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ِديُد اْجلَ اْلَبْيُت

َواْلَخُروُف اْلِخنِْزيُر (1)

ِيف أَِعيُش َمتَى إَِىل َصاِحِبي. يَا «اِْسَمْع َلُه: َقاَل اْلَخُروِف، َصاِحِبِه َمَع اْلِخنِْزيُر َث تََحدَّ
ِألَْسُكنَُه.» بَيْتًا أُِقيَم أَْن َعَىل َوَعَزْمُت َطِويًال، ذَِلَك ِيف َفكَّْرُت َلَقْد َمأًْوى؟! ِيل أَِجُد َوَال الطَِّريِق،
ِيل. َمأَْوى َال َصاِحِبي، يَا ِمثْلَُك «َوأَنَا اْلِخنِْزيِر: ِلَصاِحِبِه َقاَل ثُمَّ َلْحَظًة، َفكََّر اْلَخُروُف
َوأَْن اْلبَيِْت، إَِقاَمِة ِيف أَُساِعَدَك أَْن تَْرَىض َهْل تَْسُكنُُه. بَيٍْت إَِقاَمِة ِيف التَّْفِكرِي إَِىل َسبَْقتَِني َلَقْد

َمًعا؟» نَْسُكنُُه َوبَيْنََك، بَيْنِي َكًة ِرشْ يَُكوَن
أَْرُفُض َال أَنَا َجِميَلٌة! «ِفْكَرٌة اْلَخُروِف: ِلَصاِحِبِه َقاَل ثُمَّ َقِصريًا، َوْقتًا َسَكَت اْلِخنِْزيُر

ُمَواِفٌق.» أَنَا … ِفيِه َمِعي تُِقيَم َوأَْن اْلبَيِْت، إَِقاَمِة ِيف تَُساِعَدِني أَْن
اْلبَيَْت ِبَها نُِقيُم الَِّتي الطَِّريَقُة ِهَي «َما اْلِخنِْزيِر: ِلَصاِحِبِه َوَقاَل ِبذَِلَك، َفِرَح اْلَخُروُف

اْلَمْطلُوَب؟»
أََساَس ِفيَها ِلنََضَع اْألَْرَض، أَْحِفُر «أَنَا ِبَقَدِمِه: اْألَْرَض ُب يَْرضِ َوُهَو َقاَل، اْلِخنِْزيُر

اْلبَيِْت.»
ِمنُْه ِلنَْجَعَل اْلَخَشَب، أَْقَطُع «َوأَنَا َشَفتَيِْه: يَُمطُّ َوُهَو اْلِخنِْزيِر، ِلَصاِحِبِه َقاَل اْلَخُروُف

اْلبَيِْت.» أَْرَكاَن



اْلَجِديُد اْلبَيُْت

اْلَغابَِة َوَسِط ِيف (2)

… َواْلَمساِلَك الطُُّرَق يَتَبَيَّنَاِن اْلَغابَِة، ِيف َواْلَخُروُف اْلِخنِْزيُر تََمىشَّ التَّاِيل، اْليَْوِم َصبَاِح ِيف
ُهنَا َمَكاٍن «أَيُّ اْلَخُروِف: ِلَصاِحِبِه اْلِخنِْزيُر َقاَل نَاِحيٍَة، ُكلِّ ِيف ِمنُْهَما ُكلٌّ نََظَر أَْن َوبَْعَد

اْلبَيِْت؟» ِإلَِقاَمِة يَْصلُُح
— اْلَغابَِة اَم ُقدَّ اْلبَيَْت أََقْمنَا «إِْن اْلِخنِْزيِر: ِلَصاِحِبِه َوَقاَل َويََساًرا، يَِمينًا نََظَر اْلَخُروُف
تَاءِ. الشِّ ِيف ِديِد الشَّ َولِْلَهَواءِ يِْف، الصَّ ِيف اْلَحاِميَِة ْمِس ِللشَّ اْلبَيُْت تََعرََّض — َوَراءَُه َواْألَْشَجاُر

