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رساملسافر

نينا زوجته مع ويعيش النبيذ، تجارة يف يعمل كان أوجست اسمه رجل كان، ما يا كان
ويف لواِلَديها. تُوَصف ال سعادة مصدَر الصغرية الطفلة كانت الصغرية. املحبوبة وابنتهما
ِفناء يف تلعب كانت التي لطفلتها الخضار حساءَ تُِعدُّ نينا الزوجة كانت وبينما األيام، أحد

بها. وهرب بالفتاة وأمسك رشير رجل ِخلسًة دخل الدافئة، الشمس ة أشعَّ تحت البيت
الطُرق بكل حاوال اللذَين األبَوين وكَمد حزن مقداَر بسهولة ر يتصوَّ أن للمرء يُمكن
اآلَخر عىل أحدهما يُهون أن سوى أمامهما يبَق ولم جدوى، بال ابنتهما استعادة والوسائل

الوحيدة. ابنتهما يف وأصابتهما بهما حلَّت التي املصيبة عىل والصرب امُلصاب، هوَل
خاللها يتمكَّنا لم ابنتهما، فقدان عىل املتواصل والحزن البكاء من سنواٍت خمس مرت

لها. أثٍر أي عىل العثور من
صغري ولٌد الطريق يف لِقيَه البيت، إىل عائًدا أوجست كان وبينما األيام، أحد مساء ويف

جائع.» أنا سيدي، يا فضلك «من قائًال: ناداه سنوات، سبع حوايل العمر من يبلغ
العشاء لتتناول البيت إىل معي تعال صغريي. يا «حسنًا للصغري: أوجست فقال

معنا.»
بني؟» يا اسُمك «ما وسأله: الصغري بيد أمسك ثم

«أورستو.» الصغري: قال
أمك؟» «وأين أوجست: قال

الثرى.» وُووِريَت فقط يوَمني منذ يت «تُوفِّ بُحزن: الصغري ردَّ
الصغري. يد عىل برفٍق أوجست شدَّ

والُدك؟» «وأين وسأله:



العاملي األدب يف األطفال قصص من ألوان

وذهب ترَكنا عندما فقط سنتنَي عمري كان اإلطالق. عىل قبُل من أره «لم الصغري: قال
ذلك ومنذ سفره. قبل وراءه تركها رسالٍة يف ذلك ذكر كما األرض، يف الرزق عن ليبحث
قد أنه لو كما تَبكيه أُمي وأخذَت شيئًا، عنه نسمع نَُعد ولم عنا أخباره انقطَعت الوقت

الحياة.» فارق
تبنِّي الفور عىل أوجست ببال وخطر بني.» يا ذلك «يُؤِسفني للصغري: أوجست قال
أن أوًال عليه كان بالطبع لكن ولزوجته. له وسلوى سعادٍة مصدر ليكوَن الصغري هذا

هذا. حول نينا زوجته إىل يتحدَّث
بيتها. يف الصغري استقبال أحسنَت كيف زوجته لرؤية كبرية بِغبطٍة أوجست شعر

مظاهر من الكثري أورستو وأبدى الصغري. الولَد هذا وزوجتُه أوجست تبنَّى وهكذا
ِلقيامهما والرضا باالمتنان شعرا إنهما حتى بالتبنِّي أبَويه نحَو بالجميل والعرفان الُحب
للولد مثاٌل وهو أورستو وكرب والرسور. بالبهجة حياتهما مأل الذي الصغري هذا بتبنِّي

جيد. بشكٍل والكتابة القراءة وتعلَّم دراسته يف ُمتفوًِّقا وكان بأهله، والبار الصالح
أورستو بَرع حيث النبيذ تجارة يف به يستعني والده بدأ ه، أُشدَّ أورستو بلغ وعندما

آخر. إىل منزٍل من يجب كما الطلبات توصيل يف وُقدرته جدارته وأثبت عمله يف
عىل يُساعده آخر عمًال يُريد كان كثريًا؛ أورستو يَستهِو لم العمل من النوع هذا لكن
وهكذا الشيخوخة. مرحلة يف كريمة حياًة لهما ر لتُوفِّ ثروتهما وزيادة والَديه دخِل زيادة
عمًال بها ليبدأ العمر من عرشة الثامنة بلغ عندما النقود بعَض بالتبنِّي ابنه أوجست أعطى

جيد. بِربٍح بيعها من تمكَّن التِّبن أكياس من عدًدا أورستو واشرتى جديًدا.
أخذَت وهكذا جيد. بربٍح أيًضا وبيعها التِّبن أكياس من املزيد ذلك بعد أورستو اشرتى
عربٍة رشاء من وتمكن يوم، بعد يوًما وتزدهر تنمو الزمن من قصرية فرتٍة بعد تجارته

صغري. ودكَّان وحصان
من تنهِمر كانت الحزن دموع لكن الصغري، البيت لهذا كثريًا بالفعل الحظ ابتسم
الرغم عىل نسيانها من يتمكَّنا لم التي املفقودة ابنتهما تذكَّرا كلَّما منهما غفلٍة يف األبَوين
وجه عىل بوضوح الكآبة تظهر كانت أخرى إىل فرتٍة ومن أورستو. بوجود فَرِحهما من
األحيان أغلب يف يُناديها) كان (هكذا ه أُمَّ يجد البيت إىل يعود عندما أورستو وكان نينا،

شديد. حزن يف غارقًة
املصريَ ليعرف عمره؛ بنصف يُضحي ألن ا ُمستعدٍّ وكان عليها، ن يُهوِّ أن يرغب كان كم

املسكينة. الصغرية الفتاة هذه القته الذي
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األعشاُب بها تُحيط تلٍة عىل وجميل صغري بيٍت ببناء أورستو قام األثناء هذه ويف
هناك. ليعيشا الجديد البيت إىل ينتِقال أن بالتبنِّي أبَويه من وطلب جانب، كل من الخرضاء
يف يعمل وهو وقته كلَّ يُميض وأخذ النبيذ. تجارة يف العمل عن أوجست ف توقَّ وهكذا
الشابِّ ابنهما عن تقريبًا الوقت طيلة ثان يتحدَّ وهما الوفية، زوجته بجانب املنزل حديقة

أورستو.
الباب. عىل َطْرًقا سِمعوا عندما الَعشاء طعام يتناولون كانوا اآلحاد، أياِم أحد ويف
الباب عىل الطريق عابري أحد بوجود أبويه ليُخرب وعاد الطارق، َمن لريى أورستو فخرج
عىل مكانًا له وأفسحوا بالرجل الثالثة ب رحَّ للراحة. الوقت من لفرتٍة استضافته يطلُب
منه تُفوح السن يف كبريًا رجًال املسافر كان العشاء. طعام تناول يف ليُشاركهم الطاولة

وجهه. معظم غطَّت كبريًة قشٍّ قبعَة ويضع رأسه، يب الشَّ غزا وقد الطُرقات رائحُة
معرفٍة دون من له الستقبالهم بالشكر وبادَرهم الطاولة إىل معهم الرجل جلس
«كنُت قال: ثم حوله، فيما ينظر وهو البيت زاوية يف أغراضه بوضع ذلك بعد وقام ُمسبقة.
يل رتم وفَّ لو لكم ُممتنٍّا وسأكون زاد، وال راحٍة بدون أمِس يوم منذ الطريق عىل مسافًرا

منهما.» قليًال
طبق بإحضار أورستو وقام الطاولة.» إىل معنا اجلس ل «تفضَّ للمسافر: نينا قالت
هنا نحن ترى، «كما املجاملة: باب من قائلة نينا وأضافت الضيف. أمام ووضعه طعام
العاَلم.» يف يجري عما يُخربنا أن يستطيع مسافر مع نتحدَّث أن ُسعداء وسنكون وْحَدنا،
الكثري؛ إخباركم من أتمكن أال العزيزة سيدتي يا «أخىش هادئ: بصوٍت املسافر أجاب
الذي الكهف من خروجي عىل يَْمِض ولم سنة، من أكثَر منذ شديد مرٍض من أُعاني ألنني

فحسب.» معدودة أياٍم سوى فيه أعيش كنُت
تناول فرتة طيلة املوضوع هذا حول يتحدَّث أحد يُعد ولم الجميع، عىل الصمت خيَّم
تفادي بُغيَة عادية؛ أشياء حول الحديث دون يتقصَّ كانوا لو كما الجميع وبدا العشاء،

لني. امُلتطفِّ بمظهر الظهور
النار يف نينا نظَرت الجدارية، املدفأة حول يجلسون كانوا وبينما الحق، وقٍت ويف

فجأة: صاحت ثم يوم. كل تفعل كما امُلوَقدة
اآلن؟» املسكينة الصغرية ابنتي أحوال عن شيئًا أعرف ليتني «أوه،

ع املروِّ اليوم ذلك عن نينا فأخربته ابنة؛ لديهم كانت إذا ما باهتماٍم الضيف سأل
وكان املفقودة. ابنتهما مكان ليحلَّ الحًقا أورستو تبنَّيَا أنهما وكيف ابنتها، فيه فقَدت الذي

9



العاملي األدب يف األطفال قصص من ألوان

قبل العرق من قطراٍت واألخرى الفينة بني يمسح وهو ُمتزايد باهتماٍم إليها يُنصت املسافر
باردٌة الغرفة ألن وذلك الشديد؛ ونينا أوجست استغراب أثار مما جبينه عن تتساقط أن
حول منها ليستفِرس نينا حديث برفٍق يُقاطع املسافر كان ما وكثريًا دافئة. هي مما أكثر

التفاصيل. بعض
الحجر، لون مثل اللون شاحَب الرجل وجه بدا قصتها، رواية من نينا انتهت وعندما

الوعي. فاقًدا األرض عىل انهار ما رسعان ثم أورستو. يف ُمتواصل بشكٍل يُحدق وأخذ
يبدو الذي الشديد بمرضه أخربَنا عندما صادًقا املسكني صديقنا كان «لقد نينا: قالت

قليًال.» يرتاح أن ليستطيع الِفراش له سأُِعدُّ منه. يُعاني يزال ال أنه
الرجل فتح الفراش. فوق برفٍق ووضعه ذراَعيه بني املسافر وحَمل أورستو وقام
«سيسيليا.» قائًال: همس ثم واستغراب، دهشٍة يف حوله بما يُحدِّق وأخذ عينَيه العجوز

عند استيقظ ألنه وذلك الليل، طيلة بعمق نام أنه ويبدو عميق. نوٍم يف بعَدها غطَّ ثم
للمغادرة. يستعد وأخذ الفجر

بضاعته ليبيع املدينة سوق نحو بعربته وانطلق الفجر، عند أيًضا أورستو استيقظ
يف أمامه يقف العجوز املسافر هذا رأى عندما كثريًا تفاجأ ولكنه يوم. كل يفعل كما هناك

ف. التوقُّ منه يطلُب وهو باسمه ويُناديه الطريق وسط
الطيب؟» العم أيها تريد «ماذا عنها: ونزل بالعربة توقف أن بعد املسافر أورستو سأل
ليلة به أبوح أن أستطع ولم به، أُخربك أن أريد ا جدٍّ هام يشء «لديَّ قائًال: فأجابه

والَديك.» أمام أمس
أيَّ عنهما أُخفي ال فأنا أبًدا؛ ذلك سماع إىل بي حاجة ال الحالة، هذه «يف أورستو: قال

يل.» تقوله أن تريد ما أمامهما تقول أن تستطيع أرسار.
كرجٍل يل إكراًما املرة؛ هذه كاستثناءٍ وحَدك تسمعني أن إليك ل «أتوسَّ املسافر: قال

لك.» به أبوح أن يجب مضجعي يقضُّ ِرس عندي قريبًا. الحياة يُفارق ربما عجوز
الرس؟» بهذا عالقة يل «وهل أورستو: قال

الحقيقيَّان.» أبواك هما َمن آجًال أم عاجًال تعرف وسوف «نعم. املسافر: قال
إذن.» لديك بما «أخربني قال: ثم َمليٍّا، الرجل يف أورستو حدَّق

الكهف إىل معي وتعاَل الشجرة جذع إىل ِحصانك اعقل هنا. ليس «ال، املسافر: قال
وِحصانك.» عربتَك هناك من تُراقب أن نفِسه الوقت يف وتستطيع أحد، يسمعنا ال حيث
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جذع إىل الحصان بعقل أورستو وقام قليلة. خطواٍت موقعهما عن يبعد الكهف كان
مع دامس ظالٍم يف غارًقا كان الذي الكهف داخل إىل الغريب الرجل مع ه وتوجَّ الشجرة،

حديثه. الغريب بدأ ما ورسعان داخله. إىل يتسلل الشمس أشعة من بسيط خيٍط
كثريًا؟» ونينا أوجست تُحب «هل قال:

جميلهما لهما أُردَّ أن فعلُت مهما أستطيع ال إنني هذا. عن تسأل أن لك «كيف أورستو:
منهما.» لقيتُه الذي والحنان العطف هذا مقابل حياتي طيلة

عليها حزنا التي املفقودة ابنتهما إليهما تُعيد سوف ألنك تستطيع؛ «بل املسافر: قال
عديدة.» لسنواٍت

هي؟» أين تعلم هل هي؟ «أين أورستو: صاح
الخاطف عن تصفح أن مقابل ولكن ذلك، أُخربك وسوف أعلم، «نعم العجوز: أجاب

منه.» االنتقام تُحاول وأال
والديها؟» من الصغرية الفتاة خطف الذي البائس الشقي ذلك هو «ومن أورستو: قال

«أنا.» الرجل: قال
عىل بها يهوَي أن يريد يده ورفع املفاجأة، هول من شديدة صيحٌة أورستو من أفلتَت
الوعد وتذكر رأسه يكسو الذي الشيب رأى عندما ولكنه الغضب، ة شدَّ من الرجل وجه

يده. وأنزل نفَسه أمسك نفسه، عىل قطعه الذي
تُحيط جميلة حورية منه وخرجت الكهف، يف خلفي جدار انفتح ذاِتها، اللحظة ويف
هذا «أورستو، تقول: وهي العجوز نحو بأصبعها الحورية أشارت الساطعة. األنوار بها
كما الكهف عىل يُخيم الظالم ويعود الجدار، وينغلق بعِدها من لتختفَي والدك.» هو الرجل

قبل. من كان
اآلن يقول الذي والده هذا كان رأسه. عىل بمطرقة رضبًة ى تلقَّ كأنه أورستو شعر
عدة جسده أطراف بيَديه س يتلمَّ أن عليه وكان بالتبنِّي. والَديه ابنة خطف الذي هو بأنه
له حدود ال بحبٍّ داخله يف فجأًة شعر ذلك ومع كتَفيه. فوق يزال ال رأسه أن ليتأكد مراٍت
واملعاناة. للبؤس حيٍّا تجسيًدا اآلن ويبدو طويلة لسنواٍت افتقده الذي العجوز ذلك تجاه
الذي الدم لنداء قبُل من سماعي لعَدم أبي يا «سامحني وقال: ُركبتَيه عىل أورستو جثا

عروقي.» يف يجري
يطلب أن يَِجب َمن أنا «بل يقول: وهو صدره إىل بشدة ه وضمَّ أورستو املسافر عانق
الخاطئة، أفعايل إىل والعطف الرحمة بعني تنظر أن إليك ل أتوسَّ أنت. وليس واملغفرة، العفو
الصحيح.» ِنصابه يف يشءٍ كل أضع وأن أستطيع، ما قْدر أُصححها أن فقط اآلن أحاول التي
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أحرتمك أن علََّمتني أُمي أنَّ إال أتذكرك، بالكاد أني من الرغم «عىل أورستو: قال
دائًما.»

كثريًا.» أحببتُها لقد أمك. «آه. املسافر: قال
إذن؟» هجرتَها «وملاذا أورستو: سأله

يستطيع ال اإلنسان لك. سأقوله ما تفهم أن وآُمل بني، يا جيًدا «اسمعني الرجل: قال
الطبيعة.» قوانني معارضة يف يُفِلح أن

كبرية. بحريٍة أورستو شعر
التايل: النحو عىل قصته املسافر وروى

كل بأن الشعور هذا ا جدٍّ أرعبني لقد بشدة. املوت أخاف كنُت صغريًا، كنُت «حني
كنُت لقد القبور. عالم إىل الدنيا الحياة هذه يُغادرون املصري؛ نفس يوًما سيُالقون البرش

الدنيا. هذه يف أبدية بحياٍة وعَدني لو للشيطان نفيس أبيع ألن ا ُمستعدٍّ
أن من الوضيع الخوف هذا منعني بجنون، غرامها يف ووقعُت أمك قابلُت وعندما
بعدي من هي ج وتتزوَّ قبلها أموت أن فكرة حياَل بالقلق أشعر وكنُت الزواج. منها أطلب

ُمخيًفا. قلًقا يل سبَّب حتى املريِض عقيل يف الشكُّ هذا وازداد ثانية، مرًة
بالغيب، يتنبَّأ ماكر ساحٌر يعيش املجاور الجبل سفح عند هناك أن علمُت وأخريًا
برشوٍط عاٍم مائتَي ملدة مستمرة حياًة يل يضمن أن يستطيع إنه يل قال حيث إليه فذهبُت
يل: قال الفور. عىل ذَكرها التي الرشوط بكل وقبلُت ذلك، لسماع بالغ برسور شعرُت ُمعينة.
أعيش أنا به. تُرَزقون ولٍد أول تُعطوني أن عىل ك)، أُمِّ اسم هو (وهذا آنيتا ج تتزوَّ أن «يجب
املاء تحت كهٍف عرب إال إليه الوصول يُمكن ال األدرياتيكي البحر أعماق يف بلوري قٍرص يف
وهذه املفتاح، هو وهذا بانتظارك. هناك وستجُدني إيلَّ الطفَل أحِرض الدُّلفني. ِرواق يُدعى
مرسوًما امللفوف الجلد من صغرية وقطعًة ذهبيٍّا مفتاًحا وأعطاني الطريق.» خارطة هي

يضل. أن ألحٍد معها يُمكن ال واضحة بطريقٍة القرص إىل الوصول طريق عليها
استسهلُت ألبنائه، األب ُحب معنى هو ما الوقت ذلك يف أعلم أكن لم أنني إىل ونظًرا
أن همي ُجل كان بالغ. برسوٍر الساحر ه أعدَّ الذي العقد عىل بالتوقيع وُقمُت الرشوط، هذه
يسمح أن وقبل معها. طويلة حياٍة عىل بعَدها أحصل وأن ممكن وقٍت بأرسع آنيتا ج أتزوَّ
تموت فسوف يِجب كما العقد برشوط تُوِف لم إذا جيًدا. «انتِبه يل: قال باملغادرة الساحر يل

وابنك.» وزوجتك أنت الحال يف
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بدأت ما رسعان ولكن حياتي. يف يشءٍ أغىل وكانت أسابيع، عدة بعد ك أمَّ تزوَّجُت
املناسبات هذه مثل يف امُلعتاد الفرح أُظِهر لم أنني الحَظْت أُمك، ولَدتك وعندما ُمعاناتي.
ألُخربها، كنُت وما الساحر، مع عقدي بأمر أُخربها أن أستطع ولم تأُمل. كانت كما الجميلة
ألُضحي كنُت والذي أنت، هو الذي املسكني الصغري املخلوق هذا أن يف بتعاسٍة أفكر وأخذُت
أجل من عليها ساومُت التي الطوال السنوات ثمن يَدفع سوف يشء، بكل بسعادٍة أجله من
يشء كل تقريبًا نسيُت عودك، واشتدَّ كربَت وعندما حدود. بال بُني يا لك ُحبي كان نفيس.
أكسب كنُت األرض. وجه عىل حظٍّا الناس أكثُر أنني لو كما يل وبدا امُلرعب. العقد عن
أرى كنُت ني. يُهمَّ لم ذلك ولكن الحياة، قيد عىل للبقاء مًعا يكفينا بالكاد املال من القليل
بدأَت عندما نحوي بهما دائًما تنظر كنَت اللتني الجميلتنَي عينَيك خالل من غنيٍّا نفيس

بأبي. تُناديني
بالعقد وذكَّرني الساحر يل ظهر الليايل، إحدى ويف برسعة. قليلة سنوات مرت وهكذا
صباح ويف الحال. يف إليه آُخذك لم إذا أيًضا أنت وبموتك باملوت وزوجتي هدَّدني بيننا. الذي
هذه الفور عىل وفهمُت ى. بالُحمَّ وتشُعر مريًضا كنَت أنك ألكتشف استيقظُت التايل، اليوم
بكتابة ذلك إثر عىل وقمُت الجنون، لدرجة الشديد بالخوف شعرت التحذيرية. الرسالة
أفضل، عمل فرصة عن للبحث ذاهب إنني فيها قلُت آنيتا العزيزة لزوجتي قليلة كلماٍت

آجًال. أم عاجًال ما يوًما سأعود وبأنني
صغرية فتاًة وملحُت الحي هذا إىل وصلُت حتى يشءٍ عىل ألوي ال الحقول نحَو انطلقُت
أعود وأن عنك، عوًضا املاكر للساحر وأُقدِّمها أخطفها أن فوًرا وقررُت البيت. ِفناء يف تلعب

فعلته. ما هذا أسف، وبكل البيت. يف زوجتي إىل ثانيًة ذلك بعد
ساعًة رَت تأخَّ «لو يل: قال الصغرية بالطفلة أُمسك وأنا قادًما الساحر رآني وعندما

جميًعا.» نهايتكم هذه لكانت فقط واحدة أخرى
البلوري الجدار عىل الساحر وطَرق تهدئتها. َعبَثًا وحاولُت البكاء. يف الطفلة بدأت
الذي االسم هو هذا سيسيليا. روع من أَت هدَّ ناطقة جميلة دميًة أمامي ليُظهر لقرصه

اليوم. حتى به أُناديها كنُت
الصغرية؟» الطفلة منها أخذَت عندما زوجتك فعل ردَّة كانت «ماذا الساحر: سألني

ثانيًة. تراني بأالَّ وأقسَمْت لعنَتني أنها غري له أقول أن عساي كان وما خائًفا كنُت
آخر.» معروًفا إليك أُقدِّم دعني واآلن ذلك. تقول أن منها ع أتوقَّ كنُت «آه. الساحر: قال
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له: أقول وأنا وتلعثمُت ذلك سماعي عند باردة قشعريرة جسمي أنحاء يف َرسْت
بها.» وعْدتَني التي عام ملائتي الحياة من أكثَر يف بالفعل أرغب ال أنا سيدي، يا «شكًرا

خطف تُحاول أال برشط هذا ولكن عام، مائتي ستعيش أنت مفهوم. هذا «نعم يل: قال
معروًفا لك أُقدِّم أن أريد ولكني بيننا. الذي للعقد انتهاًكا يُشكِّل هذا ألن منِّي سيسيليا
تمُكث أن فيمكنك البيت، إىل تعود أن تستطيع تُعد ولم طردتك قد زوجتك أن وبما آخر.

