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اَحلزين الَعْنَكُب

األََخَويْن ِحوار (1)

تَْجواِلهما ِيف زاال وما ْسكَرِة. الدَّ يف — عاَدِتِهما َعَىل — يَتَنَزَّهاِن و«ُسعاُد» «َصفاءٌ» خرَج
البَهيجِة. نُْدِسيَِّة السُّ أَْرِضها عىل واستَْلَقيا الَحِديقِة، ِيف فجَلسا املْيش، ِمن تَِعبا حتى



الَحزين الَعنَْكُب

بَيتِها، َهنَدَسِة من رأَياُه ما َوأَدَهشُهما الشكِل، جميلُة َعنْكبٌة بَرصُهما فاسرتَْعْت
ويُنِْعماِن ساعًة، الحاِذقِة الَعنَْكبُوِت بَيَت الِن يَتَأَمَّ وظّال نَسجِه. وبراعِة ُخيوطِه، ِة وِدقَّ
بدائع يف َل التَّأَمُّ ويُطيالِن اْليَد، ناِع الصَّ الذكيَِّة، اجِة النَّسَّ هذه دقاِئق يف والِفْكَر النََّظر
ِئيَلِة الضَّ ِة اْلَحَرشَ هِذِه ِبَصْرب وإِعجابًا َدَهًشا نَفساُهما امتَألْت وقِد امُلتفنِّنِة. البارَعِة امُلَهنِْدَسِة

وُمثابَرتِها.
هذِه تَهتَِدَي أَْن اْلعاِجب الَعَجِب ِمَن أََليَْس العظيُم! ُق الَخالَّ «تبارَك «ُسعاُد»: وصاحْت
امُلفكُِّر، ِمنها ويَنْبَِهُر ُل اْلُمتَأَمِّ فيها يََحاُر الهنَْدسِة، أَرسار من َدقائَق إِىل ئيلُة الضَّ الحرشُة

َمدهوًشا؟» الَعْقُل أَماَمها ويِقُف
يَْصنَعوَن َكيَْف غرية، الصَّ اْلمْخلُْوَقِة هِذِه ِمْن األَْقَدُموَن تَعلََّم «َلَقْد «َصفاءٌ»: فقاَل
واءِ. السَّ عىل والبَْحريِّ الَربِّيِّ واْلَحيَواِن الطَّرِي أَْرساَب بها ليَْصطادوا وَحبائَلُهم، ِشباَكُهم

وَكيَْف ِبُرْمِحِه، الُوحوَش يَْصطاُد كاَن الَِّذي « األْفِريقيِّ يَّاِد «الصَّ َة ِقصَّ تَذُْكِريَن وَلَعلَِّك
األَْرِض. َعَىل وأَْلقاُه أََحُدها، َجَرَحُه

الذُّباِب، اْصِطياِد يف الَعناِكِب أََحِد بَراَعِة ِمْن َرآُه ما يَّاِد الصَّ بََرصَ اْسَرتَعى وَكيف
امُلْحَكَمِة». واْلَحبائِل باِك، الشِّ نَْسِج َعَىل الَعِجيبَِة ِلُقْدَرتِِه وَدِهَش

اآلَن، اْلَجِميَلة األُْسُطوَرَة ِتْلَك ذَكْرُت َلَقْد — أَخي يا — «َصَدْقَت «ُسعاُد»: فصاَحْت
أَْرساِب مْن كِثريًا فاصطاد ، الذَِّكيِّ الَعنْكِب ِمنْواِل َعَىل ِشباَكُه نََسج يَّاَد الصَّ ذِلَك أَنَّ وذَكْرُت

الَوْحِش.
يَّاِد بالصَّ فأُْعِجبَْت ولجرياِنِه، ولَِزْوَجِتِه لُه ِثيابًا فنَسج الَعنْكِب، تقليِد يف اْرتََقى ثُمَّ

وأُْستاذًا». َلُهْم َزِعيًما َقْوُمُه واتََّخذَُه َعِشريَتُُه،
االِْخِرتاِع هذا إَِىل وُمْرِشِدي أُْستاِذي «إِنَّ به: ِلْلُمْعَجِبنَي قاَل أَنَّه تَنَْيسْ «ال «َصفاءٌ»: فقاَل

نَاُع!» الصَّ الذَِّكيُّ الَعنَْكُب ُهَو: اْلَجِليِل
الِقَصِص كتاب من ِل األَوَّ اْلُجْزءِ إَِىل َوَسأَْرِجُع — أَِخي يا — «صَدْقَت «ُسعاُد»: فقالْت

أُْخَرى». مرًَّة ِألَقرأَها اْلَعِجيبََة، األُْسُطوَرَة ِتْلَك أَبي فيِه َل َسجَّ الَِّذي اْلُجْغراِفيَِّة،
مَن َمِلًكا أَنَّ — العاِم هذا يف — اِإلنشاءِ أُْستاذُ َعَليْنا َقصَّ «َوَلَقْد «صفاءٌ»: فقاَل
اْلَقْلِب، َحزيَن ُمْطِرًقا، َفَجَلَس ؛ الَعُدوُّ هَزَمُه أَْن بَْعَد اْليَأِْس، َدبيُب َقْلِبِه إِيل َدبَّ األَْقَدِمني
ُخيوَطها، تَنُْسُج َعنكبًة فَرأَى اْلِتفاتٌَة؛ ِمنُْه حانَْت إِذْ ُهُموِمه، يف َلغاِرٌق َُّه َوإِن اْلِفْكِر. َد ُمَرشَّ
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وثالثًة ثانيًة الَكرََّة فتُِعيُد فيِه، يََقرُّ َفال اْلُغْرَفة ُرْكِن إِىل اْلُخيُوِط بأََحِد تَْقِذُف ها وأَبَْرصَ
إِيل اْليَأُْس يَِجَد أَن دوَن غايَتِها، تَْحِقيِق يف ًة جادَّ اْلَعنَْكبَُة زالِت وما َجْدَوى. ِبال ورابعًة
— امُلثابََرِة بَْعَد — النَّجاُح ذِلِك فكاَن َة؛ َعْرشَ الثَّاِلثََة امَلرَِّة ىف الَخيُْط ثَبََت حتَّى َسبيًال، َقْلِبها
اْليَأِْس. وأََلم الَهِزيَمِة َمراَرَة َويُنِْسيِه ، ْربِ والصَّ األَناِة َفْضَل اْلَمْهُزوَم امَلِلَك يَُعلُِّم َدْرٍس أَبَْلَغ
اْلَمْوِقَعِة ىف النَّْرصُ َلُه ُكِتَب َحتَّى ِبأَْعَداِئه زاَل وما َعْزَمِتِه، مْن وَقوَّى ِته، ِهمَّ ِمن َفضاَعَف
ِة امُلِجدَّ ِة اْلجادَّ ِبالَعنَْكبَِة اْقِتَداِئه إَِىل عاِئًدا — النَّْرصِ ذلك ىف — الَفْضُل وكاَن األَخريَِة.

امُلثاِبَرِة!»
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«َقْشَعٍم» أُمِّ ِحواُر (2)

ِبنْيَتِها َحَقاَرِة َعَىل — أَحَرَزْت الَّتى ِئيََلِة، الضَّ امَلْخلوَقِة هذه أَمر أَعجَب «ما «ُسعاُد»: فقاَلْت
األَْلباَب!» اِن يَُحريِّ وَمهاَرًة ِحذًْقا وَجَمَعْت كِبريًا، عقًال —

طويَلٌة َعًصا يِدِه وىف غريُ، الصَّ «َرشاٌد» أَخوها أَْقبََل حتَّى ُجْملتَها، «ُسعاُد» ْت أَتَمَّ َوما
الَعنَْكبََة فَرأَى اْلِتفاتٌَة، ِمنُْه حانَْت «ُسعاَد» من اْقَرتََب إِذا حتى َسرْيِه، أَثْناءِ ىف ِبها يَْعبَُث

ِبعصاُه. بَيْتِها ِبتَْحِطيِم َفَهمَّ ِمنُْه؛ َقريبًة
يُريُد. ما وبنَي بينَُه َوحاَل ِبيَِدِه، فأَْمَسَك أَخيِه، بخاِطِر يَُجوُل ما «َصفاءٌ» وأَْدَرَك

يا َحَرْمتَني «َلَقْد َوْجُهُه: ِيسءَ وَقد «صفاءٍ» ِألَِخيِه وقاَل غريُ، الصَّ «َرشاٌد» َفَغِضَب
يَّتى، ُحرِّ ىل أَْطَلْقَت لو — أَِخي يا — َك َرضَّ كاَن ما نَْفِيس. إِليْها تَُصبُو كانَْت ُمتَْعًة «صفاءُ»،

َخَطَر؟» وال لها َشأَْن ال الَّتى ئيلِة، الضَّ ِة اْلَحَرشَ بهِذِه ِألَْلُهَو

العنكبِة نشيُد (3)

«َرشاُد»، يا َعَليَْك ْن «َهوِّ يَقوُل: خاِفٌت، َصْوٌت ِقيَقِة الدَّ الَعنَْكِبيَِّة اْلُخيُوِط بنَِي ِمْن انْبََعَث َوُهنا
عىل اْلَعناِكِب َفْضَل إِنَّ َخَطَر. وال يل َشأَْن ال َضِئيَلًة، ًة َحَرشَ — َحِسبْتَِني َكما — َلْسُت أَنا
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َوال َمالٍل ِبال — العَمِل َعَىل َوُمثابََرتَنا النَّْسِج، ىف َمهاَرتَنا َوإِنَّ بالثَّناءِ. َلَجِديٌر اِإلنْساِن بَني
األَْمثاِل.» َب َمْرضِ أَْصبََحْت َقْد — َكالٍل

اْلَحرْيَُة، َعَليِْهم واْستَْوَلْت الذَِّكيَِّة، الَعنْكبَِة ِتْلَك ِمْن َسِمُعوُه ا ِممَّ َوأََخواُه «رشاٌد» َفَعِجَب
َهُش. الدَّ َوتََملََّكُهُم

اْلَعناِكِب) بَيْت (َوُهَو عِّ الشُّ ىف ِباْلَعنَْكبَِة إِذا َسِمُعوُه، ا ِممَّ ذُُهولِِهم ىف َلغاِرُقوَن َُّهْم وإِن
النََّرباِت: واِضِح ِبَصْوٍت تَُغنِّي

ع��اِج��ِب ش��ْيءٍ أَْع��َج��ُب اْل��َع��ن��اِك��ِب َم��ه��اَرُة
اْل��ح��اِس��ِب َع��ْق��َل تَ��بْ��َه��ُر َدِق��ي��َق��ٌة َه��نْ��َدَس��ٌة
اِئ��ِب ال��دَّ َغ��يْ��ُر يَ��ُف��وُز َوم��ا ��ْع��ِي، ال��سَّ داِئ��بَ��ُة
َوغ��اِئ��ِب ِل��ح��اِض��ٍر، — ب��يْ��ِت��ه��ا ِف��ي — ج��اِث��َم��ٌة
َوذاِه��ِب ق��اِدٍم، ِم��ْن زاِئ��ٍر، ك��لَّ تَ��ْرُق��ُب
خ��اِئ��ِب َغ��ِب��ىٍّ ك��لَّ — ِش��ب��اِك��ه��ا ِف��ى — تُ��وِق��ُع
ث��اِق��ِب ِب��ِف��ْك��ٍر تَ��َرى تَ��ِن��ي ال ِب��َع��ي��ٍن تَ��َرى
ال��َم��ذاِه��ِب َس��ِدي��دُة — َك��يْ��ِده��ا ِف��ى — ب��اِرَع��ٌة
ص��اِئ��ِب ِم��ث��اٍل َع��َل��ى ُخ��ي��وَط��ه��ا ن��اِس��َج��ٌة
اْل��َم��خ��اِل��ِب َط��وي��َل��ُة أَْرُج��لُ��ه��ا، َك��ِث��ي��َرٌة
َح��واِج��ِب ِب��ال تَ��ْرنُ��و ��ٌة، َج��مَّ ُع��يُ��وٌن َل��ه��ا
اْل��َع��ج��اِئ��ِب! َع��ِج��ي��بَ��ُة — َدَرْس��تَ��ه��ا إذا — َوْه��َي

