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 للضباع اقرب وأحٌانا ، للبشر أقرب نفسها تظن ،أحٌانا متعددة بؤشكال الحٌاة فً الدٌوك تظـهر

 

 

 دٌك حٌاة فً ٌوم:  األولى القصة

 

 . جدٌد ٌوم بدء معلنا ، القوم شاعر صار منذ كعادته ، الدٌك صٌاح انطق..  الفجر خٌوط أولى تسلل مع

 التصورات من منظومة من تتشكل وهً. الخاصة الحٌاتٌة فلسفته ، كبٌر وشاعر مثقؾ كل مثل ، للدٌك كان

 نهارهم الجمٌع لٌبدأ الجدٌد الفجر نشوة الى البٌاضة جماهٌره ٌخضع ان بها ٌحاول ، والدٌنٌة واألفكاراألدبٌة

 بذلك وٌرى ، بٌضاتهن فوق الدجاجات بعض تتماطل حٌن الشدٌد بالؽضب ٌصاب وكان.  وهمة بنشاط

 ٌقرب لن انه ، واضحة موزونة شعرٌة بلؽة مهددا حدة صراخه فٌزداد ، واؼراءاته الجن ألالعٌب خضوعا

 أوال ، الدجاجٌة مملكته من باألقتراب الجٌران لدٌوك ٌسمح ولن.. تماطلهن على عقابا المتكاسلة الدجاجات

 .والنقل للنقض القابلة ؼٌر حقوقه عى حفاظا وثالثا. المشروع ؼٌر لئلختبلط منعا وثانٌا ، للعرض صونا

 على متوج ملك من أرقى جدٌدة مرحلة الى تطور من هل..  بعد وماذا:  كبرى فلسفٌة مسؤلة الدٌك تشؽل كانت

 ؟ دجاج خم

 دجاجات مع النزوات بعض تتعدى ال معلومات ولكنها.  المعرفٌة بمعلوماته البحث فً ٌؽرق ما وكثٌرا

 حدٌقة فً أوزة مرة شاهد ولكنه.  الطٌور جنس من عداه ما على التعالً من بشعور أمدته حقؤ..  الجٌران

 دٌك صار لو ماذا ، ٌفكر دابما كان.  المحاولة ٌكرر ولم حاد بمنقار فهاجمتة الٌها الوصول حاول ، الجٌران

 ، الشرس دٌكها نفق ان بعد ، الدٌوك من الفارغ الجارة دجاجات خم فراغ ٌمؤل ان والقدرة القوة من ٌملك ؟ أوز

 الصؽٌرة للدٌوك ٌسمعها زال ما عصماء بقصٌدة هجاه وقد ، الدموٌة المناوشات من جوالت معه له كان الذي

 ، قٌمتها ارتفعت مهما تظل وان ؟ العقل قلٌبلت من عشٌرة على متوجة كواسرا أصبحت انها تتوهم ال حتى

 . عرشه امام ذلٌلة



 كتاب فً لتسجل ، كلمات الى صٌاحه ٌحول ان الخم صاحب استطاع ولو...  فٌلسوفا ما بمفهوم ، الدٌك كان

 تجاربه عن وحكاٌات وقصابده أحادٌثه" الجزٌرة" ولنقلت ، البشرٌة ؼٌر األصناؾ بٌن فٌلسوؾ كؤول جٌنٌس

 صؽارها مع الشرسة األوزة تعٌش حٌت الجٌران ساحة مقاطعة اعلن ان بعد الشهٌرة جملته وخاصة ، الفكرٌة

 تتحول شراستها وان ، الطٌور اناث كل مثل عقل قلٌلة مجرد انها ، نفسها األوزة هذه تظن ماذا: "  قال اذ ،

 ، به تلتقً ؼرٌب أوز دٌك كل مع الكلب بنت البؽاء تمارس انها.  مشٌن استسبلم الى أوز دٌك ٌحضر حٌن

  ". بدٌكهن الملتزمات القنوعات ، دجاجاته عكس

 حاول وقد ، وأفخاذها بطونها وٌجسون ، دجاجاته ٌتماٌزون السوق من تجار ٌحضر عندما ٌؽضب الدٌك كان

 التعدي هذا من للعرض صونا ؼرٌب وجه اطبلل فور التراب بعفر الدجاجات تبدأ بؤن ، دجاجٌة مقاومة تنظٌم

 القبض بالقاء وٌبدأون الدجاجات بٌن" ؟.. األٌه أوالد"  فٌدخل..  كثٌرا ٌساعد ٌكن لم األمر ولكن.  الفاحش

 حٌن بكآبة وأصٌب ، مرة فوجا وقد..  الظهر قٌلولة بعد ٌفضلهن اللواتً وهن ، وسمنة جماال أفضلهن على

 : وسال ، المنظر شره تاجر الٌه نظر

 ؟ الدٌك هذا تبٌعنً بكم -

 . للبٌع لٌس انه -

 ...مابدتً فوق محشوا أراه ان أتمنى -

 الحاد منقاره مشؽبل الشره هذ رأس قمة نحو الصاروخ مثل وتوجه الخم سقؾ الى فانتفض ، ٌقتنصه ان وحاول

 بدٌك الفاخرة وجبته ناسٌا..  خمه من راكضا وخرج صرخ ما سرعان الذي ، الشره التاجر رأس جلدة فً

 رأسه جلدة له لٌعالج التاجر وراء سرٌعا وخرج ، سعادة ضحك الخم صاحب ان وسره ، مابدته على محشو

  : ضاحكا ٌقول وهو ، المنقورة

 ؟ مابدتك على محشوا تناوله على تصر زلت ما هل -

 .. للكبلب لحمه وأطعم سؤقطعه...  البشر ألكل صالح ؼٌر لحمه كان لو حتى بٌعه تقرر عندما سؤشترٌه -

 الخم هذا من للتخلص ما بطرٌقة ٌفكر جعله مما ، لرأٌه قٌمة ال دٌك عن ٌتحدثون وكؤنهم الضحكات وانطلقت

 لخطر الشخصً أمنه وتعرٌض دجاجاته لخطؾ الدابم التعرض وعدم الحرٌة من أوسع فضاء عن والبحث

 كل رأس جلدة ٌنق الذي الشاعر الفٌلسوؾ وهو ، أكثر ال دسمة وجبة مجرد وكؤنه ، وااللتهام والحشً الذبح

 . بمكانته وٌستهتر به ٌطمع من

 انه اكتشفن او..  ٌهمهن ال دٌكهن مصٌر وكؤن ، مبتسمات الٌه ٌنظرن دجاجات بضع جلست بعٌدة زاوٌة فً

 . وااللتهام للموابد ، مثلهن طرٌقه فً

 : ؼضبه ازداد

 ؟ عاهرات ٌا ضحككن ٌثٌر الذي ما -

 :األولى قالت



 . الٌوم بعد علٌنا تتعالى فبل ، أٌضا نصٌبك من الموت خطر ان اكتشفنا مرة ألول -

  : الثانٌة قالت

 . عنا ٌفضلونك بل ، تماما مثلنا والطبٌخ للحشو صالح انت اٌضا -

 : الثالثة قالت

  . وتباه شعارات كفانا..  العرص ابن ٌا علٌنا تتباهى فبل..  فقط نصٌبنا من ٌعد لم الموت من الخوؾ -

  : الرابعة قالت

  . الدجاجات بٌن صوتٌة ظاهرة مجرد هو فاذا ، ملكا الدٌك نظن كنا -

 عن عبر تاجر مجرد ولٌس ، دجاجاته حرضت قد معادٌة اعبلم وسابل تكون ان وتوقع ، ؼضبا وجهه احتقن

 ٌجعلهن كٌؾ وسٌعرؾ ، عنها ٌفصحن ال سرٌة معلومات للدجاجات وصل ٌكون وقد. محشٌا بالتهامه شراهته

 ٌنفقن أن قبل ، أمامه علٌها ٌتنافسن التً المتعة من حرمهن واال ، أسرار من ٌعرفن ما بكل سرٌرة امام ٌقررن

 :قال ، بعٌنٌة الوقحات الضاحكات الدجاجات واستعراض ، فلسفً تؤمل وبعد. المشترٌن موابد على محشوات

 الموت؟ من أسوأ هو ما ٌوجد انه فاجرات ٌا تعلمن هل -

 ؟ المتباهً دٌكنا ٌا هو ما ، الموت من أسوأ -

 ؟... و بجناحاتً وتتمسحن االطفكن أن دون كامبل اسبوعا مرة قضٌتن هل -

  : واحد بصوت وقلن ، وجوههن على خبٌثة ابتسامة وظهرت ، البعض بعضهن بعٌنً الدجاجات نظرت

 . أوال ٌنهزم من..  سنرى -

 : ٌتسابلن وهن الدجاجات لسابر وانضممن ، شهوته أثار بشكل اردافهم وهززن وتقصعن وتماٌلن

 ؟ سحرنا امام المدعً هذا ٌصمد هل -

 

 

 

 

 

 

 



 ؟ فٌلسوفا الدٌك صار كٌف:  الثانٌة القصة

 

 

 ، الصٌاح على مبكرا زال ما الوقت ان الدجاجات احدى احتجت.  جدٌدا فجرا معلنا عالٌا الدٌك صوت انطلق

 .كله اللٌل نوم من أفضل الفجر صعود قبل نوم ساعة وان

 .كبٌر حدث أمام انهن المتثاببات فؤٌقنت ، الدٌك عٌنً فً الؽرٌب نااللمعا كان االحتجاج ألسنة أخرس ما ولكن

 . المفاجؤة تتؤخر ولم

 :دجاجاته كل منه ٌرى مرتفعا مكانا اتخذ ان بعد ، الدٌك قال

 كمٌل ام جارتنا خم فً عقد طارئ قمة اجتماع الى دعٌت ، شٌبا دنٌاكن أمور من تدرٌن ال نٌام وأنتن ، أمس -

 الوصول هو والهدؾ.  تفكٌرنا أشؽل موضوع لبحث ، والمؽرب المشرق من الجٌران دٌوك األشقاء حضره.. 

 نبقى ال بحٌث ، جمٌعا لنا االستراتٌجٌة المصالح فٌها نطرح ، مشتركة تعاون واتفاقٌة مشترك دٌكً موقؾ الى

. والجمٌل الملون رٌشنا نتؾ اال لهم هم ال ، ؼرباء دٌوك شعراء من ومستهدفٌن القرار مراكز من مستبعدٌن

 المسإولٌن ، الدٌوك معشر نحن وخاصة.. الطٌور جسم هللا بها خطط التً بالفكرة ٌتعلق البحث موضوع وكان

 .الجمٌل رٌشنا تحمً خطة لنضع..  الجابعة البطون لنشبع واكثاره النسل تحسٌن عن

 ...العراق فً جبل ابن وقفة متذكرا ، الدجاجات جمهور بنظره مستعرضا الدٌك وتوقؾ

 : وقالت ، الطوٌل بلسانها المعروفة الؽبراء الدجاجة وتجرأت..  احتجاجا الدجاجات بعض همرت

 .لحومنا عن ٌفضلها والبعض بل..  الطعام موابد على دابما مطلوبة الدٌوك معشر انتم لحومكم سٌدي ٌا ولكن -

 أشؽلت واال تقاطعننً ال.... الفراخ انتاج فً وفرة ٌكون لن وبدوننا ، دسمة وجبة مجرد انت..  اخرسً -

 مهندس انه قناعة الى ووصلنا. تصمٌمنا فً كبٌرا فكرا كرس هللا أن المبجبلت سٌداتً ٌا القصة ، بكن منقاري

 ولكن( ..  ساقٌه حركة وعرض)  تعقٌد وبدون بلٌونة تعمل كٌؾ بها زودنا التً المفاصل انظرن.. ماكٌنات

 وهذا. المعقدة الوصبلت االؾ مع أعصاب بؤجهزة زودنا اذ الكترونٌكا، مهندس هللا ان أصر كمٌل ام خم دٌك

 والثانٌة ، المٌكانٌكٌة بالهندسة األولى ، شهادتٌن ٌحمل انه اتفقنا وأخٌرا ، ودراستنا بحثنا موضوع كان

 ومن هٌاكلكم مبنى لتعرفوا الجدٌدة بالقرارات ألبلؽكم وجبت اجتماعنا انتهى وهكذا.  األلكترونٌة بالهندسة

 استمرار على وانتن نهاركن وتبدأن ، النوم ٌسرقنً ال كً المعتاد من أبكر صٌاحً أطلقت لذلك.  اٌاها وهبكم

  .الفانٌة هذه فً ودوركن خالقكن بحقٌقة بجهلكن

 اهتمام بؽٌر الدجاجات همهمت ؟ ؼد بعد أو ؼدا أو الٌوم لوجبة اختارونا اذا..  االكتشاؾ هذا سٌفٌدنا وبماذا -

