
 

 الفتاة العصفور

  

 قهوة من فضلك! 

 .ًاشكر

 تبدو رائحة هذه القهوة لذيذة.

ها بقصّة أخبرني بها صديقي بينما كنّا نشرب ُتذكّرني رائحت
 قهوة كهذه.

يقشعرُّ ّها قصة مرعبة، كالقصص التي .إنلكن عليّ أن أحذّركم 
 .لها البدن

 إنّها أسطورة ... الفتاة العصفور.

تبدأ القصة في قرية صغيرة، صغيرة كفنجان قهوة، في أدغال 
 . الجنوبيةمريكاأ

على أصابع اليد  يعدون وهو مكان بعيد لدرجة أنّ الناس الذين زاروه 
 الواحدة.

  للأسطورة، عاشت فتاة صغيرة تدعى كويماي في القرية.اًوفق

 والمرح.إل في ، لا يمكنها التفكير في غاية السعادةوكانت فتاة 
 بوقتها  أن تستمتع ه تريدلم تكن تريد العمل أو الدرس. وكل ما 
 مع رفاقها.

ها َقدُ من القنّب وعَا المصنوعَبعد ظهر كل يوم، تضع ثوبه
 عهم.مستمتاع قدر الإمكان ا وتخرج لملاقاة رفاقها والَالملائم

ستمتاع ا إذ تخرج للمرح والاً أبد لاتكف عن العب  كويمايولكن 
 .اً أو مشمساً ممطرجوّكان الأسواء 

 .ًاكانت كويماي قائدة الزمرة دائم



 .اً أيضةًوكانت الأكثر حماس

  محور الحفلة!اًأجل، كانت دوم

في أحد الأيام، اجتمعت كويماي مع رفاقها خارج القرية لأنّهم أرادوا 
 إقامة حفلة.

 وفي ذلك اليوم حضر جميع الرفاق في الزمرة.

 كاواك، كافو، فيلومبا.... الجميع حضروا.

 الصبيان يرقصون.حتفال. قرعت الطبول وبدأ اشرعت الزمرة بال

 السعادة، ترقص مع رفاقها وتستمتع  في قمةكانت كويماي 
 بأفضل أوقات حياتها.

 لكن بينما كانت في أوج سعادتها، كانت أمّها مريضة في البيت.

لى إشعرت المرأة المسكينة بالمرض الشديد فاستدعت كويماي 
 جانبها لتراها.

وقالت بصوت ضعيف وواهن: "استدعوا كويماي، أرجوكم، أريد أن 
 أودّع ابنتي للمرة الأخيرة."

 اً لم تعرهم اهتمام،لكن عندما أخبروا كويماي أنّ والدتها مريضة 
 وبقيت تحتفل.

ستدعاء جنيات الحظ السعيد: ا النار لوهي توقد وقالت بهدوء 
  الحفلة." بعد "سأذهب الى المنزل 

  الحفلة.تمت وهّجت النار، بدأت ترقص من جديد الى أن وعندما ت

 لى المنزل، كان الأوان قد فات.إ وصول كويماي وعندما وصلت

 توفّيت والدتها في غيابها. لقد 

 أنهارا فصرخت كويماي: "أمي، أمي." وجرت دموعها المالحة على خديّها 
 ولم يتمكن أحد من مواساتها.

كائها، لكن لا جدوى من يأسها ودموعها. ولم يكن من نهاية لصراخها وب
 لا يمكن فعل شيء. لقد فات الأوان.



 ."!اًوقالت بندم: "لن أسامح نفسي أبد

 .يتدعُنّها لم تغادر الحفلة لأ شعرها نتفوأخذت ت

 لم تتمكّن من التوقّف عن البكاء...

وبينما كانت تبكي، ناحت كويماي بطريقة مخيفة لدرجة أنّ 
 وت عصفور جريح يتردّد صداه في الأدغال.صيشبه صوتها كان 

 ثم فجأة بدأت تتغيّر.

لى منقار عصفور. وبدأ ريش بني وأسود إأخذ فمها يتحوّل ببطء 
ثلاثة  ذات ى سيقان إوأحمر ينمو على جسمها. كما تحوّلت قدماها 
 أصابع.

 .اهذا صحيح، تحوّلت كويماي عصفور

 ال كل ليلة.ومنذ ذلك الحين، يملأ صراخها المروّع الأدغ

يسود الصمت خلال النهار، لكن عندما تغيب الشمس... تبدأ الفتاة 
 العصفور البكاء من جديد.

 كويماي عصفور يبكي ويبكي من أعلى أغصان شجرة الصفصاف.

 وهذه هي قصة الفتاة العصفور الرهيبة.

أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بها، على الأقل كما استمتعت أنا 
 بهذه القهوة.

 

 

 


