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َحَسن عيُد السَّ

أَْوالِدها. أَْوالَد أَْعني: َوَحَفَدِتها، أَْوَالِدها بنَْيَ ِة اْلِقصَّ هِذِه راِويَُة َجَلَسْت
بَنِنَي ِمْن — اْلَحَفَدُة تََعوََّد َوَقْد ُعُمِرها. ِمْن الثَّماِننَي ِيف — ِحينَِئٍذ — اْلَجدَُّة كانَِت
َوبَداِئَع اْلَقَصِص، ِمَن َطَراِئَف ِمنْها ِليَْستَِمُعوا النَّْوِم؛ ُقبَيَْل َحْوَلها يَْجتَِمُعوا أَْن — َوبَناٍت

َواْألَْسماِر. اْألَْخباِر ِمَن
اْلباِرَدِة. تاءِ الشِّ َلياِيل ِمْن الَّليْلُة َوكانَِت

ثَُهْم تَُحدِّ أَْن — عاَدِتِهْم َعَىل — يَْسأَلُونَها اْلَعُجوِز، ِتِهُم َجدَّ َحْوَل نَي ُمْلتَفِّ اْلَحَفَدُة َجَلَس
ِمنْها. َسماَعها أَِلُفوا الَِّتي اْلُمبَْدَعِة أَقاِصيِصها ِمْن ِبَعِجيبٍَة

َلها َفأَْرَهُفوا التَّاِليََة؛ َة اْلِقصَّ َلُهُم تَْرِوي َعَليِْهْم، َوأَْقبََلْت َرجاِئِهْم، تَْلِبيَِة إَِىل َعْت َفأَْرسَ
ُمنِْصِتنَي. آذانَُهْم

اْألَْعواِم! َوَمرَّ اْألَيَّاِم، َكرَّ َع أَْرسَ َوما الزََّمِن، َسرْيَ أَْعَجَب «ما اْلَعُجوُز: ُة اْلَجدَّ قاَلِت
أَذُْكُرها؛ — الَّليَْلَة — أَزاُل َوال عاًما، َسبِْعنَي ُمنْذُ اْلُمْعِجبََة َة اْلِقصَّ هِذِه َسِمْعُت َلَقْد

َمَضْت). َليَْلٍة (أَْقَرَب اْلبَاِرَحَة ِتَي َجدَّ ِمْن َسِمْعتُها َكأَنَّما
أُذُِني! ِيف يَِرنُّ اْلَحنُوُن اْلَعذُْب تََي َجدَّ َوَصْوُت خاِطِري، ِيف تَتََمثَُّل َحواِدثُها زاَلْت َوما

«نَِجيُب». يا ِسنَِّك، ِمثِْل ِيف أَْي: ِحينَِئٍذ، ُعُمِري ِمْن ِة اْلَعاِرشَ ِيف ُكنُْت
إِْخَوتَِك. ِمْن أَْصَغُر — «نَِجيُب» يا — أَنَْت َكما إِْخَوتِي، ِمْن أَْصَغَر َوُكنُْت

باِح. الصَّ ِيف الثَّْلِج ِمَن تَساَقَط ِبما ُمَغطَّاًة اْألَْرُض وكانِت
النُُّجوِم. الِمَعَة ماءِ، السَّ —صاِفيََة بَْرِدها ِة ِشدَّ َعَىل — كانَْت َليَْلًة َشِهْدنا الَّليُْل، جاءَ ا َفَلمَّ

اْآلَن. ِبِه نَْحتَِفي َكما ِباْلِعيِد تَْحتَِفي ُة اْألُْرسَ َوأََخذَِت

النَّاِس أَْسُعد (2)

َحَسٍن». ِعيِد «السَّ َة ِقصَّ — اْلِعيِد َليَْلُة َحلَّْت َمتَى — َعَليْنا تَُقصَّ أَْن وََعَدتْنا َقْد ِتي َجدَّ َوكانَْت
ِمَن ُسْلطانًا كاَن َحَسنًا» ِعيَد «السَّ أَنَّ تَُظنُّوَن «َلَعلَُّكْم قاَلْت: وَْعَدها ذَكَّْرناها ا َفَلمَّ

اْألَُمراءِ. ِمَن أَِمريًا أَْو الِطنِي، السَّ
َواْلَجاُه. اْلِغنَى َحيُْث إِالَّ تُوَجُد َال عاَدَة السَّ أَنَّ يَْحَسبُوَن النَّاِس ِمَن َكِثريًا ِألَنَّ اْلُعذُْر؛ َلُكُم
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واِب، الصَّ َعِن بَِعيُدوَن الظَّنِّ هذَا ِمثَْل يَُظنُّوَن َمْن أَنَّ — ِتِه ِقصَّ َسماِع بَْعَد — َستَتَبَيَّنُوَن
ماءِ: السَّ َعِن اْألَْرِض بُْعَد

