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ُين�ادي:  صوت�ًا  �َلحفاُة  السُّ س�معت 
�َلحفاة ال تقتربي! س�تعلقيَن  أّي�ُت�ه�ا السُّ

بالطِّين.
َلحفاة: َم�ن ال�ُمنادي؟ سألت السُّ

وَنني ال�ُخرطون. - أنا دودُة األرض، وُيسمُّ
َلحفاة: لِ�َم ت�ختبئيَن في الطِّين؟ سألت السُّ
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ودة: ُه�نا مس�كني، لكنّن�ي ال أجرُؤ على الظُّهور  أجابت الدُّ
�ُف جلدي، وحي�َن ي�جفُّ  تح�ت أش�ّعة الّش�مس، فإّن�ها ُت�جفِّ
�طح قلياًل كي  أم�وت، لذل�َك أبقى في الّطي�ن، وأخرُج إلى السَّ
أتخّل�َص من التُّربة التي ابتَلعُت�ها، وأس�حَب بقاي�ا النباتات إلى 

أنفاقي، وألت�ه�م�ها.
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س�ألْت نملٌة كانْت في ال�مكان: كيَف تتنّفسين؟ ولِ�َم 
تأُكليَن التُّربة؟

ودة: أتنّف�ُس عن طريِق الجل�د، لذا يجُب  أجاب�ت الدُّ
أن يبق�ى جلدي رطبًا دائم�ًا، كي يدُخَل منُه األُكس�جيُن، 
ويخ�رَج غ�اُز الكربون، وألته��ُم التُّربَة حيَن يك�وُن الجوُّ 

جاّفًا، أو إذا كاَن الّطعاُم قلياًل.
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َلحفاة: أتتكاَثريَن في التُّ�ربة أيضًا؟ سألت السُّ
�ُب بيوض�ي داخ�َل غش�اٍء  ُت�َخصَّ ودة: نع�م،  أجاب�ت ال�دُّ
ُم�خاط�ّي، وتتكّوُن حولها شرنقٌة، وبعَد أسابيَع تفقُس البيوض، 

رنقة إلى التُّربة. وتنتقُل الّديداُن الّصغيرة من الشَّ
وتابَعْت قائلًة: ال ُتكثري األس�ئلة، فال أس�تطيُع البقاَء تحَت 

أشّعة الّشمس. بعَد قليل ستغيب. انتظريني، سأُعود.
ودة،  �َلحفاُة تتأّم��ُل الطِّي�َن ال�ذي َدخَل�ْت�ُه ال�دُّ جلس�ت السُّ

بًة: وقالت ُم�َتعجِّ
أيَن اختفى باُب النَّ�فق؟! 
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لحفاة: ماذا تعرُف عن دودة األرض  م�رَّ األرنُب، فسألْتُه السُّ
يا صديقي؟!

أجاَب األرن�ب: إّن�ها دودُة األرض ال�َحلقّية أو ال�ُخرطون، 
تعي�ُش في األماك�ن التي يكثُر فيه�ا الطِّين، في أنف�اٍق تحفُرها، 

وتتغّذى على بقايا النباتات.
َلحفاة: من أيَن لَك هذه المعلومات؟! قالت السُّ

ُثني عن الكائنات ال�حّية،  أجاَب ضاحكًا: كاَن ج�ّدي ُي�حدِّ
وحفظُت عنُه كثيرًا.
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راعة، ألنَّ بقايا  وتاب�َع قائ�اًل: دودُة األرض نافعٌة للتُّرب�ة والزِّ
النبات�ات الت�ي َتس�َح�ُب�ها إلى أعم�اق التُّربة تتحّل��ُل، وُتصبُح 
سمادًا، وهي تبتلُع ما ُيعادُل وزَن�ها من التُّربة، وتعوُد 
�طح لُت�فِرَغ�ُه في ش�كِل ُح�َبيباٍت  بِه إل�ى السَّ
غنّي�ة بالم�واّد الُعضوّي�ة، وبهذا ُتس�اعُد في 

تهوية التُّربة وتسميدها. 
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�نجاُب على ُغصِن الّشجرة، يس�تمُع إلى الحديث،  كاَن السِّ
فسأَل: 

ودُة الحركَة في التُّربة الطِّينّية؟ كيَف تستطيُع الدُّ
ودُة األنف�اَق التي تعيُش فيه�ا بماّدٍة  ق�اَل األرنُب: ُتبطِّ�ُن الدُّ
ُم�خاطّية ُتفِرُزها ُغدٌد في الجلد، وهذا ما ُيساعُدها في الحركة.
ودُة، واقترَبْت،  غابت الشمُس، وهم يتحّدُثون، فخرَجت الدُّ

نجاُب، وُدوَن قصٍد داَس�ها، فقاَل ُم�تأّسفًا:  فنزَل السِّ
كِدُت أقطُعِك إلى نصَفين. 

ودُة: ال علي�ك، أس�تطيُع تجديَد نفس�ي وتكويَن  قال�ت ال�دُّ
حلق�اٍت جديدة، وحيَن ينفصُل جس�مي إلى قس�َمين ُي�مكنُني 
تجدي�ُد القس�م الذي يحت�وي ال�ّرأَس، فُأصب�ُح ُدودًة كاملًة من 

جديد.



15



16

تَعّج�َب األرن�ُب، وق�ال: غريب! ل�م 
ُي�خبْرني جّدي بهذه المعلومة.

�نجاب: هل أخبَرَك بسبب تسميتها  قاَل السِّ
ودة ال�َحلقّية؟ بالدُّ

�ها  ودُة: أال ترى جس�مي في ش�كِل حلق�اٍت أيُّ قال�ت الدُّ
نجاب؟!  السِّ

سألت النّ�ملُة: كم يبلُغ طوُلك؟ وكم تعيشين؟
ودة: ال أع�لم. قالت الدُّ

أج�اَب األرن�ب: تعي�ُش من س�نَتيِن إل�ى خمس س�نوات، 
وث�ّم��َة أنواٌع منها تعيُش أكثر، ويختلُف طوُل�ها حس�َب نوعها 

والمكان الذي تعيُش فيه. 
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ودُة، وقال�ت: س�أجمُع بع�َض الغ�ذاء،  انس�َحبت ال�دُّ
وأدخُل ُجحري الطِّين�ّي. أخش�ى أن يخرَج ثعباٌن أو 

طيٌر، فيلت�ه�م�ني.
ق�اَل األرن�ب: انتظ�ري! ل��م ُأخبْره�م بأّن�ِك 
ض للش�مس بسبِب ُقدرتِِك  تس�تطيعيَن َت�جنَُّب التَّعرُّ
غم من افتق�اِدِك الُعيوَن، وذلك  على اكتش�اف الّضوء عل�ى ال�رَّ

وء في جلدك.  عبَر خاليا حّساسة للضَّ
�ها  هتَف الجميع: يا س�الم! أحسنَت أيُّ

األرنب!
ُس�رَّ األرنُب، وشكَرُه�م، وتعاَه�ُدوا 

على اللقاء ُكلَّ حين.
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