بشئونها.» وتهتمَّ لرتعاها ابنتك مع هنا
وهذا رغبتي. «هذه بالقول: سارع لكنه الساحر، قاله ما عىل بكلمٍة ولو أُردَّ أن أردُت
العمر من عرشة الثامنة تبلغ وعندما أجيل، من هنا بالطفلة اعتِن األمر. عليه سيكون ما
ذلك، تفعل أن أنت حاولَت إذا أو تهُرب، تركتها إذا أنك لديك معلوًما وليكن آلُخذها. سأعود
هنا من تهُرب أن لك بالنسبة امُلستحيل من سيكون أنه الِعلم مع محالة، ال تموت فسوف
ل ويتنقَّ األدرياتيكي، البحر قاع عن مفصوٌل اللحظة هذه منذ قرصي ألن األحوال؛ كل يف
ألني يقول؛ ما بصحة ُمقتنًعا كنُت لقد وامَلرجان.» البحر أعشاب وسط آَخَر إىل مكاٍن من

سفينة. ظهر عىل كنَّا لو كما الوقت طيلة يهتزُّ بالقرص بالفعل أشعر كنُت
طيلة يُؤرِّقني كان الذي الضمري وتأنيب والندم، القلق، مدى لك أِصف أن أُحاول لن
صغرية طفلًة وخطفُت وطفيل، زوجتي تركُت لقد القرص. يف ُمحتجًزا فيها كنُت التي الفرتة
أجد كنُت واحد يشء ثمة كان لكن املاكر. الساحر ذلك فخِّ يف أخريًا ِكالنا ووقع ها، أُمِّ من
لها الشديدة َمحبتي عىل ترعَرَعْت التي الصغرية سيسيليا وهو الوقت، طيلة العزاء فيه
من يشء أي ينقصه املكان يكن ولم كالوردة. جميلًة كانت والَدها. بالفعل أنا كنُت لو كما
أَشأ لم سيسيليا. لتعليم أحتاجها التي الكتب كل يل قدَّم الساحر أن كما الراحة، وسائل
منِّي، ليأُخذها العمر من عرشَة الثامنَة بلوغها عند بالقدوم الساحر بعزم أبًدا أُخربها أن

حال. أسعد يف معها الوقت ألقَيض جهدي وعملُت
يشء، كل يف للساحر ُمطيًعا فيها كنُت البحر تحت عرشسنوات استغرقت رحلٍة وبعد
ورواق البحر بقاع البلوري القرص بتثبيت فقام الساحر، ثقة أحوز أن إثرها عىل استطعُت
السنة يف أيام ثالثة بالخروج يل سمح باليابسة. ُمرتبًطا القرصأخريًا أصبح وهكذا الدلفني،
ذلك، وراء من قلبي إىل السعادة يُدِخل أن الساحر أراد أصدقائي. أزور أن أستطيع حتى
أن وبما أحد، عيلَّ يتعرَّف ال حتى هذه املسافرين مالبس ارتديُت هذا. يف ا ُمحقٍّ كان وقد
يف شخصيتي عىل التعرُّف اآلخرين عىل الصعب من أصبح فقد أوانه قبل شاب قد شعري
ويف البلوري. القرص من السنة يف أيام ثالثة ملدة أخرج وأنا سنواٍت ستِّ ومنذ األحوال. كل
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ماذا أحٌد يُقل لم ولكن املسكينة، آنيتا زوجتي بوفاة علمُت فيها خرجت التي األوىل املرة
بني. يا أحوالك أصبَحت وكيف بك حلَّ

أبحث أن قررُت وأخريًا اليابسة، إىل القرص من فيها أخرج مرٍة كل يف عنك أبحث كنُت
يُعذِّبني ضمريي كان إليهما. االهتداء إمكانية من باليأس أشعر كنُت سيسيليا. واِلَدي عن
القَدر وكان ابنتهما. إليهما أُعيد أن األقل عىل أريد كنت ظهري. قَصم الذي بالندم وأشعر

املنزل. لدخول — تعلم كما — بالتبنِّي والداك دعاني عندما النهاية يف عيلَّ عطوًفا
للجميل امُلقدِّر بمظهر الظهور يف أُساعدك أن سوى أمنية لديَّ يُوَجد ال بني يا واآلن
هذه الخرقاءِ َفعلتي جرَّاءَ الكثري وعانَيا برتبيتك، وقاما بك ا اهتمَّ اللذين التعيسني لهذين

النهاية.» يف إليهما بها وتعود ابنتهما لرتى معي تذهب أن أُريدك عديدة. سنواٍت منذ
االنتباه. درجات بأقىص والده يقوله ملا يستمع أورستو كان

أبي؟» يا ذلك بعد لك سيحُدث ماذا «ولكن قال: بعدها
الثامنة اآلن قارب قد سيسيليا عمر لكن ذلك؟ أعرف أن يل «وكيف املسافر: فأجاب

ليأخذها.» الساحر يعود أن قبل والَديها إىل تعود أن ويجب عرشة،
سيسيليا. إلنقاذ التالية اإلرشادات منه أخذ ثم العجوز، وعانق أورستو نهض

نائًما الوقت ذلك يف الساحر يكون حيث الغد يوم ُظهر «تعاَل العجوز: له قال
ألنه البلوري القرص إىل العودة يف أُرسع أن عيلَّ يتعنيَّ واآلن أساعدك. أن بذلك وأستطيع
لعقاٍب وسيسيليا أنا أتعرَّض فسوف به، يل املسموح الوقت من أطوَل غيابي استمرَّ لو

شديد.»
الدلفني. رواق إىل القرصاملؤدية بوابة عند الغد يف سأكون أبي. يا «وداًعا أورستو: قال

مفتوًحا.» الباب يل ترتك أن تنَس وال
البيت نحو برسعة تحوَّل السوق إىل أورستو يذهب أن ِمن وبدًال املكان، العجوز غادر

قصري. وقت بعد ووصَلُه
من اليوم سأتمكن بأنني شعور «لديَّ لوالَديه: أورستو قال التايل، اليوم صباح ويف

حال.» أحسِن يف وهي إليكما سيسيليا ابنتكما إعادة
حريٍة البعضيف بعضهما إىل ينظران وهما «سيسيليا؟» واحد: وقٍت يف الوالدان صاح

ترييسا.» كان اسمها «لكن قاال: ثم كبرية. ودهشة
بسيسيليا يَت ُسمِّ قد تكون «ربما برسعة: وقال هذه اللسان لزلَّة باألسف أورستو شعر
االسم.» هذا وأعطاها بها واعتنى أحبَّها آخَر أبًا وجدت قد تكون ربما الوقت. هذا حتى
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اآلخر إىل منهما كلٌّ ونظر أورستو، يقوله ما صحة حول الشكُّ ونينا أوجست ساَوَر
يفعل فرتكاه ولدهما، معنويات تثبيط يف يرغبا لم ولكنهما شديَدين، واستغراٍب حريٍة يف

يُريد. ما
تمكن أورستو لكن الناس، جميع أنظار عن محجوبًا الدلفني رواق إىل املدخل كان
إىل الفَرس بربط فقام والده. له قدَّمها التي اإلرشادات بمساعدة بسهولٍة عليه العثور من

القرص. داخل إىل ًها ُمتوجِّ وسار املرجان من عموٍد
وتمكن البحر. نحو مبارشة تمتدُّ كبرية بلورية غرفٍة داخل نفسه وجد قليل، وبعد
الحياة أنواع جميع رؤية من قوية ية ِفضِّ بأطواٍق املدعومة الشفافة البلورية ُجدرانها عرب
وهي المعة بزعانف والذهبية الفضية األسماك يف شديد بذهوٍل أورستو حدَّق البحرية.
وصل حتى تقريبًا ساعٍة ملدة الرواق داخل يسري وأخذ ة. امُلخرضَّ الزرقاء املياه يف تسبح

بسهولة. بفتحها قام ذهبية بوابٍة أمام أخريًا
باهظ بأثاٍث املفروشة الُغَرف من الكثري إىل يُؤدي دهليز داخل إىل بلوري باب قاده
أبيه رأس له بدا اللحظة هذه ويف بالفعل. فظيعة لدرجٍة قوية البحر رائحة كانت الثمن.
به وسار وَلِده بيد العجوز الرجل وأمسك فابتسم. األبواب؛ أحد خالل من األشيب بشعره

الرشفة. نحو
فتاٍة بصحبة عاد ما رسعان ثم الوقت. من لفرتة وينتظره يجلس أن الشاب من طَلب
بيَضوي بوجٍه خارق جماٍل ذات فتاة كانت جمالها. ِة شدَّ من بالذهول أورستو أصابت
ضفائَر شكل عىل الكثيف شعرها ويتدىلَّ دفني. حزٌن فيهما السماء، تُشبه زرقاء وعيوٍن
له: وقالت ودِّية بطريقٍة أورستو إىل يدها مدَّت اللون. داكنة رمادية عباءٍة فوق ذهبية
صغريَين. كنا عندما وأُمهاِتنا آباءنا تباَدْلنا لكوننا اء؛ كأشقَّ بعًضا بعضنا سنُحب أننا «أعلم

واطمئنان.» سعادٍة يف مًعا لنعيَش وأمي أبي إىل ُخذني
يف الوقت طيلة يُحملق كان أورستو ولكن البيت، نحو هني ُمتوجِّ الثالثة انطلق وهكذا
طوال يبتِسم العجوز الرجل فيه كان الذي الوقت يف األوىل النظرة من سَحَرتُْه التي الفتاة

جديد. من شابٍّا عاد أنه لو كما وبدا الحزن، عالمات آِخَر وجهه عن أزال مما الوقت؛
اآلن، سأُودِّعكما ، ولَديَّ يا «اسمعا الدلفني: رواق نهاية إىل وصلوا عندما لهما قال

اآلن.» بعد ألقاكما لن وربما
معنا؟» تذهب ألن تقول؟ «ماذا ُمرتفع: وبصوٍت دهشٍة يف والشابة الشابُّ قال
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موتي.» مشهد رؤية أُجنِّبكما أن أريد ذلك. أستطيع ال أنني «أخىش العجوز: أجاب
ستُواجه أنك يعني هذا كان إذا هنا من أُغادر لن تقوله؟ الذي هذا «ما سيسيليا: قالت

أبي.» يا دونك البيَت هذا أُغادر لن لذلك. نتيجًة الخطر من نوٍع أيَّ
أذهب سوف إذن. «حسنًا النهاية: يف وقال الحديث، يف إلسهابه أسفه عن العجوز عربَّ

ذلك.» تُريدان ُدمتما ما معكما
حتى الدولفني رواق غادروا إن وما اليابسة، إىل البلوري القرص من جميًعا خَرجوا

البحر. قاع يف حطامه ونثر فيه بما القرص ر دمَّ اآلذان يُِصمُّ ضخًما انفجاًرا سِمعوا
تبكي أخذت التي بسيسيليا والتصق وجهه وشحب الشديد بالخوف العجوز شعر

جديد؟» من املَرض إليك عاد هل أبي؟ يا الخطب «ما تقول: وهي
بخري.» أنا ال. «ال واهن: بصوٍت العجوز قال

بخطام وأمسكا الفرس، ظهر امتطاء عىل العجوز بمساعدة وسيسيليا أورستو قام
وفرح القلق، من عاصفٍة وسط أورستو بيت إىل أخريًا وَصلوا البيت. نحو به وسارا الفرس
ملَرض الحزن من يشء الفرَح هذا شاَب وإن شديًدا فرًحا البيت إىل سيسيليا بعودة الجميع
الحياة فارق ما رسعان ولكنه الفراش، يف برفٍق العجوز بوضع وقاموا الشديد. أورستو والد

ذاِتها. الليلة يف
من بالُقرب يجلسان كانا اللذَين والفتاة للشابِّ قال األخرية أنفاسه يلفظ أن وقبل
انتهكُت دمُت ما محالة ال سيَطالني الساحر انتقام «إن والِدهما: حال سوءَ يبكيان الفراش
آجًال. أم عاجًال األيام من يوٍم يف جميًعا سنموت ولكننا معه، أبرمتُه الذي العقد رشوط
حياًة أعيش أن عىل نصابها، إىل األمور إعادة من تمكَّنُت بعدما اآلن، أموت أن ل أُفضِّ وأنا
أسمع وأن سيسيليا، والَدي من الغفران طلُب هي األخرية وصيَّتي واألسف. بالندم مليئة
يُحب منكما كالٍّ بأن تماًما أعلم ألنني ابنتهما؛ من زواجك عىل موافقتهما بأفواههما منهما

اآلخر.»
رومانيس ُحبٍّ إىل أورستو سيسيليا به وَعَدت الذي األخوي الُحب ل تحوَّ أن كان وهكذا
بُرصه فيها وقع التي األوىل اللحظة منذ سيسيليا ُحبِّ يف أورستو وقع أن منذ بدأ حقيقي،

عليها.
جبينه فقبَّال يحترض، وهو العجوز عىل األخرية النظرة إللقاء ونينا أوجست عىل ناَدوا
الشاب لرؤية ا جدٍّ سعيَدين سيكونان وأنهما وساَمحاه، له غفرا قد أنهما له مؤكَِّدين برفٍق
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عالماُت وجهه وعىل بسالٍم الرُّوَح أورستو والُد أسلم وهكذا يرغب. كما ُمتزوَِّجني والفتاة
الحياة. يف وجهه عن غابت التي والسكينة الرِّضا

ُمصابهما من ف خفَّ وقد العجوز، ملوت الشديد بالحزن وسيسيليا أورستو شعر
يف بعدها وعاشا زفافهما، حفل جرى عام من أقلَّ وبعد جمَعتهما. التي الُحب مشاعُر

دائمتنَي. وطمأنينة سعادٍة
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يف امللُك ذهب يوٍم وذات الرصب. بالد يحكم عجوز ملٌك كان الزمان، قديم يف كان، ما يا كان
غريبًا مخلوًقا املرَّة هذه اصطاد كاملعتاد طريدٍة اصطياد عن وعوًضا الغابة، إىل صيٍد رحلة
باقي شكل عن كثريًا يختلف املخلوق هذا شكل كان الغابة. يف يعيش إنساٍن شكل عىل
بالكامل ُمغطٍّى وجسده جدٍّا وكبريًا طويًال كان فقد قبل؛ من امللك رآها التي املخلوقات

والشخري. الهمهمات تُشبه أصواتًا ويُصِدر املفرتسة الحيوانات مثل ويتحرك بالفراء،
داخل إىل تُنَقل بأن وأمر النادرة، الطريدة اقتناصهذه من لتمكُِّنه بالفخر امللك شعر
إطالق ويُحاول يتجرَّأ من كل أن بعَدها امللك وأعلن خاصة. زنزانٍة يف وبوضعها القلعة،

محالة. ال املوت عقوبة يُواجه سوف الزنزانة من العجيب املخلوق هذا رساح
هذا وكان األمري. أبناء أصغِر نوم غرفة تحت تقع الزنزانة كانت دفة، الصُّ وبمحض
أال البداية يف حاول األمري ابن أن من الرغم وعىل الليل. طوال ويبكي ينئُّ العجيب املخلوق
فعل، ا ممَّ أكثَر ل التحمُّ يستطيع يَُعد لم النهاية يف فإنه وبكاء، أننٍي من يسمعه ملا يكِرتث
منها. يهرب األسري وترك بابها وفتح الزنزانة إىل الفجر طلوع قبل األيام أحد يف ِخلسًة فنزل
األنني أصوات يسمعون والخدم القرص وحاشيُة امللك يُعِد لم التايل، اليوم صباح ويف
يشءٍ بوجود يشُعر امللك وجعل الشديد. استغرابَهم أثار ا ممَّ الزنزانة؛ من تصُدر والبكاء
اكتشف وعندما الغابة. من جلبَُه الذي األسري أحوال ليستطِلع بنفسه فنزل طبيعي، غري
كان الذي َمن معرفة وطلب الشديد، الغضب من عارمة موجٌة انتابَته فارغة، الزنزانة أن

املَلكية. أوامره ليَعَيص الُجرأة من يكفي ما لديه
بأشدِّ الفاعل د ويتوعَّ يُزمجر وهو امللك ملنظر شديد ُرعٍب يف الحاشية أفراد جميع كان
الشاب األمري امللك ابن تقدَّم النهاية، ويف الكالم. عىل منهم أحٌد يتجرَّأ لم إنه حتى العقاب،
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الليل طوال مسامعه عن تنقِطع لم التي واألنني البكاء أصوات بأنَّ والده أمام واعرتف
من ذلك امللك سمع وملَّا والرحمة. الشفقة بدافع املسكني األسري رساح إطالق عىل حَمَلته
نفسه وجد ألنه واألىس، بالُحزن نفُسه هو ليشُعر حان قد دوَره بأن شعر الشاب االمري ابنه
سخريٍة َموِضَع األسري رساح يُطلق َمن بقتْل املَلكي األمر من يجعل أو ابنه، لقتل ُمضطرٍّا

والرعية. الحاشية من واستهزاء
امللك به يشُعر الذي والخوف القلق مقدار رأَوا أن بعد امللك، ُمستشاري بعض أن غري
يف املَلكي اإلعالن تنفيذ أن اقرتحوا يُصِدرها، التي املَلكية اإلعالنات ية وجدِّ ِمصداقية حياَل
إىل نهائي بشكٍل الشاب األمري بنفي امللك قام إذا بساطٍة بكلِّ ق يتحقَّ أن يُمكن الحالة هذه

قتله. عن عوًضا اململكة خارج
تُحافظ أنها خاصة املأزق، هذا من أخرجته التي الوسيلة لهذه بالغ برسوٍر امللك شعر
نفسه. الوقت يف يُصِدرها التي امللكية األوامر ِمصداقية وعىل الشاب األمري ابنه حياة عىل
الوقت ويف أبًدا، إليها يعود أالَّ عىل اململكة خارج الشاب األمري ابنه بإبعاد امللك أمر وهكذا
مملكٍة ملك إىل النفيسة والتَُّحف الهدايا من والكثري توصية رسائل عدَة االبَن ل حمَّ نفسه
الشاب. األمري بُمرافقة القرص خَدم أحد يقوم بأن ه وجَّ أنه كما األرض، أقىص يف بعيدة
حدود خارج القرسية النفي رحلة يف وخادمه البائس األمري انطلق التايل، اليوم صباح ويف

اململكة.
برئ رأى وعندما شديد. بعطٍش الشاب األمري شعر وامُلضنية، الطويلة الرحلة وخالل
أو دلًوا البرئ عند يجد لم أنه وصدف عطشه. لريوَي نحَوه الفور عىل ه تَوجَّ بعيد من ماءٍ
باملاء مليئًا كان البرئ أن من الرغم عىل ليرشب، املاء به يغرف أن يستطيع آخر يشءٍ أيَّ
أن بعد قدَميه من به يُمِسك أن العطش، به اشتدَّ وقد الخادم، عىل األمريُ واقرتح الرقراق.
الشابُّ األمري بعِدها من يقوم وأن عطشه، ويُطِفئ يرشب أن من ليتمكن البرئ يف يتدىلَّ
الخادم وأمسك البرئ داخل يف نفسه الشابُّ األمري دىلَّ وهكذا الخادم. مع نفِسه باليشء

طلب. كما بقَدَميه
«حسنًا الخادم: قال البرئ، من يُخِرجه أن الخادم من وطلب عطَشُه األمري أطفأ وعندما
نتبادل أن عىل تُوافق أن أو وتغرق، البرئ يف تسُقط أَدَعك أن اآلن أستطيع األمري. سيدي يا
خادمي. أنت تكون وبأن األمري أنا أكون بأن اآلن منذ تُوافق أن عليك واأللقاب. الثياب

ساِلًما.» البرئ من بإخراجك سأقوم وبعَدها
نفسه وضع عندما حماقته مدى أدرك أن بعد الفور عىل ذلك عىل الشابُّ األمري وافق
سامًلا. البرئ من يخرج أن من أكثَر يُريد ال بأنه للخادم األمري وقال الخادم، رحمة تحت
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وجد وعندما الثياب. بعَدها وتبادال البرئ، من األمري بإخراج الفور عىل الخادم قام
وتابع سيِّده حصان ظهر امتطى الفاخرة، سيِده ثياب يرتدي وهو نفَسه املاكر الخادم
امُلتواِضعة. الخادم ثياب يرتدي وهو بجانبه يسري الشاب األمري كان بينما الرحلة، يف السري
الشابُّ األمري كان أقىصاألرضوالذي يف امللك بالَط وصال أن إىل املنوال هذا عىل سارا