هُؤالءِ. ِمْن واِحًدا يَُكْن َلْم ، َكالَّ َوِزيًرا. َوال أَِمريًا، َوال ُسْلطانًا َحَسٌن» ِعيُد «السَّ يَُكِن َلْم
النَّاِس. أَْسَعِد ِمْن — هذا َمَع — عاَش َولِكنَُّه اْلُفَقراءِ. أَْفَقِر ِمْن ِه َعْرصِ ِيف كاَن َلَعلَُّه بَْل

أَْن َعْن اْإلِنْساُن َعَجَز «إِذا داِئًما: ِلنَْفِسِه يَُقوُل كاَن ِحنَي َحَسٌن» ِعيُد «السَّ َصَدَق َلَقْد
أَْن ِمْن أَْكثََر ذِلَك يَُكلَِّفُه َلْن النَّاِس. َف أَْرشَ يَُكوَن أَْن َعْن يَْعِجَز َفَلْن النَّاِس، أَْغنَى يَُكوَن

النَّْفِس.» َوَكَرِم ْدِق والصِّ جاَعِة ِبالشَّ يَتََحىلَّ

اْلَفِقرِي ِعيُد (3)

َصِغرٍي، ُكوٍخ ِيف يَِعيُش َفِقريًا، ًحا َفالَّ كاَن َحَسنًا» ِعيَد «السَّ إِنَّ َلُكْم: ُقْلُت إِذا تَْدَهُشوَن َلَعلَُّكْم
ِباْألَْشجاِر. َمْملُوءٍَة َكِثيَفٍة، غابٍَة ِمْن َمْقَربٍَة َعَىل اْلَحشاِئِش، بَْعُض ِبِه تُِحيُط

اْلُكوِخ ِىف َوَليَْس ِة اْألُْرسَ َعَىل اْلِعيُد أَْقبََل ثُمَّ َشْهَريِْن، اْلَعَمِل َعِن اْلَمَرُض أَْقَعَدُه َوَقْد
َوْحَدُه. اْلياِبِس اْلُخبِْز اْلياِبِس: اْلُخبِْز ِمَن أَْكثَُر

بَُعَد َفَقْد الطَّعاِم، أَْلواِن ِمْن إَِليْها َوما َواْلِقْشَدُة َواللَّبَُن َواللَّْحُم َواْلَفَطاِئُر اْلَحْلَوى ا أَمَّ
َفنَِسيَتُْه. ِبِه، ِة اْألُْرسَ َعْهُد

اْألَْطِعَمِة ِمَن َوَطاَب َلذَّ ِبما تَْزَخُر َوَمَواِئُدُهْم ِباْلِعيِد، يَْحتَِفلُوَن اْألَْغِنياءُ كاَن ِحنِي َعَىل
الَهِنيَِّة. اِئَغِة السَّ بَِة واْألَْرشِ ِهيَِّة، الشَّ

َمنَاًال. َِة اْلَخريِّ الطَّيِّبَِة ِة اْألُْرسَ هِذِه نُُفوِس ِمْن يَناال َلْم واْلَفاَقَة اْلبُْؤَس أَنَّ َعَىل
َوَلْم ِبِه، واْإليماَن ِباهللِ الثَِّقَة يَْفِقَدا َلْم صاِبَريِْن، اْلَمِريضاِن َوَزْوُجُه ِة اْألُْرسَ َربُّ َلِبَث

َسِبيًال. َقْلبَيِْهما إَِىل ْكَوى الشَّ تَْعِرِف َوَلْم َرْحَمِتِه، ِمْن يَيْأََسا
َفأَْصبَُحوا واْلُهَزاُل؛ ْعُف الضَّ ِبِهُم واْشتَدَّ اْلُجوُع، ِبِهُم َح بَرَّ أَْربََعًة، أَْطفاًال يَُعوالِن كانا
َقِديٍم ُصنُْدوٍق َعَىل بَْعٍض، إَِىل بَْعُضُهْم ُمتالِصِقنَي: َفَجَلُسوا اْلَحَرَكَة. يَْستَِطيُعوَن يَكاُدوَن ال
نَهاًرا، ِلُجلُوِسِهْم َمْقَعًدا اتََّخذُوها اْلَحِصرِي، ِمَن َخِشنٍَة ِقْطَعٍة ِجواِر إَِىل اْلبَاِيل، اْلَخَشِب ِمَن

َليًْال. ِلنَْوِمِهْم وِفَراًشا
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أَْن بَْعَد ، َدْمَعتنَْيِ َعيْنَيْها ِمْن تَذِْرَف أَْن — اْلِعيِد َليَْلِة ِيف — اْلَحطَّاِب اْمَرأَُة تَتَماَلِك َلْم
واْلَفاَقِة. اْلَعَوِز ِمَن أَْوالِدها َوحاُل حالُها إَِليِْه َوَصَلْت ِفيما تََفكَُّرها أَطاَلْت

أَْطفالُها إَِليْها يَْفُطَن أَْن َوَخِشيَْت ْعِف، ِللضَّ اْسِتْسالِمها َعَىل نَِدَمْت ما عاَن ُرسْ لِكنَّها
َسيِّئًا. َمثًَال َلُهْم َفتَُكوَن غاُر، الصِّ

