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استيقظت الفتيات الثالث من نومهن والحظن وجود ورقةٍ في يد كل واحدة منهن، كتب 
عليها: « اختاري اخليط الذي سينقذك».

تعجبت الفتيات من العبارة وأين هي خيوط الصوف التي ربطنها بأيديهن، وما هو اخليط 
الذي سيخترنه ومما سينقذهن؟.

قررت األخوات الثالث أن يكملن طريقهن، من دون خيط صوفٍ يربطهن أو يفكرن مبا كتب في 
الورقة التي كانت في أيديهن.

توجهن شرقاً ومررن ببعض القرى والطرقات، حتى وصلن إلى مدينةٍ تسحر كل من يراها 
بأضوائها املتلئلئة في الليل ونهارها املفعم بالنشاط واحلركة، تغمرها مظاهر الترف 

والرفاهية بأبنية شاهقة وأماكن ساحرة. انبهرت األخت الكبرى بهذا املكان وأخبرت أختيها 
أن هذا املكان هو األفضل.

ً آخر لبيتي الذي سيكون  - انظروا إلى كل هذا اجلمال، ومع سجادتي اجلميلة سأضيف سحرا
في هذه املدينة، إلى اللقاء يا أختي وأهالً بكم متى مررمت بهذه املدينة.

أكملت األختان طريقهما فلم تكن هذه املدينة هي ما حتلمان به أو هو املكان الصحيح 
برأيهما. في طريقهما مرا مبدنٍ أخرى وقطعا طرقاتٍ وعرة وهناك بني اجلبال واألودية توقفت 

األخت الصغرى نظرت إلى بوصلتها وأخبرت أختها الوسطى أنها ستبقى في هذا املكان 
فهو أشبه بقريتها.

- أريد أن أتعلم العيش في هذا املكان، إلى اللقاء اآلن ورمبا نلتقي في قريتنا الصغيرة يوماً ما.
ودعت األخت الوسطى أختها وهي تفكر هل سنلتقي يوماً في قريتنا الصغيرة...ال أظن ذلك 

قالت لنفسها.

انطلقت بعدها األخت الوسطى لتقرر السير والتعرف على هذا العالم فهي لم تأخذ من 
البيت غير احلذاء املتني لتنطلق وال تتوقف، ولن تفكر أن تستقر يوماً في مكان محدد.
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قصة من التراث التركي   لـ مسعود اورغت بتصرف.

األخت الكبرى لم تستطع العيش بعد مرور سنة على فراق أختيها في املدينة الساحرة، 
فأضواء هذه املدينة كانت جتملها من اخلارج فقط أما بيوتها فقد كانت مظلمة باردة، 
حاولت العيش لكن بيتها الصغير الدافئ في تلك القرية البعيدة كان يراودها في كل 
مكان، حتى أثاث املنزل القدمي كانت مشتاقة له. لفت سجادتها لتعود بها إلى قريتها 
الصغيرة. لكنها لم تأخذها فلم تعد لها معنى بعد ذلك. وانطلقت نحو قريتها تتبع 

خيطاً يعيدها إلى بيتها الدافئ.

األخت الوسطى عادت لتتعلق بخيطٍ يعيدها إلى بيتها اآلمن املستقر، سارت وتعلمت 
ً لكن قدميها تأملتا، حذاءها املتني لم يكن كافياً ليساندها وميدها بالقوة واإلصرار،  كثيرا

اشتاقت كثيراً حلضن أمها والطعام البسيط الشهي الذي تعده. «ال مكان كاملنزل» 
لنفسها. ماقالته  ...هذا 

أما األخت الصغرى فقد التقت بأخواتها في منزلهم في القرية الصغيرة، عانقت 
األخوات الثالث أمهن التي استمعت لقصصهن ومغامراتهن. فسألت الصغرى: وأنت 

ملاذا عدت يا عزيزتي؟

أجابت الصغرى: أنا في احلقيقة عدت كزائرةٍ لكم، ألن خيط الصوف األول تعلمته هنا 
في هذا املنزل ومن هذه اليدين يا أمي. لكن تعلمت أيضاً أن هناك خيوطاً أخرى في مكان 
آخر حكتها مع اخليط األول فنسجت حياةً لي ملونةً من صنع يدي تربطني مبنزلي القدمي 
وبيتي اجلديد. لقد اخترت يا أمي خيط البوصلة لترشدني وتعيدني للطريق الصحيح…

تعلمت من خيط الصوف أنه ببساطته ورفعه ميكن أن نخرج منه أجمل منحوتةٍ 
محاكة، وكذلك احلياة هناك أمور ببساطتها تصنع من حياتنا أجمل ما فيها. 

: حافظي على هذا اخليط أينما تكونني، فستسعدين  ابتسمت األم لصغيرتها قائلةً
دائماً يا بنيتي.

º«µM hóL ÉjÉµM
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ته، عطوٌف كان يستمُع جلدَّ
وهي حتكي له حكايًة...