الزِّنْباِر قاِتلُة (4)

َحِديثِها إَِىل ُمنِْصِتنَي الذِكيَِّة اْلَعنَْكبَِة َعَىل َوأَْقبَلُوا َسِمُعوا، ا ِممَّ الثَّالثَِة اإلِْخَوِة َعَجُب اْشتَدَّ
َصنيًعا إَِليَْك أَْسَديُْت َقْد أَنَّني تَْعِرُف أَال «رشاُد»: يا إَِيلَّ «أَْصِغ قاِئَلًة: فاْستَأْنَفْت امُلْعِجِب،
اْألُْسبُوِع ِيف ِبِإيذاِئَك يَُهمُّ كاَن س، َرشِ ِزنْباٍر َلْسَعِة ِمْن أَنَْقذْتَُك أَنَّنى تْعلُم أَال يُنَْىس؟ ال

اْلَماِيض؟»
الَكريَمُة؟» العنَْكبَُة أَيَّتُها تْعِننَي ِزنْباٍر «أَيَّ بنَي: ُمتََعجِّ وأََخَواُه «َرشاٌد» َلَها َفقال
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َطِنينًا يَِطنُّ َخبيثًا، ِزنْباًرا — أَيَّاٍم منذُ — «مَلْحُت تَيَّاَهًة: َمْزُهوًَّة الَعنْكبَُة َفقالِت
حتَّى َعَليِْه َوَصَربُْت الدَّوائَر، ِبِه َفَرتَبَّْصُت ِبَلْسِعِه، ويَُهمُّ «َرشاٍد» ِمْن ُب يَْقَرتِ رأَيْتُُه ُمْزِعًجا.
وَظِفْرُت أَسريًا، َحبائيل ىف َوَقَع َحتَّى َوأُْغِرِيه، أُخاِدُعه به ِزْلُت َوما ِشباِكي. ِمْن اْقَرتََب
َخِدَرْت حتَّى ي، َسمِّ مِن ِجْسمِه ىف ونََفثُْت َمخاِلِبي، فيه أَنَْشبُْت ثُمَّ شديٍد. َعناءٍ بعَد به

اليَْوِم». ذلك ىف أَكلتُه َطعاٍم أَْشَهى ىل وكاَن افرتاُسُه، ِيلَ َوتَمَّ أَْعصابُه،

قاَل ثُمَّ َوِحذِْقها. ِبرباَعِتها َوأُْعِجبُوا الَعنْكبِة، َحِديِث ِمْن َسِمُعوا ِلما الثَّالثُة اْإلِْخَوُة ق فصفَّ
ُمنْذُ َصِديَقًة، َلنا َوَسنَتَِّخذُِك ْهِر، الدَّ أَبََد َلِك نَذُْكُرُه صنيًعا إَِليْنا أَْسَديِْت «أَنِْت «َصفاءٌ»: َلَها

قائَلٌة؟» أَنِْت َفماذا اليوِم،
َخرْيَ َلُكْم َسأَُكوُن امُلتَحابُّوَن. اْإلِْخَوُة أَيُّها ِبَصداَقِتكم أَْسَعَدني «ما الَعنَْكبَُة: َفقاَلِت

إِليِْه.» َوتُخِلُدوَن به، تَأْنَْسوَن َصِديٍق
تََلطُِّفِك، َكِريم َعَىل — الظَِّريَفُة الَعنَْكبَُة أَيَّتُها — لِك «ُشْكًرا «َصفاءٌ»: َلَها َفقاَل
ناَديْناِك؟» ُكلَّما بها لنَُكرَِّمِك ُكنْيَتَِك، َلنا َفذاِكَرٌة َعَليْنا، لٌة ُمتََفضِّ أَنِْت َفَهْل أَدِبِك. َوَمْوفوِر
َقْشَعٍم.» ِبأُمِّ — َوَلَدتْنى منذُ — تُناِدينى «الرُّتَيالءُ» ي أُمِّ «كانَْت الَعنَْكبَُة: َفقاَلِت

العنكبِة َمْوِلُد (5)

اْلُمْؤنَِسُة؟» ديقة الصَّ أَيَّتُها العِزيَزُة الرُّتَيْالءُ ِك أُمُّ «َوأَيَن «َصفاءٌ»: َفقاَل
بها أَنَعْم لم بَيَْضِتى. من خَرْجُت أَن بعَد «الرُّتَيْالءُ»، ي أُمِّ «ماتَْت َقْشَعٍم»: «أُمُّ فقالْت

اليوِم.» ذلك بعد
حياِتِك ىف تََريْها لم وأَنِت — َقْشَعٍم» «أُمَّ يا — تَذُْكِرينها «كيَف «ُسعاُد»: فصاحْت

؟» َقطُّ
— الَعناِكِب َمعَرش — إِنَّنا البيضِة. مَن خرْجُت حنَي رأَيتُها «أَنا َقْشَعٍم»: «أُمُّ فقالت
جميًعا.» ِجنْيس بناِت َوَشأُْن َشأِْني ُهَو هذا اْلِخْلَقِة، ُمْكتَِميل راشِدين، البَيَْضِة ِمَن نَْخُرُج
ِمنْها، َخَرْجِت الَِّتي ِهَي واِحَدًة، بَيَْضًة «الرُّتَيالءُ» ِك أُمُّ َوَضعْت «َهْل «ُسعاُد»: َفقاَلْت

َقْشَعٍم؟» أُمَّ يا
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ُكنُت أَنا بَيْضًة. أَْربَعني َوَضعْت ي أُمِّ «ُسعاُد»، يا «َكالَّ ضاِحَكًة: َقْشَعٍم» «أُمُّ أَجابَْت
اْلَكِثرِييَن!» َمْولُوِديها إِْحَدى

اْلَعِظيم؟» الَقْدِر هذا ِمثَْل ِك أُمُّ تَِبيُض «َكيَْف «َرشاٌد»: َفصاَح
ِمائِة إَِىل بَيْضاٍت َعْرشِ ِمْن نَبيُض — اْلَعنَْكباِت َمْعَرشَ — «إِنَّنا َقْشَعٍم»: «أُمُّ قاَلْت
َخَرَجِت اْلبَيُْض أَْفَرَخ َفِإذا بَيْضٍة، ثََماِنِمائَِة ِجنِْسنا بَناِت بَْعُض يَِبيُضُه ما يَبْلُُغ َوَقْد بَيَْضٍة.
نََماِئها، ىف ُمتََدرِّجًة تَنُْمو، تَزاُل َوال اْلِخْلَقِة. ناِميََة الَعناِكِب) (بيِْت اْلُجْعُدبِة إِىل اْلَعناِكُب

اِتها.» أُمَّ ِمثَْل تُْصِبَح َحتَّى
ِمَن أَنِْت َخَرْجِت أَْن بَْعَد ماتَْت «الرُّتَيْالءَ» ِك أُمَّ أَنَّ أَْخَربِْتنا «أَنِْت «َصفاءٌ»: َفقاَل
اْلبَيِْض َفْقِس بَْعَد اُت اْألُمَّ تَُموُت َهْل داِئًما؟ اْلَعناِكِب اِت أُمَّ َشأُْن أَذلِك ِيني: َفَخربِّ البَيَْضِة،

ِك؟» أُمُّ ماتَْت َكما
تربيَِة َعِقَب أَو البَيَْض، يََضْعَن أَْن بَْعَد يَْهِلْكَن اْلَعنَْكباِت أَْكثََر «إِنَّ َقْشَعٍم»: «أُمُّ َفقاَلْت

كاِمَلًة.» َسنَواٍت أَْربََع ُر يَُعمَّ َقْد ِبْعَضنا أَنَّ عىل النَّاِشئنَي. أَْطفاِلهنَّ
ِغالًفا َحْوَلُه نَسَجْت البَيَْض، الَعنَْكبَُة َوَضَعت «َمتَى قائَلًة: الَعنَْكبَُة اْستَأْنَفِت ثُمَّ
والَعناِكُب الَعنَْكباُت ِمنُْه َخَرَجْت اْلبَيْض َفْقُس تَمَّ فِإذا َواْلُخطوِب. اْألَْحداِث ِمَن ِلِوَقايَتِه
اْلَعَمل ِبُحبِّ ُمْفَعماٌت َونُُفوُسُهنَّ َوَرجاءً، أََمًال َمْملُوءَاٌت َوُقلُوبُُهنَّ اْلَحياَة، ُمْستَْقِبلًة

َوامُلثابََرِة.»
يا ِينا، َفَخربِّ وََعناِكَب، َعنَْكباٍت إَِىل: «اْلرُّتَيْالءِ» أَبْناءَ ِمنَي تَُقسِّ «أََراِك «ُسعاُد»: َفقاَلْت

واْألُنْثَى؟» الذََّكِر بنََي َفْرٍق أَيُّ َقْشَعٍم»: «أُمَّ
أَخيها ِمْن َعَمًال، َوأَْوَفُر فائَدة، َوأََعمُّ نَْفًعا، أَْكثَُر الَعنَْكبََة «إِنَّ َقْشَعٍم»: «أُمُّ َفقاَلْت
َوتَُقوُم بَيْتَها، َوتَنُْسُج تَْغِزُل، َفهَي يِه. يَُؤدِّ ال ما اْألَْعماِل َجالِئل ِمْن تَُؤدِّي ألَنََّها الَعنَْكِب،
أََقلُّ َوُهَو ُمْضَطرٍّا، إِالَّ النَّْسِج إِىل يَنَْشُط ال َفُهَو الَعنَْكُب ا أَمَّ ُة. اْألُْرسَ إَِليِْه تَْحتاُج ما ِبُكلِّ

ُقّوًة.» َوأََقلُّ ِجْسًما، أَْصَغُر َُّه أَن َكما للُمثابََرِة، واْحِتماًال الَعمِل، َعَىل َصْربًا
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َقْشَعٍم» «أُمِّ نشأَُة (6)

َقْشَعم؟» أُمَّ يا ُولِدِت «أَيَْن «َصفاءٌ»: َفقاَل
«الرُّتَيالءُ» ي أُمِّ نََسَجْت َحيُْث الَقريَِة، هذه َعِميِد بَيِت يف ُولِدُت «أَنا الَعنَْكبَُة: َقاَلِت
َمْوِت بَْعَد البَيَْت هذا نَْسُكُن وإِْخوتِي َوَظِلْلُت اْلَمْهُجوَرِة. الُغَرِف إِْحَدى ِيف الَجميَل، بَيتَها
ِمْن — اْلبَيِْت نَْسَج فأََعْدُت واِحَدٍة؛ َلْحَظٍة يف بَيْتَنا َزْلَزَل َخِبيٌث خاِدٌم جاءَ َحتَّى نا، أُمِّ
بَيتَنا فنَقَض يُر، ِّ الرشِّ اْلَخادُم إَِليْنا عاَد اْلَغُد جاءَ ا َفَلمَّ الزََّمِن. ِمَن ساَعٍة بَْعَد — َجِديد
إِْحَدى ثَنايا ىف جِميًال بَيْتًا يل ونََسْجُت النََّهِر. حاَفِة إَِىل امَلكاَن ذِلَك َفَهَجْرُت أُْخَرى؛ َمرًَّة
َفَهَجْرُت ِليَْقتَُلِني. بي يَأْتَِمُر فاِدِع الضَّ بَْعَض َرأَيُْت َحتَّى أُْسبُوَعنْي ِفيِه َلِبثُْت وَما اْألَْشجاِر.
َحتَّى فيها أَستقرَّ َلْم ولكننى أَِنيَقًة. داًرا ِيل بَنَيُْت َحيُْث َمْهُجوٍر، َقديٍم ِجداٍر إَِىل بَيْتِي
والعاِفيَة. الَمَة السَّ َوآثَْرُت ِمنْها، َفهَربْت لتَْقتَُلِني، ِبي تَأْتَِمُر الِربََصِة ِكباِر ِمن َجَماَعًة َرأَيُْت
اْلبَيَْت هذا بَنيُْت َحيُْث الَجِميلِة، الَحِديَقِة هِذِه إَِىل امَلقاِديُر ساقتِْني َحتى أَْمِيش ِزْلُت َوما

