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لفصل ا ألول:
السامء و سقط عىل ا ألرض
ذات ليةل مجيةل و خالبة مل يس بق لها مثيل يف صفاهئا وجلّيه ا ،انفك جنم من ه
برسعة فائقة .هل ترى ملاذا؟ ومن يعمل هذا حقا؟ مل يلعب هذا أأ هي دور أل هن حقَا معرفة ا ألس باب اليت
تغّي يف ا ألمر شيئا .المس النهجم ا ألرض و ه
أأدهت اىل ذكل مل ه
حتطم كام اكن متوقعا أأن حيدث.
الصغّي عالمات احلّية و االضطراب .بيضاء البرشة،
اكن بداخل ذكل النهجم فتاة صغّية ،قد ابنت عىل وهجها ه
شقراء ه
الشعر ،اكنت حافية القدمني ترتدي ثواب أأبيض اللهون و عيناها مغلقتان ابحاكم .من أأين تراها
جاءت؟ و أأين اكنت ؟ وما اذلي حدث لها ابلضه بط؟ لك شئ حدث برسعة كبّية .ما اذلي س يحدث الآن؟
السامء اكنت دامئا معا و ال أأحدا
انتاهبا تكل اللهحظة شعور ابلوحدة ،شعور خمتلف َمعا أألفته ،ألن النهجوم يف ه
مهنا اكن وحيدا.

فتحت عينّيا ببطئ شديد .للوهةل ا ألوىل بدا لها املشهد غّي مأألوف ،همرت بعدها حلظات قبل أأن تدرك أأين
يه .اكن لك شئ يبدو أأماهما غريبا .ال وجود للنَجوم اليت علّيا
اعتادت ،فقط بعض النَبااتت وأأش ياء غريبة من حولها .ظالم
جعل القمر أأكرث ارشاقا و أأشدَ ملعاان ،نور جعيب قد يبعث يف
نفسها أأسوء اخملاوف لكن رمغ ذكل مل ختىش الفتاة الصغّية
شيئا ،بدال من ذكل أأزاحت قليال بقيهة الغطاء عن ثوهبا .ماذا
الآن؟ أأتراها ترتقهب قدوم ا ألطفال الآخرين الرجاعها اىل
حيث اكنت؟ ه
الك! فقد اكنت الفتاة فضولية بقوة لتعرف ماذا
حدث ،ذلكل انطلقت و لكهها ارصار الكتشاف املناطق
اجملاورة من الغابة .أأش ياء مل ترى مثلها من قبل مثل ا ألجشار،

الشجّيات ،ا ألعشاب و غّيها رمغ ذكل متلهكها شعور كام لو أأَنَ ا تعرف املاكن جيدا ،شعور جعلها تواصل
طريقها.
اجملرة ؟
فكهرت مل هيا يف ا ألمر و تساءلت مااذلي تفعهل هنا و ملاذا ايتُرى استبعدت عن َ
سّيها لَمحت الفتا ُة شيئ ًا غريب ًا وقف عىل جشرة عالية
باح يو ٍم جديد .أأثناء ر ِ
الساعات برسعة وأأ َ
رشق َص ُ
َم هرت ه
ظر
كثّية ا ألغصان ،أأسود الريش ،ذو منقار أأصفر رفيع وعينني كبّيتني .حيامن أأبرصهَا عال نعي ُق ُه و أأمعن النه َ
الّيا هِ
حمدق ًا:
الصغّية  :ما أأنت؟
سأألت الفتاة ه
نظر الّيا مذهوال ألن هه مل يس بق النسان أأو ٍ
خشص أأن حتد َهث معه من قبل .فهو كذكل ال يفهم لغة البرش و اذا
ما اكن ابس تطاعهتم فهم صوته امجليل؟ ان هه ه
يشك يف ا ألمر! رمغ ذكل أأجاهبا :أأان غُراب.

ابتسمت الفتاة قائ ًةل :غُراب؟
حيب تكل التهسمية كثّي ًا .هذا ما مسعته من
 أأجل ،غراب ،هكذا يسموننا البرش هنا ،بل ا هن أأكرثان ُّالبعض عىل ا ألغلب.
 البرش؟حده َق الغراب فّيا حلظات همث صاح قائ ًال:
الصغّية؟
 أأال تدركني أأن هك تنمتني اىل اجلنس البرشي أأيههتا الفتاة ه و ملا ُلست غرا ًاب؟
نظر الّيا الغر ُاب مس تغر ًاب ،تنحنح همث قال :ألن هك انسان ،متلكني يدين و قدمني و تبدين متاما مثهل.