َواْطِمئْنَاٍن!» َراَحٍة ِيف اْلَعيَْش نَْستَِطيُع َفَال
اْلَغابَِة، اَم ُقدَّ اْلبَيَْت أََقْمنَا َلْو َوأَيًْضا َصِحيٌح! «َهذَا َوَقاَل: َصاِحِبِه، ِبَقْوِل أُْعِجَب اْلِخنِْزيُر
نَْستَِطيُع َال اْلبَيِْت، َداِخِل ِيف َونَْحُن َفتَُهاِجُمنَا، َسِة؛ اْلُمْفَرتِ ِلْلَحيََوانَاِت َمْكُشوًفا اْلبَيُْت أَْصبََح
ِيف اْلبَيَْت نُِقيَم أَْن أَْحَسُن اْلَغابَِة. اَم ُقدَّ بَيْتَنَا نُِقيُم َال ِمْصيََدٍة! ِيف أَْو َقَفٍص ِيف َكأَنَّنَا ، نَِفرَّ أَْن
ْمِس، الشَّ َحرِّ ِمْن َولِيَْحِميَنَا َسِة، اْلُمْفَرتِ اْلَحيََوانَاِت ُعيُوِن َعْن َمْستُوًرا ِليَُكوَن اْلَغابَِة، َوَسِط

اْألَْشَجاِر.» ِمَن َحْوَلُه َما ِبَفْضِل اْلُغبَاِر، َوُهبُوِب اْلَهَواءِ، َوَلْفِح
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اْلَجِديُد اْلبَيُْت

الذَِّكيَُّة اْلَوزَُّة (3)

يُِقيَما أَْن َعَىل َرأْيُُهَما اتََّفَق َوَقِد اْلَغابَِة، ُطُرَقاِت ِيف اْلَخُروِف، َصاِحِبِه َمَع َمَىش اْلِخنِْزيُر
اْألَْشَجاِر. َوَراءَ اْلبَيَت

تَذَْهبَاِن أَيَْن إَِىل . اْلَخرْيِ «َصبَاُح َلُهَما: َوَقاَلْت َعَليِْهَما، َسلََّمْت َقابََلتُْهَما، الذَِّكيَُّة اْلَوزَُّة
َمًعا؟»

نُِقيَم أَْن َعَىل اتََّفْقنَا اْلَغابَِة. َوَسِط «إَِىل ِبِإْصبَِعِه: يُِشريُ َوُهَو الذَِّكيَِّة، ِلْلَوزَِّة َقاَل اْلِخنِْزيُر
ِفيه.» بَيْتًا َلنَا

اْلبَيِْت؟» ِيف يَكًة َرشِ َلُكَما أَُكوَن أَْن تَْقبََالِن «َهْل َقاَلْت: ثُمَّ َقِليًال، َفكََّرْت الذَِّكيَُّة اْلَوزَُّة
َعَمًال. ْمِت َقدَّ إِذَا إِالَّ تَُشاِرِكينَا «َال ِلْلَوزَِّة: اْلِخنِْزيُر َوَقاَل َواْلَخُروُف، اْلِخنِْزيُر َب تََعجَّ

اللَِّطيَفَة؟» اْلَوزِّ أَِمريََة يَا اْلَجِديِد، بَيْتِنَا إَِقاَمِة ِيف َعَملُِك ُهَو َفَما
أَْلتَِقُط َعِظيَمًة: ُمَساَعَدًة َلُكَما ُم َسأَُقدِّ «أَنَا َلُهَما: َوَقاَلْت َجنَاَحيَْها، َهزَّْت اْلَوزَُّة
نَْمنَُع َوِبذَِلَك اْلبَيِْت. ِيف اْلَخَشِب أَْلَواِح بنَْيَ ُقوَق الشُّ ِبَها ِلنَُسدَّ الطَِّويِل، ِبِمنَْقاِري اْلَحَشاِئَش

ُقوِق.» الشُّ َهِذِه ِمْن َواْلَمَطِر اْلَربِْد ُدُخوَل

7



اْلَجِديُد اْلبَيُْت

اْلبَيَْت، ِلنُِقيَم َمَعنَا ُكونِي ا! ِجدٍّ «َحَسٌن اْلِخنِْزيُر: َوَقاَل َواْلَخُروُف، اْلِخنِْزيُر َواَفَق
َجِميًعا.» َونَْسُكنَُه