أَماَمُكْم!» تََرْونَه الذي الفاِخَر،

الَعناِكِب ِسباُع (7)

أَيَّتُها — تُْخربينى أَن َوأُِحبُّ َقْشَعٍم». «أُمَّ يا راِضيًة، ِعيَشًة َلِك «أَتََمنَّى «ُسعاُد»: َفقاَلْت
— أَنَُّكم ُدُروِسِه بَْعض ِيف أَْخَربَنا اْلُمَدرِِّسنَي أََحَد إِنَّ الِربَصَة؟ تَْخَشنْيَ َكيَْف — اْلَعِزيَزُة

تَأُْكلُونََها؟» — العناِكب َمْعَرشَ
— اْلَعناِكِب ِكباِر ِمْن — ِجنِْسنا بَناِت بْعَض إِنَّ امُلَدرُِّس. «َصَدَق َقْشَعٍم»: «أُمُّ َفقاَلْت

الَعصاِفرِي.» َوِصغاِر اْلَحَرشاِت، ِبِكباِر يَْفِتْكن َكما ِبالِربََصِة، يَْفِتْكَن
ِسباِع ِمْن نَْوًعا أَنَّ ثنى حدَّ اْألُستاذَ إِنَّ َقْشَعٍم». «أُمَّ يا «َصَدْقِت «َصفاءٌ»: َفقاَل

تَذُْكِرينَها.» التى اْألَْوصاُف هِذِه َعَليِْه تَْصُدُق «الَرباِزيِل»، ِبالِد ِيف النَّاِشئَِة الَعناِكِب
َلَك َوَصْفتُها الَِّتي الَعنَْكباِت هذه َعْن «الرُّتَيْالءِ» بَناُت ثَتْنا «َحدَّ َقْشَعٍم»: «أُمُّ َفقاَلْت

اْلَحَرشاِت.» ِسباِع ِمْن — ُقْلَت َكما — وهي «َصفاءُ». يا
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الَعناِكِب َمزايا (8)

ًة َحَرشَ َرأَيُْت أَنَّنى أذُْكُر َلْسُت اْلَمْلَمس، ناعُم — أََرى ِفيما — ِجْسَمِك «إِنَّ «ُسعاُد»: َفقاَلْت
امِليَزِة.» هذه ىف تُْشِبُهِك

الِجْسِم، بنُُعوَمِة — كلِّها اِت اْلَحَرشَ بنَْيِ ِمن — َميََّزنا هللاَ «إِنَّ َقْشَعٍم»: «أُمَّ َفقاَلْت
َوَجَعَل أَْوطاِننا. ِق َوتََفرُّ أَْجناِسنا، َوتَبايُِن أَنواِعنا، اْخِتالِف َعَىل امِليَزِة، بهذِه نا َوَخصَّ

بَْعٍض!» ِمْن بَْعِضها ِلتَقاُرِب ، اْلَعنْيُ تَراها تكاُد ال َحلقاٍت ِمْن ُمَؤلََّفًة أَْجساَمنا
بَْعَض أَنَّ تَْعِننَي َفَهْل اْألَْجناِس. ُمْختَِلُفو إِنَُّكُم تَُقولِنَي: «أَْسَمُعِك «ُسعاُد»: َفقاَلْت

بَْعٍض؟» َعْن يَْختِلُف الَعناِكِب
أَنواٌع — العناِكِب َمْعَرشَ — إِنَّنا «ُسعاُد»، يا َريٌْب ذِلك ىف «ما َقْشَعٍم»: «أُمَّ َفقاَلْت
ويُقيُم الُعيُوِن، َعِن َويُخفيِه اْألَْرِض، ىف يَْحِفُرُه ُجْحًرا لُه يَتِّخذُ َمْن فِمنَّا تُْحَىص؛ ال كثريٌة
عاَد َشبَع، إِذا َحتَّى ِرْزَقُه؛ ُمْلتَِمًسا َوَخرَج اْلُجْحر، باَب َفتَح أَْمَىس، فِإذَا يَْوِمه. ُطوَل ِفيِه
ىف أَْو البساتنِي، ىف بُيوتَُه يَبْنِي َمن وِمنَّا الرَُّقباءِ. ُعيُوِن َعْن بَعيًدا ِفيِه َوأَقاَم ُجْحرِه، إِىل
َشَجَرتنَْيِ َعَىل الطَِّويلَة ُخيُوَطُه َويَنُْسُج امِليَاِه، َمساِرب َفْوَق يَبْنِيها َمن وِمنَّا النَّاِس. بُيوِت
جَعَل َولِهذا اِإلنْساِن، َعيْنا تَتََحرَُّك َكما تتََحرَُّك ال َفِهي ُعيونُنا ا أَمَّ اِطئنِي. الشَّ ِمَن ُمتقابلتنَِي
َوهَب َوَقْد اْألَْشياءِ. ِمَن يَْكتَِنُفنا ما ُكلَّ بها لنََرى الُعيُون، ِمَن َكثريًا — ُسبحانَُه — هللاُ َلنا
أَْربًعا، ُعيونًا اآلَخِر ِلْلبَْعِض وَوهب — النَّاِس َمْعَرشَ َلُكم َوَهَب َكما — عيننَْي ِلبَْعِضنا هللا

َعْرشَة.» اثْنَتَْي أَو ا، َعْرشً أَو ثََماِنَي، أَو ستٍّا، ُعيونًا ثاِلٍث ِلَفِريٍق وَوَهَب
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َقْشَعم!» أُمَّ يا أَْرُجَلِك، أَْطَوَل «ما «َرشاٌد»: َفصاَح
َفَقْد — اْألَِعزَّاءُ اْإلِْخَوُة أَيُّها — أَْرُجِيل ُطوُل يُْدِهَشنَُّكْم «ال قاِئَلًة: اْلَعنَكبَُة َفَضِحكِت
— ُسبْحانَُه — هللاُ َميََّزنا َوَقْد نَاِدَرٍة. ٍة ِخفَّ ِيف اْلَجْرِي َعَىل ِلتُساِعَدِني َكذِلَك هللا َخَلَقها
ِمنْها دْهَشتُُكْم وأَنَْستُْكْم َعَجبُُكْم، الْشتَدَّ اْلَقويََّة، َمخاِلِبي ْلتُْم تَأَمَّ َوَلْو عِة. ْ َوالرسُّ ِبالنَّشاِط

ءٍ.» َيشْ ُكلَّ
ِبها؟» تُْزَهنْيَ الَِّتي اْلَمخاِلِب هذِه ِيف ِميَزٍة «َوأَيُّ «ُسعاُد»: َفقاَلْت

الَِّتي ارَِّة، الضَّ ِباْلَحَرشات اْلَفتِْك ِمَن ِليَُمكِّنَِني ِبها، هللا ِني َخصَّ «َلَقْد اْلَعنَْكبَُة: َفقاَلِت
َحْرثَُكْم، تُْهِلُك الَِّتي اْلَحَرشاِت ِبتِْلَك نْيا الدُّ الْمتََألَِت وَلْوالنا َحيَاتَُكْم. َعَليُْكم ُص وتُنَغِّ تُْؤِذيُكْم،

َفساًدا.» َوُحُقولُِكم أَْرِضُكْم ِيف َوتَِعيُث
ال بالُُكْم َفما ِبالنَّاِس، َرْحَمًة — اْلَعناِكِب َمْعَرشَ — هللا َخَلَقُكُم «َلَقْد «ُسعاُد»: َفقاَلْت

اْلُمْؤِذيَِة؟» اْلَحَرشاِت َعَىل ِلتَْقُضوا ُكلِّها، اْألَْرِض ِبالِد ِيف وَن تَنْتَِرشُ
إَِىل االِْسِتواءِ َخطِّ ِمْن َحْقٌل؛ أَْو بَيٌْت، أَْو بََلٌد، ِمنا يَْخلُو َقلَّما «إِنَّنا اْلَعنَْكبَُة: َفقالِت
اْلُمْؤِذيَِة.» اْلَحَرشاِت ِمَن َوأَْشباِهها َواْلبَُعوِض، ِبالذُّباِب اْلَجوُّ َ الْمتَأل َوَلْوالنا ماِل. الشَّ أََقاِيص
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َعَىل َوتُْؤثِرينَها اْلَمْهُجوَرَة، َواْألَْرجاءَ اْلَقِذَرَة، اْألَماِكَن تَأَْلِفنَي بالُِك «َفما «َرشاد»: َفقاَل
النَِّظيفِة؟» اْلِجهاِت

ِفيها، تْكثُُر ارََّة الضَّ اْلَحَرشاِت هِذِه َألَنَّ اْألَماِكِن، ِتْلَك ِيف نَْكثُُر «إِنَّنا اْلَعنَْكبَُة: َفقاَلِت
ِبِه.» نَْقتاُت الَِّذي ِغذاِئنا َمْصَدُر َوِهي

تَْزُعِمنَي َفَكيَْف واِهيًَة، إِالَّ ُخيُوَطِك أََرى َوما َلِك، ُقوََّة ال َضِعيَفٌة، «إِنَِّك «َرشاٌد»: َفقاَل
ِفيها؟» اِت اْلَحَرشَ اْقِتناص َعَىل قاِدَرٌة أَنَِّك

َوَجَلًدا َصْربًا هللا َوَهبَنِي َوَقْد اْلِحيَلِة، باِرَعُة — َضْعِفي َعَىل — «إِنَِّني اْلَعنَْكبَُة: َفقاَلِت
ِحباَلِتي؛ ِيف تََقَع َحتَّى ألَْستَْدِرُجها، َوإِنِّي . ِمْخَلبَيَّ بنَْيِ ِمْن َفِريَسٌة تَنُْجو َوَقلَّما ناِدَريِْن.
َويَُكوَن النَّجاِة، إَِىل َسِبيًال تَِجد َوال ُقواها، يُنِْهَك َحتَّى مَّ، السَّ ِمْخَلبَيَّ ِمْن ِفيها َفأَنُْفَث
أُْخِطئُها. أَكاُد َفال الذُّبابِة َعَىل ألِثُب َوإِنِّي َوُمقاَوَمة. ُجْهٍد ِمْن بَذََلْت َمْهما اْلَهالُك؛ نَِصيبَها
َوثِيابَُهْم ِشباَكُهْم يَنُْسُجوَن َكيَْف — الُعُصوِر أَْقَدِم ُمنْذُ — النَّاُس َعِلَم َفَقْد هِذِه ُخيُوِطي ا أَمَّ
َفَلْم ِثيابَُهْم، ُخيُوِطي ِمْن يَنُْسُجوا أَْن — اْلماِيض اْلَقْرِن ُمنْذُ — حاَولُوا َوَقْد ِمنْواِلها. َعَىل
الَعَقباِت تَذِْليِل إَِىل َحَفَزُهْم َقْد َوإِْحكاِمِه النَّْسِج هذا ِة ِبِدقَّ َشَغَفُهْم َولِكنَّ ذِلَك. إَِىل ُقوا يَُوفَّ
َقِريٍب َعْهٍد ُمنْذُ — ينِيُّوَن الصِّ َق ُوفِّ َحتَّى الِحيَلَة، يُْعِملُْوَن زالوا َوما الغايَِة. هِذِه َسِبيِل ِيف
النَّْسَج َفتَِزيَد بالَحِريِر، ِلتُْخَلَط «أُوُربََّة» إَِىل َوأَرَسلُوها الَعناِكِب، نَِسيِج ِمْن ِقَطٍع أَْخِذ إَِىل —

يُوَصُف.» ال ما الَعناءِ أَْلواِن ِمْن ذِلَك ِيف َلُقوا َوَقْد وَجَماًال. َروَْعًة
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الَعناِكِب َفْخُر (9)

