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أعزائي القراء ،لنتعارف (عمى بعضنا):
نحن صديقان
رو دو دو (الجدي الصغير) ،ريكيكي (الدب الصغير)..
ولدينا الكثير من األصدقاء الطيبين وىم:
المبير :الكمب الصغير.
مارتان:الحمار الصغير.
جوفلو :الفيل الصغير

()1

موستاشو (أبو الشنبات) :كمب رو دو دو.
جريمبير :الثعمب الصغير.
أونوريه :الخنزير الصغير.
فيل ،نونورس ،آجالي ،جايتان ،الدببة الصغار.
لودو وغاسبار :القردان الصغيران.
الذئب الشرير :جرو جارو.
( )1الجدي (الذكر من أوالد المعز).
5

يمعببب الببذئب الر برير جببرو جببارو والثعمببب المبباكر دائمببا
معنا ألعابا رريرة وماكرة.
نح ببن نع ببيش اب ببي ارن ببا ،ونري ببد أن تص بببحوا أص ببدقاءنا،
ولتعراونا اقرؤوا ىذا الكتاب ،وتأمموا الصور..

الدبببا :زوجببا طونطببون.
العمببا ّ
طونطووون  :عببم ريكيكبي ّ ،
األخ واألخت واالبنا :ابنا طونطون .األخ واألخت.

***
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عقدذدعقدذقاذأؿيذ
َّإن ب يبو عي ب يبد األم الي ببوم ،أخ ببذ (ريكيك ببي) النق ببود م ببن حص ببالا
التواير ،لرراء باقا ورد ألمو..
وذى ببب إل ببى بائع ببا الزى ببور ،وخ ببرج م ببن ال ببدكان ببعيدا،
حببام باقببا مببن الزىببور الجميمببا ،اببي أصببيص اخبباري جميببل.
صببادف ا ببي الطريببا إلببى البيببت (ايمبببرت) الدبببدوب الصببغير،
يمعب بالكرة كرة قدم حقيقيا صغيرة.
ق ببال (ايمب ببرت) ل ببو" :إلع ببب مع ببي قم ببي " ،ك ببان (ريكيك ببي)
يرغب اي المعب قمي  ،وضع إناء الزىور جانبا ،وبدأ المعب.
وك ِ ببر ،ولح ببن الح ب لببم
بض بربا ك برة قويببا انقمببب ا نبباء ي

تتم ب ببو الزى ب ببور ،ذى ب ببب (ايمب ب ببرت) و(ريكيك ب ببي) إل ب ببى الحديق ب ببا
المجاورة ،حيث ىناك الكثيبر مبن األصبص القديمبا وبحثبا عبن
أصببيص م ببتعمل ،وجببدا أصيصببا صببغي ار جببدا ،ووضببعا باقببا
الزىور ابي داخمو.
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واصبل (ريكيكببي) طريقبو إلببى المنبزل راكضببا ،وراح ي ارقببب
ا ارر ببا جميم ببا تتب براقص ،واج ببأة وق ببع أرض ببا ،وانك ببر ا ن بباء
الجديد ،ىذه المرة ،ولم تبا وى بضع زىور ميما..
وا ببي الطريببا ،صببادف (أج ب ي) وقببص عميببو مببا حصببل
معو من مغامرات.
جب بباء الحمب ببار مب ببادا رقبتب ببو مب ببن خمفب ببو ،وا ب ببي لحظب ببا أكب ببل
الزىور..
ع ب بباد (ريكيك ب ببي) إل ب ببى البي ب ببت خ ب ببالي الوا ب بباض ،وت ب بباءل
مغموما  :ما العمل؟!
ص ببعد إل ببى غرات ببو م ببرعا ،ور ببم الزىب برة الت ببي ار ببتراىا،
أمو لييدييا ر مو ،وت عمييبا قصبيدة مبدي ،
و ارع ارحا إلى َّ
وروى ألمببو مببا حصببل معببو مببن مغببامرات ،ووعببدىا بببأن يكببون
عاق ..
األم وعانقت بح اررة ابنيا المطيو ريكيكي.
ي َّرت ّ
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أبيذ
قدم (ريكيكي) ألبيو ربطا ٍ
عنا ،ومرطبانبا
إنو عيد األبّ ،
من الع ل ،تحب الدببا الع ل كثي ار ،وألقى ريكيكي عمبى أبيبو
قصيدة مدي لطيفا:
أبي الوديع الحنون

أبي المتزن الرصين
المخمميا
أبي ذو القوائم
ّ
أبي الج يم

أبي الذي أحبو جدا
أنت الذي تعمل بجد من أجمنا
وجو از

أقدم إليك ع
ّ
أعدك بأن أكون لطيفا
مطيعا وعاق
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وأقل إزعاجا
رجاء؛ اقبل مني يا أبي العزيز...
آالف الق ب ب ب ب ببب ت الح ب ب ب ب ببارة م ب ب ب ب ببن ابن ب ب ب ب ببك العزي ب ب ب ب ببز
الصغير(..ريكيكي)
تمن ببت
ك ب لبل عم ببى طريقت ببو ،ق ب ّبدم ألبي ببو الكمم ببات الجميم بباّ ،
الحيوانات الصغيرة األخرى عيدا عيدا آلبائيا:
قال القنفذ الصغير :اقبل مني يا أبي العزيز
ابي عيدك اليوم

البزاقات الث ث والحمزون
ىذه ّ
وىذه التفاحا الرييا
أبي العزيز ،وان وخزتني قمي
أيقبمك بح اررة رغم ذلك
عمى خطمك وبين عينيك
قنفذك الذي يحبك كثي ار
 ماء القط الصغير مينو:مياو مياو
إنو العيد
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إنو عيد اآلباء لمقطط
أبي حريري الوبر
أبي إنك لي اقط
 صأصأ الفأر الصغير:جرون ..جرون

لنقضم الجبن مع الخبز
إنيا ىديا ألبي العزيز الذي أحبو
 وأيضببا ىبباىو الكمببب الصببغير (ترومبيببت) يمببدح والببدهقائ :
ىديتي لك أجمل عظما اي القريا
مع العواء البييج
أتمنى لك عيدا عيدا

ووعدي بأن أكون عاق ..

***
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ذأخوذ(ػقل)ذاألصغرذ
قال ريكيكي لب (ايل):
 ما ألطو أخوك الصغير.. -تظب ببن ذلب ببك ،لكنن ب ببي ال أ ب ببتطيع ترك ب ببو وحيب ببدا ،دقيق ب ببا

واحدة ،واألصبدقاء يمعببون ببالكرة ،وأنبا مضبطر ألن أبقبى معبو

ابي البيت.

ب ب إنببو لطيببو جببدا ،إذا رغبببت ا ببي المعببب مببع األصببدقاء،

اذىب و أبقى معو..

وعن ب ببدما خ ب ببرج (اي ب ببل) ،ب ب ببدأ الدب ب ببدوب الص ب ببغير (توت ب ببو)
واك ببر (ريكيك ببي)" :لعم ببو ن ِع ببس عم ببى ال ب برير ،ألن
بالصب براخّ ،

األطفال ينامون كثي ار ..أخذهي ووضعو ابي ريره الصغير..
لكببن (توتببو) لببم يببنم ،وعنببدما خببرج (ريكيكببي) مببن الغراببا،
وأغم ببا الب بباب خمف ببو ،قف ببز (توت ببو) عم ببى األرض ببيا .ى بباىو ا ببي
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اويا إلى ز ٍ
المطبخ ،ومن ز ٍ
اويا ،عبث بكل ريء بخرق المطبخ

وأوانيو وبالصحون والطناجر ،حتَّى الفحم.

وذىببب إلببى خ ازنببا الطعببام ،اتحيببا وأخببذ مرطبببان الع ببل،
وبممعقا خربيا واي بضع ثوان أكل كل ما ابي المرطبان..
وخرج أخي ار نحو الحديقا يبحث عن ريكيكي..
ج بباء م ببن خمف ببو ووض ببع قائمتي ببو ال ببوداوين عم ببى عيني ببو
وصرخ" :كوكو ...كي كي..؟
ق ببال(ريكيكي) لنف ببو ..." :ي ببا ل ببو م ببن طف ببل ر ببقي ،يحم ببل
ّ
توتو باكيا صارخا إلى المنزل" ،ماذا أاعبل ببو؟ مباذا لبو جعمتبو
ير م؟ أعطاه ريكيكي اررباة وألوانبا وريربا ،ووضبع لبو ورقبا...
عمى الحائط..
وراح توتب ببو ير ب ببم رجب بباال مضب ببحكين ،ويضب ببحك .قب ببال لب ببو
ريكيكي:
ب ب ىببذا جيببد جببدا ،تببابع .وأنببا ببأذىب وأحضببر لببك زجاجببا
حميب بالقرطا من دكان األلبان.
وعندما عاد (ريكيكي) رأى صديقو (ايل) الذي انتيى من
لعب الكرة..
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قببال لببو (ايببل)  :ح ببنا ،لببم يعببد (توتببو) يبكببي ..ىببل كب ّبل
ريء عمى ما يرام؟.
أج بباب (ريكيك ببي) طبع ببا ،طبع ببا ،انظ ببر إلي ببو كي ببو ير ببم
جيدا ...لديك أخ رائع...
(ات األصدقاء الباب ...يا ليا مبن لوحبا! اقبد ر بم توتبو
الجدران والطاولا والك ار ي ..والكمب).
قال (ريكيكي) :بالتأكيد لم أعد أايم األطفال الصغار..
خذ أخاك الصغير..

***
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اؾغاػلذ
ى ببذا الص ببباح ،الطق ببس ح ببار ج ببدا ،يحم ببم (ريكيك ببي) اب ببي

ريره وايما ىو يمبس ارتدى (بنطالو) بالمقموب..

وبعببد الفطببور ،أر ببمتو أمببو إلببى الببدكان لر براء كيمببو مببن

البازالء وربع كيمو من الزبدة..

راعت يدييا إلى ال ماء ،حين عاد ،اقد ارترى ربع كيمو

بازالء ،وكيمو من الزبد ،أي أنو أحضر العكس..

قالببت األم( :ريكيكببي) ..يبنببي ..إنببك يمتعببب .اذىببب إلببى
لعمببك «ب نكيببو» ..ايببو ببيتناول الغببذاء
غراتببك ،وار ببم ر ببما ّ
تقدم لو ر مك و يكون م رو ار منك.
عندناّ ..

عم ببو أن
ب ببدأ (ريكيك ببي) ير ببم ض ببفا الني ببر حي ببث يح ب ّ
بب ّ
يببذىب معببو« ...ب نكيببو» بعببد قميببل نببادى ريكيكببي أمببو وقببال:
تعالي انظري ..أظن أنيا جميما ..أليس كذلك؟!»..
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أجابببت األم :قببد تكببون جميمببا ،لكببن انظببر جيببدا أال تببرى
ريئا غريبا اي ر مك؟ ...لبم تضبع الحيوانبات اببي مكانيبا؟...
وىل ىذه رجرة كرز؟!..

اليوم أنت ال تفعل وى الحماقات...
تحم...
الجو ّ
ّ
حار اليوم ..تعال ا ّ
جمببس (ريكيكببي) تحببت صببنبور المبباء الفبباتر ...صحصب
(ريكيكي) وانتعش جيدا .إنو عيد ومبتيج اآلن..
أعب بباد ر ب ببم الموحب ببا ،ثب ببم ذىب ببب نحب ببو أمب ببو حب ببام ر ب ببمو
الجديد..
قالب ببت األم :ىب ببا ىب ببا ...ىب ببذه ر ب ببما جميمب ببا ،اآلن اعمب ببت
الصواب..
إنيا رائعبا ..ىبا ..ىبا ..ال بمكا اببي المباء ،واألرنبب اببي
عمك يجبب أن يجبد األخطباء التبي ابي الر بم
الغابا ...لت ميا ّ
األول ...ببوف نقببدم إلببى عمببك الر ببما القديمببا .وعميببو إيجبباد
الفرق بين الر متين ..وأنتم ،ىل تجدونيا؟

***
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عقدذؿقالدذباباذ
يصادف اليوم عيد مي د والد (رو دو دو) التيس الكبيبر،

ذو القرنين.

أر ب ب ببمت األم (رو دو دو) لرب ب ب براء عرب ب ب برين بيض ب ب ببا م ب ب ببن

المزرعا المجاورة لصنع الكريما...

ق ببال (رو دو دو)  :ص ببباح الخي ببر ببيدتي ،أعطين ببي م ببن
اضمك عررين بيضا طازجا لعمل الكريماَّ ،
ومد َّمتو.
وع بباد راكضب ببا ...وا ب ببي الطري ببا ،قابب ببل صب ببديقو الدبب ببدوب
(نينببورس) ،وعنببدما ألقببى عميببو التحيببا تزحمببا ،و ببقط وك ببر

البيض كّمو.

وأخب ببذ (رو دو دو) يبكب ببي ،امب بباذا ب ببيقول ألمب ببو؟ ومب بباذا

ببيقدم ألبيببو مببن الحمببوى اببي عيببده؟ وىببو اببي ىببذه الحببال يمببر

الصياد ال يد بع الغابا ،يتنزه مع ابنو الرببل ..و بألو :لمباذا
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تبكي؟ وروى (رو دو دو) قصبتو ،اقبال لبو ال ببع" :انتظبر ىنبا
و ببأعود .أع ببرف م بباذا يمزم ببك .وبع ببد قمي ببل ع بباد ال بببع ومع ببو
بيضتان كبيرتان.

ومضى رو دو دو م رو ار.
اندىرت المعزاة األم كثي ار من ضبخاما ىباتين البيضبتين،

وقالت:

 مببا ألطببو ال ببيد ال بببع ..ىيببا لنصببنع الكريمببا المذيببذة،وألن البيض ب ببا كبيب ب برة نحت ب بباج إل ب ببى ص ب ببفار واح ب ببد اق ب ببط لص ب ببنع

الكريما..

ارقببب (رو دو دو) أمببو وىببي تحضببر الكريمببا .كببم ببتكون
رييا! وبعد االنتياء ...لأل و الكريما لم تكبن جيبدة ،ولي بت

صالحا لألكل.

اح ببتف (رو دو دو) بالبيض ببا الثانيب ببا اب ببي رك ببن المنب ببزل،

وك ببان غالب ببا م ببا يمع ببب بي ببا .وذات ي ببوم ن ببييا ا ببي زاوي ببا ا ببي
مخب ببزن ِ
واكب ببرت :يب ببا
الغ ب ب ل ،ارأتيب ببا ا وزة (مب بباري ك ب بوا ك ب بوا) ّ
لمبيضا الجميما!
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وذات صبباح اغببر رو دو دو ابباه دىرببا ،وىببو يببرى ا وزة
وخمفيا (نعاما) خرجت توا من البيضبا الكبيبرة ،ابي مثبل حجبم
ا وزة( ،ماري .كوا .كوا).

***
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اؾؼوائمذاؾبقضذ
إن ببو وق ببت الظييب برة ،ع بباد (ريكيك ببي) م ببن المع ببب ،ودخ ببل
بريعا إلببى غراببا الطعببام ،إنببو جببائع جببدا ،اقتببرب مببن طاولببا
الطع ب ببام ،كان ب ببت أم ب ببو تض ب ببع الطع ب ببام عم ب ببى الطاول ب ببا ،تن ب بباول
(ريكيكي) قطعا الخبز ،غضببت األم مبن ىبذا التصبرف ،ايبي
تحب أن يتناول من الطاولا ريئا بقوائمو المت خا.
ال ّ
قالت لو :ىل قوائمك نظيفا؟

ىا ...ال لي تا نظيفتين ،إنيما وداوان .اذىبب واغ بميما
جيببدا ،ذى ببب (ريكيك ببي) ،وغ ببل يديببو ب ببرعا ب ببدون ص ببابون،
ورجع مباررة إلى الطاولا.
وعنب ببدما نظب ببرت األم إلب ببى يديب ببو ،أر ب ببمتو مب ببن جديب ببد إلب ببى
المغ ببما .انببزعج (ريكيكببي) عندئب ٍبذ مببن ىببذا األمببر ،قببائ " :لببن
أرجب ببع إلب ببى غراب ببا الطعب ببام" ،وخب ببرج مب ببن الغراب ببا ،واختبب ببأ ا ب ببي
الخ ازنببا .بببدا لببو الوقببت طببوي وىببو ا ببي الظ ب م ،وصببار يحمببم
22

ويتص ببور أص ببناف الطع ببام المذي ببذة عم ببى الطاول ببا ،والحموي ببات
الربييا التببي تحضبرىا أمببو ،ولكببن رغبم ذلببك قبرر عببدم الخببروج
م ببن الخ ازن ببا .ر ببعر ريكيك ببي بح ببزن ر ببديد .واب ببي ى ببذه المحظ ببا
انفبت ببباب الخ ازنبا ،ودخببل عميبو القببط الصبغير (مينيببت) الببذي
ببمع قرقعببا الصببحون وزادت رببييا (ريكيكببي) داخببل الخ ازن با،
وراح يتم ب بببو .وبوا ببطا قوائمببو ،وبببدأ القببط بتنظيببو نف ببو،
واببرك ج ببده ،ولعببا وببره وقوائمببو .حينئب ٍبذ خجببل (ريكيكببي) مببن
نف ببو ،إنببو أو ببخ مببن القببط الصببغير الببذي أمامببو ،قفببز مبار برة
نحببو المغ ببما ،وأخببذ الصببابون ،وبببدأ بتنظيببو نف ببو وخاصببا
قوائمببو ،حتببى أصبببحت بيضبباء جميمببا .واآلن ي ببتطيع الببذىاب
لتناول الطعام ،كانت أمو م رورة منو ،لبم يعبد ريكيكبي يقتبرف
حماقببات ،وبينمببا ىببو يجمببس إلببى الطاولببا وىببو يظيببر قوائمببو
بفرح ألمو ،إنيا بيضاء نظيفا ،مثل قوائم (مينيت) النظيفا.

***
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احلقواـاتذادلرقضةذ

(رقؽقؽيذقُصَابُذبوعؽةذصحقة)ذ
نببادت األم الدبببا ،عنببد الصببباح (ريكيكببي) قائمببا :أ ببرع يببا
جوىرتي ،وف تتأخر عبن المدر با ،الببس المعطبو ،واذىبب
ب ببرعا إلببى المدر ببا ،الطقببس بببارد جببدا ،وقببد تصبباب بالزكببام،
خذ أيضا واقيا األنو..
لكن (ريكيكبي) ال يريبد اليبوم أن يبذىب إلبى المدر با ،ببل
يريب ببد أن يتن ب بزه .قب ببال ا ب ببي نف ب ببو ا ب ببي الطريب ببا إلب ببى المدر ب ببا:
أص باب بالزكببام ،وىكببذا ببتمزمني والببدتي البقبباء اببي المنببزل،
ويمكننببي المعببب ط بوال اليببوم" .نببزع واقيببا األنببو ،وراح يمرببي
اي برك المياه ،وصل متأخ ار إلى المدر با .أراد أن ير بم مثبل
رااقببو ،لكنببو بببدأ بال ببعال ،ورببعر ببباأللم ا ببي حمقببو ،واحمببرت
تنب ب ببو المعم ب ببم ل ب ببو وأقب ب ببل نح ب ببوه" ...أنب ب بت مب ب بريض ي ب ببا
عين ب بباهّ ،
الفرصب ببا
صب ببغيري "...يجب ببب أن تعب ببود إلب ببى البيب ببت اب ببو ار .اب ببي ي
24

أوصموه إلى أمو .خمعت األم الدبا عنبو جميبع الثيباب مباربرة،
وألب ببتو ثيابببا مريحببا ،ووضببعتو اببي ال برير ،وقامببت بتغطيتببو،
وأحضببرت لببو كأ ببا مببن الربباي ال بباخن ،ووضببعت كمببادة مببن
دقيب ببا الخ ب ببردل ،ماع ب بباد ريكيكب ببي يض ب ببحك "آي ...آي ...إن ب ببو
ي ِخببز ...انزعيببو ال أريببده يببا أمببي" ..صببرخ الببدب الببذي مببا عبباد
يجد ت ميا اي مغامرتو( ،أخذ الموضوع م ا ار لم يكن ريكيكبي
يتوقعو).
واببي الم بباء وصببل الطبيببب ،احببص حنجرتببو وقببال" :لقببد
أيصيب بنزلا برٍد ٍ
قويا ،و ٍ
التياب ابي المبوزتين ،يجبب اال بتمرار

ابي الكمادات صباح م اء ،وممعقا من الدواء ث ث مرات ابي
اليوم.