وا َهلُمُّ اِبُروَن، الصَّ اْألَْطفاُل أَيُّها وا «َهلُمُّ قاِئَلًة: واْلتََفتَْت اْلَحاِل، ِىف َدْمَعتَيْها َكْفَكَفْت
َدْعَوَة يَُردُّ ال َفِإنَُّه اِئَقَة؛ الضَّ هِذِه َج َويَُفرِّ اْلبَالءَ، هذَا َعنَّا يَكِشَف أَْن َداِعنَي ِهللا إَِىل نَبْتَِهْل

َدَعاُه.» إِذا اِعي الدَّ
التَّاِعَسِة. اْلَفِقريَِة ِة اْألُْرسَ ِلهِذِه اْلعاِبَسُة، ْهَرُة السَّ َوبََدأَِت باِرًدا، ُمْظِلًما اْلَمساءُ َوجاءَ

يَنَْسْوَن — يَناُموَن إِذْ — َفِإنَُّهْم الَّليُْل؛ يُْدِرَكُهُم أَْن َقبَْل َرَقُدوا َُّهْم أَن َلْو َلُهْم َخرْيًا كاَن
آالَمُهْم.

ِباْلَحِديِث َليَْلُه َويَْقَطُعوا َهِر، ِبالسَّ اْلِعيَد يَْستَْقِبلُوا أَْن إِالَّ أَبَْوا اْألَْخياَر اْلُفَقراءَ هُؤالءِ لِكنَّ
َمِر. َوالسَّ
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َواْلَربَكاِت.» ِباْلَخرْيِ اْلِعيَد َعَليُْكُم هللاُ «أَعاَد َلُهْم: قاَل بَيْتِِه إَِىل أَبُوُهْم َرَجَع ا َوَلمَّ
َفرحنَي. ِبَعْوَدِتِه ُمبْتَِهِجنَي شاِكِريَن، تَِحيَّتُه َعَليِْه وا َفَردُّ

َجَرِة الشَّ ِجذُْع (4)

اْلِعيِد ُمتَُع تَنُْقُصُكْم كانَْت «إِذَا َوقاَل: َوَفأَْسُه، ِمْلَطَسُه اْلُكوِخ باِب َخْلَف اْألَُب َوَضَع ثُمَّ
َعَليُْكْم بِه هللاُ َمنَّ َوِبما َواِلَديُْكْم، ِبَحياِة وِر ُ َوالرسُّ ِلْلبَْهَجِة َمجاٌل أَماَمُكْم يَزاُل َفال َوَحْلَواُؤُه،

باٍل. َوُهُدوءِ وََعاِفيٍَة ٍة ِصحَّ ِمْن
َلنا َ َوَهيَّأ ِبِه، َعَليْنا هللا َمنَّ َوقْد َوْحَدُه. ْفءُ الدِّ إِالَّ اْلباِرَدة الَّليَْلِة هِذِه ِيف يَنُْقُصنا َليَْس

أَْسبَابَُه.
ِلبَيْتِنا.» اْلُمجاِوَرِة َجَرِة الشَّ هِذِه اْلَمِلِك»: «بَلُّوِط ِجذَْع َفْلنُْحِرضْ

بَلُّوط؟» َشاْه يها: نَُسمِّ الَِّتي َة اْلَجافَّ «اْلَكْستَنا» َشَجَرَة «أَتَْعِني أَْوالُدُه: َفقاَل
باِسًما: َلُهْم َفقاَل

ِبها. االِنِْتفاِع ِيف نَُفكَِّر أَْن ُدوَن َسنَواٍت أَْربَِع ِمْن أَْكثََر بَِقيَْت َوَقْد َغرْيَها. أَْعِني «َلْسُت
ْفءَ. الدِّ َلُكُم ِألَُهيِّئَ ِجذَْعها َفَقَطْعُت اْليَْوَم؛ ذََكْرتُها ثُمَّ

َوِمْلَطِيس. َفأِْيس ِفيِه أُْعِمُل َوأَنا َوثَِقِلِه، اْلِجذِْع هذا َصالبَِة ِمْن َعِجبُْت أَنَِّني أَْكتُُم َوال
وِر. ُ َوالرسُّ النِّْعَمِة أَْسبَاِب ِمْن َلنا َ يَرسَّ ما َعَىل هللاَ َفْلنَْحَمِد

اْلبََلِد أَِمرِي ِعنَْد ما ِمثُْل ْفءِ الدِّ َوساِئِل ِمْن الَّليَْلَة َلَديْنا أَْصبََح َقْد — َفْقِرنا َعَىل — نَْحُن
ِه. َقْرصِ ِيف

ِباْلِجذِْع. َوِجيئُوا — أَْوالِدي يا — اِذَْهبُوا
َمًعا.» وُه تُْحِرضُ أَْن — اْألَْربََعَة أَنْتُُم — إِْمكاِنُكْم ِيف

اْلَكِبريَ. اْلِجذَْع يَْحِملُوَن َعاُدوا ثُمَّ اْلُكوِخ، ِمَن — ُهْم َوأُمُّ ُهْم — َوَخَرُجوا اْألَْوالُد، َفِرَح

اْلُكوَخ. بََلُغوا َحتَّى َحْملُُه، اْألَبْناءَ َفأَتَْعَب أَبُوُهْم؛ َوَصَف َكما الثَِّقِل َشِديَد اْلِجذُْع كاَن
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َحَسن عيُد السَّ

اْلَمْوِقِد ِيف (5)

نَْدِري ال َخِفيٍّا، َشيْئًا اْلِجذِْع ِيف أَنَّ إَِليْنا «يَُخيَُّل ِألَِبيِهْم: قالُوا َحتَّى اْلِجذَْع َوَضُعوا إِْن َوَما
َمْسُحوًرا.» اْلِجذُْع هذا َليَُكونَنَّ َظنُّنا َصحَّ َلِنئْ َحِقيَقتَُه.

