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  تسنيم والطائر الحزين

 مـع أســرتها ُيشِعــَعمرهـا ثمــاني سـنوات، ت  ال يتجــاوزةتـسنيم فتــاة صـغير

ــه حديقــة جميلــة، بهــا العديــد مــن أشــجار ِحــُيفــي جميــل، تِفــي بيــت ر يط ب

ـــْلَ تـ؛ والفاكهـــة، كانـــت تـــسنيم تقـــضي معظـــم وقتهـــا فـــي الحديقـــةةالزينـــ و ُه

ر لتـضعها فـي زهريـة عب مع أخويها مـازن وعاصـم، وتجمـع بعـض الزهـوْلَوتـ

  .جميلة في غرفتها الصغيرة

ا مــع شــروق الــشمس لتــستمتع ًكانــت تــسنيم تــستيقظ مــن النــوم مبكــر

 نومهــا وبــدأت ْنِبنــسمات الــصباح ومــشاهدة العــصافير وقــد اســتيقظت مــ

 كأنهـــا ســـعيدة ،ى أخـــرى مـــن شـــجرة  إلـــُلِقـــَتْنَ بـــصوتها الجميـــل، وتـُدرَغـــُتـ

ائر اليمــام اللــذين َ طــْنِ مــٍجْوَزِيــون تــسنيم بــُ عْتَقــباســتقبال يــوم جديــد، وتعل

 أرض الحديقـــة، ىعلـــ كانـــا يحـــاوالن بنـــاء بيـــت لهمـــا مـــن القـــش المتنـــاثر

ختـارا المكـان الـذي سـوف ا حيـث ؛ مـا يفعـالنُبُقـْرَوكانت عيـون تـسنيم تـ

ن، وقـد اختـارا المكـان يـيكون فيه العش، وهو مكان مرتفع فوق شـجرة الت
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نيم أنهما ْسَ تْتَظَ العابثين من األطفال، والحيليه أيدإ ال تصل ىبعناية حت

 رحلة العمل والكفاح من أجل بنـاء البيـت، فكانـا يعمـالن طـوال النهـار َأَبد

ه اا مــن القــش وضــعًا بعــضَعــَمَا جَمــلُلــل، وكَم  أوٍلَلــَفــي جمــع القــش دون ك

وقـد .  لهمـانهايـة األمـر بنـاء عـش سـتطاعا فـيا ىتَق، حسَنُم ومظَنُبشكل م

 البنـاء بعـد َنِا مـمـ والـسعادة بعـد فراغهَةَحـْرَشاهدت تسنيم في عيونهمـا الف

ـــد ةا جميلـــًعمـــل شـــاق، فقـــد أطلقـــا أصـــوات ، ووقفـــا بجـــوار عـــشهما الجدي

ا لهمـــا ًيحـــتفالن بإنجـــاز هـــذا العمـــل الـــذي ســـيجمع بينهمـــا، ويكـــون ســـكن

  .وألسرتهما

ة غرفتهــا َفْرُت مــن شــ اليمــام، وذات يــوم نظــرَجْوَظلــت تــسنيم تراقــب ز

ن، كانـت تتبـادل ين جميلتـيتَضْيـَ اليمامـة قـد وضـعت بـِتَدَجَ، فوّشُ العىعل

ـــِالجلـــوس عليهمـــا مـــع زوجهـــا ل ـــِوجُ أيـــام، وبعـــد أيـــام فِةدِع ـــَئ ـــأن ِنْسَت ت يم ب

ــا موضــع ان صــغيرن جمــيالاا، وخــرج منهمــا فرخــَتَسَ فقــْدَن قــيالبيــضت ن كان

 ُا، فـي حـين يخـرج األبَمُهَعَ ملَظَتاألم  عناية األم واألب، فكانت اليمامة
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وبعـد فتـرة يعـود وقـد مـأل فمـه  .ا للبحث عن الطعـام والمـاءً العش مبكرَنِم

 الطعام والشراب، يفعـالن ذلـك َعَضَِي ل؛ع فمه في فم الصغارَضَفي بالطعام،

ا َن ناما بكل حنان وحب وسعادة، فإذا ما أكل وشرب الصغيرامع صغارهم

ا بحيــاة هــذه األســرة الــصغيرة التــي انــت تــسنيم ســعيدة جــدفــي عــشهما، ك

ــَتـ ــَفل شــيء منــذ أن جمــع بينهمــا الحــب، واتـُ كــا عنهــُفِرْع  الــزواج، ىا علــَق

 َلَمـْا الـصغيرين، فكانـت تـسنيم تعَمِهْيَا بناء بيت لهما، ثم إنجاب فرخَوقرر

المــاء فــي ا َمــُهَ لُعَضَ وتــبَي لهمــا بالحــِقــْلُ حيــث تـ؛ مــساعدة الــزوجينىعلــ