م ببكين ريكيكب ببي ىب ببو ال يح ببب الكمب ببادات وال البقب بباء ا ب ببي
ال برير ...يببا لببو مببن عقبباب! ويببوم الخمببيس التببالي ،ا ببتطاع
النيبوض مببن ال برير .يببا لبو مببن حبزين! وىببو ينظبر مببن خمببو

الناا ببذة وأنف ببو ي م ببس الزج بباج نح ببو الحديق ببا وال بباحا ،وي ببرى

لجون ويمعبون ،مع صبراخيم وىبم مبتيجبون اببي
أصدقاءه يتز ّ
المعب.
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قببال ا ببي نف ببو" :لببن أك ببل بعببد اليببوم ،بعببد بضببعا أيببام،
ذىببب (ريكيكببي) إلببى المدر ببا ربباحب المببون لكنببو ببعيد ،كببم
ن ببعد نح ببن عن ببدما ن ببذىب إلببى المدر ببا .نفع ببل أر ببياء جميم ببا
ومفيببدة ا ببي الصببو ،ومنببذ ذلببك الحببين بفببرٍح صببار يببذىب إلببى
المدر ا كل صباح.

***
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(روذدوذدوذقدخنذاؾغؾقون)ذ
يممببك األب ذو الق برنين ،غميونببا جمببي  .كببل م بباء ،بعببد
العربباء ،يقببوم بممئببو بببالتب  ،ويق ب أر الجريببدة وىببو يببدخن( .ينظببر
رو دو دو إل ب ببى ال ب ببدخان األزرق الجمي ب ببل وى ب ببو يتص ب بباعد اب ب ببي
اليواء خفيفا( ،ي ارقبب (رو دو دو) عبن كثبب مبا يحصبل ،وىبو
يرغ ببب أن يج ب ّبرب ى ببذا الر ببيء) .ذات م بباء ،خ ببرج األب م ببن
المنزل .وترك غميونو اوق الطاولا..
اقت ببرب (رو دو دو) عم ببى رؤوس أص ببابعو أخ ببذ الغمي ببون.
ولح ن الح كان يوجد قميل من التبب ابي قعبر الغميبون ،أخبذ
عببود ثقبباب وأرببعمو ،وخببرج إلببى الرببارع ،ومب َّبر بأصببدقائو ،ولببم
يم ب ِ
با التحي ببا عم ببييم ...وى ببو ي ببدخن بك ببل اخ ببر وكبري بباء .وبع ببد
لحظات ،أصابو الربحوب واخض ّبر وجيبو ..وأصبيب بالبدوار..
رعر بالغثيان ...قوائمو ترتجو ...كل ريء يدور حولو .وقع
أرضا ،وقال ألصدقائو...
29

ب أرجوكم ..أرجوكم ...ا تدعوا أمي المعزاة الكبيرة...
أرب ببفا أصب ببدقاؤه عميب ببو .وحممب ببوه ..أحب ببدىم مب ببن القب ببدمين
واآلخببر مببن الببذراعين ...وذىب بوا بببو إلببى المنببزل ،وا ببي المنببزل
حضرت األم المعزاة لو كأ ا من الراي ال اخن ،أما األب ذو
ّ
الق برنين امببم يحببتج لكببي يقببول لببرو دو دو أالّ يببدخن بعببد اآلن،
ألنو قد عوقب عمى ىذه الفعما الحمقاء.

***
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رقؽقؽيذربقبذبقطريذ
ىببل تعممببون مبباذا أرت حيوانببات الغابببا الكبي برة ذات يببوم.
اقببد وصببمت بجعببا كبي برة تحمببل عمببى ظيرىببا دبببدوبا صببغي ار،
يقببول إنببو طبيببب بيطببري وي ببتطيع رببفاء جميببع المرضببى مببن

الحيوانات..
اح ببزروا م ببن ى ببو الطبي ببب؟ إن ببو ص ببديقنا (ريكيك ببي) .قف ببز
القببرد مبار برة مببن رببجرة إلببى رببجرة ا ببي الغابببا ،وأخبببر جميببع
حيوان ب ببات الغاب ب ببا ع ب ببن وص ب ببول الطبي ب ببب ،ب ببمعت الببغ ب بباءات
اطب ببارت لتنرب ببر ىب ببذا الخبب ببر لجميب ببع مب ببن ا ب ببي الغابب ببا .جميب ببع
الحيوانات المريضا جاءت عند ىذا الطبيب الجديد.
 ىا ىي الزرااا التي ال ت تطيع راع أر يا. وىب ببذا ىب ببو الفيب ببل المصب بباب بب بباليزال ،ومب ببا ي ب بزال ينحب ببلوينحل با تمرار.
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 وىذا ىو التم اح المصاب باليرقان... وىذه األاعى التي ال ت تطيع اك عقدىا...احببص (ريكيكببي) بانتببباه الحيوانببات المريضببا الواحببد تمببو
اآلخر..
اقتببرب أوال مببن الفيببل اليزيببل واألرببد مرضببا ،وقببال :تعببال
معي اأنا أعرف و يما لت من.
وثبببت األنبببوب داخببل خرطببوم
أخببذ منفبباخ د ارجببا ىوائيبباّ ،
كببر و بمن ،بعبد الفيبل جباء
الفيل ونفخو ،ي ّبر الفيبل كثيب ار اقبد ي
دور الز ارا ببا ،رقبتي ببا تؤلمي ببا .ويمزمب بو ب بّمم ص ببغير لفحص ببيا،،

يتن بباول (ريكيك ببي) عص ببا المكن ببا ،وثبتّي ببا عم ببى رقب ببا ال ببيدة

الزرااا ،صار اي إمكان الزرااا أن تراع أر يا عاليا عاليا...

قال لألاعى" :أ تطيع م اعدتك حباال ،يمكنبك ابك عقبدك
اي ٍ
ماء مصوبن .تحتاجين إلى حمام داائ..
ثم جباء دور التم باح!؟ م بكين أييبا التم باح أيبن ألوانبك
الزاىيا؟ أنت أصفر تماما.
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بر وقببام بط ب ء ج ببم التم بباح
أخببذ دلببو ط ب ء أخضببر كبيب ا
الببذي أصببب أخضببر ..ي ب َّبر التم بباح بيببذا المببون الجميببل مثببل
لون العرب..
روت القب ب ببردة األخبب ب ببار ألصب ب ببدقائيا جميعب ب ببا ...الطبيب ب ببب،
ضبرب بعضبيا عمبى الطبمبا وركبض آخبرون ب برعا كبيبرة إلببى
الغابا ،راحت تنادي اي كل مكان :أيتيا الحيوانات إنبو طبيبب
ماىر ويرفي كل األمراض.
ذىببب قببرد إلببى ممببك الغابببا ،الببذي يضببع تاجببو ليببل نيببار،
قال لو :تعال أيُّيا الممك ،الطبيب وف يرفيك..
ا تدعوا الطبيب ،وطمب ممك الغابا من الجميع المغادرة،
وبقي مع الطبيب العالم..
نزع ممك الغابا التاج عن أر و ...يالميول إنو أصمع.
يا ليا من مصيبا! يا لو من عار عمى ِ
ممك الغابا!
اكر (ريكيكي) برىا وقفز خارجا ،ثم عاد ومعو وبر جمل
كثيو وعمبا الصا.
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ب ب ببدأ (ريكيك ب ببي) يمص ب ببا ال ب ببوبر عم ب ببى رأس مم ب ببك الغاب ب ببا
األصمع...
 ما أجمل المبدة!..ا ببتعاد األ ببد نربباطو وزأر أزرة قويببا ،جعمببت الغابببا كميببا
تيتز ...لقد ا تعاد صورتو القديما.
رجببا (ريكيكببي) أن ير ببم لببو لوحببا .مببا زال اببي إمكاننببا أن
نرى تمك الموحا اليوم اي متحو الحيوانات الكبير.

***
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ػـيذادلدردةذذ
اؾدقـاصوراتذ
ر ببم المعمببم حيوانببات غريبببا عمببى المببوح األ ببود ،ورببرح

لمت ميذ قائ « :قبل م يين ال بنين ،عاربت حيوانبات ضبخما
عمى ىذه األرض ،كان ا ميا الديناصورات"..

وا ببي باحببا المدر ببا ،أثنبباء الفرصببا ،تحببدث كببل الت ميببذ

عن تمك الحيوانات التي يصل طوليا من  02حتى  02مت ار..

وحب ببده الثعمب ببب قب ببال  :ىب ببذا ى ب براء ،وال يمكب ببن لمعممنب ببا أن

يعرف ذلك .ايل رأى تمك الحيوانات؟.

كب ببان اليب ببوم التب ببالي يب ببوم أحب ببد .ال يب ببذىب األصب ببدقاء إلب ببى

المدر ا ألنيم معا دومبا ،وصبل (ريكيكبي) متبأخ ار ،وقبال ليبم:
"عندي اكرة رائعا من أجل تمقين الثعمبب در با ،بيتنكر أحبدنا

ا ببي ىيئببا ديناصببور (أونوريببو) اذىببب وأحضببر (أج ب ي) .ىيببا
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إلببى العمببل .وبعببد مب ّبدة وصببل الثعمببب عمببى الطريببا ،وصببادف
الدبدوبببا (أج ب ي) تبكببي ،اقببال ليببا الثعمببب" :الفتيببات دائمببات
البكاء من أجل ال ريء."...

أجابببت (أجب ي) مببن ال رببيء! أنببا مببذعورة ....لقببد أريببت

ديناصو ار ابي المغارة...

ضحك الثعمب" :تقصدين حميا ..تعالي معي و نرى"..
دخ ببل الثعم ببب إل ببى المغ ببارة ...ولكن ببو خ ببرج م ببرعا وى ببو

ي ببتغيث ويصببي  ..وحيبوان غريببب يببركض خمفببو .وىببو يخبباف

من أن يراه.

بقطع من الكرتون ،صنع ريكيكبي وايبل وأونوريبو وأجب ي

قناعا وذي إنبو لديناصبور عجيبب حقبا ..لكبن الثعمبب الخبائو
جدا ركض نحو األ تاذ ورجاه أن يأتي معبو .اقبال المعمبم وقبد
أدرك أنيا مزحا ىزليا :ىيا بنا لنرى ديناصورك...

عنب ببد المغب ببارة رب بباىدا مرب ببيدا ب ببا ار ومضب ببحكا :أص ب بدقاؤنا

يتكمم ب ببون وي ب ببخرون م ب ببن ى ب ببروب الثعم ب ببب الم ب ببذعور ...وى ب ببم

يتنبباولون طعبباميم( ..الحب المعمببم القنبباع اببوق الرببجرة وعببرف
أنيا دعابا مضحكا) .قال المعمم:
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ب لديناصورك مزاج رائا ورييا طيبا.
واب ببي الي ببوم الت ببالي ا ببي المدر ببا ،تكم ببم ك ببل الص ببو ع ببن

الديناصور.

ورب ببرح (ريكيكب ببي) لمب بباذا اعمب ببوا ىب ببذه الم ب ببرحيا ،ضب ببحك
الثعم ببب م ببع اآلخب برين .وألني ببا قص ببا ممتع ببا لمجمي ببع ق ببرروا أن

يقدموا حيوانات ما قبل التاريخ ابي حفل نيايا ال نا الد ار يا.
ّ

***
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(رقؽقؽي)ذقتدؽعذػـيذاؾغابةذ
عندما يكبون (ريكيكبي) و(ايميببرت) اببي المدر با ،يظب ن
ابي الصو ،أثناء الفرصا ،وير مان عمى الموح صببيا صبغا ار
يم ّمين .ولم يكن األ تاذ راضيا عن ىذا العمل.
وابي اليوم التالي ،كان الصديقان يغنيان اي طريقيما إلى
المدر ا..
ق ببال (ايميب ببرت) :دعن ببا ي ببا (ريكيك ببي) "لن ببذىب ونتنب بزه ا ببي
الغابببا ،أظببن أن الحيوانببات تت ببمى اببي الغابببا .امنببذىب لن ارىببا
نمرح معيا" .وب رعا دخل صديقانا إلى الغابا.
راىدا ابي الطريا أرجار الك تناء ،وقطفا ثمار الك تناء
الناضجا ووضعاىا ابي الكيس.
واجببأة التقيببا بحيبوان غريببب ،قببال ليمببا" :ا ببمي (أنبباتول)،
إننب ب ببي اب ب ببرس النيب ب ببر ،أنب ب ببا كبيب ب ببر العائمب ب ببا ،أصب ب ببطحب أخب ب ببوي
الصغيرين ،وأختي الصغيرة إلى المدر ا ،تعاال معنا.
38

ذىب ببب ريكيكب ببي واميبب ببرت مب ببع أنب بباتول حتب ببى وصب ببموا إلب ببى
الم ببتنقع ،كببم ىببذا يم ب ّبل .األ ارنببب تببتعمم الببركض ويقفببز أحببدىا
خمو اآلخر ،لكي تصب أ رع من الثعمب .عمى الفرارات أن
تطيببر عمببى نحببو متعببرج .حتببى ابراخ البببط تببتعمم ال ببباحا .أمببا

صغار ارس النير اتتدرب عمى البقاء طوي تحت الماء.

رك ب ببض (ريكيك ب ببي) و(ايميب ب ببرت) وقفب ب ب از و ب بببحا ...إنيم ب ببا

متعبان اآلن ،إنيا دروس صعبا.

ذىب ببا بعي ببدا إل ببى مدر ببا الق ببرود .ص ببرخ المعم ببم الص ببارم:

واحد ..اثنان ..واحبد ..اثنبان ،..تبدّلوا بالبذراعين! ببذراع واحبدة!

مدوا أرجمكم .ال تتركوا الغصن ،قد تقعون اي الماء!
ّ

لببم ي ببتطع (ريكيكببي) و(ايميبببرت) المواصببما؛ اقببد ظيببرت

الفقاقيع ابي باطن أيدييما ،إن دروس الجمباز لي ت يما.

لنذىب إلى مدر ا الببغاء ،أوه!! ما ىذه الضجا .الجميع

يعمم كيو يمف :

 كوكو ىل أكمت جيدا؟ "كوكو ىل أكمت جيدا؟"..ب اقترح ريكيكي:
39

العصببااير تح ببن الغنبباء .امنببذىب لن ارىببا .لكببن العصببااير
تعمل ىي أيضا .بعضيا يبني أعرارا مع أبويو ،وأخرى تتعّمم
الغناء بصورة صحيحا.
وطيور أخرى تغني وتغرد بركل رائع.
حبباول (ريكيكببي) و (ايميبببرت) تقميببدىما بببالطيران ولكنيمببا
قطا عمى العرب..
إذ تعبب ببا مب ببن دروس الجمبب بباز والقفب ببز ،عب ببادا إلب ببى القريب ببا
والخجل ينتابيما ،ايمبا الوحيبدان المبذان لبم يبذىبا إلبى المدر با
اليوم.
وابي الطريا قاب الدبدوب (جايتون) وكان م رو ار.

أتعراان قصا القط ذي الجزمبا الحمبراء؟ رواىبا لنبا المعمبم
اليوم  ،وأ تطيع أن أقصيا عميكما إذا أردتما..

بص (جب ب ببايتون) عمييمب ب ببا القصب ب ببا ،وا ب ب ببتمع (ريكيكب ب ببي)
قب ب ب ّ
و(ايميبرت) إليو بحزن رديد..
اع لكل حيوان مدر ا يتعمم اييا أرياء جميما..

***
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ادلبادراتذاحلدـةذؾـذ(روذدوذدو)ذ
و(رقؽقؽي)ذذ
(روذدوذدوذ)ذوأصدؼاؤهذ
قالت األم المعزاة البنيا( :رو دو دو) تعال يا بني لتنباول

الطعام.

(رو دو دو) يببأتي ا ببي الحببال إلببى الطاولببا ،أال تعطين ببي

وى المربى؟

قالببت األم :ال خبببز لببدينا منببذ ث ثببا أيببام ،ألن الخببباز لببم

يعد يخبز..

أكببل (رو دو دو) المربببى ،ثببم ركببض م ببرعا ،وذىببب إلببى
الفرن ،الفرن مغما ،وعمى بابو لوحا مكتبوب عمييبا( :ال يوجبد

خبز.)...
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قالت الخببازة لبو :لبم يعبد لبدينا طحبين ،ألن الرباحنا التبي
تجمب الطحين لم ِ
تأت منذ ث ثا أيام..
إذا ببأذىب إلببى ببائا الربباحنا أل تف ببر عببن ال بببب...
أنا أعمم َّ
بأن الراحنا غير معطما...
يركض م رعا ،أجاب ال ائا :أريد أن أ اعدكم؛ لكن ما
ع بباد الطح ببان يطح ببن القمب ب  ،ال يوج ببد طح ببين ...إذا ال يوج ببد
خبز..
اكر (رو دو دو) :أتنام أييا الطحان؟

ذىب ببب (رو دو دو) إلب ببى الطاحونب ببا اليوائيب ببا اب ببوق التمب ببا،
الطاحونا لم تعد تعمل تيك تاك .الرفرات متوقفا بدون حبراك،
قببال الطحببان ال يوجببد ريبباح ،أنببا ال أ ببتطيع طحببن القمب  ،إذا؛
ال يوجد طحين وال يوجد خبز. ..
ذىببب (رو دو دو) ليببرى أصببدقاءه ،مببا العمببل كببي تيببب
ريبباح؟ ىنبباك عببادة متوارثببا تقببول :إذا غنببى النبباس أغنيببا عمببى
نحو خاطئ اء الطقس.
لذلك قرر األصدقاء الغناء اي جوقا بصوت ع ٍ
بال ،أعمبى
أعم ب ببى ،ى ب ببا ى ب ببي ذي الغي ب ببوم الض ب ببخما الكبيب ب برة ،ق ب ببد ج ب بباءت
وتركمت ،وبدأ المطر ينيمر..
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نحن ننتظر الرياح ،لكن ال رياح حتى اآلن..
قببال الفيببل (مارتببان)  :خبباب الظب ّبن؛ عنببدي اك برة  ،وأخببذ
يببروي اكرتببو لمفيمببين المببذين أنصببتا بانتببباه ،أنببت عمببى حببا يببا
لنبحث عن تونتون ،ويذىبون نحو الطاحونا ،ينفخ الفيل بقبوة،
وينفخ الجميع وتيب عاصفا ىوجاء ..الرفرات تدور بقبوة ،ببدأ
القم ييطحن األكياس امتألت بالطحين األبيض.
يرببحن ببائا الربباحنا األكيبباس إلببى الربباحنا ثببم ير ببميا
إلببى األا بران ،وانترببرت رائحببا الخبببز الرببيي ا ببي كببل األنحبباء،
وتوجو الجميع لرراء الخبز الطازج الريي.

وقببام (رو دو دو) وأصببدقاؤه بصببنع اطيبرة كبيبرة ،وحصببل
الفيببل جببوامي عمببى الفطيبرة األكبببر ..وقببد ظمببت الطاحونببا بقبوة
الري تطحن الحبوب بصوتيا المفرح تك ..تاك...

***
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(رقؽقؽي)ذواؾغزالذاؾصغريذاؾشاردذ
طى الطرق.
ت اقط الثمج منذ الصباح ،إنو يممع ،وغ ّ
ببدأ (ريكيكبي) بصببنع رجبل البثمج ،وبعببد ذلبك ذىبب لمتبزلج

عم ببى ال ببثمج ،أحض ببر ب ببرمي خر بببيا ق ببديما ،ك ببره ،وأخ ببذ من ببو

قطعتين ،ثبتيمبا اببي قدميبو ،وأحضبر مكن بتين قبديمتين ليتكبئ
عمييما مثل عصا التزلج..

نببزل مببن أعمببى التمببا منحببد ار اببي الت بزلج ،ريكيكببي م ببرور

جدا ،ىو ينزلا ويأخذ مقياس ال رعا،

وا ببي أ ببفل التمببا ،وجببد غ بزاال صببغي ار يرتجببو مببن البببرد،

والدموع تنيمر من عينيو.

ألو متحي ار  :من أين أتيت؟! ..وماذا تفعل ىنا...
قببال الغبزال :ا ببمي (ج ار ببيل) ،أنببا مببن عائمببا الغبزال .لقببد

ضبممت الطريبا ولبم أعبد أ ببتطيع الرجبوع إلبى البيبت ،بباعدني
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ابي العثور عمى منزلي ،رق قمب ريكيكبي .وتبرك عصبا التبزلج
ليمد يد الم اعدة لجر يل ،وقال لو:

 يجب أوال أن ِأدائك جيدا قبل االنط ق..
أ ب ببرع (ريكيكب ببي) ا ب ببي البحب ببث عب ببن األغصب ببان الجااب ببا ،

وأرببعل نببا ار ،وبببدأ يببنفض الببثمج عببن ج ببد (الرببادن) ،ا ببتعاد
(الرادن) نراطو بفضل الح اررة .وقال لو:

 -وف أحممك لن تطيع الوصول ب رعا ،أنا أعرف أين

بيتك....