..  العرب قمم تشبه قمتكم.  أفضل ذلك..  وشوٌنا وسلقنا ومعطنا ذبحنا تمنعوا كٌؾ ابحثوا..  الجدٌد لئلكتشاؾ

 .واتفاق تضامن وبٌانات وتراجعات خبلفات كلها

 . الدٌن ناحٌة من شرعً اذن فذبحكن..  هللا اسم ٌذكرون جاهبلت ٌا ذبحكن قبل ولكن -



 : محتجة الؽبراء قالت

 ، نحن ولنبق انت لتذبح. . ذهب من صحن على الدٌوك ولسابر لك نقدمها..  الدٌنٌة الشرعٌة هذه نرٌد ال -

 . الدٌوك فلسفة وببل..  دٌن ببل حتى

  : وصاح ، طوٌل لسان أم الؽبراء من وخاصة.  له وجهت التً المباشرة االهانة من الدٌك ؼضب

  ..الحرق ومصٌركن.. دٌن وقلٌبلت عقل قلٌبلت انتن -

 : أصواتهن وعلت.  الخطٌرة التهم هذه من اكثراث بؽٌر..  الدجاجات قهقهت

 ؟ والتهامنا ذبحنا بعد ودٌننا عقلنا ٌنفعنا وماذا -

 ؟ الدٌوك علٌه ٌسٌطر عالم فً آخر مصٌر من وهل -

 . بقنبلتها لترمً الفرصة ، طوٌل لسان ام الؽبراء وتحٌنت

 . اكتشافكم فً ومخطبون مؽرورون الدٌوك معشر ٌا انكم لك أقول أن ونسٌت -

 . ألٌام طال تفكٌر وجهد دراسة هذه -

 .الحٌاة فً حقنا من وٌنتقص الدٌوك مستوى دون ما ٌجعلنا ، تفكٌر بهكذا طز -

 تجلس دجاجة ولوال.  فلت قد الحبل ولكن. بؽضب والمعلقات المحتجات اخراس ٌحاول والدٌك ، الضجٌج وقام

 الدجاجة قالت. بالتراب الدٌك عنجهٌة ولتمرمؽت عقباه تحمد ال ما لوقع ، بٌضاتها تترك ان ترفض القرنة فً

 : والهادئ الرخٌم بصوتها

 بقلة المتهمات نحن)  بمعلوماتنا استعنتم لو..  مؽرورون وذكور علم ببل انتم كم ٌثبت العزٌز دٌكنا ٌا بحثكم -

  . قراركم نتٌجة لتؽٌرت(  العقل

  ؟ بالدجاجات نستعٌن -

 . المفاجؤة من مذهوال الدٌك صرخ

 شٌبا ٌدخل ، الماسورة مثل جسما ٌخلق ان ٌستطٌع من ، شبكات مهندس هللا ان تعرؾ اال..  مدعً أٌها أجل -

 بٌضا فنخرجها مواسٌرنا الى تدخل مؽرور ٌا شهوتك حتى..  ؟ مختلفا األخرى الجهة من وٌخرجه جهة من

 ؟ اذن هو مهندس فؤي...  وفراخا

 ، اآلن وهو األساسً؟ األمر بهذا ٌفكروا لم كٌؾ.  الدجاجات ؼضب من أنقذته ولكنها..  هزم انه الدٌك وفهم

. وتؤثٌرا عقبل وكبٌرهم الحارة دٌوك فٌلسوؾ سٌصٌر انه ٌقٌنه قوي اذ ، واالنتصار بالسعادة ٌشعر فشله رؼم

 فلسفً تفكٌر بعد انه فٌه ٌبلؽهم ، جدٌد طارئ قمة اجتماع الى الدٌوك والجبللة الفخامة أصحاب اللٌلة وسٌدعو

 هو هللا بؤن الحقٌقة الى توصل ، أفكاره تتفركش ال حتى الٌه دجاجة أي ٌقرب أن دون ، ٌومه ساعات استؽرقه



 أم خم دٌك ، القمة شاعر وٌكلؾ. الضالون ٌدعً كما..  الكترونٌكا أو مٌكانٌكٌات مهندس ولٌس شبكات مهندس

 .أٌضا العقل قلٌبلت عقول فً ٌرسخ حتى الشعر بلؽة جدٌد اتفاق بصٌاؼة ، ٌوسؾ

 

 

 

 الثقافٌة ارشٌفاته ٌبنً الدٌك:  الثالثة القصة

 

 وخضوعا مجلسه امام وتوددا بجناحٌه تمسحا الدجاجات بؤكثر حتى وال ، حوله من بؤحد ٌثق الدٌك ٌكن لم

 ومشكلة ، بالمإامرة التفكٌر أقلقه وقد ، الستبداله تجري مإامرة بؤن عظٌمة شكوكه كانت.  ونزواته لرؼباته

 من ٌخافه ما أشد وكان.  أخرى تفاصٌل وؼٌاب تفاصٌلها بعض اتضاح او ، المإامرة هذه أبعاد وضوح عدم

 قوى من مخططا خداعا حوله من والتودد التذلل ٌكون وقد.  المطاعم رواد ٌلتهمها وجبة الى تحوٌله المإامرة

 رفع مما ، التوقعات فاقت بمعدالت األخٌرة السنة فً دجاجها تكاثر التً مملكته وؼزو السقاطه الفرصة تتحٌن

 المتوقعة ؼٌر والمفاجبات..  الخطٌرة بالمطبات ملٌبة السٌاسة..  ذلك ورؼم..  الدجاجٌة البورصة فً خمه قٌمة

 ، ومإامرات مطبات ، وشراء بٌع تجارة أضحت السٌاسة.  القٌم عنها وتؽٌب..  األخبلق تحكمها وال ،

 عسكري قابد ، فٌلسوؾ ، مفكر ، شاعر ، مثقؾ ، مقامه بمثل ودٌك ، ٌطبخون عما إللهاءك بوجهك ٌضحكون

..  والخارجٌة الداخلٌة والدسابس واألطماع المإامرات حوله تتكاثر ، وفحله الخم شإون وراعً ، دولة رجل ،

 التهامه فً والرؼبة ، االستراتٌجٌة أهمٌته فً النفطً االنتاج الٌوم ٌوازي الذي ، الدجاجً بانتاجه طمعا

 ... الدولٌة السٌاسة وُتشؽل ، تتعاظم شهٌة وجبة عبر والفحلٌة الفكرٌة صفاته واكتساب

 فً مثله ٌظهر ال لملك ونفوق للتارٌخ نهاٌة هو نفوقه ألن.  مملكته أمن من أكثر ٌقلقه الشخصً أمنه كان

 العقل قلٌلً على المعنى ٌلتبس ال حتى ، ٌإكد ان ٌحب الدٌك وكان.  قرون عدة أو ، كامل قرن كل اال التارٌخ

 .القرن وحٌد رأس أعلى فً تنمو التً الصلبة الموزة تلك ولٌس سنة مابة بالقرن ٌقصد انه ،

 الصوارٌخ قوة حتى ٌتجاوز ما فٌه القصٌدة قوة تعادل ثوري بشعر مجلجبل صباحا صوته سٌصدح من

 ألوامره بجمالهن وتمخترا استعبلءا الدجاجات أكثر ٌُخضع ان مثله قادر من ؟.. القارات عابرة الببلستٌة

  ؟..  والدٌن العقل قلٌل الدجاجً الجٌش هذا شبق ٌروي من ؟ ورؼباته

 فً الحارقة األمن لمسابل الحلول واٌجاد ، األرضٌة المسإولٌات هذه لتحمل خلق وهو.  جسام المسإولٌات

 . بتنظٌمها األفبلطونٌة ، الدجاجٌة جمهورٌتة

 اشكالٌات من التطورات الٌة تإول أن ٌمكن ما والى ، دٌكها نفق اذا المملكة قٌمة ما تتصورون هل ، حقا

 أزمة امام البورصات ستصمد وهل ؟ العالمً االقتصاد استقرار على السلبً ذلك وتؤثٌر..  ؟ وانتاجٌة تنظٌمٌة

 !؟ الدٌك نفوق مثل متوقعة ؼٌر



 الدجاجات بعض فعٌن..  األشقاء الجٌران دٌوك بخبرة مستعٌنا حاسمة أمنٌة بخطوات الدٌك قام ، مضطرا

"  أسم المجموعة هذه على وأطلق..  الخبرة فً له السابقٌن األشقاء بممالك أسوة ، مملكتة فً كعٌون لٌعملن

.  كبٌرة خطؤ نسبة وٌحتمل ناقصا ٌبقى كمٌل ام دٌك ارشادات حسب األمر هذا ولكن"..  بالحسنى األمر ثقافة

 المجموعة وسمى.  األولى المجموعة من العٌون على كعٌون لٌعملن أخرى دجاجات من عٌون تعٌٌن والحل

 ، والتعلٌم والتربٌة الثقافة بشإون ٌعنى خمه ان باعاانط لٌعطً"  الفصٌح الشعر بشإون النهوض هٌبة"  الثانٌة

 لكن.. مطلقة تكون تكاد األمٌة نسبة ان رؼم...  الفصٌح الدٌك هو ، الخم فً األبرز الدولة ورجل ال كٌؾ

 تٌمنا انما تزوٌرا ٌعتبر ال وهذا ، الدٌك رؼبات حسب الخم ادارة فً تصاغ االعبلم على توزع التً المعطٌات

 . المستقبل علٌه سٌكون بما

 خم فً جمعهم قمة مإتمر آخر فً األشقاء أشار كما فاعلٌته، فً ناقصا ٌبقى األمنً الهرم هذا ان ٌبدو ولكن

"  ب وٌسمى نفسه الدٌك اال به ٌعلم ال سري أمنً مكتب اقامة ضرورة على األشقاء أكد حٌث.  العبلء أبً

 مإكدة ؼٌر صلته آخر ومكتب.  حوله والمتحذلقٌن المقربٌن مراقبة مهمته تكون ،"  الثقافً الدٌك أرشٌؾ

 الدعم تجنٌد ٌسهل مما العمرانٌة للمشارٌع دولٌا شكبل ٌتخذ"  االستثمارات مكتب"  سمً..  األمن بؤعمال

 الجحٌم الى العمران ولٌذهب ، األمن أجهزة سابر وٌمول ، جدا مشددة أمنٌة سٌاسة ٌنفذ عملٌا ولكنه ، الخارجً

 أخرى عٌون فبة الوقت مع أقٌمت انه وتصرفاتها الدٌوك بلؽة العالمٌن بعض وٌقول..  وسبلمته الدٌك أمن بعد

 ، خمسة أو تنظٌمات أربعة الى تزداد للدٌك الشخصً باألمن المشتؽلة الهٌبات جعل مما لها رسمً اسم ٌنشر لم

 تفضح أن دون"  الجزٌرة"  ذكرتها معلومات تسربت ولكن..  جبلله جل هللا ،عند الحقٌقً بالعدد والعلم

 منذ ، خمه داخل دجاج طٌر كل عن بملؾ ٌحتفظ حٌت" القومٌة المكتبة"  هً هٌبة أنشؤ الدٌك ان ، مصادرها

  . الخم داخل األخٌرة لحظته وحتى البٌضة قشرة من خرج

)  سرٌة وواحدة بؤسمابها، معروفة( ؟ أربع وربما) منها ثبلثة ، المختلفة بالعٌون مكتظة الدٌك مملكة وباتت

 نشاطها ملموس وؼٌر ، اختصاصها ومجهول وجودها معروؾ سرٌة وآخرى.  بالتؤكٌد قابمة(  اثنتان؟ وربما

 العٌون على العٌون عدد ووصل.... الٌها النفطٌة األموال تدفق ورؼم ، اسمها رؼم اطبلقا العمران مجال فً

 من السرٌة باألجهزة المشتؽلٌن عدد علمنا اذا أكثر ربما ٌقول والبعض الخم سكان نصؾ الى العٌون على

 قد ٌكون ، البٌضة قشرة من خرجت قد لتوها التً الصؽٌرة الفراخ حسابنا من أنزلنا واذا..  الهٌبات مختلؾ

 فً واردة ؼٌر حركة او همسة كل وتراقب تراقبهن أخرى عٌن وعلٌهن ثبلث أو دجاجتٌن لكل عٌنا عٌن

 وعدد ، أجنحتها الدجاجة فٌها تحرك التً المرات عدد تسجٌل ذلك فً بما ، للدجاجات بها المسموح الحركات

 األخٌر وبالحساب.. حٌاء ببل االرض فوق تعملها التً المرات وعدد ، الماء وعاء من تقترب التً المرات

 تإكدها معلومات حسب ، تقرٌبا الدجاجة ونصؾ دجاجة لكل عٌن ٌوجد انه كبٌر خطؤ بدون نفترض ان ٌمكن