 الـشجرة لـشرب المـاء والتقـاط ى مـن أعلـُطِبْهـَالحديقة، وكان زوج اليمام يـ

ا يفعــالن، وكــأن اليمــام يعــرف أن تــسنيم َ مــُدِاهَشُ تــةالحــب، وتــسنيم واقفــ

  .صديقة لهما، فكانا ال يخافان منها

ا، وخرجـت ً اسـتيقظت تـسنيم مـن نومهـا يومـى ذلك حتـىظل الحال عل

ا بمـشاهدة َهـَرَع نظـتَمُام، وتَمـَ الي أحوال عشى علنِئَمْطَِت غرفتها لة شرفىإل

ا خرجـا للبحـث عـن َمـُهنـَ أْتنـَالصغار، فلم تجد األب واألم في العش، فظ
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 اليـوم، ومـع غـروب الـشمس ودخـول الليـل ىطعام الـصغار، ومـضإلالطعام 

 لـم  واألم واألباليمـام تـصرخ َ صـغار أنْتَدَجـَ العـش فوىنظرت تسنيم إل

يقنـت أ وسـرعان مـا ! ماذا تفعلُركَفُ تـْتَفَقـَا الحيرة، ووَهْ، فأخذتـُدْعَبـعودا ي

 فـــي العـــش ِهِ بـــْتَقـــ، وأْلبَت الحـــَرَضْحـــََأ طعـــام، فىة إلـــَأن الـــصغار بحاجـــ

ا َمــُهَنـْزُ وإن كــان تناولهمــا الحــب لــم يمنــع ح،ًار قلــيالَغ، فهــدأ الــصُالهُكْأَيــِل

ب عنهمــا المــرح والفــرح، ولــم تعــد تــسمع  غيــاب أبويهمــا، فقــد غــاىعلــ

  .ا وغناءهما الذي تعودت عليهمتغريده

، وقـضى الـصغار ليلـة حزينـة، وكـذلك كـان ّشُ العـى علـُنْزُ الحـَميَلقـد خـ

ار ومـاذا أصـاب َغ الـصِرْمـَينـة فـي أِزَاألمر عند تـسنيم التـي باتـت مهمومـة ح

هـــتم بالـــصغار،  تىا حتـــً أن تـــستيقظ مبكـــرىأبويهمـــا، وحرصـــت تـــسنيم علـــ

خ واحد، ْرَ فـى في العش، ولكنها لم تجد في العش سوبَع لهما الحَضَوت

 !؟خـر ذهب الصغير اآلَنْ أي:ع، وظلت تسأل نفسهاَزَفأصابها الخوف والف

وعنــدما نظــرت أســفل الــشجرة . اً فمــا زال ضــعيف!فهــو ال يــستطيع أن يطيــر
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 عينيـــه، فأخذتـــه ألْا ال يتحـــرك، والخـــوف يمـــًا ســـاكنًوجـــدت الـــصغير واقفـــ

 فـشعرت بأنـه ،ِيـهِ بجانب أخُهْتَعَضَ العش ووى إلْتَدِعَا، وصًملُ سْتَرَضْوأح

 بعد خوف، وأيقنت تسنيم أنها مهما تعمل للصغار فلن تستطيع أن نَأَطما

نما هو جو إا بالطعام والشراب، وًهما، فاألمر ليس متعلقيتعوضهما عن أبو

  .لحنان الذي افتقده الصغار بغياب أبويهماء واْفاألسرة من الحب والد

 أن يـرد للـصغار أبويهمـا حتـى تعـود ْتَعـَدَ الـسماء، وىونظرت تسنيم إل

مـن والـسالم اللـذان كانـا ا منها ويعـود لهـذا العـش األَمِرُلهما الفرحة التي ح

 ْتَأـاب الليـل توضَرِتـْينعمان بهما في ظل األسرة، ومع غـروب الـشمس واق

يــد ُِع الــصغار ويَبْرَرج بهمــا كــَفــُ لعــل اهللا يـىت ركعتــين هللا تعــاليم وصــلِنْسَتــ

 الماضــية، ولــم تكــد تــسنيم تفــرغ ةإليهمـا أبويهمــا الغــائبين عنهمــا منــذ الليلــ

 ىمن صالتها حتى شعرت بحركة غير عادية في عش الصغار، فأسرعت إلـ

ة َحــْرَا الفمــ الــصغار، وعــادت معهىة، فوجــدت األبــوين قــد عــادا إلــَفْرالــش

و في العش، وابتسمت تسنيم ْهح واللَرَعادة، وعاد الصغار للغناء والموالس
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 الحمــــد هللا، ونظــــرت :ا للــــسماء، وقالــــتَهْيـَدَ يــــْتَعــــَفـَ ورةابتــــسامة عريــــض

 وذهبــت لتنــام !نْيَمِا ســالَمــُكِتَدْوَ عىا هللا علــً حمــد:للعــش، وقالــت لألبــوين

  .امَمَصغار وعش الي الىب علْلَ القةنِئَمْطُن، مْيَرة العيقر
 