 هل أأنت متأأكهد؟ أأجل ،مقارنة ابلقرد متلكني شعر ًا أأق هل بكثّي ،مل أأشاهد واحدا بعد و لكن روى أأحدمه يل عنه .مه كثيفوالشعر ،ذو أأذايلٍ طويةل و ال ميكن أأن تكوين ًّقطا أأيضا ،معهم واهجت مشألك كثّية و خاصة مع القطه
ه
والشك يف ذكل.
"اكدنس" اذلي يعيش ابلقرب من مص هبات القاممة .قطع ًا ال ،أأنت اكئن برشي
سكتت برهة  ..مث قطبت جبيهنا وقالت :واكنسان ،ماذا ينبغي أأن أأفعل ؟
 أآه! هم همتك اكنسان يه أأن تطريح الكثّي من ا ألس ئةل .أأنظري ،وظيفيت كغراب يه فقط الألك و النهوم،دلي أأدىن فكرة عن ذكل.
البرش هنا ال يوجد ه
هذا سهل للغاية و أأان أأجيد ذكل جيهد ًا أأ هما ابلنس بة ملا يفعهل ُ
حتركُ ما بداخهل.
نظرت اليه الفتاة خائبة ه
الظن ممها جعلت تكل النهظرات ه
ُ
ملتجولني يردهد أأغنية تقول لكامهتا تقري ًبا اكلآيت:
مسعت ذات همرة أأحد ا ه

ه
لك البرش سواءا اكنوا نساءا أأو رجاال ،صغارا أأو كبارا ،يرومون فقط لشئ واحد.
السامء.
حىت لو منحهتم أأغىل ا ألش ياء ،فا هن ه
احلب وحده يغنّيم ويرفعهم اىل عنان ه
اذا فشلت يف احلب همرةً ،ستبقى يف انتظاره دامئا و أأبدا اىل أأن يطرق ابب قلبك جمددا.
ـ هل تعتقد أأن هين انسان و جيب أأن أأ َ
احلب؟
حبث عن ه
ـ نعم.
احلب؟
ـ وهل تعرف ما معىن ه
احلب و يقال أأيض ًا أأ هن ه
اللك حباجة اليه ،هذا
حتب .البرش فقط يقعون يف ه
ـ ماذا؟ أأان؟ أأان غراب والغرابن ال ه
ج هل ما أأعرفه.

ـ وكيف يل أأن أأحتاجه و أأان ال أأعرف ه
حىت ماهو؟
ابتسم همث قال:
ت َ
نحنح الغر ُاب جمده د ًا فهو مل يعرف مبَاذا ُجييهباَ ،
دلي ما أأفعهل عىل أأ هي حال هنا! ال أأحد ينتظرين و ال أأنتظر أأحد ًا ،فقط أ آ ُ
لك و أأانم،
ـ أأتعلمني ،ال يوجد ه
ماكن اكن .اذا أأردت سأأرافقك اىل حيث تريدين هاذلهاب.
هكذا ترعرعت هنا و أأس تطيع فعل ذكل يف أأ هي ٍ
ـ حس نا.
ـ و لكنهك أأ هوال حتتاجني اسامً .أأوالمتلكني واحد ًا ؟
ـ وما يعين ذكل؟ نظرت اليه بشئ من احلّية.
ـ ألس تطيع م ِ
ناداتك به.

تيت من ماكن بعي ٍد جده اُ ،
حيث النهجوم و الكواكب .هناك ال ُ
منكل أأسامء ًا مثلام احلال هنا ،الآن أأ ُ
ـ أأ ُ
صبحت
حزين ًة ألن هين ال أأمكل واحد ًا.
ـ هذا سه ٌل للغاية! سأأ همسيك سارة.
سارة من النجوم .ما ر أأيك به؟ ابملناس بة
أأان أأدعى " أألرباشت".
ابتسمت الفتاة فرح ًا ابمسها اجلديد.
مس مجيل .الآن تعال معي
ـ سارة ؟ ان هه ا ٌ
احلب.
" أألرباشت" لنبحث مع ًا عن ه

الفصل الثاين:
احلب ،يمتلهكهام فضول و رغبة شديدة الكتشافه.
وهكذا انطلقت سارة و صديقها " أألرباشت" يبحثان عن ه
همرت ا أل هايم يوم ًا تلو الآخر اىل أأن وصال اىل ٍ
بيت صغ ٍّي وسط الغابة .انتاب سارة ُ
بعض الفضول فاقرتبت
الباب مفتوح ًا ،فلمحت خشصني مس نهني اكان جيلسان عىل ا ألريكة أأمام املدفأأة حيمتيان
من ابب البيت ،اكن ُ
من برد ه
الش تاء القارس.
ر أأى ه
الصغّية تنظر الّيام ،فاس تغراب لوجودها.
لك مهنام الفتاة ه

ـ تُرى ماذا تفع ُل فتا ٌة صغّي ٌة مثكل لوحدها وسط الغابة؟ أأالختافني؟ من أأ ِ
نت و ماذا تفعلني هنا؟
احلب.
ـ مرحبا ..أأان سارة و جئت ابحث ًة عن ه
نظر الّيا هالرجل العجوز ابس تغراب ،سكت هُنّي ًة همث قال ضاحاكً :هل مسعت ذكل "هرابرت" ؟ تقول أأَنه ا
ُ
احلب .
تبحث عن ه
ـ أأجل ،أأريد معرف َة ما معىن ذكل ..أأوالتعرفون ماهو؟