 عٌونهم من المعلومات تجٌبهم الجانب مرهوبو شعراء دٌوك ٌدٌرها التً العسكرٌة الدراسات معاهد أٌضا

 تؤدٌة بعد السلطانٌة نومته وٌنام ، مضمونا الدٌك أمن ٌبقى أن ، طبعا والهدؾ.  األرضٌة الكرة حول المنتشرة

  . دجاجاته من الٌومٌة شهوته وقضاء واألمنٌة العابلٌة واجباته

 شعراء هم منها المتضررٌن وأول ، قاصرة لؽة من لها ٌا.  الضاد لؽة فً خما تسمى المملكة هذه ان المستهجن

 هذا مع الشعر ٌستقٌم فهل النتنة، الرابحة وتعنً الشعري للوزن تفتقد خم كلمة ألن..  الدٌك رأسهم وعلى الخم

  !؟ الوضع



 الدٌك مكانة على الداهم الخطر ان اذ. المنطقً تبرٌرها الخمٌة المملكة فً العٌون لتخصٌص ان ، بالطبع

 األقوى الصوت وصاحب. مملكته فً األوحد الزعٌم الدٌك بقاء ضرورات من هً ، به المساس وعدم ورفعته

 التً بؤلوانه الرٌش والناصع.. رأسه قمة عل الملكً التاج مثل النابت الوحٌد األحمر الفراع وصاحب.  الخم فً

 .. هللا خلقة طٌر أجمل تسحر

 وتنمٌة ، الجدٌد الفقس فً المتوقع الدٌوك وعدد جدٌد فقس كل عن االببلغ الدٌك مملكة فً العٌون وظابؾ من

 سحب وضرورة. دجاجة عن ستسفر التً والبٌضة دٌك منها سٌخرج التً البٌضة بٌن التمٌٌز فً العٌون خبرة

 وتبتلً التفقٌس مرحلة ٌبلؽن ال حتى ، الخم صاحب ٌبٌعها أو لٌلتهمها الدجاجات تحت من الدٌكٌة البٌضات

 أمن وٌنهار ، وٌسوء أو النظام ٌنهار وقد الخم نظام الفوضى فتعم. .  الدٌكة فصٌلة من بمنافسٌن المملكة

 .. وفراخهن الدجاجات

 ولقامت مستقبل حزبا دجاجتٌن كل ولشكلت الفوضى لسادت العبقري التنظٌم هذا لوال انه القول عن وؼنً

 الدٌك قدرات وٌستنزؾ النظام سٌربك الذي األمر ، الدٌك معاشرة من أكبر بحصص تطالب التً المظاهرات

 البٌضً االنتاج مشارٌع وتعطلت ، الهدامة النقابات وألقٌمت..  الخم داخل االجتماعٌة الفوضى ولعمت.. 

 الدٌكة أحد ٌكون وقد ،..  الدٌك لسلطة مقاوما شعرا فٌها لٌنشر ثقافٌة مجلة دجاجً فرخ كل وألقام والفراخً

 على دسمة وجبة مجرد الدجاجات، حال مثل دٌكنا حال وتصبح ،..  الدم وٌسٌل العراك فٌقوم جنً الناشبٌن

 !! جدٌد فحل محله ٌحل ان بعد ، السابق أو ، المرحوم وٌصبح.. المطاعم أحد فً مابدة

 وظلت...  برٌبة بٌضات أخرجت..  الدٌكٌة البٌضات على االستدالل فً عدة أخطاء وقعت انه الحقٌقة وفً

 ٌجند ال حتى ، والصهٌونٌة االستعمار لعمبلء متٌقظا ، صاحٌا الدٌك بقً ذلك كل ومع..  تـآمرٌة بٌضات

 ونتؾ وصراعا قتاال الخم حٌاة وتصبح ، الشر وطرٌق المنكر على وٌحرضونهم الدٌكة الفراخ بعض عمبلبهم

 نفق الذي السابق الدٌك مع حدث كما ، أسود ٌوم ٌجًء أن ، الٌوم الدٌك مكانة بلؽت مهما بد وال ودما، رٌش

 زعٌم دٌك الخم فً ٌكون ان ٌمكن ال انه قناعة على الدٌك وكان. .  الٌوم األوحد الحاكم دٌكنا مع القتال فً

 .نافق او مرحوم السابق والزعٌم أوحد، زعٌم دٌك بل. سابق

 اآلن ولكن.. الدجاجات أجمل أحدى من ، الخم على التتوٌج فً ورٌثه الدٌك ٌختار الذي الٌوم سٌجًء ، حسنا

 بواسطة ومتنبه..  بواجباته ٌقصر وال..  وبمتعة كلل ببل ٌحرت..  الفحل بقوة هو فها.. ألوانه سابق شًء كل

 الدقٌق الوقت ٌعرؾ وحتى ، التحركات كل وٌعرؾ. جدٌد فقس من الفراخ تحت ٌجري ما كل على العٌون

 .. الخم أرض فوق حاجتها دجاجة كل فٌه تقضً ،الذي بالثوانً

  .السفن تشتهً كما تجري ال الرٌاح ان ؼٌر

 وفتوته ، العٌون ٌؤخذ رٌشه جمال جدٌدا دٌكا للخم وأدخل ، دجاجاته لٌعلؾ ، األٌام أحد فجر الخم صاحب أطل

 الزعٌم وكؤن..  أخبلق ودون حٌاء دون..  واثارته لمبلمسته وٌهرولن ٌتضاحكن الدجاجات جعل مما بارزة

 . أمس لٌلة شبقهن ٌرو لم األوحد

 صكوك لتقدٌم خاطره ٌكلؾ أن ودون.. الؽضب تثٌر التً النظرات ببعض الملك الدٌك ٌتؤمل وقؾ الفتً الدٌك

 ٌعود بالتنصٌب القرار وأن. ورٌثا او ملكا لٌنصب للخم ٌدخل لم انه الؽبً هذا ٌفهم ان المتوقع من كان. الطاعة



)  الثقافٌة هٌباتهم اختبلؾ على العٌون الدجاجات من المطلقة بؤكثرٌته المشكل البرلمانً الدجاج لمجلس

  .البلهبة الدٌك أمسٌات فً الحظوة أصحاب والدجاجات( .. الجاسوسٌة

 بٌنما..  والعرض والبٌت األرض لٌستملك دخل الذي ، الجدٌد الوافد هذا بمبلحقة دجاجة ٌكلؾ ان الدٌك قرر

 . ٌرزق حً الشؤن صاحب

 انه الزنا ابنة تظن فهل ، التفاصٌل من الكثٌر تشمل ال العٌن الدجاجة من تصله التً المعلومات ان حظ ال ولكنه

 الحركات كل ان تعرؾ واال ؟ الجدٌد الوافد تراقب التً الوحٌدة انها تظن وهل ؟..خمه فً ٌدور عما ؼافل

 ؟ الثقافً األرشٌؾ فً وتصنؾ المعلومات تقارن حٌث ، األقل على مصادر عدة من تصله

 األحكام فؤعلن.  المشهود بالجرم والخابنة الوافد على التجول،لٌقبض حظر ٌفرض ان قرر ، قمراء لٌلة وفً

 ألنه مواقعهن ٌلزمن بان الدجاجات الدٌك وأبلػ.  البرلمانً الدجاج مجلس فً مشاكل ببل أقرت التً العرفٌة

 . الدٌوك دٌك األوحد لزعٌمهن المطلق وحبهن..  ورفاهٌتهن الدجاجات أمن ضد تحاك كبرى مإامرة ان ٌعتقد

 متوترة الساعات ومضت..  الطوارئ نظام عنه ٌسفر قد ما بانتظار ، بوجل بٌضاتهن فوق الدجاجات خمدت

  " تفضحٌنا ال..  أصمتً"  بؤن ٌؤمر وصوت.. ٌتؤوه صوتا سمع وفجؤة. ثقٌلة

 بمراقبة كلفت التً العٌن الدجاجة كانت.  كشؾ ما لهول وٌا ، الصوت منها تسرب التً الزاوٌة على فؤطل

 . بالصمت بتكرار ٌطالبها وهو.. حٌاء ببل تحته تتؤوه الجدٌد الدٌك

 !!خٌانة انها: ؼاضبا الدٌك صاح

 .حقوقً أمارس انا:  بحٌاء وقال:  الفتً الدٌك جفل

 منً باذن اال خمنا فً حقوق ال -

 . أٌضا عابر انت..  كلنا مثلنا ولكنك -

 ! الحقٌر أٌها الملك انا..  الوقاحة هذه ما -

 .المؽرور المعتوه هذا رأس على بمنقاره لئلنقضاض متحفزا ، متفجر وؼضب بقوة صاح

 رهٌبة وقتل قمع وسابل ٌملك انه اذ ، الدٌكً نظامه من بؤسا أشد الخم صاحب ؼضب بؤن فكر اذ ترٌث ولكنه

 :وقال.  الدٌكً النهج اقرار فً تجاهلها ٌمكن ال

 .بعد ٌخلق لم أو مرحوم هو آخر ملك وكل..  واحد ملك بل..  ملكان ٌوجد ال خمنا فً -

 ...والبٌض الدجاج من االكثار.. القومً بواجبً ألقوم هنا الى أحضرونً سٌدي ٌا -

 ,,, علٌه القبض القوا عٌون ٌا.  محاكمتك وستجري عمٌل انت..  اخرس -

  : قال تفكٌر وبعد

 .شهوتها مقابل بها ثقتنا عن وتنازلت كرامتها باعت التً اٌضا وعلٌها -



 بالتراب ألما فتزعفلت ، جناحٌه تقٌٌد حاولت العٌون من دجاجة رأس على بمنقاره وانقض الفتً الدٌك انتفض

 الدخٌل الدٌك على ٌنقض الملك والدٌك واال بعضها او أخرى لحظة اال هً وما.نفقت حتى لحظات اال هً وما

 والى مرة ولٌفهم ، دمه نزٌؾ من وٌتؤوه بؤلم الؽبً لٌزعق رقبته جلد من وبعضا رقبته رٌش وٌنتؾ بمنقاره

 : التهدٌد بلهجة وقال.  هنا الملك هو من ، األبد

 !! انذارا هذا اعتبر..  المٌتة بالدجاجة الحقك لم بقصد -

 .راسها أعلى فً المنقار ضربة شاهد وقد.  المٌتة بالدجاجة الخم صاحب تفاجؤ التالً الٌوم فجر فً

 آثار وشاهد.. بؽضب الدٌكٌن تؤمل.  وٌلتهمها الحادة بؤنٌابه ٌقطعها سارع الذي الحراسة لكلب الدجاجة قذؾ

 كانت ربما الضحٌة ان و..  الخم انتاجٌة ازدٌاد لصالح ٌكون لن العقاب ان أٌقن ولكنه.  بٌنهما المعركة

 أفضل دٌكٌن ان..  كله الشهر خبلل النتابج علٌه ستكون ما المهم..  الخم داخل الدٌكً العمل لتنظٌم ضرورٌة

 ، البٌضات بعدد ٌعلم ال لمن ٌقاس وهذا... أحدهما ٌنفق او األمر هذا الؽبٌان وسٌفهم..  واحد دٌك من للخم

 بٌضة"  تسمى..  نادرة واحدة بٌضة لها الدٌكة بعض ان األساطٌر تقول ولكن..  البٌض من معفً الدٌك طبعا

 !!أمانٌه بؤحلى ٌجدها من ربنا ٌرزق ،"  الدٌك

 ؟ النادرة البٌضة أصحاب من دٌكنا هل ترى

 !! بٌاضا دٌكنا ٌصٌر قد المتوقع العجز لسد ربما او

 

 

 

 !! فقط فجرا للصٌاح الدٌوك ٌخلق لم:  الرابعة القصة

 

 

 عموم على طرح. الطاربة والخواص القٌمة ذات الخواص بٌن التمٌٌز على بقدرته الدٌك ادعى ما كثٌرا

 لم الدٌك نا ٌقال والحق.الموضوع نفس عن أرسطو األؼرٌقً الفٌلسوؾ طرحه لما قرٌبا تفسٌرا الدجاجات

 . قادم زمن فً فٌلسوفا ٌصٌر قد ما دٌكا ان ٌفكر لم وأرسطو ، بؤرسطو ٌسمع

 بعض ان صحٌح. والفراخ للبٌض المصدرة(  خم جمع)  الخممة جمٌع فً الدجاجات حدٌث أصبح الدٌك ذكاء

 ما وراء ٌكون ان من بذهول أصبن اخرٌات دجاجات ان ؼٌر. بالهذٌان واتهمنه الدٌك بعقل استهترن الدجاجات

 البٌض انتاجٌة رفع فً الكبٌرة مجهوداتهن بعد هباء فٌذهبن.. الخممة نظام ٌؽٌر قد جدٌدا علما ، ذكاء انه ٌبدو