لو (ريكيكي) الرادن بوا طا الزالجات ،إنبو ثقيبل بعبض
َّ

الريء ،مما جعبل (ريكيكبي) يمربي بببطء ،وقبال لبو :ال تخبو
نصبل إلبى البيبت قببل الغبروب ،إننبي أعبرف بيبت الغبزال ذي

القرنين الكبيرين :وقبل غروب الرمس وص إلى كوخ الغزال،
وكانت بانتظارىما األم الغزالا ،واألب الغبزال ذو القبرنين ،كبان

اال ببتقبال مبيجببا ...تعببانا الجميببع وىببم يبكببون ودمببوع الفببرح
تغمب ببر وجنب بباتيم ،امنب ببذ الصب ببباح لب ببم يعرا ب بوا أيب ببن ابب ببنيم ..وىب ببم

يبحثون عن الصغير الضائع.
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المحّمى.
ثم عانقوا (ريكيكي) بكل حنان ،وقدموا لو الكعك ي

بببدأ الميببل يخببيم عمببى المكببان ،قببال لببو الغ بزال :إنببك اآلن
منيبك جبدا ،والوقبت متبأخر و بوف أنقمبك إلبى ىنباك .خبذ ىبذه
الحب ببال واربطي ببا جي ببدا اب ببي قرن ببي و ببوف تتب بزلج خمف ببي عم ببى
الثمج.
كان (ريكيكي) م رو ار ،إنو عيد ببأن يصبطحب ج ار بيل
إلببى أىمببو ،ببوف يتبزلج عمببى الببثمج كببل تمببك الم ببااا .اتزحمببا
مباررة مثل يم عمى الثمج خمو الغزال ذي القبرنين ،ووصب
ب رعا البرق إلى بيتو حيث كانت أمو تنتظره.

***
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ؾنذحتصلذعؾىذذيءذأبداًذدونَذذ
بذلذاجلفودذ
الببدب الكبيببر يتثبباءب ..يتثبباءب ..اعممبوا إذا أنببو نببام ببتا

أرببير ا ببي داخببل مغببارة ا ببي الجبببال ،خ ب ل ببباتو الطويببل لببم
يرعر بالثمج والبرودة ،لقد ا تيق اآلن بعبد ربتاء طويبل ،وىبو

يخرج من المغارة ،إلبى دنيبا الربمس ،إنبو جبائع جبدا ،ألنبو اببي

تمببك المببدة التببي مب ّبرت عميببو لببم يأكببل رببيئا ،وىببو ىزيببل اآلن،
ويريد أن ي ترد ما ااتو من طعام ابي الرتاء..

عن ببدما ين ببزل إل ببى بي ببوت الن بباس ،تغري ببو الرائح ببا المنبعث ببا

منيا ،ايو يربم رائحبا نفباذة آتيبا مبن خ يبا النحبل ،يبا ليبا مبن

رائحا رييا !..يتوجو مباررة نحو الخ يا ،...يأكل كل الع ل

الموجود ابي الخ يا .ويأتي القرد (غا بار) قبائ  :كبل الخ يبا

اارغ ببا م ببن الع ببل .و(أنط ببون) يصب ببرخ م ببن بعي ببد لق ببد ب برقوا
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دجاجبباتي مببن الخببم الواحببدة بعببد األخببرى .قالببت روزيببت :أيببن
ِخرااي الم كينا ،من ي تطيع رقا كل ىذا؟!...
اجتم ب ببع ك ب ب ُّبل المب ب بزارعين م ب ببن أج ب ببل إلق ب بباء الق ب بببض عم ب ببى

المصب ببوص ،يحمب ببل الب بببعض اؤو ب ببا ،وبعضب ببيم يحمب ببل بنب ببادق

صيد ،بدؤوا بتتبع اآلثار عمبى التبراب ،ولكبن لأل بو لبم يجبدوا

ريئا من اآلثار ،أين اختفى ىؤالء المصوص؟!..

لم يجد األصدقاء (غا بار ،أنطون ،روزيت) أحبدا ،قبص

التببيس الكبيببر ذو الق برنين الكبي برين ىببذه المغببامرة عمببى زوجتببو

األم المعزاة:

 يالميول ،أنا من يجد ىذا المص ،حمبل بندقيبا الصبيدوخ ب ببرج م ب ببن البي ب ببت ودخ ب ببل إل ب ببى الغاب ب ببا ،ص ب ببادف ال ب ببناجب.

وخاطبيا قائ :

 -أيتيببا ال ببناجب ،أنببتم الببذين تجوبببون الغابببا كميببا ،ىببل

تعراون من الذي ي رق الدجاج والخراف؟

 نعم ..إنبو البدب الكبيبر ...عنبدما ال يكبون جائعبا يظبلاب ب ببي مغارت ب ببو أعم ب ببى الجب ب ببل( .رو دو دو) وج ب ببد ال ب ببدب الكبي ب ببر
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ي ب ببتري بعب ببد وجبب ببا د ب ببما اب ببي مغارتب ببو .أيقظب ببو (رو دو دو)
بوا ب ببطا البندقيب ببا ،وصب ببوبيا نحب ببوه قب ببائ  :أييب ببا الب ببدب ...كب ببل

حيوانات الغابا أصدقائي ،أنا أخجل منك ،أنت حيوان ك بول،
كيو تقضبي كبل اصبل الربتاء ىنبا اببي المغبارة حيبث البدفء،

وعنببدما ت ببتيق تبببدأ بال برقا مببن ىنببا وىنبباك .الجميببع يبحثببون
عنك اي الغابا ،واذا وجدوك يقتمونك ىل تعرف ذلك؟!

قببال الببدب الكبيببر م ببتاء ولكببن مببن أيببن أحصببل عمببى

الطعام؟

قال (رو دو دو) تعال معي و بتجد طرقبا كثيبرة لمحصبول

عمى طعامك.

أخببذ رو دو دو الببدب إلببى الجببدول المنحببدر مببن الجبببال،

حيث المياه تجري صاايا بالقرب من المغارة ،وابي الماء تقفبز

األ ماك ىنا وىناك ،اقترب الدب من الماء ،ووقو عمى ضفا
الجببدول ،ومببن ثببم اقتببرب أكثببر وغبباص ا ببي المبباء ،واأل ببماك

تقفب ببز مب ببن أمامب ببو ...ىب ببوب ....ىب ببوب ال ب بتقط ب ببمكا بقوائمب ببو
الكبيب برة ...ى ببا إني ببا ال ببمكا الثاني ببا ،وىك ببذا تعم ببم ال ببدب كي ببو

يحص ببل عم ببى طع ببام يوم ببو بالعم ببل ول ببيس بال ب برقا ،كم ببا ك ببان
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يفعبل ،وربعر بأنبو أصبب مفيببدا ،ولبن يحصبل عمبى ربيء أبببدا

دون بذل الجيود..

كببل يببوم يحصببل الببدب الكبيببر عمببى وجبببا مببن األ ببماك،

إنو عيد بيذا العمل ،إنو يعمل ،وىكذا ينال حبنا أيضا..

***
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(رقؽقؽي)ذورقورذاؾؾؼؾقذ
إنيبا ليمببا عاصببفا ،الريبباح قويببا جببدا ،لقببد ك ببرت أغصببان
األرببجار ،ما ازلببت الريبباح تصببفر حتببى الصببباح ،ورببيئا ارببيئا
ىدأت ،ا تطاع (ريكيكي) الذىاب إلى صديقو (جايتان) ،يريبد
إحضار ما من الفطر لو.
رأى ا ببي الغابببا حيوانببا غريبببا ،إنببو طببائر كبيببر ذو منقببار
كبير ،وىو يجمس عمى الطحمب ،يركض ريكيكي نحو جايتبان
ويقبول لبو :تعببال ب برعا معببي ،يوجبد طيبر اببي الغاببا ،بببالقرب
مببن بيتببك ،إنببو كبيببر ومجببروح وال ي ببتطيع الوقببوف ..وىببو ذو
ج ببم كبيببر ..يجببب نقمببو إلببى البيببت ويمكببن أن يمببوت خارجببا
ولكن كيو يمكن نقمو..
قبال (جايتبان) :عنبدي عرببا صبغيرة ،وضبعاه ابي العرببا،
وذىبا بو إلى البيت.
أطما الطائر صيحات ا تنكار ،ولكن ريكيكي أم كو.
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قال ببت األم الدب ببا عنببدما ر بباىدتو :إن ببو ط ببائر المقم ببا ،ك ببل
رببتاء ا ببي ىببذه الفت برة مببن ال ببنا ،تيبباجر أ براب المقببالا إلببى
المنبباطا الداائببا ،وعنببدما مببرت ىببذه األ ب ارب مببن ىنببا ،ىبببت
العاص ببفا الر ببديدة ،م ببا أدى إل ببى ببقو ،ى ببذا الط ببائر ،عن ببدما
اصطدم باألرجار آه ..آه ...الطائر الم بكين يتبألم مبن باقو،
أضمد لو جراحو و نقدم لو الطعام المنا ب..
وف
ّ
وا ببي الم بباء ببمعنا اجببأة نق ب ار عمببى النااببذة مببن الخببارج.
(تببوك .تببوك .تببوك) ..خرجببت أمببي ،أمببي ..طببائر لقمببا آخببر
اببي الخبارج صبرخ ريكيكببي ،إنبو طبائر كبيببر ،لح بن الحب إنببو
يبحب ببث عب ببن صب ببديقو كب ببل النيب ببار أدخمب ببوه إلب ببى المنب ببزل واب ببور
مقابمتيم ببا ،تر ببابك منقاراىم ببا كم ببا ل ببو أنيم ببا يعانق ببان بعض ببيما
بح ب اررة ،لقببد كانببا ببعيدين ،بعببد أيببام تعااببت بباق المقمببا ،لكببن
الط ببائرين حزين ببان يقف ببان بباكنين ،م بباذا يري ببدان؟! ى ببل ىن بباك
ريء يعكر مزاجيما؟!

وذات يب ببوم ،بعب ببد ق ب براءة كتب بباب الطيب ببور ،صب ببفحا المقب ببالا
خطببرت لجايتببان اكبرة  ،المقببالا تقضببي اصببل الربيببع والصببيو
اببي منطقببا األلبزاس ،وىنبباك تبنببي أعرارببا اببي أعببالي البيببوت،
اوق مداخن المداائ.
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ىكببذا ايم بوا حيبباة المقببالا ،ومببن أجببل جعببل ىببذه المنطقببا
مثل األلزاس ،وجب عمى الجميع ،أن يمب وا زي األلزاس.
وص ببنعوا مدخن ببا م ببن الكرت ببون عالي ببا اب ببي و ببط القري ببا،
وعنب ببدما رب بباىد المقمقب ببان المدخنب ببا تخب ببي نف ب ببييما ىنب بباك ا ب ببي
المنطقا التي يعراانيا ابي ىذا الفصل من ال نا.
عمب ببى الفب ببور صب ببنع المقمقب ببان عرب ببا كبي ب ب ار اب ببوق المدخنب ببا،
وأصبحا عيدين ،وعندما أتى اصل الربيع حان وقت الرحيل.

ربببط (ريكيكببي وجايتببان) الئحببا صببغيرة ا ببي عنببا المقمببا
تقول:
(ي ببا أص ببدقاءنا اب ببي منطق ببا األلب بزاس أخبرون ببا دائم ببا ع ببن
المقالا؛ نحبن نحبيبا؛ تطيبر المقبالا عاليبا ،والجميبع ييتبو إلبى
المقاء ..إلى المقاء ..فرة عيدة ..وىم يموحون بالمناديل.

***
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اؾؽتؽوتذاؾصغريذ
الدجاج ببا ال ببوداء تري ببد حض ببن الب ببيض ،م ببن الم ببتحيل
طردىا من قنيا ،ايي مرتبكا تريد أن تصب أما مثل الدجاجا
البيض بباء الت ببي تخت ببال وتتنب بزه م ببع صيص ببانيا الص ببفراء ،بينم ببا
الدجاجا ال وداء ال تجد بيضا ليا لتفقس ،تريد أن يكون لدييا
بيض تقعد اوق القش كأنيا تحضن البيض.
رأت أم (ريكيكي) ذلك وقالت عنيا بأنيا دجاجبا حمقباء..
نظببرت الدجاجببا ال ببوداء الم ببكينا بحببزن ،تريببد صببغا ار تمرببي
خمفيا قال ريكيكي اي نف و..

تببذكر (ريكيكببي) بببأن اب ببي بباحا القريببا معرضببا أللع بباب
اليانصب ببيب ،ىكب ببذا ي ب ببتطيع رب ب ب صيصب ببان صب ببفر ا ب ببي عمبب ببا
(كرتببون) صببغيرة بحببث عببن حصببالا النقببود ،وأخببذ ث ب ث قطببع
نقديا منيا ،وذىب م رعا نحو ال احا ،يمعب بالقطعا األولبى
من النقود ال يرب ريئا ،ويرب بالقطعا الثانيا ث ث قطع مبن
ال كر.
56

رببعر (ريكيكببي) بببالحزن كثي ب ار ،لببم ي برب رببيئا ثمينببا ،ولببم
يبببا معببو ببوى قطعببا نقديببا واحببدة ،دار دوالب الحب بالقطعببا
األخيرة ،وىو يحمم بأن يرب صوصا..
توق ب ببو ال ب ببدوالب ،ي ب ببا لمحب ب ب ال ب ببعيد! ..ربب ب ب (ريكيك ب ببي)
صوصببا ..ابت ببم صبباحب المعببرض لببو ،وقب ّبدم لببو عمبببا صببغيرة
مببن (الكرتببون) ببمع (ريكيكببي) صببوتا يقببول( :كببوي ...كببوي)
يالمفرحا ! ..إنو صوص صغير...
تناول العمبا م رو ار ،وعاد م رعا إلى الدجاجا ال وداء.
ق ّبدم ريكيكببي أجمببل صببوص مبن الصيصببان إلببى الدجاجببا
ال ببوداء ،ببوف يصببب ديكببا عظيمبا بريرببو الجميببل وصببيحاتو
القويا..
تنظر الدجاجا ال وداء بحنان وحب إلى الصوص.

***
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اؾصؼرذ
صببنع الثعمببب المبباكر طيببارة مببن ورق ،عمببى رببكل صببقر،
واختبأ خمو بياج ،حّمقبت الطبائرة ابوق انباء البدواجن ،لترعبب
طيببور البببط عنببدما تببرى الصببقر ا ببي األعمببى ،ىربببت الطيببور
ىمعببا ا ببي المزرعببا نحببو كببل االتجاىببات .رأى (ريكيكببي) ىببذا
المنظر من بعيد ،وعبرف أن الثعمبب المحتبال ىبو البذي يحبرك
طائر الورق..
بنيد مببن خببوف الببدجاج والصيصببان...؟ صببنع
كيببو ب ّ
(ريكيكي) مباررة طبائرة ورقيبا عمبى ربكل قبط مبع ذيبل طويبل،
ووضببع ا ببي مقببدمتيا خطااببا ،واقتببرب بيببدوء مببن وراء حظي برة
الدجاج ،واجأة قبذف طيبارة البورق التبي طبارت ابي الجبو حتبى
أصبببحت بببالقرب مببن طببائرة الثعمببب ،وبحركببا اقتربببت وعمقببت
الخطاف اببي طبائر الصبقر ،بحب (ريكيكبي) الخبيط بكبل قبوة
نح ب ببو األ ب ببفل ،وأن ب ببزل ط ب ببائر الص ب ببقر لي ب ببقط اب ب ببي الحظيب ب برة،
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اانقضبت طيبور البدجاج والبببط بمناقيرىبا وقوائميبا لتمبزق طببائر
الصقر ،وصاح الديك صيحا االنتصار..
روى (ريكيكببي) ىببذه المغببامرة عمببى أصببدقائو ،قببالوا نحببن
أيضا وف نصنع طائرة من ورق "كما اقترح جايتان ،وبارر
كببل واحببد مببنيم بصببناعا طببائرة ورقيببا ،وبعببد بباعا مببن العمببل
أصبحت طائرات الورق جاىزة لتحما ابي ال بماء الزرقباء ،ولبم
يعد أحد يعرف طائرتو من األخرى.

***
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اؾضػادعذادلػقدةذ
ذىببب (رو دو دو) يميببو وأخببذ يرمببي طببائرات الببورق اببوق
بط المبباء ،وبعببد قميبل اقتببرب منببو الدببدوب (نونببورس) ومعببو

كيس ابي يده..

ق ببال ل ببو :تع ببال لن ببدخل اب ببي الم ببتنقع م ببن أج ببل اص ببطياد
الض ببفادع ،اي ببي لذي ببذة عن ببدما تيحم ببص اب ببي الم بباء ،غاص ببت

أقداميما اببي الميباه الموحمبا ..لبم يكبن مبن ال بيل اصبطيادىا،

وىي تختبئ ابي الوحل وخمو النباتات..

ص ببرخ (رو دو دو)  :لق ببد التقط ببت واح ببدة ،ووض ببعيا اب ببي
الكب ب ببيس .وحب ب ببين حب ب ببان وقب ب ببت الظييب ب ببرة كب ب ببان الكب ب ببيس ممتمئب ب ببا
بالضببفادع ،أغمقببو نونببورس جيببدا ،وأخببذ طريببا العببودة ،تي َّ ب ُّبر

أمببي بصببيدنا الببواير ،تعببال ا ببي الم بباء لتنبباول العربباء عنببدنا

و نكون م رورين ..إنو لذيذ جدا..
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واب ب ببي الطري ب ببا ا ب ببتراح االثن ب ببان ا ب ببوق العر ب ببب لتجفي ب ببو
م ب ب ببيما المبممب ببا ،وأثنب بباء اال ب ببتراحا ،لفب ببت انتباىيمب ببا نرب ببا،
مجموعا كبيرة من النمل تدخل وتخرج إلى منازليا ،والضبفادع
ا ب ببي الكب ببيس تفكب ببر بطريقب ببا لميب ببروب ،والعب ببودة إلب ببى الم ب ببتنقع
اقببررت بببأن تقفببز جميعببا ا ببي لحظببا واحببدة ،ىببب ...ىببب...
ىب ...الكيس يقفز وينتقل من مكان إلى مكان.
رأى التيس الكبير وىو راجع من الحقل كي ا يقفز أمامبو،
توقو مذىوال ما ىذا؟ ما الذي يحصل كيس يقفز!...
ى ببرب خائفب ببا ،ومب ب َّبر م ببن أمب ببام (رو دو دو) و (نونب ببورس)
المب ببذين ي ب ببتمقيان عمب ببى العرب ببب ،وىب ببو ي ب ببتغيث (رو دو دو)
يناديك  :ما بك ...ما الذي حصل ...لماذا تيرب ،لكن التيس
الكبير لم يتكمم ،واختفى ابي الحقول..!...
أخببذ (رو دو دو) و (نون ببورس) يبحث ببان عببن الك ببيس ب ببين
األعربباب ،اب يجدانببو ،ربباىدا مببن بعيببد رببيئا مثببل الكبرة يقفببز
من مكان إلى مكان ...إنو الكيس لنمتقطو..
وبعد برىبا تبم التقبا ،الكبيس ،وعبادا .واببي الطريبا ،قباب
ال يد (البيب) وىو يرش أرجار ا جاص بالمبيدات الحرريا.
ألو (نونورس) :لماذا تفعل ذلك..
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ق ببال ال ببيد (البي ببب) :م ببن أج ببل قت ببل ال ببذباب والحرب برات

الض ببارة الت ببي تأك ببل األوراق والثم ببار ،ولح ببن الحب ب أن ىن بباك
الطيب ببور والعصب ببااير والضب ببفادع ت ب بباعدنا ،ىب ببي تقضب ببي عمب ببى

الحررات الصغيرة ،والضفادع خاصا تقوم بتنظيو ال اق مبن

كببل الحر برات ،لنحصببل عمببى ثمببار األجبباص المذيببذة المفيببدة،

مثمما قال ال يد (البيب):أنتم كائنات مفيدة وبفضمكم تعالوا إذا

معببي ،يفببت الكببيس ،ويمقببي بالضببفادع اببي الم ببتنقع  ،اقامببت

الضفادع مباررة بالتقا ،الحررات.

ىي ب ببا ...ىي ب ببا ...أيتي ب ببا الض ب ببفادع يكم ب ببي ...يكمب ب بي ...م ب ببن

الطعام.

