
 

 روبن ناكر الجميل
  

 له من يوم جميل!يا 

 إنّ السماء صافية والطيور تغني.

 أتسمعونها؟

 هذا صوت حسّون.

 وهذا غناء العندليب.

 أمّا هذا العصفور الذي يغرّد... فهو أبو الحناء.

  يغرّد، يذكّرني بقصّة... روبن الناكر للجميل. كلَّ مرة أسمعه

 أتعرفونها؟

  العصافير.  من بيناًأبو الحناء هو أوّل عصفور يستيقظ باكر

ى الأزرق، يخرج أبو إلكلّ صباح، عندما يبدأ لون السماء يتحوّل 
 الحناء من عشّه لينشد ألحانه.

 وهو يغرّد كالملائكة.

 الحناء هو ملك بين المغنين. وهو يعلم كيف ينشد الكثير باإنّ أ
من المقاطع المتردّدة، بعضها معقّد للغاية. كما يغني بشكل 
 اليوم.هذا ملية ك الأيام الجفيأفضل 

يغرّد أبو الحناء بشكل رائع لأنّه طائر سعيد يعيش بحرية 
ى آخر. وعندما تسنح له إل يطير من مكان نهلره بكامله ويمضي 
  الشوفان. ما يريد من ويأكل�������ى إلالفرصة، يتسلّل 

 الناس ويبحث حول الشتول عن ديدان وعناكب قلى حدائإأو يذهب 
 وجبة الغداء. في  ها لفضّي اوليأكلها، وه



 الحمرة ى إل لونه يميل  الحناء طائر صغير يتمتع بريش اكما أنّ أ
 بساقين بو

 منقارحاد.برفيعتين تساعدانه على التمسّك بأغصان الشجر. و

 أتسمعونه؟

منذ بعض الوقت، لم يكن يغني بهذا القدر من السعادة! عندها كان 
 .اًحزين

لى العالم من خلف إّه كان ينظر كان يغني الأغنيات الحزينة لأن
ذلك بسبب جناح يكن النافذة. لم يكن بإمكانه التحليق. ولم 
 مكسور أو رأس ثقيل.

  في قفص.اً لأنّه عاش مسجوناًكان أبو الحناء حزين

 نقر قصبات القفص.في، كان يحاول الهروب اًأحيان

 بسبب القصبات الحديدية اً دائماً مجروح كان ينتهي به لكن الأمر
 السميكة.

الألحان ب شدُوَ إلا، لم يكن باستطاعته أن ياًمسجونكان نه لأ
 الحزينة.

  طوال اليوم الأغاني الحزينة على أمل أن يسمعه أحد.يرددوكان 

لشدّة تأثّر طائر الكنار بالألم في هذه الألحان الحزينة، حطّ على 
 .اًقالنافذة حيث كان قفص أبو الحناء معلّ

 .فسأله: "لم تغني بطريقة محزنة؟"

ومنعوني من التحليق أجابه أبو الحناء: "لأنّهم وضعوني في قفص 
 ذا لك. وإشاكراًسأكون ف ساعدتي على التحرّر، لو . لكن بحرية
  أسعد الألحان التي أعرفها."دائما  أعدك بأنني سأغني  فإني نجحنا،

اب القفص وتحرير بجهد كبير، تمكّن الكنار من فتح ب وبعد 
  الحناء.بيأ

 من  الكنار  مجهولةٌيد  فجأة ، أمسكت اً عندما أصبح أبو الحناء حرّو
  القفص.في عنقه ووضعته 



 الحناء بقي في الجوار لمساندة الكنار أو اتم أنّ أبظنن ذا وإ
 .إ على خطفإنكممساعدته على الخروج، 

 يواجه مصيره. وابتعد عن المكان وترك الكنار اًلقد حلّق عالي

 غاية الروعة وهو يحلّق نحو الحرية. في وكان غناؤه 

حلّق بقدر ما يشاء وقام بحركات جميلة في السماء بينما كان 
 الكنار ينظر من داخل 

  الحناء ناكر للجميل.اأنّ أبيعتقد القفص المقفل و

لكن سنخبره بهذا الأمر، لقد وفى أبو الحناء بوعده لأنّه يغني 
  ذلك الحين.بسعادة منذ

 اسمعوا تغريده!

 

 

 