العجوز ابتسامة ً لطيف ًة و عانق زوجته حبنان ِ ه
احلب هو العطاء
ابتسم
ُ
معربا عن حبهه ِ لها ُ همث قال :صغّييت ه
و التهضحية ،أأن ِهتب من حتب أأمجل س نوات حياتك دون التهفكّي يف أأ هي مقابل .أأضافت زوجته قائ ًةل :هو
أأن تس متتع بقضاء وقتك بصحبة من حتب.
خّي السكون علّيام للحظات ،بدا أأنه ال حاجة لللكامت بعد الآن
نظرا العجوزان لبعضهام البعض و ه
فاس تأأذنت سارة ابملغادرة.
حنب؟
ـ احلب هو اذن أأن نس متتع بقضاء وقتنا مع من ه
ـ لقد كنت أأمام ابب الكوخ و مسعت ما قااله ،ان هه حقها ملن املضحك أأن هه أأصبح ابس تطاعيت أأن أأفهم لغة
حنب.
احلب هو أأن نس متتع بقضاء وقتنا مع من ه
البرش .الآن أأعمل ما قااله ذلكل أأس تطيع أأن أأؤكد كل ذكل ،ه
حتب.
ـ ه
لكين أأس متتع بقضاء وقيت معك و أأنت تقول أأن هه ليس ابس تطاعتك أأن ه
ـ ربهام ينطبق ذكل فقط عىل البرش أأو ربهام جيب أأن يكون أأحد الطرفني ذكرا و ه
الطرف الآخر أأنىث؟ أأان فقط

غراب و ال أأعمل الكثّي عن ذكل.
نظرت اليه سارة يف ه
شك و احلّية يف عينّيا.
ـ لنمكل جولتنا أأ هوال ربهام جند أأحدا ما يف طريقنا ابس تطاعته أأن خيربان أأكرث عن ذكل.

الفصل الثالث:
ملونة.
وهكذا أأمكال طريقهام سّيا اىل أأن وصال اىل نزل صغّي ،تتوسط ابب املدخل عالمة صغّية ه
اقرتبت سارة ببطئ من الباب ،يف تكل اللحظة خرجت من الزنل امر أأة يف مقتبل العمر ،بدا و أكَنه ا اكنت
هترب من شئ ما .اكنت تركض بفزع و أكنهام هناك شئ ما يطاردها .بدا اندهاش " أألرباشت" همما ر أأى و
تفاجؤه واحضا .يف تكل ا ألثناء خرج رجل قوي البنية ذو حلية كثيفة ،قليل الشعر و رماها بش هىت أأنواع
السب همث عاد اىل ادلاخل و أأغلق الباب وراءه.
الش مت و ه
ـ ترى ماذا تفعل فتاة صغّية لوحدها هنا؟
ـ امسي سارة و لست وحدي .هذا صديقي " أألرباشت".
أأشارت اليه بيدهيا .نعق الغراب فرح ًا لكن مل يكن ابس تطاعة أأحدمه فهمه غّي أأولئك اذلين يسكنون اجملرة
جمرد طائر من ه
الطيور اليت تأأيت لرسقة حبوب
مثل سارة ،أأ هما " أألرباشت" مل يكن ابلنس بة للمر أأة أأكرث من ه
القمح من احلقول.

ـ أأدعى "يوالندا" .أأان و زويج منكل هذا هالزنل الصغّي .ان هه يقع بعيدا بعض الشئ و عادة ما يكون مكتظا
ابلزوار و الت هجار اذلين حيلهون علينا من لك صوب و ماكن.
ه
ـ مل اكن زوجك يسئ معاملتك ؟
ـ أآه زويج العزيز! أأحياان مير وقيت معه أكن هه عذاب ،فهو رسيع الغضب و دامئا ما يوخبين ألتفه ا ألس باب.
اكنت سارة تنظر الّيا بذهول ومل ال ويه مل تسمع و مل ترى شيئا كهذا من قبل.
ـ و ملا ال تأأيت معنا؟
ـ ال ميكنين ذكل.
ـ و مل ال ؟ أأان ال أأفهم هذا! اذا اكن يؤذيك و يسئ معاملتك هبذه الطريقة اذن فعليك الرحيل من هنا يف
أأقرب وقت.
ـ ال أأس تطيع ذكل .ا هين أأحبهه كثّيا وهو كذكل يبادلين نفس ه
الشعور.