***
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قذفبذ(رقؽقؽي)ذإىلذاؾبؼاؾقةذ
تنادي األم الدبا :صغيري (ريكيكي) ىبذه حقيببا المؤونبا،
وى ببذه محفظ ببا النق ببود ،اذى ببب إل ببى البقالي ببا ،يج ببب أن تر ببتري
ث ثا كيموات بطاطا ومئا غرام من (الكاتو).
وضبع (ريكيكببي) كرتببو ،وانطمببا وىبو خببائو أن ين ببى مببا
يرب ببتريو ،وىب ببو يكب ببرر بصب ببوت مب ببنخفض ث ثب ببا كيم ب بوات مب ببن
البطاطا ،مئا غرام من الكاتو ،ث ثا كيموات من البطاطا ،مئا
غرام من الكاتو.
لكببن ا ببي الطريببا وجببد (جيتببان وايببل) يمعبببان بببالكرة ،لببم
يقبباوم رغبتببو ا ببي المعببب ،ربببط حقيبببا المؤونببا ومحفظببا النقببود
عم ببى الر ببجرة ،وأخ ببذ يمع ببب ،وعن ببدما انتي ببى م ببن المع ببب ،أخ ببذ
الحقيبا والمحفظا وأ رع إلى البقاليا.
لك ببن اب ببي لحظ ببا ب بؤال البق ببال ل ببو :م بباذا تري ببد ،ا ببت ام ببو
وجمد ،ال يعرف ماذا يقول ،وماذا يرتري..
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آه ...آه ....أريببد  ....مئببا غ برام بطاطببا وث ثببا كيم بواتكاتو .ورجع إلى البيت..
اندىرت األم الدببا مبن رؤيبا (ريكيكبي) يصبل ومعبو اقبط
حبا بطاطا واحدة ،وعربا ممموءة بالب كويت.
قب ببال (ريكيكب ببي)  :عنب ببدما كنب ببا نمعب ببب بب ببالكرة ن ب ببيت مب بباذا
أرتري.

 يجببب أن تكببون أكثببر اطنببا  ،وأن أكتببب لببك الطمببباتعمى ورقا..

***
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حلؿَلذاؾودقعذ
ا َ
األب ذو القب برنين ل ب ب (رو دو دو) اع ب ِ
بتن بي ببذا الحم ببل
ق ببال ي
الصب ببغير ،وأخب ببذ (رو دو دو) الحمب ببل الصب ببغير ،وأحضب ببر لب ببو

الحميببب ال بباخن ،وقببام بضرضبباعو ،وبعببد ذلببك قببام بببالتنزه معببو
اب ببي الحق ببول الخضب براء ليرع ببى األعر بباب والحر ببائش الطري ببا،

تعمم رو دو دو درو و خ ل رعي الحمل لمحرائش..

اقترب منو الخنزير (لوجوانفر) ،وقال لو :نيبارك بعيد يبا

(رو دو دو) قل ألبيك بأنني أرتري ىذا الحمل الصغير..
قال (رو دو دو)  :وماذا تفعل بو عندما ترتريو؟
ُّ
أعد حفما رواء..
قال:

حببزن (رو دو دو) ج ببدا عم ببى صببديقو الحم ببل ،وق ببال اب ببي
نف ببو :كي ببو يمكنن ببي االحتف ببار ب ببو أط ببول اتب برة ممكن ببا ،اك ببر

طوي ودخل إلى غراتو وقال :عندي اكرة ابت حصبالا النقبود
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ربم ببا تجم ببع ايي ببا م ببن نق ببود ،أر ببترى لحم ببا م ببن عن ببد الجب بزار،

وأقدمو لمخنزير..

لكن ببو بيب ببذه النقب ببود ال ي ب ببتطيع رب براء الكثيب ببر مب ببن المحب ببم،
ويمكن أن يرتري بيا قطعتين من النقانا الكبيرة..
ارببترى (رو دو دو) كيمببو غ ارمببا مببن النقببانا وتوجببو نحببو
الخنزي ببر ،وق ببدم ل ببو النق ببانا ،ب ببدال م ببن الحم ببل الص ببغير ال ببذي
يرتريو.

أحببس الخنزيببر الطيببب القمببب بمربباعر (رو دو دو) وقِبببل
الع ببرض وق ب َّبدم ل ببو ثم ببن النق ببانا ،عم ببى ر ببر ،أن يق ببوم بتربي ببا
ورعايببا الحمببل ،رجببع (رو دو دو) إلببى البيببت وروى مببا جببرى
معو لمعائما:
 ى بباىو (رو دو دو) م ببرور ج ببدا ك ببل ي ببوم ألن ببو يق ببومبالتنزه مع الحمل الصغير ..

***
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(رقؽقؽيذ)ذقؼدمذؿعروػاًذإىلذذ
(جوجو)ذ

وصببمت برقيببا إلببى مركببز البريببد ،اقامببت ال ببيدة الم ببؤولا

ىن ب بباك با ب ببتدعاء ب بباعي البري ب ببد (زيفب ب برين) و ب ببممتو البرقي ب ببا

الغامضا[ :أحضر المصل ا

عااي من أجل (جوجو).]..

أخذ اعي البريد الرجاع البرقيا ،وركب دراجتو اليوائيا،

وانطمببا بأقصببى ببرعا نحببو مخبببر الببدكتور (بيكببدور)  ،ولكببن

مببن ببوء حظببو ونتيجببا ال ببرعا وقببع أرضببا وانك ببرت
بالقرب من دراجتو المتك رة ولم ي تطع الحركا..

بباقو

وصاح قبائ  :أييبا الرباب ىبل ت بتطيع حمبل ىبذه البرقيبا

إلببى ىببذا العن بوان؟! ..قببال (ريكيكببي)  :طبعببا ...طبعببا ..أخببذ

البرقيب ببا وركب ببض نحب ببو المدينب ببا ،كب ببان الطقب ببس حب ببا ار ،وأحب ببس

(ريكيكببي) ب بالعطش ،وتوقببو عنببد ينبببوع المبباء ليرببرب .ولكببن
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يالأل و كبان ىنباك اببي ال بماء طبائر الغبراب يراقببو ،ويبحبث

عببن رببيء ليخطفببو ،ايبببط وخطببو منببو البرقيببا ،وطببار عاليببا،
ولحا بالطائر الذي َّ
حط اوق أحد أغصان رجرة عاليا..
تو ببل إليببو (ريكيكببي) قببائ  :يببا صببديقي ...ىببل ن ببيت

كنت دائما أق ّبدم لبك اتبات الخببز اببي اصبل الربتاء .أعبد
بأنني ي
ل ببي برقيت ببي ،ووع ببده ريكيك ببي بكب برة ذات ألب بوان ومر ببط ،وث ث ببا
دب ببابيس ،أ ببقط الط ببائر البرقي ببا إلي ببو وانطم ببا (ريكيك ببي) اب ببي

الحببال نحببو ىداببو ،ايبببت عاصببفا مببن الريبباح القويببا ،أطببارت

البرقيببا مببن ي بده ،وأوقعتيببا ا ببي و ببط البحيبرة ،جمببس (ريكيكببي)

حزينا ،يبكي ،ماذا يفعل؟!..

تق ب ببدمت من ب ببو البط ب ببا (كم ب ببوايرت) ،قائم ب ببا ل ب ببو :ال تح ب ببزن،

وتوجيببت نحببو البرقيببا العائمببا اببوق المبباء ،والتقطتيببا بمنقارىببا

وعببادت بيببا إلببى الربباطئ وقببدمتيا لب ب (ريكيكببي) الببذي انطمببا

ثانيا إلى مخبر الدكتور (بيكدور) وطرق الباب ،إنيا برقيا لك

يببا دكتببور (بيكببدور) ق ب أر الببدكتور البرقيببا ،وايببم نببص البرقيببا،

وأعطببى ا ببي الحببال األوامببر لتحض ببير المصببل إنيببا مببن أج ببل

الخنزير الصغير (جوجو) المريض جدا.
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قببام الطبيببب بحقببن المصببل ا

ببعااي المنا ببب ،بعببد عب ّبدة

أ ابيع عاد (ريكيكي) إلى (جوجو) ورآه قبد ببدأ ي بترد صبحتو

ريئا اريئا...

ا َّ
ترد اعي البريد أيضا صحتو ،ورآه يتنبزه اببي الحقبول،
الحياة جميما ،و(ريكيكي) عيد بيذا العمل..
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اؾصدقؼانذ
(ريكيكي) يتنزه ابي الغابا ،بمع صبراخا قويبا قبرب ربجرة

كبي برة ،اقتببرب مببن المكببان ،رأى صببديقو ال ببنجاب( ..روكببي)

وقد عمقت قدمو اي الفخ.

ب ال تتحرك يا صغيري (روكي) ،وف أنقذك.
اببت ريكيكببي الفببخ بحببذر .لح ببن الح ب لببم تيك ببر القببدم،
صعد ال نجاب ب رعا إلى أغصان الرجرة.
ب رك ار ريكيكي ،لن أن ى معرواك أبدا...
بعب ببد بضب ببعا أيب ببام ،أر ب ببمت األم الدبب ببا( ،ريكيكب ببي) لر ب براء

البطاطا ،يجب عميو المرور بالغابا ..يا ليبا مبن نزىبا جميمبا،

أخببذ ريكيكببي معببو ببما وعصببا .اجببأة رأى اطببو ار ،وضببع ال ببما

وبدأ يجمع الفطر .وحين عباد إلبى بمتو ،لبم يجبد قطعبا النقبود

التي أعطتيا لو والدتو.
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ريكيكببي يبكببي .ظيببر ال ببنجاب (روكببي) .وبحثببا اببي كببل

مكان ،وقمبا األوراق .لم يجدا ريئا...

اكر ال نجاب قمي  ،راع عينيو وصرخ قائ :
ب ربما أعرف أين ىي النقود .صعد حتبى العبش البذي يبراه

اي الرجرة ،وأحضر قطعتي نقود وليس قطعا واحدة.
ب إنو الغراب مارغو الذي ي رق كل ريء يممع.

وبقمببب منرببرح تببابع ريكيكببي ببيره نحببو البقاليببا ،وارببترى

البطاطا بالقطعا األولى التبي أعطتبو إياىبا أمبو .واربترى كي با

كبي ار من البندق بالقطعا الثانيا..

تقا م ريكيكي البنبدق مبع صبديقو ال بنجاب .قضبم روكبي

وخبأ ما تبقى ،من أجل الرتاء.
بعض البندقّ ،

***
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(روذدوذدو)ذواألقلذاجلرقحذ
ذىببب (رو دو دو) إلببى الغابببا لجمببع الحطببب واألغصببان

الجاا ببا المتن بباثرة ىن ببا وىن بباك ،إن ببو يح ببب ال ببذىاب إل ببى الغاب ببا،

وىناك يمتقي باألصدقاء ،ويبقى معيم رغم البرد..

اج ببأة؛ رأى م ببن بعي ببد أغص ببانا كبيب برة جاا ببا ،ي ببا لي ببا م ببن
أغصببان جااببا ببتحرق جيببدا ا ببي المببداأة .واقتببرب منيببا رببيئا

ارب ب ببيئا ،وعنب ب ببدما أراد التقاطيب ب ببا واذ بيب ب ببا تتحب ب ببرك وحب ب ببدىا ،يب ب ببا

لممفاج ببأة ...لق ببد كان ببت قرون ببا كبيب برة لألي ببل الكبي ببر ال ببذي ك ببان

جاثيا ،وعيناه الكبيرتان تنظران إلى رو دو دو بحزن..

اقتببرب منببو أكثببر ورآه مصببابا بجببرح اببي قدمببو .قببال لببو:

ال تتحرك وف أعالجك..
ا

رجع إلى البيت م رعا تاركا وراءه الحطب ليحضبر عمببا

عاف المنزلي.

74

ع بباد ومع ببو حقيب ببا ا ببعاف ،وض ببع ح بباار األي ببل عم ببى
ركبتو ،وقام بتنظيو القبدم المجروحبا جيبدا ،وضبمدىا بالرباش
المعقم.
ر ببعر الحيب بوان الم ببكين بقمي ببل م ببن التح ببن ،ولكن ببو ل ببن
يتعااى ريعا ..و يظل بدون حراك ليرفا من الجرح تماما..
وجمب بعض األغصبان الجاابا ،ووضبعيا حولبو مبن أجبل
تدائتو...
كببان كببل م بباء بعببد المدر ببا  ،يببأتي إليببو مببع رببيء مببن
العمو والماء..
مرت األيبام؛ وىباىو األيبل ي بتطيع الوقبوف عمبى حبوااره.
أوه ...م ببا أكبب بره وك ببم ى ببو جمي ببل ،عين بباه تممع ببان (رو دو دو)
عيد جدا ولم يعد األيل مريضا..
وابي اليوم التبالي ت باقط البثمج بغب ازرة طبوال النيبار ،وقببل
الغ ب ب ببروب انطم ب ب ببا (رو دو دو) نح ب ب ببو الغاب ب ب ببا ،ليتفق ب ب ببد األي ب ب ببل
لم بباعدتو ايمببا إذا رببعر بببالبرد ،وصببل إلببى المكببان ،امببم يجببد
أحدا ،أين ذىب األيل ليس ىناك وى آثار حوااره ،لقبد غبادر
ببدون أن يقبول لبو حتبى كممبا وداع ،لقبد كبان حزينبا ،اغرورقبت
عيناه بالدموع ،وعاد ببطء إلى المنزل..
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واببي ليمببا عيببد المببي د انتظببر (رو دو دو) دقببات بباعا

منتص ببو المي ببل ،اج ببأة ببمع ص ببوتا م ببن الخ ببارج (رو دو دو)،

(رو دو دو)  :نيض (رو دو دو) اببي الحبال ووضبع الورباح،

واببت النااببذة ،مبباذا يببرى إنببو بابببا نويببل ،وبجانبببو عربببا مميئببا

بالي ببدايا واأللع بباب ،وم ببن ال ببذي ك ببان يق ببود العرب ببا؟ إن ببو األي ببل

الكبير..

ق ببال ل ببو بابب با نوي ببل :أال ت ببرى إن ببو ل ببن ين بباك أب ببدا ،ج بباء

ليركرك عمى أعمالك النبيما ،نجمب لك ىديا جميما..

قفز (ريكيكي) يعبانا باببا نويبل واأليبل ،متمنيبا ليمبا عيبدا

عيدا ..وبقي يمعبب طبوال الميبل باأللعباب الجميمبا ...الم بميا

يا ليا من ىدايا جميما وكم كان ىذا م ميا ،راح يتذكر صديقو
الذي لن ين اه أبدا ،األيل الكبير..

***
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ؽتابذاحلؽاقاتذ
تمق ببى (ريكيك ببي) اب ببي عي ببد رأس ال ببنا كتاب ببا جم ببي ع ببن
الحكايات العالميا ،وكل يوم قبل أن ينام ابي ريره يق أر حكايا
مثل :القط ذو الجزما وا بيام الصغير...
واب ببي إح ببدى المي ببالي ،راح اب ببي ن ببوم عمي ببا ،وب ببدأ يحم ببم،
وظيببرت لببو اتبباة صببغيرة ،تجمببب إلببى جببدتيا المريضببا اطي برة
كبيرة مع قالب من الزبدة...

اعترضيا الذئب الغدار ،وقال ليا :أنبا أيضبا أريبد أن أرى
ج ّبدتك ،عبرف (ريكيكببي) ببأن الببذئب يريبد أكببل الفتباة الصببغيرة،
ذات القبعا الحمراء ،وأيضا جدتيا التي ت كن بيتا معزوال عبن
القريببا ،وعببرف أيضببا أن الببذئب ببوف ي ببمك الطريببا القصببير
وال ريع لموصول إلى بيت الجدة ،والفتاة الصغيرة وف ت بمك
الطريا الطويل ألنيا كانت تقطو حبات البندق مبن األربجار
القريبببا ،ممببا يي ْبطببئ مببن حركتيببا ،ركببض بأقصببى ببرعا نحببو
البيت وأخبر الجدة قائ :
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جببدتي ..الببذئب الر برير قريببب مببن ىنببا ،و ببيدخل البيببت،
وعنببدما يطببرق الببباب قببولي لببو :الببباب مفتببوح ،ا ببحب الوتببد،
وف أمأل دلو الماء.

وصببل الببذئب وطببرق الببباب مقمببدا صببوت الفتبباة الصببغيرة:
أن ببا حفي ببدتك ي ببا ج ببدتي الجميم ببا  ،أتي ببت ألحض ببر ل ببك الفطيب برة
والطعام المذيذ...
ببحب الوتببد واببت الببباب وماكبباد يببدخل حتببى تفاجببأ بببدلو
كبير من الماء ينقمب عمى أر و ،ىرب وىو يعوي من الخوف
ب ببدون أن ينظ ببر خمف ببو ،وص ببمت الفت بباة الص ببغيرة إل ببى البيب ببت،
وناول ب ببت الج ب ببدة الفطيب ب برة ووض ب ببعت رغيف ب ببين بالزب ب ببدة وناول ب ببت
(ريكيكي) واحدا منيا تناولو برييا طيبا.
(ريكيكببي) م ببرور جببدا؛ و ببعيد لمغايببا ألنببو أنقببذ الجببدة،
وكان الثمج يت اقط ابي الخارج ،و(ريكيكي) يبت م وىو نائم..
وعندما قامت والدتو بضيقاظو ،وقد أحضرت لو انجانبا مبن
الروكوالتو ،ارك عينيو قائ :
 لق ب ببد حمم ب ببت حمم ب ببا رائع ب ببا وجم ب ببي  ،لق ب ببد أنق ب ببذت الفت ب بباةالصغيرة ذات القبعا الحمراء!....

***
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(روذدوذدو)ذوصاػرتهذ
ب ببار (رو دو دو) م ب ببرعا وبخط ب بوات وا ب ببعا نحب ببو بيب ببت

عمت ببو الت ببي ت ب ببكن اب ببي نياي ببا الب ببدرب ،ومع ببو ص بباارة جميمب ببا

وحديثا مع بالون يريد أن ييريو لعمتو..
وا ببي الطريببا أقبببل نحببوه األرنببب (جينببو) م ببرعا ،ي ببألو

(رو دو دو) :لماذا تجري بيذه ال رعا..

 َّإن كمبب ببا ضب ببخما يمحب ببا بب ببي ،أنب ببا منيب ببك مب ببن التعب ببب،

وجحري مازال بعيدا ،ألم تر ذلك الكمب .ظير الكمب اجأة من
بعيد يتقدم نحوىما..

قال (رو دو دو) :نعمل لو مقمبا مضحكا ما رأيك؟!..
قب ببام رو دو دو بب ببنفخ صب بباارتو التب ببي أخب ببذت رب ببكل أرنب ببب

حقيقببي ،وضببع األرنببب المزيببو مببع البببالون عمببى العرببب ا ببي
طريا الكمب ،حقا إنو أرنب ارئبع وذىبب (رو دو دو) واألرنبب
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واختب ببأا خم ببو ر ببجرة التف بباح الكبيب برة ،لق ببد ح ببان الوق ببت ،ى بباىو

الكمب يصل ،إنو ينب ويميث ،وينقض عمى األرنب المزيو..

بب ببوم ...بب ببوددم ....انفجب ببر األرنب ببب عنب ببدما غب ببرز الكمب ببب
أ ببنانو اب ببي الب ببالون ،وتن بباثرت قط ببع الب ببالون اب ببي وجي ببو ،اق ببد
الكمببب ص بوابو ،وبببدأ ييببذي ،ويببدور ا ببي المكببان مببذعو ار ،اجببأة
وار ىاربا مثل البرق عمى غير ىدى....
ترك المكان َّ

 ...نببادى عميببو الصببياد ،لكببن الكمببب لببم يببرد عميببو ،ولببم
ي ببمع رببيئا ...ركببض ...ركببض مبتعببدا عببن المكببان .اببي ىببذا
الوقببت ذى ببب األرن ببب إل ببى حجب بره وى ببو م ببرور بي ببذه المغ ببامرة
والص ببياد غاض ببب م ببن تصب براات الكم ببب المجن ببون ،يمع ببن ى ببذا
الكمببب ،و (رو دو دو) م ببرور جببدا ....لببم تعببد لديببو ص بباارة
اآلن ،لكنو أنقذ األرنب (جينو)..