هذا ِمثِْل إَِىل تَْسَهُروا أَْن تَتََعوَُّدوا َلْم أَنْتُْم أَْوالِدي. يا تَْحلُُموَن، «أَنْتُْم َواِلُدُهْم: َلُهْم َفقاَل
َ أ ِلنَتََدفَّ النَّاِر ِيف اْلِجذَْع هذا نََضْع تََعاَلْوا ِلْألَْوهاِم. تَْستَْسِلُموا ال الَّليِْل. ِمَن ِر اْلُمتَأَخِّ اْلَوْقِت

َعَليِْه.»

َشِديًدا َعنَاءً تََكبََّدا أَْن بَْعَد اْلَمْوِقِد، ِيف الثَِّقيِل اْلِجذِْع َوْضِع َعَىل اْلِبْكُر وابْنُُه اْلَواِلُد تَعاَوَن
اْلِجذِْع إَِىل َفأَْدناها ُموَقَدًة، َقبُْل ِمْن كانَْت الَِّتي اْألَْخشاِب ُحَزَم اْلَحطَّاُب َجَمَع ثُمَّ َحْمِلِه؛ ِيف

ِلتُْشِعَلُه.
َحْوَل اْلَخَشِب، َمقاِعِد َعَىل — َصْمٍت ِيف — ِللتَّْفِكرِي ُمْستَْسِلَمًة ُكلُّها ُة اْألُْرسَ َجَلَسِت ثُمَّ

ُق. يَْحَرتِ َوُهَو َجَرِة الشَّ ِجذِْع ِبُرْؤيَِة نُُفوَسُهْم ِليَبَْهُجوا اْلَمْوِقِد،
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َحَسن عيُد السَّ

اْلِجذِْع ُسكَّاُن (6)

أَيْبََستُْه ًدا، ُمَعقَّ ِجذًْعا كاَن «اْلَكْستَنَا». ِمَن َشَجَرٍة أَْصَل — أَبُوُهْم قاَل َكما — اْلِجذُْع كاَن
النَّاُر كانَِت الثُُّقوُب. ِفيِه َوَكثَُرْت َق تََشقَّ أَْن يَْلبَْث َفَلْم ِننَي؛ َوالسِّ اْألَيَّاِم َمرِّ َعَىل ْمِس الشَّ َحَراَرُة

بَِطيئًَة. اْلِجذِْع ِيف ي تَْرسِ
اْألَْسماِر. َعجاِئِب ِمْن ُطُفوَلِتِه ِيف وَعاُه ا ِممَّ َعَليِْهْم يَُقصُّ أَبْناِئِه َعَىل ِة اْألُْرسَ َربُّ أَْقبََل

َحَلقاٍت. َحَلقاٍت اْلَمْوِقِد ِمَن يَتََصاَعُد َخاُن الدُّ كاَن
َوتَُهزُّ تَِطنُّ َوِهَي ُمْرتاَعٌة، خاِئَفٌة نَْحَلٌة اْلِجذِْع ثُُقوِب أََحِد ِمْن َفْجأًَة بََرَزْت ما َعاَن ُرسْ

. اَفنْيِ فَّ الشَّ َجناَحيْها
ِمَن تَنَْدِفُع ثاِنيًَة نَْحَلًة َرأَْوا ِحنَي َواْلَفَزِع الرُّْعِب ِمَن ِة اْألُْرسَ َعَىل اْستَْوَىل ا َعمَّ تَْسأَلُوا ال

النَّْحِل). ِمَن (َجماَعٌة ثَْوٌل ِمنْها تَأَلََّف َحتَّى َوهَكذا، َفَراِبَعٌة، ثالثٌَة، تَتْبَُعها الثَّْقِب،
إَِليْها. يَْقِصُد ِوْجَهًة َلُه يَْعِرُف ال حاِئًرا، اْلُكوِخ أَْرَجاءِ ِيف يَِطريُ الثَّْوُل انَْطَلَق

النَّْحَلِة َحِديُث (7)
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َحَسن عيُد السَّ

اْلَحَطِب. ِمَن ُكوَمٍة ِة ِقمَّ َعَىل النَّْحِل َمِلَكُة اْستََقرَّْت
ِمْن َلُكْم «يَا َشِديٍد: َغَضٍب ِيف ِة ِلْألُْرسَ وتَُقوُل ِبِرْجَليْها، (تُِحدُّها) إِبَْرتَها تَْشَحذُ َظلَّْت