احلب ش ئي سئ؟
ـ ولكن كيف يكون هذا ممكنا! كيف حتبهينه وهو يسئ معاملتك هكذا! هل ه
ـ بىل و لكنهك مل تفهمي ما أأقصد .زويج هو الشخص الوحيد اذلي أأمكل يف هذا العامل .قبل أأن أأعرفه
متسوةل و كنت أأختا لعرشة اخوة أآخرين ،لو مل أأعرفه لكنت الآن وحيدة بدون طعام و مأأوى .يف
كنت فتاة ه
البداية كنت شاكرة هل كثّيا و ممتنة ملا فعهل من أأجيل أأ هما فامي بعد أأصبح ما يننا حبها .أأال جيب عىل املنقَذ أأن
عيل أأن أأفعل غّي ذكل؟ بدونه سأأعود اىل ما كنت عليه ذلكل من ا ألفضل يل أأن
حيب منق ِذه؟ و ماذا جيب ه
أأض هل هنا زوجته و س يهدة هذا الفندق.
وبيامن اكنت "يوالندا" ترسد هقصهتا قاطعها صوت زوهجا هاذلي اكن يصيح بقوة" :يوالندا" !! أأين وضعت
احلطب حبق اجلحّي ؟
بدا عىل وهجها عالمات اخلوف و التوتهر.
عيل أأن أأنرصف حا ًال.
ـ أآسفة و لكن جيب ه

ودهعت "يوالندا" سارة و "أألرباشت" همث ذهبت مرسعة حام ًةل بني يدهيا بعض احلطب اتركة وراءها الك
الصديقني يف حّية.
احلب هو أأن تكون ممتنها و شاكرا ألحد ما؟
ـ " أألرباشت" قل يل من فضكل ،هل يعين ذكل أأ هن ه
احلب هو التعلهق و االرتباط
ـ حس نا ،اليبدو يل أأَنه ا تس متتع بقضاء وقهتا مع زوهجا .امسحي يل أأن أأقول أأ هن ه
بأأحد ما .ربهام ألَنه ا مرتبطة به و ممتنهة هل كثّيا دلرجة جعلهتا تعتقد أأَنه ا حت هبه؟
ـ أأمل يكن ذكل نفس الالكم اذلي قلته؟
احلب هوشئ ما بني رجل و امر أأة.
ـ ال أأعرف و لكن عىل ا ألق هل نعمل أأ هن ه
همث أأمكل االثنان طريقهام و بيامن هام عىل تكل احلال جفأأة مسعا صوات غريبا أآت من الغابة .أأصيب الغراب
ابلفزع و طار عاليا همث جلس فوق غصن جشرة.

ـ حامتان هه ثعلب ما أأو "اكدنس" القط!
الصوت يقرتب شيئا فشيئا جفأأة ظهر من بني ه
الشجّيات رجل ذو حلية طويةل ،اكن يرتدي هزاي عسكراي
بد أأ ه
فاخر ًا مع خوذة فوق ر أأسه و س يفه مث هبت ٌ حبزام ،علقت يف لك ماكن عىل سرتته عدة ميداليات .ابتسمت
سارة بيامن نظر هو الّيا بوجه عبوس.
ـ مرحبا أأان امسي سارة و من أأنت؟
رد هالرجل التح هية وقد بد أأت أأسارير وهجه تنرشح شيئا فشيئا.
ـ املالزم "ابرهتودل برايتنباخ" من اجليش اخلامس جلالةل االمرباطور فريدريك يف خدمتك أآنس يت.
مل تفهم سارة شيئا ممها قاهل اجلندي لكهنه ا ابدرت بسؤاهل.
ـ ماذا كنت تفعل هناك يف الغابة ؟
أألقى اجلندي التحية جمدَ دا َمث أأجاهبا :

ـ لقد أأخذت قيلوةل صغّية ألس تعيد نشاطي و قويت للعودة اىل العمل.
اجلندي
احلب؟ سأألت سارة
ه
ـ هل تعرف ما معىن ه
حب امرباطوران ا ألعظم "فريدريك".
ـ احلب؟ أأ ه
ـ هل يعين ذكل أأنك تقيض كثّيا من الوقت بصحبته؟
ـ الك  ،ر أأيت املكل مرة واحدة و اكنت عىل بعد مسافة بعيدة جدا.
ـ أأستبقى عنده؟
ـ الك ،اين أأخدمه أل هين أأريد ذكل.
ـ و ماذا يعين ذكل ؟ كيف ختدم املكل؟
ـ ا هين عىل اس تعداد أأن أأ ه
حضي حبيايت من أأجهل.
نظر أألرباشت و سارة اىل بعضهام البعض يف شك و حّية . .رحل اجلندي بعد أأن اس تأأذن ابملغادرة.
ـ " أألرباشت" ،حقا ال أأفهم ذكل ،اجلندي يقول أأنه حيب املكل لكنه ال يقيض معه وقتا بتا ًات و ليس مرتبطا به

كذكل.
احلب هو ارتباط أأو تعلق ارادي بشخص ما؟
ـ رمبا أأ هن ه
ـ ماذا تعين بذكل؟
ـ قال أأنه س يض هحي حبياته من أأجل املكل ،أأليس كذكل؟
و س يفعل ذكل من تلقاء نفسه ،ألن هه يريده.
احلب شئ ما بني رجل و امر أأة ،املكل رجل.
ـ رمبا ه
حق ولكن
ان هك عىل ه
جمرد غراب و معلومايت
ـ أآه هرابه! ال تسأأليين أأرجوك أأان ه
حمدودة .لنمكل جولتنا ا هين متأأكد أأننا س نجد شيئ ًا ما قد
يفيدان.