***
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أوراقذاخلرقفذادلتداؼطة..ذ
ريب بباح تر ب برين البب بباردة تيب ببب ،وتت ب بباقط األوراق الصب ببفراء
واحدة تمو األخرى ،اتصب األرض مغطاة بفراش أصفر يابس
الدلب..
من أوراق أرجار ي
ق ب ببام (رو دو دو) بكنا ب ببا األرض ،وك ب ب ّبدس األوراق اب ب ببي
كومببا كبيبرة ،ممببا جعببل صببديقيو (المبيببر) و(مببارتين) يختبئببان
داخل الكوما ،دون أن يراىما.
اقت ب ببرب (رو دو دو) ال ب ببذي ب ببمع حرك ب ببا وض ب ببجا داخ ب ببل
الكوم ببا ،ب بببطء وبرب بكل اض ببولي وعن ببدما وص ببل أماميم ببا قف ببز
االثنان ،وىما يصيحان ( :ىو ..ىو ..ىو)..
ذعب ببر (رو دو دو) و ب ببقط المرب ببط مب ببن يب ببده ،ولكنب ببو ىب ببدأ
عنببدما رأى صببديقيو أمامببو ،بببدا ببعيدا لرؤيببا أصببدقائو ،وبببدأ
الث ثب ب ببا المعب ب ببب عمب ب ببى كومب ب ببا األوراق ،ينثب ب ببرون األوراق إلب ب ببى
األعمى ،وت قط عمى الرأس كالثمج..
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يضببع (مببارتين) األوراق داخببل قميصببو مببا جعببل لببو بطنببا
ضببخما أمببام بطنببو ،وظيببر برببكل منببتفخ :ضببحك المبيببر ورو
دو دو  ،لك ببن األوراق غط ببت م ببن جدي ببد أرض الباح ببا ،واب ببي
نياي ببا المع ببب ،ق ببال (رو دو دو) لق ببد وع ببدت أب ببي ب ببأن أجم ببع
األوراق قبل رجوعو .ولم يبا لدي وقت لذلك.
قببال لببو صببديقاه :ببوف ن بباعدك عمببى ذلببك ،أخببذ أحببدىم
المكن ببا واآلخببر الممرببا ،والثالببث المببذراة وقبباموا بالعمببل الببذي
أنيب ببوه قبب ببل وص ب ببول التب ببيس الكبيب ببر ذي القب ب برنين .كب ببان الك ب ببل
عيدا..
ىنببأ رو دو دو أصببدقاءه عمببى ىببذا العمببل الطيببب ،بعببد
إرعال األوراق وحرقيا..
ذىب (مارتين ،والمبير ،ورو دو دو) ليأكموا اطيرة الع ل
الكبيرة المذيذة..

***
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(ؾودو)ذقـزلذاؾؼؿرذ
لببم يببذىب (ريكيكببي) إلببى المدر ببا اليببوم ،إنببو مبريض اببي

ال رير ،لديو نزلا برد حادة ،ألزمتو الفراش.

صب ببديقو (لب ببودو) طيب ببب جب ببدا ،يب ببأتي إليب ببو كب ببل يب ببوم بعب ببد

المدر ببا ،يعطيببو كااببا الببدروس وكببل مببا حصببل اببي المدر ببا،

ويجمب ببب لب ببو الكتب ببب ال زمب ببا لب ببذلك .وعنب ببد مغادرتب ببو ا ب ببي ذلب ببك
الم بباء ،ببألو (لببودو) :مبباذا أ ببتطيع أن أحضببر لببك مببن أجببل

ت ميتك؟!..

أجابببو (ريكيكببي) ضبباحكا :وىببو ينظببر مببن خ ب ل النااببذة

بالقرب منو :انظر ...إنو القمر ...كم ىو رائع ...ىبل تصبدق

أنو ينظر إلينا اآلن..

واب ببي الي ببوم الت ببالي ...اب ببي الم بباء انتظ ببر (ل ببودو) طم ببوع

القمبر اببي ال بماء ،إنبو ىنباك اببي األعمبى ...إنبو ببدر ،يبتألأل،

جميببل مبيببر بنببوره ،نظببر إليببو مببن خ ب ل أوراق رببجرة التفبباح،
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يبببدو أن لببو عيونببا وأنفببا وىببو مبت ببم ،أ ببتطيع ا م بباك بببو ِإذا

ت مقت مما.

أخب ببذ ب ببمما ووضب ببعو عم ب ببى رب ببجرة التف ب بباح ،وت ب ببما إل ب ببى

األعمببى ،إنببو ىنبباك اببوق الرببجرة ،وصببل إلببى أعمببى الرببجرة...
ال ...ال ..لكن إنو اآلن عمى الربجرة الثانيبا ،نبزل ونقبل ال بمم
إلب ببى الرب ببجرة األخب ببرى ،وصب ببعد م ب برة أخب ببرى ،إنب ببو ال ي ب ببتطيع
الوصول إليو ...ومن رجرة إلى ربجرة أخبرى حتبى وصبل إلبى

آخر الحقل ،إنو مازال بعيدا وعاليا ابي ال ماء ،من الم بتحيل
الوصول إليو ،ويكون ابي متناول اليد.

ايم (لودو) أخي ار أنو ال ي تطيع الحصول عمى القمر مع
العم ببم أن ببو يري ببد أن يق ب ّبدم ر ببيئا لص ببديقو (ريكيك ببي) يجم ببب ل ببو
ال عادة.
وعن ب ببدما ع ب بباد إل ب ببى البي ب ببت ،اب ب ببي الطري ب ببا ،وأم ب ببام دك ب ببان
األلعبباب ،رأى اببي الواجيببا ابوانيس معمقببا اببي حبببل مببن جميببع
اكببر اببي نف ببو ودخببل
األلبوان ،أصببفر ...أحمببر ...أخضببرّ ...
إلى الدكان.
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ار ببترى (ل ببودو) أكب ببر ا ببانوس م ببن ال ببدكان ،وك ببان أص ببفر
المببون ،وانطمببا إلببى بيتببو وا ببي البيببت ر ببم عينببين وامببا عمببى
الفانوس ،وانطما إلى صديقو (ريكيكي)..
دخببل غراتببو ،وعّمببا الفببانوس اببوق بريره ،وقببام بضضبباءتو
بالمفتاح ..ىي ...ىي ...إنو القمر ...القمر عندنا اآلن.

ابت ببم (ريكيك ببي) م ببرو ار بي ببذه المفاج ببأة ق ببائ ل ببو :أن ببت
ص ببديا مخم ببص ي ببا (ل ببودو) ،أن ببت اعب ب أنزل ببت القم ببر وجمبت ببو
لي...

***
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صقدذاؾدؿكذ
ذىب (رو دو دو) وصديقو (مارتين) لصبيد األ بماك اببي
ضببفا النيببر ،وصب إلببى المكببان ووجببدا ال ببيد ( ارتببابوال) الببذي
أخذ مكانو عمى حااا النير وصبنارتو اببي المباء .قباال لبو :ىبل
تربك األ ماك ىنا؟
لكببن ال ببيد ( ارتببابوال) ال يحببب أحببدا أن يزعجببو ،ويصببيد
معو ابي نفس المكبان ،إنبو أنباني وىبو يريبد الصبيد وحبده ،ولبن
ينصب أحبدا بمكبان جيببد ايبو صبيد وايببر ،ولبذلك اقتبرح عمييمببا
مكانببا بعيببدا ،يمكببن أن يكببون ايببو صببيد وايببر ..بفببرح ضببحك
ال ببيد ارتببابوال وقببال واببي نف ببو إنيببا ضببحكا م ببميا ،ال يمكببن
أن يصطادا ريئا اي ىذا المكان
ذىببب الصببديقان إلببى المكببان ،وصببل رو دو دو ومببارتين
إل ببى المك ببان ،وجيب ب از األدوات :الص ببنارة ،الخ ببيط ،الطع ببم ،ق ببذاا
الصببنارة ا ببي المبباء وجم ببا ينتظ بران ،الوقببت يمببر ،اجببأة عمقببت
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الصنارة بريء ثقيل ،بحب (مبارتين) الصبنارة ،إنبو ثقيبل ،قبام
(ريكيكببي) بم بباعدتو بال ببحب بقببوة ،ال يمكببن أن تكببون ببمكا
ضببخما لأل ببو لقببد كببان حببذاء كبي ب ار قببديما ،خببرج مببن المبباء
وخيم الحزن عمييما بعد ىذا الموقو..
قام رو دو دو بدوره بقبذف الصبنارة ،ال ببد مبن االنتظبار،
اقد عمقت الصنارة ثانيبا ،بحب (مبارتين) بقبوة و (رو دو دو)
ي اعده ،ظيرت ربكا صيد كبيرة مميئا باأل ماك..
يا لممفاجبأة؛ إنيبا غنيمبا ،انبدىش ال بيد ارتبابوال ورأى رو
دو دو ومارتين يحم ن الربكا ،ويأخذان طريقيمبا لمعبودة إلبى
البيببت مببن أمامببو وىببو ينظببر إلببى ال ببما المميئببا بال ببمك ااتحببا
عينيو وامو دىرا.

***
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ػـيذاؾصقدذاؾربيذ
ذى ببب (ريكيك ببي) من ببذ الص ببباح الب بباكر إل ببى القري ببا لرب براء
الخبز ،ابي الطريا رأى الصيادين مع ك بيم ،ذاىبين لمصبيد،
يح ببب (ريكيك ببي) الص ببيد كثيب ب ار ،أ ببرع الخط ببى بال ببذىاب إل ببى
المخبز والعودة ريعا إلبى البيبت .لقبد قبرر البذىاب أيضبا إلبى
الصببيد ،تنبباول بندقيتببو ا ببي الحببال وأخببذ كمبببو (أبببو الر بوارب)
لصيد األرانب ابي الحقول والغابا المجاورة..
ىناك ابي الغابا ،حيث األعراب الطويما ،قال لكمبو (أبو
الروارب) انظر ىناك ،يوجد ريء يتحبرك ببين األعرباب ،إنبو
بالتأكيد أرنب ،انطما واصطده ،واجمبو إلى ىنا..
انطمببا (أبببو الر بوارب) م ببرعا وأنفببو ا ببي األرض ،وصببل
حتى آخر الحقل ينظر يمينا وي ا ار ،وال يجد ريئا ،اجأة؛ وجد
صببيادا يأخببذ ق ببطا مببن ال ارحببا ،نائمببا ،وبجانبببو ببما غذائيببا،
حيث قطع النقانا الرييا ،تظير من ال ما.
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أخ ببذ (أب ببو الرب بوارب) النق ببانا بي ببدوء وى ببو اخ ببور ب ببذلك،
وانطما نحو (ريكيكي).
ق ب ببال ل ب ببو :م ب ببن أي ب ببن أتي ب ببت بي ب ببذه النق ب ببانا؟ .ع ب ببوى (أب ب ببو
الر ب بوارب) :واء ...واء ..أيق ب ب نبب بباح الكمب ببب الصب ببياد النب ببائم،
الببذي تفقببد حاجياتببو ،ووجببد أن النقببانا قببد اختفببت ،بحببث حولببو
امببم يجببد رببيئا ،ا ببي ىببذه األثنبباء وصببل إليببو (ريكيكببي) وأعبباد
النقببانا ورببرح لببو كيببو حصببل الكمببب عمييببا بطريببا الخطببأ..
ضحك ال يد كثي ار من قصا الكمب ونقانا الصياد..
دعببا الصببياد (ريكيك بي) لتنبباول الطعببام معببو ،تحببت ظببل
األرجار الكبيرة ،وجم ا يأك ن النقانا الرييا ،وىمبا يتحبدثان
عن ىموم الصيد ومراكمو..
أيضا حصل الكمب (أبو الربوارب) عمبى قطعبا كبيبرة مبن
النقانا.

***
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(روذدوذدو)ذوذ(ؿارتني)ذخمقؿنيذ
ال ببماء ص بباايا ،ا ببتيق (رو دو دو) و(م ببارتين) ب بباك ار،
وأحضب ب ب ار األدوات ال زم ب ببا لمتخي ب ببيم :خيم ب ببا ،حقائ ب ببب ظي ب ببر،
اررات ىوائيا ،يمكن نفخيا ،منفاخ ،دلو ،أوتاد لمخيما.
وانطمق ببا مع ببا اب ببي الغاب ببا ،وصب ب إل ببى ا ببحا خالي ببا م ببن
األرجار ،وبدأا بضقاما وبناء الخيما.
بع ببد االنتي بباء اكب ب ار بتحض ببير الطع ببام ،ذى ببب (رو دو دو)
لجمع الحطب اليابس ،وذىب (مارتين) لجمب الماء مبن النيبر
المجاور ،عاد االثنان ويا ،لكنيما رباىدا ربيئا يتحبرك داخبل
الخيما ،اقتربا أكثر والحظا قرني بقرة تخرج من را الخيما.

بببدأ االثنببان ب ببحبيا مببن قرنييببا ولكببن بببدون جببدوى والبقبرة
ال تتحببرك ،كببان لببدى (مببارتين) اك برة ،ببحب كي ببا ورقيببا مببن
جيبببو ونفببخ ايببو ،وقببام بتفجيبره بيديببو أمببام البقبرة ،خااببت البقبرة،
وىربت من الخيما ،ونزعتيا من مكانيبا ،وقبام االثنبان بنصببيا
مرة ثانيا..
92

أحضب ب ببر (رو دو دو) الحط ب ب ببب ،ووضب ب ببعو ب ب ب ببالقرب م ب ب ببن
الخيما ،وقام بضرعال النار ،كانت حركا الرياح باتجاه الخيما،
اانتررت النار والتيمت الخيما..

لببم يتمكنببا مببن إخمبباد النببار ،واحتببرق كببل رببيء ،الخيمببا
والحقائب والفررات اليوائيا ،وعادا حبزينين إلبى البيبت ،وقصبا
مغامراتيما لصديقيما (اريبدريك) ،اببن عبم (مبارتين) البذي قبال
ليما تعاال معي غدا إلى المخيم حيث أعمل ىناك ،واببي اليبوم
التبالي ،ذىبب الث ثبا إلبى المخببيم ،إنبو اببي باحا كبيبرة ،حيببث
ىناك الكثير من الخيم الجميما التي اي منتصو المكبان عمبى
ركل مربع كبير..

تعاون الجميع ىناك عمى أداء كااا األعمال ،وكان ىناك
قائد لممخيم قدم اريدريك الصبديقين م بؤولي األلعباب والمبذات،
ليقوما بتنظيم األلعاب الجماعيا..

لع ببب (رو دو دو) و(مب ببارتين) بك ب برة القب ببدم .وعنب ببد الغب ببذاء
جمب ببس الجميب ببع عمب ببى طاولب ببا كبي ب برة ،ويقب ب ِبدم الطعب ببام ليب ببم وىب ببم
م رورون و عداء ،وقال (اريبدريك) ليمبا يمكنيمبا البقباء حتبى
نيايا اترة المخيم..

***
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(رقؽقؽي)ذؿتدؾقذاؾؼؿمذ
ذى ببب (ريكيك ببي) براق ببا ص ببديقو الض ببخم (بونيف بباس) م ببن
أجببل ت ببما المرتفعببات الجبميببا ،وص ب إلببى المكببان المنا ببب
لمت ببما نح ببو القم ببا ،رب ببط (ريكيك ببي) نف ببو بحب ببل طوي ببل م ببع

ك بببات ومعببول صببغير ،وبببدأ بالت ببما بوا ببطا يديببو ورجميببو،
حين وصل إلى القما ،وصديقو ابي األ فل ينتظر دوره ..لكن
أي تطيع بونيفاس الثقيل أن يتبعو؟!..

وبم بباعدة بونيفبباس بالت ببما ،أنببزل (ريكيكببي) لببو الحبببل،

إنو ثقيل جدا ،وحركتو بطيئا جبدا ،لبم يتحبرك ولبم يتقبدم خطبوة
واحدة .ولم ي تطع ريكيكي م اعدتو.

نظ ببر الص ببقر م ببن األعم ببى ،مندىر ببا م ببن عممي ببا الت ببما
ىببذه ،الحبببل مببازال متببدليا نحببو األ بفل ،و (ريكيكببي) ي ببحب
بقوة ،ولكن دون جدوى.
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بعب ب ببد لحظب ب ببات بب ب ببدأ الحبب ب ببل يرتفب ب ببع رب ب ببيئا ارب ب ببيئا ،وىب ب ببو
يراع(بونيفبباس) المنببدىش مببن قببوة (ريكيكببي) إنببو يرتفببع ويرتفببع
حت ببى وص ببل إل ببى القم ببا ،وق ببو عم ببى ال ببط وص بباح ب ببأعمى
صوتو :لقد نجحنبا ...إنبو النصبر ...ومبن ثبم تجمبد اببي مكانبو
خائفا واقفبا وجيبا لوجبو مبع البقبرة الكبيبرة ،لقبد ايبم بونيفباس أن
الذي راعو و حبو ىي البقرة التي اعدتو عمى الت ما ،وليس
(ريكيكب ببي) ،وبعب ببد ىب ببذا الت ب ببما الممتب ببع ،كانب ببا جب ببائعين .اقب ببال
(ريكيكي) ىيا لنأكل الزوادة ،حقيبتي ثقيما جدا؛ ياليا من نزىا
ممتعا..

***
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*ادلبارقاتذادلدردقةذذ
(بطوؾةذادلدارس)ذ

مببع اقتب براب البطب بوالت المدر ببيا الرياض ببيا ببارع الجمي ببع
بالت جيل ابي نادي (األربعمئا رياضا) وىو الذي يبنظم بنويا
بط بوالت الم ببدارس لجمي ببع الم ببتويات ،الك ببل يطمب ب لمحص ببول
عمى الجوائز ،ىناك ريادة رياضيا ،وميداليا جميما أو كبأس،
إنو حمم الجميع ،وحمم اريا (رو دو دو).
نحن اآلن ابي مباريبات ال بباحا ،عمبى خبط البدايبا ىنباك
الكثيببر مببن األبطببال المناا ببين .ىنبباك الببدب األبببيض ،ا وزة،
والفقما ،وىذا ىو الذئب الررير (غروغارو).
ال ببذي يص ببل عن ببد ب ببدء المباري ببات ،إر ببارة الب ببدء ،انطم ببا
الجمي ببع ب ببرعا قص ببوى ،ال ببباحون يح بباولون ك ببب ال ببباق،
الببذئب متقببدم عمببى الجميببع ،إنببو بريع جببدا ،وىببو الببذي وصببل
أوال إل ب ببى خ ب ببط النياي ب ببا ،يالممفاج ب ببأة؛ إن ب ببو الف ب ببائز ،يص ب ببفا ل ب ببو
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الجميع ،لكنو ال يريبد الخبروج مبن حبوض ال بباحا ،طمببوا منبو
أن يخرج ال ت م الجائزة ،وعندما خبرج مبن الحبوض تببين أنبو
يضببع ا ببي قدميببو زعببانو جعمتببو يصببل أوال ،يالمعببار ،يي ببتبعد
الببذئب مببن الم ببابقا وتعطببى الجببائزة لمفقمببا ،إنيببا ببعيدة جببدا،
وبدأت تقدم عروض رراقا وخفا أمام الجميور.
 اآلن ا ب ببي ميب ببدان كب ببرة القب ببدم ،اريب ببا (رو دو دو) ضب ببداريا آخر من الغابا المجاورة ،إنيم أقوياء ومحتراون ،يركض
ويقفز (رو دو دو) ،لكن دون جدوى لقد خ روا المبباراة ،ث ثبا
أىداف مقابل ال ريء..
وا ببي مببباراة الركبببي ،يريببد اريببا (رو دو دو) أن يعببوض
خ ارتو ابي كرة القدم.
اقب ببام بتبب ببديل العب ببب ب عب ببب آخب ببر ،وىب ببو صب ببديقو الفيب ببل
(جوامو) إنو العب ضخم وقوي ،ببدأ الجميبور ي بخر مبن ىبذا
أصر عمى المعبب معبو ،ايبو
ال عب ،ومن (رو دو دو) الذي َّ
قببوي وال أحببد ي ببتطيع الوقببوف أمامببو .لكببن رو دو دو ال يريببد
ماع ريئا؛ إنو متأكد بأن (جو امو) العب جيد.
يتنب بباول (جوامب ببو) الك ب برة وينطمب ببا بيب ببا ،وال أحب ببد ي ب ببتطيع
إيقااببو ،إنببو قببوي يمببرر الك برة إلببى (مببارتين) الببذي يحببرز ىببداا
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م تحقا اببي النيايبا ،ابي الربو ،األول ي بجل أصبدقاؤنا أربعبا
أىب ب ببداف ،يفب ب ببوز اريب ب ببا (رو دو دو) بالمبب ب بباراة بأربعب ب ببا أىب ب ببداف
ليببداين ،إنببو انتصببار كبيببر ،كببل الببذين حممبوا (جوامببو) ببعداء
ابي احتفال مييب.
ابي م ابقا الدراجات ،الذئب الررير (غروغاغرو) الواثبا
م ببن نف ببو دائم ببا ،يص ببل بدراجت ببو لممر بباركا اب ببي ال ببباق ،بع ببد
صاارة البدء ،انطما الجميع ،تقدم الذئب عمى الجميع.
يح بباول (رو دو دو) الم ببكين المح بباق ب ببو ،اني ببارت ق ببوى
ال ببذئب بع ببد االنط ق ببا ال ب بريعا ،أخ ببرج م ببن جيب ببو عمب ببا م ببن
الببدبابيس ونثرىببا اببوق الطريببا لتفجببر دواليببب الببدراجات التببي
وراءه..
ا ببي ىببذه األثنبباء رأى القنفببذ مببا اعمببو الببذئب اتوجببو نحببو
د ارج ببا ال ببذئب ليحا بببو ،وبوا ببطا ى ببذه ال ببدبابيس ثق ببب دوالب
دراجتو ،وقو الذئب بجانب الطريا ص ح الدراجا.
وبعد ذلك توجو القنفذ نحو الدبابيس الممقاة عمى الطريا،
وقببام بكن ببيا وازالتيببا ،بينمببا مب ّبر المت ببابقون ب ب م .وابباز (رو
دو دو) بال باق .الفيل (جوامو) متعدد المواىب ،ويريد إدىاش
الجميور الكبيبر اببي م بابقا ألعباب القبوى ،ورابع األثقبال ،ايبو
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يرا ببع األوزان الثقيم ببا بطرا ببا ع ببين مث ببل الرير ببا ،يراعي ببا ا ببوق
أر و ،أظير عض تو لمجميور الذي صفا لو مندىربا معجببا
بقدراتو القويا.
ومببن ثببم أتببى رمببي القببرص ،دار حببول نف ببو عب ّبدة م برات
مثببل البمبببل ،ورمببى بببالقرص بعيببدا ..بعيببدا جببدا ...أكثببر مببن
ال عبين وااز بالميداليا.
وا ببي رمببي الك برة الحديديببا أيضببا ،حصببل (جوامببو) عمببى
المركز األول ،وبفضمو حصبل اريبا (رو دو دو) عمبى الكثيبر
من الميداليات والكؤوس والجوائز الذىبيا.
أخب ببذ اري ب ببا (رو دو دو) الكب ببؤوس والمي ب ببداليات والجب ب بوائز
ىنأ المعمم أصدقاءنا الفخبورين،
ووضعوىا ابي خزانا المدر اّ ،
واازوا بمقب أاضل اريا ابي المنطقبا .ووعبدوا ببأنيم بيكونون
أاضل الت ميذ ابي المدر ا.