نَِشيَد تَُغنِّي فانَْطَلَقْت ناِدَرة، َمزايا ِمْن ِبِه هللاّ ها َخصَّ ِبما َوُخيَالءَ، َزْهًوا الْعنَكبَُة َواْمتََألَِت
النَّرباِت: واِضِح َصْوِت ِيف الَعناِكِب،

َوال��ْم��اءِ األَْش��ج��اِر َع��َل��ى اْل��بُ��يُ��وَت نَ��ب��ن��ِي ال��رُّتَ��ي��الءِ أَب��ن��اءَ اْل��َع��ن��اِك��َب، ن��َح��ُن
بَ��ْط��ح��اءِ ُع��رِض ف��ِي أَو اْل��بَ��س��اِت��ي��ِن، َوف��ِي ُم��نْ��َخ��ِف��ٍض َف��وَق أَو ُم��رتَ��ِف��ٍع، َوَف��ْوَق
َع��ْل��ي��اءِ َف��وَق أَو ُح��ْف��َرٍة، َش��ف��ا َوف��ِي راِب��يَ��ٍة، َف��وَق أَو أَْق��ِب��يَ��ٍة، َوتَ��ْح��َت
أَْف��ن��اءِ أَْرك��اِن َوف��ِي ��ُق��وف، ال��سُّ ت��َح��َت َم��س��اِك��نَ��ن��ا نَ��ب��ن��ِي َك��م ال��َم��ن��اِزِل: َوف��ي
َظ��ْل��م��اءِ َج��ْوِف ِف��ي ب��ه��ا، نَ��ِع��ْم��ن��ا َوَق��ْد نَ��ْس��ُك��نُ��ه��ا األَْج��ح��اَر نَ��ْح��ِف��ُر ��ا َوُرب��مَّ
أَْع��داءِ َش��رِّ ِم��ْن — ِب��ه��ا أََق��ْم��نَ��ا إذا — ��نُ��ن��ا يُ��َؤمِّ ب��ابً��ا ل��َه��ا َج��َع��ْل��ن��ا َوَق��ْد
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أَْح��ي��اءِ بَ��يْ��َن َدَرْج��ن��ا ال��ظَّ��الُم، َج��نَّ َف��إْن واِدع��ي��َن، — ن��َه��اًرا — ِف��ي��ه��ا نَ��َظ��لُّ
ن��اِئ��ي أَْو — األَْق��ط��اِر ِم��َن — داٍن ُك��لَّ ف��ِي َم��ْط��َل��بُ��ُه َع��زَّ َم��ْه��م��ا ال��ُق��وت إل��ى نَ��ْس��ع��ى
األَِل��بَّ��اءِ أَْل��ب��اَب يُ��َح��يِّ��ُر بَ��يْ��تً��ا َص��ْف��َح��ِت��ه َف��ْوَق — نَ��َس��ْج��ن��ا نُ��َه��يْ��ٍر َوَك��ْم
ال��رَّاِئ��ي بَ��ْه��َج��َة َف��يَ��بْ��ُدو ال��ُخ��ي��وِط، ِم��َن نَ��ْرَف��ُع��ه — ال��ْم��اءِ َج��نَ��ب��اِت َع��َل��ى — بَ��يْ��تً��ا
��اءِ! َوَوشَّ ��اٍج، نَ��سَّ ك��لِّ َع��َل��ى يَ��ْس��ُم��و َص��نَ��ٍع ن��اِس��ٍج ِم��ْن َه��نْ��َدَس��ٍة، ُح��ْس��َن ي��ا
إْغ��راءِ بَ��ْع��َد ذُب��ابً��ا، َق��نَ��ْص��ن��ا َوَك��ْم — ِح��ب��اَل��ِت��ن��ا ف��ِي — بَ��ُع��وًض��ا أََس��ْرن��ا َوَك��ْم
َع��ْش��واءِ َخ��بْ��َط تَ��ْم��ِش��ي بَ��ْل��ه��اءَ، ُك��لِّ ِم��ْن َح��ب��اِئ��ِل��ن��ا ف��ِي — أَْس��َرى اْل��َف��راِئ��ُس تَ��ْه��ِوي
أَْش��الءِ! َغ��يْ��َر — ِح��ي��ٍن بَ��ْع��َد — ت��رى ف��ال م��َخ��اِل��ِب��ن��ا ِم��ْن ِف��ي��ه��ا ��مَّ ال��سَّ َف��نَ��نْ��ُف��ُث
ال��رُّتَ��يْ��الءِ؟! ِم��نْ��واَل م��ُح��اِك��ي��َن إِالَّ ِق��َدٍم ِم��ْن ��يْ��ِد ال��صَّ ِش��ب��اَك ن��َس��ْج��تُ��ْم َوَه��ْل

قْشَعٍم» و«أُمِّ «َصفاءٍ» بنَْيَ (10)

اْلُفْرَصَة هِذِه ِلْلَعنَْكبَِة َوَشَكُروا الرَّاِئع، النَِّشيِد ِبهذا الثَّالثَُة اءُ اْألَِشقَّ اْإلِْخَوُة أُْعِجَب َوَقْد
َلُهْم. َهيَّأَتَْها الَِّتي الطَِّريَفَة اْلَفواِئَد َوتِْلَك ِعيَدَة، السَّ

إِْخَوًة َلِك أَنَّ ثِْتِني َحدَّ «َلَقْد ُعها: يَُودِّ َوُهو َلَها، قال «َصفاء» ولِكنَّ ِباِالنِْرصاِف، وا َوَهمُّ
ُهْم؟» َفأَيَْن اْلَعناِكِب، ِمَن

اءِ اْألَِشقَّ ِمَن أََحٌد يَُميُِّز ال ثُمَّ َق، تَْفَرتِ حتَّى تَْكَربُ تَكاُد ال اْلَعناِكَب «إِنَّ اْلَعنَْكبَُة: َفقاَلِت
تَنُْسُجُه ِكيٍس ِيف بَيَْضها َوَضَعْت — بَيْتِها ِمْن اْرتََحَلْت إِذا — اْلَعناِكِب أُمَّ َوإِنَّ َرآَُه. إِذا أَخاُه،
َفِإذا اْلُمْستَِميِت. ِدفاَع َعنُْه َوتُداِفُع — ناِدَريِْن وِعنايٍَة َحذٍَر ِيف — تَحِملُُه ثُمَّ ُخيُوِطها، ِمْن
ِمنُْهْم واِحًدا َرأَْت َفِإذا تََرَكتُْهم، َكربُوا إِذا َحتَّى َظْهِرها؛ َعَىل ِصغاَرها َحَمَلْت اْلبَيُْض ُفِقَس
ِلتَتَغذَّى الطَِّريِق ِيف َلِقيَتُْه إِذا اْفِرتاِسِه، ِيف ُد تََرتَدَّ َوال َغرْيِِه، ِمْن تَُميُِّزُه تَُعْد َلْم — ذِلَك بَْعَد —

َعِظيَمًة!» ِزياَدًة عَدُدنا َلزاَد ذِلَك َوَلْوال ِبِه!
َسِمَع: ا ِممَّ َواْلَحرْيَُة ْهَشُة الدَّ َعَليِْه اْستَْوَلْت َوَقِد «َصفاءٌ»، َلها َفقاَل

َواْل��َع��ْق��َرب��ا ال��زِّنْ��ب��اَر َوتُ��ِه��ل��ُك اْل��ُج��نْ��َدب��ا اْل��َع��نْ��َك��بَ��ُة تَ��أُْك��ُل َق��ْد
َم��ْه��َرب��ا يَ��بْ��تَ��ِغ��ي أِس��ي��ًرا، راَح — ِح��ب��االِت��ه��ا ف��ِي — بَ��ُع��وٍض َوَك��ْم
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اْل��ِم��ْخ��َل��ب��ا — ِج��ْس��ِم��ِه ف��ِي — َوأَنْ��َش��بَ��ْت أَْع��ص��ابَ��ُه، — ��مِّ ِب��ال��سَّ — َرْت َف��َخ��دَّ
األَْرنَ��ب��ا اْل��بُ��وَم��ُة تَ��ِص��ي��ُد َك��م��ا اْل��َع��نْ��َك��ب��ا، ��ْف��ِدُع ال��ضِّ يَ��ِص��ي��ُد َوَق��ْد
َح��ب��ا َص��ِغ��ي��ٍر ف��ْرٍخ َع��َل��ى تُ��بْ��ِق��ي َوال َف��أًْرا، اْل��ِق��طَّ��ُة َوتَ��أُْك��ُل
ُم��ْغ��ِرب��ا بَ��دا َم��ْه��م��ا َل��ُه، نَ��ْدَه��ْش َف��َل��ْم ه��ذا، ُك��لَّ أَِل��ْف��ن��ا َوَق��ْد
اْل��َع��نْ��َك��ب��ا. اْل��َع��نْ��َك��بَ��ُة تَ��أُْك��َل أَْن أَْل��ب��ابَ��ن��ا، َح��يَّ��َر م��ا ل��ِك��نَّ

َقْشَعٍم»: «أُمَّ َفأَجابَتُْه

األَنْ��َج��ب��ا ابْ��نَ��ه��ا األُمُّ تَ��أُْك��ِل أَْو اْل��َع��نْ��َك��ب��ا اْل��َع��نْ��َك��بَ��ُة تَ��أُْك��ِل إِْن
أَب��ا أَْو أًَخ��ا األُْخ��ُت تَ��أُْك��ِل أَْو أبْ��ن��اءَه��ا اآلب��اءُ تَ��أُْك��ِل أَْو
ُم��ْغ��ِرب��ا ح��اِدثً��ا ه��ذا َف��َل��يْ��َس أَْزواَج��ه��ا، ال��زَّْوج��اُت تَ��أُْك��ِل أَْو
اْل��َع��نْ��َك��ب��ا؟ — تُ��نْ��ِج��بُ��ُه م��ا َق��تْ��ِل ف��ِي — ش��ابَ��َه��ْت َق��ْد األَس��ْم��اَك تَ��َرى أَم��ا
األَْق��َرب��ا! ابْ��نَ��ُه اْل��ُح��وُت َويَ��أُْك��ُل َص��ِغ��ي��راِت��ه��ا، اْل��ُك��بْ��َرى تَ��ْل��تَ��ِه��ُم
َم��ْض��ِرب��ا األَذَى ألَْم��ث��اِل ِص��ْرتُ��ْم — ُرْش��ِدك��ْم َع��َل��ى — ال��نَّ��اَس َوأَنْ��تُ��ُم
ُم��ْع��ِج��ب��ا ش��ائ��ًق��ا َل��ْح��نً��ا َرتَّ��َل — ُغ��ْص��ِن��ِه َع��ل��ى — َط��يْ��ًرا تَ��ْرَح��ُم��وا َل��ْم
ُم��ذِْن��ب��ا ع��اِث��ًرا تُ��ِق��ي��لُ��وا َول��م ُم��ْع��ِدًم��ا ب��اِئ��ًس��ا تُ��ِغ��ي��ثُ��وا َوَل��ْم
ُغ��يَّ��ب��ا تَ��ْرَع��ْوُه��ُم ول��ْم َم��يْ��تً��ا، إِْخ��واِن��ك��م َل��ْح��َم أَك��ْل��تُ��ْم َوَك��ْم
أَْع��يَ��ب��ا! ع��ابَ��ن��ا َم��ْن َغ��دا َف��َق��د — ِب��أَْدواِئ��ُك��ْم — تَ��ِع��ي��بُ��ون��ا َف��ال

اْلِغيبَِة َشناَعُة (11)

«إِنَّ ِبَقْولِِك: — َقْشَعٍم» «أُمَّ يا — تَْعِننَي ماذا أَفهُم «َلْسُت َمْدُهوشًة: «ُسعاُد»، َفصاَحْت
ِمَن أََحًدا أَنَّ ُكلِّها، َحياتي ِيف أَْسَمْع، َوَلْم أََر، َلْم فِإنَِّني َميْتًا»! إِْخواِنِهْم َلْحَم يَأُْكلُوَن النَّاَس

