
 

 النورس الضَّجِر

  

الكثير من طيور النورس  قصدتم المرفأ، فسترون ذاإ

 .هجواربتحلّق 

 فترة بعد الظهر، فستسمعونها تضحك في  ذهبتم وإذا 

  مع ما اصطادته.َوهي تلاحق مراكب صيد السمك العائدة

إنّها تفرد جناحيها بقدر ما تستطيع وتنحدر نحو البحر 

وكأنّها تتزحلق من السماء على خيط غير مرئي. وهي تحب 

 جح في الهواء.نفسها تتأرَع َدَأن ت

من الممكن أنّكم لم تلاحظوا الأمر، لكن عندما تطير فوق 

لى المياه، وكأنّها تبحث عن إ ًها مشدودةُالبحر، تكون عيون

 أمر ما.

وهي تحلّق عالياً ثم تنحدر. وتطير في الجو صعوداً 

 ونزولاً، وتدور وتدور، لكنّها لا تبعد نظرها عن المياه.

. وهي تستريح فقط عندما يحل كلّ يوم تفعل الأمر نفسه

الظلام. ثم تذهب لتبيت في الأعشاش التي بنتها على 

 الجرف البحري.



إنّها لا تتعب من النظر والنظر. لكن أتعلمون ما الذي 

 تبحث عنه طيور النورس؟

منذ سنوات عديدة ماضية، عندما كان بإمكان جميع الحيوانات 

تي أن تسير، عاشت طيور النورس على جزيرة شجر

الزيتون. كانت جزيرة صغيرة ضائعة على الخريطة ولم 

 يكتشفها أحد بعد.

كانت جزيرة شجرتي الزيتون كاملة. وكان طعام النورس 

متوافراً بكميات كبيرة، والمناخ جميلاً، ولم تعش طيور أو 

  لتزعجها. معهاحيوانات أخرى

 ؟ كانت جنّة حقيقية! هذا  بعد تريده ما الذيف

الضجر. ولم كثير من النورس كان يشعر بلكن أحد طيور 

ينفك يزعج الآخرين بقوله إنّه ولد رحّالة ويريد مغادرة 

 الجزيرة. وهذه هي قصّة... النورس الضّجر.

 ر رأيه.ليغيلاحقه أصدقاؤه ليلاً ونهاراً محاولين إقناعه 

وأصرّت طيور النورس في زمرته بأجمعها قائلة له: "لكن 

ين تريد أن تذهب؟ ألا تدري أنّك لن لى أإاسمع، ألا تفهم؟ 

 تجد أيّ مكان في العالم كهذه الجزيرة؟"

 لجواب.نفس ا دائماً الكنّه كان عنيداً وكان يجيبه



"لا يمكن أن يحدث أي شيء هنا، فجميع الأيام متشابهة. لقد 

. لذا قرّرت أن سئمت من شعوري بالضجر. أنا ولدت رحالة

 أغادر لرؤية العالم وهذا ما سأفعله."

ر على التحليق بعيداً بينما ِ الضجُ، أصرّ النورسنإذ

  العش.بها غادريأفضل طريقة  في كان يفكّر 

 وهل تظنون أنّه وجد الطريقة؟

حسناً، لقد وجدها، لأنّه يوماً ما، باكراً في الصباح، ما إن 

 ورس الضجر أمتعته.استفاق من النوم، حتى حزم الن

 قال وهو سعيد كالقبّرة: "ها أنا ذا سأغادر! لكن ماذا سآخذ معي 

 هذه الرحلة الطويلة؟"في 

يعرف كم من الوقت سيتطلّب منه عبور المحيط، لابما أنّه 

فكّر أنّ أفضل ما يفعله هو توضيب حقيبة مليئة 

 بالطعام.

 لدرجة . لقد كدّس أسماك السردين في حقيبته وهذا ما فعله

 أنّه بات من الصعب عليه إقفالها.

 قائلاً: "ماذا لو كان المحيط كبيراً  تساءللكن النورس

لى الجهة الأخرى؟ عندها سأذهب إفأفقد الطاقة قبل أن أصل 

 بواسطة المركب!"



صعد النورس الضجر على متن المركب الموجود على لكلذ

لمح البصر، وضع حقيبته على متنه  في الشاطئ. و

 بح جاهزاً للإبحار.وأص

كان بحوزته كلّ ما يحتاج إليه: الطعام ووسيلة النقل. نعم 

 سيدي، حان وقت الانطلاق. 

خلال وداعه لأصدقائه وبينما كان يدفع المركب نحو المياه، 

قال النورس الضجر: "وداعاً يا أصدقائي، سأرسل لكم بطاقة 

 بريدية!" 

راً بالفطرة. إذ لكن يا للهول! لم يكن النورس الضجر بحّا

 عندما اصطدم بصخر كبير أمتارلم يبحر أكثر من بضعة 

  المياه. وماذا سيفعل الآن؟غمرته تحت الماء وغرق المركب و

لى المركب والحقيبة يغرقان إفتأثّر أصدقاؤه وهم ينظرون 

 ببطء نحو قعر البحر.

تسوء الحالة أكثر، انفتحت الحقيبة وخرجت أسماك لو

 السردين منها.

صرخ النورس الضجر بيأس: "أسماك السردين! أسماكي ف

 تهرب!" 

 وكان البحر المالح مليئاً بأسماك السردين التي تسبح 

 كل الاتجاهات. في 



 لهذا السبب يحلّق النورس الضجر ورفاقه فوق البحر.

فهم يحاولون القبض على السردين الذي فرّ صباح ذلك 

 اليوم.

، فسترون إلى المرفإهبتم  ذذا إ أصبحتم تعرفون الآن... إ

 طيور النورس تتابع بحثها عن أسماك السردين.

 

 

 


