قصة الجدي األبيض

ٌحنً أُ فً ًٌ٘ ٍِ االٌاً ماُ ْٕاك جذي اتٍض ٌؼٍش فً حظٍشج صغٍشج داخو
ٍضسػح ٗاسؼح جٍَيحٗ ،راخ ًٌ٘ خشض ٕزا اىجذي االتٍض ٌَشح ٌٗيؼة فً
اىَضسػح ٌٗقفض ػيً اىؼشة ٗاىحشائش اىخضشاء اىطشٌح ،اخز ٌأمو ٍِ اىحشائش
ٗاالػشاب حرً شثغ ٗشؼش تاىرؼة اىشذٌذ ،فْاً ذحد ّخيح مثٍشج ٗسأي اىجذي
االتٍض احالٍا ً جٍَيح فً ٍّ٘ٔ
ماّد االً ذثحس ػْٔ فً قيق ٗذسأه ّفسٖا ٗمو ٍِ ح٘ىٖا إُ سأي احذاً جذٌٖا
اىصغٍش ،اخزخ االً ذثنً قائيح  :اٌِ اجذك ٌا ٗىذي ؟ ٍٗارا ٗقغ تل ؟ ٕو اميرل
اىزئاب ؟! ٍسنٍْح اٌرٖا االً اىَاػضج فأّد ال ذؼشفٍِ اُ جذٌل االتٍض ّائٌ فً
اىَضسػح سؼٍذاً ال ٌذسي تنو ٍا ٌحذز ح٘ىٔ.
ٗتٍَْا ماّد االً ٍسرَشج فً اىثحس ػِ اىجذيٍ ،شخ االٗصج ػيً اىجذي فقاىد :
هللاٍ ،ا اجَو ٕزا اىجذي االتٍض  ،ىٍرٔ ماُ ٗىذي ،تٍَْا اقرشتد االسّثح اٌضا ً ٍِ
اىجذي ٗقاىد ٍ :ا اجَئ ٍِ جذي اتٍض سائغ اىجَاه ،ىٍرٔ ماُ اتًّْٗ ،ظشخ
اٌضا ً اىنيثح اىً اىجذي ّظشج طٌ٘يح قائيح ٍ :ا اجَو ٕزا اىجذي ،ىٍرٔ ماُ ٗىذي!
حَيد االٗصج ذثْا ً ٗقاىد ىيجذي  :اٌٖا اى٘ىذ اىجٍَوٕ ،و ٌَنْل اُ ذْقش اىرثِ
تَْقاسك ٍصيَا ٌفؼو االٗص ؟ تٍَْا حَيد االسّثح تؼض اىجضس ٗٗضؼرٔ اٍاً اىجذي
قائيح  :اٌٖا اىجذي اىجٍَوٕ ،و ٌَنْل أُ ذقضٌ اىجضس تاسْاّل مَا ذفؼو االساّة ؟
فً حٍِ حَيد اىنيثح ػظَح ٗإذذٖا اىً اىجذي قائيح  :اٌٖا اىجذي اىجٍَوٕ ،و
ٌَنْل أُ ذٖشر اىؼظَح تاٍّاتل ٍصيَا ذفؼو اىنالب ،قاه اىجذي االتٍض ٍرحٍشاً:
ال ٌَنًْْ اُ اّقش اىرثِ ٍصو االٗصٗ ،ال اقضٌ اىجضس ٍصو االساّة ،مَا اّْا ال
إشر اىؼظاً ٍصو اىنالب ٗ ،داػا ً ٗداػا ً إُ اًٍ ذْادًٌْ ٗتاىرأمٍذ ًٕ ذثحس ػًْ
اَُ.
ٗاّطيق اىجذي االتٍض اىجٍَو ٌجشي ٗسظ االشجاس ٕٗ٘ فً طشٌقح اىً
اىحظٍشجٗ ،جذ ضشع أٍ ٌفٍض حيٍثا ،اخز ٌشضغ ٍِ شذٌٍٖا ٌٗحل قشأٍّ ػيى
جسَٖا فً سؼادج ٗفشحٗ ،قذ احرضْرٔ أٍ تشذج ػْذٍا سأذٔ ػيً ٕزٓ اىحاه ،فقذ
ظْد أّ ضاع ٍْٖا اىً االتذ ٗىِ ذرَنِ ٌٍ٘ا ً ٍِ اٌجادٓ.
.