َمْسَكنَنا؟ تُْحِرُقوَن ِلماذَا اْلُقلُوِب! ُقَساِة
َحتَّى تَاءِ، الشِّ ُطوَل ِبُهُدوءٍ ِفيِه ِلنَْرُقَد اْلِجذِْع، هذا ثَْقَب — َوإِْخَواِني أَنا — اْخَرتُْت َلَقِد

النَّاِفَعَة. أَْعماَلنا ِفيِه َفنَْستَأِْنَف الرَِّبيُع يَِجيءَ
نَذَْهُب أَيَْن تَُرى: َجْمِعنا؟ َوتَْشِتيِت اْآلِمِن َمْسَكِننا ِمْن َوَطْرِدنا إِْزعاِجنا، ِمْن أََفْدتُْم ماذا

أَْجَساُدنا؟» ِفيِه تَْضُعُف الَِّذي تَاءِ الشِّ بَْرَد نَْحتَِمُل َكيَْف َمآلُنا؟ يَُكوُن وَكيَْف
ِبأََحٍد نُِريُد َفما تَتَأَلَِّمي؛ َوال — الطَّيِّبَُة النَّْحَلُة أَيَّتُها — تَْحَزنِي «ال قاِئَلًة: اْألُمُّ َفباَدَرِت

ُسوءًا.
. ِمنُْكنَّ واِحَدًة أَْزَعْجنا ما هذا َعَرْفنا َلْو اْلِجذِْع. هذا ِيف َساِكناٌت أَنَُّكنَّ نَْجَهُل ُكنَّا

اْلَقاِرِس تَاءِ الشِّ ِلَربِْد تَتََعرَّْضَن َوَلْن َمأًْوى، ِبَغرْيِ َطِويًال تَبَْقنْيَ َلْن أَنَُّكنَّ ِثَقٍة َعَىل ُكنَّ
َوَزْمَهِريِرِه.

َحارٍّا َمكانًا ِفيِه َواْخَرتَْن ُمْطَمِئنَّاٍت، آِمناٍت َعِة َوالسَّ الرُّْحب َعَىل ِفيِه أَِقْمَن بَيْتَنَا. َهاُكنَّ
. ِلراَحِتُكنَّ ُمَواِفًقا

َما إِالَّ تََريَْن َلْن النَّْحُل. أَيَّتُها ، تَعاَلنْيَ أَبًَدا. تُفاِرْقنَنا َفال ِعنَْدنا تُِقْمَن أَْن َليُْسِعُدِني إِنِّي
. َعَليُْكنَّ والنَّْوِم الرَّاَحِة َصَفاءَ أََحٌد َر يَُكدِّ َلْن . ُكنَّ يَُرسُّ

يا ْهِد، الشُّ ِمَن َجَمْعتُنَّ ا ِممَّ َشيْئًا يَْجِنَي) (َلْن يَْشتَاَر َلْن ، َكالَّ . َخِليَّتَُكنَّ أََحٌد يََمسَّ َلْن
أَنِْت تَُواِفُقِك تََريْنَها َفَهْل اْلَمْوِقِد؛ يَِمنِي َعَىل اْلُكوخ، حاِئِط ِيف أَماَمِك ثُْغَرًة َهاِك النَّْحِل. أَِمريََة

َوَرِفيَقاتُِك؟»

أََرى َما َعَىل — أَنْتُْم الطَّيِّبَُة. اْلَمْرأَُة أَيَّتُها َلِك، «ُشْكًرا َفقاَلْت: ِبأََدِبها النَّْحِل أَِمريَُة أُْعِجبَْت
اْلبَيِْت هذا َسماءِ تَْحَت َجِميًعا َسنَِعيُش وابْتِهاٍج. وٍر ِبُرسُ يَاَفَة الضِّ أَْقبَُل أَنا ِللتَّْكِريِم. أَْهٌل —

ِفيِه.» عاَدُة السَّ تَُفوتَنا َلْن اْلَجِميِل. اْلواِدِع

واْختََفنْيَ النَّْحِل) (َجماَعُة الثَّْوُل تَِبَعها ثُمَّ اْلَمْوِقِد، ِمَن اْلَقِريبَِة الثَّْغَرِة إَِىل النَّْحِل َمِلَكُة َطاَرْت
اْلَخِليَِّة. ِيف َجِميًعا
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الطَّاِئِر َحِديُث (8)

آَخَر. ثَْقٍب ِمْن َصِغرٍي،َخَرَج طاِئٍر ِمْن أََلٍم َخُة َرصْ — َفْجأًَة — ِمنُْه فانْبََعثَْت اْلِجذُْع اْلتََهَب
، ُكْرِيسٍّ َمْسنَِد َعَىل اْستََقرَّ ثُمَّ َعٍة، ِبُرسْ اْألَْزَرَقنْيِ ِبَجناَحيِْه يَُرْفِرُف ِغريُ الصَّ الطَّاِئُر َظلَّ
تَُخرِّباِن إِذْ َعَيلَّ، َقَسْوتُما َما «َشدَّ اْلَغَضِب: َرنَُّة ِفيِه عاٍل، ِبَصْوٍت َوَزْوِجِه ِلْلَحطَّاِب َوقاَل

