 
ثم انطلقْت نحو منزلها الدافئ يف االأدغال البعيدة، وهي ت�شري على 

�شا باديٌة عليها.  مهٍل �شديد، وعالماُت الرِّ
ل تن�َص ال�شلحفاة العجوز يوماً �شديقاتها البجعات املخل�شات الالتي 
اعتدَن زيارتها بني احلني واالآخر، ول ُتفارْق راأ�َشها ال�شغري تلك الرحلُة 

االآ�شرة التي غرّيت حياتها اأعظـَم تغيري.
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يف و�لـمدينة  بنَي �لرِّ

الريَف  ي�شكُن  الذي  عّمه  ابن  زيارة  على  العزم  املدينة  فاأر  عقد  لـّمـا 
اإحدى  يف  الفاأران  التقى  اأن  منذ  طويٌل  وقٌت  م�شى  قد  كان  املجاور، 
ُنعومِة  منذ  اأبداً  يفرتقان  ال  الفاأران  كان  الدافئة.  العائلية  االأم�شيات 
اأن يغادر الريف دون رجعة، متوجهاً نحو  اأحدهما  اأظافرهما، حتى قّرر 
الرائعة  االأيام  اآنذاك حياة الرتف، متنا�شياً  املدينة  فاأر  اآثر  لقد  املدينة. 
التي ق�شاها يف كنف االأ�شرة احلنون ويف �شحبة االأ�شدقاء االأحباء، لكنه 
يف ذلك اليوم اخلريفي الدافئ ا�شرتجع بع�ص ذكريات الطفولة املبهجة، 
ه  ٍد التوجُّ ر دون تردُّ وقد اأتعبه �شخب املدينة القاتل وتلوثها الـُمهِلك، فقرَّ

اإىل الريف يف زيارٍة خاطفة.
بتلك  م�شروراً  هنيئة،  عي�شًة  يعي�ص  كان  فقد  الب�شيط  الريف  فاأر  اأّما 
احلياة الوديعة التي يق�شيها يف الريف البديع. كان فاأر الريف ي�شتيقظ 
كل �شباح لي�شهد من بعيٍد اأبنية املدينة ال�شاهقة، وقد اأحاط بها ال�شباب 
اخلانق، وانطلقت االأدخنة الكثيفة من اآالف املداخن ال�شاخمة، بل اإنه كان 
يف كثرٍي من االأحيان ي�شمع اأ�شوات اأبواق املركبات الـُمرِهـق، وي�شتم رائحة 

الوقود الـمحرتق، وهو ينبعث من عوادمها الـُمْجَهـدة. 
كان فاأر الريف ينظر باأل اإىل تلك املظاهر القا�شية التي اأخذت ُتدّمر 
اإليه  اآلت  ما  على  �شباح  كل  وياأ�شف  االآ�شرة،  الطبيعة  معال  رحمٍة  دون 

َل َرَغد العي�ص على نقائه.  حياة ابن عمه الغافل الذي َف�شَّ
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�شجرة  جذع  يف  القابع  عمه  ابن  منزل  من  املدينة  فاأر  اقرتب  لـّمـا 
الزيتون الكهلة، ابت�شم بغبطة، وهو ي�شتذكر االأيام اخلوايل التي عا�شها 
ب�شعادٍة وهناء حتت ظاللها الوارفة ب�شحبة االأهل واالأ�شدقاء، وما هي 
ه  اإال حلظات معدودات، حتى �شاح فاأر املدينة بحما�ص، وهو يعانق ابن عمِّ

الواقف على عتبة املنزل بكل �شوٍق وحمبة: 
تبدو يف اأح�شن حال يا بن عمي العزيز منذ اأن تركتك اآخر مّرة يف هذا 

اجلحر ال�شغري. 
اأجابه فاأر الريف املبتهج ب�شوٍت جّيا�ص: 

كل �شيء متوافٌر هنا. ال ينق�شني اإال لقاوؤك اأيها ال�شديق الغايل! 
واأردف قائاًل، وهو يدفع ابن عّمه برفٍق اإىل الداخل: 

لعّلك ل تن�َص اإح�شار بع�ص املالب�ص ال�شوفية ال�شميكة، فالطق�ص هنا 
اأكرث برودًة يف امل�شاء كما تعلم.