الفصل الرابع:

همث أأمكل الصديقان طريقهام اىل أأن وصال اىل قرية صغّية .اكن املاكن خاليا متاما كام لو أأَنه ا اكنت همجورة .فه هما
ابملغادرة جفأأة سقطت كرة صغّية و تدحرجت أأماهمام ،حلق هبا ودل صغّي و أأمسك هبا ،اكن تقريبا بنفس
معر سارة همث ابتسم فرحا عندما رأآهام.

ـ أأان امسي "تريستيان" و من أأنت؟
ـ امسي سارة و هذا الغراب هو صديقي " أألرباشت".

ـ مرحبا" أألرباشت".
ابتسم "تريستيان" ألن هه أأجعب ابلفتاة من النظرة ا ألوىل و كذكل بدا هل الغراب لطيفا.
ـ هل تريدين ال هلعب معي ابلكرة؟

لكين بصدد البحث عن شئ ما.
ـ حس نا و ه
ـ عن ماذا تبحثني؟
احلب.
ـ عن َ
نظر الّيام الفىت بشئ من احلّية و قال:
احلب؟ أأيم و أأيب يقوالن أأَنه ام حيبهانين كثّيا و يقوالن أأيضا أأن هه جيب عىل هلك أأب و أأ هم أأن حيبها أأطفاهلام و
ـ ه
حب؟
ه
لكين ح هقا ال أأفهم ذكل .أأتعلمني ماذا أأ ه
ـ ماذا؟
حب لعب الكرة كثّيا.
أأ ه

ابحلب؟
ـ ولكن ملاذا حتب لعب الكرة؟ ال أأفهم ذكل! و ما عالقة ذكل ه
حب ذكل كثّيا اَنه ا ح هقا رائعة!
ـ لعب الكرة يشعرين دامئا اب هلسعادة ،أأ ه

و بيامن مه كذكل اذ مسعوا صوت امرأأة.
ـ مااذلي حيصل هنا؟ قلت كل مرارا و تكرارا أأن تبقى يف البيت و ال تغادره بدوين .مك همرة جيب أأن أأ هكرر كل
ذكل؟
ـ لكن اي أأ همي كنت أألعب ابلكرة و رلكهتا بق هوة فابتعدت .اكن جيب أأن أأرسع لالمساك هبا .لو مل أأفعل ذكل
احلب.
لضاعت و يف ا ألثناء التقيت هبذه الفتاة اللطيفة امسها سارة و جاءت ابحثة عن ه
حتب ملا هو عليه و ليس لش ئي أآخر ،جبميع
احلب هو أأن تقبل مبن ه
احلب؟ ابتسمت وادلته و قالت :ه
ـ َ
عيوبه .مثال ابين "تريستيان" ،قلت هل عديد ا هملرات أأن ال يبتعد عن البيت لكنهه ال يسمع الكيم و كثّيا ما

أأ هوخبه لكن ال أأس تطيع أأبدا أأن أأغضب منه .وا آلن تعال معي أأهيا الفىت املشاغب ،حان وقت االس تحامم أأ هما
كثّيا .اذهيب أأيهتا الصغّية
أأنت أأيهتا الفتاة من ا ألفضل أأن تعودي اىل البيت ال بده أأ هن وادليك قلقني عليك ً
برسعة و الجتعيل وادليك يقلقان أأكرث!
همث أأمسكت ابهنا من يديه و اختفت عن ا ألنظار.
ـ أآخ " أألرباشت" هل مسعت ذكل؟ "تريس تان" حيب لعب الكرة ،هل يعين ذكل أأن هه من املمكن لالنسان
حيب شيئا أآخر غّي انسان مثهل؟
أأن ه
حب الكرة مثلام هو حيهبه ا؟
ـ هل تقصدين أأنه ميكنين أأيض ًا أأن أأ ه
ابجملرة اكن لك شئ واحض ًا أأ هما هنا فلك شئ يبدو عكس ذكل متام ًا.
ـ ال أأعمل ذكل حقا! عندان ه
ـ أأن أأحبهك هو أأن أأقبل بك كام أأنت و ملا أأنت عليه؟

ـ جيب عليك أأن حتبين ملا أأان عليه ألن هك ال متكل هحال أآخرا .احلب
هو أأن تقبل يب ملا أأان عليه و ليس لشئ أآخر.
ـ هل تعلمني أأنك ال تبدين كفتاة صغّية عندما تتحدثني؟
حضكت سارة بصوت عالٍ مث قالت:
ـ أأعمل ذكل .أأمل تقل أأيضا أأن احلب هو الغفران؟
تهنهد الغراب و قال:
عيل أأن أأخدل اىل النهوم قريب ًا.
ـ ا هين أأتض هور جوع ًا و كذكل جيب ه
احلب لن مي أل معديت أ الك .عىل ا ألقل هذا ما نعرفه
البحث عن ه
حنن الغرابن.