  . بٌضات أربع او ثبلث وأحٌانا بل ، ٌومٌا واحدة بٌضة من أكثر الى

  .بسٌطة دجاجٌة ،وبلؽة الجدٌدة فكرته وفحوى ، الفلسفٌة رإاه ملل ببل ٌشرح الدٌك كان



 الخواص ان: وٌقول ، المنمق حدٌثه ٌبدأ أن قبل ، خمه دجاجات بٌن نظراته وٌجٌل ، مرتفع مكان فً ٌقؾ كان

 : وٌسال. بدونها علٌه هو بما الشًء ٌوجد ان ٌمكن ال التً هً القٌمة

 ؟.. مفهوم -

 : الجهل من مهموما الشعب وٌرد

  !! مفهوم -

 والسٌاسٌة الجنابٌة بالتحقٌقات ٌتورطن ال حتى احتٌاطً موقؾ ولكنه. بالتؤكٌد ٌفهم لم الدجاجً والشعب

  :وٌواصل.  الوطن ألعداء بالعمالة وٌتهمن

 .الشًء هو ما ولٌس الشًء ٌكون كٌؾ تقرر التً فهً الطاربة الخواص اما -

 حول دابرا الخٌبلء وٌمشً ، شفة ببنت ٌنبس ان دون المتزاٌد اللؽط من منذرا دجاجاته بعٌنً بحدة وٌنظر

  : وٌسؤل القاسٌة نظراته مسلطا ٌقؾ الكامل الصمت ٌسود وعندما.  الزاهٌة بؤلوانه الممٌز رٌشه عارضا.. نفسه

 ؟ واضح الشرح -

 ... واضح واضح -

 الطاعة ان واحدة للحظة ٌنسٌن ال ولكنهن. واحدا حرفا الدٌك كبلم من دارٌات ؼٌر بببؽاوٌة الدجاجات همهمت

 .علٌهن ٌولى لمن واجبة

 الحٌرة أصابته ، شموخه امام الدجاجات وذهول مقاقاته متؤمبل الدٌك ٌراه أن دون وقؾ الذي الخم صاحب حتى

.  حٌاته فً ٌشهد لم الدٌك هذا مثل ولكن ، الدٌوك مبات علٌه عبرت قد وهو..  الؽرٌبة دٌكه تصرفات فً

 فاخرة وجبة لحمه لصار واال بها، كلؾ التً بالواجبات ٌقصر وال شدٌد بانضباط الخم ٌدٌر انه ٌقال والحق

 .للكبلب طعاما عظامة ولصارت

 ام جارته دٌك ولكن. دماؼه على الجدٌد الموضوع ضؽط بسبب واجباته فً قصر األخٌر الشهر فً انه صحٌح

 القضٌة خدمة فً الوطنً بدورة مشٌدا تقدٌر شهادة لذلك تبعا ومنحه ، خمه فً العجز بعض سد ٌوسؾ

 هو ٌمنح ان وتوقع ، الفكرة هذه راقته وقد..  فخرٌة دكتوراة شهادة ٌمنحه ان األمة لمجلس وأوعز بل.. العادلة

 شرؾ بروفسور الدٌك فصار. فعبل كان ما وهذا.  الجٌران اإلبك دٌك خم مجلس من بروفسور لقب بالمقابل

 !! دجاجاته على وسطوته عزه وأدام..  هللا أدامه وشاعر، وملك

 احدا ان لدرجة ، دٌكهن أقوال ٌكررن أن الدجاجات قررت لدٌكهن وارضاء ، الدٌك عن بالخفاء مشاورات بعد

 كسابر علٌه طبعن استسبلم هو أم ؟ األمر لولً مراضاة عن أم ، واستٌعاب فهم عن التكرار كان هل ٌعرؾ ال

 العظٌم الدٌك بفكر ، مناسبة وببل بمناسبة ، الدجاجات أشدن ، البارز الخضوع ذلك جانب والى! ؟ العرب اناث

 فً نشرها جرى ، الدٌك فلسفة عن وطوٌله معمقة دراسات بكتابة الثرثارات الدجاجات بعض وقامت بل. 

 لدرجة ، األوروربً الدجاج بٌن الفكرٌة العلوم فً ثورة محدثة ، اوروربا أقنان الى بعضها ووصل..  الخممة

  ... الخنازٌر انفلونزا ربما أو.المشهور البقر بجنون أصٌب الدجاج ان البٌطرة اطباء بعض ظن



 مكانه فً منتصبا الدٌك وظل ، البٌض بعض لٌجمع ودخل خمه بدٌك محتارا تحرك الخم صاحب ان الواقع فً

 السكٌن ٌجري ان الخم صاحب وفكر..  القتال وسابل من فارغ الخم ان مع..  المقاتلة جحافله ٌستعرض وكؤنه

 االرتباط مدى عن كان األساسً السإال ولكن.. فلسفته مع حاله تصٌر كٌؾ لٌرى.. الثرثار هذا رقبة على

 ٌنقذ ان بدل وبذلك. ٌربح مما أكثر فٌخسر ، لهن نكسة ٌسبب ان وخوفه ؟ والدٌك الدجاجات بٌن العاطفً

 ، فصحتها من عامٌتها ٌعرؾ وال ، الصحٌح وامبلبها لؽته بمفردات جاهل وشاعر فلسفة مدعً من دجاجاته

  .. الخم الى والتسٌب الفوضى ٌدخل وطوٌل شدٌد لحزن ٌعرضهن

 أصحابها لها انما ، لهم لٌست والشعر الفلسفة ان ، المستقبل فً الخم لهذا الوارثٌن الدٌوك ٌعلم ان قراره وكان

 ، الفجر تطلع ال الصداحة أصواتهم وأن.  الحمراء التٌجان رإوسهم علت لو حتى الدٌوك من ولٌس البشر من

 قال"  لبطرس والدرس للحرث ربكم خلقكم فقد انتم اما. "  عقل ببل فٌصدحون ؼرٌزتهم ٌحرك الفجر بل

 .لنفسه

 ٌجعله ، ٌنساه ال درسا الفٌلسوؾ هذا لٌلقن ، الحكٌم سلٌمان مثل الطٌور لؽة ٌفهم لو الخم صاحب وتمنى

 . الملون برٌشها البارزة فصعته عارضا.. خٌبلء فً متمخترا منصته فوق وقؾ كلما رقبته ٌتحسس

 ، أكثر شاعرٌا اسما سموها لو وحتى ، الخممة وؼٌر الخممة فً أشكالهم كل على والزعماء العمل ما ولكن

 واستجابة دجاجً عقل من أكثر جماهٌرهم من ٌنتظرون وال ؟ الزاهٌة وألوانه رٌشهم اال ٌرون ال..  مثبل أقنان

 وجعل ، شعره ونشر وسطوته وراحته أمنه أجل من الكبٌر والمناضل النعمة صاحب الناهً لآلمر تردد ببل

 . الفطور على الزٌتون بزٌت مقلٌة بٌض وجبة ٌعشق من كل لسان على ، علٌه بالرضا ٌتردد اسمه

 : الخم صاحب وتسابل

 أسعار ارتفاع رؼم اذ.. لهم مإمنه الراحة وسابل كل ؟ فقط فجرا للصٌاح هل..  ؟ الدٌوك هللا ٌخلق لماذا -

.  ونوعا كما تنخفض لم الوجبات ان ،اال واألقصى األوسط الشرق وبورصات نٌوٌورك بورصة فً العلؾ

 فجرا المزعج صوته واطبلق الدجاجات على القفز اال ٌعمله شًء ال ، العروس ام مثل دابما مشؽول هو فلماذا

 ؟ النوم ساعات أحسن فً ،

 ٌشؽلكم ما هذا.. البشر أٌها أتفهكم ما آه: "  لنفسه وٌقول..  البٌضات ٌجمع وهو الخم صاحب ٌتؤمل الدٌك كان

 ٌرفعن الدجاجات لجعل الحدٌثة التكنلوجٌة الوسابل هً وما..  ؼدا وكم الٌوم سنجمع بٌضة كم..  نهاركم كل

 ٌجري ربما:" وفكر."  للبٌض متحركا صؽٌرا مصنعا الدجاجة صارت بحٌث ، الٌومٌة بٌضاتهن عدد

 درجاتها وال فلسفتها وال ، شعرها الدٌوك ٌنفع لن عندها ، الفقس عملٌة فً الدٌوك دور عن قرٌبا االستؽناء

  ". الدجاجٌة األمم خممة من وحكمتهم لمكانتهم تقدٌرا المقدمة العلمٌة

 . بالخوؾ أشعرته األفكار هذه

 مرهق فهذا ، دماؼكم وتستعملوا ، لكم نموذجا وتتخذونً البشر، أٌها تفكروا أن اما: "  أٌضا لنفسه الدٌك وقال

 ترى.. ؟ البشر ٌبٌض هل ولكن..  طلقاء ونحن الخم فً هم. األدوار لتتؽٌر الهً ٌا الوقت حان ربما. للعقل

 ". وأتذوقه بٌضهم شكل اشاهد ان أتمنى كم ؟ بٌضهم ٌؤكل ومن بٌضنا؟ مثل بٌضهم ؟ بٌوتهم فً ٌبٌضون ماذا



 اتصاالت جرت أثره على..  داشرة ذباب من عبلء أبو خم على وقع آثم أعتداء ان وصلهم األٌام أحد فجر فً

 الى ٌقد لم التشاور ان رؼم.. طارئ قمة مإتمر عقد على األكثرٌة رأي قر وقد ، للتشاور الدٌوك بٌن عاجلة

  .الدٌوك بٌن واضح موقؾ

 من شرؾ بروفسور لقب على والحابز ، الفٌلسوؾ ، دٌكنا خم فً األشقاء الدٌوك الستقبال االستعدادات وجرت

  . الجٌران خم

 لوقوع منعا ، القمة لحضور الوافدٌن الؽرباء الدٌوك أمام ٌظهرن ال بؤن تحذٌرٌة بلهجة دجاجته على نبه

 .للذباب نفوقها وٌنسب ، راسها وٌنقر رٌشها سٌنتؾ بتحذٌره تتهاون التً وان. المحظور

 لعل.. وٌمٌنا شماال البصبصة عن تتوقؾ لم عٌونهم ان اال الحدث أهمٌة ورؼم..  الوضع لتدارس األشقاء تجمع

 دٌك جعل الذي األمر ، علٌه اعتادوا عما مختلؾ طعم لها ربما ، الفٌلسوؾ خم من حورٌة لهم تظهر وعسى

 .. والؽرب الشرق عمت شهرته ، الدجاج دنٌا فً وفٌلسوفا شاعرا الخم هذا

..  النافق الدٌك على الشدٌد واألسى التضامن واعبلن العدوان الدانة الجمٌع داعٌا المإتمر الفٌلسوؾ الدٌك افتتح

.  المشترك الدفاع اتفاق بنود ألبسط تنفٌذا وذلك..  الوحشً الهجوم بسبب النافقات الدجاجات على والترحم

 ٌشرح بدأ تعلٌق أي ٌسمع ان وقبل ، الماساوي الظرؾ هذا فً تماما ٌدةجد فلسفٌة لرإٌة توصل انه واعلمهم

 وقال.. . تنبٌهاته حسب وجوههن أخفٌن اللواتً ، دجاجاته مإخرات وراء األشقاء عٌون زٌؽان رؼم فلسفته

  : لحدٌثه نصتوا اذا أعلم وهللا ، شارحا

 الصوتٌة والقدرات الفكر صاحب.  أمامكم الذي الدٌك نفسً انا تجعلنً التً هً القٌمة ذات الخواص -

 سؤظل ، الواقع ٌتؽٌر لن ، الجمٌل الزاهً رٌشً نزعتم لو. نفسً أنا أكون لن عقلً بدون ، اخوانً. والشعرٌة

 على الذباب اعتداء هنا من. والحالة بالشكل تتعلق فهً القٌمة ذات ؼٌر الخواص أما.  منزوع برٌش نفسً انا

 هو تؽٌر ما.. سلٌما مضموننا ظل.  كلها الحارة فً والدٌوك الدجاج مضمون ٌؽٌر لم األشقاء الجٌران خم

 ال هللا ، دجاجة 07 الذباب قتل. الدجاجٌة جماهٌرنا مع المشتركة جهودنا بزٌادة نتجاوزه وهذا والكم الشكل

 وفً ، الخم نفس فً الذباب من الناجٌات الدجاجات فقست..  والجوهري المهم وهذا ، ولكن ، عافٌة ٌعطٌهم

..  جمٌعا قلوبنا ٌفرح جمٌبل فرخا 087 عن أسفرت بٌضة 087 من أكثر ، الؽاشم االجرامً االعتداء لٌلة نفس