التوصية. رسائل أخرى، أشياء ضمن والده، من إليه يحمل
يجري كيف يُراقب وأخذ بوعِده، الوفاءُ إال الوصول عند الشابِّ األمري أمام يكن ولم
حني يف امللك، ابَن بوصفه امُلعتادة امللكية باملراِسم امللكي البالط يف امُلزيَّف األمري استقبال
كواحٍد اكرتاٍث بعَدم وعاملوه استقبلوه الذين القرص يف الخَدم انتظار غرفة إىل إرساله تمَّ

منهم.
الضيافة وكَرِم الرفاهية من الكفاية فيه بما فيها استمتع الزمن من فرتٍة ُميضِّ وبعد
تجاه سيِده صرب نفاد ُقرب من بالخوف يشعر امُلزيَّف األمري بدأ عليه، امللُك أغدقها التي
يف الشابُّ األمري يقوم بأن أيًضا بالقلق شعر كما َلها. يتحمَّ أن عليه كان التي اإلهانات كلِّ
الحقيقي. األمري هو بأنه للمأل ويكشف نفسه، عىل قطعه الذي الوعد عن بالتخيلِّ ما يوٍم
الطُرق بكل يُفكر الصدر، بها يضيق التي املخاوف بهذه يشعر وهو املاكر، الخادم وأخذ
عليه خطرة تداعياٌت لها يكون أن بدون خانه الذي سيِده من التخلُّص بها يستطيع التي

نفسه. هو
بذلك. للقيام طريقٍة إىل اهتدى األيام، من يوم ويف

والخادم البائس األمريَ هذا قُرصه يستضيف الذي امللك، بأن تعلموا أن يجب واآلن
داخل امُلفرتسة الربية والحيوانات الطيور من كبري بعدٍد القرص حدائق يف يحتفظ املاكر،
الحدائق، هذه يف امللك مع يسري امُلزيف األمري كان وبينما األيام، أحد ويف كبرية. أقفاٍص
كثريًا، بها ُمعَجب وأنا الرائعة، الحيوانات من كبري عدٌد لديكم امللك، «جاللة للملك: قال
املناِسب من يكون وقد إطعامها. عىل املال من الكثري تُنفقون أنكم امُلؤِسف من أنه وأعتقد
لتجد النهار طيلة الغابة وسط إىل ُمقتدر خادٍم برفقة وتُرسلوها أقفاصها من تُطِلقوها أن

املساء.» حلول قبل أقفاصها إىل بإعادتها الخادم يقوم أن عىل بنفسها، طعامها
الذي اإلنسان هذا مثُل يُوَجد أنه األمري أيها ا حقٍّ تعتقد «وهل شديدة: بدهشٍة امللك قال
طيلَة الغابة أرجاء يف إطالقها بعد أقفاصها إىل الربية الحيوانات هذه يُعيد أن يستطيع

النهار؟»
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قرصكم. بالط يف موجود اإلنسان وهذا «بالطبع. د: تردُّ بدون امُلزيَّف األمري أجاب
أليفة، حيواناٍت مجرد له بالنسبة تُعتَرب الربية الحيوانات هذه أنا. خادمي بالطبع أقصد
عروض يف نرى كما تماًما أوامره تنفيذ عىل ويحملها بها يتحكَّم أن بسهولٍة يستطيع وهو
عمل بأنه ويقول العمل هذا مثل َقبول عن كعادته االعتذار يُحاول أن أخىش السريك.
فيه؛ الفشل أو العمل رَفَض حال يف رأسه بقطع تهديُده يُمكن الحالة هذه ويف ُمستحيل،
حال يف امللك، جاللة يا موافق، وأنا املطاف. نهاية يف بالعمل الَقبول عىل لحمِلِه وذلك

الحالة.» هذه يف املصري ذلك يستحقُّ ألنه رأسه بقطع تأُمروا أن الرفض، عىل إرصاره
«سمعُت له: وقال أمامه للحضور الشابِّ األمري باستدعاء ذلك سماع بعد امللك وقام
وتعود الغابة، يف بنفسها لرتعى الغنم كُقطعان الربِّية الحيوانات تقود األعاجيب؛ تفعل أنك
هذه من عدٌد القرص حدائق يف يُوَجد تعلم، وكما املساء. حلول قبل أقفاصها إىل بسالٍم بها
قبل به وتعود الغابة إىل القطيَع الصباح هذا منذ يوٍم كلَّ تقود أن عليك ولذلك، الحيوانات.

حذًرا.» كن ولذلك رأسك. أقطع فسوف بذلك تُقم لم وإذا املساء. حلول
من بالتأكيد هذا بذلك. القيام أستطيع ال امللك. «جاللة البائس: الشاب األمري أجاب

رأيس.» قطُع اآلن من ويُمكنكم ولِغريي. يل بالنسبة امُلحال
«سننتظر له: وقال املساء حتى الوقت بعض البائس األمري يُمِهل أن رأى امللك لكن
حيوانات جميع إعادة من تتمكن لم إذا رأسك بقطع سأقوم أنني املؤكد ومن املساء، حتى

ثانية.» أقفاصها إىل الربية القرص
األمر من ذلك يُغريِّ فلن قال مهما أنه البائس األمري وأدرك طلبه، عىل ا ُمرصٍّ امللك كان
جميع يف برسعٍة لتتفرَّق منها القرصوأُطِلقت حدائق يف ببة الدِّ أقفاص ُفتحت وهكذا شيئًا.

الكثيفة. أشجارها بني وتختفي الغابة أرجاء
حدائق يف أقفاصها إىل إلعادتها بعضها آثار تتبُّع وحاول الحيوانات، بهذه األمري َلِحق
من يتمكَّن ولم الغابة، أرض عىل األشجار أوراق بني تالشت اآلثار هذه جميع لكن القرص،
عىل جلسشارًدا منه، ميئوًسا أصبح الوضع أن أدرك وبعدما وأخريًا، منها. واحٍد دبٍّ إعادة
لم إذ التِعس؛ حظِّه يف يُفكر وهو بُحرقٍة يبكي وبدأ الغابة. أرض يف مقطوعة شجرٍة جذع
املساء. هذا يف محالة ال سيُقَطع رأسه أن وكيف فيها، وقع التي الورطة هذه من َمخرًجا يَر
شكل عىل غريب مخلوق أمامه ظهر واليأس، الحزن من الحال هذه عىل هو وبينما
يُبكيك «ما وسأله: الغابة طرف من إليه خرج بالفراء، ُمغطٍّى جسِدِه كامل ولكنَّ إنسان،
عند رأسه يُقَطع أن ينتظر وبأنه معه حدث ما جميع بتفاصيل األمري فأخربه هذا؟» يا
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إن وما بدونها. وسيعود الغابة يف تفرقت قد الحيوانات ألن امللك؛ قرص يف املساء حلول
العمالق املخلوق هذا شكل يف بإمعاٍن ينُظر بدأ حتى معه، حَدث ما رواية من األمري انتهى

أمامه. الواقف واللطيف
قبل.» من به التقيُت شخًصا تُشبه «أنت الشاب: األمري قال

امللك، والُدك ه أَرسَ الذي الغابة رجل أنا صحيح. «هذا الفور: عىل املخلوق وأجاب
فيها.» كان التي الزنزانة من رساَحه وأطلقَت

كيف ثم تماًما. البرش مثل تتحدَّث اآلن «ولكنك شديد: باستغراٍب الشاب األمري وقال
هنا؟» عيلَّ العثور من تمكنت

لقد اآلن. يُهم ال «هذا صغريًا: سحريٍّا جرًسا لألمري يُقدِّم وهو العمالق املخلوق قال
الجميل هذا لك سأرد واليوم بذلك. لك أَدين وأنا ما، يوٍم يف حرٍّا وجعلتَني رساحي أطلقَت
يف أقفاصها إىل الحيوانات تعود أن تريد عندما عمله عليك ما وكل فيه. أنت مما وأُحرِّرك
إليك تعود تراها وسوف ُمتتالية مرات ثالث بلُطٍف الجرس هذا تُدقَّ أن هو القرص حدائق
املخلوق هذا انتهى إن وما القرص.» حديقة يف أقفاصها نحو بهدوءٍ وراءك وتسري ُمرسعة

ظهر. مثلما الغابة أشجار بني برسعٍة اختفى حتى ذلك قول من العمالق
وشعر مرات. ثالث بلُطٍف الجرس األمري دقَّ املغيب، إىل تميل الشمس بدأت وعندما
بشكٍل ترُقص وهي الغابة أطراف جميع من إليه تأتي الدببة يرى وهو غامرة بسعادة
أقفاصها نحو تسري وهي غنٍم كقطيع وراءه ع تتجمَّ أخذت ثم ِمشيتها. يف وتتمايل ُمضحك
بني من فأخرج التِعس، حظِّه عىل االنتصار بنشوة الشاب األمري وشعر القرص. حدائق يف
تمكن وهكذا القرص. من يقرتب وهو الجميلة الرُّعاة ألحان عليه يعزف وأخذ املزمار ثيابه

كانت. متاعَب أي وبدون بأماٍن أقفاصها إىل ببة الدِّ جميع إعادة من الشابُّ األمري
عىل اإلطالق، عىل دهشًة أكثَرهم امُلزيف األمري وكان بالدهشة، امللك حاشية شعَرت
كنُت أنني اآلن لكم تبنيَّ لقد امللك. «جاللة للملك: وقال ذلك. إخفاء حاول أنه من الرغم
يف التي الذئاب اآلن يرعى أن عىل قادر الخادم هذا أن من ُمتأكد وأنا لكم. قلتُه فيما صادًقا
جاللتكم أنَّ طاملا ساملًة أقفاصها إىل ويُعيدها بنجاح، الدببة رعاية من تمكن ِمثلما الحديقة

السابقة.» املرة يف فعلتم كما الفشل، حال يف الرأس بقطع بتهديده تقومون
يذهب أن املرة هذه وأمره إليه، يحرض أن الشاب األمري من امللك طلب ذلك، عىل وبناءً
يوم بالدببة فعل كما املساء حلول عند أقفاصها إىل بها ويعود الغابة يف لريعاها بالذئاب

محالة.» ال رأسك أقطع فسوف ذلك تفعل لم «وإذا صارمة: بنربٍة له وقال أمس.
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يكن لم امللك لكن بذلك، القيام استحالة للملك ح يُوضِّ أن عبثًا البائس األمري حاول
ذلك تُحاول أن أيًضا «يُمكنك له: قال ولكنه نعم، كلمة سوى يشءٍ أيَّ منه يسمع أن يُريد
رأسك أقطع فسوف فيه فشلت أو العمل بهذا القيام يف ألوامري االنصياع رفضَت وإذا اآلن.

محالة.» ال
حديقة يف الذئاب أقفاص أبواب فتح إىل ُمضطرٍّا نفَسه الشاب األمري وجد وهكذا
نحَو ه تتوجَّ وهي برسعٍة أمامه من وتُمرَّ الخارج إىل فيها التي الذئاب جميُع لتقفز القرص
يُعيدها لكي الذئاب آثار تتبُّع حاول املساء حلول وقبل قبل. من ببة الدِّ فعَلِت كما الغابة

العاثر. حظه ويندب يبكي شجرٍة جذْع عىل فجلس جدوى. بدون أقفاصها إىل
فعل كما وسأله، العمالق الرجل هذا جديٍد من أمامه ظهر الحالة، هذه عىل هو وبينما
جرًسا ثانية مرًة الفور عىل فأعطاه حدث، ما له فروى بكائه. سبب عن املاضية، الليلة يف
أقفاصها، إىل بها لتعود طائعًة الذئاب إليك تأتي أن تريد «عندما له: وقال صغريًا، سحريٍّا
إىل خلفك وتسري ُقوَّتها بكل إليك تسعى وستجدها ُمتتالية، مراٍت ثالث الجرس بدقِّ ُقم
التي الرسعة بنفس أمامه من اختفى حتى ذلك العمالُق الرجل قال إن وما تُريد.» حيث

وحَده. األمري وبِقَي بها. ظهر
متتالية. مراٍت ثالث الجرس الشاب األمري دقَّ املغيب، عىل الشمس قاربت وعندما
وراءه السري يف وتبدأ االتجاهات كل من نحَوُه تندِفع الذئاب لرؤية عارمة بفرحٍة وشعر

القرص. حديقة يف أقفاصها نحَو بهدوءٍ
بأنَّ ُمسبًقا يعرف كان أنه لو كما ف ترصَّ لكنه ذلك، لرؤية امُلزيَّف األمري ُصِعق
هذه امللك عىل اقرتح ولذلك امُلستحيلة، األعمال هذه بِمثل القياَم بسهولٍة يستطيع خادمه
لم إذا رأسه بقطع الشاب األمري وتهديد أيًضا أقفاصها من الربية الطيور إطالق املرة

التايل. اليوم صباح يف أقفاصها إىل جميًعا إعادتها من يتمكن
الطيور جميع يُطلق بأن الشابَّ األمريَ امللك أمر التايل اليوم صباح ويف ذلك، عىل وِبناءً

املساء. حلول قبل ثانية مرًة أقفاصها إىل بسالٍم يُعيدها وبأن أقفاصها، من الربية
الفور عىل انطلقت األقفاص، بفتح البائس الشاب األمري فيها قام التي اللحظة ويف
بني غابت ما رسعان السماء يف كبرية غيمًة وشكََّلت واحدة، دفعًة الربِّية الطيور جميع

الباسقة. الغابة أشجار
ذلك بالفعل؛ ُمستحيلة ستكون املهمة هذه أن املؤكد «ِمن لنفسه: الشاب األمري وقال
ا جدٍّ بعيدًة وقتها الطيور فستكون الصغري السحري الجرس عىل حصلُت ولو حتى أنه

الجرس.» صوت سماع عىل قادرة وغري
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الذي البائس واملصري العاثر حظه يندب الشجرة جذع عىل الشاب األمري جلس وهكذا
اليوم. نهاية يف ينتظره

الغابة أشجار بني من يخرج العمالق الرجل بعيٍد من رأى الحالة، هذه عىل هو وبينما
له فروى اليوم. هذا يف تُقلقه التي الجديدة املتاعب عن ليسأله أخرى مرًة أمامه ويِقف
أقفاصها. إىل الربية الطيور إعادة يف الفشل حال يف تنتابُُه التي وامَلخاوَف الحزينة قصته
له: وقال الثالثة للمرة صغريًا سحريٍّا جرًسا الفور عىل بإعطائه العمالق املخلوق فقام
الجرس هذا تُدقَّ أن سوى عليك فما أقفاصها، إىل الربية الطيور تعود أن تُريد «عندما
بلُطٍف الجرس بَدقِّ األمري بدأ إن فما بالفعل، حدث ما وهذا متتالية.» مراٍت ثالث الصغري
بها ه بالتوجُّ الفور عىل وقام حوله. ع وتتجمَّ السماء يف تظهر الطيور أرساب بدأت حتى

مشكلة. أي بدون القرص حدائق يف أقفاصها نحَو
ع تجمَّ القرص، أرجاء يف العجيبة مواهبه عن والكالم ِصيته ذُيوع وبعد املرة، هذه ويف
الخادم هذا عودة ينتظرون القرص حدائق يف فيه والعاملني القرص حاشية من العديد
امللك امُلنتِظر الجمع هذا مقدمة يف يِقف وكان أقفاصها. إىل الربِّية الطيور كافة مع امُلدِهش

بنفسه.
الشاب األمري من امللك تقدَّم حتى وسالم بأماٍن قفصه إىل بري طرٍي آِخر دخل إن وما
والحيوانات الطيور هذه تَسَحر أن تستطيع حتى ا حقٍّ أنت «َمن جهوري: بصوٍت له وقال

تريد؟» ملا االنصياع عىل وتحِمَلها الربية
يُوَجد فال الحقيقة، أُخربكم أن منِّي طلبتُم قد جاللتكم أنَّ «بما الشاب: األمري قال
أنه وكيف أولها من قصته األمري وروى يشء.» بكل سأُخربكم قولها. سوى خيار أمامي
الرجل ساعَده وكيف له، خادمه خداع وعن ذلك، إثر عىل لألبد نفاه الذي امللك والده أغضَب
عىل ذلك، بسبب أثرها عىل ونُفي امللك لتعليمات خالًفا يوًما رساحه أطلق الذي العمالق،

املاكر. خادُمه له نَصبَها التي امُلرعبة املكائد من التخلُّص
الخادم بوضع الفور عىل وأمر كبرية بدهشٍة شعر هذا، لكل امللك استمع أن وبعد
سعادًة الناس أكثَر امللك ابنة وكانت السجن. غياهب يف أخريًا، أمره انكشف الذي املاكر،
كان بينما ا رسٍّ الشابِّ األمري حب يف وقعت أن بعد الحقيقة، وظهوِر األحداث ر بتطوُّ
من األمرية ابنته زواج عىل الفور عىل امللك وافق املزيف. األمري ج تتزوَّ أن عون يتوقَّ الجميع
الحيوانات جميع رساح إطالَق الزواج، بمناسبة كهديٍة امللك، من طلب الذي الشاب، األمري

25



العاملي األدب يف األطفال قصص من ألوان

الطبيعية بيئتها يف بحياتها لتستمتَع نهائي بشكٍل أقفاصها القرصمن حدائق يف والطيور
املجاورة. الغابات يف

لهما ترك امللك تُويفِّ وعندما األمرية. مع ورغيدة سعيدة حياًة ذلك بعد األمري وعاش
وخريات. ثرواٍت من فيها ما وكلَّ اململكَة
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ُحكمه فرتُة كانت آرثر. امللك اسمه كان وحكيم، عادل ملٌك بريطانيا حكم بعيد، زمٍن منذ
يف حاشيته إىل يضمَّ أن األيام أحد يف امللك أراد ُسعداء. فيها الناُس عاش رخاءٍ سنواِت
باملستقبل، التنبُّؤ يستطيع الذي مريلني الساحر عىل اختياره وقع وهكذا ساحًرا. القرص

طويًال. تدوم لن الحاليَّة الرخاء سنوات بأن تنبَّأ والذي
القرص قاعة يف أُقيَم الذي الحفل وخالل جميل. بولٍد جينيفر وامللكة آرثر امللك ُرِزَق
«سيدي، له: وقال القاعة، جانب إىل بامللك الساحر انتحى السعيدة، املناسبة بهذه الكربى
يف األمري ولُدكم وسيكون اململكة، هذه عىل كثيف ظالٌم سيُخيِّم تعرفه. أن يِجب أمٌر ثَمة
بكل وسالمة أماٍن يف سيكون وبذلك القرص عن بعيًدا األمري بولِدكم أذهب دعني خطر.

تأكيد.»
بارع ساحر أنت مريلني. يا تقول «ماذا قائًال: عليه وردَّ الساحر، بقول امللك ُفوجئ
يذهب ونَدُعه ولِدنا عن نتخىلَّ يجعلنا أن يُمكن العاَلم يف يشء يُوَجد ال ولكن وصديقي.

عنا.» بعيًدا
بعَدها ومات قصرية، بفرتٍة األمري طفِلها والدة بعد ماتت امللكة أن ا جدٍّ امُلحزن وِمن
وأخذ القرص ُغَرف داخل إىل مريلني تسلَّل امللك، َمقتل ليلة ويف الوغى. ساحة يف آرثر امللك
مع تِجْده لم ولكنها الطفل غرفة إىل املَلكية امُلربِّية جاءت التايل، اليوم صباح ويف الطفل.
خوٌف اعرتاهم وقد الطفل عن والخَدم والنُّبالء امُلربية بحثَت فارًغا. رسيره كان األسف.