***
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ؼاربذ(روذدوذدو)ذادلطاريذ
ي ب ببرى (م ب ببارتين) ذا األذن ب ببين الط ب ببويمتين رو دو دو ال ب ببذي
يمري بخطى ريعا الذي أوقفو قائ لو:
 إلى أين تذىب؟! ىل التي تحمميا عمبى ظيبرك خيمبا؟وىل تذىب لممخيم؟!
ق ببال (رو دو دو) ال ،ال أري ببد أن أذى ببب إل ببى المخ ببيم ،إذا
تريد أن تعرف ماذا أحمل؟!..
تعال معي ،وأنا واثا أننا نت مى ونمرح جيدا.
أراد م ب ببارتين ذل ب ببك حق ب ببا ،ل ب ببيس لدي ب ببو أي ر ب ببيء ،ىاىم ب ببا
الصديقان ي يران معا حتى وص إلى ضفا النير الصغير.
أنببزل (رو دو دو) مببا يحممببو عمببى ظي بره ...يالممفاجببأة...
إنببو ق ببارب مطبباطي ،م ببع مج ببدااين جميمببين ...ىي ببا ...لننفخ ببو
بوا طا المنفاخ اليدوي .بعد نفخ القبارب ،وضبعاه اببي المباء ،
بعي ببدا ع ببن الحج ببارة والص ببخور ،م ببع الرم ببل الجمي ببل ،وص ببعدا
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عميب ببو ،وكب ببل واحب ببد يحمب ببل مجب ببدااا ،وجم ب ببا برب ببكل يمت ب برادف،
يجببداان بالقببارب الببذي ي ببير إلببى الخمببو ،وىمببا يعراببان بببأن
النير اي الو ط عميا وخطير يا ليا من رحما ونزىا رائعا.
لكن أحدا مبا لبم يضبحك إنبو (غبرو غبارو) البذئب الربرير
ال ببذي يت ببكع عم ببى ض ببفا الني ببر ب ببين األر ببجار العالي ببا ،ببمع
ضحكات (مارتين وصبديقو رو دو دو) ،كربر عبن أنياببو ،إنبو
ررير اأضمر ليما ر ار ،وأخذ يفكر ماذا يفعل بيما..
وضببع ببما الصببيد وربببكتو واختبببأ بببين األرببجار بببالقرب

مببن مبباء النيببر ،وىببو يعببرف جيببدا بأنيمببا ببيمران مببن أمامببو،

وضببع رببوكا ليببا يببد طويمببا تحببت المبباء ،وعنببد مببرور القببارب،
اص ببطدم بالر ببوكا ...ب ببوم ...ب ببوم ...انفج ببر الق ببارب ،ض ببحك

الذئب الررير...

(مب ببارتين وصب ببديقو رو دو دو) يخرجب ببان مب ببن المب بباء مب ببع

القببارب المطبباطي المثقببوب ،جمببس الببذئب الر برير عمببى ضببفا

النير من أجل اصطياد ال مك.

ق ببذف الص ببنارة اب ببي الم بباء ،رب ببط العص ببا برجم ببو ،وا ببتمقى

اوق األعراب ومن ثم نام نوما عميقا...
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ح ب ببدثت ض ب ببجا غريب ب ببا ،ك ب ببان ىن ب بباك اب ب ببي الني ب ببر ال ب ببيد

(بيبامبو) ابي قاربو ذي المحرك القوي وال بريع ،يجبري ب برعا

من أمام الذئب الررير ،لكن ماذا يحدث؟! عمقت الصبنارة اببي

مقدما القارب ،و حب القارب الخيط ،وىو مربو ،من الطرف

اآلخر اي رجل الذئب الررير..

انتفض الذئب وىو يغطس ابي الماء صائحا ...النجدة...

النجدة...

ل ببم ي ب ببمع ال ب ببيد بيبب ببامبو ص ب براخات غب ببرو غب ببارو ب ب بببب

ص ببوت المح ببرك ،بك ببل ى ببدوء ،ا ببتدار وخ ببرج م ببن الني ببر ،إن ببو

قارب برمائي.

وأخي ار انك رت العصا وتحبرر البذئب مبن الخبيط المرببو،
ا ببي القببارب .نيببض وىببو يببئن مببن األلببم ...والك ببور والجببروح

ابي كل مكان.

واب ببي مك ببان آخ ببر بانتي بباء النزى ببات الجميم ببا عم ببى ض ببفا
النير أخذ (رو دو دو) وصديقو (مارتين) القارب المثقوب إلى

الم ؤول عن صيانا القوارب واص حيا.
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وقببام الفنببي بضص ب ح القببارب ،وعببادا م برة ثانيببا إلببى النيببر

عداء ،وابي الطريا راىدا البذئب الربرير م بتمقيا ابوق كومبا

من القش دون حراك ،من الجروح والكدمات التي عمى أر و.

***
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ؿفؿاذقؽنذغاؾباًذؿاذحنتاجذؾؾصغارذ
ك ببان (ريكيك ببي) يت ببابع مب بباراة كب برة الق ببدم عم ببى (التمف بباز)،
وعنببدما انتيببت قفببز مببن مكانببو عمببى األريكببا ،وتحمببس كثي ب ار
لمعب الكرة ،تناول كرة القبدم ،وقبام بنفخيبا ،وذىبب لمبحبث عبن
صببديقو (ايببل) وقببد انتعببل الحببذاء الخبباص بببالكرة ذا النتببوءات
المعدنيا باأل فل ،وقال لصديقو :نت بمى كثيب ار بالمعبب ،خبرج
االثنببان نحببو الممعببب ،وا ببي الطريببا دع بوا صببديقيما (جونببو)
الب ببذي أخب ببرج أذنيب ببو وأنفب ببو مب ببن الجحب ببر وقب ببال ليمب ببا :موااب ببا،
انتظ ارنبي ،بأنتعل حبذائي القبديم .ولكبن عنبدما خبرج ،لحبا بببو
كالعببادة إخوتببو األربعببا الصببغار ،إذ يتوجببب عميببو أن يخببدميم
ويعتني بيم.
لببم يكببن (ريكيكببي) م ببرو ار براقببا ىبؤالء الصببغار األربعببا،
ايم يريدون المعب معيم ،ما يف د متعا المعب.
ص ب ببرخ (ريكيك ب ببي) ىي ب ببا ...ىي ب ببا ...ع ب ببودوا إل ب ببى البي ب ببت،
ببتعيقون حركتنببا ا ببي الممعببب ولببن ن ببتمتع ،إنكببم صببغار جببدا
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عمبى ىبذه المعببا الخربنا ثبم طبردىم إلبى خبارج حبدود الممعببب،
وجم وا ىناك يبكون.
بببدأ المعببب ،وأظيببر (ريكيكببي) ميا ارتببو ا ببي المعببب ،وىببو
يمببرر الك برة اببوق أر ببو تببارة ،وقدمببو تببارة أخببرى ،ويقببذف بببالكرة
برجمو عاليا ول وء الح ت تقر الكرة ابي أعمى الرجرة.
م ببن الم ببتحيل التقاطي ببا :إني ببا اب ببي األعم ببى ،ب ببدؤوا بي ببز
الرجرة ولكن دون جدوى..
قببال األرنببب (جونببو) ببوف أنببادي إخببوتي األربعببا ،إنيببم
بيموانيين ،و وف ي اعدوننا...

جم ب ببس (جون ب ببو) أ ب ببفل الر ب ببجرة ،وص ب ببعد اآلخ ب ببرون بك ب ببل
ررب بباقا ،الواحب ببد بعب ببد اآلخب ببر ،اب ببوق بعضب ببيم الب بببعض ،مثب ببل
رياضي الجمباز حتبى وصبل األخيبر إلبى الكبرة وقبام بالتقاطيبا
والنزول بيا..
نظر (ريكيكي) إلى ىذا المريد ،وندم عمى طبردىم وعبدم
مربباركتيم المعببب معببو .وقببال اببي نف ببو :إنيببم بالتأكيببد العبببون
ماىرون ابي الكرة ،تعالوا إلعبوا معنا ،ن تمتع بويا ،وربارك
الجميع ابي المعب ،وكانوا م رورين جدا..
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(روذدوذدو)ذقشاركذػـيذدباقذاؾضاحقةذ
بببدأ جببري العببداءين اببي ببباق الضبباحيا اببي ارن ببا عمببى
الطرق ببات ك ببل ي ببوم ،يت ببابع رو دو دو نت ببائجيم المرب براا ،وى ببو
متحمس ليذا ال باق الكبير والتنااس عمى المركز األول.
عن ببدما وص ببل الحم ببار الص ببغير (م ببارتين) وب ببدأ بالتح ببدث
معو حول ال باق وبطوالتو ونتائج ال باق حتى اآلن.

قال (مارتين) :لو راركت اببي ىبذا ال بباق بأكون دائمبا
ابي المركز األول ،إنني قوي وماىر ابي باق الدراجات.
ضحك (رو دو دو) واألرنبب (جونبو) بصبوت ع ٍ
بال ،أنبت
بطل ابي الدراجات ..ما ىذا المزاح ...ال نصدق ذلك..
وأنت منذ متى تقود الدراجا لم ااات طويما؟
إذا قببال ل بب(مارتين) يقتببرح بببأن يجيببزوا د ارجبباتيم وينظمببوا
باقا محميا لمدراجات:
أكون األول إنني واثا من ذلك..
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وااببا (رو دو دو) عم ببى ىببذا االقتب براح .جبباء الجمي ببع م ببع
دراجاتيم ،وىاىو (مارتين) مع دراجتو الجديدة وىبو اخبور جبدا
بيا أمام الجميع.

اصطو المت ابقون بجانب بعضبيم ،أعطبى (رو دو دو)
إرارة البدء قائ ليم:
األول الذي يصل إلى القريا يكون ىو البطل.

دوا ببا الد ارجببا بكببل
انطمببا الجميببع( ،مببارتين) داس عمببى ّ
قببوة و ببرعا مببا جعمببو ي بببا الجميببع حتببى (رو دو دو) ،اجببأة
تعببب مببارتين ،كببان الطريببا طببوي بالن بببا لببو ،ا ببي منتصببو
الطريببا كببان (مببارتين) يبببذل جيببدا كبيب ار ،اانيببارت قبواه تقريبببا،
وبببدأ بببالتراجع والتببباطؤ قمببي  ،لقببد رببعر بببالعطش نتيجببا غ ب ازرة
مكببن (رو دو دو) مببن المحبباق بببو والتقببدم عميببو
التعببرق .ممببا ّ
حل بك؟!
قائ لو :يالمعار ...ىيا ...أ رع قمي  ،ماذا ّ
اببي ىببذه األثنبباء رببعر (مببارتين) بالخجببل ،مب ّبرت بجانبببو
ربباحنا صببغيرة ،تعمببا بيبا مببن الخمببو بفببرح ،وقببال اببي نف ببو،
ىك ببذا ببأاوز بال ببباق دون تع ببب وأك ببون البط ببل .بع ببد م ببااا
لي ت طويمبا ،ابي الطريبا المرتفبع ،نفثبت الرباحنا الكثيبر مبن
الدخان ،حابا من الدخان األ ود غطت (مارتين) وأصب ال
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ي ببرى أمام ببو ،وك بباد يختن ببا م ببن كثاا ببا الغ ببازات الض ببارة ،ات ببرك
وتغير م ار الدراجا نحو حفرة كبيرة ،وقبع اييبا ،وىبو
الراحنا ّ
ي تغيث:
النجدة ..النجدة ...النجدة ...وف أموت.

وما إن مع المت ابقون صوتو ،وصل رو دو دو ب رعا
كبي برة ،واذا بببو ا ببي الحف برة يتببألم ،ويببئن مببن الوجببع ...أنقببذوه،
ودراجتو معطوبا مك ورة.
آه ...آه ...لب ببم أنتب ب ببو جيب ببدا ...لي ب ببذه الحف ب برة المعين ب ببا ،ي ب ببا
أصدقائي أنا آ و جدا عمى تصرااتي الرعناء...

***
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صقدذوػريذ
ال ببماء صبباايا ،أر برقت الرببمس ،وارتفعببت ببببطء ،خمببو
الرابيا ،إنو يوم لطيو ،لبس (ريكيكي) حذاءه ،وحمل ما ابي
يببده ،وصببنارة الصببيد ا ببي اليببد األخببرى ،ومرببى اببوق أعربباب
نديببا ا ببي ذلببك الصببباح ،وعنببدما وصببل إلببى ضببفا النيببر وجببد
صديقو (جايتان) قد بقو ،ايما يريدان الصيد ويا.

الببتقط (جايتببان) ببمكا صببغيرة ،وىببو اببرح بيببذه الغنيمببا،
نظببر (ريكيكببي) إلببى ىببذه ال ببمكا الصببغيرة ب ببخريا ،وضببحك
قائ  :ما ىذه؟! ما أجمميا من صيد!...
أذىب الختيار مكبان بعيبد مبن ىنبا ببين الصبخور ،ربمبا
أاببوز بصببيد وايببر ىنبباك بببين الصببخور ورأى ريكيكببي ال ببمك
يممببع تحببت المبباء ،وضببع ببمتو بجانبببو ،ووضببع بعببض اتببات
طعما اوق ط الماء ،وقذف الصنارة ،وانتظر..
الخبز ي
أنت أعطيتيم كثيب ار مبن الطعبام ،ضبحك جايتبان األ بماك
تقفز حول الصنارة لت خر منك.
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بعببد بباعا أتببى (جايت بان) ،ليببرى ريكيكببي و ببمتو اارغببا،
عبباد جايتببان إلببى مكانببو مقتنعببا بصببيد األ ببماك الصببغيرة خي ب ار
وغي ببر مكان ببو مب برة
م ببن الع ببودة اارغ ببا ،ح ببزن (ريكيك ببي) كثيب ب ارّ ،
ثانيا ،وثالثا ،وكان دائما ال يحصل عمى ريء ،مازالت ال ما
اارغببا ،صببار يفكببر بأصببدقائو الببذين ي ببخرون منببو ،عنببدما
يعود و متو اارغا ماذا يفعل...؟
اكببر قمببي  ،...حببزم عدتببو وأمتعتببو ،وغببادر المكببان ،ومب َّبر
مببن أمببام بببائع ال ببمك ،ارببترى منببو كميببا مببن ببمك ال ببردين.
ىناك عند عتبا البيت كان األصدقاء بانتظاره.
(جايتان) و(ىونوريا) .من أجل مراىدة الصيد الواير.
حمب ببل (ريكيكب ببي) ال ب ببما المميئب ببا باأل ب ببماك ،وىب ببو اخب ببور
بنف ب ببو .ومب ببا إن رب بباىد األصب ببدقاء مب ببا ا ب ببي ال ب ببما ...انفجب ببروا
ضحكا ،لقد احم َّبر خجب مبن ىبذا التصبرف ...قبالوا مندىربين
مك ردين !...أنت حقا صياد ماىر وقبوي .ألنبك اصبطدت
ال ببردين مببن مبباء النيببر ،مببع العمببم أن ال ببردين ال يتواجببد إال
اب ببي البح ببر ،وى ببذا م ببدىش أل ببيس ك ببذلك ...م ببكين (ريكيك ببي)
خفض أر و خج ودخل إلى البيت.
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(رقؽقؽي)ذخيقمذ
ا ببتيق (ريكيكببي) ببباك ار ،وجيببز ل بوازم التخيببيم مببن أدوات
ومعببدات ،وحمببل األمتعببا ،عمببى ظي بره معتم ب ار قبعتببو ،ومنطمقببا
ليأخذ معو ابي الطريا صديقو (آرثر) .وما أن وصل إلى بيتو
بدأ يناديو :ىيا ...آرثر ...ىيا ...آرثر ...إننا ابي الطريا..
أطل آرثر من النااذة ،صرخ (ريكيكي) مندىرا ...مازلت
ابي ثياب النوم...

ىيببا أ ببرع ،نحببن م ببتعدون ..معببك عرببر دقببائا ال أكثببر
لتكببون جبباى از ..ىيببا وداعببا .وقببو ريكيكببي وقفببا قصببيرة ينتظببر
آرثر..
جم ببس تح ببت الر ببجرة بانتظ بباره ،بع ببد دق ببائا خ ببرج (آرث ببر)
ومعو حقيبا كبيرة..

وأدوات ِ
وعدد ...كل ىذا وقدمو تؤلمو وال ي بتطيع المربي
جيدا.
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قال (ريكيكي) لو :ما ىذا؟ ىل تذىب برحمبا ا تكرباايا
إلى القطب الرمالي ،صحون ،دلو ،أغطيبا ،أوانبي طببخ ،إنيبا
ثقيمببا جببدا ...ال أ ببتطيع حمببل ىببذه األمتعببا ،وألن آرثببر رجمببو
مضمدة وتؤلمو ،توجب انتظبار األصبدقاء لمم باعدة اببي حمبل
األمتعا.
جاء صديقو (ايل) وقاموا بصبنع حمالبا ،وىبي عببارة عبن
غصببني رببجرة وتببم ربطيمببا بالحبببل ،ووضببعوا األمتعببا عمييببا،
حم ببل االثن ببان األمتع ببا ،وك ببان الطق ببس ح ببا ار ج ببدا ،وم ببن أج ببل
ن يان الح اررة ،بدأا بضنراد األغاني الحما يا.
وم ببا إن وص ببموا إل ببى مك ببان التخي ببيم ،ب ببدأ المط ببر ينيم ببر
خفيفا ،ذىب (آرثر) ليحتمي تحت المظما.
ب ببدأ (ريكيك ببي واي ببل) بتحض ببير الطع ببام ،و(آرث ببر) ج ببالس
تحت الرجرة.
وأحضر لو (ريكيكبي) بعضبا مبن قطبع الخببز ،قبال ليمبا:
أرعر بالعطش..
أ ببرع (ايببل) حضببار المبباء مببن النبببع ،ثببم قامببا بببضخراج
األمتعببا مببن األكيبباس ،ووجببدا ا ببي كببيس (آرثببر) أرببياء كثي برة:
صابون ،منارو ،أعواد ثقاب ،روكوال ،بيض ،نقانا...
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الم كين آرثر ىناك ...ىاىو قادم إلينا ..لم يعد يتألم من

قدمو ،ولكبن خبده منبتفخ ،ومرببو ،بقطعبا مبن الرباش ،ضر بو
يؤلمببو !...عندئ ب ٍبذ ق ببرر الجمي ببع نصببب الخيم ببا ب ببدون م بباعدة

(آرثببر) ،الببذي جم ببس بببالقرب م ببنيم ،وا ببي الي ببوم التببالي جم ببس
(آرثبر) يتبأوه مبن ر ّبدة األلببم ،قبالوا لبو :اجمبس أمبام الخيمببا ،وال
تعمببل رببيئا ..اببي اليببوم التببالي ،لببم يرببعر آرثببر بببأي تح ببن،

وانما تضاعو األلم..

تع بباون الجمي ببع عم ببى تحض ببير الغ ببذاء ،جمعب بوا الحط ببب،

أر ببعموا الن ببار ،ص ببنعوا طعام ببا لذي ببذا ،ووض ببعوا عم ببى الطاول ببا
أريى المأكوالت ..وقطع الروكوال والخبز المزبد يا لممفاجأة..

ىج ببم (آرث ببر) وأك ببل م ببا ط بباب ل ببو ،ك ببوب م ببن الر ببوكوال،

والكيكا الكبيرة والنقانا ...أظن أنو لم تعد تؤلمو أ نانو ...لقد

تعااى.