اًل  ل ي�شتطع فاأر املدينة اإخفاء ده�شته العارمة، وهو يتلّفت حوله متاأمِّ
�شاأل  ثم  املكان،  غادر  اأن  منذ  بقيت على حالها  التي  العتيق  املنزل  اأركان 

م�شتنكراً: 
اأال ترى اأّن عليك االنتقال من هذا اجلحر البغي�ص يف احلال للعي�ص 

معي يف �شّقتي الفارهة حيث الدفء العارم والطعام الوافر؟
د، وهو ي�شحك بطيبٍة وعفوية:  اأجابه فاأر الريف دون تردُّ

هنا  اأبداً.  املكان  هذا  اأفارق  لن  لكنني  ال�شادقة،  الدعوة  لهذه  �شكراً 
م�شقط راأ�شي، وهذا هو موطني.
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يف تلك اللحظة بالتحديد َغطَّ حذاء ال�شيف الـُمتاأّفف يف بقعٍة �شحلة 
من الطني تو�ّشطت املنزل املتهالك، فاحمّر وجه فاأر الريف خجاًل، وهو 
باديٌة  ال�شديد  الغ�شب  وعالماُت  بالطني،  ُملّطخاً  الثمني  احلذاء  يرى 

على وجه ابن عمه الذي حاول جاهداً َكـْبَت غيظه، وهو يقول: 
عمي  بن  يا  اأكرثها  وما  الريف،  يف  العي�ص  م�شاوئ  من  واحدٌة  تلك 

امل�شكني! 
لكنَّ فاأَر الريف الطّيب �شارَع يف القول، ُمداِفعاً، وهو ُيـحاول التخفيف 

من ُم�شاب �شيفه الـُمتعجرف:
ذلك  تكت�شف  و�شوف  اأي�شاً،  كثرية  مزّيات  اجلميل  الريف  يف  للعي�ص 

بنف�شك يف االأيام القليلة القادمة يا بن عمي العزيز! 
ل يكن على مائدة الع�شاء الب�شيطة اإال ب�شع ِقَطٍع من اجلنب املنزيل، 
املدينة  فاأر  �شاأل  حينها  الطازج.  الربي  والتوت  الدافئ  احلليب  وبع�ص 

ال�شاخط، وقد اأثار حنَقُه ر�شا ابن عمه الذي ال ُيـحتمل: 
هل هذا ما تاأكله على الع�شاء كلَّ م�شاء؟! اأتناول اأ�شعافاً م�شاعفًة من 
البقاء  فكيف ميكنك  املزيد،  يوم يف  كل  واأرغب  الطعام،  اأ�شناف  خمتلف 

على قيد احلياة، واأن ت�شد رمقك بهذا الزاد الزهيد؟! 
ابت�شم فاأر الريف، وهو ي�شتمع ب�شرٍب منقطع النظري اإىل قول ابن عمه 

الذي اأف�شدته رفاهية املدينة و�شعة العي�ص، ثم قال: 
رُّ  ُي�شِ الطعام  يف  االإ�شراف  اأن  تن�َص  ال  العزيز!  عمي  بن  يا  وُكْل  ل  تف�شّ

ة. طعام الواحد يكفي اثنني باملحبة والر�شا.  ال�شحَة، وُيـحِبُط الهـمَّ
ثم اأردف، وهو يبت�شم بحياٍء �شديد: 
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لعلَّ هذا هو �شبُب زيادة وزنك وُبطء حركتك، وقد عهدتك ريا�شّياً بال 
ُمنازع.

كثرياً  ا�شتمتع  الذي  املدينة  فاأر  عات  توقُّ بعك�ص  �شريعاً  الوقت  م�شى 
ب�شحبة ابن عمه الطيب وبقية اأ�شدقاء الطفولة الذين عملوا جاهدين 
على اإ�شعاد �شيفهم العزيز على الرغم من ب�شاطة العي�ص وقّلة احلال. كان 
ال�شهول  ال�شكر، فها هي ذي  رائع اجلمال، وي�شتحقُّ  كلُّ �شيء من حوله 
ُر على مّد النظر، واالأ�شجار البا�شقة تزخر بالثمار اليانعة، والطيور  الـُخ�شْ
ال تتوقف عن التغريد والتحليق، واملاء العذب يتفجر من بني ال�شخور، 
املدينة كان  فاأر  االأذهان، لكنَّ  العليلة تنع�ص االأج�شام، وت�شحذ  والن�شائم 
ُم�شّمـماً على اإحراج ابن عمه الودود، حتى الرمق االأخري، لـّمـا دعاه اإىل 