اْألَبْيَُض اْألَْرنَُب (4)

اْلبَيِْت. إَِقاَمِة َعَىل َعاِزِمنَي َواْلَوزَُّة، َواْلَخُروُف اْلِخنِْزيُر َمَىش
أَيَْن إَِىل اْلَكِريَمُة، الطَّيِّبَُة الرُّْفَقُة «أَيَّتَُها َقاَل: ِغريُ. الصَّ اْألَبْيَُض اْألَْرنَُب َظَهَر الطَِّريِق، ِيف

ذَاِهبٌَة؟» أَنِْت
اْلَغابَِة.» َوَسِط ِيف َقِريٍب، َمَكاٍن إَِىل «نَْمِيض ِغريَ: الصَّ اْألَبْيََض اْألَْرنََب أََجابَِت اْلَوزَُّة
اْلَغابَِة؟!» َوَسِط إَِىل الذََّهاِب ِمَن اْلَغَرُض «َما ِلْلَوزَِّة: َقاَل ِغريُ الصَّ اْألَبْيَُض اْألَْرنَُب
اللَِّطيُف.» اْألَْرنَُب أَيَُّها ُهنَاَك، بَيْتًا نُِقيَم أَْن «نُِريُد ِلْألَْرنَِب: يَُقوُل اْلَخُروُف َع َفأَْرسَ

إَِقاَمِة ِيف اْلَعَمَل ِمنُْكُم يَتََوىلَّ الَِّذي «َمِن َدْهَشٍة: ِيف َوُهَو َسأََل، ِغريُ الصَّ اْألَبْيَُض اْألَْرنَُب
اْلبَيِْت؟»

ِفيِه.» نَِصيٌب ِمنَّا َولُِكلٍّ اْلَعَمِل، ِيف نَتََعاَوُن «ُكلُّنَا اْألَْرنََب: يُِجيُب َصْوتَُه، َرَفَع اْلِخنِْزيُر
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اْلَجِديُد اْلبَيُْت

أَْستَِطيُع.» َما ِمنُْه َوأَْحِمُل ِبأَْسنَاِني، اْلَخَشَب أَْقِرُض «أَنَا ُمَساَعَدتَُه: يَْعِرُض اْألَْرنَُب َقاَل
َمَعَها. َواْشِرتَاِكِه اْألَْرنَِب، ِبُمَساَعَدِة بَْت َرحَّ اْلَجَماَعُة
اْلَفَرِح. ِة ِشدَّ ِمْن يَْرُقُصوَن َوُهْم اْلَجِميُع، َمَىش ثُمَّ

اْلَفِصيُح يُك الدِّ (5)

َال ، ُمِهمٌّ ءٌ َيشْ ُهنَاَك َجَماَعُة؟ يَا أَيَْن «إَِىل َقاَل: َماِشيٌَة. َوِهَي اْلَجَماَعَة، َرأَى اْلَفِصيُح يُك الدِّ
«! بُدَّ

ْكنَى!» ِللسُّ بَيْتًا ُهنَاَك نُِقيُم اْلَغابَِة، َوَسِط «إَِىل اْلَفِصيِح: يِك ِللدِّ َقاَلْت الذَِّكيَُّة اْلَوزَُّة
َفاِئَدٍة.» ِبَال َمَعُكْم أَُكوَن َوَلْن َمَعُكْم. أَُكوَن أَْن «أُِحبُّ الذَِّكيَِّة: ِلْلَوزَِّة َقاَل اْلَفِصيُح يُك الدِّ
َحبٍَّة ُكلَّ أَْلتَِقُط اْلبَيِْت؛ ِخْدَمِة ِيف «أَُساِعُدُكْم َوَقاَل: اْلِخنِْزيِر، إَِىل نََظَر اْلَفِصيُح يُك الدِّ

َواِحَدٌة.» ٌة َقشَّ ِفيِه َليَْس نَِظيًفا، اْلبَيُْت َفيَبَْقى ِفيِه؛ تَْسُقُط
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اْلَجِديُد اْلبَيُْت

ءٌ َيشْ َوَلِكنََّها َحَسنٌَة، ِخْدَمٌة «َهِذِه ُمنَْخِفٍض: َصْوٍت ِيف اْلَفِصيِح، يِك ِللدِّ َقاَل اْلِخنِْزيُر
بَِسيٌط.»

