ملحق العدد  - ٣٩صيف ٢٠٢٠

الديكان
قصـة :وجدان عبد العباس  -العراق
رسوم :عبـد الرحمـن بكــر  -مصر
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عصر هذا اليوم كان اجلو لطيف ًا حني خرج
الديكان إلى احلديقة ليتنزها مع ًا؛ فمشيا مشي ًا بطيئ ًا .كان الطريق
بحجر صغير وتشقلب في الهواء ،ثم سقط
وعر ًا؛ فتعثر أحدهما
ٍ
أرض ًا ،فقال الديك أ
الول :ما بالك ألم ت َر احلجر أمامك؟
ن
الثا� :احلجر صغير ولم أره.
أجابه الديك ي
فقال الديك أ
الول منفع ًال :وكيف لم ت َر احلجر؟ هل يشبه حبة
احلنطة وأنت لم تره؟ ياللعجب!!
بدا الديك ن
الثا� أكثر انفعا ًال وعصبي ًة :أنا قلت إن احلجر صغير
ي
ولم أتنبه لوجوده ...فتعثرت به ..هل فهمت؟
أ
بنبرة ساخرة :لم أفهم !
فقال الديك الول ٍ
ن
الثا� غضب ًا واحمر وجهه :وماذا تريد أن تقول إن
استشاط الديك ي
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لم تفهم؟ هل أنا أحمق وتعثرت بحجر؟!
فقال الديك أ
بلهجة مستهزئة:
الول
ٍ
 أنا لم أقل إنك أحمق!صوت الديكني ،واشتد خالفهما وعراكهما واقترب
شيئ ًا فشيئ ًا عال
ُ
الواحد من اآلخر .و ُقبيل أن يتبادال الضربات ،فجأ ًة سمعا صوت ًا
محذر ًا:
 الثعلب قادم  ...الثعلب يقترب..احا
بهت الديكان وتوقفا عن شجارهما ،و َأ ْم َعنَا النظر بعيد ًا َ
وص َ
واحد :إنه الثعلب ...يا إلهي!! حقيقة وليس خيا ًال؟!
ٍ
بصوت ٍ
بارتبــاك وخــوف ،وبســرعة خاطفــة قفــز الديــكان هربــ ًا
َشــ َع َرا
ٍ
مــن مكانهمــا .وكانــا يقفــزان طائريــن بالهــواء ثــم يحطــان أرضـ ًا
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ويسيران بضع خطوات ،ويقفزان من جديد .ومن
َصاد َما مع بعضهما وتشقلبا في
شدة سرعتهما ت َ
وسـ َقطا أرضـ ًا .وعلــى الفــور َمـ ّد ك ًّال منهمــا
الهــواء َ
يده لآلخر ونهضا مع ًا ونسيا خصومتهما ،ثم َسـا َرا قليال ً و َع َبرا
ًّتل صغير ًا ،وفجأة أومأ لهما ا ُ
خللد بالدخـول واالحتماء في جحره
ريثما يختفي وينقشع الثعلب .وتطلـع الديكـان بعضهمـا إلى
بعـض ،وقـال الديـك أ
الول:
 كنا مندفعني ومنفعلني أيض ًا.ن
الثا�:
وقال الديك ي
 وتخاصمنا من دون سبب في حني نستطيع أن نتفاهم من دونصياح أو شجار.
فقال لهما ا ُ
خللد :املهم أن ال تُعيدا شجاركما ..وتتفاهما.