  .ازدادت بل.  تسقط ولم تتؽٌر لم األساسٌة القٌمة ألن الذباب، على انتصرنا بل.  ننهزم لم نحن لذا

 .الجريء القومً الموقؾ لهذا تؤٌٌدا عاصؾ كوكوكوكو وقام

 شماال تبصبص تعد لم عٌونهم ان لدرجة..  الدٌوك جمٌع أرضت الطاربة القمة فً المستحدثة الفلسفة هذه

 الموقؾ تبلبم التً التعابٌر واٌجاد الطارئ الموقؾ عن للتعبٌر الدقٌقة الكلمات الفٌلسوؾ الدٌك وجد فقد. وٌمٌنا

 !! نظره وقصر جهالته فضح من خوفا صمت ٌفهم لم ومن.  المسإول

  .. الخم من تهدم ما بناء باعادة الدٌوك األخوة سٌبدأ الذباب هزٌمة تعمٌق فً مساهمة انها الدٌوك واعلنت

 : الفضابٌات الحدى مراسلة انها وٌبدو ، والجرأة الوقاحة علٌها تبدو دجاجة وتسابلت

 ؟ المستقبل خطط هً ما..  أخرى مرة الخم هوجم واذا -



 .األشقاء عن نتخلى لن اننا الذباب تفهم حتى مرات البناء سنعٌد -

 ال الدٌوك معشر وانتم ، عظامها مثل تكسر ال وعظامكم الدجاجات رٌش مثل ٌمعط ال رٌشكم ولكن -

 أرضٌة؟ التحت مبلجبكم فً خطر ألي تتعرضون

 مإتمر رأٌك حسب سٌعقد من للخطر تعرضنا واذا ؟ تضحٌة بدون ٌتحقق االنتصار ان سٌدتً ٌا تظنٌن وهل -

 ؟ القادم القمة

 الحٌاة؟ هذه فً لوحدها الدجاجات نصٌب هً التضحٌة وهل -

  .. للذباب عمالة هذه.. كفر هذا..  ؟ بالشهادة ٌستهتر من هناك.. أكبر هللا -

  : جنسها بنات تؤٌٌد من متشجعة أصرت المراسلة الدجاجة ولكن. واحدة صرخة الدٌوك صرخت

 األقوٌاء األمر أولً الستم الذباب؟ تعاركون الدٌوك أعزابً ٌا ونترككم الدجاجات تختبا ان رأٌكم ما -

 ؟ والقاتلة الجارحة المناقٌر ذوي والشرسٌن

 .. قومٌة خٌانة..  وقاحة -

 المراسلة جرأة متؤمبل وقؾ.  الدٌوك ؼضب هدأ حتى انتظر الفٌلسوؾ الدٌك ولكن.  الدٌوك المإتمرون صرخ

 : وقال ، ومثٌرة جرأتها فً مؽرٌة هً كم ، حالها ستصٌر كٌؾ علٌها نط لو ترى ، ومفكرا الجمٌلة

 تجدٌد ٌتطلبة ما كل وسنمنحهن بالجنة لهن وعدا وسنصدر..  الدجاجات على تبكً قلوبنا..  األنٌقة سٌدتً -

 الدٌك العظٌم لؤلخ بدٌل اٌجاد حتى بالتناوب بالمهمة سنقوم..  آخر لدٌك خمهم احتاج واذا..  الفراخ عدد وزٌادة

 اال.  بهم نتشبه ال نحن لذا.  الفاسدة الؽرب أقنان فً تجدوها لن التضحٌة هذه مثل ؟.. التوتر هذا فلماذا.  النافق

 آخرتك وضمان الموقؾ هذا لنشر أدعوك انً ؟ الصالحٌن معشر اال ٌدخلها ال جنان للشهداء ان سٌدتً تعلمٌن

 . . جنسك أبناء مع اٌضا انت

 انهن ٌقلن الدجاجات ولكن.. انتصارات الدجاجات موت ان اال نفهم ولم الصبح من تتحدث انت سٌدي ٌا -

 ؟ مستحٌل هذا فهل ، جدٌد من وقهرهن خمهن ؼزو ٌتكرر ال ان وضمانة أجنحتهن تحت صٌصانهن ٌردن

 : وصرخ كمٌل ام دٌك فؽضب

 .. القادمة بانتصاراتنا استهتار هذا..  الشجعان للنافقٌن اهانة هذه..  التارٌخً بالنصر استهتار هذا -

 اسحبوا..  ملعونة ٌا اوروبً لخم اذهبً..  الخممة من طردك ٌجب.. ٌاالنتصار تستهتري ال...  كوكوكوكو -

 .. العدو لصالح تعمل لنها..  المؽرورة هذه ترخٌصها

 .االستفزازٌة الصحفٌة جةالدجا ألسبلة واستنكارا. كمٌل ام لدٌك تشجٌعا األصوات علت

 ، الذببً العدوان وشجب استنكار.. التؤخٌر ٌقبل ال قرار رأسها وعلى. . حاسمة بقرارات القمة مإتمر وانتهى

 الجدٌد الجٌل من ٌكن ان وٌستحسن..  الخممة دٌوك ضٌافة فً المنتصر الخم دجاجات الستقبال واالستعداد



 فً ونهارهم ٌومهم طاقات األشقاء الدٌوك وٌكرس الخم دجاج ٌستفٌد وبذلك ، الدجاجً االنتاج جودة لضمان

 . النافقٌن واألجداد اآلباء شقه الذي البطولً الدرب على ٌسٌر جدٌد جٌل انشاء

 !! الدٌكً والتآخً الدجاجً، التضامن من الجدٌدة المرحلة عن ٌعبر قومً نشٌد بصٌاؼة الدٌك وكلؾ

 

 

 

 ٌصٌح ٌعد لم الفصٌح الدٌك:  الخامسة القصة

 

 ، بمسإولٌته االلتزام بثقل ٌشعر ، الشعر ولنظم وللفلسفة الخطابٌة للفصاحة مرادفا   اسمه صار الذي الدٌك بدأ

 الدقابق وتجمدت الساعات فتوقفت قرصها، واحمرار الشمس سطوع رؼم ، القاهر للنوم خضع ما وكثٌرا  

 .الجدٌد للفجر استقباال صوته ٌَْصَدح لم الدٌك ألن" مفركشا  " ٌوما   ٌكون بؤن للبشر، مصٌبة تقع وكادت

 وحتى القرٌبة، الحارة من الدٌوك الرفاق همم حرك البلدي، الدجاج مجلس رباسة فً المجٌد الدٌك تارٌخ ولكن

 أفرادا ٌتقاطرون فبدأوا ، الخطابٌة وفصاحته أخباره وصلتهم إنما شخصٌا ، الدٌك ٌعرفوا لم بعٌدة، حارات من

 أوالد وٌجوع البٌض إنتاج فٌنقص المكروه، ٌحدث ال حتى الخم داخل مسإولٌاته ولتخفٌؾ أزره لَِشد   وجماعات

 الذبح خطر الفصٌح، الدٌك ٌواجه وقد. المشكلة تحل لن المتحدة، األمم تدخلت لو حتى ، وعندها الخم، صاحب

 رباسة فً محله ٌحل من إٌجاد فً المشكلة كانت. الخم على عالة وصار عجزه انفضح إذا الشرع، بحس

 تحت نشٌط، دٌك بالمهمة وٌقوم ، وأثقالها المسإولٌة التزامات من الدٌك ٌرتاح بحٌث ألدجاجً، البلدي المجلس

 المنقذٌن مثل الشدة، ساعات إال ٌظهر وال.  والنوم الصحو بٌن متمددا   ٌبقى الذي الفصٌح، الدٌك وإشراؾ اسم

 .البشري التارٌخ فً العظام

 الذٌن الدٌوك، بالزوار مرحبا ساعتها بنت قصٌدة فؤلقى الفصٌح، الدٌك مكانة وعززت ساعدت، الدٌوك زٌارة

 أجلت والمشاكسات الخبلفات حتى ، الشدة وقت لبعضها الدٌوك أن وأثبتوا الصعبة، محنته فً لمناصرته هبوا

 أمام وطنٌة دبكة فً الدٌوك وتكاتؾ ، والتصرٌحات الخطب وألقٌت ، والشخصٌة القومٌة المصلحة أجل من

 السعادة إظهار عن المتخلفٌن وعقاب المراقبٌن عٌون من خوفا ، أمرها على مؽلوبة تصفق التً الجماهٌر

 !! النظام واستتب الوضع استقر وهكذا..  الكرٌمة هباته على الخالق والرب للدٌوك والشكر والرضاء

 بزٌت المقلً البٌض فصحن انبساط، آخر على الخم وصاحب...ٌتزاٌد والبٌض ٌقصر، وال ٌعمل الشاب الدٌك

 ال أمهن، مثل افتل فعقلهن بناته، أما. الصبٌان أبنابه ولدى لدٌه المفضلة الوجبة هو..ٌوم كل صباح الزٌتون

 .الزٌتون بزٌت المكدرة واللبنة الزعتر صحن عن ٌتنازلن

 لو وحتى ، دابخا أو مرهقا ممددا ونهاره لٌله الفصٌح الدٌك قضاء ٌإثر ولم الخم، إدارة فً خلل ٌحدث لم

 بالمهمة وٌقوم ، التفاصٌل لكل متنبه الشاب فالدٌك جدٌد، ٌوم فجر ظهور بإعبلن ، االسمٌة مهمته عن تكاسل



 لٌس الصوت أن الجٌران، دٌوك من أو الجٌران من احد ٌمٌز ال حتى وحركاته، الفصٌح الدٌك صوت مقلدا  

 . طوٌل عمر بعد الخم لمسإولٌات الموعود الوارث البدٌل الدٌك صوت بل الفصٌح الدٌك صوت

 وبدأ. مشٌتها فً وتؽنجها الزاهٌة، بؤلوانها الجدٌدة الفراخ ٌرى وهو خاصة ٌتنشط، الفصٌح الدٌك جعلت الراحة

 حدٌث صارت التً الشعرٌة وإبداعاته شبابه أٌام من ٌتذكرها قصٌدة مطلع فانشد. بالملل ٌشعر الفصٌح دٌكنا

 :والؽرب الشرق فً الخممة

 جانبه واسود اللٌل هذا تطاول -

 .أالعبه خلٌل ال أن وارقنً

 أعلن. المتؽنجات الدجاجات على السطو فً ولو الؽابر مجده باستعادة ٌبدأ ألن الفصٌح الدٌك فً الحماسة َدب ت

 وحقوقه تتهدد مكانته أن شعر الذي الشاب، الورٌث الدٌك مع الخبلؾ ٌقع أن وكاد. البلدي الخم اجتماع فً ذلك

 التطبٌقً، العملً بمفهومها الصدارة إلى العودة فً الرؼبة من اصؽر المسؤلة أن أعلن الفصٌح ولكن تنتقص

 تراثٌة أقواال واستذكر بدونها، تستمر أن للحٌاة ٌمكن ال التً الملذات بعض ٌطلبه ما وكل. العمل هذا عاؾ فهو

 !!"الجهاد مثل النكاح إن" تقول

 بالظهور، الشمس آمرا   صوته، أطلق الشاب الدٌك ان لدرجة الفجر، ساعات حتى واستمر.. حادا   النقاش كان

. مكانته على بها ٌطمبنه الشاب الدٌك إلى دفعها بطاقة وكتب حوله، الفصٌح الدٌك نظر وهنا. علٌها خوؾ فبل

 :ٌقول شعر بٌت فٌها جاء

 لنا ُخلِقنَ  رٌاحٌن اإلناث إن -

 .الرٌاحٌن شم ٌشتهى وكلنا

  : تقول جملة الشعر بٌت واتبع

 !العمر؟ آخر فً نزوة من القلق لهذا الداعً فما -

 :الشاب الدٌك فقال

 .عندي حلها هذه -

 .التوتر وذاب األسارٌر، فانفرجت

 تقع ال وكً بالعٌن، تصاب ال كً رٌشها، لجمال الخم فً علٌها ٌتسترون دجاجة الفصٌح الدٌك على عرضوا

 رسمها موهوبا   رساما   وكؤن. األلوان متناسقة ٌافعة، كانت. للحمها شهوة علٌها الشره الخم صاحب سكٌن

ته بان وشعر. علٌه عرضوا بما الفصٌح الدٌك فسر. الشهوة تثٌر ؼنج، مشٌة تمشً... السحرٌة برٌشته  فتو 

 .إلٌه تعود

 :فصٌحة دجاجة وهمست

 !!رشوة إنها -



 .مجهول مرض من الفصٌحة الدجاجة ونفقت. األلسن لجم الخوؾ ولكن

 .خمره بدون أسكرته التً الفتٌه، دجاجته مع السن، فً طعن الذي الفصٌح، الدٌك اختلى

 بدأت حتى األول، الشهر خبلل ررتتك الحالة هذه. شخٌره فً فؽط التعب، أرهقه حتى بطوله اللٌل حاول