زيارته يف القريب العاجل.
ل يدرك فاأر الريف الطيب نّيَة ابن عمه اخلبيثة، وانطلق يف غ�شون 
اأ�شابيع قليلة اإىل املدينة ُملّبياً دعوته. كان الو�شول اإىل املدينة �شاقاً على 
حوله  يتلّفت  اأن  الريف  فاأر  على  َوَجَب  وقد  ال�شديد،  قربها  من  الرغم 
تنطلق  بعيد،  من  القادمة  املركبات  اإىل  مرتاعاً  يحدق  وهو  با�شتمرار، 
كاالأ�شهم النارية يف كل اجتاه، مطلقًة العنان الأبواقها ال�شاخبة. لقد بدا 
اجلميع يف عجلٍة من اأمرهم، وعلى وجوههم معال التوتر ال�شديد، كاأّن 

كارثًة تو�شك اأن تقع.
الذي  البناء  اإىل مدخل  اأخرياً  لـّمـا و�شَل  ال�شعداء  الريف  فاأُر  تنّف�ص 
ي�شكنه ابُن عّمه احلبيب، لكّن فرحته ل َتُطْل لـّمـا اكت�شَف مدى ارتفاع 
ذلك البناء ال�شاهق، وقد اأحاطت به غمامٌة �شوداء تكتم االأنفا�ص. كذلك 
بال�شكان،  املكتظة  املدينة  التي تعجُّ بها  االأبنية ال�شخمة  كان حال جميع 
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فلم يلمح فاأر الريف �شجرًة خ�شراء، ول ي�شمع تغريد ع�شفور، و�شرعان 
ما ن�شي تلك املعال املوؤملة جميعها، وهو يعانق ابن عمه الغايل الذي بدا 

اأكرَث بدانًة واأقلَّ لياقًة عـّمـا كان عليه منذ اأ�شابيع قليلة.
كان املنزل ف�شيحاً، وكانت قطع االأثاث ال�شخمة كثرية يف املكان، وهذا 
ما دفع فاأر املدينة اإىل التعليق بدهاٍء، وهو يلمح نظرات الده�شة على وجه 

ابن عمه الطيب: 
ك الظروف اإىل الهرب اأو االختباء يا بن  ذلك اأف�شل بكثري حني ت�شطرُّ

عمي العزيز!
بدت عالماُت احلرية على وجه فاأر الريف الب�شيط، ول يدرك حينها 
َف  ت مينًة وي�شرًة، حماواًل َتعرُّ مق�شد ابن عمه املخيف، بل ا�شتمّر يف التلفُّ
ذلك املكان النفي�ص. كانت اأر�شية املنزل مغطاًة بال�شّجاد الفاره، فا�شطّر 
اإىل اأن يخلَع نعليه عند عتبة الباب. والأّن املنزل كان دافئاً اإىل اأبعد احلدود، 
فقد كان عليه اأي�شاً اأن يخلع معطفه ال�شوفـي ال�شميك الأول مرة فـي هذا 

ال�شتاء البارد، وكما اعتاد دوماً، �شارع فاأر املدينة اإىل التعليق، قائاًل: 
ك  اأَلي�ص من الروعة اأن ت�شعر بالدفء يف ف�شل ال�شتاء البارد، واأن تتحرَّ

بخفٍة دون تلك االأحمال الثقيلة من ال�شوف الغليظ؟ 
اأ�شفَل �شجرة  هـزَّ فاأر الريف راأ�شه بح�شرة، وهو يتذّكر منزله الرطب 

الزيتون العمالقة، لكنه �شرعان ما ابت�شم خماطباً نف�شه: 
»ل اأ�شعر يوماً بربد ال�شتاء الالذع، واأنا اأتدّثر بذلك الغطاء ال�شوفـي 

اجلميل الذي حاكته يل اأمي العطوف باأناملها الرقيقة«.
واالألوان،  االأنواع  �شّتى  من  اللذيذ  بالطعام  يزخر  املنزل  مطبخ  كان 
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حتى كاد فاأر الريف ي�شت�شلم ملحاوالت ابن عمه املتكررة اإقناعه باالنتقال 
اإىل املدينة. 

