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عاشت ضفدعٌة في قعِر ُمستنقٍع تغمُرُه الظِّالل. 
ل�م تُكْن خضراَء أكثَر من جاراته�ا، وال تنقُّ نقيقًا 
أعل�ى من نقيقه�نَّ وال أكثَر تناُغ�م�ًا، أي أّن�ها لم 
يُكْن لديها ما ُي�مّي�ُزها عن البرمائّيات األُخَريات. 

ال شيَء سوى ُحل�ٍم ُرّب�ما.
كاَن اسُم ضفدعتِنا »نّقاقة«، وكانت تحُل�ُم بأن 
تطيَر مث�َل طائر. كانت ترغُب ف�ي أن ترتفَع فوَق 
نباتات ال�ُمس�تنقع الكثيفة، فوَق أعلى األشجار، 
ف�وَق الُغي�وِم حّت�ى. كانت تري�ُد أن تصع�َد عاليًا 
جّدًا، وترى العال�َم كما لم َت�َرُه ضفدعٌة من قبل.



5



6

كان�ت الضفدع�اُت األُخَري�ات َينُظ�ْرَن إليه�ا 
�َفقة أيضًا. ضفدعٌة  بُس�رور، إّن�م�ا بشيٍء من الشَّ
تطير! وماذا بعد؟ يجُب أن تبقى األش�ياُء 
في أماكنها. ليس�ت الس�ماُء 

مكاَن الضفادع.



7

غي�َر أّن »نّقاق�ة« لم تُك�ن ُتعيُر رأَي ُمْفِس�داِت 
البهج�ِة أولئ�َك اهتمام�ًا. س�وَف تطي�ُر. س�وَف 

ُتريِه�نَّ أنَّ�ُه�نَّ ُم�خطِئات.
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وكانت قد بدأْت ُت�حلِّ�ُل الوضع: للطُّيوِر التي 
تطي�ُر ريٌش، ل�ذا راحت تجمُع كلَّ ما يس�قُط من 
ريش في ال�ُمس�تنقع. وشيئًا فشيئًا، صارت لديها 

مجموعٌة جميلٌة من األلوان والقياسات كّلها.
كانت للطُّيوِر أجنحٌة أيضًا. كانت مثَل قوائمها 
ه�ي، لكنّ�ه�ا أط�وُل، وعليه�ا ريٌش. أمٌر س�هل. 
صنَعْت، كيفما كاَن، جناَحيِن لنفِس�ها من ُس�وِق 
يش، حّت�ى ما عاَد ُيرى  القَص�ب، وغّطْت�ُه�ما بالرِّ

منهما شيء. ما أجمَل�ُهما، جناَح�ْي ضفدعتنا!
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الحَظ�ْت أف�راَخ العصافي�ر جّي�دًا. ل�م تُك�ْن 
تس�تطيُع الطي�راَن ف�ورًا. كاَن عليه�ا أن ُت�ج�ّرَب 
ب.  وُت�ج�ّرب، إلى أن تنجح. وهكذا بدأت التَّدرُّ
لبس�ت جناَح�يه�ا، وَصِعَدْت إلى صخ�رٍة كبيرة، 

وقفَزْت، فانغَرَسْت في الوحل.
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ال ُي�ه��ّم! ب�دأْت »نّقاقة« من جديد، م�ّرًة بعَد 
به�ا أّيام�ًا وأيام�ًا. ه�َوْت،  م�ّرة. أمَضْت ف�ي تدرُّ
ابتلَعِت الوحَل، وَبَصَق�ْت�ُه، ونّقْت ُمستاءًة، لكنّ�ها 

لم تستسلم.
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حلَّ الّصيُف محلَّ الربيع، ث�ّم انسحَب الصيُف 
أماَم الخريف، ورأْت »نّقاقة« عبَر أغصان األشجار 
الت�ي َنَقَصْت أوراُق�ه�ا كثيرًا، الطُّي�وَر ال�ُمهاجرَة 
تّت�ِجُه نحَو الجنوب حيُث ُت�مضي الشتاء. كانْت 
عاليًة جّدًا، ُه�ناَك في السماء. عاليًة جّدًا، فال ترى 
ال�ُمس�تنقَع وضفدعًة صغيرًة ُمستعّدًة ألْن ُتعط�َي 
ُكلَّ ش�يٍء ُمقاب�َل أن تنض�مَّ إليها. كان�ت الطُّيوُر 

عاليًة جّدًا، عاليًة جدًا.
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إل�ى  وع�ادْت  جناَح�يه�ا،  الضفدع�ُة  لبس�ت 
ب. أحيانًا كانْت تشعُر بأّن�ها تطير، بأّن�ها لم  التُّدرُّ
تُك�ْن تقُع فورًا. لم تُكْن تعل�ُم إْن كاَن ذاَك حقيقيًا 

أم أّنُه َنْسُج خياٍل ال أكثر.
تعّلم�ت الضفدع�اُت األُخَري�ات أاّل ُيِع�ْرَن�ها 
انتباه�ًا، إاّل أّن�ها ف�ي أحد األيام، نّق�ْت ُم�تفاجئًة 

ألّن »نّقاقة« لم تَقْع.
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خفَق�ْت بجناَح�ْي�ها، وارتفَع�ْت فوَق الوحل. 
خفق�ة ثاني�ة، طارْت ف�وَق ال�ِج�ْذِع ال�مكس�ور. 
خفق�ة ُأخ�رى، ارتفَعْت ف�وَق األش�جار التي بال 

أوراق. 
خفق�ة، ث��ّم خفق�ة، ث��ّم خفق�ة، ش�عَرْت بأّن 
الهواَء البارَد الذي فوَق قم�ِم األش�جار ُم�ختلٌف 

جّدًا عن هواء ال�ُمستنقع. 
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خفَضْت نظَرها إلى جوقِة النَّقيق الذي عال 
فجأًة. كانت الّضفدعاُت األُخَريات صغيراٍت 

ج�دًا، ال ُي�مكُن ُرؤَي�ُتُه�ّن تقريبًا بيَن النباتات، 
أّما هي، فكانت بعيدًة في األعلى.
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 كانت في الس�ماء. ُهناَك، بجناَح�ْي ضفدعة. 
كانت في السماء مَع الطُّيوِر ال�ُمهاجرة. 

كانت في الس�ماء... نّقت فخورًة، واّت�جَهْت 
نحَو الجنوب.
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