نظ ببر األص ببدقاء إلي ببو بدىر ببا ،وق ببالوا :نعتق ببد أن ببو ي ببخر

منا ...عندما نريد منو أن ي اعدنا يقول :إنو متعبب ومبريض،
وى بباىو اآلن ،بع ببد الطع ببام ذى ببب إل ببى األرجوح ببا المعمق ببا ب ببين

الرجرتين ،ونام نوما عميقا.
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قببال األصببدقاء  :إنببو قببوي جببدا ..يريببد أن يأكببل بببدون أن
يعمببل رببيئا ،لببذلك ببنعاقبو عمببى ىببذا التصببرف ،ببنتركو ىنببا
و ببنغادر بببدون أن يرببعر ،عببادوا إلببى القريببا ،وعنببدما ي ببتيق
يحمل حقيبتو ،وأمتعتو وحده!...
إلى المقاء (آرثر) الك ول!...

***
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ػـيذادلخقمذ
انطما (رو دو دو) و(مارتين) لمتخيبيم اببي ا بحا الغاببا،
وعندما وص إلى الغاببا ،تبذكر الخيمبا ،اقبد ن بياىا ،وتوجبب
عمييمببا العببودة إلببى البيببت حضببارىا .وا ببي منتصببو الطريببا
وجدا برمي كبيب ار مبن الخربب ،اباقترح (رو دو دو) اال بتراحا
مببن الطقببس الحببار جببدا ،وطمببب مببن (مببارتين) قببائ  :لنختبببئ
داخل البرميل ،وا تمقيا بداخمو ليحصب عمبى القميبل مبن الظبل
والبرودة اي البرميل...
ل ببوء الحب كببان البرميببل اببي بدايببا المرتفببع ،عنببدما اىتببز
قم ببي بفع ببل الحرك ببا ،ت ببدحرج م ببن أعم ببى الرابي ببا إل ببى األ ببفل،
ازدادت ب ب ب ببرعا البرمي ب ب ب ببل ،وى ب ب ب ببو يي ب ب ب ببوي اتعال ب ب ب ببت أصب ب ب ب بوات
ا تغاثتيما ،ولم ي تطيعا إيقااو ،وأخذ يت اءالن كيو بينتيي
ىببذا اليبببو ،،وأخي ب ار ارتطببم بجببذع رببجرة وتحطببم ،وأصببب كببل
واحد منيما ابي جيا.
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رو دو دو وم ببارتين أص ببابتيما بع ببض الك ببدمات الخفيف ببا،
كببان عمييمببا اآلن العببودة اببي الحببال إلببى البيببت ،وىمببا متعبببان
بفعل الدوران داخل البرميل .وبدت نزىا المخيم حزينا جدا.
قصببا
وبعببد م ببااا قصببيرة ،لقيببا ابببن عببم مببارتين (بوجيببو) َّ
عميببو مغامراتيمببا ،ومببن ثببم اقتببرح عمييمببا أن يخيمببا معببو ا ببي
الخيما الكبيرة .إنيا خيما وا عا وظميما ذات قو عبال ،قبدم
ليما العراء ،وأك برييا ،وركراه عمى الضيااا..

***
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زالجاتذ(رقؽقؽي)ذذ
بمنا با األعياد ،أيىديت إلى (ريكيكبي) زالجبات لمتزحمبا،
وكببان م ببرو ار بيببا ،يحمببم ليببل ونيببار بببالتزلج عمببى الببثمج .لكببن
جايتان وايل قاما بتدويرىا.

بب ِ
بخر ص ب ببديقاه (جايت ب ببان واي ب ببل) من ب ببو ق ب ببائمين :م ب ببكين

(ريكيكببي) مبباذا تنفعببو ىببذه الزالجببات بببدون ىطببول الببثمج ىببذه

ال ب ببنا :إنب ببو ب ببعيد بيمب ببا ،كب ببل يب ببوم ينظب ببر إلب ببى ال ب ببماء ...ال

ريبباح ...وال ثمببج ...ا ببي الم بباء والصببباح .ي ببتمع إلببى نرب برة

الطقس ابي (التمفاز) وي مع أخبار الطقس من ا ذاعا ،ولكنبو
اوج ئ ابي صببيحا اليبوم التبالي ،وىبو ينظبر مبن الناابذة عنبدما
رأى أن ال ببثمج يت بباقط بغب ب ازرة ...قف ببز ارح ببا ...ال ببثمج يت بباقط
أخي ار ...ىيا ب رعا إلى الخارج أين الزالجات ،آه ،ىا ىبي ولبم
ينس القفازات ونظارات الرمس..

119

خ ببرج بمبا ببو الكام ببل ،والزالج ببات بقدم ببو ،والقف ببازات عم ببى
يديببو ،وعصببا التبزلج ،وعنببدما خببرج ،يد ِىببش ...ال يوجببد ثمببج...
أين الثمج؟!...
وعن ببدىا ببمع ض ببحكات م ببن ىن ببا وىن بباك إن ببو ص ببديقو...
(ايل) لماذا يضحك عاليا من اوق البيت؟.
كب ببان ىنب بباك الثعمب ببب المب بباكر وبيب ببده و ب ببادة مفتوحب ببا مب ببن
وي ْخ ِرج منيا وب ار أبيض مثل الثمج..
األ فل يحركيا ي
حزن (ريكيكي) كثي ار ،عاد إلى البيت ينتظر الثمج.

بعببد بضببعا أيببام ت بباقط الببثمج بكثااببا اببي الميببل ..ريكيكببي
عيد جدا..
واي الصباح ا تيق (ريكيكي) ورأى القريا مغطاة ببالثمج
األبببيض ،لبببس لببباس التبزلج والحببذاء الخبباص بببالتزلج ،وتنبباول
الزالجب ببات وخب ببرج م ب ببرعا وارحب ببا ،صب ببعد إلب ببى الرابيب ببا القريبب ببا،
وانحدر متزلجا نحبو القريبا ،وبالمقاببل حباول صبديقو (جايتبان)
المع ببب حزين ببا بقارب ببو الرب براعي ،ال ببذي ال يتح ببرك م ببن مكان ببو،
وال يما وىو ينتعل حذاء مزالجا ال ي اعده عمى التنقل.
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(روذدوذدو)ذوأصدؼاؤهذواؾتزجلذػـيذذ
اؾبحريةذادلتجؿدة..ذ

ارتب ب ببدى (رو دو دو) وأصب ب ببدقاؤه (نونب ب ببورس) ،و(مب ب ببارتين)

و(المبيببر) الم بببس التببي تحمببييم مببن البببرد القببارس ،وتوج ببو
الجميب ببع نحب ببو البحي ب برة المتجمب ببدة مثبتب ببين الم ب بزالج عمب ببى أ ب ببفل

األحذيا ،وبدؤوا بالتزلج والمعب عمى ط البحيرة المتجمدة..

رو دو دو ون ببو ن ببورس ،وال مبي ببر يتزلج ببون جي ببدا ،ولك ببن

(مارتين) أقل ميارة من الجميع ،يقع دائمبا وي باعده أصبدقاؤه،

كببان البببرد القببارس يعيببا حببركتيم ،قببرروا العببودة إلببى بيببوتيم،

وابي المرة القادما وف يجدون طريقا من أجل تدائتيم..

قب ببال (مب ببارتين) ا ب ببي اليب ببوم التب ببالي :عنب ببدي أع ب بواد ثقب بباب،

و نرببعل نببا ار بببالقرب مببن البحي برة عمببى الضببفا ،وىكببذا عنببدما
نبرد ،نرجع إلى النار لنتداأ..
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جمعوا الحطب الرطب قمي وأرعموا النار ،وخرجت أل نا
الميب الحمراء والزرقاء وبدؤوا المعب اوق البحيرة...
قال (مارتين)  :لماذا ال نرعل النار ىنا ابوق البحيبرة اببي
المنتصو؟ وىكذا نمعب حوليا ..ونحن داائون..

قببال (رو دو دو) ..ىكببذا ببيذوب الببثمج .ولببم يأخببذوا بمببا
قال ،وتوجيوا إلى البحيرة ،أحضر نونبورس الحطبب اببي و بط
البحي برة ،وذىببب (مببارتين) وجمببب غصببنا مرببتع  ،ود ببو بببين
الحطب اليابس.

ار ببتعمت النيب بران و ببط البحيب برة ،وارتفع ببت أل ببنا المي ببب.
ثبت أصدقاؤنا الم ازليج اي أ بفل أحبذيتيم .ببدؤوا بالمعبب حبول
النببار ،كببان (مببارتين ونونببورس) بببالقرب مببن النببار اجببأة عنببدما
ببمعا طقطقببا ،وأصببدقاؤنا اببي المبباء لقببد تك ّ ببر الجميببد تحببت
النببار بفعببل الحب اررة العاليببا ،و ببقطا اببي المبباء .ولح ببن الحب ،
كب ب ببان (رو دو دو) و(المبيب ب ببر) بب ب ببالقرب منيمب ب ببا ،عنب ب ببد ب ب ببماع
صراخيما تناول كل واحد غصنا طبوي وم ّبده لرخبر ،والتقطبو
وتم حبيما من الماء بأعجوبا.
خرجوا من البحيرة ،وذىبوا إلى موقد النار وبدؤوا بتجفيو
أنف يم قبل العودة إلى بيوتيم.
وقرروا أن يكونوا منذ ذلك اليوم أكثر حذ ار وانتباىا..
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زالجةذ(روذدوذدو)ذ
عم ببى الرابي ببا المغط بباة ب ببالثموج ،ك ببان(نونورس) و(المبي ببر)
يتزلجبان عمببى الببثمج بوا ببطا زالجبا ،يتزلجببان مببن أعمببى الرابيببا
حتببى األ ببفل بفببرح و ببرور .ويمبران بببالقرب مببن (رو دو دو).
الببذي أ ببرع قببال (لنونببورس) دعنببي أصببعد معببك (يببا نونببورس)
دورة واحببدة ،ولكنببو يجيببب ال ...ال ...يببا صببديقي أنببا ال أعيببر
زالجتي ألحد..
وقببال لصببديقو (المبيببر) :أتريببد أن تعيرنببي زالجتببك لعب ّبدة
دق ببائا اق ببط ،را ببض (المبي ببر) أيض ببا ،وى ببو ينح ببدر م ببن أعم ببى
الرابيا ،وىو يصي ارحا و رو ار بزالجتو.

حزن (رو دو دو) كثي ار ،ال أحد يعيره الزالجا ،وىبو يتبوق
لمع ببب معيم ببا ..ولك ببن م بباذا يفع ببل ...رج ببع إل ببى البي ببت ،وق ببرر
الذىاب إلى يمنرأة أبيو ،لقبد صبمم عمبى صبنع الزالجبا بنف بو،
إذ وجببد لوحببا كبي ب ار مببن الخرببب قببام بنر بره بالمنرببار بكببل جببد
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ونرببا ،،وعمببى صببوت القرقعببا وطببرق الم ببامير ،تخ برج الفببأرة
(مارجريت) من حجرىا بالقرب مبن المنربأة ،لت ارقبب مبا يحبدث
اب ب ببي الخ ب ببارج ..رو دو دو ينر ب ببر ألب ب بواح الخر ب ببب وى ب ببو يعم ب ببل
ببراعا.
إنو يحتاج لبضعا أيام من أجل إتمام صنع الزالقبا بربكل
كامل.
أخي ار ..عندما انتيى ..يالأل بو ،أربرقت الربمس ،وذاب
الثمج ،وذىبب عممبو بدى .لكبن الب َّبد ...اكبر (رو دو دو) مبن
جديد ماذا يفعل ،..رجع ابي الحال إلبى المنربرة ،وأضباف إلبى
الزالجببا أربببع عجب ت مببن الكاوترببوك اأصبببحت عربببا صببغيرة
تصم لمركوب ...وت ير بركل جيد عمى الطرقات كااا.
صببعد (رو دو دو) العربببا وبببدأ بببالتحكم بيببا يمينببا وي ببا ار
وىو ينزل من ابوق الرابيبا م برو ار بعيدا .واببي الطريبا رباىد
(المبيببر) و(نونببورس) اطمبببا منببو أن يعيرىببا ليمببا ...إنيببا حقببا
رائعا..
لكن (رو دو دو) ابت م بكل لطااا وأعارىم عربتو.

***
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بطلذاؾتزجلذادلتعرجذ
إنب ببو اصب ببل الرب ببتاء ،الطقب ببس جميب ببل ،غطب ببت الثمب ببوج كب ببل
المرتفع ببات ،ال ببماء ص بباايا ،ح ببان وق ببت التب بزلج ،أراد رودودو
التنبزه اببي الحقببل المغطببى بببالثمج ،جيببز نف ببو مببن أجببل التبزلج
عمى الثمج ،لكن حذاءه ممزق وال يصم لمتبزلج ،أحضبر حبذاء
والدتببو ،يالأل ببو إنببو كبيببر عمببى قدميببو ،رو دو دو ذكببي جببدا
ماذا يفعل ،أخي ار غمو قدميو برببا ،إ بفنجي ،وأصببحت قدمبو
كبيرة وداائا ،ود يا ابي الحذاء الكبير..
أص ببب اآلن م ببتعدا لمتب بزلج ،ذى ببب إل ببى الرابي ببا العالي ببا،
وعندما وصل إلبى المنحبدر ،انزلبا بقبوة ،ولبم ي بتطع التوقبو،
نزل ب رعا قويا ،وعمى جانبي الممعبب كانبت ىنباك الجمباىير
تيتو لو( :برااو ...برااو) مرحى لك اخفض أر ك قمي  ،اكر
رو دودو وقال :لماذا يقولون ىذا؟! ..تخمص (رو دو دو) مبن
المنعطب ببو ،ول ب ببوء الح ب ب وقب ببع رو دو دو اب ببي حيب ببز منعب ببرج
وانحببدر نببزوال ..ما ازلببت الجمبباىير تصببفا لببو ،وترببجعو ،ىكببذا
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حتببى وصببل إلببى خببط النيايببا ،حيببث القببوس الكبيببر ،والجميببع
ييتو لو ولوحا إع نيا مكتوب عمييا (الوصول).
وىنبباك صببوت المكبببر يقببول ىاتفببا( :ث ب ث دقببائا وعرببر
ثوان ...مرحى)..
إنو أاضل وقت إلى اآلن ،إنو البطل ..إنو البطل.!..

اي ب ببم (رو دو دو) أخيب ب ب ار وب ب ببدون أن يع ب ببرف ..أن ب ببو بط ب ببل
المتعببرج ،صببعد إلببى منصببا التتببويج ،وقببدموا لببو كأ ببا كبي برة،
وحببذاء ت بزلج جديببدا ،ىكببذا ي ببتطيع مببن اآلن ،اصبباعدا الت بزلج
بحريا و عادة.
إنو عيد جدا ،رجع إلى البيت ،وقام بعرض جائزتو عمى
األصدقاء وأمو.

***

126

127

128

دباقذعؾىذاؾثؾجذ
اب ببي ص ببباح عي ببد الم ببي د ،توج ببو (ريكيك ببي) مبارب برة إل ببى
الم ببداأة ،وج ببد ى ببدايا رائع ببا لمنا بببا ي ببوم الم ببي د ،وج ببد جمي ببع
أدوات التبزلج عمببى الببثمج ،وكببل مببا يحتاجببو المتبزلج :زالجتببان،
حببذاء الت بزلج ،ببترة ،وكببل األغ براض ا ضبباايا مثببل النظببارات
والقبعا والقفبازات ،ريكيكبي يحبب كثيب ار التبزلج كبان ارحبا ،لببس
مباررة ،وذىب لمبحث عن صديقيو( :رو دو دو) و (المبير)،
ذىب بوا إلببى أعمببى الرابيببا المغطبباة بببالثمج األبببيض اببوق القمببا،
رودودو وريكيكببي عمببى زالجتييمببا ،ولكببن المبيببر يجببر زالجتببو،
وقفوا عند خط البدايا لبدء ال باق.
قال (المبير) متحديا :أصبل أوال عمبى زالجتبي ىبذه ،أنبا
متخصص بيذه األنواع من ال باقات.
قال لو أصدقاؤه :إنك واثا من نف ك نرى ذلك..

الغ براب اببوق الرببجرة :إنببو الحكب يبم يعب ُّبد :واحببد ...اثنببان...
ث ثا انط ق...
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انطم ببا الجمي ببع ( :المبي ببر) عم ببى زالجت ببو ينح ببدر ب بريعا،
ويتجاوز أصدقاءه.
لكببن اجببأة تنقمببب الزالجببا ويتببدحرج (المبيببر) اببوق الببثمج
نزوال.

عنببدما وص بل (ريكيكببي) و (رو دو دو) إلببى خببط النيايببا
لم يجدا صبديقيما (المبيبر) لكنيمبا رباىدا قبدمين تخرجبان مبن
الببثمج ،أم ببك كببل واحببد منيمببا قببدما ،و ببحبا إلببى األعمببى ،لقببد
غبباص (المبيببر) داخببل الببثمج ،لببم يكببن جريحببا بببل كببان متعبببا
جدا ،انتيى ال باق ولم يفز أحد.

***
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(روذدوذدو)ذورائرةذاؾورقذادلداػرةذ
(رو دو دو) متف ب ببوق اب ب ببي مدر ب ببتو ،ير ب ببارك دائم ب ببا اب ب ببي
الصببو ،أبببوه م ببرور منببو كثيب ار ،مببن أجببل ذلببك ،أعببد لببو ىديببا

جميما ،لقد صنع طائرة ورق كبيرة ،ذات خيط طويل.

ا ب ببرح (رو دو دو) عن ب ببدما رأى الط ب ببائرة ،وأحض ب ببر أدوات
التمببوين ،ور ببم عمببى الطببائرة ر ببوما ،رغببم أنببو لببيس مبباى ار جببدا

بالر ببم ،وخببرج براقببا (المبيببر) الببذي انببدىش مببن رؤيببا الطببائرة

قببائ  :يببا ليببا مببن طببائرة ورقيببا عظيمببا .وصببعدا الرابيببا حتببى
طير الطببائرة ،يجببب أن نببركض بريعا ألنببو ال
القمببا ،وقبباال ب يبن ّ
ويرخيببان الخببيط ،الطببائرة تعمببو...
توجببد ريبباح ،يركضببان معببا ،ي
تعمببو ...تعمببو ...إنيببا عاليببا جببدا ،أعمببى مببن الطيببور المحمقببا