األمري. للطفل أثٍر أي عىل يعثروا لم لكنهم شديد،
ليُطبق ملٌك هناك يكن لم شاغًرا. امللكي العرش فيها بِقَي عديدة سنواٌت ومرَّت
بينهم فيما األعيان وكبار األمراء تقاتل اململكة. أرجاء يف والسالم العدل وينُرش القانون
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اللصوص وَحَكم اململكة. أرجاء فوق الكثيف الظالم خيَّم وهكذا العرش. إىل للوصول
يجدون. ما منها ليرسقوا اآلِمنني بيوت األرشار واقتحم لندن. شوارع اإلجرامية والعصابات
وهكذا ومتاع. أمواٍل من بحوزتهم ما وَرسقوا امُلساِلمني للمسافرين الطُرق ُقطاُع وتعرَّض

شديد. خوف يف إنجلرتا شعب عاش
إكتور السري يحكمها هادئة ُمقاَطعٌة الجنوبية اململكة حدود أطراف عىل هناك وكان
وَلُد وهو آرثر، والثاني كاي، يُدعى األول وكان وَلَديه، مع بسالٍم هناك يعيش كان الذي
وسأله يَديه، بني صغريًا طفًال حامًال إكتور السري إىل غريب رجٌل جاء يوَمها بالتبنِّي. إكتور
السري أخذ عوُده. يشتدَّ حتى بشئونه ويهتمَّ أوالده بني الطفل يرعى أن يستطيع كان إذا
اه وسمَّ أُرسته، إىل آخر ولٍد النضمام غامرة بسعادٍة يشعر وهو يَديه بني الطفَل العجوُز

أوالده. كأحد تربيته عىل وعمل آرثر، الفور عىل
كان إكتور. السري بيت إىل الغريب الرجل هذا عاد العمر، من العارشة آرثر بلغ وعندما
َسري أثناء الحركة كثريَ كاي كان وَلَديه. بتعليم ليقوم فاستأجره والكتابة القراءة يستطيع
الدروس، حضور عن توقَّف وهكذا الدرس. قاعة يف طويًال امُلكوث يُطيق يكن ولم الدروس،
والكثري. الكثري تعلَّم لذلك ونتيجًة شديد؛ بشَغٍف ويُتابعها بالدروس يهتمُّ آرثر كان حني يف
مريلني. الساحر إنه الغريب؛ الرجل هذا هو من تعرفون اآلن أصبحتم أنكم أعزائي وأعتقد
املعتادة. اليومية األعمال من آرثر ينتهي بعدما يوٍم كلِّ نهاية يف تبدأ الدروس كانت
شابٍّا آرثر كان واآلداب. العلوم ُمختِلف يُعلِّمه طويلة لساعاٍت معه يجلس مريلني وكان
بسبب بالقلق يشُعر أال مريلني منه طلب وقد كاي، األكرب شقيقه مثَل قويٍّا ليس نحيًفا
وكان اإلنسان. يف املهم هو هذا وقويٍّا؛ كبريًا قلبًا اإلنسان يملك أن هو األهم األمر ألن ذلك؛
كانوا فقد القرص. حدائق يف آلرثر والغزالن الثعالب التِّباع رؤيته من نابًعا مريلني اعتقاُد

وقويٍّا. كبريًا قلبًا بالفعل يملك الشابَّ أن بغريزتهم يَرون
فارس، لَقب عىل كاي شقيُقه حصل العمر، من عرشَة السادسَة آرثر بلغ وعندما
ألخيه امُلرافق منصب يف يكون أن يستطيع لو كثريًا آرثر وودَّ كاي. بالسري يُدعى وأصبح
ودروعه. وِحرابه وبسهامه الرسمية، أخيه بمالبس كثريًا يهتمُّ أخذ ولذلك الجديد. لقبه يف
مقعده. من نهض ثم وجهه، مريلني أدار الدرس، إعطائه وأثناء األيام من يوٍم ويف

األمر؟» «ما آرثر: سأله
القيام عيلَّ يتعني آرثر يا أمر هناك األمل. إىل بحاجٍة «الشعب قائًال: مريلني فأجاب

اآلن.» أذهب أن يجب به.
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وقف لندن. سوق ساحة مريلني دخل يُخيم، الدامس الظالم كان وعندما الليلة، تلك يف
النجوم. إىل يده تُفارق ال التي الساحر بعصا وأشار عاليًا يَديه ورفع الساحة منتصف يف
غريبًا شيئًا أمامهم ليجدوا السوق إىل يتوافدون الناس بدأ التايل، اليوم فجر وعند
كبرية صخرة وفوقها املدينة ساحة وسط موضوعة األبيض الرخام من كبرية قطعة ا؛ حقٍّ
سنتيمرتات مع فقط للخارج بارًزا السيف مقبض وبِقَي ذهبي، سيٌف أعالها يف ُغِرَس ا جدٍّ
أن هو للغرابة َمدعاًة األكثر اليشء وكان الشمس. أشعة تحت تلمع كانت النَّْصل من قليلة
يوم الساحة يف موجوًدا ذلك كل يكن ولم الصخرة. أعماق يف مغروس السيف نصل بقية

أمس.
النصل: من الظاهر الجزء فوق الكلمات قراءُة املمكن من كان أنه ذلك من واألكثر
الرشعي.» بريطانيا ملك هو سيكون الصخرة داخل من السيف هذا سْحب يستطيع «من
تلَو الواحد وحاَولوا هذه، الرخام قطعة إىل الرجال قفز بذلك، الناس عَرف وحاَلما
السيف وبِقَي ُقوَّتهم وبكلِّ جهدهم كلَّ الجميع حاول بالقوة. السيف ينتزعوا أن اآلخر

أنملة. قيَد مكانه من يتحرك لم الصخرة. داخل يف بثباٍت عالًقا
داخل من السيف هذا سْحب يستطيع الكون يف إنسان يُوَجد «ال بحزن: أحُدهم قال

الصخرة.»
تقدَّم ثم ذلك.» حيال فعله يُمكننا ما سنرى «حسنًا. الحارضين: وسط من آَخُر وقال
بالخيوط امُلطرَّزة الحرير ثياب يرتدي وهو البيضاء الرخام قطعة نحَو كورنوال دوق
مباراٍة إىل أدعو الناس. أيها اسمعوا الناس، أيها «اسمعوا وقال: امُللوَّنة، واألرشطة الذهبية
كانوا وأينما كانوا مهما الفرسان كل فيها للمشاركة يُدعى اآلن من شهٍر بعد تُقام تناُفسية
وتُقدَّم الفرسان هؤالء جميع بني التناُفسية املباراة هذه وستُعَقد بريطانيا. أنحاء جميع يف
لزوجته: الدوق وقال الجميع.» تضم كبرية وليمٌة وستُقام للفائزين، الجوائز ختامها يف
جميع يف الفرسان وأفضل أقوى تستقِطب سوف التناُفسية املباراة هذه أن املؤكد «من

إنجلرتا!» أنحاء
واحد فارس هو نحتاجه ما كل عزيزي. يا جيدة فكرٍة من لها «يا قائلة: الدوقة وردَّت
أخريًا يُصبح وبذلك الصخرة، داخل من السيف ينتِزع أن يستطيع بحيث القوة من يكون

يجب.» كما اململكة شئون يتوىلَّ أُخرى مرًة ملٌك لَدينا
املباراة إجراء خربُ وانترش ا. حقٍّ أسعدهم شيئًا أخريًا وجدوا لقد وطربوا. الناس فرح
الُقرى إىل القرص من الخرب هذا وانتقل اململكة. أرجاء جميع يف الربق برسعة التناُفسية
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إكتور، السري مسامع إىل الخرب وصل وهكذا اململكة. أنحاء يف بُقعٍة كل إىل ومنها املجاورة،
خوذته. ع يُلمِّ كان عندما بذلك كاي السري وعِلم

والسناجب الطيور يُطِعم القلعة حديقة يف كان الذي آرثر شقيقه عىل كاي نادى
للطيور، األرض عىل الحبوب من كومٍة بوضع عَجٍل عىل فقام يه. كفَّ يف جَمَعها حبوبًا

كاي. أخاه لريى بالقدوم سارع ثم للسناجب. أخرى وكومة
الحال!» يف ننطِلق أن علينا ويِجب لندن يف مباراة ستُقام ذا. أنت «ها كاي: قال

وسيكون كيلومرتات، عدَّة سوى البيت عن يبتِعد آرثر يكن لم سار! خٍرب من له يا
بتجهيز ليقوم البيت إىل العودة يف آرثر سارع وهكذا اإلطالق. عىل ألخيه ُمرافٍق أفضَل
يف وُمستلزماتها الخيل تجهيز عىل يعمل والُدهما فيه كان الذي الوقت يف للسفر، يلزم ما

القلعة. ساحة
ولَفت املباراة. يف للمشاركة طريقهم يف لندن شوارع عرب ووَلداه إكتور السري سار
ة أشعَّ تحت يتألأل المٌع يشءٌ — املباراة تُقام حيث — السوق لساحة وصولهم عند انتباَههم
كيف ولكن الصخرة. داخل بإحكاٍم ُغِرَس قد السيف أن يبدو إلهي! «يا آرثر: قال الشمس.
جميع من بالصخرة يُحيطون الُحرَّاس كان ملاذا لكن ُمستحيل.» هذا هذا. يحدث أن يُمكن

جوانبها.
تُِقلُّهم، كانت التي العربة عن لوا وترجَّ الساحة طَرف إىل ووَلداه إكتور السري وصل
لتسجيل الطابور يف َدوِره بأخذ كاي السري وقام وسطها. نحَو مبارشًة بعدها هوا وتوجَّ
الُقدامى بأصدقائه بالرتحيب والده انشغل حني يف املباراة، يف امُلشاركني قوائم يف اسِمِه
وجلس وكونتات. وبارونات، وإيرالت، دوقات، االجتماعية؛ املراتب ُمختِلف من الكثريين

كاملاس. تلمع أصبحت حتى أخيه خوذة ع يُلمِّ لهم صة امُلخصَّ الخيمة يف آرثر
سيفي.» «أعطني كاي: وقال املباراة. بدء يُعِلن البوق صوت انطلق

شديد. فزٍع يف عنه يبحث آرثر وأخذ السيف؟» كان أين لكن الفور. «عىل آرثر: قال
أماكنها يف والخناجر القتال وفئوس والسهام والرماح الدروع من األسلحة جميع كانت
الفئوس أحد تأخذ أن رأيك ما … «كاي ألخيه: وقال السيف. عدا فيما تكون، أن يِجب حيث

عنه؟» عوًضا القتالية
سيفي.» أريد قلُت «آرثر، كاي: قال

فضلك.» من واحدة لحظًة بالتأكيد. «نعم. آرثر: قال
«أِرسع.» كاي: قال
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سيف ترك قد يكون أن املمكن من حيث لهم صة امُلخصَّ الخيمة إىل بالعودة آرثر أرسَع
يحُدث بأن سمح كيف والدروع. األسلحة صناديق يف عجٍل عىل وبحث سهًوا. فيها كاي

فكرة. بباله خطرت ثم ذلك؟ معه
فقد هناك؛ الحرَّاس من أحًدا يجد لم ولكنه السوق. ساحة نحو برسعٍة آرثر ه توجَّ

املباراة. مُلشاهدة جميًعا ذهبوا
هذا إخراُج يُمكنني كان إن «لنرى وقال: البيضاء الرخام قطعة أعىل إىل آرثر صعد
لنفسه: وقال قليًال. وحرََّكه السيف بِمقبض وأمسك به.» علق الذي َموضعه من السيف

أعتقد.» كنُت كما بإحكام ُمثبتًا ليس إنه إلهي. «يا
واندفع مكانه، عن السيف فخرج بالعزم، مليئة قوية بحركٍة السيف بسْحب وقام
إعادته عىل «سأحرص آرثر: وقال يده. يف سليًما كان السيف ولكن بقوة، الوراء إىل آرثر

كاي. أخوه ينتظره كان حيث إىل الفور عىل وأرسع الحًقا.» مكانه إىل
هو.» «ها أخيه: يد يف ويضعه السيف يُقدِّم وهو له قال

هذا؟» ما للهول! «يا املفاجأة: أخذَتْه وقد وقال السيف، عىل رسيعة نظرًة كاي ألقى
قال الخيمة. خارج وأخيه أبيه صوت سمع ذلك وبعد غادر. قد كان آرثر أخاه لكنَّ
بدخول الفور عىل ووالده آرثر وقام هنا.» يشءٍ عىل نظرًة تُلقَي أن أُريدك «أبي، كاي:

الخيمة.
«انظر.» السيف: إىل يُشري وهو كاي قال

له: وقال كاي ابنه نحَو والتفت املفاجأة، شدة من وجهه وشَحَب إكتور، السري حدَّق
السيف؟» بهذا أتيَت أين «من

اآلن.» أمِلُكه أصبحُت يل. «إنه إليه: السيف يضمُّ وهو كاي أجاب
السيف؟» بهذا أتيت أين من أخرى، مرًة أسألك «كاي. صارمة: بنربٍة األب قال

خجًال. برأسه الشاب الفارس أطرق
عنه.» عوًضا ما بطريقٍة السيف بهذا وجاءني سيفي أضاع لقد آرثر. «ِمن قال: ثم

السيف؟» بهذا جئَت كيف يل قل «آرثر؟ وقال: األصغر ولده نحَو األب التفت
استعارته فقط أردُت لقد فوًرا. به أتيُت حيث من سأُعيده أبي. يا «معذرًة آرثر: أجاب

الصخرة.» داخل من بنزِعِه قمُت حني
الثالثة وانطلق الحال.» يف السيف هذا وجدَت حيث إىل تأُخذنا أن «يجب األب: قال

السوق. ساحة نحو
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أعىل إىل السيف ورفع هنا.» من به جئُت «لقد وقال: الرخام قطعة أعىل إىل آرثر صعد
مكانه.» إىل عاد اآلن هو «ها أردف: ثم الصخرة. داخل مكانه ووضعه

وأمسك الصخرة أعىل إىل وقفز سيف.» إىل بحاجٍة زلُت ال «مهًال. كاي: السري قال
مراٍت مكانه من سحبَُه يُحاول حوله من وأخيه والده أنظار تحت وأخذ السيف بمقبض

أبًدا. مكانه من السيف يتزحزح لم ذلك. من يتمكن أن دون ومرات
بالسيف؟» فعلَت «ماذا آرثر: ألخيه مرتفع بصوٍت كاي قال

رأيت.» كما مكانه إىل أعدتُه اإلطالق. عىل يشء «ال آرثر: أجاب
ما!» شيئًا فعلَت أنك بدَّ «ال كاي: صاح

أحد.» يسَمَعنا أو يرانا أال األفضل كالكما. «اصمتا إكتور: السري قال
ما ويُشاهدون الصخرة حول عون يتجمَّ الناس بدأ إذ بالفعل فات قد كان األوان لكن

أمامها. يجري
الصخرة؟» داخل من السيف هذا بسحب قمَت هل هذا. «يا أحدهم: صاح

فعلت.» لقد «نعم. آرثر: فأجاب
أُخرى؟» مرًة ذلك فعلَت «هالَّ آخر: وصاح

ذلك!» نرى َدُعونا «نعم. ثالث: وصاح
من النصل خرج واحدة وبسحبٍة يَديه، بكلتا الذهبي السيف بمقبض آرثر أمسك

مكانه.
اسمك؟» ما أنت؟ «من آخر: شخٌص قال

«آرثر.» الشاب: قال
السيف هذا ضع ِرسلك. «عىل له: وقال آرثر نحَو الحضور بني من فارسطويل اندفع
بذلك ُقمَت بعَدما الصخرة من ينتِزعه أن يستطيع اآلن منَّا واحٍد أي أُخرى. مرًة مكانه يف

أمامنا.»
يف السيف ضع بُني. يا «هيا املباراة: هذه عقد إىل الدعوة صاحب كورنوال، دوق قال

كان.» كما مكانه
مكانه. إىل السيف بإعادة بسهولٍة وقام «حسنًا.» آرثر: قال

وأمسك الصخرة أعىل إىل وقفز اآلن.» ذلك أُحاول «دعوني الطويل: الفارس قال
السيف يتزحزح لم جدوى. دون مكانه من نْزَعه ُقوَّته بكلِّ يُحاول وأخذ السيف، بمقبض

أنملة. قيَد مكانه من
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ال ثابتًا السيف وبِقَي جهدهم، كلَّ اآلخر، تلَو الواحد الفرسان، من عدد وحاول
زاد السيف، شدِّ عملية يف أطول لفرتٍة استمرُّوا كلما أنه بعضهم اعتقد مكانه. من يتزحزح
الصخرة صعود عىل الفرسان تعاَقَب وهكذا قليًال. ولو مكانه من زحزحته ُفَرص من ذلك
يف مكانه يف ثابتًا السيف بقي منهم. واحٍد أليِّ ذلك ق يتحقَّ أن دون السيف نزع وُمحاولِة

الصخرة. داخل
آرثر.» يا تقدَّم أُخرى. مرًة ذلك يُحاول الشابَّ «دعوا كورنوال: دوق قال

مكانه من السيف أخرج واحدة وبحركٍة الصخرة، أعىل إىل ثانية مرًة آرثر صعد
الشمس. أشعة وهج تحت السيف ملع الجميع. لرياه رأسه فوق عاليًا املرة هذه يف ورَفَعه

تماًما. الدهشة أخذتهم أن بعد عمله يُمكن بما التفكري الحضور يستطع لم
ملًكا.» الشابُّ هذا يُصبح أن «يجب عاٍل: بصوٍت الحضور أحد صاح

ملك.» لَدينا أصبح «أخريًا مرتفع: بصوٍت آَخُر وقال
أن يُمكن النحيف الغالم هذا أن ا حقٍّ تعتقدون هل فوا. «توقَّ الطويل: الفارس صاح

جميًعا؟» يحكمنا
الساحر كان امُلتكلِّم. نحَو الجميع والتفَت نعم.» «نعم. الحارضين: أحد من الردُّ وجاءه

مريلني.
يف أحٌد يُوَجد ال قلبه، طيبة وأعرف الشابَّ هذا «أعرف وقال: آرثر من مريلني تقدَّم
ملك سيكون الشاب الفتى هذا بأن يُخربنا السيف هذا قلبه. من وأكرب أقوى قلبه بريطانيا

جيًدا.» تسمعوه أن عليكم يتعنيَّ آخر شيئًا هناك إنَّ ثم القادم، بريطانيا
الساحة. عىل امُلطبق الصمُت خيَّم

هو إنه آرثر. للملك الحقيقي االبن هو الشاب «هذا آرثر: إىل يُشري وهو مريلني وقال
املفقود.» الطفل األمري

آرثر.» امللك «يحيا أحدهم: وقال الحضور. بني الهتافات وعَلِت
الواحد أيًضا ذلك بفعل الجميع وقام كاي. السري ثَم وِمن ُركبتَيه، عىل إكتور السري جثا
ويوٌم شاب، جديد ملك لربيطانيا. ملٌك اخِتريَ أخريًا وهكذا مرتفع. بصوٍت وهلَّلوا اآلخر تلَو

لربيطانيا. أيًضا جديد
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البحر. تحت ما عاَلَم البحر ملُك يحُكم كان ا، جدٍّ عميق املاء حيث البحر أعايل يف هناك
األزرق، املرجان من َمبنيًَّة جدرانها كانت املاء. يف نقطٍة أعمق يف قلعتَُه أقام لقد
ملك عاش هناك املاء. تيَّاراُت داعبَتْها كلما نفَسها وتُغِلق تفتح التي األصداف من وسقفها

فقط. واحٍد بعاٍم األخرى منهنَّ الواحدُة تكُربُ اللواتي األربع وبناته ه أُمِّ مع البحار
يف وقتها ُمعظم تُميض وكانت الصغرية. الحورية تُدعى األربِع األمريات أصغُر كانت
ُمتنوِّعة كنوًزا داخلها يف تحِمل السفن هذه وكانت البحار. قاع يف الغارقة السفن إىل العوم
أنحاءٍ يف وهناك هنا وتُخبئه الكنوز هذه من تشاء ما تحمل هي وكانت العلوي. العاَلم من
حولها ع يتجمَّ السمك كان تُغنِّي، كانت وبينما تُغنِّي. ذلك أثناء ويف املاء، قاع من متفرقة

البحر. قاع يف صوٍت أجمل هو صوتها كان إذ إليها؛ ليستِمع
يَبلُغَن عندما فقط املاء سطح إىل الصعود يستطعَن أنهنَّ يعرفَن األربع األمريات كانت
حتى طويلًة سنواٍت تنتظر أن الصغرية الحورية عىل وكان العمر. من عرشة الخامسة
بكلِّ ثها تُحدِّ أن جدتها من طلبَْت ولهذا بينهن! من األصغر هي كانت إذ ذلك؛ تستطيع
الذين الناس وقصص واملدن، السفن قصص لها وتحكَي األرض، عىل الحياة عن يشءٍ

حياتها. يف عَرَفتْهم
األوىل األمرية كانت العمر. من عرشة الخامسة سنَّ الكربى األمرية بَلَغت ما ورسعان
من الكثريُ لديها كان هناك، من عادت وعندما املاء. سطح إىل بالصعود لها ُسمح التي
ناعمة بيضاء رماٍل عىل استلَقْت كيف لهنَّ حَكْت األمريات. ألخواتها لرتويَها امُلثرية القصص
كثيفة. بيضاء غيوٌم فيها تسبح صافية زرقاءُ عالية سماءٌ فوقها وكانت البحر، شاطئ عىل
عندما األحمر اللون يُخالطه الذي الذهبي اللون إىل السماءُ تحوََّلت كيف لهن حَكْت كما
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فوقها تُحلِّق وهي الطيور برؤية استمتعت كيف لهنَّ ورَوت املغيب. إىل تميل الشمس بدأت
بالُحمرة. امَلشوبة الذهبية السماء يف بينها فيما وتتداخل عاليًا،

الشتاء. فصل يف ذلك كان العمر، من عرشة الخامسة سنَّ الثانية األمرية بَلَغت وعندما
يف العائمة الجليدية للجبال رؤيتها عن للشاطئ زيارتها من عودتها عند ألخواتها وحَكت
تخاف كانت لو كما عنها، االبتعاَد السفن تُحاول كيف لهنَّ ورَوت بشدة، والالمعة البحر
قريبة تطفو كانت فقد البحر؛ عرض يف وحيدًة تَبُْد لم العائمة الجبال هذه لكن منها.