ٍة. ِل مرَّ �وَّ حكايٌة، يسمعها منها 
ُة: قالت اجلدَّ

- «كان يا مكان... كان هناك طبوش»
ة»؟.. سأَل عطوٌف. - «وما هو الطبوُش يا جدَّ

بديٌع، �لوٌق  «الطبوش»   -
لن ترى مثله � حديقِة احليواِن. 

ه كبٌ¢ جد¡، وهو سمٌني أيض�. لكنَّ ُيشبه الطائَر، 
إنَّه ال يط¢ أبد¡، بل يستلقي على بطنه دائم�.
عجلِة  من  أكُ¬  وكبيييي¢ٌة،  مستديرٌة  عيونه 

ارٍة، سيَّ
ولوُنه أصفُر فاقٌع،  يشبه صفاَر بيضٍة.

وله ريٌش أحمُر على رأسه، مثل طربوٍش، 
غَ¢ أنَُّه كسوٌل جد¡ جد¡،

طويلًة،  أيام�  وينام 
وال يستيقظ حتى لو دغدغه فرفوش.

ُة..  ما هو فرفوش؟»  سأل  - «لكْن يا جدَّ
عطوٌف.

ُة: هااااه .. ال تعرف فرفوش؟ اجلدَّ
هذا اخمللوق ظريٌف جد¡،

عجيبتاِن، يداِن  له 
إصبٍع؛ مائة  فيهما 

القيثارَة مبهارٍة، يعزُف  لذلك هو 

ó«›  ¢SQƒf  :º∏≤H
IOGR ’É`jO :Ωƒ°SQ

ó«›  ¢SQƒf  :º∏≤H

ولوُنه أصفُر فاقٌع،  يشبه صفاَر بيضٍة.
وله ريٌش أحمُر على رأسه، مثل طربوٍش، 

ولوُنه أصفُر فاقٌع،  يشبه صفاَر بيضٍة.
وله ريٌش أحمُر على رأسه، مثل طربوٍش، 

ولوُنه أصفُر فاقٌع،  يشبه صفاَر بيضٍة.

غَ¢ أنَُّه كسوٌل جد¡ جد¡،
طويلًة،  أيام�  وينام 

وال يستيقظ حتى لو دغدغه فرفوش.
ُة..  ما هو فرفوش؟»  سأل  - «لكْن يا جدَّ

عطوٌف.
ُة: هااااه .. ال تعرف فرفوش؟ اجلدَّ

هذا اخمللوق ظريٌف جد¡،
عجيبتاِن، يداِن  له 

إصبٍع؛ مائة  فيهما 
القيثارَة مبهارٍة، يعزُف  لذلك هو 

إصبٍع؛ مائة  فيهما 
القيثارَة مبهارٍة، يعزُف  لذلك هو 

إصبٍع؛ مائة  فيهما 

ٍة إَذ� .. َد ِقصَّ َلْيَسْت ُمَجرَّ
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عجيبٍة، بسرعٍة  الكلماِت  آالَف  ويطبُع 
وميكنه دغدغة مئِة ولٍد صغٍ¢، � نفس الوقت؛

لذلك كلÇ ا�والد يحبونه.
طروش. يحبÇون  مثلما 

ُة؟،، سأل عطوٌف. - وما هو هذا الطروُش يا جدَّ
ُة: هااااه؟ .. طروش هذا مضحٌك مضحٌك مضحٌك... اجلدَّ

تأتي به ا�مطاُر من بالٍد بعيدٍة.
بالوَن املاِء. يشبه 

يرجÇ دائم�، ويصدُر أصوات� مضحكًة... بطُنه 
طروُش، يبكي  عندما 

االٌت من املاء من عينيه، ويصُ¢ نحيًال بسرعٍة. تخرج شلَّ
ممتلئ�. سمين�  ويعود  املاِء،  من  الكثيييَ¢  يشرُب  لكنَّه 

هو شفاٌف أيض�، وميكنَك أْن ترى املياَه � بطنه،
نٌة، وقوارُب صغ¢ٌة. تسبُح فيها أسماٌك ملوَّ

َة، القَصَّ ُة  اجلدَّ تابعْت 
سعيد¡. إليها  ينصُت  وعطوٌف 

فجأًة نظَر حوله،
بجانبه، يستمعون  يجلسون  فرأى طبوَش وفرفوَش وطروَش، 

ِة. للجدَّ
. ويتثاءُب  النَّاعسة،  ينظُر نظرَتُه  طبوُش 

وفرفوُش يدغدُغ الكلَّ من حوِله.
ٍة؟ ... َد قصَّ سأَل عطوٌف: إذ¡ هذه ليسْت Ôرَّ

ٍة. َد قصَّ ُة، وقالْت: هي ليسْت Ôرَّ ضحكْت اجلدَّ
ٍة؛ د قصَّ قفَز طبوُش راقص�: هذه ليسْت Ôرَّ