«! َقطُّ صاِحِبِه، أَْو أَِخيِه، َلْحَم أََكَل َقْد النَّاِس
أَنَّ تَْعِني ال َقْشَعٍم» «أُمَّ «إِنَّ َلَها: َوقاَل «ُسعاَد»، أُْخِته َسذاَجِة ِمْن «َصفاءٌ» َفَضِحَك
اْغتاَب َوَمِن بَْعًضا، بَْعُضُهْم يَْغتاُب أَنَُّهْم تَْعِني ولِكنَّها ا؛ َحقٍّ إِخواِنِهْم َلْحَم يَأُْكلُون النَّاَس

َميْتًا.» َلْحَمُه أََكَل َقْد َُّه َفكأَن َصاِحبَُه،
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اْآلَيِة إَِىل تُشريُ َوَلَعلَّها اْآلَن. َقْشَعٍم» «أُمُّ تَْعِنيِه ما َفِهْمُت َلَقْد «آِه! «ُسعاُد»: فقاَلْت
َفَكِرْهتُُموُه﴾.» َميْتًا أَِخيِه َلْحَم يَأُْكَل أَن أََحُدُكْم أَيُِحبُّ بَْعًضا بَّْعُضُكم يَْغتَب ﴿َوَال اْلَكِريَمِة:
تََماًما. َفِهْمِتِه ما إِالَّ تَْعِن َلْم َقْشَعم» «أُمَّ َفِإنَّ «ُسعاُد». يا «َصَدْقِت «َصفاءٌ»: َفقاَل
َُّه أَن يَراَه َمْن إَِىل يَُخيَُّل صاِحبَُه، يَْغتاُب َمْن أَنَّ َلَرأَيِْت — أُْخِتي يا — اْلِفْكَر أَْمَعنِْت َوَلْو

التَّْشِبيِه!» هذا ِمْن أََدقَّ َوال التَّْمِثيِل، هذا ِمْن أَْصَدَق َوَليَْس َلْحَمُه، يَنَْهُش

َقْشَعٍم» «أُمِّ َوداُع (12)

َعَليْنا أَبَوانا يَْقَلَق أَن َألَْخىش َوإِنِّي داِرنا. إَِىل اْلَعْوَدِة َموِعد َعْن ْرنا تَأَخَّ «َلَقْد «َرشاد»: َفقاَل
تَوٍّا.» إِليِْهما نَُعْد لم إِذا َويَنَْزِعجا،

الرُُّجوِع َعِن اْلُمْمِتُع َقْشَعٍم» «أُمِّ ِحواُر َشَغَلنا َفَقْد أَِخي، يا «َصَدْقَت «ُسعاُد»: َفقاَلْت
اْلبَيِْت.» إَِىل

ِحنٍي بنَْيَ — إَِليْها ِبالَعْوَدِة َووََعَدها الذَّهاِب، ِيف اْلَعنَْكبََة صاِحبَتَه «َصفاء» َفاْستَأْذََن
أََدِبِه. َوَمْوُفوَر تََلطُِّفِه، ُحْسَن َلُه شاِكَرًة َعتُْه، َفَودَّ ِهيِّ الشَّ حِديثِها ِمْن ِلالْسِتَزاَدِة — َوآَخَر

التَّاِليََة: اْألَبْياَت «َصفاءٌ» َفأَنَْشَدها

َم��ْغ��نَ��م ُق��ْربَ��ِك َف��ِإنَّ َق��ْش��َع��ْم» «أُمَّ ي��ا َس��ِل��م��ِت
ُم��ْل��َه��ْم ال��طَّ��راِئ��ِف ِم��َن ِب��َح��ِدي��ٍث، أْم��تَ��ْع��ِت��ن��ا
وُم��َك��لِّ��ْم َوُم��ْؤنِ��ٍس َس��ِم��ي��ٍر، َخ��يْ��ُر َوأَنْ��ِت
ُم��َع��لِّ��ْم َخ��يْ��ُر َوأَنْ��ِت َح��ِك��ي��ٍم، َخ��يْ��ُر َوأَنْ��ِت
َق��ْش��َع��ْم. أُمَّ ي��ا ِع��ْش��ُت م��ا يَ��ْوًم��ا أَنْ��س��اِك َوَل��ْس��ُت

اْلَعنَْكبُوِت بَيُْت (13)

. ْربِ الصَّ ِبَفاِرِغ يَنْتَِظراِنِهْم أَبََويِْهْم َوَجُدوا الثَّالثُة اءُ اْألَِشقَّ عاَد ا َوَلمَّ
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أَْفَضْوا َحتَّى اْلُحُضوِر، َمْوِعِد َعْن ِرِهْم تأَخُّ ِيف بَِب السَّ َعِن يَْسأَالِنهْم أَبَواُهْم كاَد َوما
ِبما َصفاءٍ» «أَبُو فابْتََهَج َطِريَفٍة، أَحاِديَث ِمْن َقْشَعٍم» «أُمِّ وبنَْيَ بَيْنُهْم داَر ما ِبُكلِّ إِليِْهما

َمْكتَِبِه. َفْوَق ِبَعيْنِه، ِكتابًا يُْحِرضَ أَْن «َصفاءً» َوأََمَر بَنِيِه، ِمن َسِمَع
ِمَن امِلائَِة، بَْعَد الثَّاِلثِة فَحِة الصَّ ِيف يَنُْظَر أَْن أَبُوُه إَِليِْه َرِغَب «َصفاءٌ» ُه أَْحَرضَ ا َفَلمَّ

اْلِكتاِب. ِمَن الثَّاِني، اْلُجْزءِ
َصفاءُ؟» يا هذا ِكتاٍب «أَيُّ «ُسعاُد»: َفقاَلْت

َوأَنا الطَِّبيَعِة»، َمشاِهِد ِيف ِل التَّأَمُّ «ُدُروُس اْسُمُه نَِفِيٌس، ِكتاٌب «إِنَُّه أَبُوها: َفأَجابَها
َوَدْرِسِه.» ِبِقراءَِتِه أُوِصيُكْم

ِبَصْوٍت — اْلَعنَْكبُوِت» «بَيُْت َوُعنْوانُُه: — الرَّاِئَع اْلَفْصَل ذِلَك ُ يَقَرأ «َصفاءٌ» فانَْطَلَق
اْألَْحجاِر، ثَنايا ِيف بَيْتَها — اْلَحِديَقِة َكَعنَْكبُوِت — الَعنَْكبُوُت «تَنُْسُج النََّرباِت: َجِيلِّ واِضٍح،
اْلَقِذَرِة. اْألَماكِن أَِو اْلَمْهُجوَرِة، أَِو اْلَقِديَمِة اْلُجْدراِن َزوايا ِيف أَْو َواْألَْغصاِن، اْألَْوراِق َوبنَْيَ
اْلُخيُوِط ِبَمدِّ بَيْتِها َعَمِل ِيف َوتَبْتَِدئُ َحيَواٌن. يَنُْسُجها الَِّتي اْألَنِْسَجِة أَْجَمُل اْلَحِقيَقِة ِيف َوُهَو
ِخالَل أُْخَرى، إَِىل نُقَطٍة ِمْن ُشَعاِعيٍَّة، ِبُخيُوٍط تُتِْبُعها ثُمَّ أَوًَّال. اْألَساِسيَِّة الرَّئِيَسِة الَقِويَِّة
ِمَن ُمبْتَِدئًَة َلطيٍف، ِبَخيٍْط تَُمرُّ ثُمَّ اْلَمْرَكِز. ِيف ُكلُّها تَتَقابَُل ِبَحيُْث اْلُمتَِّسَعِة، اْلَمسافاِت
َمَع عاِعيَِّة الشُّ اْلُخيُوِط تَقاُطِع َعَىل تَْقتَِرصُ َوال . َلْوَلِبيٍّ ِبَشْكٍل اْلُخيُوِط ِبتِْلَك مارًَّة اْلَمْرَكِز،
َوبَْعَد تُْفِرُزُه. الَِّذي اِئل السَّ ِمَن َصْمِغيٍَّة ِبنَُقٍط َمًعا، تَثِْبيتِها ِيف تَْجتَِهُد بَْل ، اللَّْوَلِبيِّ اْلَخيِْط
اْلَربِْق. َكأَْسالِك تَْستَْخِدُمُه َطِويل، ِبَخيْط بِمْخَلِبها، وتَْرِبُطُه َمْرَكَزُه، تَْقَطُع اْلبَيِْت تََماِم
َفِإنََّها اْلواِسَعِة. اْلبَِعيَدِة اْلَمسافاِت ِيف واْسِتْخداِمها ُخيُوِطها، تَْرتِيِب ِيف فاِئَقٌة َمهاَرٌة َوَلَها
فيَْعَلُق َمثًَال؛ اْلِجداِر، أَِو اْآلَخِر، اْلُغْصِن إَِىل الرِّيُح تَْحِملُُه َحيُث َوتَُدلِّيِه، َطِويًال َخيًْطا تَْغِزُل

ِبِه.
ُكلَّ — َكثٍَب َعْن — ِلَرتُْقَب إَِليِْه تَأِْوي ثُمَّ َزَمِنيٍَّة، ساَعٍة نَْحِو ِيف بَيْتِها ِبناءَ ُم َوتُتَمِّ

ِمنُْه. ِبالُقْرِب تَِطنُّ ٍة َحَرشَ
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َوَقَعْت َقْد لِة اْلُمَغفَّ ِبالَفِريَسة َوإِذا بَيْتها. ِيف َواْلَهيَجاُن االِْضِطراُب يُوَجُد ما َع أَْرسَ َوما
َعَملُها! يُْجِديها َفال ِمنُْه، اْلَخالَص تَُحاوَل أَْن تُريُد ِهَي ثُمَّ ِفيِه،
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ِبنَْفِسها، َوتَْرِمي اْلَفِريَسِة، َعَىل تَهُجُم ما عاَن ُرسْ ِألَنََّها ا، ِجدٍّ يعٌة َرسِ َواْلَعنَْكبُوُت
ُخيُوٍط ِيف ها تَلُفُّ ثُمَّ ٌة؛ سامَّ َمحاِقُن ِهَي الَِّتي اْلقاِسيََة، َمخاِلبَها َفتُنِْشُب َعَليْها، قاِبَضًة
َمْعُضوَضًة، اْلِجْسِم، َمَة ُمَهشَّ اْألَْطراِف، َمْشُدوَدة َفتُْصِبُح ا، تامٍّ َوثاًقا َوتُوثُِقها أُْخَرى،
َفْوِرها، ِمْن تَبْتَِلَعها أَْن ا َفِإمَّ انِْتصاِرها، َعَىل َعالَمًة َعِرينِها، إَِىل تَُجرُّها َوِحينئٍذ َمْسُموَمًة،

أُْخَرى.» ِلمأُْدبٍَة ذُْخًرا اْلَحِريِريِة، أَْغالِلها ِيف ُمَكبَّلًة تَْرتَُكها أَْن َوإِما

اْلَحِزِيِن اْلَعنَْكِب ُة ِقصَّ (14)

بَراَعِة ِمْن يَْحِويِه ما ِة ِبدقَّ أََخواُه أُْعِجَب اْلُمْمِتع اْلَفْصِل هذا ِقراءَِة ِمْن «َصفاءٌ» انْتََهى ا َوَلمَّ
اْألَداء. َوُحْسِن اْلَوْصِف،
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ِكتاٍب ِيف — أَْعواٍم ُمنْذُ — َقَرأْتُها ُفكاِهيًَّة، ًة ِقصَّ ذََكْرُت «َلَقد َصفاءٍ»: «أَبُو َفقاَل
ِة اْلِقصَّ هِذِه َروَْعَة أَنَْس َوَلْم ،« الطَّبيعيِّ التَّاِريخ ِيف «ُفُصوٌل ُعنْوانُُه: اْلَقْدِر، َجليِل ، ِعْلِميٍّ
اْلُكتُِب ِمَن تُُه أَْحَرضْ ما ُجْمَلِة ِيف — النَِّفيَس ْفَر السِّ هذا َمِعي ُت أَْحَرضْ َقْد َوَلَعيلِّ اْليَْوِم. إَِىل