األصدقاء. مثَل بعض من بعضها
إىلسطح كأختَيها صعدت عرشة، الخامسة سنَّ الثالثة األمرية بلوغ موعد حان وعندما
املدن. إحدى بوابة من تستطيع ما قْدر اقرتبت كيف ألخواتها عادت عندما وحَكْت املاء
باللجام املشدودة الخيول صوت وسِمعت وضجيجهم، الناس صياح إىل استمعت وهناك

قبل. من مثلها تسمع لم ُموسيقى أيًضا سِمَعت إنها حتى الطريق، عىل تَسري وهي
من يكن ولم كبرية. بدهشٍة أخواتها حكايات إىل تستِمع الصغرية الحورية كانت
أخواتها. بقية مثل تجِربتها َخوض يف َدوُرها يحني حتى ِطواًال سنواٍت تنتِظر أن اإلنصاف
تستطيع اآلن وأصبحت العمر. من عرشة الخامسة فيه بلغت الذي اليوم هذا حلَّ وأخريًا

الجديد. العالم هذا بنفسها وترى البحر سطح إىل تصعد أن
وسط واقفة كبرية سفينٍة من بالُقرب نفسها وجَدت املاء، سطح إىل صعدت وعندما
الواضح من سطحها. عىل يرقصون ارة والبحَّ جميلٌة موسيقى منها تصدح وكانت البحر.
حفلة. يُقيمون كانوا أنهم ويبدو بينهم. فيما ويتضاَحكون بوقِتهم يستمتعون كانوا أنهم
بشكٍل ترى أصبحت حتى األعىل، نحَو فأكثر أكثَر ترفعها األمواُج كانت آلخر آٍن ومن
انطلقت السفينة، سطح عىل وسيم شابٌّ ظهر وعندما السفينة. سطح عىل يجري ما أفضَل
هذه كانت هل ما. مُلناسبٍة َرشِفِه عىل ُمقامة الحفلة كانت الهواء. يف النارية الطلقات مئات
وبدا السفينة. من فأكثر أكثَر الصغرية الحورية اقرتبت ميالده؟ بعيد االحتفال املناسبة
يتحدَّث عندما يضحكون وكانوا الشاب. هذا يُِحبون السفينة ظهر عىل البحارة جميع أنَّ
تاُجه وقع املرَّات، إحدى ويف مَرح. يف ظهره عىل بأيديهم األحيان بعض يف ويُربِّتون إليهم.
أنه بدَّ ال «تاج! الصغرية: الحورية وقالت والتقطوه. الرجال ضحك وحينها رأسه. عن

أمري.»
يُرسعون ارة البحَّ وبدأ عاتية. ريح وهبَّت السوداء بالغيوم السماء اكفهرَّت وفجأًة
من وتتأرجح وتتمايل تهتزُّ السفينة وأخذت األرشعة، وأنزلوا السفينة، سطح عىل الُخطى

العاتية. األمواج وسَط وأسفل وألعىل آلَخر جانٍب
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عىل تميل السفينة وبدأت ورعد. برٌق صاَحبَها هوجاءُ مطرية عاصفٌة هبَّت ما ورسعان
الصغرية الحورية أعَمت لدرجٍة دامًسا الظالم وأصبح العاتية! األمواج وسط جانبَيها أحد
سطح عىل الشابَّ األمريَ ترى أن واستطاعت السماءَ الربُق أضاء ثم حولها، ما رؤية عن
للمحافظة جاهًدا يسعى كان السفينة! سطح عىل بِقَي الذي الوحيد أنه يبدو وكان السفينة.
يف سقطوا الذين ارة البحَّ إىل بالحبال يُلقي كان كما الغرق، من ومنعها السفينة توازن عىل
باألمرِي هذا ودفع تنقلب. السفينة وبدأت كبري، بشكٍل عاليًة األمواج أصبحت وفجأًة املاء.
البحر. عرض يف بعَدها ليسقط الهواء يف عاليًا به يقِذف أن قبل السفينة طرف إىل الشابِّ
أن الصغرية الحورية عىس ما ولكن رسيع. بشكٍل البحر قلب يف الشاب األمري اختفى
فغاَصْت البحر. تحت مثلها العيش يستطيعون ال البرش أنَّ تعلم كانت أجله؟ من تفعل
إىل به وتصعد بقميصه، تُمسك أن من وتمكَّنَت نحوه، مبارشًة هت وتوجَّ املاء تحت برسعة
أخذا وهناك املاء. سطح فوق رأسه رفع من أخريًا تمكنت وقد تستطيع. ما بأرسع السطح
وجدت لكنها العاصفة. هدأت الصباح وبحلول وتهبط. تعلو األمواج كانت بينما يَطُفوان
وقالت: تالل. ِقَمم الصغرية الحورية رأَِت بعيد، ومن الليل. طيلَة كان كما َحراك بال األمري

«أرض!»
إىل سحبُه عليها السهل من يكن لم وراءها. الشابَّ األمري ساحبًة الشاطئ نحَو عاَمت
وقَفْت الحياة؟ الشابُّ األمري فارق هل ذلك. تنفيذ من أخريًا تمكَّنَت لكنها الجافة، الرمال
وهي سألته يتحرك. الشابُّ األمري بدأ وفجأًة الحزينة. األغنيات إحدى تُغنِّي وأخذت بجانبه

بخري؟» أنت هل «أوه! جبينه: تلمس
الفور عىل فغاصت منها، يقرتبَن وهن الفتيات من مجموعٍة أصوات سِمَعت وحينها
األمريَ الفتياُت ووجدت حورية! فهي يَروها؛ أن يِجب ال صخرة. خلَف واختبأَْت البحر يف
لكي أُِخذ ما ورسعان األمري، ملساعدة النجدة الفتيات طلبِت غفوته. من اآلن استيقظ الذي
يف الصغرية الحورية دخلت حياته. أنقذت أنها أبًدا سيعرف األمري كان ما رعايته. تتمَّ
تفاصيل لهنَّ تروَي أن شقيقاتها منها طلبت بيتها، إىل رجعْت وعندما شديد. ُحزن حالة

يشء. أي قول من منعها ا ممَّ الكفاية؛ فيه بما حزينًة كانت لكنها بالكامل، رحلتها
الحورية نحَو الجدة والتفتَت ، َجدِتهنَّ ملساعدة األَخوات وذهبَت والليايل. األيام ودارت

بُنيتي؟» يا الخطب «ما لها: وقالت الصغرية
ورَوت أخرى!» مرًة سعيدًة سأكون أني أظنُّ ال جدتي، «يا الصغرية: الحورية قالت
ثم ترتكه. أن عليها يتعنيَّ كان وكيف الغرق، من وإنقاذه باألمري لقائها قصَة لجدتها
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الشابِّ األمرِي هذا للقاء والسعِي األرض عىل السري من ما بطريقٍة أتمكَّن لم «إذا أضافت:
حياتي!» طوال حزينًة سأظلُّ فإنني أخرى، مرًة

السري يستطعن ال الحوريات أن جميًعا نعلم كما عزيزتي يا «تعلمني جدتها: لها قالت
ولكن البحر. ساحرة هو ذلك تغيريَ يستطيع الذي الوحيد املخلوق البرش! مثل قدَمني عىل

الخطورة.» بالغة مسألة إليها الذَّهاُب سيكون بالطبع
نفسها وجدت ما رسعان لكن قبل، من الساحرة تلك عن الصغرية الحورية تسمع لم

الساحرة. تعيش حيث اململكة أقىص نحَو ه تتوجَّ
«األمر إليها: قدومها بسبب الصغرية الحورية أخربَتْها عندما البحر ساحرة قالت
لك يكون أن تُريدين كنِت إذا بكثري. ذلك من أصعَب أموًرا أُعالج ما عادًة ا. جدٍّ بسيط
التفتَْت ثم السحري.» املرشوب هذا تناول هو ِفعله عليك ما كلَّ فإن البرش، مثل قَدمان

مقابل.» دون ذلك أفعل ال الجميع، يعلم وكما «لكنني، وقالت: الصغرية الحورية نحو
يف شعَرت حينها تُريدينه؟» الذي املقابل ما إذن، «أوه! الصغرية: الحورية سألتها
امتالك خاللها من تستطيع طريقة هناك األمر، نهاية ففي معنوياتها؛ بارتفاع داخلها

األمري. للقاء بهما تسري قَدَمني
صوتك.» عن تتخيلَّ أن فقط منِك أريد ليسكبريًا. املقابل إن «أوه، البحر: ساحرة قالت
يُحبه يشءٍ أكثَر أن تعلم كانت فقد أنا؟» «صوتي ُمتسائلة: الصغرية الحورية ردَّت

صوتها. هو فيها حولها َمن
مضيعًة يَُعدُّ هذا غناءك إن الصوت. هذا إىل بحاجٍة لسِت «أنِت البحر: ساحرة لها قالت
غريك، أخرى فتاٍة من األمريُ ج تزوَّ إذا أنه الجميلة صغريتي يا تعلمي أن يجب ولكن للوقت.
َمن ثانية مرًة ولكن األبد. إىل الجميل صوتك معي وسيبقى التايل، اليوم يف تموتني فسوف

«… أنِت يختارك فقد يدري؟
الفرح. شدة من بقوٍة يخفق بقلبها الصغرية الحورية شَعرت

«واآلن! وقالت: يدها، يف اللون أخرض برشاٍب ُممتلٍئ بكأٍس البحر ساحرُة وأمسكت
معِك.» ألُضيعه الوقت من الكثري لديَّ ليس تُقرِّري؛ أن عليك عزيزتي؟ يا ستفعلني ماذا

يف وِبدواٍر بألٍم الفور عىل وشعرت فيه. ما ورشبت الكأس الصغرية الحورية أخذَت
فاقدًة بعَدها سقطت ثم وتتلوَّى تنئُّ وأخذت جسدها. اخرتق سيًفا أن لو كما الرأس،
األمريَ عليها ترَكت التي الجافة الرمال نفس عىل نفسها وجدت استيقظت وعندما الوعي.
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فقد بالفعل؛ ق تحقَّ قد ُحلمها أن أدركت رأسها رفعت وعندما الغَرق. من أنقذَتُْه بعدما
عليهما! السري تستطيع برشيَّتان قدمان محله وحلَّ ذيلُها اختفى

يكن لم فأُساعدك؟» مشكلة، عندِك هل آنسة يا يل «قويل ورائها: ِمن قادم صوٌت سألها
تُخرج أن تستِطْع لم ولكنها لتُجيبه شيئًا تقول أن حاولت األمري! الصوتسوى هذا صاحُب
قال بالنفي. رأسها فهزَّت الكالم؟» تستطيعني «هل ثانية: مرة سألها فمها. من كلماٍت أي
عىل وتحُصيل تغتسيل أن هناك تستطيعني حيث القلعة إىل آُخذِك دعيني «حسنًا، لها:

ترتدينها.» جافة أُخرى مالبَس
يف القلعة. إىل األمري بُمرافقة للغاية سعيدًة كانت الصغرية الحورية إن القوُل يُمكن
يف كاآلخرين. بتواُزٍن تميش أصبحت ما رسعان ولكنها ِمشيتها، يف قليًال تهتزُّ كانت البداية
اللوحات من كلٍّ إىل يُشري وكان القلعة. ُغَرف أرجاء ضمَن جولٍة يف األمري أخذها الليلة تلك
شيئًا يقول كان وعندما بها. املرسوم الشخص حكاية لها ويحكي هناك املوجودة الجدارية
بأنها تُخربه الطيبتان عيناها كانت حزينة القصة تكون وعندما مًعا. يضحكان كانا طريًفا،

أيًضا. بالحزن تشعر وبأنها القصة َمغزى فِهَمت
يكن لم ألنه فيه؛ املشاركَة يعتزم األمري يكن ولم مَلكي. حفٌل هناك كان التايل اليوم ويف
ويتحدثون يتحدثون الذين الزاهية الثياب ذَوي ين امَلدعوِّ مع طويلة لساعاٍت الوقوف يُحب
يف ترغب كانت ما إذا الصغرية الحورية األمري سأل معنًى. أيُّ لحديثهم يكون أن دون
اليوم، ذلك يف الفورية. موافقتها ُمعِلنة بالٍغ برسوٍر رأسها فهزَّت الحفل؛ إىل معه الذَّهاب
إليها يتحدَّث كان أحيانًا بالغ. برسوٍر األمري شعر جانبه، إىل الصغرية الحورية وجود ومع
فهمت قد بأنها وجهها وتعابري عينَيها حركة من يعرف وكان منخفض. بصوٍت بتعليٍق

لها. قاله ما تماًما
بأنه شعر إنه حتى يوٍم كلَّ بجانبه الصغرية الحوريَّة تبقى بأن األمريُ رغب ذلك بعد
التي الصوت صاحبة من بالزواج يأُمل يزال ال كان لكنه ما. يوٍم يف غرامها يف يقع قد
أن بباله يخطر لم وبالطبع اليوم. إىل صوتها جمال يتذكَّر يزال ال والتي الغَرق من أنقذَته
صاحبة هي الغناء، عن ناهيك التحدُّث، تستطيع ال التي الرائعة الجديدة صديقته تكون

الجميل. الصوت هذا
ووالدتك أنا اتخذُت لقد بُني، «يا له: وقال ولده عىل امللُك نادى األيام، من يوم ويف
اختيار من تمكَّنَّا أننا الحظ ُحسن ومن ج. تتزوَّ لكي لك بالنسبة الوقت حان قد بأنه قراًرا

لك.» عروس
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يزال ال الذي الجميل الصوت صاحبة الفتاة يتزوج أن يُريد كان «ماذا؟» األمري: قال
الفتاة؟» هذه تكون «ومن أضاف: ثم جيًدا. يتذكَّره

إجراءات عىل لنتَّفق والَديها بُصحبة اليوم ستأتي قريبة. منطقٍة من «أمرية امللك: قال
الزواج.»

تعرف كانت فقد بالخوف؛ الصغرية الحورية وشعرت كبرية. بصدمٍة األمري أُصيب
غريَها! فتاٍة من األمري لزواج التايل اليوم يف لها سيحصل ما

أن تعلم تكن لم إنها املشاكل. من املزيد الصغرية الحورية واجهت الليلة تلك يف
امُلتغطِرسة الشابة األمرية لهذه أعَطته قد الجميل صوتها منها أخذت التي البحر ساحرة
الحورية صوُت عنها يصُدر كان األمرية هذه تحدثت وعندما نفسها. يف إال تُفكر ال التي
الحورية صوت كان حينها، تُغنِّي. أن منها وطلب سِمَعها عندما األمري ذُِهل وقد الصغرية.
يف يتمكن وأن الدرجة، لهذه الحظ سعيَد يكون أن األمريُ يُصدِّق لم القاعة. يمأل الصغرية
الحوريَة األمريُ أخرب وعندما منها! بالزواج حلم طاملا التي الفتاة من الزواج من النهاية
الكآبة كانت وإن لذلك، أيًضا فرحها له تُظِهر أن جاهدًة حاولت الشديد، بفرِحِه الصغرية

قلبها. تمأل
أخواتها، وكانت البحر. شاطئ إىل الصغرية الحورية ذهبت التايل اليوم يف الفجر وعند
لرؤيتها البحر سطح إىل صعْدَن قد عنهن، أخبارها النقطاع عليها بالقلق شعرن الالتي
وقالت أَخواتها. إىل هموَمها ما بطريقٍة الصغرية الحورية وبثَّت أحوالها. عىل واالطمئنان
طلبت التايل. اليوم يف ستموت وبأنها الغد، يوم يف سيكون األمري زفاف حفل بأن لهنَّ
ما فكرٌة لديهنَّ كانت حيث أبًدا؛ بالقلق تشعر بأال الصغرية الحورية من الشقيقات
أن قبل الليل، من ُمتأخر وقٍت يف أخرى مرة الشاطئ إىل تعود أن منها طلبَن لذا، إلنقاذها.

أخرى. مرًة البحر يف يَُغْصَن
أن منها ُطِلب كما الشاطئ نحو جديٍد من الصغرية الحورية هت توجَّ الليلة تلك يف
شعرهنَّ جدائُل تظَهر أن دون أخرى مرًة البحر سطح إىل الثالث الشقيقات وصعدت تفعل.
بها تستطيع سكنٍي ُمقابل البحر لساحرة وتقديمها ها بقصِّ ُقمَن لقد والجميلة. الطويلة
وتستطيع الزفاف حفل يُلغى وبذلك الليلة. هذه نفس يف األمرية تقتُل أن الصغرية الحورية
ألنها شقيقاتها؛ من السكني الصغرية الحورية أخذت البحر. يف أهلها إىل تعود أن بعَدها
أعماقها يف تُدرك كانت ولكنها َمحبتها، بدافع أجلها من بذلوها التي التضحية مقدار تعلم

األمرية. تقتُل لن بأنها
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عىل أماكنهم ألخذ اآلَخرين ين امَلدعوِّ مع الصغرية الحورية َمت وتقدَّ الزفاف. يوم حلَّ
اليوم. ذلك غروب عند الزفاف مراسم ستجري حيث السفينة ظهر

الذيرصخ الغاضب أباهم ليُواجهوا البيت إىل الثالث الشقيقات عادت األثناء هذه ويف
جميًعا؟» كنتنَّ وأين أُختكن؟ «أين قائًال: وجوههنَّ يف

األب ه توجَّ هذا، إثر عىل تُواجهها. التي واملشكلِة غرى الصُّ شقيقتهن بقصة أخَربوه
للزواج. ان يستعدَّ وهما واألمرية األمري ورأى الزفاف، حفُل عليها سيجري التي السفينة إىل

املاضية. الليلة يف السكني تستخِدم لم ابنته أن الفور عىل وأدرك
بأن وأخربته رأته عندما الساحرة ضحكت البحر. ساحرَة لريى األب أرسع الحال ويف
قالت ينتظرها؛ الذي املحتوم القَدر من الصغرى ابنته إلنقاذ فقط واحدة طريقًة هناك
كانت يَديها، يف الصولجان وبهذا الُحكم. صولجاَن سلَّمها إن ابنته إنقاذُ يُمكنه إنه له
عىل ووافق بُعمق. البحر ملك د تنهَّ البحار. تحت ما مملكة تحكم أن ستستطيع الساحرة

ذلك؟ غري يفعل أن عساه فما الساحرة؛ قالته ما
نحو وأرسعت غامر. بفرٍح تشعر وهي الُحكم بصولجان البحر ساحرة أمسكت
الصغرية الحورية شاهدت بعينَيها. انتصارها لتشهد الزفاف حفل عليها يُقام التي السفينة
الحكم، صولجان امتالكها بعد الساحرة، أن ورأت البحر. من تخرج وهي البحر ساحرة
كاألخطبوط. جسمه أنحاء جميع من امُلمتدة األذرع عرشاِت يملك جبَّار وحٍش إىل تحوَّلت
أيًضا. الجديدة عروسه وحتى األمري تحِمَي أن عليها يتعنيَّ أنه تعَلم الصغرية الحورية كانت
لتخطفها البحر ساحرة أذرع إحدى إليها وصَلْت الوقت ذلك ويف السكني. أخرجت ولهذا

نهايتك!» «هذه ابتهاج: يف الساحرة صاحت وحينها السفينة ظهر عىل من
ذراٍع قبضة يف نفسها وجَدت يجري، ما حقيقة الصغرية الحورية تُدرك أن وقبل
سكني — يدها يف بالسكني تُمسك تزال ال كانت البحر. ساحرة صْدر من للغاية قريب

الساحرة. صْدر يف قوتها بكامل وغرستها األعىل إىل فرفَعتها — نفسها البحر ساحرة
قبضتها. من الصغرية الحورية وتحرَّرت األلم، من تنئُّ وهي البحر ساحرة ترنَّحت
كان بينما اتجاه، كل يف يتدافعون وبَدءوا شديد بُرعٍب السفينة ظهر عىل امَلدعوُّون وأُصيب
ماء يف الساحرة سقطت النهاية ويف الساحرة. عىل اآلخر تلَو الواحد سهامه يُطلق األمري
كان. كما إليها وعاد عقاله من الصغرية الحورية صوت انطلق تهبط، كانت وبينما البحر.
سيئة! مملكة من لها «يا قائلة: وأجشَّ خشٍن بصوٍت حولها بمن تُرصخ األمرية وبدأت
وأدرك األمرية قالته ما األمري سمع الئق!» بشكل زفاٍف حفل يُقيم أن فيها املرءُ يستطيع ال
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بدأت إن وما األيام. من يوٍم يف الغَرق من أنقذَته التي الفتاَة تكن لم بأنها الفور عىل
نفس إىل يعود دائًما يتذكَّره الذي الصوت أن األمريُ أدرك حتى بالغناء، الصغرية الحورية

اليوم. ذلك منذ أحبَّها طاملا التي الفتاة
وراءها. أهلُها وتبعها السفينة، الغاضبة األمرية وغادرت

أنه لو كما البحر، سطح عىل يطفو الحكم صولجان كان البحر ملك وصل وعندما
السابق. يف كان كما ِملكيَّته إليه فعادت ليلتِقطه، ذراعه امللك ومدَّ ينتظره. كان

صولجانه من بتلويحٍة ورفع أمينة.» أيٍد يف اآلن ابنتي أرى «رائع! البحر: ملك وقال
السفينة. ظهر عىل ووضعها البحر سطح من الصغرى ابنته

الصوت هذا صاحبة أنت بأنك طويل زمٍن منذ أعلم «كنُت يُعانقها: وهو األمري قال
صوتها، كامل إليها عاد قد الصغرية الحورية أن من الرغم عىل تتزوَّجينني؟» فهل الجميل!
باملوافقة برأسها فأومأت قلبها، غمر الذي الفرح ِة شدَّ من عليه الردِّ من تتمكن لم فإنها

السفينة. ظهر عىل العروَسني زفاف حفل مراسم جَرت ذلك وبعد دافئة. ابتسامٍة مع

42



الثالثة الصغرية اخلنازير

وذات الصغار، الخنازير أوالدها من ثالثٍة مع تعيش عجوز أمٌّ الزمان قديم يف هناك كان
رزقكم لكْسب وتسَعوا األرض، يف تسيحوا ألن الوقت حان لقد أوالدي، «يا لهم: قالت يوٍم

بأنفسكم.»
هم. أُمَّ ودَّعوا أن بعد عيشهم ليكسبوا الثالثة الصغرية الخنازير انطلق وهكذا

له: فقال القش، من حزمًة يحِمل رجًال وايتي، ويُدَعى األول، الصغري الخنزير التقى
حزمة وايتي الرجل أعطى يل؟» بيتًا بها ألبنَِي الحزمة هذه تُعطيَني أن سيدي يا لك «هل

له. بيتًا بها بنى التي القش،
الصغري. الخنزير «أيها له: وقال الباَب وايتي عىل وطَرق ذئب جاء األثناء، تلك يف
بيته، الذئب يُدخل أن وايتي يُِرد لم بالطبع بيتك.» إىل أدخل دعني الصغري، الخنزير أيها
يف سأنفخ «إذن له: وقال ذلك، جرَّاء بشدَّة الذئب غضب ُمستحيل!» هذا ال، «ال، له: فقال
قوَّته بكل وينفخ ينفخ أخذ ثم فَمه الذئُب فتح وهكذا رأسك.» فوق وأُدمره بقوٍة البيت

الغابة. يف بيته إىل املسكني الصغري وايتي بعَدها معه ساق ثم وايتي، بيت وقع حتى
له: فقال الخشب، بعض يحمل رجًال بالكي، ويُدَعى الثاني، الصغري الخنزيُر ولقي
من يحمله ما الرجل أعطاه يل؟» بيتًا به ألبنَي الخشب هذا تُعطيَني أن سيدي يا لك «هل
له: وقال الباب بالكي عىل وطَرق الذئب جاء الفور وعىل له. بيتًا بالكي به وبنى خشب،
يرتعد وهو بالكي قال بيتك.» إىل أدُخل دعني الصغري. الخنزير أيها الصغري. الخنزير «أيها
فوق وأُدمره بقوٍة البيت يف سأنفخ «إذن الذئب: قال مستحيل!» هذا ال، «ال، الخوف: من
بيته إىل املسكني بالكي معه ساق ثم البيت، ر دمَّ حتى قال ما الذئب فعل وهكذا رأسك.»