طت  التي تو�شَّ الطعام  اإىل مائدة  باأعلى �شوته، وهو يقفز عالياً  �شاح 
املطبخ: 

يا اإلهي! كم هي �شهية تلك القطعة الكبرية من احللوى!
يف  االنت�شار  على  �شارَف  باأنه  �شعر  وقد  الرّد،  اإىل  املدينة  فاأُر  �شارَع 

معركته اخلفّية مع ابن عمه العنيد: 
ميكنك اأن تاأكل ما ت�شاء من هذه املائدة العامرة، فهي لي�شت اإال بقايا 
كما هو  َعـَجٍل،  على  غادروا جميعاً  لقد  اليوم.  لهذا  االأ�شرة  طعام فطور 

احلال دوماً، ولن يعودوا قبل حلول الظالم.
ل ُيكمل فاأر املدينة جملته، حتى بداأ االثنان بالتهام الطعام ال�شهي، 
الفاكهة الطازجة،  كاأن جماعًة قد حلَّت بالبالد، واأخذا يتقاذفان بقطع 

وهما يرك�شان بني ال�شحون واالأكواب، وفاأر الريف ي�شيح �شاحكاً: 
ميكنني  متى  احلبيب!  عمي  بن  يا  هنا  احلياة  يف  �شاأ�شعد  اأنني  اأظنُّ 

االنتقال للعي�ص معك يف هذا املكان البديع؟ 
ـَر فاأر املدينة يف مكانه دون  لكّن فرحتهما ل تكتمل، و�ُشرعان ما َت�َشـمَّ
فاأر  وقف  ورائه،  من  قلبه.  �شربات  وت�شارعت  لونه،  �شحب  وقد  حراك، 
الريف يف حرية من اأمره، وهو ال يدرك ما اأ�شاب ابن عمه العزيز، وقد 

كان يف اأح�شن االأحوال منذ حلظات.
وهو  عروقه،  يف  الدم  ـد  تـجمَّ ما  و�شرعان  طوياًل،  حريته  ت�شتمر  ل 
رر عند حافة املائدة البعيدة. ل ي�شعر  يلمح عينني بّراقتني تقدحان بال�شَّ
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املنزل اخلبيث  ِقطِّ  باقرتاب  واالنفعال،  ال�شعادة  الفاأران، وهما يف غمرة 
خفيًة، وهو يرقبهما على م�ش�ص، ول�شاُن حاله يقول: 

املنزل  هذا  حار�َص  دمُت  ما  الفاأران  اأيها  كثرياً  فرحتكما  تطول  »لن 
االأمني«. 

و�ُشرعان ما انق�صَّ عليهما، ُمك�ّشراً عن اأنيابه احلادة، وُمـربزاً خمالبه 
القوية، وهو يهدر ب�شوٍت خميف: 

لك  اأنني  تن�شى  كاأنك  املزعج!  الفاأر  اأيها  اأبداً  الدر�ص  تتعلَّم  لن  لعلَّك 
باملر�شاد دوماً، واأنك لن ت�شعد يوماً بالطعام ال�شهّي ما ُدمُت حّياً.

وما هي اإال دقائق معدودات، حتى حتّول املكان االأنيق اإىل خراب، ول 
الطعام  تناثر  وقد  احلطام،  اإال  الثمينة  واالأكواب  ال�شحون  من  يتبّق 
ي�شبه  ما  اإىل  الب�شر  بلمح  ل  الذي حتوَّ النظيف  املطبخ  اأرجاء  اللذيذ يف 

مكّب نفايات. 
ذلك  براثن  من  االإفالت  ا�شتطاع  كيف  بعدها  الريف  فاأُر  يتذّكر  ل 
القطِّ ال�شر�ص، ول يدرك قطُّ كيف و�شل اإىل منزله ال�شغري القابع يف 
جذع �شجرة الزيتون الكهلة، لكنه ل يتوّقف منذ ذلك احلني عن الر�شا 

بواقعه، وعن الفرح بنعمِة العي�ِص يف �شالٍم واأمان. 
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ـم�ساُح و�لقرد  �لتِّ