َوتُْحِرقاِنِه. بَيْتِي
َفْصُل يَنْتَِهي َريْثَما ناِئًما أََظلَّ أَْن آُمُل ُكنُْت ُمْطَمِئنٍّا. اْلِجذِْع هذا ِمْن ثَْقٍب ِيف َراِقًدا ُكنُْت

اْألَْزهاُر. َوتَْستَيِْقُظ اللَِّطيَفُة، الرَِّبيِع نََسماُت َوتَُهبُّ اْلَربِْد،
بنَْيَ ِلْلَهالِك َوتَُعرِّضاِني تُْزِعجاِني، أَْن إِالَّ َفأَبَيْتُما َّ؛ إَِيل قاَدُكما َحظِّي ُسوءَ لِكنَّ

الثُّلُوِج.» َوتَْحَت اْلَعواِصِف

ُقْرِب ِيف َستَِجُد الظَِّريُف. الطَّاِئُر أَيُّها تَُموَت، َلْن . «َكالَّ اْلَحطَّاِب: َزْوَجُة قاَلْت ُهنا
َفْصُل الرَِّبيُع: جاءَ َوَمتَى َماِئَدِتنا. ُفتاُت َويَُغذِّيَك ُحبُّنا، يَْغُمُرَك حيُْث َومأْواَك، ِدْفئََك َمْوِقِدنا
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اْلَحشاِئِش ِمَن اْألَْوراِق، بنَْيَ ِألَْفراِخَك، ا ُعشٍّ — ِشئَْت إِْن — بَنَيَْت ، اْلَجوُّ واْعتََدَل اْألَْزهاِر،
ِغريَِة.» الصَّ

(ُدوالِب واِن الصِّ َعَىل واْستََقرَّ طاَر ثُمَّ أَْكَرَمِك!» ما َلِك، «ُشْكًرا َوقاَل: اْألَْزَرُق الطَّاِئُر َفِرَح
اْلُمَحطَِّم. اْلَقِديِم الثِّياِب)

ْفِدِع الضِّ َحِديُث (9)

اْلَمْوِقِد. َمِة ُمَقدَّ َعَىل ْفِدُع الضِّ َجَلَسِت َغيًْظا. ُمنْتَِفَخٌة َغْضبَى، ِضْفِدٌع ثاِلٍث ثَْقٍب ِمْن َخَرَجْت
ِلسانُها َوتََدىلَّ َفُمها، انَْفتََح . ُمْجتَِمَعتنَْيِ اْليََديِْن َقبَْضتَِي ِمْن أَْكَربَ ْفِدِع الضِّ َحْجُم كاَن

(واِسَعتاِن). نَْجالواِن َصْفراواِن َعيْناِن َرأِْسها ِمْن بََرَزْت ِمنُْه. الطَِّويُل

«تَبٍّا كالرَّْعِد: ِبَصْوٍت تَُقوُل َوِهَي إَِليْها، واْستََمُعوا َرأَْوها، ِحنَي َمْدُهوِشنَي اْألَْطفاُل تَراَجَع
ِمائَتَي ِفيِه ِعْشُت أَْن بَْعَد َمْسَكِني، َوإِْحراِق بَيْتِي تَْخِريِب َعَىل تَْجُرءُوَن َكيَْف ُقَساٍة! ِمْن َلُكْم

أََحٍد؟» إَِىل ِخالَلها أُِسئْ َلْم كاِمَلًة، عاٍم

ْفِدُع الضِّ أَيَّتُها َخْوِفِك)، ِمْن (َسكِِّني َرْوِعِك ِمْن ِئي «َهدِّ قاِئًال: جاُع الشُّ اْلَحطَّاُب َعَليْها أَْقبََل
ِبَغرْيِِك. َوَال ِبِك اْألَذَى إِْلحاِق ِيف — َلْحَظًة — نَُفكِّْر َلْم أَنَّنا أَيِْقِني اْلَكِريَمُة.

َسَكنًا — ِشئِْت إِْن — اِتَّخِذيِه اْلَمْوِقِد. تَْحَت َعِميًقا ُجْحًرا هاِك َسَكٍن. ِبَغرْيِ تَبَْقْي َلْن
َلِك. َهاِدئًا

ِمَن يَُغذِّيِك َما — يَْوٍم ُكلَّ — َسنُْعِطيِك َوِدْفءٍ. َقَراٍر ِمْن يَْكِفيِك ما ِفيِه َستَِجِديَن
تَْشتَِهنَي.» ما ُكلَّ َلِك ْمنَا َلَقدَّ حاًال أَْحَسَن ُكنَّا َلْو اْلَمْسلُوَقِة. َواْلُخَرضِ اْلَكْستَنَا،

أَْخيَاًرا اْلَعاَلِم ِيف أَنَّ َعَىل َدِليٌل أَنَْت َلَك. ُشْكًرا َكِريٍم! ِمْن َلَك «يا َوقاَلْت: الضْفِدُع فِرَحِت
َضيَْفَك.» أَُكوَن أَْن َليُْسِعُدِني إِنَّي فاءَ. ُرشَ