ابي ال ماء ،االطيور عنبدما تبرى الوجبو المخيبو تزقبزق خائفبا
وتيرب من المكان بعيدا.
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وا ببي ىببذه األثنبباء انقطببع الخببيط ،ووقعببت الطببائرة الورقيببا
مببن بعيببد نحببو الحقببول ،ركضببا نحببو مكببان ال ببقو ،،حتَّببى ال
تكون قد عمقت ابي قمبا برو عاليبا ،ىمبس رودودو ابي نف بو
لوضببعيا اببي البواي بو ،اجتببا از الحقببول القريبببا ،رودودو والمبيببر
ي رعان وراء الطائرة ،ابي ىذه األثناء كانت ال بيدة (بوبونيبت)
تعمببل اببي المطبببخ ،وراء الطاولببا ،بتنظيببو الصببحون ،وحمميببا
لوضعيا اي البوايو ،نظرت إلى النااذة ،وتفاجأت ...يبا لميبول
ما ىذا ...إنو رأس مخيو يطبل مبن الناابذة يريبد البدخول إلييبا
مبار برة ،تنقمببب الصببحون مببن يببدىا ،وت ببقط أرضببا وتببتحطم.
وتخببرج وىببي تصببي النجببدة ...النجببدة ...دعببت زوجيببا الببذي
كان ابي الحديقا ،ىناك وحش اببي المطببخ ،أخضبر ذو عيبون
حمراء .إنو من المريخ.
لببم يصببدق ال ببيد (بوبونيببت) بببل كببان أكثببر ىببدوءا ،دخببل
إلى المطبخ بحذر ومعو عصا كبيرة ،ليرى ىبذا الكبائن الربرير
المريخي..
رأى أمام النااذة طائرة ورقيا ،اانفجر ضاحكا ،وخرج إلبى
ان بباء البي ببت ،وك ببان (رو دو دو) و (المبي ببر) ق ببد وصب ب وىم ببا
يبحثب ببان عب ببن الطب ببائرة الورقيب ببا ،وكانب ببا ح ب بزينين عمب ببى األطبب بباق
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المك ورة ابي أرضيا المطببخ ،لكبن ىبذا لبم يكبن خطأىمبا ،ولبم
يفعب ب ذل ببك قص ببدا .أخ ببذا الط ببائرة وتجنب ببا ح ببدوث أي ببا مر ببكما،
وقاما بم الوجو القبي ور بما رم با باطعا وامبا ضباحكا،
وقامب ببا بتحميب ببا الطب ببائرة مب ببن جديب ببد عاليب ببا ا ب ببي ال ب ببماء وىمب ببا
م روران.
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ؿدرجةذ(روذدوذدو)ذذ
حصببل (رو دو دو) عمببى المركببز األول ا ببي صببفو ،اب ببي
نيايببا العببام الد ار ببي ،قب ّبدم لببو األب أجمببل مكااببأة ،وىببي ىديببا
درجبا صبغيرة ذات عجب ت صبغيرة وليبا مقبود مبن
عببارة عبن ا
األمام..
أعجب بيا كل األصدقاء عندما يتنزه بيا اي الطرقات.
قابمب ببو صب ببديقو (مب ببارتين) وقب ببال لب ببو :يب ببا ليب ببا مب ببن د ارجب ببا
جميما ...أرني إياىا!..
ق ببال ل ببو (رو دو دو) اص ببعد خمف ببي و ببنرى كي ببو ت ببير،
صعد خمفبو ،لكبن ال ي بتطيع االثنبان تربغيميا ،وببدأت الد ارجبا
تببدرج  ،وقابميمببا منحببدر خفيببو ،وزادت مببن ببرعتيا ،ولببم يعببد
ي يطر عمى المقود ،ول وء الح  ،اصطدما بحجر كبير عمبى
الطريببا ،مببا أدى إلببى اقببدان الت بوازن ،وانقمبببا أرضببا ،ولح ببن
الح لم تكن ىناك جروح خطيرة.
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ولكن الدراجا تحطمت وانك رت..
اقتببرح (مببارتين) بببأن يأخببذىا ألبيببو ص ب حيا .ولكببن ال
يمكببن إصب ب حيا ب بببب األعط ببال الكثي برة .ويج ببب أن يأخ ببذىا
إلى المدينا.
قبال ليمببا األب :بمبا أنكمببا تريبدان المعببب اآلن ،مبا رأيكمببا
بصنع عربا ذات ث ث عج ت ،لدي صندوق عربا وعجمتان
كبيرتببان وبضببع ض بربات مببن المطرقببا ،و تصببب جبباىزة بعببد
وقت قصير ،أصبحت العربا جاىزة.
 ى ببذه ى ببي العرب ببا ،اركب ببا عميي ببا ،وا ببتمتعا جي ببدا ،أخ ببذالصببديقان العربببا ،وصببعدا عمييببا ،وبببدأا بال ببير عمببى طرقببات
القريا ،عمى الطريا الم تقيم مارتين يداع رودودو صاعدا اي
العربب ببا ...أ ب ببرع ...أ ب ببرع ...صب ببادايما منح ب ببدر ،ثب ببم ص ب ببعد
مارتين إلى العربا ،زاد من ال رعا واالنحدار بقبوة ،ولبم يتمكنبا
من كبحيا ،ايوت نحو النير المجاور.
وعمى ضفا النير كان ىناك العم ذو القبرن الكبيبر يصبيد
ال ب ببمك ،ب ببمع ص ب ببياح الص ب ببديقين ،وا ب ببتغاثتيما :النج ب ببدة...
النجب ببدة ...بصب ببعوبا أدار العب ببم أر ب ببو نحب ببو مصب ببدر الصب ببوت
ومرت العربا من جانبو مباررة نيض العم ،وقفبز وراءىمبا اببي
135

المبباء ،وأخببرج (رو دو دو) و(مببارتين) ،ومببن ح ببن الح ب لببم
يصيبا بأذى..
قال ليمبا :تعباال إلبى ضبفا النيبر لت بتريحا تحبت الربمس
وتجففا ثيابكما...
ث ببم ذى ببب خب براج العرب ببا م ببن الم بباء ،ي ببا لممفاج ببأة؟ م بباذا
وج ببد ..!...لق ببد كان ببت العرب ببا ممم ببوءة باأل ببماك ..إن ببو ص ببيد
واير ،لم يصطد العم منذ الصباح ريئا..
تعاال إلى البيت نقيم وليما كبيرة ،بربي ىبذه األ بماك..
أنا جائع جدا..
وىناك ابي البيت اجتمع األىبل واألصبدقاء عمبى الطاولبا،
ون ب ببي الجميب ببع مغب ببامراتيم ،وىب ببم يب ببأكمون األ ب ببماك المرب ببويا،
ونصب ب الع ببم الص ببديقين ب ببأن يكون ببا أكث ببر ح ببذ ار وانتباى ببا اب ببي
المرات القادما..

***
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ؾعبةذاؾغؿقضةذ
ك ب ببان (ريكيك ب ببي) و(أج ب ببالي) و(ايميبي ب ببر) والفي ب ببل الض ب ببخم
(بوبببوس) يمعبببون معببا ،قببرروا أن يمعببوا لعبببا الغميضببا ،يجببب
اختيار من يقوم بالبحث عن اآلخرين ،والقيام بالقرعا.
(حكرة ،بكرة ...قمي ربي عد لمعررة.)...
وكان العد إلى عررة ،ووقع االختيبار عمبى (ايميبيبر) ايبو
الذي يقوم بالبحث عن األصدقاء..

ا تدار (ايل) نحو الحائط ،وقام بالعد بصوت ع ٍ
بال حتبى
العرب برين ( )................... -3 -0 – 1ب ببدأ األصب ببدقاء
ب ببالركض واالختب بباء والبح ببث عب ببن مخب ببأ( ....اي ببل) يكمب ببل...
.)02 -11 -11 -12
ا ببتدار (ايببل) ثانيببا ،وبببدأ عمميببا البحببث ،خمببو البراميببل
الث ثببا ،بببدت أذن الفيببل (بوبببوس) ،رآه (ايببل) وكرببفو ...قببائ
لو :اخرج ...اخرج لقد رأيتك...
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وج بباء دور الفي ببل الض ببخم (بوب ببوس) بالع ببد والبح ببث ع ببن
األصدقاء اآلخرين.
ا ب ببتدار نح ب ببو الح ب ببائط وبب ب ببدأ بالع ب ببد ،ذى ب ببب (ريكيكب ب ببي)
وأصدقاؤه ل ختباء..
بحث (بوبوس) طوي ولم يجد أحدا ،اجأة رأى حذاء مبن
بعي ببد ي ببركض إلي ببو ،ل ببم يج ببد ر ببيئا ا ببوق الح ببذاء ،يمتف ببت يمين ببا
وي ببا ار لكببن لببم يجببد أحببدا ..إنببو حبزين ..متعببب ..وجمببس اببوق
برميببل لي ببتري  ،ومببن ثببم قببام ليبحببث مببن جديببد ،واببوجئ بببأن
البرمي ببل ال ببذي ك ببان جال ببا عمي ببو يتح ببرك قم ببي  ،وب ببرعا را ببع
البرميل ،ورأى (ريكيكي) تحتو!...
ضب ببحك الجميب ببع ومب ببن ثب ببم توجي ب بوا ل ختبب بباء ،جب بباء دور
(ريكيكي) بالبحث عن األصدقاء ،لقد اختبأ الجميع..
أراد (بوب ببوس) االختب بباء جي ببدا ،لك ببي ال يي ْع ببرف م ببن أح ب ٍبد،
وجد مخبأ رائعا.
بدأ (ريكيكي) بالبحث ...ىنا وىناك ،لم يجد أحدا..
لب ببم تعب ببد (أجب ببالي) تريب ببد المعب ببب ،ألنيب ببا تريب ببد العب ببودة إلب ببى
البيت...
و(ايل) أيضا..
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قب ببال (ريكيكب ببي) ب ببيحين قريبب ببا غب ببروب الرب ببمس ويجب ببب
التوقب ببو عب ببن المعب ببب ،ولكب ببن أيب ببن ىب ببو (بوبب ببوس) ىيب ببا لنبحب ببث
عنو!...
بحث بوا ا ببي القريببا بيتببا بيتببا ،لكببن لببم يجببدوا رببيئا ...خمببو
العربببات ا ببي الحقببل المجبباور ...لكببن عبثببا ...حب َّبل الميببل وبببدأ
الجميع بالبحث عن (بوبوس).
حمل بابا البدب الكبيبر (اانو با) مضبيئا لمبحبث اببي الميبل
ا ب ببي ا صب ببطبل ،وتوجب ببو نحب ببو كومب ببا القب ببش ،والح ب ب خرطب ببوم
(بوبوس) يخرج من بين القش لمتنفس.
أ ازحب بوا الق ببش عن ببو ،واذا ى ببو (بوب ببوس) اب ببي ن ببوم عمي ببا،
قبباموا بضيقاظببو ،الجميببع يبحثببون عنببك ،ارجببع إلببى بيتببك ،الكببل
يبحثون عنك وأىمك قمقون عميك ...ىيا!..

***
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رجلذاؾثؾجذ
ت ب بباقط الب ببثمج غزي ب ب ار ،وغطب ببى القريب ببا ،إنب ببو وقب ببت المعب ببب
بالثمج ..يكدس (ريكيكي) الثمج ويجمعو عمبى ربكل كبرة كبيبرة،
ومببن ثببم ك برة أصببغر اوقيببا ..ىبباىو رجببل الببثمج ببيكون كببام
قريبا..
وض ببع ا ببوق أر ببو قبع ببا  ،وج ببزرة اب ببي و ببط أر ببو مث ببل
األنو ،وكرتين صغيرتين من الفحم تمث ن العينين...

كببان الثعمببب المبباكر اببي الجبوار عنببدما انتيببى (ريكيكببي)
من العمل ،قال لو :مرحى لك عمى ىبذا العمبل الجميبل ،ولكبن
يحتاج إلى غميون ومكن ا بيده ،أليس كذلك؟!..
ذىب (ريكيكي) لمبحث عن ىذه األرياء .ابي ىذه األثنباء
أراد الثعمببب المبباكر برقا رجببل الببثمج ،ولكببن (ىونوري بو) رأى
كببل رببيء ،وتببرك الثعمببب يفعببل مببا يريببد ،وذىببب مبار برة وقببال
ألصببدقائو إنببو يريببد إنقبباذ رجببل الببثمج ..مبباذا اعببل الثعمببب ،ا ببي
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الطريب ببا اعترضب ببوه ،وبب ببدأت المرب بباجرة بب ببين أصب ببدقاء الثعمب ببب،
وأصدقاء (ريكيكي)  ..إنيا اع معركا حقيقيا.
وص ببل (جايت ببان) اب ببي الوق ببت المنا ببب ،اق ببد ك ببان حكيم ببا
و أليم:
لماذا المراجرة والخ ف؟ لنمعب معا بكل محبا وصداقا،
نقوم بصنع رجل ثمج كبير جدا..
تعاون الجميع وعممبوا بج ٍّبد ونربا ،،عمبى صبنع رجبل ثمبج
كبيببر ،وحببين انتي بوا مببن صببنعو صببار محببط أنظببار الجميببع،
وِقبما ال ّياح ابي المنطقا.

***
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اؾؼاربذاؾشراعيذاؾصغريذ
أتببى العببم (إيببو) وىببو بحببار قببديم ،لزيببارة بيببت (ريكيكببي)
لقضبباء عب ّبدة أيببام ل ببتجمام وال ارحببا ،وقببد أحضببر معببو ىديببا
(ريكيكي) وىي عبارة عن قارب رراعي صغير..
ومببن أجببل ذلببك قامببت أمببو بتعبئببا حببوض صببغير بالمبباء،
وراح (ريكيكببي) يمعببب بالقببارب الببذي وضببعو عمببى ببط مبباء
الحوض ،وداعو بيده يمينا وي ا ار .لكبن الحبوض كبان صبغي ار،
االقارب ال يتحرك كثي ار..
اكب بر ...م ببا العم ببل لت ببيير ى ببذا الق ببارب ،يج ببب أن يك ببون
ّ
ىناك م ب كبير ..إذ ال يوجد م ب ال عنبد ريكيكبي وال عنبد
أصببدقائو ،قببرر بعببد ذلببك الببذىاب إلببى ال بباقيا القريبببا ،بجانببب
الحقل ،وضع القارب اببي ال باقيا وتحبرك باتجباه حركبا المباء،
ا ببي البداي ببا ك ببان ريكيك ببي م ببرو ار بالق ببارب ،وزاد مب بن ببرعتو
حركا الماء نزوال ،وىو عمى ضبفا ال باقيا ،يمربي معبو ،ومبن
142

ثم زادت رعتو أكثر ولحا بو ،لكن كانت حركا الماء بريعا
جدا ،امم ي تطع المحاق بو.
ركب ببض (ريكيكب ببي) وراءه ،والقب ببارب ين ب بباب ب ب ببرعا كبي ب برة
ات عت ال اقيا ،وازداد عرضيا وأصبب مبن الم بتحيل المحباق
بالق ببارب والتقاط ببو ،توق ببو (ريكيك ببي) ألن ال بباقيا تص ببب اب ببي
النير الكبير الوا ع..
ولح ن الح كبان ىنباك بحبار اببي النيبر ،يصبيد ال بمك
ابي قاربو ،رأى القارب الصغير يطفو عمى ط الماء بالقرب
منو.
نادى (ريكيكي) عميو مباررة ،وقام البحار ب بحب القبارب
الصغير بوا طا المجداف ،وأبحر باتجاه ضفا النير ،وأعطباه
إلى (ريكيكي) وقال لو:
ىل تعمم اآلن أن الجداول الصغيرة تصنع ال بواقي ،ومبن
ثببم تتحببول إلببى أنيببار كبيب برة ،ال تضببع قاربببك م برة أخببرى اب ببي
ال اقيا..
ايم (ريكيكي) الدرس وركر البحار عمى م اعدتو ،وعباد
إلى البيت.

***
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اؾدقارةذاؾصغريةذ
ارترى األب يارة صغيرة البنو (ريكيكي) ليمعب بيا اببي

الحديقا ،وحذره بأن ال يغادر ممرات الحديقا.

واب ببي ي ببوم الخم ببيس ،وى ببو يق ببود ال ببيارة ق ببرر (ريكيك ببي)

مغادرة الحديقا ،إلى الرارع العام مثل كل الناس..

انطمقببت صبباارة رببرطي المببرور اببي الرببارع العببام ،توقببو
(ريكيكببي) وتوجببو نحببوه رببرطي المببرور قببائ  :أنببت ال تعببرف

قواعببد المببرور يببا صببغيري ،قبببل أن تقببود ال ببيارة يجببب عميببك
معراببا قواعببد وارببارات المببرور ،يجببب أن تببتعمم قببانون ال ببير
العام ،أال تعمم بأنك مخالو وممنوع المرور من ىنا..!...

(ىببو نوريببا) و(أجبباالي) عنببدىما أيضببا ببيارات صببغيرة،

وحص ببل معيمب ببا م ببا حب ببدث م ببع (ريكيكب ببي) وق ببر ار تعمب ببم قب ببانون

ال ير...
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ومن أجبل ذلبك ر بما لوحبات تمثبل الراخصبات الموجبودة

ابي الرارع.

نصباىا ابي حديقا (أجاالي) ألنيا كبيرة جدا..
ىنبباك مم برات طويمببا ومتعرجببا وم ببتقيما أيضببا ،وىنبباك
تقاطعات بين الممرات ،إنو مكان مثبالي لبتعمم القيبادة واربارات
المرور.
حببذر والببد (أجبباالي) الجميببع مببن أن يمعببوا اببي الممبرات،
وأن ال يقتربوا من المرج األخضر والزىور..
بببدأ الجميببع بقيببادة ببياراتيم ،ا ببي البدايببا كببان (ريكيكببي)
يقب ب ببود بيب ب ببدوء وحب ب ببذر ،ولكب ب ببن مب ب ببن أجب ب ببل مفاجب ب ببأة (أجب ب بباالي)
و(ىونوريب ببا) ،انطمب ببا ب ب ببرعا مب ببن أجب ببل تجاوزىمب ببا ،وصب ببادف
منعطفا نحو الي ار ،حاول الضبغط عمبى المكباب  ،ولكبن دون
جببدوى ،لقببد كببان متببأخ ار ،يحبباول اليببرب يمينببا ،ولكببن ال ببيارة
تنقمب اوق المرج األخضر واألزىار..
اعد (ىونوريبا) و(أجباالي) (ريكيكبي) عمبى الخبروج مبن
ال ببيارة ،ومببن ح ببن الح ب لببم تتك ببر ال ببيارة ،ا ببي ىببذا اليببوم
انتيى المعب ابي الحديقا ،ألن والد (أجاالي) منع الجميبع ألن
األزىار المزروعا تك رت وتمفت..
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وا ببي اليببوم التببالي اجتمببع األصببدقاء الث ثببا ا ببي الحديقببا
لقي ببادة ال ببيارات ،واوجئب بوا بوج ببود راخص ببات جدي ببدة اب ببي ك ببل
ممر ،كتبيا والد أجاالي نف يو( :انتبيوا لألزىار)..

***
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اٌحٍٛأاخ اٌّزٌضح (رٌىٍىً ٌُ َ
(ر ٚد ٚدٌ ٚذخٓ اٌغٍٍ29 ......................................................... )ْٛ
رٌىٍىً طثٍة تٍطزي 31 ..............................................................
فـً اٌّذرسح  /اٌذٌٕاصٛراخ 35 ......................................................
(رٌىٍىً) ٌتسىع فـً اٌغاتح38 ........................................................
اٌّثادراخ اٌحسٕح ٌـ (ر ٚد ٚد(ٚ )ٚرٌىٍىً) (ر ٚد ٚدٚ ) ٚأصذلاؤٖ 41 ....
(رٌىٍىً) ٚاٌغشاي اٌصغٍز اٌشارد44 ...............................................
ٌٓ تحصً عٍى شًء أتذا تذ ْٚتذي اٌدٛٙد 49 ...................................
(رٌىٍىً) ٚطٍٛر اٌٍمٍك 53 ...........................................................
اٌىتىٛخ اٌصغٍز 56 ....................................................................
اٌصمز 58 .................................................................................
اٌضفادع اٌّفٍذج 66 ......................................................................
ٌذ٘ة (رٌىٍىً) إٌى اٌثماٌٍح 63 .......................................................
147

اٌ َح ًَّ اٌٛدٌع 67 .........................................................................
(رٌىٍىً ) ٌمذَ ِعزٚفا إٌى (خٛخ69 ........................................... )ٛ
اٌصذٌماْ 72 .............................................................................
(ر ٚد ٚدٚ )ٚاألًٌ اٌدزٌح 74 ........................................................
وتاب اٌحىاٌاخ77 .......................................................................
(ر ٚد ٚدٚ )ٚصافزتٗ 79 ..............................................................
أٚراق اٌخزٌف اٌّتسالطح83 ....................................................... ..
(ٌٛدٌٕ )ٚشي اٌمّز 85 ..................................................................
صٍذ اٌسّه 88 ..........................................................................
فـً اٌصٍذ اٌثزي 96 ....................................................................
(ر ٚد ٚدِ( ٚ )ٚارتٍٓ) ِخٍٍّٓ 92 .................................................
(رٌىٍىً) ِتسٍك اٌمُّ 94 .............................................................
*اٌّثارٌاخ اٌّذرسٍح (تطٌٛح اٌّذارص) 96 .......................................
لارب (ر ٚد ٚد )ٚاٌّطاطً 166 ....................................................
ِّٙا ٌىٓ غاٌثا ِا ٔحتاج ٌٍصغار 164 ...............................................
(ر ٚد ٚدٌ )ٚشارن فـً سثاق اٌضاحٍح 166 .......................................
صٍذ ٚفٍز 111 ..........................................................................
(رٌىٍىً) ٌخٍُ 113 ....................................................................
فـً اٌّخٍُ 117 ..........................................................................
سالخاخ (رٌىٍىً) 119 ................................................................
(ر ٚد ٚدٚ )ٚأصذلاؤٖ ٚاٌتشٌح فـً اٌثحٍزج اٌّتدّذج121 ......................
سالخح (ر ٚد ٚد123 ................................................................ )ٚ
تطً اٌتشٌح اٌّتعزج 125 ..............................................................
148

سثاق عٍى اٌثٍح 129 ....................................................................
(ر ٚد ٚدٚ )ٚطائزج اٌٛرق اٌّسافزج 131 ..........................................
ِذرخح (ر ٚد ٚد134 ............................................................... )ٚ
ٌعثح اٌغٍّضح 137 ......................................................................
رخً اٌثٍح 146 ..........................................................................
اٌمارب اٌشزاعً اٌصغٍز 142 ........................................................
اٌسٍارج اٌصغٍزج 144 ..................................................................

149

مغاارمت م مياارو ت و و تو و اال ف لاالووش ك ،و ل اار
ج ،ت زنلرك؛ لتجم ع ض ألحمو – ،وم ق 2لحارو و لار
وعااااااااات  941 ،0202ص؛  02يااااااااا  ،بيريااااااااار و
ألطفرك؛)3
 -3و ل اااااار
 -0وعناااااا
 020،03 – 9ط ك م
 -4ت زنلرك  – 5ألحمو  -6ويرير
م لب أليو

150