 . مبلزمته من وتنفر همها تشكو الدجاجة

 .التجربة ذوي الخممة لزعماء إال حضوره ٌمنع سري، استشاري مجلس عقد فورا   الفصٌح الدٌك طلب

 :قال ثم مترددا ، الدٌك وقؾ. الفصٌح للدٌك الطارئ الطلب على بناء المجلس انعقد

 فتٌة دجاجة من تزوجت تعلمون كما. جمٌعا   ضدنا ٌسجل احدنا فٌه ٌفشل وما إخوة، الهم فً نحن أعزابً، -

. معها حٌاتً على ٌثقل األمر وهذا شكواها، فتكاثرت اللذة، قمة إلى بإٌصالها انجح لم ولكنً بها نفسً ساحرة،

 !الدٌوك؟ إخوانً ٌا العمل فما...  ضمٌري على ٌثقل أن وأخاؾ

 : الجلسة ربٌس قال سرٌعة، مشاورة بعد

 كما تماما شابا ، دٌكا   تجند أن المكروه، ٌحدث ال وحتى السن، فً طعنت انك وبما العزٌز، األخ أٌها علٌك -

 وٌلطؾ الهواء لٌتحرك جناحٌه، وٌحرك لدجاجتك، احتضانك إثناء فوقكما ٌقؾ..  الخم لرباسة واحدا جندت

 ."تتمناه ما ٌحصل وعندها. االحتضان

 بان ووعده مهمته، له وفسر. الجناحٌن رٌش الكثٌؾ الشباب، الدٌوك احد واختار الخم، إلى عاد. كان ما وهذا

 !! اثنٌن إلى بالزعامة الموعودٌن عدد ارتفع وبذلك. له الوارثٌن من مستقببل   ٌجعله

 الفصٌح الدٌك فوق جناحٌه ٌحرك وهو التالً الٌوم صباح حتى المساء من ووقؾ المجند، الدٌك تحمس

 !!األسود نصٌبها وتبكً الفصٌح الدٌك بثقل تنَوء التً والدجاجة

 ...تتؽٌر لم الحالة ولكن

 .النضرة دجاجته مع حبل طالبا   االستشاري، المجلس إلى العاثر حظه وباكٌا همه شاكٌا الفصٌح الدٌك عاد

 :له قالوا انتهت وعندما المشاورة، طالت

 وأنت. النضرة دجاجتك مع ٌنام جندته الذي الشاب الدٌك. األدوار تؽٌٌر ٌجب اآلن. حل مشكلة لكل تجزع ال -

 !ٌحدث؟ ما ولنرى بجناحٌك، ملوحا   رأسٌهما فوق تقؾ

 الدجاجة اخذ الشاب الدٌك. االستشاري المجلس وصٌة الفصٌح الدٌك نفذ ، أمره على ومؽلوبا ، بصعوبة

 ٌصدق، أن رافضا   بعٌنٌه وٌحملق بجناحٌه ٌلوح رأسٌهما فوق وقؾ الفصٌح والدٌك أحضانه، بٌن النضرة

 .االستشاري المجلس بقرار ملتزم ولكنه

  .كله الخم سمعها حتى فرحة وتقرقر بلذة، تتؤوه النضرة الدجاجة كانت

 . لنفسه الفصٌح الدٌك قال.  للفضٌحة ٌا -



 مهمته من الشاب الدٌك انتهى وعندما. تعبا   هابجا   متوترا   ٌلوح كان بجناحٌه، التلوٌح الفصٌح الدٌك واصل

 السابعة، السماء فً محملقة   حركة ببل استكانت النضرة والدجاجة ، اللذة من دابخا ٌساره على واستلقى الرسمٌة

 :به وصرخ الشاب للدٌك شذرا   الفصٌح الدٌك نظر

 .هكذا مثلً تلوح أن ٌجب كان صحٌح، بشكل بجناحٌك تلوح لم أنت القحبة، ابن ٌا -

 .الخم فً الصمت ٌفجر الدجاجات بضحك وإذا...بجناحٌه ٌلوح الفصٌح الدٌك وانطلق

 

 

 

 السٌاسة عالم فً الدٌك:  السادسة القصة

 

 ، الذهن متٌقظة انها اثنان علٌه ٌختلؾ ال الذي المبلحظ ، الدٌوك أفكار مسار فهم الصعب من انه صحٌح

 تدٌر انها بالصدفة لٌس لذا ، الحاد بمنقارها نفسها عن للدفاع دابما وجاهزة ، الرإٌة حادة ، البدٌهة سرٌعة

 تؤثر العظٌم أفبلطون ان ٌروج البعض ان لدرجة.  آدم لبنً حكومً جهاز أي من أفضل(  خم جمع)  خممها

 الدٌوك هم ، حكام بٌن والطبقً االجتماعً وتقسٌمها جمهورٌتة عن العبقرٌة فكرته لصٌاؼة الدجاج بممكلة

 لتؤسٌس نظام كؤفضل..  الدجاجات عنصر من والشؽٌلة ، الناشبة الدٌوك من ، والحراس ، المتسلطون

 النواب فٌها ٌتبادل ، وبرلمانات ونقابات سٌاسٌة وأحزاب وانقبلبات وثورات وتمردات قبلقل ببل جمهورٌة

 من بصلة ٌمت ما وكل ، اللسان بدل...  المناقٌر أو ، باألٌدي الحوار المخلوقات أصناؾ جمٌع من الدٌوك

  .طرٌقها بداٌة فً مضمون فسادها دولة مإسسات

 

 دجاجات على وسطوته وذكابه تمٌزه بسبب مثٌرة وحكاٌات قصص حوله صٌؽت دٌك عاش ، الخممة أحد فً

  . بلده محٌط فً الخممة سابر دٌوك على وتعالٌه ، خمه

 صوتٌة ظاهرة مجرد ٌكن لم ولكنه ، الخمٌة مهامه تولى منذ ، األصوات بٌن والممٌز فجرا األقوى صوته كان

 دجاج بٌن عبلقة مجرد من قٌمة أكثر الخممة داخل ٌجري ما بؤن ثاقبة رإٌة الى تفكٌر بعد الدٌك توصل وقد ،

 تسٌٌس فن هو الموضوع انما. والدٌوك الدجاج بٌن البٌولوجٌة بالممٌزات ٌنحصر ال والموضوع.  ودٌوك

 ونقرا معطا مناقٌرها الدجاجات فٌها أعملت ، دجاجٌة ثورات عن أحداثا ٌنقل والتارٌخ. دٌوكها من الدجاجات

 تسٌس كٌؾ أي..  الدجاج مع الممكن وفن..  السٌاسة فن فً ٌنحصر الموضوع لذا. نفقت حتى بدٌوكها

 بحٌاة واهتمامها عدلها بسبب لٌست ، الناجحة الحكومة ان حٌث.. البشر عالم فً ٌجري كما تماما ؟ دجاجاتك

 ... الوٌبلت وأذاقتهم..  انفاسهم علٌهم عدت لو وحتى ، للناس تسٌٌسها بحسن انما ، الناس



 وكان.  البلد دٌوك من ؼٌره عن ٌمٌزه مما..  قدٌم بشاعر تٌمنا" الجن دٌك" لقب علٌه أطلق دٌكنا ذكاء لشدة

 على باألصل وقفا لٌس(  وسٌاسة تسٌٌس)  التعبٌر هذا وأن ، سٌاسة أٌضا الخاصة التسمٌة ان ٌصر الجن دٌك

)  والمسٌس ، السٌاسة أصل من والتسٌٌس...  والخٌل الحمٌر تسٌٌس من أصبل نشؤ تعبٌر ألنه ، البشر ابناء

 من البشر تسٌٌس فصار.  الخضوع من حاله على ظل(  الٌاء بفتح)  والمسٌس. سٌاسٌا صار(  الٌاء بكسر

 أفبلطون ذلك أقر كما ، والربط الحل بٌدهم الذٌن األمر ألولً لٌخضعوا ، الحدٌثة المجتمعات فً الضرورات

 هو ، السٌاسٌٌن صفات من هً التً"  والربط الحل"  تعابٌر أن الى اشارة من بد ال وهنا.  أٌضا جمهورٌته فً

 ٌسٌسونها أصحابها كان.  والجمال والبقر والبؽال والحمٌر الخٌول عالم ، الدواب عالم من جاء تعبٌر

 لٌس وربطها حلها قرار ، المؽٌب وحتى الفجر من قٌودها ضد ولبطت خبطت ولو ، وربطها بحلها وٌتحكمون

 تحت ، ذوقه على وٌربط وٌحل.. الناس ٌسوس سٌاسٌا الحدٌث عصرنا فً صار الذي مسٌسها بٌد انما ، بٌدها

 . " سٌاسة"  السحرٌة الكلمة ؼطاء

 ضرورٌة حاجة هً السٌاسة ان ، المتعددة قمتهم مإتمرات فً ، الدٌوك ذهن عن ؼاب كٌؾ..  هللا سبحان

 لمختلؾ التابعٌن الخممة أصحاب من تدخل بدون..  أٌمانهم ملك الدٌوك جمهورٌات فً والربط الحل لٌبقى

 الحزب فً والربط الحل أصحاب ٌفضل ولماذا ، الموابد على ألذ دجاجته من حول دابما والمختلفٌن ، األحزاب

 لهم ٌفرد الذي دجاجات قٌمة من ٌرفعون انهم الحقٌقة ولكن. جاره دجاجات عن دجاجاته من فاخرة وجبة

 وهذا. دجاجاته للحوم الصدر ٌثلج تقٌٌم على بدوره على منهم كل ٌحصل الخممة أصحاب كل ان أي ، المابدة

 من هو الدجاج وجبات حول الخبلؾ هذا ان البعض وٌقول.  الخممة أصحاب بٌن وخبلؾ نقاش جبهة فتح

 أشكالها تعددت مهما ، األحزاب فً العلٌا المراتب أصحاب بها ٌتحكم التً والربط الحل سٌاسات ضمن

 !! وألوانها

 السٌاسٌٌن وأن.  أٌضا البشر عالم فً الفوضى لقامت ، التابعٌن وتسٌٌس السٌاسة لوال انه قناعة على كان الدٌك

 وتروٌضها تسٌٌسها واسالٌب والبقر والجمال والبؽال والخٌل الحمٌر ساسة خبرات من استفادوا البشر عالم فً

 أٌضا الثقافٌة مكانتهم الحاالت بعض وفً ، واالقتصادٌة االجتماعٌة مكانتهم ورفع أصحابها احتٌاجات لخدمة

 !! شابه وما... 

 تعابٌر نفسها هً ، المذكورة الدواب سٌاسة تعابٌر ان لفوجا فهمها ولو.  البشر بلؽة جهله الدٌك مشكلة كانت

  ..البشر الستعمال هللا أوجدها التً اللؽات كل فً وربما ، بلدنا فً السٌاسة رجال

 اال ٌسلك ال هذا: "  الجمل هذه سجلنا ، أخرى أحٌانا وبالعلن أحٌانا بالسر تستعمل التً التعابٌر بعض من مثبل

 ال فبلن مجموعة... الجماهٌر لتمثٌل ٌنفع ال البؽل هذا...  الحزب فً الزعٌم خان فً مربوط فبلن...  بالعصا

... جٌدا لجمه ٌجب الرفس شدٌد ،ولكنه حصان فبلن..  داله الحمار عند اللً...  والركوب الحرث لؽٌر تنفع

 بؽل قوة قوته... والصهٌل النهٌق فً اال ٌنفعون ال اولبك.. كارخانة السٌاسة ٌجعل والحمار البؽل بٌن التحالؾ

 ال...  الحمٌر نهٌق مثل منافسً خطاب...  قمح بكمشة اعلفوه ؟ منصبا ٌرٌد..  تعب دون لوحده الزعٌم ٌحمل

 ٌعرؾ الذي لفبلن وصوتوا... صابر أبً بصبر علٌك تتقدم ان أجل من... نهابً قراري ، بقدمٌك وتلبط تخبط

  " ... وراءك نسٌر ودابما زعٌم ٌا جمالك نحن... األعداء ٌلجم كٌؾ

 



 ، بدٌهته بحسن الفخر شدٌد ٌكون ان ٌجب انه ، مضن وبحث تفكٌر بعد الدٌك الٌها توصل التً النتٌجة كانت

 القٌادات خطط ضمن التسٌٌس وجعل ، أٌضا الدجاج مع التعامل فً السٌاسة ألهمٌة واستٌعابه فهمه وسرعة

.  زعٌمهم ونزوات أوامر خدمه فً الدجاج مثل المسٌسٌن الخممة أصحاب مع التعامل فً وربما.  الدٌكٌة