الكابوت�شي يف  بعيدة جداً، عا�شت جمموعٌة كبريٌة من قرود  يف جزيرٍة 
�شالمٍ وهناء. كان اأ�شغرها �شّناً هو اأكرثها ُجراأًة وِفطنًة وحيويًة، وهذا ما 
جعله حمبوباً جداً بني اأفراد قبيلته جميعاً. عا�شت جمموعة القرود تلك 
باكتفاٍء تاّم، وهي َتْنَعم باأطيب الثمار وباأ�شجاٍر وارفة حتميها، وت�شتظل بها. 
النهر  �شفة  �شخم  مت�شاٌح  ارتقى  املطرية،  الربيعية  االأيام  اأحد  يف 
وهي  القردة،  �شغاَر  خميف  ب�شكوٍن  يرقب  واأخذ  �شديد،  بهدوٍء  الغزير 
تقفز بخّفٍة ومرح بني االأ�شجار. ل يكن التم�شاح العمالق �شريراً بطبعه، 
ول ُيفّكر حلظًة واحدًة يف اأن ُيلحق االأذى بالقردة ال�شغار الذين الذوا 
، بل  اأّما القرد ال�شغري فلم ي�شعر باخلوف قطُّ بالفرار حلظة اقرتابه، 
الرطبة،  االأر�ص  على  بثباٍت  اجلاثم  التم�شاح  من  �شديد  بحذٍر  اقرتب 

د:  و�شاأله بال تردُّ
ماذا تفعل هنا اأيها الغريب؟!

اأجابه التم�شاح، وقد اأ�شابه احلزن ال�شديد: 
واأبحث عن طعام  لكنني جائٌع جداً،  ال�شغار،  اأيها  اإخافتكم  اأق�شد  ل 

اأ�شدُّ به رمقي. 
يف احلال، اختفى �شغار القردة جميعاً عن االأنظار، وقد �شعروا باخلطر 
ت�شريَح  لكّن  جائع،  باأنه  املخيف  التم�شاح  ح  �شرَّ اأن  بعد  حياتهم  ُيهّدد 
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التم�شاح العجوز ل مينع القرد اجلريء من االقرتاب اأكرث فاأكرث، حتى 
اأردف  ما  و�شرعان  الرهيب،  التم�شاح  من  اأدنى  اأو  حجٍر  مرمى  على  بات 

التم�شاح العمالق مو�شحاً: 
اأنا جائٌع حّقاً، لكنني ال اأحب حلم القرود اأبداً، فهل لديك فكرة اأف�شل 

اأيها ال�شغري؟!  
بلمح الب�شر، قفز القرد ال�شغري اإىل اأعلى ال�شجرة، واأجاب �شاحكاً:

لدّي هنا كثري من الفاكهة حلوة املذاق، فهل ترغب يف بع�شها؟
ثم اأخذ ُيلقي بالثمار اليانعة اإىل التم�شاح احلائر الذي اأخذ يلتقطها 
واحدًة تلو االأخرى، وعلى الرغم من اأن التما�شيح ال تاأكل الفاكهة، اإال اأن 
التم�شاح العجوز كان جائعاً جداً، فاأقبل على تناُولها بنهـٍم �شديد. واأمام 

ده�شة القردة ال�شغار، �شاح القرد اجلريء، خماطباً التم�شاح العمالق: 
األي�شت لذيذًة تلك الفاكهة اليانعة اأيها التم�شاح اجلائع؟! لي�ص عليك 

اإال اأن تعود اإلينا كلما اأردت املزيد. 
ما كان من التم�شاح العجوز اإال اأن غا�ص عميقاً يف مياه النهر املتدفق، 

وغاب عن االأنظار بعد اأن مالأ جوفه اخلاوي منذ اأيام.
تكّررت زياراُت التم�شاح العمالق للقرد ال�شغري الذي كان يحتفظ له كل 
يوم مبا لذَّ وطاب من الثمار، ول مي�صِ من الوقت اإال القليل، حتى اأ�شبح 
االثنان ال يفرتقان، وهما يتبادالن االأحاديث ال�شائقة، ويتناقالن االأخبار 
الطريفة، وعلى الرغم من اأن التم�شاح العجوز كان ياأخذ لزوجته يف كل مرة 
ها قّط. ل تكن زوجة التم�شاح  كثرياً من الفاكهة اللذيذة اإال اأن ذلك ل ُير�شِ

العجوز طّيبة القلب كزوجها، بل كانت ُتفكِّر يف نف�شها دائماً، وتقول: 
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»كم هو حلٌو مذاُق قلب ذلك القرد ال�شغري الذي ل يتوّقف يوماً عن 
تناول تلك الثمار اللذيذة!«. 