اْلَوْقَت: ُ تُبنَيِّ الَِّتي اَعَة السَّ َسأَُكوُن «أَيًْضا ِلْلِخنِْزيِر: يَُقوُل َصْوتَُه، َرَفَع اْلَفِصيُح يُك الدِّ
ُمبَكِِّريَن.» أَْعَماِلُكْم إَِىل ِلتَذَْهبُوا الرَّنَّاِن، ِبَصْوتَِي ِألُوِقَظُكْم اْلَفْجِر ِيف أَِصيُح

َوالتَّْعِريِف اْلبَيِْت، نََظاَفِة ِيف ِبُمَعاَونَِتِه بَْت َوَرحَّ اْلَفِصيِح، يِك الدِّ ِبُصْحبَِة َفِرَحْت الرُّْفَقُة
ِباْلَوْقِت.

اْلَجِميِل. َصْوتِِه نََغَماِت َعَىل اْلَجِميُع َوَرَقَص

اْلبَيِْت إَِقاَمُة (6)

اْلَغابَِة. َوَسِط إَِىل َوَصَلْت َحتَّى َسرْيََها، َواَصَلْت اْلَجَماَعُة
َواْهِتَماٍم. ِجدٍّ ِيف اْلَجِديَد، اْلبَيَْت تُِقيُم َعْت َرشَ

أَنَُّه يُِحسُّ َواِحٍد ُكلَّ ِألَنَّ َعَليِْه؛ يُنَبََّه أَْن َغرْيِ ِمْن ِبَعَمِلِه يَُقوُم َكاَن الرُّْفَقِة، ِمَن َواِحٍد ُكلُّ
ٍة. َوِذمَّ َوإِْخَالٍص ِبأََمانٍَة َواِجبَاِتِهْم، ْوا َفأَدَّ نَِصيٌب، ِفيِه َلُه بَيْتًا يَبْنِي
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يَُطْمِنئُ َقِويٍّا، َمِتينًا اْلبَيِْت أََساُس ِليَُكوَن َجيًِّدا، َعِميًقا َحْفًرا اْألَْرَض َحَفَر اْلِخنِْزيُر
اْلبَيِْت. ُسكَّاَن

اْلبَيِْت. َجَواِنَب تُِقيَم أَْن َوتَْصلُُح َقْطَعَها، يَْستَِطيُع الَِّتي اْألَْشَجاِر َعِن بََحَث اْلَخُروُف
يُِريُد. َما أَتَمَّ َحتَّى اْلَعَمِل َعِن يَُكفَّ َوَلْم

ُن تَتََكوَّ ُمنْتَِظَمًة، ُمْستَِويًَة ِلتُْصِبَح ِة، اْلَحادَّ ِبأَْسنَاِنِه اْلُمتََعوَِّجَة، اْألَْخَشاَب َقَرَض اْألَْرنَُب
اْلبَيِْت. َجَواِنُب ِمنَْها

ِلتَْحِمَي اْلَخَشِب، أَْلَواِح بنَْيَ ُقوَق الشُّ ِبَها ْت َوَسدَّ َطِريٌَّة، َوِهَي اْلَحَشاِئَش، اْلتََقَطِت اْلَوزَُّة
اْلَكِثرِي. َواْلَمَطِر اْلُمْؤِذي، َواْلُغبَاِر ِديِد، الشَّ اْلَهَواءِ ُدُخوِل ِمْن اْلبَيَْت

ِلْلَجَماَعِة، يَُغنِّي َوَكاَن اْلبَيَْت. َونَظََّف ِبِمنَْقاِرِه، اْلُمبَْعثََرًة اْألَْعَشاَب َلمَّ اْلَفِصيُح يُك الدِّ
النََّهاِر. أَثْنَاءِ ِيف ِبَعَمِلَها تَُقوُم َوِهَي

اْلُمِريِح. نَْوِمَها ِمْن ِليُوِقَظَها اْلَفْجِر، ِعنَْد َلَها يَُؤذُِّن ثُمَّ
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اْلَعَمِل نَِشيُد (7)

