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دار تيبار لكتب األطفال: الناشر   

 برعاية المعهد الفرنسي الخرطوم

ال حصير  ألجيريارهيا .  في سالِف العْصر واألوان كانت هنالك غابة غّناء وفيريرا اليريميار مين كيع األنيوا 
في تلك الغابِة كانت تْسيكيُن كيوجيي ونهيوانيهيا .  حة تحرُط بها األودرة والتالُع والرباُع السامقةاوأطرارها الصدّ 

الستة في كوٍخ بنْوه من وفرر المواد وفرجوه بوررر اليرريو وّّرينيوه بياليريليود ومينيسيورياِت السيعيف وأ رياع 
رمكرون في الغابِة لمدا ستِة أرام رم رعودون محّملرن ... نهوتها رهررون للصرد على مدى ستة أرام . الطواورس
أرناء غرابهم نعتادت أهتهم أن تستحم رومراً في بحررٍا ع بة الماء وسيط صيهيور ميْليسياء ُحيّ يت .  في ستة أرام

 .باألّاهرر والورود العطرا

 ات روم عند األصرع عندما كانت كوجي تُهم بإنهاء نستحمامها رأت في اليبيركيِة عصيا ميّهيرفيًة ريميريليًة 
فيرأت جيابياً ميهيريبياً ميميسيكياً ...  تغوص بسالسٍة في الماء ، تتّبعت بناظررها العصا من األس ع نليى األعيليى 

هاطبها الجاب في لهرة معت راً أنه ظّع رراقبها عيليى ميدى أربيو سينيوات ، وا ن فيقيط أسيعي يْتيه ...  بالعصا
 .الجراعُة لكي رتحدث نلرها مبدراً نعرابه وحبه ورغبته األكردا  في االقتران بها

قالْت ليه فيي حيرياٍء جي يريف أن ليهيا نهيوًا قيد .  به كوجي واحترمت سنرن صبره ورّدرته وحّبه لهاأعربْت 
لدّي حصاُن سباٍق ال ره لني : فقاع لها . و نقترحْت علره سبرع  الهروب... رمانعون ، فهم ال رستطرعون فراقها 

وليكين ن ا .  قالت له نن نهوتها رتحّولون نلى نمور ، وريعيدون بسيرعيِة اليرري .  بتاتاً ، رمكنه أه نا بعرداً عنهم
.. ركبا صهوا  اليحيصياِن وانيطيليقيا بسيرعيةٍ .  ألمر ربما أفلتنا منهماامتطرنا الحصان  وأسرعنا قبع أن رجعروا ب

 .عندها أّحس أهوها الصغرر الساحر بجيٍء رحدث فرمى بحرله السحري المّ هب  ي األرراس

حيميليت اليرري  صيوت  .  رمى به من على بعد مسررِا رومرن فتعلّق الحرُع بأحِد أعواِد الجرر قرب  البحررا 
وأهبر نهوته بإحساِسه فانقيليبيوا نليى ..  صلرع األرراس لسمو األخ الساحر ، فأحس أن كوجي في هطر داهم 

عند وصولهم جاهدوا كوجي والجاب رمتطران اليحيصيان ورسيرعيان .  نمور وعدوا بسرعِة الرر  تراه البحررا
حتى ن ا وصع الجاب وال تااُ نلى جررٍا مسحيورٍا غيّنيْت الي يتيااُ أغينيريًة فيمياليت .  فبدأت المطاردا.. بالمغادرا 

رم أمرا الحصان بمواصلة سرره ، حتى رتوه اإلهوا ـي الينيميور ، ليكين ..  الجرراُ واعتلت هى والجاب أعالها
وعينيدميا وصيليوا نليى .  سرعان ما لحق اإلهوا بالحصان واكتج وا أن اهتهم غرر ميوريودٍا فيعيادوا أدراريهيم

 .الجررِا المسحورِا ، سمعوا أصوات  ضحكاٍت فتعّرفوا على صوِت أهتهم

. لقد أعربني ه ا الجاب وأرغب بالّواج منه وأن ال ضرر  في  ليك فيهيكي ا حياع اليدنيريا:  قالت لهم كوجي  
تبادع  اإلهواُ الهمسُة الكباُر نظراٍت متسائلًة ، أما السادس الساحر فمن فْرِط حّبه ألهته استجاط  غضباً وحاوع  

رم سلّم بعدها باألمر وابتعد مكسور الهياطير وتياليجيى فيي .  لقد حاوع وحاوع دون ردوى.  قطو  الجررِا بردره
 .األفق نبان المغرب
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