الغابة. يف
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قوالب من عدًدا يحمل رجًال لِقَي فقد براوني، ويُدعى الثالث، الصغري الخنزير أما
الرجل أعطاه يل؟» بيتًا به ألبنَي الطوب هذا تُعطيَني أن سيدي يا لك «هل له: فقال الطوب،
ينتهي براوني كاد وما ا. جدٍّ ومريًحا صغريًا بيتًا براوني بها وبنى الطوب، من يحمله ما
الصغري. الخنزير «أيها يقول: وهو الباب عليه وطَرَق الذئب جاء حتى البيت بناء من
وهكذا ُمستحيل!» هذا ال، «ال، براوني: قال بيتك.» إىل أدخل دعني الصغري. الخنزير أيها
من يتمكَّن أن دون األُخرى، تلَو املرَة براوني بيت عىل بشدة ونفخ نفخ ثم فَمه الذئب فتح

الطوب. من املبنيَّة البيت جدران تدمري
باللفت.» مليئًا رائًعا بستانًا أعرف الصغري، الخنزير «أيها له: قال هنا

البستان؟» هذا يقع «وأين براوني: سأله
إليك آتي فسوف الغد، يوم صباح يف نفسك جهزَت إذا سميث. السيد بستان «يف

العشاء.» لوجبة اللفت بعض عىل لنحصَل هناك إىل مًعا ونذهب
مًعا؟» نذهب لكي ستأتي متى جاهًزا. سأكون ا. جدٍّ «رائع براوني: ردَّ

السادسة.» الساعة «حوايل الذئب: ردَّ
باكًرا استيقظ الذكي الصغري الخنزير أن تعلمون هل األطفال، أصدقائي يا حسنًا
قبل اللفت قطع بعض يحِمل وهو البيت إىل وعاد البستان إىل وذهب الخامسة الساعة يف
الذَّهاب يف سبقه قد براوني بأن الذئب علم وعندما السادسة. الساعة يف الذئب مجيء
برباوني لإليقاع أخرى طريقٍة يف يُفكر وبدأ بشدة، غضب سميث، السيد بستان إىل بمفرده

اللذيذ.» بالتفاح ميلء بستان مكان أعرف الصغري، الخنزير «أيها له: قال لذا الصغري.
البستان؟» هذا يقع «وأين براوني: سأله

الخامسة الساعة يف الغد صباح يف مًعا سنذهب ماري. حديقة يف «هناك الذئب: ردَّ
التفاح.» ثمار بعض عىل لنحصل

الرابعة الساعة يف وذهب باكًرا واستيقظ وعزم، قوة من لديه ما كل جمع براوني لكن
األشجار ويتسلق أبعد ملكاٍن يذهب أن عليه كان التفاح. بستان إىل التايل اليوم صباح من
شاهد بالتفاح مليئة سلًة يحمل وهو األشجار إحدى عن ينزل كان وبينما الثمار. ليقطف
إىل الذئب وصل وعندما شديد. بخوٍف بالطبع براوني شعر حينها بعيد. من يأتي الذئب
هل قبيل. أتيت وقد هنا أراك «آه، بالقول: بادره براوني، عنها ينزل كان التي الشجرة

املذاق؟» ُحلو هنا التفاح
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وقذف بنفسك.» لتتأكد بواحدة إليك سأقذف األمر. واقع يف «نعم، براوني: أجاب
الصغري الخنزير فنزل ليلتقطها، نحوها جرى الذي الذئب عن ا جدٍّ بعيًدا التفاحة براوني

يستطيع. ما بأرسِع البيت إىل وجرى الشجرة عن عجل عىل
لإليقاع ُمبتَكرة ُخطة إىل اهتدى أن إىل ويفكر، يُفكر وأخذ غضبًا الذئب استشاط
الصغري، الخنزير «أيها له: وقال التايل اليوم صباح يف بيته إىل جاء الصغري. بالخنزير

هناك؟» إىل معي الذَّهاب يف ترغب فهل املدينة، يف سوٌق اليوم ظهر بعد سيُقام
للذهاب جاهًزا أكون أن تُريدني متى ا. حقٍّ ذلك يُسعدني نعم. «أوه، براوني: ردَّ

معك؟»
الثالثة.» «الساعة الذئب: قال

كبريًا. نُحاسيٍّا وعاءً هناك من واشرتى الواحدة الساعة يف السوق إىل ذهب براوني لكن
التل. يصعد وهو الذئب شاهد السوق، من عائًدا كان بينما لألسف، ولكن

قفز ا. حقٍّ ذكية فكرة ذهنه يف ملعت وفجأة يفعل. ماذا املسكني الصغري براوني تحريَّ
نحو يتدحرج الوعاء بدأ ثم داخله. يف قوة بكل نفسه ودفع النُّحايس الوعاء داخل إىل
بالخوف شعر نحوه، يتدحرج الوعاء الذئب رأى وعندما داخله. يف وبراوني الطريق أسفل

السوق. إىل يذهب أن دون البيت إىل عائًدا بقوة يجري وأخذ الشديد،
شعر الذي الشديد الخوف عن ليُحدِّثه براوني بيت إىل ذهب التايل اليوم صباح ويف
يصعد كان بينما بقوة نحوه يتدحرج الشمس أشعة تحت يلمع كبريًا شيئًا رأى عندما به

التل.
إىل ذهبُت لقد ذئب. سيد يا أَخفتُك، قد «ها! للذئب: وقال كثريًا براوني ضحك حينها،
الوعاء داخل يف نفيس وضعُت التل تصعد رأيتك وعندما نُحاسيٍّا، وعاءً واشرتيُت السوق

التل.» أسفل ليتدحرج قوٍة بكل ودفعتُه
يف وبدأ الصغري الخنزير بيت سطح إىل قفز أنه لدرجة الشديد، بالغضب الذئب شعر
ووضع املدفأة يف كبرية ناًرا الفور عىل أشعل ذلك، براوني رأى وعندما املدخنة. عرب النزول
قام حتى املدخنة أسفل إىل الذئب وصل إن وما مغلية. بمياه امليلءَ النحايس الوعاء فوقها

وسطه. يف الذئب ليسقط الوعاء غطاء برفع الصغري براوني
املغلية، باملياه امليلء الوعاء داخل يف الذئب إيقاع من الصغري براوني تمكن وهكذا
كان حيث الغابة وسط الذئب بيت من وبالكي وايتي أَخَويه إنقاذ إىل بعدها ليُسارع
سعادة يف الطوب من املبنيِّ الصغري البيت هذا يف مًعا جميًعا بعدها وعاشوا يحتجزهما.

األبد. إىل غامرة
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خزر الساحر

الجفاُف أصاب وقد جوًعا يتضوَّر شعبه كان شديد. باضطراب يشعر فارس بالد ملك كان
الطُرق وقطَّاع حدودها، يُهاجمون اململكة أعداءُ كان نفِسه الوقت ويف طويلة. لفرتة بالده
الساحر من زيارٍة إىل بشدة يتوق امللك كان حوزتهم. يف ما ويسلبون ُمسافريها يُهاجمون
ليُهدئ واألزمات؛ الشدة أوقات يف غامض بشكل يظهر أنه عنه معروف ساحر وهو خزر،
لظهور مناسب وقٌت هناك كان «إذا امللك: قال الصالح. فيه ملا ويُرشدهم الناس َروع من

اآلن!» ا حقٍّ فهو خزر، الساحر
فسوف خزر الساحر يُريَه أن يستطيع شخٍص أي أن اليأس من بدافٍع امللك وأعلن

تومان. بألف تُقدَّر كبرية بجائزٍة يحظى
عليه ترتاكم الديون كانت عديدة. مشاكَل من يُعاني فقري رجٌل اململكة يف يعيش وكان
الفقر حياة من التخلُّص من يوًما تتمكن لن عائلته بأن دائم قلق ويُساوره يوم، بعد يوًما

القرص. نحَو الفور عىل ه توجَّ امللك، بإعالن سمع وعندما والحرمان.
الوقت.» بعض يتطلَّب األمر أن ولو خزر، الساحر أُريك «سوف الفقري: الرجل قال

ذلك؟» يتطلَّب الوقت من «وكم امللك: سأله
عىل الحصول إىل أحتاج ذلك من أتمكَّن لكي أنني بيد يوًما، «أربعني الرجل: أجاب

مقدًما.» تومان األلف
األربعني فرتة خالل ذلك يف فشلت إذا أنك جيًدا تعلم أنت بالطبع «حسنًا. امللك: ردَّ

رأسك.» أقطع فسوف يوًما،
والتوقيُع الخصوص بهذا اتفاق كتابة ت تمَّ وهكذا ذلك.» «أعلم الفقري: الرجل ردَّ
الفقري. الرجل إىل بتسليمه البالط مسئولو وقام املبلغ، برصف األمَر امللك وأصدر عليه.
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املرتاكمة الديون كل الفور عىل وسدَّد ُمختلطة. بمشاعر البيت إىل الفقري الرجل عاد
قدر جهَده وعمل عائلته. عىل منه لتُنفق لزوجته املبلغ من ى تبقَّ ما وأعطى ألصحابها، عليه
يكون. ما بأسعِد عائلته مع يوًما األربعني ُمهلة من املتبقية الفرتة تمضية عىل امُلستطاع

رأيس سيُقَطع عزيزتي، «يا لزوجته: الفقري الرجل قال األربعني، اليوم صباح وبحلول
اليوم.»

الحال.» هو هذا أن يبدو حرستاه! «وا شديد: جزع يف زوجته صاحت
برسعة الُحرَّاس به وذهب الجَلبة، من الكثري القرص يف الفقري الرجل استقبال صاحَب
فيه بما انتظرُت لقد «واآلن، هادر: صوت يف امللك وقال الكربى. القاعة يف امللك لرؤية

خزر؟» أين اليوم. يوًما األربعني ُمهلة انتهت لقد الكفاية.
تعتقدون ا حقٍّ كنتم هل امللك، أيها ترى. كما هنا ليس «إنه التعيس: الرجل أجاب
أرغب لذلك نتيجًة أُعد ولم كاهيل تُثِقل الديون كانت خزر؟ الساحر إحضار أستطيع بأنني

رأيس.» لتقطع إرادتي بملء إليك قَدماي ساَقتني ذا أنا وها العيش. يف
األربعة ُوزراءه املفاجأة، بهول شَعر أن بعد واستدعى، «ماذا؟» متعجبًا: امللك صاح
نهايتها. يف وجلس القاعة إىل عجوز رجل دخل حتى امللك، حول جلسوا إن وما للتشاور.
الوزير وقال باملقص.» جسده تقطيع فعًال يستحق الرجل «هذا األول: الوزير قال
حتى يحرتق ويُرتَك الخبز فرن داخل يف يُوَضع أن ا حقٍّ الصواب من «سيكون الثاني:

املوت.»
بشفرة.» جسده تقطيع فعًال الرجل هذا «يستحق وقال: الثالث الوزير نهض ثم

بوعده، وىفَّ قد هو وها القول. الرجُل صدَقك لقد امللك، «أيها الرابع: الوزير وقال
الناس من القليل ينتظره. الذي املحتوم املصريَ تماًما يعلم وهو امُلحدد الوقت يف إليك وعاد
يبدأ أن ليستطيَع املال من آخَر مبلًغا إعطائه مع رساحه إطالق إىل أميل وأنا ذلك. يفعلون

جديد.» من حياته به
يل كيف ولكن مختلفة. آلراءٍ استمعُت «لقد وقال: وزرائه نحو والتفت امللك، عبس
القاعة، نهاية يف يجلس الذي العجوز الرجل ملح ثم منها؟» املناسَب ألختار فيها أنظر أن

رأيك؟» ما هذا؟ يا «وأنت قائًال: عليه فنادى
فيما خياًطا كان األول وزيرك بأن أقول أن «أستطيع وقال: العجوز الرجل نهض
حديثه كل ألن خباًزا؛ كان الثانَي الوزير أن كما ات، املقصَّ حول يدور حديثه كل ألن مىض؛
حول يدور حديثه كل ألن الِحالقة؛ السابقة الثالث الوزير مهنة وكانت األفران، حول يدور
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كما امللك وزير بمنصب يليق بما تحدَّث فقد الرابع، للوزير وبالنسبة الحالقة. شفرات
خاطر الرجل هذا أن الحقيقة األجيال. عرب املنصب هذا توارثَت عائلة سليَل كان أنه لو
املحتوم املصريَ تماًما يعرف وهو بالطك إىل إرادته بملء وعاد اليأس، من بدافٍع بحياته
له تُقدِّم أن الرابع وزيُرك رأى فعله، ملا العقاب به تُنِزل أن عن وِعوًضا ينتظره. الذي
رداءه وبَسط الرجل وتحرَّك جديد.» من كريمة حياًة به يبدأ أن ليستطيع املال بعض
عن امُلتحدِّث اختفى ما ورسعان خزر.» الساحر اآلن رأيَت قد ذا أنت ها «انظر، وقال:
بعينه خزر الساحر هو هذا «كان قائلني: املفاجأة هول من يلهثون الجميع وأخذ األنظار،

شك!» أدنى دون
الساحر عن بحثًا القرص أرجاء كل يف يُفتشوا أن ُحرَّاسه من امللُك طلب الفور وعىل
الساحر يختفَي أن أُصدِّق ال «أكاد تأوُّه: يف امللك قال لذا، تماًما. اختفى قد كان لكنه خزر،
أمامي؟» واقًفا يزال ال كان عندما به أُمسك لم ملاذا مشورته! طلب من أتمكَّن أن قبل خزر
مصريه الجمُع يُقرر أن انتظار يف القاعة خارج يقف يزال ال الفقري الرجل كان
رسيًعا، كان ولو رأي، أي تنفيذ هو به يقوم أن يُمكن يشءٍ أقلَّ أن امللك ورأى النهائي.
قطعة البائس الرجل امللُك أعطى وهكذا يختفي. أن قبل خزر الساحر له قدَّمه قد كان
ساَقيه أطلق حتى ع املتوقَّ غريَ األحداث ر تطوُّ الرجل رأى إن وما املال، وبعَض كبريًة أرٍض

عليها. حصل التي وبالثروة بنجاته عائلته ليُبرشِّ بيته نحو متوجًها للريح،
نتيجة من وكان الرابع. الوزير عىل فقط وأبقى الثالثة، الوزراء ذلك بعد امللُك وعزل
إىل الشدة من اململكة أحوال َلت تبدَّ أن الرابع الوزيُر بها تقدَّم التي الصحيحة املشوراِت
حكم يف للملك الرابع الوزير بها يتقدم ظل التي الجيدة النصائُح ساعدت وقد الرَّخاء.

وعدل. بِحكمة للمملكة األخري
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ثورة أوروبا؛ يف اإلقطاعي النظام ضد الثورات أوىل إلحدى الحقيقية القصة هي «هذه
مرسحية عىل قائمة وهي أوفيخونا. فوينتي قرية يف ١٤٧٦ عام يف اإلسبان الفالحني

أوفيخونا».» «فوينتي
أيَّ نُضيِّع ال فَدْعنا الزواَج نعتزم كنَّا «إذا فروندوسا: الوسيم لخطيبها لورينسيا قالت

وقت.»
ولكن وقت. أقرب يف الزواج يتمَّ أن األفضل «نعم، شعرها: د يَُمسِّ وهو فروندوسا ردَّ

االستعجال؟» هذا ملاذا
حاول وقد عيلَّ. عينَه يضع املنطقة قائَد بأن أعلم كما تعلم «أنت لورينسيا: قالت
رشائي يستطيع أنه ُمعتقًدا فاخًرا، وحذاءً غالية وِقالدًة جديًدا ثوبًا بإهدائي إغرائي رجالُه
يحصل فهو أوفيخونا؛ فوينتي لنساء شديٍد أذًى يف القائد هذا تسبَّب لقد األشياء. بهذه
ال جميًعا ونحن مأكولة. كَعْظمٍة يرميها منها، يقيضحاجته وعندما تُعجبه، امرأٍة أي عىل

ذلك.» حيال يشءٍ أي فعَل نستطيع
مني.» يأخذِك أن يستطيع أحد «ال بذراعها: يُمسك وهو فروندوسا قال

ملاريا أو املسكينة لجاسنتا ذلك قل صحيًحا! ذلك يكون أن أتمنَّى «كم قائلة: صاحت
إينس!» أو

أنطوان.» زوجة «أو ُمتجهم: وهو فروندوسا أضاف
منه.» مأمٍن يف أوفيخونا فوينتي يف فينا أحد «ال وقالت: لورينسيا، َدت تنهَّ

منه وطلب أوفيخونا، فوينتي ُعمدة لورينسيا، والد إىل فروندوسا جاء اليوم ذلك يف
وجرى الزفاف. لحفل برسعٍة اإلعداُد وبدأ األب وافق األسبوع. هذا نفس يف ابنته ج يتزوَّ أن
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يوم ويف الجديدة. األغنيات بعض امُلوسيقيون وألَّف الزهور بأكاليل القرية ساحة تزينُي
من عدٍد مع املنطقة قائد جاء الزواج، َقَسم تباُدل وشك عىل الحبيبان كان عندما الزفاف،

رجاله.
بالده َمِلك أجل من فيها يُحارب لم معركٍة من للتوِّ ُمنتًرصا عائًدا القائد هذا كان
ِعوًضا بل بالوالء، لهما يَدين أن أقَسم اللذين إيزابيال، امللكة وزوجته فردناند امللك إسبانيا؛
يعرف املاكر املنطقة قائد كان ألفونسو. الربتغال ملك َعدوِّهما أجل من حارب ذلك عن
إسبانيا، عرش عن إيزابيال وامللكة فردناند امللك إزاحة يف الربتغال ملك نجاح حال يف أنه
املنال قريبَة املكافأة هذه وبَدت بأرسها. قشتالة ملنطقة حاكًما بتعيينه مكافأته تتمُّ فسوف
ملك لصالح هامة حدودية مدينٍة عىل للتوِّ قوَّاته سيطَرت أن بعد مىض وقٍت أيِّ من أكثَر
الذي االنتصار بهذا الخاصة بطريقته سيحتفل كيف يعرف املنطقة قائد وكان الربتغال.

قه. حقَّ
«ال وصارم: سلٍس صوٍت يف وقال لقدومه، الذهوُل عالها التي ين امَلدعوِّ وجوه يف نظر
كان أو آذاني من إال بالفزع، أحٌد يشعر ألن داعَي وال املناسبة. هذه عليكم أُفِسد تَدعوني

ذلك.» يعتزم
بالهرب، وفروندوسا لورينسيا ابنته إىل شديد بتوتٍُّر إستيبان القرية عمدة أشار
هالَّ سيدي. يا تقوله ما كان «أيٍّا ُمهاِدن: صوٍت يف له وقال املنطقة قائد إىل بعَدها والتفت

بانتصارك؟» نحتفل أن لنا يُمكن كيف العدو؟ جنودك هَزَم هل جلست؟
أنا ملاذا جيًدا تعرف أنت أحمق! عجوٍز من لك «يا بغضب: املنطقة قائُد عليه فردَّ
الوِقحة.» الفتاة أيتها هنا إىل «تعاَيل ملتوية: بابتسامٍة وقال لورينسيا نحو والتفَت هنا.»