اْلُجْحَر. َدَخَلِت َحتَّى ُمتَباِطئًَة ْفِدُع الضِّ َقَفَزِت ثُمَّ
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اْلَحطَّاِب َحِديُث (10)

ُضيُوَفُهْم. اْستَأْذَنُوا أَِن بَْعَد َوأَْوالُدُهما، َوَزْوُجُه اْلَحطَّاُب َخَرَج َقِليٍل، بَْعَد
َليَْلِتِهْم. ِيف اْلَعَجِب ِمَن َرأَْوُه ا َعمَّ — تَْجَواِلِهْم أَثْناءِ ِيف — ثُوَن يَتََحدَّ اِنَْطَلُقوا

أَْن — ماِلِه ِقلَِّة َعَىل — يَْستَِطيُع اْإلنْساَن أَنَّ تََرْوَن أُوالءِ أَنْتُْم «َها ِألَبْناِئِه: اْلواِلُد قاَل
ِلَمْن اْلَمْعُروَف َم يَُقدِّ أَْن َعَىل — اْلَفْقُر ِبِه يَبْلُْغ َمْهَما — قاِدٌر أَنَُّه تََرْوَن َكما َسِعيًدا. يَِعيَش

حاًال. َوأَتَْعُس ُقوًَّة ِمنُْه أَْضَعُف ُهَو
يَْكُمَل َلْن إِْسعاَدُه. تَْستَِطيُعوَن َمْن إِْسعاِد ِيف ُدوا تََرتَدَّ َفال ، اْلَحقَّ عاَدَة السَّ أََرْدتُُم إِذا

اْلَعَمِل.» َوُحْسِن النِّيَِّة ُحْسِن بنَْيَ َجَمَع إِذَا إِالَّ اْإلنَْساُن

اْلَجِديُد اْلَقْرصُ (11)

ِبما واْطِمئْنَانًا، َوثَِقًة َوإِينَاًسا، َفَرًحا نُُفوُسُهْم اْمتََألَْت َوَقِد ُكوِخِهْم، إَِىل َطِريِقِهْم ِيف َمَشْوا
النُُّجوُم ِفيها انْتَثََرْت الَِّتي الزَّْرقاءِ، اْلُقبَِّة ِتْلَك ماءِ: السَّ تَْحَت فاِتنٍَة، َمناِظَر ِمْن ِبِه نَِعُموا

اْلبَِديَعُة.
ياِبٍس، ُخبٍْز ِمْن َداِرِهْم، ِيف وُه أََعدُّ ما ِليَأُْكلُوا ُعوا َفأَْرسَ ِبِهْم، اْشتَدَّ َقِد اْلُجوُع كاَن

َقِليٍل. َوَحَساءٍ
إَِليِْهْم ُخيَِّل بَِعيٍد، ِمْن — َفْجأًَة — ِألَْعيُنِِهْم يَْظَهُر نُوًرا َرأَْوا إِذْ َدِهُشوا َما َشدَّ َولِكنَُّهْم

أَْعيُنَُهْم. ُقوا يَُصدِّ َلْم لِكنَُّهْم َداِرِهْم. ِمْن يَنْبَِعُث َُّه أَن
فاِخًرا، ا َقْرصً اْلُكوِخ َمَكاَن َرأَْوا ِبِمثِْلها: َلُهْم َعْهَد ال أَْضواءً َرأَْوا اْلبَيِْت ِمَن اْقَرتَبُوا ا َوَلمَّ

اْلَحطَّاُب». َحَسٌن ِعيُد «السَّ َعَليِْه: َمْكتُوبًا
َقْرصَ َفَدَخلُوا الطَِّريَق َضلُّوا أَنَُّهْم — اْلَمْكتُوُب اللَّْوُح هذَا َلْوَال — يَْحَسبُوَن كاُدوا
ِفيِه َوَليَْس والرَّوَْعِة، اْلَفَخاَمِة هِذِه ِمثِْل َعَىل َليَْس أَِمريِِهْم َقْرصَ أَنَّ َدْهَشِتِهْم ِمْن َوزاَد اْألَِمرِي.

اْلبَِديِع. اْألَثاِث هذا ِمثُْل
ِمَن ِكْسَوٌة َلها َكَراِيسُّ جاِنِبها َوإَِىل واْألَْطبَاِق، َحاِف ِبالصِّ حاِفَلًة َكِبريًَة َماِئَدًة َرأَْوا
اْألَْزَهاِر ِبأَْجَمِل اْلماِئَدُة ِت َغصَّ َوَقْد ِبالذََّهِب، ُمَزْرَكَشٌة اْألَْحَمِر، َقِطيَفٌة) ِفيِه (النَِّسيِج اْلُمْخَمِل

واْلُوُروِد.
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اْلماِئَدُة: َحَوتُْه ما بَْعَض َوإَِليْكْم
ِهيُّ الشَّ ُقتاُرها يَتَطايَُر َواءِ الشِّ ِمَن َلذاِئذُ جاِنِبِه إَِىل ْمِن. ِبالسَّ َمْقِيلٌّ َكِبريٌ ُروِميُّ ِديٌك هذا