هنا. موجودون   Çفالكل
إØ بعضهم، نظروا 

وبدأ طروش يضحُك،
باملاِء ويصدُر صوت� مضحك�.  Çيرج وبطُنُه 

معه. يضحُك   Çوالكل

عجيبٍة، بسرعٍة  الكلماِت  آالَف  ويطبُع 
وميكنه دغدغة مئِة ولٍد صغٍ¢، � نفس الوقت؛

لذلك كلÇ ا�والد يحبونه.
وميكنه دغدغة مئِة ولٍد صغٍ¢، � نفس الوقت؛

لذلك كلÇ ا�والد يحبونه.
وميكنه دغدغة مئِة ولٍد صغٍ¢، � نفس الوقت؛

طروش. يحبÇون  مثلما 
ُة؟،، سأل عطوٌف. - وما هو هذا الطروُش يا جدَّ

باملاِء ويصدُر صوت� مضحك�.  Çيرج وبطُنُه 

ٍة؟ ... َد قصَّ سأَل عطوٌف: إذ¡ هذه ليسْت Ôرَّ
ٍة. َد قصَّ ُة، وقالْت: هي ليسْت Ôرَّ ضحكْت اجلدَّ
ٍة؛ د قصَّ قفَز طبوُش راقص�: هذه ليسْت Ôرَّ

ٍة. َد قصَّ ُة، وقالْت: هي ليسْت Ôرَّ ضحكْت اجلدَّ
ٍة؛ د قصَّ قفَز طبوُش راقص�: هذه ليسْت Ôرَّ

ٍة. َد قصَّ ُة، وقالْت: هي ليسْت Ôرَّ ضحكْت اجلدَّ
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 kÉbQÉZ  »°ùØf  kGóLGh  ìÉÑ°üdG  ‘  »JOÉ©c  kGôcÉH  oâ¶«≤à°SG

 ’EG  ¬©e  ∑Î°ûj  ’  ƒ¡a  q…OÉ©dG  ø£≤dÉc  ¢ù«d  ,ø£≤dG  ÚH

 ó qªL ób IOhÈdG  oójó°T m¢SÉb lø°ûN lø£b ƒg, ¿ƒ∏dG  ‘

 ,º q«îŸG  º«N  πµH  h  Éæàª«îH  kÉ¨dÉH  kGQô°V  ≥◊CG  h  ‘GôWCG

 láNQÉ°U  »gh  m∞bƒJ  ¿hO  AÉµÑdÉH  IÒ¨°üdG  »àNCG  äCGóH  h

 ’EG  kÓYÉa âæc Ée h ,(ójó°T OÈH ô©°TCG  ÉfCG  kÉÄaO ójQCG) lá∏FÉb

 á≤«bôdG  »HÉ«Kh  ÇÎ¡ŸG  »FGòëH  âÑgP  h  â°†¡f  ¿CG  h

.¬H  CÉaóàæd  π©à°ûj  ób  Å°T  qo…CGh  áª≤d  øY  kÉãMÉH  á©£≤ŸG

 n…É°ùY πg ,»æWh ‘ âæc ƒd √BGBGBGBG  , ôµaCG ≥jô£dG ‘ ÉfCG  h

 Gòµg  »æ∏eÉ©j  GPÉŸ  h  ,¢†«HC’G  p∞«°†dG  Gò¡H  ìôaCG  ¿CG  Éæg

 øe  qôMCG  ≈∏Y  √ô¶àæf  Éæc  øWƒdG  ‘  âæc  ÉeóæY  Éªæ«H  ,Éæg

 áÄaóŸG  â–  páÄaGódG  pá∏«∏dG  ∂∏J  ‘  Éæ∏c  ™ªàéæd  ôª÷G

 áaGôÿG  RhÉéàJ  »àdG  »J qóL  n¢ü°üb  ™ª°ùf  h  ôeÉ°ùàf  h  »æ¨f

 Ö©dC’ ó¨dÉH kÉŸÉM mΩƒf ¿hO øe »à∏«d »°†eCG  h ,  ∫É«ÿG h

 » qeCG  õÑN  πcBGh  ,»FÉbó°UCG  ™e  ¬æe  k’Éã“  ™æ°UCGh  è∏ãdÉH

 ≈dEG  ôªædÉc  kÉÑKh  ≥∏£fCG  qºK  É¡Jƒ¡b  oÜô°TCG  h  ÅaGódG  »¡°ûdG

.ƒ¡∏d  áMÉ°ùdG

 kÉ°†©H  ô°†MCÉ°S  Ö£◊G  o¢†©H  ≥aC’G  ‘  n∑Éæg  ‹  oìƒ∏j  √BGBG

 º¡JƒNE’  ¬æe  ƒÑ∏éj  »µd  »FÉbó°UCG  »bÉH  ÈNCÉ°S  h  ¬æe

.¬∏dGóª◊G  h  l√hôµe  º¡Ñ«°üj  ’  »c

 ¢SÉÑ©dG øe ácQÉ°ûe

áæ°S 12 ôª©dG
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