نَِسيتُُه.» أَْحَسبُنِي َفما — َسَفِري ُقبَيَْل
اْلِكتاَب َفَرأَى واِحَدًة: نَظرًة َعَليْها َوأَْلَقى اْلَحاِفَلِة، َمْكتبَتِِه إَِىل َصفاءٍ» «أَبُو َع أَْرسَ ثُمَّ
بَيْضاءَ ًة َوَرقَّ أَبَْرصَ َحتَّى اْلُكتُِب، بنَْيِ ِمْن أَْخَرَجُه إِْن َوما الِعْلميَِّة. اْلُكتُِب ِمَن َمكاِنِه ِيف
لتُذَكِّرُه ، َواْلِمائَتنَْيِ تِّنَي السِّ بَْعد اْألُوَىل الّصْفَحِة أَماَم َوَضَعها َقْد َوكاَن َصحاِئِفه، ثَنايا ِيف

اْلكتاِب. ِمَن — اْلَحِزيِن اْلَعنَْكِب ذِلَك — اْلُعكَّاِش» ِة «ِقصَّ امُلْعِجبَِة: ِة اْلِقصَّ بَمْوِضع
يَن ِعْرشِ ِمْن أَْكثََر َخيْثََمَة» «أَِبي َة ِقصَّ َقَرأُْت «َلَقْد قائًال: بَنِيِه إَِىل َصفاءٍ» «أَبُو فاْلتَفَت
أَْن — النَُّجباءُ أَيُّها — أُوِصيُكْم َوأَنا َوِسْحُرها، بَْهَجتُها تَْخلُْق وَلْم تُها، ِجدَّ تَبَْل َفَلْم َمرًَّة،

َصفاءٌ.» َعَليْنا يَتْلَُوها أَْن بَْعَد َدقاِئِقها، ِيف النََّظَر تُنِْعُموا
يَأِْتي: ما إِْخَوتِِه َعَىل َ َوَقَرأ — ِبيَِمينِه — الِكتاَب «َصفاءٌ» َفأََخذَ

ُفكاَهٍة ِيف َحِقيَقٌة (15)

َعَىل شاَهْدُت إَِليِْه َوَصْلُت ا َفَلمَّ ٌج. ُمتََعرِّ نَْهٌر ِفيها يَجِري اْألَْشجاِر، باِسَقَة غابًَة «َدَخْلُت
يَْفَعُل َكما ِبيََديِْه، َوْجَهُه يُنَظُِّف َحَجٍر، َعَىل جاِلًسا الَّلْوِن، أَْسَمَر َعنَْكبًا، تَيِْه ِضفَّ إِْحَدى
َؤاُل السُّ َمَعُه، اْلَحِديَث ِبِه أَْفتَِتُح ما أَْفَضَل أَنَّ َفَرأَيُْت الُقَوى. خاِئُر نَِحيٌف، َوُهَو الذُّباُب.

يُْؤلُِمَك؟» َفما اْلِمَزاِج، ُمنَْحِرَف «أَراَك َلُه: َفُقْلُت ِتِه، ِصحَّ َعْن
َوَقِلٌق.» َوخاِئٌف، َمِريٌض، «إِنِّي َفقاَل:

َوَقْد َويََخاُف، يَْمَرُض ِمثَْلَك َعنَْكبًا أَنَّ َقطُّ ِبباِيل يَْخُطْر َوَلْم اْلَخَربُ؟ «ما َفُقْلُت:
ِسواَك!» ِبها يَُخصَّ َلْم ِبُقوٍَّة ُخِصْصَت

َويَْستَنِْتُجوَن الظُّنُوَن، يَُظنُّوَن النَّاَس فِإنَّ ؛ اْلبَِليَّتنَْيِ إِْحَدى «َوهِذِه اْلَعنَْكُب: َفقاَل
َعيْنَيَْك، تَْفتَُح ِتي ِقصَّ أَنَّ أَُظنُّ َفِإنِّي َولِذِلَك َشيْئًا. تُنِْتُج ال فاِسَدٍة ُمَقدِّماٍت ِمْن النَّتاِئَج،
اْجِتهاًدا، اْلمْخلُوقاِت أَْكثَِر ِمْن — اْلَعناِكِب َمْعَرشَ — أَنَّنا أَتَْعَلُم َحِقيَقتها. َعَىل اْألُُموَر َفَرتَى
تَِطريُ، اْلَخفاِفيَش إِنَّ نََعْم، َجناٍح. ِبَغرْيِ اْلَهواءِ ِيف طاَر َمْن ُل أَوَّ َفنَْحُن ِحيَلًة؟ َوأَْوَسِعِهْم
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ِمْن تََمكَّنَّا األَْغِشيََة ِتْلَك ِحْرماِننا َوَمَع أَْغِشيًَة. َوَظْهِرها قواِئمها بنَْيَ َولِكنَّ َلَها. َجناَح َوال
َمتَى ِيل: ُقْل َكِثريٍَة. بُقُروٍن َسبَْقناُه لِكنَّا اْإلِنْساُن. إِالَّ ذِلَك ِيف يُشاِرْكنا َوَلْم اْلَهواءِ، ُرُكوب

الطَّرَياَن؟» َقْوُمَك اْستَطاَع
واْألَْلِف.» التِّْسِعمائَِة بَْعَد ابِع السَّ اْلَعاِم «ِيف َفُقْلُت:

َح َرشْ َوإَِليَْك اْلُعْمراِن! َعْرصِ َقبَْل اْلَهواءَ، َرِكبْنا َفَقْد نَْحُن ا أَمَّ َظنَنُْت. «هَكذا َفقاَل:
ِتي: ِقصَّ

َوَجَعَلْت الطَّْلُق، َفأَتاها بَيْتِها، ُعْقر ِيف جاِلَسًة كانَْت ي أُمِّ أَنَّ — َسنَتنَْي ُمنْذُ — َحَدَث
ذِلَك ِيف — باَضتُْه ما َعَدُد بََلَغ أَْن إَِىل تَِبيض َوَظلَّْت اْألُْخَرى، بَْعَد واِحدًة بَيَْضها، تَِبيُض
َفَجَعَلْت إَِليْها؛ َسِبيٌل َلَها يَُعوَد َفال اْلبُيُوُض، َق تَتََفرَّ أَْن َوخاَفْت بَيَْضٍة. ثَلثَِمائَِة — اْليَْوِم
ِقيَقَة، الدَّ اْلَحِريِريََّة اْلُخيُوَط تُْفِرُز ذَنَِبها، ِيف أَناِبيَب ِستُّ َوِهَي َمغاِزلِها: ِمْن اْلُخيُوَط تَْغِزُل
ُجِمَع َلْو — َوهَي ِتها. ِلِدقَّ الَوَهِن ِيف اْلَمثََل ِبها بُوَن وتَْرضِ اْلَعنَْكبُوِت، نَِسيَج ونََها: تَُسمُّ الَِّتي
اْلُخيُوِط، هِذِه ِمْن َكِثريًا َفأَْفَرَزْت اْلَحِديِد! أَْسالِك ِمْن أَْمتََن َلَصاَرْت — بَْعٍض إَِىل بَْعُضها
ُخيُوٌط ِبها تُِحيُط َكِبريًَة ُكَرًة ُكلَّها اْلبُيُوُض صاَرِت َحتَّى ُه، َلفَّ وَكرَّرْت ِبها، بَيَْضها ْت َوَلفَّ
َفكَّيْها، بنَْيَ اْلُكَرَة هِذِه َحَمَلْت ذِلَك، َلَها تَمَّ ا َوَلمَّ النَّعاِم. َكِريِش أَْو اْلواِهي، َكالزََّغِب ُصْفٌر،
فاَض إِذا النَّْهِر ماءُ إَِليِْه يَِصُل ال عاٍل، َمكاٍن إَِىل ِبها تَْصَعَد أَْن قاِصَدًة بَيْتِها ِمْن َوَخَرجْت
ِيف بُيُوَضها َووَضَعْت اْلعايل، اْلَمكاِن إَِىل َوَصَلْت َعِنيٍف، َوَجْهٍد َكِبرٍي، تََعٍب َوبَْعَد تاءِ. الشِّ ِىف

النَّْهِر. ِة ِضفَّ َعَىل بَيْتِها إَِىل عاَدْت ثُمَّ ُخوِر، الصُّ بنَْيَ غاِئٍر ثَْقٍب
َدِقيَقًة، بُُزوًرا لَظنَّنا التَّاِليَِة، َواْألَيَّاِم اْليَْوِم، ذِلك ِيف أََحٌد — َوأََخواِتي أَنا — َرآنا َوَلْو
زاَرنا يَْوٍم ذاِت َفِفي اْلَخَطِر؛ ِمَن َدِقيَقًة بالُنا يَْرتَْح َلْم ذِلَك َوَمَع اْلَحِريِر. َزَغُب َعَليْها اْجتََمع
يُْخِفَي ِلَكْي ْفَرِة، َوالصُّ بالزُّْرَقِة ُمَربَْقٌش اْلَمنَْظر، َقِبيَح يَُكْن َلْم َوإِْن امَلْخَرب، َقِبيُح طاِئٌر:
واْلَحَرشاِت يداَن الدِّ َويَْستَْخِرُج َوالنَّخاِريِب، ُقوِق الشُّ بنَْيَ يَُفتُِّش َوَجَعَل أَْخالِقِه. َرشاَسَة
إَِليْنا. يَْهتَِد َفَلْم َعِميقٍة؛ نُْقَرٍة ِيف أَْخَفتْنا َقْد نا أُمُّ كانَْت َحظِّنا، َولُِحْسِن ويَأُْكلُها. ِمنْها،
ِمنْها نَْخُرْج َوَلْم الرَِّبيِع، ِيف بُيُوِضنا، ِمْن َخَرْجنا ثمَّ بَيٌْض، َونَْحُن تاءِ الشِّ َفْصُل ِبنا َوَمرَّ
َوالنَّْحَل، اْلَفراَش َفِإنَّ اِالنِْتباَه؛ يَْسَرتِْعي أَْمٌر َوهذا واِحَدًة. َدْفَعًة َعناِكَب َخَرْجنا بَْل ِديدانًا،
َكماِل َدَرَجَة تَبْلَُغ َحتَّى ُمْختَِلَفٍة، ِبأَْطواٍر تَُمرُّ ثُمَّ َصِغريًة، ِديدانًا كلُّها تَْخُرُج َواْلَخناِفَس،
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يَْخُرُج َكما كاِملًة، َعناِكَب اْلبَيِْض ِمَن نَْخُرُج ِألَنَّنا ُكلِّها: َعَليْها َفُمْمتاُزوَن نَْحُن ا أَمَّ . النُُّموِّ
ا وَلمَّ باِبيس. الدَّ َكُرءُوِس ِصغاًرا ُكنَّا َولِكنَّنا بُيُوِضنا، ِمْن َخَرْجنا اْلَجناِدُب. أَْصِدقاُؤنا
َلنا ِصيانًَة َدِقيَقٍة، ِبأَْغِشيٍَة ُمحاطاٍت ُكنَّا ِألَنَّنا واِضَحًة، اْألَْشياءَ نََرى أَْن نَْستَِطْع َلْم خرْجنا