الَّلِذيذَُة). (َراِئَحتُها
الذََّهِب ُصْفَرِة ِمثِْل ِىف النَّْحِل)، (َعَسِل ْهِد الشُّ َشْمِع ِمْن ُكوَمٌة ِمنُْه َقِليَلٍة َمَساَفٍة َعَىل

اْلَخاِلِص.
وَِعنٍَب. َوبُْرتُقاٍل ثَْرى َوُكمَّ اٍح تُفَّ ِمْن: اْلَفَواِكِه، أَْصنَاِف َجِميُع اْليََساِر إَِىل

َمْعُروِفِهْم َعَىل ُمكاَفأَِتِهْم إَِىل َقَصُدوا إِنَّما ْفِدَع والضِّ والنَّْحَلَة الطَّاِئَر أَنَّ أَْدَرُكوا ُهنا
ارََّة. السَّ اْلُمفاَجأََة هِذِه َلُهْم وا َفأََعدُّ

نَْجِزيَُكْم أَْن أََرْدنا وحاِرساتُها. َجَرِة الشَّ ِجنِّيَّاُت «نَْحُن قاِئَلًة: ْفِدُع الضِّ إَِليِْهُم اْلتََفتَْت
أََرْدنا.» ما ِلتَْحِقيِق اْلِعيِد ُفْرَصَة اِنْتََهْزنا َخرْيًا. َوَمْعُروِفُكْم َصْربُِكْم َعَىل
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(َوْجُهُه) ُمَحيَّاُه يَِفيُض اْلَوْجِه، أَْحَمَر اْلبَْطِن، َكِبريَ َصنَاًعا طاِهيًا ْفِدُع الضِّ َلِت تََحوَّ ُهنا
اْلَحْلَوى ُصنِْع ِيف ْفِدُع الضِّ تََفنَّنَِت بَيَْضاَواِن. َكِبريَتاِن ُفوَطتَاِن َصْدِرِه وََعَىل وًرا، َوُرسُ ا ِبْرشً

َلُهْم.
َرأِْسها َعَىل اْلُحْسِن، َراِئَعِة َفتاٍة ُصوَرِة ِىف ِخْدَمِتِهْم، َعَىل َساِهَرًة النَّْحِل َمِلَكُة أَْقبََلْت

ِبالذََّهِب. ُمَزْرَكٌش َحِريِريٌّ (ِستَاٌر) ِخماٌر
َعَىل ، اْألَْخَرضِ اْلُمْخَمِل ِمَن َقِصريًا َواًال ِرسْ يَْرتَِدي بَاِرٍع، ُموِسيِقيٍّ َهيْئَِة ِيف الطَّاِئُر َظَهَر
اْألَْلَحاِن. أَْطيََب َويَُغنِّي اْلُعوِد َعَىل يَْعِزُف كاَن النََّعاِم. ِبِريِش ٌة ُمَحالَّ َزْرقاءُ، َقَلنُْسَوٌة َرأِْسِه

اْلَعِظيِم. ِهُم ِبَقْرصِ تُِحيُط َغنَّاءَ، َحِديَقًة َرأَْوا بُْح، الصُّ َطَلَع ا َلمَّ
َخَزاِئِن ِيف تُوَجُد ال الَِّتي الَّآلِلِئ َوأَنَْفِس اْليََواِقيِت ِبأَثَْمِن َمْملُوءًَة َكِبريًَة ِخَزانًَة َرأَْوا

اْلُملُوِك.
كانُوا أَْن بَْعَد ِعيِد»، السَّ «اْلَحطَّاِب َلَقَب: اْلَحطَّاِب َعَىل النَّاُس أَْطَلَق اْليَْوِم، ذِلَك ُمنْذُ

اْلَفِقرِي.» اْلَحطَّاِب َلَقَب: َعَليِْه يُْطِلُقوَن

ِة اْلِقصَّ َخاِتَمُة (12)

ُقْدَرِة ِيف أَنَّ — النَُّجباءُ أَيُّها — تََرْوَن «هَكذَا قاِئَلًة: اْلتََفتَْت ِتها، ِقصَّ ِمْن ُة اْلَجدَّ انْتََهِت ا َوَلمَّ
أَبًَدا، يَِضيَع َلْن اْلَخرْيِ ِفْعَل َوأَنَّ َفْقًرا، َوأََشدُّ ِمنُْه أَْضَعُف ُهَو َمْن إَِىل يُْحِسَن أَْن إِنَْساٍن أَْفَقِر

اْلَماِل. اْلَكِثريَ اْلَغِنيَّ ُهَو َليَْس اْلَحقَّ ِعيَد السَّ َوأَنَّ
اْلَجِميِل.» َوُصنِْع اْلَخرْيِ بَعَمِل نَْفُسُه َوتَبَْهُج َواْلِربِّ، اْإلِْحَساِن إَِىل يَْرتاُح َمْن ُهَو بَْل
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