
 

 عشّ الوقواق 

 

 كوكو

 قواق ساعات النهار...يعدّ الو

 كوكو 

 يعيش الوقواق في ساعة جدار.

 أتعرفون لماذا يعيش الوقواق في ساعة جدار؟

 دعوني أخبركم القصة.

 لى الوقواق، يبدو كأيّ طائر آخر.إعندما تنظرون 

له ساقان، وجسم ممتلئ، ورأس ومنقار. ولون ريشه أزرق مائل 

 بدو أنّالى الرمادي. لكن لون جناحيه قاتم أكثر وي

  مرقّطان.الجناحين 

 الريش على ُّفُوبما أنّ الوقواق يختال كثيراً، فهو يص

 لى الوراء، بعيداً عن وجهه.إرأسه 

 وعندما يغني، يردّد دائماً اسمه: كوكو، كوكو...



لى الآن يبدو كبقية الطيور الأخرى، أليس كذلك؟ لكن إ

 يوجد شيء ما يجعله مميّزاً.

 أتعلمون ما هو؟

 ف الوقواق كيف يصنع عشّاً.لا يعر

 لا، لا... لا يمكنه صنع عشّ!

تعلّمت جميع الطيور في العالم كيف تصنع الأعشاش ما 

 عدا طائر الوقواق.

من الطبيعي أن تصنع بعض الطيور الأعشاش بطريقة 

أفضل من غيرها، لكن جميعها تعرف كيف تبني مكاناً 

 لوضع البيض فيه.

 ّم أبداً كيف يصنع العش.ما عدا الوقواق الذي لم يتعل

ه، يعتذر َوعندما تعرض الطيور الأخرى على الوقواق تعليم

. فهو دائم الانشغال بعدّ غيرُ متفرغكثيراً لأنّه 

 كوكو!-الساعات. كوكو

 يا له من طائر كسول!

تقوم الطيور التي تعيش في الغابة ببناء  ما عادة 

 أعشاشها على أعلى غصن في الشجرة.



 عن سارقي ة، بعيدمخفيةماً كيف تجد بقعة وهي تعرف دائ

 البيض.

فتكون الطيور على ثقة بأنّها بنت أعشاشاً آمنة من أجل 

 البيض.

لكن كم كانت بريئة، إذ لم تعرف أنّ... الوقواق الوقح خبّأ 

 بيضه في أعشاش الطيور الأخرى.

 بما أنّه لا يعرف كيف يصنع عشّه الخاص، ابتدع المحتال

 المخادع هذه الحيلة.

أوّلاً، يجد عشّاً مليئاً بالبيض. ثم ينظر يميناً وشمالاً، 

وعندما يرى أن المكان خالٍ، يستغلّ الفرصة، وكوكو!، 

  يضع بيضة فيه بسرعة ويغادر. 

يمكنكم أن تتخيّلوا النظرة على وجوه الطيور الأخرى عندما 

 تعود الى أعشاشها وتجد فيها بيضة إضافية.

 ه من لغز!يا ل

لى المساعدة لتعرف من يقف وراء إحاجة  في كانت الطيور 

 هذا الأمر.

لى اجتماع عاجل في إويوم اكتشفت من كان المذنب، دعت 

 أغصان شجرة سنديان لتقرّر ماذا ستفعل.



أبو الحناء، أفضل مغنٍ  حضرت طيور الغابة كلّها، ومنها:

ناحيه على الإطلاق، والعندليب مع أغنيته المميزة وج

 المنقطّين بالأصفر،

والعصفور الصغير الذي يشبه العفريت والذي لا يمكنه 

 البقاء في مكانه،

والسنونو الذي، على الرغم من جسمه القصير الممتلئ، 

 يطير بسرعة كبيرة عند ملاحقة الحشرات،

 والقُمْري الذي يغني عندما يكون مغرماً فقط،

 منزله إلاّ في لىإوالزرزور الذي يحب السفر ولا يعود 

 الخريف مع عائلته.

وبعد المناقشة... قرّرت الطيور في النهاية أنّ الوقواق لا 

 العيش في الغابة لأنّه وغد حقيقي! في يمكنه الاستمرار 

 لكن الوقواق لم يشعر بالانزعاج على الإطلاق.

لأنّه منذ ذلك الحين، يعيش في ساعة جدار مريحة ويعدّ 

لى الغابة ليدسّ البيض... في إالساعات قبل أن يعود 

 أعشاش الطيور الأخرى.

 كوكو!-كوكو

 



 