الذي  الطيب  التم�شاح  زوجة  القاتلة  الغرية  اأ�شابت  فقد  ذلك،  وفوق 
اأخذ يق�شي ُجـلَّ وقته ب�شحبة القرد ال�شغري، وكانت ُتدِرُك ُعمَق ال�شداقة 
التفكري  اإىل  دفعها  ما  وهذا  بالقرد،  الطيب  زوجها  تربط  التي  القوية 

بخطٍة للتخلُّ�ص منه اإىل االأبد. 
تتظاهر  اخلبيثة  التم�شاح  زوجة  اأخذت  حتى  قليلة،  اأيام  اإال  هي  ما 
باملر�ص ال�شديد، وتوّقفت متاماً عن تناول الطعام مهما كان �شهياً، وعلى 
اإقناعها  الكثرية  وحماوالته  ال�شديد،  الطيب  التم�شاح  قلق  من  الرغم 
ت على اأاّل تتناول اأّي نوع من الطعام اإال  بتناول بع�ص الطعام، اإال اأنها اأ�شرَّ

قلب ذلك القرد ال�شغري، وهي تكرر القول: 
هل ميكنك اأن تتخيل كم هو لذيٌذ قلُب ذلك القرد ال�شغري يا زوجي 

العزيز!
كان التم�شاح الطّيب يجيب يف كل مرة، واالأل يعت�شر قلبه: 

لي�ص من ال�شهامة اأن اأخون �شديقي الوحيد. 
لكّن زوجة التم�شاح كانت تعرف دوماً كيف حتتال على زوجها الطيب، 

وهي تقول با�شتياء: 
اأال  احلبيب؟!  زوجي  يا  جوعاً  اأموت  ترتكني  اأن  ال�شهامة  من  وهل 
ي�شتحق �شفائي من هذا املر�ص الع�شال اأن تتخّلى عن �شداقة ذلك القرد 

ال�شغري؟
واأمام اإحلاح زوجته املرهق ومر�شها الع�شري الذي تّدعيه، ل يكن لدى 
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التم�شاح امل�شكني اأّي خيار اآخر اإال اأن ُيح�شر لها قلب القرد ال�شغري، ُمـّتبعاً 
خطتها التي ل تخطر له يوماً. 

�ص، هرَع التم�شاح الطيب اإىل لقاء �شديقه يف املوعد املعتاد،  على َم�شَ
وقال له، واالأل يعت�شر قلبه احلزين: 

اأنا وزوجتي احلبيبة ندعوك اإىل تناول الع�شاء يف منزلنا هذا امل�شاء. ل 
رُت معك اأيها  تتوقف زوجتي قطُّ عن اتهامي بالُبخل ال�شديد الأنني ق�شَّ

ال�شديق!
�شحَك القرُد ال�شغري، واأجاب بابتهاج، دون اأن يخطر له حلظًة واحدة 

ُط له الزوجان:  ما ُيـخطِّ
زوجتك  ودعوة  دعوتك  اأقبل  اأن  ُي�شعدين  الوفـّي!  �شديقي  يا  ح�شناً 
هذا  املقابلة من  ال�شفة  على  ومنزلك  ال�شباحة،  اأجيد  ال  لكنني  الودود، 

النهر العميق، فكيف ُيـمكنني املجيء؟
اأجاَبُه التم�شاح بخجٍل �شديد: 

ال تقلق اأبداً يا �شديقي العزيز! ت�شتطيع اجللو�ص على ظهري باأمان، 
و�شاآخذك بنف�شي للقاء زوجتي احلبيبة التي اأعّدت لنا كثرياً من الطعام. 
با�شرتخاٍء  وجل�ص  التم�شاح،  على ظهر  ال�شغري  القرد  قفز  احلال،  يف 
�شديقه  بداأ  وقد  حوله،  من  االآ�شرة  الطبيعة  معال  يرقب  واأخَذ  تاّم، 

بال�شباحة.
يف و�شط النهر الهادر، ظنَّ التم�شاح االأحمق اأنه ي�شتطيع االآن اأن يك�شف 
نّيَتُه احلقيقية للقرد الغافل، لعلَّه بذلك ُيـخّفف من تاأنيب ال�شمري، فقال 

ب�شذاجٍة بالغة:
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زوجتي تعتقد جازمًة باأّن مذاَق قلبك ال�شغري �َشهـيٌّ جداً، الأنك تاأكل 
تلك الثمار احللوة كل حني. 