ابنتي.» زفاف يوم هو اليوم «سيدي! العمدة: قال
العمادة!» عصا منه وُخذوا مكانه من «اخلعوه

تأُخذَها!» أن «يمكن العمادة: عصا يُعطيه وهو إستيبان قال
ٍة بشدَّ غاضبًا كان الذي املنطقة قائد إىل وسلَّمها العمدة يد من العصا رجاله أحد أخذ

أشاء!» ما بها أفعل «وسوف وقال: نصَفني، إىل العمدة رأس فوق وكَرسها
وسيدي.» موالي «أنت أكثر: ُمنخفض بصوٍت إستيبان ردَّ

فروندوسا عن املنطقة قائد رجاُل أبعَدها عندما بأبيها ُمستغيثًة لورينسيا ونادت
الساحة. خارج بعيًدا وساقوهما
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ساحة يف اآلخرين أوفيخونا فوينتي رجال مع عجٍل عىل إستيبان اجتمع الليلة، تلك يف
أُصاب وسوف شديد، خطٍر يف لورينسيا «ابنتي الحزن: ة شدَّ من ينئُّ وهو لهم وقال القرية،

القلعة.» برج سجن يف فروندوسا حبسوا لقد محالة. ال لذلك نتيجًة بالجنون
رسيٍّا.» هذا اجتماعنا يكون أن يجب مرتفع. بصوٍت تتحدَّث «ال إستيبان: شقيق قال
وذهابًا، جيئًة األرض يذرع أخذ ثم ما!» بيشءٍ القياُم علينا يجب «ولكن إستيبان: ردَّ

ش.» امُلتوحِّ القائد هذا يد عىل لألذى تعرَّضنا استثناء بدون هنا «كلنا وأضاف:
أن إيزابيال وامللكة فردناند امللك من نطلُب أن «يجب مقرتًحا: الفالحني أحد قال
لهما ونُقدِّم قلعتهما، إىل نذهب أن نستطيع امُلتوحش. القائد هذا عْسف من يُنصفانا

أسمائنا.» جميع تحمل عريضًة
وامللكة امللك أن تعتقد ملاذا ثم بذلك! لنقوم الوقُت لدينا يُوَجد «ال إستيبان: قال
بتهمة أبيها بَكرة عن قريتنا ويُبيدان األغلب، عىل سريفضانها هما العريضة؟ يقبالن سوف

العصيان.»
ونذهب معنا الطَّحني نحمل أن نستطيع القرية. نهُجر أن «يجب آخر: ح فالَّ قال

الجبال.» كهوف يف للعيش
العمادة عصا تحطيُم جرى لقد بذلك! للقيام فات قد الوقت «لكن آخر: فالح قال

ذلك.» من أسوأ بل ال عبيد، أننا لو كما نُعاَمل إننا ابنته. وُخِطَفت العمدة، رأس فوق
خائفون؟» نحن ممَّ ما! بيشءٍ القيام «يجب إستيبان: صاح

جروح وجهها وعىل أشعث وشعرها ترتنَّح وهي لورينسيا أمامهم ظهرت وفجأة
وكدمات.

الهرب؟» من تمكنِت كيف «ابنتي! وقال: ابنته نحَو إستيبان أرسع
استنكار، بنظرة الرجال بجميع تُحدِّق وأخذت الوراء إىل قليًال لورينسيا تراجعت
إنقاذي. أحد أي يُحاول ولم عني رغًما املنطقة قائد ساَقني لقد ابنتك. أُعد لم «أنا وقالت:
وأرجًال أذُرًعا يملك كان القائد أن لو كما يجري، ما ومشاهدة بالوقوف جميًعا اكتفيتم
رجل رجل! مجرد إنه البرشية. القوة من أكربَ سحرية قوًة لديه أنَّ أو تملكون، ا ممَّ أكثَر
إهانًة ذلك يُشكِّل أال ي؟ عمِّ بالفعل أنت وهل أبي؟ بالفعل أنت هل ضعيف. رجل عادي،
لنفيسولجميع أنتِقم وسوف السالح أعطوني ُجبناء! من لكم يا الحال؟ بهذا تَروني أن لكم
بدون والكالم والكالم الكالم سوى شيئًا تفعلون وال َحراك، بال أنتم تقفون بينما نسائكم
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نحن البيوت. يف الصوف وغزل الطعام طهي بأعمال يقوم أن يجب َمن أنتم أفعال. أي
بأنفسنا! بالحجارة نرُجمهم أن منَّا األمر تطلَّب ولو حتى الطغاَة هؤالء نقتل سوف النساء
ونُرسلكم وجوهكم عىل املساحيق ونضع والجبناء، بامُلخنَّثني بمناداتكم بعدها وسنقوم

املالبس.» خياطة يف لتعملوا جميًعا
بدون فروندوسا بشنق القائد أمر «لقد أنفاسها: التقاط تُحاول وهي وأضافت
وقد القرية لرؤية سعيدًة سأكون كم استثناء. بال جميًعا عليكم ذلك يُطبَّق وسوف محاكمة،
امُلحاربات األمازونيات عرص عودة ذلك يعقب وربما العجائز! نسائها من خاليًة أصبحت

األسطوريات!»
الخطاب هذا مثل منِك نستحقُّ ال نحن ابنتي، يا يل «تمهَّ خفيض: بصوٍت إستيبان قال

كله.» العاَلم مواجهة يعني األمر كان ولو حتى بمفردي، سأذهب باالزدراء. امليلء
معك!» «سأذهب الفالحني: أحد قال

أيًضا.» «وأنا
عجٍل عىل لورينسيا وقامت للطاغية.» «املوت يُردِّدون: وهم الرجال انطلق وهكذا
ليُقاتلوا السالح عن يبحثون واألوالد الرجال «جميع لهن: وقالت القرية، نساء كافة بجمع
ًرا ترضُّ األكثر النساء نحن ألسنا وحَدهم؟ به ليقوموا العمل هذا كل لهم نرتك ملاذا ولكن به.

القائد؟» هذا رشور من
عمله؟» نستطيع الذي ما ولكن «بالطبع! واحد: بصوٍت النساء قالت
ذلك.» بعد يكون ما وليكن قلعته، نُهاجم أن «يجب لورينسيا: قالت

ُقرب. عن تميشوراءهم النسوة جموع كانت القائد، قلعة يُهاجمون الرجال كان بينما
رجاله. جميع وُسجن القائد ُقتل قصري، وقٍت غضون ويف
اآلن؟» سنفعل «ماذا قائًال: املهاجمني أحد همس

ما بسبب جميًعا سنموت أننا املؤكد «ِمن الخوف: شدة من يرتجف بصوٍت آخُر قال
به!» ُقمنا

املؤكد من كلِّها. القرية مصلحة فيه بما أتحدَّث أنا جيًدا. «اسمعوني إستيبان: وقال
علينا ويجب حدث، ما حول تحقيٍق بإجراء يأمران سوف إيزابيال وامللكة فردناند امللك أن

حينها.» سنقوله ما عىل جميًعا نتَِّفق أن اآلن من
أن تنصحنا «وماذا القلعة: عىل االستيالء عقب تحريره تمَّ أن بعد فروندوسا قال

نقول؟»
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التي هي أوفيخونا فوينتي «قرية تراُجع: دون نقول أن يجب األمر، لزم «إذا قال:
ذلك؟» عىل جميًعا تُوافقون هل بالذات. أحًدا ي نُسمِّ أالَّ وعلينا القائد.» قتَلت

«نعم.» واحد: بصوٍت الجميع قال
القضية هذه يف للتحقيق قاضيًا إيزابيال وامللكة فردناند امللك أرسل ع، ُمتوقَّ هو كما
جميع أن املفاجأة وكانت ع. ُمتوقَّ غري بشكٍل رجاله وحبُس القائد قتُل فيها جرى التي
قتل الذي َمن يذُكروا لم بالسياط، جلِدهم بعد وحتى معهم، التحقيق جرى الذين الفالحني

ذلك.» فعلت التي هي أوفيخونا فوينتي «قرية يقولون: كانوا بل القائد،
«جاللة الحادثة: عن التايلَ التقرير يُقدِّم أن سوى َمفرٍّا يجد ولم البالط القايضإىل عاد
ولم بتحقيقاتي. وقمُت أوفيخونا فوينتي قرية إىل أوامركما عىل بناءً هُت توجَّ وامللكة، امللك
واحدة بطريقٍة يترصفون الفالحني جميع كان الحادثة. مالبسات يكشف دليٍل أي عىل أعثُر
سؤايل عند استثناء، بال منهم واحٍد كل جواب وكان قبل. من أعَهْده لم شديد وبإرصاٍر
ذلك.» فعلت التي هي أوفيخونا فوينتي «قرية هو: القائد، قتل الذي الشخص اسم عن
املمنوحة الصالحيات كل بممارسة قمُت قد بأنني لجاللتكم أُؤكد أن سيدي يا وأستطيع
الحكم فإنَّ ثَمَّ ومن التعذيب. عمليات حتى وال التهديدات وال الوعود ال تنجح لم ولكن يل،
وهم عنهم. تعفوا أن أو القرية، أهل جميع بإعدام تأمروا أن هو إصداره أستطيع الذي

ذلك.» أردتُم إذا القضية، حول معهم أُخرى تحقيقاٍت أي إلجراء اآلن هنا جميًعا
يدخلون.» «دعوهم وقال: باملوافقة، رأسه فردناند امللك هزَّ
امللكي. البالط يف القرية ونساء رجال كل احتشد وهكذا

أمامها: الواقف القلق الجمع بني بنظرها تجول وهي ُمتسائلة إيزابيال امللكة وقالت
القتَلة؟» هم هؤالء «هل

فوينتي قرية أهل نحن وامللكة، امللك «جاللة وقال: الجمع بني من لورينسيا والد تقدَّم
وطأة تحت نرزح كنا لقد جاللتكما. ولخدمة حمايتكما لطَلِب نسعى جئنا أوفيخونا،
صمت. يف العاثِر حظهم من يُعانوا أن عليهم يجب كعبيٍد بل كبَرشٍ نُعاَمل ولم االضطهاد،
لقد ورشفنا. كرامتنا نستعيد أن ذلك بعد لنستطيع الرحمة جاللتكما نُناشد اليوم ونحن
يُبِد ولم نسائنا ُحرمة وانتهك وَمحاصيلنا، أرضنا سَلبَنا لقد ُطغيانه. ضحيَة القائد كان

رحمة.» أي تجاهنا
التي الفتاة هذه تريان هل تماًما. صحيح هذا وامللكة، امللك «جاللة فروندوسا: قال

بيته.» إىل وأخذها الزفاف ليلة يف منِّي خطفها لقد العاَلم؟ يف إنساٍن أسعَد جعلتْني
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الصفَح جاللتكما من نطلُب نحن وامللكة، امللك «جاللة وقال: إستيبان انحنى
باب عىل خاصتكما النبالة شعار وضْعنا أن وسبق بالوالء، لكما ندين نحن والغفران.

القرية.» مجلس
منكم. أيٍّ اعرتاف عدم نتيجة تُدينكم خطِّية إثباتاٌت لدينا ليس «حسنًا. امللك: قال
تُربِّرها.» قد الفظيعة ُمعاناتكم ولكن خطريًة، بحقٍّ ارتكبتموها التي الجريمة كانت لقد

لون يتحمَّ الذين األقوياء الفالحني هؤالء مثل إن ذلك. يف معكم «أتفق امللكة: وقالت
وهي أضافت ثم املغاربة.» لقتال اململكة جيوش يف أكفاءَ جنوًدا يكونون سوف الصعاب
جميًعا، عنكم نصفح «سوف أمامها: القرية أهل كل لتشمل اتساعهما عىل ذراَعيها تفتح
تحت والقتال للجيش لالستدعاء استعداٍد عىل كونوا املبارشة. حمايتنا تحت القرية ونضع

إسبانيا.» راية
شعروا وقد أوفيخونا. فوينتي قرية أهل عن إيزابيال وامللكة فردناند امللك صَفح وهكذا

حياتهم. ليُتابعوا قريتهم إىل وعادوا لذلك، نتيجة كبرية بسعادٍة
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منذ وأصدقاءه عائلته أفراد كلَّ فقد لقد حزينًا. يعيش أالسكا يف عجوز رجل هناك كان
قال جديدة. حياًة هناك َ ليبدأ آخر مكاٍن إىل واالنتقال قريته ترك يف يُفكر وبدأ طويلة. فرتٍة
الذكريات تلك بكل ُمحاًطا أكون لن األقل فعىل جديد، آخر مكاٍن إىل رحلُت «إذا نفسه: يف
قريٍة إىل انتقلُت «إذا ثانيًة: نفسه يف وقال بالقلق وشعر عاد لكنه بأحبائي.» تُذكِّرني التي
من أهرب أن عيلَّ كان بأنني الشك يُساورهم فقد وحيد، أنني هناك الناُس ورأى أُخرى
وحيًدا. فيها ليعيش الغابة نحو ينطلق أن قرَّر ذلك، عن عوًضا لذا، ارتكبته.» لذنٍب قريتي
ببة الدِّ إىل يذهب أن بباله خطر الغابة، عرب وحزينًا وحيًدا يسري العجوز كان وبينما
السلمون؛ بأسماك ميلء كبري جدوٍل من بالُقرب تقع الدببة قريُة كانت تقتُله. ويَدعها
الرجل د فتمدَّ للدببة، َدْربًا وجد حتى الجدول نحَو ُمبكًرا ه توجَّ التايل، اليوم صباح يف لذا،
فإنها الدرب، هذا عرب وتسري تعود عندما الدببة أن وظنَّ الدرب. هذا نهاية عرب العجوز

نهايته. ستكون وحينها ستجده
ورأى الشجريات. تَكرسُّ أصواَت سمع هناك، ُمستلٍق هو وبينما قصرية، فرتٍة بعد
أطراف كانت الذي الدببة، كبريُ وكان باتجاهه. تسري البُنِّية الدببة من كبرية مجموعًة
العجوز. الرجل قلب يف الذُّعر دبَّ حينها، املجموعة. أفراد بقيَة يقود اللون، بيضاءَ شعره
عندما وهكذا الدببة. يد عىل ليس وبالتأكيد اإلطالق، عىل يموت أن يُريد ال أنه فجأًة وأدرك

وليمة.» إىل لدعوتكم «جئُت وقال: العجوز. الرجل وقف إليه، الدببة كبريُ وصل
أنه العجوز الرجل واعتقد ذلك. سماعه لدى املفاجأة هول من الدب جسد شعر وقف
فأنا قتيل، تُريد كنَت إذا ولكن لوليمة، لدعوتكم «أتيُت قائًال: أضاف لكنه محالة، ال هالٌك

وأصدقائي.» عائلتي كل فقدُت بعدما وحيًدا أعيش إنني للموت. ُمستعدٌّ
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التي املجموعة نحو الدببة كبري التفت ذلك، قول من العجوز الرجل انتهى وحاَلما
الرجل التفت ذلك وبعد أتَوا. حيث من للعودة وقادهم هادًرا صوتًا وأصدر تتبعه، كانت
من طلب قد الدببة كبريُ كان إذا ما نفسه يسأل وأخذ قريتِه. نحو كبرية برسعٍة وسار

وليمة. إىل عنده َمدعوُّون ألنهم واالستعداد الرتاُجع املجموعة
وليمة.» إلقامة أستعدَّ أن األفضل فمن الحال، هو هذا كان إن «حسنًا، نفسه: يف قال
املوجود القديم بالرمل واستبدل وترتيِبه، املكان تنظيف يف بدأ البيَت وصل أن وبمجرد
وعندما الحطب. من كومًة ليُحرض ذهب ثم ونظيًفا، جديًدا رمًال الجدارية املدفأة حول
الذي «وما له: وقالوا الشديد. بالخوف الجميع شعر وملاذا، فعله يعتزم ما قريته ألهل قال
منزلك.» يف دببًة تُريد ال بالطبع أنت أعداؤنا. هم الدببة هؤالء إن ذلك؟ فعل عىل يحملك
عىل حمراءَ خطوًطا رسم صدره؛ ِبطالء وقام قميصه نزع منزله، إىل الرجل عاد وعندما

صدره. من العلوي الجزء عىل وآخر قلبه، عىل أحمَر خطٍّا ورسم العُضد عضالت
قدوم ينتظر بيته باب خارج وقف الالزمة، الرتتيبات أنهى أن وبعد الباكر الصباح ويف
الذي ذلك نفُسه، الكبري الدبُّ ُمهم يتقدَّ الجدول ُمقدِّمة عند رآهم وأخريًا الدببة. ضيوفه
الرسعة، وجه عىل بيوتهم دخلوا الدببَة القرية سكان رأى وعندما بيضاء. شعره أطراُف
عند وقف العجوز الرجل لكن شديد. بخوٍف يشعرون وهم األبواب أنفسهم عىل وأغلقوا
يف كبريَهم جاعًال وأجلسهم، البيت إىل بإدخالهم قام وصلوا وعندما الستقبالهم. بيته باب

حوله. والبقية البيت مؤخرة عند املنتصف
مادٍة يف املحفوظ الربِّي التوت من كبريًة صوانَي العجوز الرجُل أحرض البداية يف
الدببة كبريُ بدأ وحاَلما املجموعة، إىل شيئًا يقول وكأنه ذلك أثناء يف الدببة كبري وبدا ُدهنية.
ما ويفعلون الوقت طيلَة إليه ينظرون كانوا ذلك. يف اآلخرون بدأ الربِّي التوت تناول يف
ببعض امُلزيَّن السلمون من َصَواٍن بتقديم ذلك بعد العجوز امُلضيُِّف وقام يفعل. يَرونه
وللتحلية، الصنوبر. إليه امُلضاف الغزالن لحم من صوانَي قدَّم ثم الربية. والِهنْدباء الربسيم
الرجل مع ُمطوًَّال الدببة كبري تحدَّث األكل، من انتَهوا أن وبعد بالعسل. ُعلَّيٍق توَت قدَّم
بني ينظر كان ألنه ذلك املجموعة؛ باسم املناسبة بهذه كلمًة يُلقي أنه لو كما وبدا العجوز
انتهى إن وما حوله. ملن يتحدَّث أنه لو كما ف ويترصَّ البيت، مدخنة نحَو واألخرى الفينة
فعل وهكذا وصدره. ذراعه عىل من األحمر الطِّالء ولعَق ُمضيفه إىل ذهب حتى ذلك، من
من وآالمه أحزانه يُزيلون بذلك أنهم لو كما الرجل وشعر بالرتتيب. املجموعة يف فرٍد كلُّ

داخله.
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يف العجوز الرجل بيت إىل ين امَلدعوِّ الدببة أصغر جاء الوليمة، انتهاء من يوٍم وبعد
هذا وسأل وتبنَّوه. خَطفوه الدببة لكن إنسانًا ُولِد قد إنه له قال إليه. وتحدَّث برشي شكٍل
الرجل فقال الدببة، كبري يقوله كان ما فهم قد كان إذا ما العجوز الرجَل اإلنساُن الدبُّ

«ال.» العجوز:
أنت بها تمرُّ التي الصعبة الظروف بنفس يمرُّ إنه لك يقول «كان اإلنساُن: الدبُّ قال
يراك. أن قبل عنك سمع قد إنه وقال أصدقائه. كل فقد وقد عجوز، مثلُك أيًضا إنه اآلن.
يكون كيف أيًضا يعرف ألنه واألصدقاء؛ األهل فقدان تندب عندما تتذكَّره بأن لك وقال

هذا.»
الوليمة، أثناء ذلك كلِّ بقول قيامه عدم يف السبب عن العجوز الرجل سأله وعندما
يف األصلية بلغته يتحدَّث أو البرشي، شكله إىل ل يتحوَّ بأن له مسموًحا يكن لم بأنه أجاب

الدببة. كبري حضور
أحد إىل الدعوة هون يُوجِّ ما دائًما كانوا وليمة، يُقيمون القرية أهل كان كلما ذلك، بعد
الرجل هذا بني حدث كما تماًما لهم، صديًقا بعِدها من يُصبح ما رسعان الذي أعدائهم

الغابة. دببة وكبري العجوز
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السحرية البحرية البحثعن

فتاة تعيش كانت اإلنكا، إمرباطورية عاصمة كوسكو، من وبالُقرب عام خمسمائة منذ
جهدها بكل األرض بزراعة وتقوم فقريًة العائلة كانت وأَخَويها. والَديها مع آمباتا تُدعى

الشمس. ملك اإلمرباطور، لخدمة
منذ جيدة بصحة يتمتع يكن لم الذي األمري، حالة بأن معرفتها عند العائلة ُصِدَمت

الوحيد. ابنه حياة عىل كثريًا الشمس ملك وخيش تدهورت، قد والدته،
يرشب أن هو األمري وَلِدكم إلنقاذ الوحيد األمل إنَّ «سيِّدي، امللك: بالط ساحر وقال
لدرجٍة كثريًا، السماء تنخِفض حيث األرض؛ أقىص يف املوجودة السحرية البحرية مياه من

سحريًة.» شفاءٍ قوَة فيها وتضع البحرية، مياه مع فيها تتالمس
يف املوجودة السحرية البحرية من مياًها يجلب أن يستطيع َمن أن الشمس ملك أعلن
اإلنكا لشعب بالنسبة واملجوهرات الذهب وكان ثمينة. مكافأًة ينال فسوف األرض أقىص
الحقيقية املكافأة وكانت الذُّرة. من جواٍل قيمَة تتعدى قيمتُهما تكن ولم بكثرة، َرين ُمتوفِّ
إىل االنضمام ورشف األرض، حيازة هي حقيقية ثروًة وتَُعد إليها، يسَعوا أن يُمكن التي