أَْصداِفها! ِيف ِلئُ الآلَّ تُصاُن َكما
نَْفِيس، َعْن ذََهْلُت َعيْناَي انَْجَلْت ا َفَلمَّ منُْه. َوَخَرَج ِكيَسُه، َق َمزَّ َمْن َل أَوَّ ُكنُْت َوَلَقْد
َفُكنُْت َّ؛ إَِيل بالنِّْسبَِة َحْوِيل ما ُكلِّ َوِكَربِ ِفيِه، ُوِجْدُت الَِّذي الوادي اتِّساِع ِمن َحْوِيل َرأَيْتُُه ِبما
َرأَيْتُُه ِبما ذِلَك، َعْن ُشِغلُت ما عاَن ُرسْ لكنَِّني َكِبريًَة. َشَجَرًة َفأَْحَسبُها ِغريََة الصَّ النَّبْتََة أََرى
َسِمْعُت إَِليِْهنَّ أَنُْظُر أَنا َوبَيْنا ِمثِْيل. بُيُوِضهنَّ ِمْن َخَرْجَن اللَّواِتي أََخواِتي َكثَْرِة ِمْن َحْوِيل
باِب ِيف جاِلَسٌة كبريٌَة َعنَْكبٌَة امُلتََكلُِّم: َوإِذا ، فالتََفتُّ النَّاِهي؛ اْآلمِر ِبلْهَجِة يُخاِطبُنا، َصْوتًا
ا أَمَّ ِبَسبَِبنا. اْلَعناءِ ِمَن أَصابَها ما َخَربَ َعَلينا ْت َفَقصَّ إَِليها؛ َفأَْصَغيْنا أَماَمنا َوِهَي بَيتِها،

َميٌِّت. َعنَْكٌب َُّه َكأَن تَْحتَها، رأَيتُُه َيشءٌ أَذَْهلِني ما َقدَر َخَربُها، يُذِْهْلِني َفَلم أَنا
اُه؟» أُمَّ يا أَْقداِمِك تَْحَت أَراُه الَِّذي هذا «ما َلَها: ُقْلُت َحِديثَها، ْت أَتَمَّ ا َفَلمَّ

َوَلِدي!» يا أَبُوَك «هذا َفقاَلْت:
ِبِه!» َحراَك ال َميِّتًا، أَراُه «إِنَِّني َفُقْلُت:

أََرٌب؛ بِه ِيل يَُعْد َوَلْم وِر، ُ الرسُّ أَيَّاُم انَْقَضْت َفَقِد َميٌِّت. ُهَو «نََعْم، َوقاَلْت: َمْت، َفتَبسَّ
ِيف َوثرِيٌ ِفراٌش َوُهَو ِيل، ِفراًشا َوَسأَْجَعلُُه ِجْلُدُه، إِالَّ منُْه يَبَْق َوَلْم َدَمه َوَمَصْصُت فَقتَْلتُُه،

هِذِه!» ِمثِْل نَِديٍَّة َليَْلٍة
َزْوجي؟» َوآُكُل َكِربُْت، متَى ُج أَتََزوَّ «َهْل َلَها: َفُقْلُت

تَْدُن َوال أَباَك أَنا أََكْلُت َكما َزْوَجتَُك، َوستأُْكلَُك َوَلِدي يا ذََكٌر أَنَْت ِألَنََّك «ال. فقاَلْت:
أَيًْضا.» أَْوالدي آُكُل أَْحيانًا ِألَنِّي اْآلَن؛ منِّي

ِمنْها؟» أَتَْعَس حياًة ُر تَتََصوَّ َهْل اْلَحياَة! هذِه أَتَْعَس َفما َحياتي، ِيف َسِمْعتُُه نَبٍإ ُل أَوَّ هذا
كاِسُف خاِئٌف، أَنَْت ملاذا َعَرْفُت: «اْآلَن َعنَْكبٌَة: ال َعنَْكٌب أَنَُّه َعَرْفُت أَْن بَْعَد لُه، فقلُت

اْلباِل!»
ِتي؟» ِقصَّ َة تَِتمَّ تَْسَمَع أَْن تُِريُد «أَال َفقاَل:

ِعنَْدَك.» ما هاِت «بََىل: َفُقْلُت:
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َوْجِهها ِمْن َوَهَربُْت ِللرِّيِح، أَْرُجِيل أَْطَلْقُت أَْوالَدها تَأُْكُل أَنََّها أُمي أَنْبَأَتْنا «ِحينَما َفقاَل:
َكما اْلَماءِ، َعَىل أَْمِيشَ أَْن أَْستَِطيُع أَنَِّني فَوَجْدُت ماِئِه، إِىل َوَصْلُت َحتَّى النَّْهِر، نَْحَو ناِزًال

ا.» ِجدٍّ ِبذِلَك ْرُت َفُرسِ اْلياِبَسِة، َعَىل أَْمِيش
أَْعَلُمه.» أَُكْن َلْم أَْمٌر «هذا له: فُقْلُت

اْلَعناِكِب ُكلُّ َليَْس نََعْم، إَِليِْه. اْضُطِرْرنا إِذا نَْستَِطيُعُه، ما ِمْقداَر تَْعَلُم ال «إِنَّك َفقاَل:
اْلَماءِ، ِيف يَُغوُص نَْوٌع أَنِْسباِئنا َوِمْن ِمنُْهم. َوأَنا يَْستَِطيُعُه، بْعَضها َولِكنَّ ذِلَك، يَْستِطيُع
َعَىل َمْشِينا ِيف َغرابََة وال اْلقنَْغِر. ِمثَْل اْألَْرِض، َعَىل يَثُِب َونَوٌع اْلَهواءِ، مَن اَعٍة ُفقَّ ِيف َويَْسُكُن

بَِعيًدا.» كاَن َوإِْن نََسبًا اطنِي َ الرسَّ َوبنَْيَ بَيْنَنا َفِإنَّ اْلماءِ،
َشكِلَك.» ِيف طاَن َ الرسَّ تُْشِبُه َفِإنََّك «أََصبَْت، َلُه: َفُقْلُت

وملاذا أَْرجٍل. َعْرشُ َلُه بَْل مثلنا، أَْرُجٍل بثماِني يَْكتَفي ال طاَن َ الرسَّ َولِكنَّ «نََعْم، َفقاَل:
إَِىل باَدْرُت اْلماءِ َوْجِه َعَىل أَْمِيش أَنَِّني َرأَيُْت ا َلمَّ ِتي: ِقصَّ ْم أُتَمِّ َدْعِني اْلَحديَث؟ َعَيلَّ تَْقَطُع
َمَشيُْت ُه أُِتمَّ أَْن َوَقبَْل ِللذُّباِب. َمْصيََدًة أَْجَعَلُه ِلَكْي ِلنْفِيس، بَيْتًا أَنُْسُج َوأََخذُْت َقصبٍَة، أَْقَرِب
َعَىل َفَقبَْضُت اْألَْجِنِحة، ِمَن خاِليًَة ا، ُخْرضً َصِغريًَة، اٍت َحَرشَ َعَليْها َفَوَجْدُت َقَصبٍَة، َعَىل
انْتَفَخْت َحتَّى اْألُْخَرى، بَْعَد اْلواِحَدَة أَْلتَِهُم َفَجَعْلُت فاْستَْطَعْمتُها. َواْلتََهْمتُها، ِمنْها، واِحَدٍة

«. يَنَْشقُّ كاَد َكأَنَُّه َوَشَعْرُت بَْطِني،
بَْلًعا؟» تَبَلُعها أَكنَْت تَْلتَِهُمها؟ ُكنَْت «َكيَْف َلُه: َفُقْلُت

ِيف أُبِْقي َفال َدَمها، وأَْمتَصُّ َكِتَفيْها، بنَْيِ ِمْن َظْهَرها أَُشقُّ ُكنُْت بْل ! «كالَّ َفقاَل:
ُوُقوَع ب أَتََرقَّ َوَجَلْسُت َفأَتَْمْمتُُه. بَيْتِي، ِبناءِ إَِىل ُعْدُت َشِبَعُت ا َوَلمَّ ِجْلِدها. َغرْيَ َشيْئًا ِجْسِمها
ِجْلِدي أَْخَلَع أَْن إَِىل أَْضَطرُّ ُكنُْت َحتَّى ا، جدٍّ َوَسِمنُْت َفأََكْلُت َكِثريٌ. ذُباٌب ِفيِه َفَوَقَع الذُّباِب،

َخْلِعِه.» َوْقَت منِّي، ِرْجٌل أَْو يٌَد تَنَْقِطُع كانَْت ما َوَكِثريًا يََسُعِني. يَُكْن َلْم َُّه ِألَن ِمراًرا،
ُمْؤلًِما؟» َقْطُعها يَُكْن َلْم أََو ذِلَك؟ «َكيَْف َفُقْلُت:

ِمثَْل َوال ِمثَْلُكْم، نتَأَلَُّم ال — اْلَعناِكَب نَْحُن — ِألَنَّنا َقِليًال؛ أَتَأَلَُّم ُكنُْت «بََىل، َفقاَل:
ُقِطَعِت َوَقْد … ِمنْها بََدًال أُْخَرى ِرْجٌل َلنا نَبَتَْت أَْرُجِلنا ِمْن ِرْجٌل انْقَطَعْت َفِإذا يدان؛ الدِّ
النَّْهِر؛ ذِلَك ِعنَْد َحياِتي تاِريِخ ِيف ِلْإلِطاَلِة داِعَي َوال َغرْيُُهما. ِيل َفنَبََت أَْرُجِيل، ِمْن اثْنَتاِن
بَيْتِي، ِيف جاِلًسا — يَْوٍم ذاَت — ُكنُْت أُُموِري: َمْجَرى َْت غريَّ ًة ِقصَّ َعَليَْك َوأَُقصُّ َفأََدُعُه،
أَماِمي. َقَصبٍَة َعَىل واِقَفًة كانَْت َكِبريًَة ذُبابًَة إَِيلَّ أَْلِفُت َلَعيلِّ خاِرًجا، داِخًال بابِه، َعَىل ُد أَتََردَّ
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بتِْلَك َوإِذا بَْغتًَة. بََدِنها َعْن َسَقطا ِباْلَجناَحنْيِ إِذا َجناَحيْها: ُل َوأَتَأَمَّ إِليْها، أَنُْظُر أَنَا َوبَيْنا
النَّْمُل.» يَُكوُن ما كأَْقبَِح َكِبريًَة، نَْمَلًة — َجناَحيْها ُوُقوِع بَْعَد — صاَرْت َقْد الذُّبابَِة

؟» َزواِجِهنَّ بَْعَد أَْجِنَحتَُهنَّ يَْرِمنَي النَّْمِل، َمِلكاِت أَنَّ تَْعَلُم «أَال له: َفُقْلُت
َجَعَلِت َدْهَشِتي، ِمْن أُِفيَق أَْن َوقبَْل َمْدُهوًشا. َفَوَقْفُت ذلَك. أَْعَلُم أَُكْن َلْم ، «َكالَّ َفقاَل:
َجناَحيَّ أَنَّ أَْعِرَف أَْن َعَيلَّ اْلواِجُب كاَن َلَقْد َهال. «َهال، َوتَُقوُل: نَْفَسها، تُناِجي النَّْمَلُة
َلُقِيضَ اْلَربِّ، إَِىل يُوِصلُِني الَِّذي اْلَقَصُب هذا َوَلْوال اْلماءِ. َفْوق ُهنا أَبَْقى َفال اْليَْوَم، يَْسُقطاِن