ر من فوره ما  �شعَق القرُد ال�شغري ب�شماع هذه الكلمات املخيفة، وت�شوَّ
ميكن اأن توؤول اإليه احلال اإن ل ُيـخِرج نف�شه من هذا املاأزق الـُمريع. 
بقـَي القرد الفطني هادئاً متاماً، وهو ُيفّكر يف االأمر ملّياً، ثم قال: 

ملاذا ل تخربين بذلك مبّكراً يا �شديقي العزيز؟! �شيكون يل ال�شرف 
اأن اأَُبرِهـَن لزوجتك الكرمية على اأّن طعـَم قلبي ال�شغري لذيٌذ حقاً.

قوله  ي�شاأله عن  باأْن  وهـمَّ  �شديد،  بارتباٍك  ال�شاذج  التم�شاح  اإليه  نظر 
املبهم هذا، لكّن القرد الذكي اأردَف دون اإبطاٍء: 

اأتذكُر تلك ال�شجرة العظيمة التي التقينا عندها اأول مّرة؟ لقد اعتدُت 
اأن اأترك قلبي ال�شغري داخَل جذعها ال�شخم كلَّ م�شاء. 

َه التم�شاُح االأحمق نحو ال�شجرة العمالقة، وهو يخاطب  يف احلال، توجَّ
القرد ال�شغري، قائاًل: 

ال�شر اخلطري قبل  اأخربتني بهذا  العزيز الأنك  �شكراً لك يا �شديقي 
اخلطاأ  هذا  مثل  بوقوع  اأبداً  الفطنة  زوجتي  تر�شى  لن  االآوان.  فوات 

اجل�شيم. 
فوره،  ال�شغري من  القرد  قفز  ال�شرقية  النهر  �شفة  اإىل  و�شال  ولـّمـا 

وت�شّلـَق ال�شجرة العمالقة حيث منزله االآمن، واختفى عن االأنظار.
طال انتظار التم�شاح ال�شاذج، ف�شاح باأعلى �شوته، وقد نفد �شربه: 

زوجتي  تكون  ولن  الع�شاء،  طعام  �شيربد  ال�شديق؟!  اأيها  اأنت  اأين 
احلبيبة �شعيدًة اأبداً. 
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اأطلَّ القرُد ال�شغري براأ�شه من اأعلى ال�شجرة العمالقة، وقال �شاحكاً: 
قّط،  التما�شيح  طعام  اأحّب  ل  باأنني  الودود  زوجتك  ُتـخرَب  اأن  اأرجو 
وباأّن ثمار هذه ال�شجرة العظيمة اأحّب اإلـيَّ من اأّي طعام، اأّما قلبي اللذيذ 
اأحداً. لقد عّلـمتني اليوم در�شاً لن  اأ�شارك فيه  ف�شيبقى يل وحدي، ولن 

اأن�شاه ما حييُت اأيها الـُمـخاِدع! 
ل يكن اأمام التم�شاح اأّي خياٍر اآخر اإال العودة اإىل بيته الرطب، وهو 
اأخفَقْت  قد  باأّن خّطتها  ال�شريرة  زوجته  ُيخرب  اأذيال اخليبة كي  يجـرُّ 

اأّيـمـا اإخفاق.
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د. مي�ساء  ناجي

- اإجازة يف طب االأ�شنان من جامعة دم�شق.

يف  واالأ�شنان  الفم  �شحة  ق�شم  رئي�شَة  ال�شحة  وزارة  يف  عملت   -
موارد  تطوير  مركز  ومديرة  االأّولية،  ال�شحية  الرعاية  مديرية 

التعليم والتعّلـم ال�شحية. 

ال�شحة  تعزيز  عّدة حول  تدريبية  ودورات  ور�شات عمل  نّفذت   -
العامة واإعداد مواّد التوعية والتدريب ال�شحي واإنتاجها.

- ترجمت وكتبت عدداً من احلكايات الق�شرية لالأطفال واليافعني 
�شمن مطبوعات وزارة الثقافة الهيئة العامة ال�شورية للكتاب.

- اأعّدت كتاباً، ون�شرت مقاالت اأدبية عّدة حول ن�شاأة اأدب احلكايات 
اخليالية وتاريخه.