الفصل اخلامس:
أأمكال الصديقان طريقهام اىل أأن وصال قرب بناية كبّية.
بفضول قرعت سارة اجلرس ،مل َمتر بعض ثوان َ
حىت فتح رجل الباب .اكن يرتدي معطفا أأبيض ًا ،شعره أأشعثًا
رمادي اللون وعىل مفه بقااي طعام .من الواحض أأن َه مل يكن يتو َقع زايرة.
 تفضيل ،هل أأنت طفةل صغّية أأم قزم ؟ هل مقت بتدريب ا َلطائر؟ هذا مثّي لالهامتم ح َقا ! مرحبا أأان سارة و هذا صديقي الغراب" أألرباشت"  .يقول" أألرباشت" أأنين طفةل و أأن متي اىل اجلنسالبرشي .
نظر الرجل الّيام و تف َحص وهجّيام عن كثب قائال:

 أأان الربوفسور "كورانوس" .مباذا ميكنين أأن أأساعدكام؟ـ اين أأحبث عن ما يسمى ابحلب .مل يس تطع أأحد حىت ا آلن مساعديت ملعرفة ما يعين ذكل.
ـ لقد أأتيت اىل املاكن املناسب أأيهتا الصغّية .جيب أأن تعلمي أأنين عامل هبذه ا ألمور و لقد درست كثّيا عن
احلب و ا آلن أأعمل ما هو.
ـ هذا جيهد! أأخربين ا ًذا.
 ا آلن س أأحاول أأن أأوحض ا ألمر ببساطة .يف جسد لك انسان منا توجد عنارص صغّية تتحمك ب أأجسامنا ،فاذارأأينا خشصا أآخر و راقبناه بدقة فس نجد أأيضا أأن هه ميتكل عنارص صغّية لكهنا خمتلفة .اذا تالءمت هذه
العنارص مع بعضها البعض  ،شعر البرش ابالجنذاب وحتققت حاةل احلب .و أأحياان حيدث عىل خالف الواقع

أأن تظهر عنارص الوحدة البرشية متالءمة مع بعضها ومن هنا قد حيدث يف بعض ا ألحيان أأال يس تجيب
ال منوذج البرشي حملاوةل التوحد مع ا آلخر ذلا وجب عىل الوحدة ا ألخرى أأن تبحث عن العنارص املالمئة لها.
ـ و اذا مل تتناسب مجيع العنارص مع بعضها البعض ،بل فقط بعض مهنا ؟
ـ الآن اي صغّييت العزيزة ختتلف العنارص يف أأمهيهتا .فبعضها مثال خيربان فقط أأن شعر الوحدة ا ألخرى جيب
احلب .لك
أأن يكون بلون حمدد.هل تفهمني ما أأقصد؟ فالعنارص حتدَ د لك يشء ،نفس الشئ ابلنس بة اىل َ
يشء موحض علميا و بدقة.
جفأأة مسع الرجل دواي هائال أآت من ادلاخل..فانتفض برسعة من ماكنه قائال :أآسف جدا لكن جيب عيل أأن
أأعود اىل اخملترب .أأظن أأن أأحد جتاريب قد أأصبحت جاهزة! اىل اللقاء صغّييت.
غادر الربوفيسور املاكن و أأغلق الباب وراءه.

 عاق! عنارص صغّية؟ أأان مل أأفهم لكمة مما قاهل .ماذا عنك؟ قليال فقط .و هل تنمتي تكل العنارص الصغّية لالنسان فقط؟ مفن املمكن أأن حنب أأش ياء أأخرى اكلكرةمثال؟ مؤسف أأنه ال ميكل وقتا اكفيا و
أأعتقد أأيضا أأن ما قاهل ليست االجابة
املناس بة اليت أأحبث عهنا.
عاق! اكن ذكل س يكون مفزعا! اضافةذلكل مل أأرى من قبل انساان يتكون من
عنارص صغّية .هل تشعرين أأيضا
ابجلوع؟

الفصل السادس:
وهكذا اتبع الصديقان طريقهام اىل أأن وصال اىل كوخ صغّي .اقرتاب من الباب فسمعا صوت بُاكء  .فتحت
سارة الباب برويهة ،اكن داخل الكوخ رجل مس تلق فوق الرسير و يبيك حبرقة ،حيامن مس َع صوت الباب
َنض مرسعا.
ـ لويزا ؟
لوهةل فرح كثّيا ظنها منه أأَنه ا حبيبته لويزا لكن حيامن رأأى الك الصديقني م ألت ادلموع عينيه جمددَا.
ـ ملاذا تبيك؟ س أألت الفتاة الصغّية.
ـ مل أأبيك؟ و من ال يفعل حني يدرك معىن و حمل حياته و ال يس تطيع الوصول اليه.