َواْلَوزَُّة َواْلَخُروُف، اْلِخنِْزيُر، َوَعاَش َشِديًدا، َفَرًحا ِبِه اْلَجَماَعُة َفِرَحِت اْلبَيِْت، إَِقاَمُة ْت تَمَّ ا َلمَّ
اْلَجِديِد. اْلبَيِْت ِيف َراِضيًَة، ِعيَشًة — اْلَفِصيُح يُك َوالدِّ ِغريُ، الصَّ اْألَبْيَُض َواْألَْرنَُب الذَِّكيَُّة،

َفَقْد ِفيِه؛ نَِصيٌب َلُه َساِكٍن ُكلَّ ِألَنَّ اْلبَيِْت؛ َصاِحُب ُهَو أَنَُّه َشَعَر اْلبَيِْت، ِيف َساِكٍن ُكلُّ
تََهاُوٍن. أَْو ِمنُْه تَْقِصرٍي ُدوَن َمْجُهوٍد، ِمْن ِعنَْدُه ِبَما إَِقاَمِتِه ِيف َشاَرَك

التََّعاُوِن، ِيف — اْلَخرْيِ ُكلَّ — اْلَخرْيَ أَنَّ اِلَحُة: الصَّ َوالرُّْفَقُة الطَّيِّبَُة، اْلَجَماَعُة َعَرَفِت ِبَهذَا
َواِالتَِّحاِد. اِالتَِّفاِق ِيف َعاَدَة السَّ َوأَنَّ

َصْوتَُه اْألُنُْشوَدِة ِبَهِذِه يَْرَفُع اْلَفِصيُح يُك الدِّ َكاَن اْلَفْجِر، ُطلُوِع ِعنَْد َجِديٍد، يَْوٍم ُكلِّ َوِيف
اْإلِْخَواَن: ِليُوِقَظ الرَّنَّاَن،

ُك��ُك��و ُك��وُك��و، اْس��تَ��يْ��ِق��ُظ��وا
ُك��ُك��و ُك��وُك��و، نَ��ْوِم��ُك��ْم ِم��ْن
ُك��ُك��و ُك��وُك��و، إِيَّ��اُك��ُم
ُك��ُك��و ُك��وُك��و، يَ��ْوِم��ُك��ْم ِف��ي
ُك��ُك��و ُك��وُك��و، تَ��تْ��ُرُك��وا أَْن
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ُك��ُك��و ُك��وُك��و، أَْع��َم��اَل��ُك��ْم

… التََّعاُوِن ُة ِقصَّ

ُم��َق��اْم َل��ُه��ْم َوَط��اَب ُس��ِع��ُدوا، َق��ْد اْل��َح��يَ��َواِن ِم��َن َج��ْم��ٌع
ال��طَّ��َع��اْم َط��بْ��َخ َوأَتْ��َق��نُ��وا اْل��َج��ِم��ي��َل، اْل��بَ��يْ��َت َرتَّ��بُ��وا َق��ْد
َواْه��ِت��َم��اْم ِج��ـ��دٍّ ِب��ُك��لِّ ِة اْل��َح��يَ��ا َع��َل��ى ُم��تَ��َع��ـ��اِونِ��ي��َن
اْل��َم��َراْم أَْق��َص��ى َوأَْدَرُك��وا َب، ��َع��ا ال��صِّ ُك��لَّ ذَلَّ��لُ��وا َق��ْد
ِب��ابْ��ِت��َس��اْم َوابْ��ِت��َس��اًم��ا دٍّ ِب��ُو ا ُودٍّ َوتَ��بَ��اَدلُ��وا
ِب��اْح��ِت��َراْم اْح��ِت��َراًم��ا ـ��ِه��ُم ـِّ ُح��ب�� َف��ْرِط ِم��ْن َوتَ��بَ��اَدلُ��وا
ِوئَ��اْم ِف��ي َف��َع��اُش��وا بُ��ُه��ُم، ُق��لُ��و َوَص��َف��ْت أَْخ��َل��ُص��وا، َق��ْد
اْل��َك��َالْم ِف��ي إِالَّ إِنْ��َس��اَن، اْل��ـ َق��لَّ��ُدوا َش��ْيءٍ ُك��لِّ ِف��ي

13