 فً مكانته بشري لزعٌم ٌخضعون الخم وأصحاب ، للدٌوك ٌخضع الدجاج.  حدا من أحسن حدا ما وبالتلخٌص

 أعلى حتى ، واألصناؾ التسمٌات اختلفت مهما ودٌكة دجاج دوالٌك وهكذا.  خمه فً الدٌك بمكانة حزبه

 الربط ان بسبب خمه صاحب مع بمواجهة ٌتورط أن من أشطر الدٌك كان الوقت وبنفس...  الدولة فً منصب

 والحفاظ ، الطاربة الٌومٌة الشإون تسٌٌس للدٌك تاركا.  عام بشكل الخم بسٌاسة ٌتحكم أي. بٌده الخم فً والحل

 رافعا به للترحٌب وٌضطر"..  الؽبً البؽل"  ب الخم صاحب ٌسمً الدٌك وكان...  األفبلطونً النظام على

 ولوال ، الشبع تعرؾ ال وبطنه..  الدٌوك دٌن عن ٌختلؾ دٌنه ألن العداوة له ٌضمر داخله فً ولكنه..  عقٌرته

 !!طوٌل وقت من أبوابه الخم وألقفل ، البؽل موابد على وجبات خمة مواطنً جمٌع لصار االنتاج نجاعة

ٌُشؽل. .  الحراس فصٌلة من والدٌوك الدجاجات اوساط فً الرعب ٌثٌر البؽل حضور كان  عن الدٌك حتى و

 . الخم سٌاسة متابعة

 قوي ضوء الى تحتاج الوان وهً. الؽامقة لؤللوان أكثر ٌمٌل الذي...  رٌشه لون هو الدٌك ٌقلق كان الذي األمر

 . حزبه دٌك من المسٌس الخم صاحب البؽل أعٌن فً لتنعكس

 وٌجرب الحزبً، مسٌسه مثل زعٌما صار انه ، الخم صاحب ، البؽل ٌتوهم ان ، الدٌك ٌرعب الذي األمر كان

 حضوره تجعل فطرٌة وموهبة باتقان الدٌك ٌدٌره الذي السٌاسً النظام فٌخرب ، الخم بمواطنً والربط الحل

 رٌشه لون بتؽٌٌر ، عظٌمة مهمة علٌه انه ، لمسها التً االساسٌة للمعطٌات طبقا وأٌقن.  وقت كل فً بارزا

 وترتفع رٌشه بجمال األبصار وٌشد بمكانته سٌبرز عندها.. الخافت الضوء فً حتى تتوهج ، أكثر زاهٌة بالوان

 ٌكؾ وال ، الخافت الضوء فً ٌتؤلأل برٌش ٌتمتعن ، دجاجاته بعض ان الحظ وقد. السٌاسة بورصة فً قٌمته

 فقط الدٌوك بمكانة ٌلٌق الذي المتوهج الرٌش بهذا ، الؽبٌات اإلبك هللا رزق كٌؾ. الظلمة فً حتى اللمعان عن

 لٌصبح ، لنفسه شاملة تجمٌل عملٌة ٌجري أن الدٌك رأي واستقر.  للدٌك مفهومة ؼٌر الرب طرق ان حقا ؟

 المصٌرٌة القرارات واتخاذ ، والربط بالحل المتحكمٌن والسٌاسٌٌن السٌاسة عالم فً لٌاقة وأكثر أعظم مقامه

 ، السٌاسة رجال سلسلة فً محترما مكانا للدٌوك ٌجعل ان مصمم وهو ، والبشر واالبؽال والخٌل الحمٌر بحق

 انقبلبا ذلك وسٌكون ، السٌاسة رجال من المسٌسٌن ، والبشر والخٌل والبؽال الحمٌر الى الدجاج ٌضاؾ بحٌث

 ٌحل..  العالم هذا فً والكبٌرة بالصؽٌرة المتحكمٌن السٌاسٌٌن ضمن الدٌك ٌصٌر عندما ، تارٌخٌا سٌاسٌا

 لؽوي امتحان جرى لو وربما ، الببلؼة وال الفصاحة تنقصه ال دٌك وهو..  ؟.. ال ولم.  ذوقه على وٌربط

 حتى سابقا االمبلء فً األول المكان الدٌك الحتل" شمشم العبلء أبو"  العربٌة اللؽة فً الداهٌة باشراؾ

 . ٌكتبون وال ٌقرأون ال نهاقٌن مجرد ألنهم االمبلء فً ٌسقطون الذٌن الرجال السٌاسٌٌن

 ٌزٌن براق برٌش باستبداله ، رٌشه لتؽٌٌر مشروع تنفٌذ وقرر ، ذكابه وعلى هللا على الدٌك اعتمد ، وعلٌه

 .الخم صاحب البؽل فٌهم بما الجمٌع لٌبهر رٌشه لون ٌكون بؤن وٌلٌق ، دجاجاته أجنحة

 السٌاسة رجال أبرز تجعله وقد ، بذاتها العبقرٌة هً البساطة ان ٌعرؾ الدٌك وكان ، بسٌطة خطته كانت

 .وشكبل وعقبل صراخا ، والتسٌٌس



 تشعر فبل ، أحضانه فً دابخة تكون حٌن ، الدجاجات احدى من رٌشات بضع لٌلة كل ٌقتلع ان خطته كانت

 . مستورا الموضوع وٌبقى ، لذتها قمة فً وهً باأللم

 بشكله وٌظهر ، رٌشه وٌستبدل الرٌشات فٌه ٌجمع ، كامل قمري شهر الى ٌحتاج الموضوع ان تقدٌره كان

 ، التسٌٌس تارٌخ او السٌاسً التارٌخ ٌذكر لم دٌكٌة معجزة محققا ، واأللباب البصر ٌخطؾ الذي الزاهً الجدٌد

  . لها مثٌبل...  جمهورٌته فً أفبلطون أو الخممة تارٌخ او

 لصٌاح ٌستمعن وهن بالذهول الدجاجات أصٌبت مشرق فجر وفً. وجه أكمل على السرٌة المهمة وانتهت

 ، االناث بسابر أسوة ، عقولهن لصؽر ولكن..  ألنكرنه لصوته معرفتهن ولوال. الجدٌدة الزاهٌة بالوانه دٌكهن

 وضحاها؟ لٌلة بٌن األلوان زاهً الدٌك صار كٌؾ ٌفهمن ال جعلهن

 !؟ والنظام الدٌن على الساهرٌن من األمر أولً لطلبات الرب استجابة زمن عاد قد ٌكون هل

 . السفن تشتهً ال بما تجري الرٌاح ان ؼٌر

 حزبه زعٌم لها مدعو وجبة لتحضٌر دجاجة واختٌار البٌض لجمع الخم صاحب البؽل جاء التالً الٌوم فجر فً

  . الحزب فً األهمٌة ذوي المصفقٌن من وحاشٌته

 الجن دٌك انه الخم صاحب لٌنبه الدٌك صٌاح ذهب وعبثا ، األلوان زاهً الدٌك على وانقض حوله البؽل نظر

 كاشفا الزاهً الجدٌد رٌشه تطاٌر بدمه الدٌك تزعفل وعندما..  أسرع الحادة السكٌن كانت..  الخم سابس نفسه

  :متؤوها بؤسى رأسه على الخم صاحب فخبط ، القدٌم رٌشه

 !! الجدٌدة بهٌبتك أعرفك لم..  سامحنً...  العزٌز دٌكً ٌا آه -

 

 

 

 !؟ استا الدٌك صار كٌف: السابعة القصة

 

 الذي السإال انما. تجدٌد وال علمً اعجاز ال القول هذا فً. اإلختراع أم الحاجة أن ، البشر عالم فً ٌقولون

 عهد ومنذ...  بشرٌة دٌوك ،وبعضها الدٌوك من مختلفة أصناؾ مع التعامل فً تجربتً من ذهنً الى ٌتسلل

 بحٌث..  ؟ البشرٌة الدٌوك عالم فً الحال هو كما اعجازٌة أفكار الى الدجاجٌة، الدٌوك عالم وصل هل ، بعٌد

 من الدٌوك بعض ان القول عن وؼنً ؟ البشرٌة الدٌوك وعالم الدجاجٌة الدٌوك عالم بٌن الفاصلة الحدود تختفً

 .. اإلنسان عالم من الدٌوك بعض مع مقارنتها تقبل ال ، الطٌور عالم

 



 ٌعرؾ ال شاعر من اللؽة بجهل أتهم ال حتى - األقنان أي) الخممة راقبوا ، مثبل والتنظٌم النظام قضاٌا ففً

 ، السنوي أو الشهري أو األسبوعً أو ، الٌومً نظامها على جذري تؽٌٌر اكتشاؾ ٌمكن هل( .  اللؽة مفردات

 ؟ التدجٌن نظام فً الدجاج ادخل منذ العمر مدى أو

 

 نظامها ، محٌرة فوضى االنسان مجتمعات بٌنما ، ومهمته دوره ٌعرؾ كل ، مستقر الدجاجً المجتمع

 فً النظام واقع ٌؽٌر ال اللون اختبلؾ ، والقانون الفرض بلؽة اال دوره ٌعرؾ أحد ال ، متقلب االجتماعً

 البشرٌة الدٌوك.. واألفكار العقابد اختلفت اذا والوٌل ، البشر مجتمع فً مذابح ٌحدث اللون واختبلؾ ، الخممة

 الخروج.  القٌادة صٌؽة تحت بالرقاب التحكم قمة على وتربعها لراحتها ضمانا ، واحد فكري مسار فً ترٌدنا

 ان بعد تستوعب لم..  بعضها أو ، البشرٌة الدٌوك ان والسبب.  المقصلة الى تقود جرٌمة الكبٌر الدٌك فكر عن

 للتحكم تصلح الطٌور بعالم تتحكم التً الؽرٌزة تعد لم بحٌث ، والتطور الرقً من مرحلة اجتاز البشري المخ

 بؤن ، منها الشرقٌة وخاصة ، البشرٌة الدٌوك فصٌلة من والجبللة الفخامة أصحاب ٌقنع من ولكن ، البشر بعالم

 ؟ واالختٌار التمٌٌز عى وقادرا مفكرا عقبل ٌملكون البشر من أٌضا ؼٌرها

 

 أو ؟ الخممة بٌن السابد القسري العزل هو ، الخممة فً النظام استتاب سبب هل:  هام تساإل من بد ال ولكن

 اجتماعٌة دٌكٌة رإٌة تطوٌر أمام حاجزا ٌقؾ العزل وهل ؟ صوتها ؼٌر آخر صوتا ترفض التً الدٌوك عقلٌة

 أو ؟ الخممة عالم فً تصحٌحٌة حركات قٌام أو ؟ الخممة ألنظمة مختلفة رإٌة أوطرح ؟ الطٌور لدى مختلفة

 ؟ مثبل المتسلط النظام على انقبلبات

 

 كل هً الدٌوك حٌث ، البشر بعض عالم ٌبلبم ان ٌمكن بعضها أن لدرجة..  الذهن الى تتبادر كثٌرة هامة أسبلة

 ! .. شًء

 

 الدٌوك عالم الى األفكار شدتنً انما ، األفاضل القراء بعض ٌتوهم قد كما..  فكرٌا مقاال أكتب ال انً صحٌح

 .دٌكها لصوت اال تسمع ال التً للجتمعات مطابقتها لشدة الدجاجٌة

 

 بإتجاه األرضٌة الكرة محركا ، الصباحٌة الصٌاحٌة مهمته أنجز ان بعد دٌكنا راودت التً األفكار بعض هذه

 !!جدٌد ٌوم لٌبدأ الشمس

 

 ان الجهد هذا مقابل الدٌك وٌستحق ، بالمعدل دجاجة عشرٌن من أكثر مع تعمل عادة الدٌوك: "  لنفسه قال

 ".دجاجة ظهر فوق نفسه تثبٌت على قادر وؼٌر ، الهمة ثقٌل ٌصبح حٌن ، الطبٌعة فً ٌحرر



 فً وداعٌة ، العادة فوق سفٌرا ٌكون بؤن ، تجنى جمة فوابد الطبٌعة فً لتحرٌره ربما: "  أضاؾ تفكٌر وبعد

 من الكثٌر نفوس مطلب الى الخممة ٌحول قد مما ، جشعهم على والتستر ، وأصحابها الخممة نظام مدٌح

 جدٌدة جٌنات ادخال وفً ، اللحوم فً ، مضاعفة الفابدة فتكون ، االنسان لحمها ٌشتهً التً البرٌة الدٌوك

 للحم الؽذابٌة القٌمة ورفع ، وكمٌته وطعمه وحجمه البٌض نوعٌة على ذلك وانعكاس الدجاجً النوع وتحسٌن

 ." اللحوم بورصة فً الدجاج اسهم وارتفاع ، الدجاج

 