ـ و ماهو؟
ـ لقد وقعت يف احلب.
نعق الغراب فرحا عندما رأأى بعضا من املؤونة اليت اكن خيبهئا الرجل يف بيته.
ـ عاق! رمبا يس تطيع أأن يفيدان بشئ ما.
اكن الرجل حيمل بني يديه بعض الرسائل.
ـ كتبت لك هذه الرسائل ألجلها .ألجل حبيبيت " لويزا".
ـ ومل َل رم تعطها اايمه؟
ـ ملاذا؟ و َمل تس أألني؟ وكيف لطفةل صغّية مثكل أأن تفهم معاانة رجل عاشق؟

اكنت ادلموع تزنل من عينيه بغزارة ،مصت قليال مث اتبع الكمه.
ـ ألَنه ا مزتوجة .لقد زرهتا كثّي املرات و حبت لها حبيب لكهنه ا اكنت دامئا تسخر مين و أأمرت برميي خارجا.
وماذلي يس تطيع رجل ضعيف مثيل فعهل؟ ا هين ح هقا أأحهبه ا و ال أأس تطيع العيش بدوَنا.
ـ ربهام هناك خشصا أآخر يس تحق حبهك أأكرث مهنا؟
ـ قطعا ال ،اَنه ا حيب الوحيد و لك ما أأمكل يف هذه ادلنيا .أأيامن ذهبت أأراها ،وهجها امجليل ال يفارق خميهليت.
أآه اي حبيبيت اي مشس حيايت .ال أأفهم مل تفعلني هذا! لقد اكنت دامئا تس هتزأأ مبشاعري و تقول أأنين أأمحق .ماذا
عيل أأن أأفعل؟ أآه ،ما أأقساك أأهيه ا القدر رسقتَ همين أأغىل ما أأمكل.
جيب ه
ـ كيف حتهبه ا و يه ال تريدك؟ ه
حىت أأَنه ا مل تقدهر هحبك لها! س أألت سارة.
ـ نظراهتا فقط تشعرين ابلق هوة.

ـ ربهام ليست دليك االرادة الاكفية لالبتعاد عهنا.
نعق الغراب مث أ لك ما بَقي من قطعة اجلنب .ما اكن مضح ًاك هو أأن هالرجل فه َم الغراب عندما ت هلكم ف أأجابه:
حنب غّي ذكل
احلب اذلي ال يكون أأقوى من ارادتنا ال يس همى حب ه ًا .اذا أأحببنا انساان ما و مل نس تطع أأن َّ
ـ ه
االنسان فذكل يعين أأن هنا أأحببناه فعال.
ابحلب.
خنّب ضعفنا وراء ما يس همى ه
ـ هذا غباء! ذكل يعين أأن هنا ه
ـ و ماذا تعرف أأنت أأهيه ا الغراب الغيب!
أأراد " أألرباشت" أأن جييبه لكن قاطعته سارة اببتسامة و قالت:
ـ و ماذا س تفعل ا آلن؟

ـ ال أأعمل ،س أأنتظرها ع هلها تس تجيب يوما ما لنداء قليب.
ـ عاق! أأنت تعمل جيهدا أأَنه ا لن تسمعك أأبدا فرجاءً ال ختدع نفسك أأكرث من هذا!
ـ ربهام أأهيه ا الطائر ا ألسود لكن ال يوجد يف قليب ماكن لغّيها .س أأبقى هنا و أأنتظر.
جمرد غراب ،مررت يف حيايت ابلكثّي لكن هقصتك تبدو يل حزينة جده ًا .اَنا لك شئ ابلنس بة كل،
ـ عاق! أأان ه
كه َو ٍس أأصابك و مل جتد هل عالج ًا.
ـ ربهام أل هين ال أأريد ذكل و ا آلن ارحال من هنا! أأتراكنين و ش أأين ،أأخرجا و ال تعودا اىل هنا اثنية.
غادر هلك من سارة و " أألرباشت" الكوخ.
ـ " أألرباشت" ،ما قلته للت هو....؟

ـ مل أأس تطع أأن أأح متل ما اكن يقول .عاق! أأان سعيد ألنين ودلت غرا ًاب.
احلب هو أأيضا ا ألمل ؟
ـ هل يعين ذكل اذن أأ هن ه
ـ عاق! ال يوجد شئ مجيل يف احلب بل هان هه قوة ش يطانيهة! مصيدة ما قد تؤدي اىل املوت الهالك احملمت.
ـ لكن جتارب الكثّيين تقول عكس ذكل .أآه عزيزي" أألرباشت" جيب أأن نس َّمتر ابلبحث .ألين الزلت أأهجل
املعىن احلقيقي للحب.

الفصل السابع:
احلب.
و هكذا حبثا طوال س نوات عديدة مسعا خاللها الكثّي من املعاين عن ه
احلب دئف
ه
احلب معىن
ه
احلب فراغ
ه
احلب ذكرى
ه
احلب خلود
ه
احلب بداية
ه

احلب َناية
ه
احلب ق هوة
ه
احلب تضحية
ه
احلب ثقة
ه
احلب عادة
ه
َمرت ا ألايم و الليايل ،يف غضون ذكل كربت سارة و أأصبحت امرأأة رائعة امجلال .شقراء الشعر ،بيضاء
البرشة ،ذو عينان واسعتان و ابتسامة رائعة .اكنت ترتدي فس تاان جديدا و حذاءا لقدمّيا الصغّيتني.