َمَهٍل!» َعَىل َوآَُكَلُه َقْريَتِي إَِىل آُخذَُه إِذَْن َعنَْكٌب، هذا أَماِمي؟ الَِّذي هذا ما َعَيلَّ.
أَْسبُح َوأََخذُْت اْلماءِ، إَِىل بَيْتِي ِمْن ِبنَْفِيس َفَرَميُْت ِحينَِئٍذ. بي حاَق ما تَْعَلُم َوأَنَْت
ِبُخنَْفَسٍة َوإِذا ، َفاْلتََفتُّ اْلماءِ، ِيف َعِنيَفًة َحَركًة َرأَيُْت َحتَّى َقِليَلًة، ُخًطى إِالَّ أَبُْعْد َوَلْم ُجْهِدي؛
أَماِمي َونََظْرُت ِسباحًة. أَثَِري ِيف ْت َوَجدَّ ُزبانَيَيْها، َرَفَعْت َوَقْد اْلماءِ، َخناِفِس ِمْن َكِبريٍَة
َوَعيْناها التِّنِّنِي، ُزنْبُوُر ِمنُْه ُن يَتَكوَّ الَّذي وِد الدُّ ِمْن َكِبريًَة ُدْوَدًة أََرى ِبي َوإِذا اْلَهَرَب، أُِريُد
اْلَهواءُ، إِالَّ أَمامي يَبَْق َوَلْم واْلياِبَسِة. اْلماءِ َمساِلَك َوْجِهي ِيف ْت َسدَّ ُمتَِّقَديِْن، َكِمْصباَحنْيِ
تَِّة السِّ َمغاِزِيل ِمْن َوأَْفَرْزُت أَْسالِيف، َسِليَقِة إَِىل َوَلَجأُْت اْلماءِ. َزنْبَِق َوَرق ِمْن َوَرقة إَِىل َفَوثَبُْت
َخيًْطا اْلَهواءِ: ِيف َوطاَرْت َمًعا، َفاتََّحدْت َدِقيقٍة، َحِريِريٍَّة ُخيُوٍط ِستََّة — ذَنَِبي ِيف الَِّتي —
َحراَرُة ُدها تَُمدِّ كانَْت الَِّتي الرِّياِح َمجاِري ِيف َوِطْرُت ِبِه، َفتََشبَّثُْت َكاْلِبلَّْوِر؛ بَرَّاًقا واِحًدا،
ُمْجتَِمَعة) (أَْشجاٍر َحَرَجٍة إَِىل َفَحَمَلِني النَِّسيُم، ِبَي َعبََث ثُمَّ ُصُعًدا. ِبها َوتُْرِسُل ْمس، الشَّ
َكِثرياٍت َطِريِقي ِيف رأَيُْت َوقد َلَها. اْلُمجاِوَرِة ُهوِل السُّ َوَفْوَق َفْوَقها، ِبي َوساَر نَْوبَِر، الصَّ ِمَن
ُطيُوًرا َرأَيُْت َولِكنِّي ماءِ. َوالسَّ اْألَْرِض بنَْيَ ساِئراٌت َوِهَي َمناِطيَدها، راِكباٍت أََخواِتي، ِمْن
ِيف َحتَّى «َويَْالُه! َفُقْلُت: َوتَْخَطُفها. َعَليْها تَنَْقضُّ ِباْلُخطَّاِف، امَلْعُروِف النَّْوِع ِمَن َصِغريًة
أَْو اْألَْرِض ِيف نََفًقا َلُه اتََّخذَ َوَلِو يَِجْدها، َلْم الَمَة السَّ أَراَد َوَمْن اْألَْعداءِ؟ ِمَن نَْسَلُم ال اْلَهواءِ
بَْعض َعَىل َوَقْعُت أَْن إَِىل ُرَويًْدا ُرَويًْدا أَْهِبُط َوَجَعْلُت َخيِْطي، َفأََطْلُت ماءِ.» السَّ ِيف ُسلًَّما
َونَْحُن انِْتظاِري. ِيف َواِقًفا — كالتِّنِّنِي — ِزنْباًرا َرأَيُْت َحتَّى إَِليِْه، أَِصُل أََكْد َوَلْم اْلَهِشيِم.
ُخيُوَطنا، َحْوَلَها َونَنُسُج َعَليْها، نَْحتاُل بَْل بُيُوتِنا، ِيف ُكنَّا إِذا الزَّناِبرِي، ِمَن نََخاُف ال اْلَعناِكَب
ِبها َفنَْقتاُت — اْلِغذاءِ َكِثريَُة َكبريٌة، َوِهَي — َدَمها نَُمصُّ ثُمَّ اْلَحَرَكِة. ِمَن نَْمنََعها َحتَّى
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َويَْقِبض اْلَعنَْكبَِة، َعَىل الزِّنْبَاُر فيَهُجُم ِمنا. تنتِقُم فِإنََّها بُيُوتِنا خاِرَج َرأَتْنا إِذا ا َوأَمَّ أَيَّاًما.
واِحَدًة. َدْفَعًة َويأُْكلُها بَيتِِه إَِىل َويَحِملُها ِبَفكَّيِه، َعَليها

َفَوَصْلُت اْلَحَجِر. ِمَن َكِقْطَعٍة اْلَهِشيم ِيف َواْرتََميُْت َخيِْطي، َفَقَطْعُت اْلِحيَلُة، تَُخنِّي َوَلْم
أَْعصاِبي. اْلَخْوُف َشلَّ َوَقْد أَْسَفِلِه، إَِىل

باِح: الصَّ ِيف — َوُقْمُت َكِثريٌ. بََرٌد َوَسَقَط — الَّليَْلِة ِتْلَك ِيف — َوأَْرَعَدْت ماءُ السَّ َوأَبَْرَقِت
َوَشَعْرُت ، َعيْنَيَّ ِيف نَْفِيس َفَصُغَرْت ُحِب. ِبالسُّ ُمَغطَّاٌة ماءُ َوالسَّ باِرَدًة، تَُهبُّ الرِّيُح َوإِذَا
َمغاِزِيل، ِمن اْلُخيُوَط وأُْفَرْزُت ِفيها، ُكنُْت الَِّتي َجَرِة الشَّ َرأِْس إَِىل َفَصِعْدُت َوَوْحَشٍة. ِبَوْحَدٍة
َقَضيُْت الَِّذي اْلَمكاِن ِيف النَّْهِر، ِة ِضفَّ َعَىل َوَرَمتِْني الرِّياُح، َفساَقتِْني ، اْلَجوِّ إَِىل ِبها َوَصِعدُت
إَِىل نَْفِيس َفتاَقْت أَُشدِّي، بََلْغُت َقْد وُكنُْت — ِحينَِئٍذ — اْلَهواءُ َواْعتََدَل ِصباَي. َزْهَرَة ِفيِه

َمِعي. تَُكوُن َزْوَجٍة
َمَعها؟» أَْمِرِك عاِقبََة تَْعَلِمني وأَنِْت َولِلزَّْوَجِة؟ َلِك «ما ِلنَْفِيس: َوُقْلُت

اٌر؟!» َقهَّ واْلمْقُدوُر اْلَعَمُل، «ما ِيل: َفقاَلْت
اْلَقضاءُ!» ُحمَّ َواآلَن … اْلَعَسِل َشْهَر «َوَقَضينا قائًال: «اْلَعنَْكُب»، اْستَأْنََف ثُمَّ

يُوِشُك َخَطٍر ِمْن اْلخاِئِف َكاْلُمْستَجرِي — ًة َويَْرسَ يَْمنًَة — يَنُْظُر َوُهَو ذَِلَك يَُقوُل َوكاَن
يَْدَهَمُه! أَْن

اْلَحِزيِن اْلَعنَْكب َمْرصُع (16)

َعنَْكبٌَة َخَرَجْت إِذْ — َمْدُهوًشا إَِليِْه أَنُْظُر َوأَنا َخْوًفا، تَْرتَِجُف َوأَْعضاُؤُه — َكذِلَك ُهَو َوبَيْنا
أَنْفاَسُه. َوَخِطَفْت ِبِه، أَْمَسَكْت َولِكنَّها َعنُْه، َدْفَعها َفحاَوَل َعَليِْه َوَوثَبَْت اْلغاِر، ِمَن َكِبريٌَة

«… خاِويًا! ِجْلًدا تََرَكتُْه َدقاِئَق َخْمِس ِمْن أََقلَّ َوِيف

اْلخاِتَمُة

اْلَعنَْكِب ع ِلَمْرصَ تُُه وأُْرسَ «َصفاءٌ» َحِزَن اْلَمأْساِة، هِذِه ِقراءَِة ِمْن «َصفاءٌ» انْتَهى ا َوَلمَّ
اْلُمَفزَِّعِة. ِلخاِتَمِته َوتَأَلَُّموا التَّاِعِس،
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َمَلَكْت الَِّتي الرَّاِئَعَة، ِة اْلِقصَّ هِذه تَنَْس َلْم َة اْألُْرسَ َولِكنَّ ُمتَعاِقبًَة، اْألَيَّاُم َوَمرَِّت
اْلَمعاِرِف ِمَن َعنُْهْم َمْستُوَرًة كانَْت آفاٍق َعْن َلُهْم َوَكَشَفْت أَْلبابَُهْم، َوَسَحَرْت نُُفوَسُهْم،

َواْلُعلُوِم.

محفوظات

اْلَعنَْكَب: يَِصُف نُواٍس» «أَبُو قاَل

َق��ِت��ي��ِم أَْغ��بَ��ر، ال��لَّ��ْوِن، ُك��ْدِريِّ ذَم��ي��ِم ُم��ح��تَ��َق��ٍر َوق��اِن��ٍص
ِب��اْل��َخ��يْ��ُش��وِم الَّ��ل��ْح��َظ��ِة َوَم��ْخ��َرِج ب��اْل��َح��يْ��ُزوم األْع��ج��اِز ُم��ْش��تَ��ِب��ِك
اْل��ِج��ي��ِم َج��ن��اِح تَ��ْح��َت نُ��ْق��َط��ٍة أْو اْل��ِم��ي��ِم َم��ق��اِم ِم��ْن أَْرًض��ا أَْض��يَ��َق
��ُؤوِم ِب��ال��سَّ — اْل��ِح��ي��َل��ِة َع��ِن — َوال نَ��ُؤوِم َوال ِب��ِق��ْع��ِدي��ٍد، َل��يْ��َس

ِب��ال��تَّ��نْ��ِوي��م ��ِة اْل��ِه��مَّ يَ��ْخ��ِل��ُط ال

صاِئٌد. قاِنٌص:
صاٍف. َغرْيُ ُمْغَربٌّ الَّلْوِن: ُكْدِريُّ

واِد. السَّ إَِىل ماِئٌل َقِتيٌم:
اْألَْجساِم. راُت ُمَؤخَّ اْألَْعجاُز:

ْدُر. الصَّ اْلَحيُْزوُم:
. اْلَعنْيُ اللَّْحَظِة: َمْخَرُج
اْألَنِْف. أَْقَىص اْلَخيُْشوُم:

اْلِميِْم. َحْرِف َرأُْس ِمنْها يَتَأَلَُّف الَِّتي اِئَرُة الدَّ اْلِميم: َمقاُم

اْلُقُعوِد. اْلَكِثريُ اْلعاِجُز اْلِقْعِديُد:

النَّاِئُم. النَُّؤوُم:
اْلَمَلِل. يُع ِ الرسَّ ُؤوُم: السَّ
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َلْونِِه َوِيف اللِّساُن، ُه َويَذُمُّ اْلَعنْيُ تْحتَِقُرُه يَْصطاُدُه، ا ِممَّ يَعيُش الَِّذي اْلَحيَواُن هذا يَُقوُل:
واِد. السَّ إَِىل أَْقَرَب تَْجَعلُُه ُغْربٌَة

ِبأَنِْفِه. تَْشتَِبُك وَعيْنُُه ِجسِمِه، ر ِبُمَؤخَّ َليَْشتَِبُك َصْدَرُه إِنَّ َحتَّى اْلَجَسُد، ُمتَداَخل َوإنُه
ِمنْه. أَْوَسَع اْلِميِم َرأَْس َلَرتَى َحتَّى َضِئيٌل، َصِغريٌ َوإنَُّه

َطَلِب ِمْن اْلَمَلُل إَِليِْه ُع يُْرسٍ ال جاِهًدا، َويَْسَعى يَْعَمُل بَْل اْلقاِعِد، ِباْلخاِمِل َليَْس َولِكنَُّه
ِة. اْلِهمَّ بَذِل َعن النَّْوم يَْشَغلُُه َوال اْلِحيَلِة،

َوال َعَليِْه، ِباْلواِجِب الِقياِم يف ُمَرتَاٍخ َغرْيُ اْلَعَمِل، َعَىل داِئٌب ُهماٌم، ِبأَنَُّه اْلَعنَْكَب يصف
اْلبَطاَلِة. إَِىل ُمَخِلًدا
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