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لذلك قامت شجرة الزيزفون على الجانب المقابل بنشر أوراقها الخضراء
الناصعه الجمال في الهواء.هنا صاحت شجرة الزيزفون "أوه لوريليا ،
سا أبدًا” .هنا سمعت
أنا أحسدك .بقدر ما املك من اوراق  ،لن أكون عرو ً
"ديزي" المحادثة .حينها ركضت إلى شجرة الزيزفون  ،ووضعت ذراعيها
حول جذعها السميك وطمأنتها قائله لها "عزيزتي  ،ليس لون اوراقك هو
المهم  ،ولكن النعمة التي تمتلكيها  .أنا لست الوحيدة التي يسعدني رؤيتك.
بالفعل عندما تنظر أمي إلى الحديقة  ،ال تنظر عينيها الي "لوريليا" فحسب
ضا لك "ريالتا" .حينها تأخذ نفسا عميقا وتسألني في كل مرة" :ديزي
 ،بل أي ً
 ،أليس رائعا عندما يضيء الربيع كل تلك العجائب؟ كانت "ريالتا" الجميله
بأوراقها الخضراء الناصعه الجمال الذي ألقت بظالله في الحديقة لمدة
عشرين عاما .ولقد كانت شجرة التنوب الزرقاء على جانب المنزل لمدة
خمسة وثالثين عا ًما .أبقت الصخب والضجيج في الشارع بعيدًا عن منزل
"ديز " .ال المطر الكثير وال العاصفة القوية يجب أن تخيف الفتاة أو تتلف
سطح المنزل  .هنا قد ظهر "هانسيكي"  ,لقد كان مثل النجم الشاب كان
صغيرا للغاية في فصل الشتاء  ،كانت لديه مرحلة اكتشاف الذات  ،بينما
ً
غادرت عائلته الجزء البارد من العالم لقضاء الشتاء في نصف الكرة الدافئ
 ،لقد كان حشو منزل "هانسيكي" كمية كبيرة من القش  ،وبعض من شعر
القطط  ،الذي وجده على شرفات القرويين  ،في صندوق المعيشة الخاص
به .كان شعاره "تقشعر له األبدان بدالً من التسكع في هذا العام" .لماذا
يجب أن تفعل دائ ًما نفس الشيء الذي كان والداك وأجدادك يعتقدون أنه
صحيح؟ لماذا ال تشكك في كل شيء؟" كانت بالطبع مغامرة لـ هانسكي ,
السبات بمفرده في الحديقة دون معرفة ما كان يدخله.
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كان هناك منزل للطيور في الحديقة  ،حيث زرعت والدة "ديزي" بذور
عباد الشمس بمجرد تساقط الثلوج األولى .أحب "هانسيكي" هذه البذور
الصيفية اللذيذة .وعندما كان الثلج كثيرا لدرجة أنه ال يمكن توفير الطعام
الكثير  ،كان راضيًا عن الطعام الموجود .ومن الواضح ان الشيء المهم
هو أن المعدة ممتلئة .بينما في الصندوق القوي كان دافئًا بشكل مريح ،
ألن الشتاء كان لديه تعاطف مع الطائر  ,لذلك لم يترك درجة الحرارة
تنخفض إلى أقل من  10درجات خالل الليل .كان ذلك محتمالً .وإذا حاول
الصقيع اختراق فتحة المدخل  ،قام الطائر الذكي بحشو القش بداخله ،
والذي حملته الرياح ككرة شعر سميكة عندما تمشطه وعندها يمسك به
هانسيكي .لذلك لم يكن عليه حقا أن يتجمد .لكن الشتاء استمر حتى أبريل.
كثيرا .حجبت السحب الكثيفة
لم يعتقد هانسيكي أبدًا أنه سيغيب عن الشمس ً
للثلج أشعة الشمس من الوصول إلى األرض لفترة طويلة .في نهاية فبراير
 ،بدأ االكتئاب العميق يسيطر عليه .لقد مكث في كثير من األحيان في منزله
الناعم أليام دون طعام وبداء يفقد القوة .كسول جدا لالحتفاظ بعدد قليل من
الحبوب في مغذي الطيور أو يطير على الشرفة للتحدث إلى "ديزي"  .من
يدري ما كان سيتبقى منه لو لم يكن للشمس لمحة ولم يكن الربيع قد حان
 .ومع ظهور أشعة الشمس الدافئة عادت الروح من جديد إلى قلب الطائر
الصغير .اآلن اصبح يتحسن  .حينها صاح وقال "هالو مرحبا"  ،ورحب
كثيرا "بديزي" .بالفعل لقد تسائل اليس هذا رائعا ؟ كان مرح الطائر جميال
لدرجة أنه حتى فورسيثيا سانتيلي الخيالية ألقت أزهارها الصفراء في
الهواء .حينها صاح " مرحبااااا " ثم يطلق نفسه بسرعة ويعود بسرعة إلى
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موقعه وتلتف في فروعها كما لو كانت تخجل من مشاعرها .هنا شاهدت
"ديزي" كل هذا الجمال والضجيج بتألقها الخاص وكانت سعيدة .
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