مع مرور الزمن كثّي من ا ألش ياء ه
تغّيت ومل تعد كام اكنت عليه من قبل ،ا هال أأ هن سارة مل جتد اجلواب
املناسب لسؤالها بعد.
أأ هما الغراب" أألرباشت" أأصبح مبرور الس نني مس ن ه ًا ..مل يعد ريشه أأسودًا بل أأصبح رمادي اللون و مل يعد
طعم النقانق اليت حيهبه ا كام اكنت عليه يوما ما .كذكل مل يعد خياف لقاء القط "اكدنس" .طلب " أألرباشت"
من سارة أأن يعودا اىل الشجرة حيث التقيا أأول همرة .مل يكن لسارة شئ غّي أأن حتقق تكل ا ألمنية.
همرا ابلقرب من الكوخ اذلي التقيا فيه بعاشق " لويزا" .هناك مل جيدا أأحدا غّي رساةل مكتوب عىل ظهرها أأ هن
اكتهبا راحل بال عودة ،اكنت ه
موهجة اىل " لويزا".
همرا كذكل ابخملترب ،مل جيدا أأ هي أأثر للربوفيسور "كورانوس" .
أأما اجلندي الشجاع "برايتنباخ" فقد ه
حضى حبياته فداء ًا للمكل "فريدرك".

ومرا أأيضا ه
ابلزنل اذلي قابال فيه "يوالندا" لكن تراجعا عن ادلخول حني مسعا صوت رصاخ قادمٍ من
ه
ادلاخل .أأ هما العجوزان فاكان ال يزالان عىل قيد احلياة يف كوخهام الصغّي.
و أأخّيا وصال اىل الشجرة اليت تقابال فّيا الصديقان ألول همرة و اكنت بداية صداقهتام .طلب" أألرباشت" من
سارة أأن تضعه فوق غصن ا هلشجرة فهو مل يعد دليه القوة الاكفية للطّيان ه
حىت أأ هن نعيقه اكن خافت ًا.
عيل أأن أأغادر ا آلن .حان وقت الرحيل.
ـ عاق! جيب ه
ـ ترحل؟ اىل أأين؟
ـ آألك و أأانم .ألكون غرااب .لقد أ لكت ما يكفي أأ هما ا آلن فان هه وقت النهوم أل هين متعب كثّيًا.
ـ ماذا تقصد بذكل؟

ـ وقيت انهتىى ،أأرجوك ال حتزين أأيهتا الصغّية سارة .اين سعيد جدا مبعرفتك و أل هين خضت معك هذه التهجربة
الرائعة .تعلمت أأكرث بكثّي من أأي غراب أآخر .ال تبك ! لقد عشت حياة سعيدة  .ال تنس ين ف أأان لن أأنساك
احلب.
أأبد ًا .أأعتقد أأن هين ا آلن بته أأعرف ما معىن ه
عندما أأرادت سارة أأن حتادث" أألرباشت" عن احلب جمددا اكن ا ألوان قد فات .م ألت ادلَ موع عينّيا
دلرجة أأَنا مل تعد ترى شيئا.
أأحست الفتاة حبزن معيق و ي أأس شديد و أأهجشت ابلباكء جمددا َمث دفت الغراب حتت الشجرة اليت طاملا
استند علّيا.

 ا آلن أأصبحت وحيدة جمدَ دا ! مل استبعدت عن اجملرة؟ فقط ملاذا؟؟ مل انهتىى لك شئ هبذه الطريقة املروعة؟
أأنكست ر أأسها ويه تستند بيدهيا عىل ا ألرض مث أأهجشت ابلباكء.
 -مل أأتعمل حىت الان ما معىن احلب.

الفصل الثامن:
شاب اكن ينظر الّيا .ابلرمغ
جفأأة شعرت سارة بيد حتط عىل كتفها فاس تدارت لتلتقي عيناها بعيين َ
أأَنام مل يتقابال منذ س نوات اال أأَنا تعرفت عليه من النظرة ا ألوىل .أأصبح "تريستيان" رجال وس امي.
عيناه الزرقاوان و ابتسامته الرقيقة .مسح دموعها من عىل خدهيا النامعني بطرف اصبعه مث َ
مضها اىل
صدره .اكن شعورا رائعا اذلي اختلجها .جفأأة عرفت سارة ما معىن احلب بل شعرت به .اكن

شعورا ال يوصف .بعد وفاة وادليه يف سن مبكر  ،اكن "تريستيان" ينتقل من ماكن اىل أآخر اىل أأن
قابل سارة جمددا ..بقيا مع بعضهام البعض ،تزوجا و رزقا بعدة أأطفال..اكنت سارة بني احلني و الآخر
تزور الشجرة اليت تقابلت فّيا أأول مرة ابلغراب " أألرباشت"..يف يوم من أأايم الصيف الحظت وجود
غراب فوق الشجرة .اكن يش به " أألرباشت" لكن سارة أأصبحت ابلغة و مل تعد قادرة عىل فهمه
قامت سارة بتقدمي بعضا من النقانق هل فأألكها بهنم و متعة كبّيين.
من يدري ،رمبا سيسقط قريبا جنم أآخر من السامء؟
رمبا..
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