 سٌاسٌا تفكٌرا سٌكون ، قواها استنفاذ بعد ، الطبٌعة الى الدٌوك تحرٌر بؤن الخممة أصحاب ٌقتنع ان المهم

 ، للتنفٌذ ضمانا ، التشرٌعٌة الهٌبة فً للتصوٌت الموضوع ٌطرح وقد ، سلٌمة مستقبلٌة رإٌة ضمن ابداعٌا

 . الخممة ألصحاب المتقلبة األخبلقٌات ضمن الموضوع ابقاء وعدم

 

 الدٌوك قلب ٌرتجؾ وال. المرعب السكٌن حلم عنها ٌنزل.  بنفسها ثقتها ٌزٌد.  الدٌوك معنوٌات من سٌرفع هذا

 ، الخم صاحب مابدة على للتقدٌم أوجب الدٌوك لحم حٌث ، مرموقة لشخصٌة وجبة الختٌار الخم باب فتح كلما

 !! الضٌؾ للزعٌم

 

 ان المحررة الدٌوك تستطٌع مثبل.  أفكاره عن راضٌا الفصٌح الدٌك كان.  عبقري اقتراح الطبٌعة فً التحرٌر

...  البري الحبش ودٌوك..  البري البط دٌوك واؼراء.  دجاج خم الى واللجوء مؽارته بهجر النٌص دٌك تؽري

 ، العقل قلٌبلت األناث من قوافل وراءها وتجر ، للخممة لئلنضمام الدٌوك تتقدم ، المباركة الحركة هذه وتخٌلوا

 تقدم ٌسهل مما الطعام دعوات وتكثر..  دسمة افطار وجبة وبٌضهن ، الموابد فخر لحمهن سٌصٌر اللواتً

 انه مع ، أحدهم ٌصبح وربما ، الدولة ووظابؾ والحزبٌة البلدٌة المناصب فً الٌهم والمقربٌن الخممة أصحاب

 انما ، والقدرات والذكاء بالعقل تتعلق ال هنا والمسؤلة ، الزعٌم لعصا أوحامبل صحٌفة لتحرٌر ربٌسا..  حمار

 .والمنافسٌن األعداء جسد فً الحساسة والنقاط ، المال كٌس على القابض أو الزعٌم رؼبات معرفة بموهبة

 

 التعرض من معفٌة تصبح الدٌوك ان فٌها ما أهم: "  وأضاؾ. لنفسه الفصٌح الدٌك قال ،"  عظٌمة هنا الفابدة"

 ." واأللتهام والطبخ والمعط للذبح

 

 تجرأت وواحدة.  وثرثرته فلسفته ازدادت ، عجزه بان منذ الفصٌح الدٌك ان ٌتهامسن كن الدجاجات بعض

 ٌحرث شاب دٌك مكانه وضع: "  قالت وأخرى"  لسانه بطول قصوره على ٌؽطً: "  انه اكتراث بعدم وقالت

 دٌوك: "  اللعوبات من تبدو واحدة وقالت".  الفصٌح الدٌك باسم وتسجل أشؽاله بكل ٌقوم...  لبطرس وٌدرس

 ." هللا شاء ما..  خٌر بؤلؾ الدٌك ان الخم صاحب وٌظن ، دجاجاته على تتطاول الجٌران

 



 ، الحارة دٌوك على طارئ طرأ كلما ٌعقد ، قمة مإتمر ٌفوت ال انه اال ، الفصٌح الدٌك قصورات ورؼم

 جماعات جماعات ،ٌؤتون حلفاء دٌوك من الدعم ٌتلقى ودابما ، الدٌوك مجلس رباسة على المنافسة فً وٌشارك

 ، للجمٌع معروؾ انه رؼم. الحٌاة مدى بهم عالقة السابقة زالتهم تبقى ال حتى بقربه الصور والتقاط لمباٌعته

: ان تتوقع انها وقحة دجاجة وعقبت.  أٌضا الدٌوك مجلس رباسة فً محله ٌحل من سٌنتدب الفصٌح الدٌك بان

 دٌوك شإون بإسمه ٌدٌر من ٌعٌن به فاز واذا المتحدة األمم عام سكرتٌر منصب على الفصٌح الدٌك ٌنافس" 

 !! " فقط الدجاجٌة الدٌوك شإون ولٌس..  البشرٌة العالم

 

 . تنفق ان قبل ذبحها الى الخم صاحب فسارع عمل بحادثة ساقها كّسرت الوقحة الدجاجة تلك

 

 تإكد قرار مسودة اقرار هو ، الٌقظة ساعات بالحساب أخذنا اذا ، القلٌل وقته ٌشؽل ما جانب الى ، الدٌك كان

 ملك صفة من أقل لٌس بصراحة. جبللة أو فخامة صاحب أي مكانة عن تقل ال المكانة هذه أن وبذهنه ، مكانته

".  نفسه هو ٌكون لن هو: "  بدونها التً رؼباته على ٌعترضون أو القوارٌط علٌة ٌتعالى ان ٌمنع وهذا. 

 الطاعة ٌرٌد ، متوجُُ  كل مثل ، كان.  مقاقاتها حتى تنفعها لن عندها ، تقاقً التً الجماهٌر وٌل ٌا وبالتالً

 بدٌكها فخورة الشابة الدٌوك كانت.  لتعالٌمه واإلخبلص

 

 ال الدٌوك ان:"  علمها انه الفصٌح للدٌك منعشة هوابٌة تٌارات مولدة بجناحٌها تصفق وهً وتسحج الفصٌح

 ." الجوع انتشار لمنع للدجاج وطنً واجب هو البٌض وأن..  تبٌض

 

 

 المفروض من كان ساعات فً ، الدٌك مهجع حول حركة حدثت...  العادة ؼٌر وعلى ، األٌام أحد عصر فً

 الستقبال االستعداد ضرورة الى منبها..  الدجاجات بعض صوت انطلق"  الدٌك استٌقظ. " نابما ٌقضٌها ان

 كما"  الراحة كثرة من تعبه" ان رؼم ، مكانه فً اإلرهاق من مثقبل جلس الدٌك ولكن.  بمكانته ٌلٌق بما الدٌك

 وبسرعة.  مجهولة ألسباب نفوق أو عمل حوادث من بؽٌرها صار ما فٌها ٌصٌر ال حتى ملثمة دجاجة همست

 . باسمه الخم بادارة المفوض جانبه الى وقؾ

 : مقدمات بدون وسؤلهم حوله الصؽار والدٌوك الدجاجات وجوه فً ببصره الفصٌح الدٌك أجال

 ؟ الخم فً الحقٌقً الملك هو من تعرفون هل -

 

  .. الدٌوك دٌك ٌا انت..  الملك هو انت -



 :مستاء لهم قال. مكانته ٌعرؾ فهو.  ٌتؤثر ولم ٌهتز، لم ولكنه. واحد وبصوت جماعٌا الرد كان

 ... متؽنجات ؼبٌات ٌا شخصٌا لٌس السإال  -

 ربٌسنا؟ ٌا القصد ما اذن  - 

 من والتخلص روحه خروج الصبر بفارغ انتظرن الدجاجات..  أنفاسه تكتم كادت ، قوٌة قحة أمسكته.  تنحنح

  هذا

 :وواصل طوٌبل نفسا أخذ ولكنه. . الؽرٌبة أسبلته وأمام أمامه الحرج الموقؾ

 ؟ شاطرات ٌا أجسادنا فً الملك هو من قصدي  -

  : الحٌاء وببعض بتردد قلن

 الدجاجات؟ نحن ونفتقده الدٌوك ٌملكه ما هو الملك -

 . الدجاجات وجوه على الفرحة االبتسامات وعلت التوتر وطؤة خفؾ مما بسعادة ضحك

 ؟ بدونه الحٌاة لنا تطٌب وال الدٌوك نحن نشتهٌه ما تملكن اٌضا -

  !! تساوٌنا اذن -

 . نضرة دجاجة القول الى سارعت

 . ؼبٌة بنت ؼبٌة ٌعنً...  ألمها الدجاجة بتطلع تمها على القنٌنة طب -

 انه الدجاج وشعر.  فهمته عما باإلفصاح لتسرعها والندم.. مصٌرها على والرعب بالصدمة المسكٌنة فاصٌبت

 حتى.  رهٌبا ثمنا الربٌس الدٌك فكر مع ٌتبلءم ال بما المتفوهات أو المتفوهٌن تكلؾ قد ، صعبة معضلة أمام

 دجاجة همست"  أٌضا فاهم مش هو"و ، شفتٌه على الفهم مدعً ابتسامة ورسم الصمت آثر الربٌس أعمال منفذ

 . لصاحبتها

 ٌمكن ال ملك ، فرق ال واناث ذكور ، منا كل جسم فً ، والبٌض للركوب اال تنفعن ال اللواتً سٌداتً ٌا -

 . معارضته

 ؟ سعادتك ؼٌر ملك ٌوجد وهل -

 : عادته ؼٌر على الربٌس أعمال منفذ صوت وانطلق

 أبدا..  أبدا..  أبدا -

 !؟ العقل قلٌبلت مع أصنفك ان ترٌد هل!! شٌبا تفهم ال أٌضا انت..  أصمت -

 :وتردد بخوؾ دجاجة كسرته. ثقٌل صمت وساد



 !؟ ملك جسمً فً ٌوجد هل ربٌسنا ٌا اذن -

 : وقح الفصٌح الدٌك ضحك

 وحتى..  ملك الحزب زعٌم ولدى ملك الخم صاحب ولدى ملك ودٌك دجاجة كل ولدى..  ملك هناك بالطبع -

  ... ملك لدٌها مشوهة دجاجة كانت لو

  ؟ ملوكا الدجاجات فً ان نسمع لم..  ذلك ٌجوز كٌؾ -

 حٌوٌة وكلها وأنؾ فم وفٌه عٌنان وفٌه..  عقل فٌه رأس..  بشر أو دٌك أو دجاجة لكل...  الموضوع سؤشرح -

 من الملك هو فمن... تفرغ واست تهضم ومعدة الهواء تضخ وربات ، ٌنبض قلب منا ولكل..  منا واحد لكل

 ذكرتها؟ التً األعضاء بٌن

 : بحماس االجابات وتعالت

  الملك هو الرأس -

  الملك هو العقل -

 الملك هو القلب -

 الملك هما العٌنان -

  الملك هً المعدة -

  الملك هما الربتٌن -

 الذي الطرؾ ان تعتقد لماذا تفسر ان مجموعة لكل وأعطى.  الصمت أعادت باشارة ٌده الفصٌح الدٌك ورفع

 : بهدوء وقال.فصمتن اشاربٌده.  دجاجاته ؼباء من وٌبتسم بصمت ٌستمع الفصٌح والدٌك..  الملك هو اختارته

 !! الملك هً اإلست -

  اإلحتجاج وصرخات الضحكات وارتفعت

 !؟ اإلست -

 !! الملك هو اإلست أجل -

 ؟ ربٌسنا ٌا فٌنا عضو أقذر انه -

 . الملك هو ذلك ومع -

 : وهتفت دجاجة تجرأت

 .ملكا باإلست نعترؾ ان نرفض..  بذلك نقبل أن ٌمكن كٌؾ -



..  له دخل ال قلبكم.  ٌعترض وال للطعام تحتاج أجسامكم ان ٌستوعب عقلكم..  الطعام وقت اآلن انه لنفرض -

 ما تتلقى والمعدة.  الملك لٌس انه اال ، البشري أو الدجاجً الجسم فً العلٌا قٌمته ورؼم..  بالحٌاة ٌنبض

 !؟ بعد وماذا..  أجسامكم ٌفٌد ما تؤخذ..  وتهضمه..  تلتهمون

 !! الفضبلت تخرج اإلست -

  ... الفضبلت تخرج ولن أضربت االست أن لنفرض -

  .. سننفجر..  الٌمكن -

 ؟... الملك انها اعترافكم على تحصل حتى الفضبلت تخرج لن االست اذن -

- ...  

 ؟ ثرثارات ٌا علٌكن الصمت سٌطر لماذا -

 .معقول ؼٌر أمر هذا!.. ؟ اإلست -

 تخرج ولن بالمفتاح بابها أؼلقت اإلست ولكن ، ستؤكلون..  ٌمكن ال..  الحٌاة لكل الصوم باستطاعتكن هل -

 ؟ العمل ما...  الملك انها تعترفوا ان بعد اال..  رمل حبة حتى

 : ومتؤلمة مهمومة بؤصوات أجابوا

 .. الملك انها صاؼرٌن سنعترؾ -

 كبلمً؟ معنى تفهمون هل..  الخم هذا است وانا..  الملك هً اإلست اذن -

  :الربٌس أعمال منفذ من باشارة الدبكة وانطلقت

 !! الملك عاش..  اإلست عاش -
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