امللكية. العائلة
مما َمِلكهم؛ لخدمة حقيقية فرصًة آمباتا لشقيَقْي بالنسبة شكَّل اإلعالن هذا ولكن
وقاال السحرية. البحرية عن للبحث بالذَّهاب لهما للسماح والَديهما إىل ل التوسُّ إىل دَفعهما

عليها.» العثور نستطيع أننا من ُمتأكِّدون «نحن بإرصار: لهما
زوجها كالم األم أيََّدت ا.» جدٍّ بعيٌد األرض أقىص «ولكن ذراَعيه: يعقد وهو األب قال
املخاطر ما يدري ومن الصخرية. الحواف من بالُقرب ضخمة وأفاٍع فهوٌد «هناك وأضافت:

لها!» تتعرَّضا أن يُمكن التي
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علينا يجب السحرية! البحرية مياه عىل يحصل لم إذا يموت سوف أمرينا «ولكن ا: ردَّ
نُحاول.» أن

يف آمباتا شقيقا انطلق وهكذا بالذَّهاب، البنيهما السماح عىل النهاية يف الوالدان وافق
جبٍل كل أن يظنَّان وكانا لها، نهاية ال شاهقة جباٍل سالسِل عرب ألشُهٍر سارا رحلتهما.
ما مكاٍن يف سيجدان وراءه فيما وأن األرض، عىل واحد آِخُر هو أنه بدَّ ال إليه يصعدان

يحُدث. لم ذلك ولكن السحرية. البحريَة
عىل األخري هو يكون أن أمًال آخر، جبٍل صعود من تمكَّنا أن وبعد األيام، من يوٍم ويف
الجبال قمم من العديد البعيد األفق يف هناك أن ِة القمَّ إىل وصال عندما وجدا لكنهما األرض،

السحرية.» البحرية عىل العثور يُمكننا «لن يأس: يف لآلخر أحدهما قال وهنا األخرى.
إليها.» الوصول يف لنا أمل ال ذلك؛ «أعرف اآلخر: ردَّ

اآلن؟» نفعل أن علينا يتعنيَّ «وماذا
ونحن املزرعة. يف إلينا حاجٍة يف والدانا وسيكون الحصاد َموسُم قريب عما «سيحلُّ
ليرشب األمري إىل الجبل هذا بحرية من املاء بعض نأُخذ دْعنا كوسكو. عن ا جدٍّ بعيدان اآلن

الشفاء؟» يف تُساعده فقد يدري فمن منها.
الَجرَّة مَآل أخريًا ولكنهما يفعالنه، فيما كثريًا وتردَّدا البداية يف الشكوك ساَوَرتهما

القلعة. يف الشمس ملك إىل بتقديمها وقاما إغالقها، وأحَكما البحرية، بماء
غريبًا صوتًا لها سمع قارورته، يف املاء بصبِّ امللكي البالط ساحر قام عندما ولكن

الفور. عىل الساحر وجه اكفهرَّ الحال. يف رت وتبخَّ
زائف. املاء هذا السحرية. البحرية بمياه إال تحتفظ ال السحرية «قارورتي وقال:

ُمحتاالن!» الرجالن وهذان
يف بهما ألقوا امللكية؟! العائلة خداع عىل تتجرَّآن «كيف هادر: صوٍت يف امللك قال

السجن!»
الرغم وعىل اململكة. أرجاء جميع يف الشابَّني هذَين مصري خرب انترش ما ورسعان
يف أمٌل لديها كان آمباتا فإن السجن، يف كثريًا تُهما صحَّ ساءت قد آمباتا شقيَقي أن من

الحياة. قيد عىل زاال ما األقل عىل أنهما دام ما خروجهما
السحرية، البحرية عن للبحث بالذهاب أيًضا لها للسماح لوالَديها آمباتا َلت توسَّ عندما
ذهابك.» عىل وافقنا إذا البيت يف األبناء من أحد ى يتبقَّ لن أبًدا! هذا عىل نُوافق «لن قاال:
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املتاحة الوحيدة الطريقة ذلك لكون ذهابها برضورة والَديها إقناَع آمباتا حاولت
قبل ذي من أكثَر األمري صحة تدهورت فقد ذلك إىل إضافة السجن. من شقيَقيها إلخراج

منها. وميئوًسا حرجة حالته أصبَحت لقد غيبوبة. يف دخل إنه حتى
والذرة الجوز بحبَّات مليئًا كيًسا بإعطائها وقاما ذَهابها، عىل أخريًا والداها وافق
أصغر يُودِّعان وهما طويًال األبوان د تنهَّ وحدتها. به تُؤنِس صغريًا الما وحيوان املحمصة،

أبنائهم.
واستمتَعت الصغري، الالما رحلتها رفيَق بقوٍة آمباتا حضنَت رحلتها، من األوىل الليلة يف
الفهود. أحد صيحة بسبب النوم من تتمكَّن لم الثانية الليلة يف ولكن حضنه. يف بالدفء
للبيت، العودة طريق عىل له أشارت ولذلك للخطر، الصغري الالما تُعرِّض أن تُريد تكن لم
ليلتها لتُميض شجرٍة أعىل آمباتا صعدت الليلة، تلك يف ذلك. يف واإلرساع الذَّهاب عىل وحثَّته

الخطر. عن بعيًدا أماٍن يف
يُمكن هناك النوم ولكن للنوم، ُمريًحا مكانًا لها يُوفر بالكاد الشجرة جذع انحناء وكان
زوَجني بالغٍة بسعادٍة آمباتا شاهَدت التايل، اليوم صباح يف عة. ُمتوقَّ غري فوائَد لها يُقدِّم أن
والحظت جميلة، أصواتًا يُصِدران وهما فوقها، يُحلقان القرمزية الببغاوات من جميَلني
تُراقب كانت وبينما أجنحتهما. عىل والصفراء الزرقاء والبُقَع وجَهيهما عىل البيضاء البَُقع
عىل الطائران هبط وعندما والجوز، املحمصة الذرة حبات من عدًدا تتناول كانت ذلك، كل

تأكله. مما بعًضا لهما قدَمت منها القريب الُغصن
«كوا! لآلَخر: أحدهما وقال لهما، َمته قدَّ ما يتناوالن وأخذا آمباتا من الطائران اقرتب

كوا!» األشجار؟ أعىل يف هنا الفتاة هذه تفعله الذي ما كوا!
معظم يعتقد مما ذكاءً أكثَر ان يَُعدَّ اللذان اسان، والحسَّ الجذَّابان الطائران هذان كان
وحَكت قصتها، آمباتا عليهما ت قصَّ اآلخرين. مع والتواُصل بالحديث يستمتعان الناس،
عىل العثور عزمها وعن إلنقاذه، الفاشلة شقيَقيها ومحاولة الغامض، مرضاألمري عن لهما

السحرية. البحرية
وقام كوا!» بمفردك! هناك إىل الوصول من أبًدا تتمكَّني «لن الببغاَوين: أحد وقال

املقابلة. الشجرة فرع إىل وطارا ِمنقاَريهما بهزِّ الطائران
لنا ْمِته قدَّ بما كثريًا استمتعنا «لقد لها: وقال آمباتا إىل أحدهما عاد لحظاٍت عدة وبعد

نُساعدك.» كيف نعرف ونحن املذاق! طيِب طعاٍم من
إثر عىل تساقط أن وبعد الرقص. من كنوٍع اآلَخر ظهر بفرك الطائرين من كلٌّ وقام

آمباتا. تُوَجد حيث إىل بها وطارا بالتقاطها قاما ريشات، ثالُث ذلك

63



العاملي األدب يف األطفال قصص من ألوان

قوة لها الثالُث الريشات «تلك آمباتا: حجر يف الريشات يضع وهو أحُدهما وقال
ستَحميِك كما تريدين، حيُث إىل وسوفتأُخذك ِمروحة، مثل بيدك أمِسكيهن خارقة. سحرية

الخطر.» من
شكل عىل عَقَدتهنَّ أن بعد ها، كفِّ يف وبسَطتْهن الثالث بالريشات برسعٍة آمباتا أمسَكت
أشكركما أن أستطيع «لن للزوَجني: وقالت شعرها. من أخذَته الصوف من برشيٍط ِمروحة
أخذِتني هالَّ فضِلك، «من وقالت: أمامها املروحة ووضعت فعلُت.» مهما الكفاية فيه بما

األرض؟» أقىص يف التي السحرية البحرية إىل
وهي وطارت، ريشًة. نفسها هي كانت لو كما األشجار فوق مبارشًة آمباتا ارتفعت
ورأت الجبال، نحو الربق وبرسعة كبرية ارتفاعاٍت عىل شديد بتوتٍُّر وتشعر املروحة تُمسك
وأخريًا العاَلم. يف جبال سلسلة أطول وهي بالثلوج، امُلغطَّاة اإلنديز جبال ِقمم األعىل من
المَست أن إىل الطويلة السلسلة يف جبل آِخِر قمة من بالُقرب فشيئًا شيئًا يقلُّ ارتفاعها أخذ
الواقع، يف ناِظَريها. أمام تتألأل السحرية البحرية مياه وجدت وهناك بسالم. األرَض قَدماها
خرير مثل أصواٌت عنها وتَصُدر تُالمسها السماء كانت حيث تتألأل؛ البحرية مياه كانت
وقامت األرض. أقىص إىل بالفعل وصلت قد بأنها الفور عىل آمباتا أدركت الجداول. يف املاء

بإحكام. امَلْجدول خِرصها رباط عىل املروحة بوضع
بعدة آمباتا حجم من أكربَ كانت ضخمة، جرسيٌة أفعى الغابة من خرَجت وفجأًة
كبرية، برسعٍة الطويل األحمر لسانها وتُحرك بقوٍة ذيلها يف الهزَّاز الجزء تهزُّ كانت مرات.
شديد، بخوٍف آمباتا شعرت تطري. أنها لو كما برسعٍة آمباتا نحو تتحرَّك أخذت ثم
الرسعة، َجناح عىل وجهها أمام وفتِحها خرصها من املروحة بتناول الفور عىل وسارعت
ال هالكٌة فهي اآلن املروحة تُنقذها لم إذا أنه تماًما تُدرك وهي عينَيها، بعَدها وأغلقت
حقيقة لتتبنيَّ وجهها عن قليًال املروحة فأبعَدت كبري، ارتطاٍم صوت سمعت وفجأة محالة.
تلفظ كانت وقد األرض عىل ُملقاًة الكبرية األفعى الشديدة لدهشتها فوجدت حدث، ما
ويرسة. يمنًة ضعٍف يف يتحرَّك ذيلها مؤخرة يف يُوَجد الذي الهزَّاز والجزء األخرية، أنفاسها
اللون أحمُر كبري عقرٌب الخلف من فاجأها حتى ذلك، عىل قصري وقٌت يَمِض ولم
أرجله عىل كبرية برسعٍة باتجاهها وَعدا نحَوها. الحادَّين األماِميَّني ِمخلبَيه يُحرِّك أخذ وقد
بذلك، القيام من تمكَّنَت وحاَلما املروحة. تفتح أن استطاعت بالكاد إنها حتى العديدة،
ظهره عىل العقرب وانقلب نحوها. األرض عىل الرسيع َعدِوه أصواُت مسامعها عن اختفت
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أن قبل الهواء يف برسعة تتخبط العديدة أرجلُه وأخذت النوم، يف ُمستغرًقا كان أنه لو كما
الحركة. عن نهائيٍّا تتوقف

حول بحذٍر بااللتفاف قامت أن بعد السحرية البحرية شاطئ نحو آمباتا هت توجَّ
وجَدت التفتَت، وعندما خفيفة. همهمٍة صوَت ورائها من سمعت وفجأًة والعقرب. األفعى
وأكثَر أكرب والغيمُة عاليًة الهمهمة أصبَحت ما ورسعان منخفضة. سوداء غيمًة يُشبه ما
لذا، بها. يُحيط أن وشك عىل ش امُلتوحِّ النمل من جيًشا أنَّ شديد رعٍب يف وأدرَكت سواًدا.
ريشاُت كانت إذا ا ممَّ متأكدة غريُ وهي وجهها أمام املروحة بفتح شديدة برسعٍة قامت
عدة من يُهاجمها الذي النمل من الهائل العدد هذا من املرة هذه تحميها سوف املروحة
َوْخز من النمل من أيٌّ يتمكن لم التالية القليلة الثواني يف ذلك ومع مختلفة. اتجاهاٍت
رأَت املروحة، عرب بالنظر الخوف، من ترتعد وهي قامت، وعندما رجَليها. تسلُّق أو قدَميها

صمت. يف رصيًعا حولها ُمستلقيًا املتوحش النمل ِرسب
وقامت السحرية، البحرية طرف نحو الُخطى تُرسع وهي أمامها املروحة آمباتا تَرَكت
آمباتا وأحكمت الجرَّة امتألت وعندما السحرية. املياه داخل يف الجرَّة بغْمر األخرى باليد
الشمس.» ملك قلعة إىل الرسعة َجناح عىل ُخذيني فضِلك، «من للمروحة: قالت إغالقها،

الصخرية بجدرانها الشمس ملك قلعة أمام نفسها وجَدت حتى لحظات إال هي وما
وامُلتشابكة. العالية

الفور عىل الحرَّاس قام السحرية، البحرية من املاء أحرضت قد بأنها أعلنت وعندما
آمباتا وقامت غرفته. يف املريض األمري يرقد حيث القلعة يف العلوي الطابق إىل بمرافقتها
ولكنه شديد. شكٍّ يف بعيٍد من إليها ينظر أخذ الذي القلعة ساحر إىل املاء َجرَّة بإعطاء
أصوات، أيُّ عنه تصُدر أو ر يتبخَّ ولم السحرية القارورة يف الَجرَّة من املاء صبَّ عندما
يف إصبَِعه بوْضع وقام باإلعجاب. مليئة بنظرٍة آمباتا ورمق ابتسامة، ُمحيَّاه عىل ارتسمت
الشاب األمري شفتَي عىل تتساقط بها املوجود املاء من قطراٍت بضع وجعل القارورة، داخل
فمه خارَج يتحرك لسانه وأخذ تنفِتحان املريض الرجل شفتا بدأت الشاحب. الوجه ذي
وابتسم األمري، غرفة يف كان َمن كلُّ هلَّل عينَيه. فتح ما ورسعان املاء، طعم ليتذوق للحظٍة

رسور. يف هو
التي السحرية البحرية بمياه اململوءة القارورة لألمري يُقدِّم وهو البالط ساحر وقال
ونهض طويلة، ماءٍ رشبة بأْخِذ األمري وقام األمري.» سموَّ يا هذا «ارشب آمباتا: جلبَتها

الحياة. نرضة وجنتَيه إىل وعادت كبري.» ن بتحسُّ اآلن «أشعر وقال: جالًسا. بعدها
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ذلك، فعلِت التي أنِت «هل آلمباتا: ُمتعجبًا وقال الشمس، ملك قلب كبري رسوٌر غمر
أثار مما للملك معها حدث ما برواية هي قامت السحرية؟» البحرية من املاء وأحرضِت

امللكية.» العائلة إىل ي وتنضمِّ هنا اآلن من تعييش أن «يُمكنِك لها: وقال إعجابه.
ذلك؟» عن عوًضا مطالب بثالثة لجاللتكم أتقدَّم أن يل هل امللك، «جاللة آمباتا: قالت

شئِت.» ما اطلُبي تأكيد. «بكل
من متأكدة إنني السجن. من شقيَقيَّ رساح بإطالق تسمحوا أن هو األول «الطلب
منِحهما من بأكثَر يرغبان وال منهما، بَدر الذي الخطأ عىل الشديد باألسف يشعران أنهما

جاللتكم.» لخدمة أخرى فرصًة
بعد؟» وماذا تُريدين. ما «لِك امللك: قال

من أقلَّ ويف الببغاَوين.» صديَقيَّ إىل السحرية الثالث الريشات هذه إعادة يف «أرغب
األعىل إىل الهواء يف وارتفعت آمباتا، خرص وسط يف ِعقالها من املروحة انطلقت البرص، ملح

امللك. قاعة يف مفتوحة نافذٍة خارج وتطري بعدها لتنطلق كبرية برسعٍة تدور وأخذت
الثالثة؟» أُمنيتك ما أيًضا. ذلك تنفيذ تمَّ قد وكأنه «يبدو وقال: الشمس ملك ابتسم

وما والفكونة، واأللبكة الالما حيوانات من كبرية قطعانًا والَديَّ تمنحوا أن لكم «هل
وبذلك الشيخوخة، مرحلة يف كريمة حياًة لهما ر تُوفِّ حتى لرعايتها؛ األرايض من يكفي

يجب؟» كما ورعايتهما بهما االعتناء ولشقيَقيَّ يل يُمكن
بزيارتنا تَِعدي أن وهو واحد، برشٍط األمنية هذه لك ق أُحقِّ أن عزيزتي يا «يُسعدني
اإلنكية امللكية العائلة إىل االنضمام عدَم اخرتِت قد ُدمِت ما عزيزة؛ كصديقٍة القلعة يف دائًما

الراهن.» الوقت يف
املطاف؛ نهاية يف املالكة العائلة إىل آمباتا ت انضمَّ بسنوات، ذلك بعد تبنيَّ كما ولكن
إىل وصَلت حتى بينهما، الحميمية الصداقة َقت تعمَّ األمري، إىل عديدة بزياراٍت القيام فبعد
شعوًرا الناس أكثَر منها سنٍّا األكرب وشقيقاها آمباتا والدا وكان امُلتباَدل. الُحب مرحلة

امللكي. زفافهما خالل والسعادة بالفخر
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بريو شارل

أبناء. ثالثة عنده ان طحَّ الزمان؛ قديم يف كان ما يا كان
وورث ِحماره، الثاني االبن وورث أبيه، مطحنة األكربُ االبن ورث ان، الطحَّ مات عندما

ِقط. ُمجرََّد كان والذي األب؛ ُممتلكات من تبقى ما الشابُّ األصغر االبُن
القطُّ رآه وعندما أبيه. إرث من نصيبه بسبب الشديد بالحزن األصغر االبُن شَعر

إليه. يتحدَّث وهو رجله بطرف برفٍق رأسه يمسح وأخذ منه اقرتَب حزينًا،
أن استطعَت وإذا أتكلم، أن أستطيع «نعم. القط: له وقال بالدهشة. الشاب شعر
وسعيًدا.» غنيٍّا إنسانًا أجعَلك بأن ل فسأتكفَّ كبرية، جلدية وحقيبًة جيًدا حذاءً يل تشرتَي

كانت جيبه يف التي املعدنية العمالت حفنة وأن فقريًا، كان الشابَّ أن من الرغم عىل
للقط واشرتى فذهب التكلُّم، عىل القط ُقدرة من للغاية مندهًشا كان فقد يملكه، ما كل هي

يُريدهما. اللذَين والحقيبة الحذاء
عىل وألقاها الجلدية حقيبته أسفل يف ُطْعٍم بوضع وقام الجديد حذاءه القط ارتدى

الحقول. يف يسري وانطلق كتفه،
اعتقدتم ربما سمني. أرنٍب اصطياد من حيلته وَسعة ذكائه باستخدام القط تمكن
جائًعا؛ لكونه ليأُكله األرنب له ليُقدم الشاب سيده إىل سيعود كان القط أن األطفال أعزائي

ذلك. من أكرب خطٌط القط لدى كان ال؛ ولكن
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كهديٍة وقدَّمه امللك إىل مبارشة السمني األرنب بأخذ أسد، بُجرأة البارع، القط هذا قام
كاراباس. ماركيز سيده، قبل من

جانبه إىل تجلس الشابة امللك بنت وجود الحظ امللك، أمام باالنحناء يقوم كان وبينما
العرش. عىل

بأكملها. القاعة أضاءت ابتسمت، وعندما جميلة، األمرية كانت
رقيقة. بابتسامة التحية ردَّت التي الشابة األمرية أمام القطُّ انحنى

كاراباس. ماركيز سيده من الهدايا لتقديم امللك قرص إىل يوٍم كل يذهب القطُّ وأخذ
رقيقة. بابتسامٍة التحية تُردُّ التي الشابة األمرية أمام يوٍم كلَّ ينحني وكان

امللك. قرص يف لني امُلفضَّ الزوار من القطُّ غدا ما ورسعان
طول عىل امللكية بالعربة برِّية برحلٍة القيام يعتزم امللك بأن األيام أحد يف القط سمع

الشابة. ابنته بُصحبة النهر ِة ضفَّ
لك سأقول ما «افعل له: وقال سيده بيت إىل بالعودة الرسعة جناح عىل القط قام

بابنا.» تدقُّ الفرصة بشدة. الحظ لنا يبتسم وسوف
النهر.» يف واقفز ثيابك «اخلع له: وقال النهر، ضفة إىل الشاب سيده القط أخذ

والبالية امُلمزَّقة ثيابه بحمل الفور عىل القط قام النهر، يف الشابُّ أصبح إن وما
كبرية. صخرٍة تحت وأخفاها

بالتلويح القط قام حتى امللك عربة اقرتبت إن وما امللك. عربة مرور ينتظر وجلس
كاراباس املاركيز سيدي النجدة! «النجدة! قائًال: العربة، سائق وبُمناداة الهواء يف بيَديه

النهر.» يف يغرق
وباإلرساع ف، بالتوقُّ العربة سائق أمر كاراباس، املاركيز االسم؛ امللك سمع عندما

النهر. يف الغرق من الشاب األمري إلنقاذ
النهر. خارج إىل املندهش الشابِّ بانتشال العربة سائق قام

القط: أجاب املاركيز؟» مالبس «أين امللك: وسأل نفسه، يُغطي أن الشاب حاول
يملك.» ما كل منه وسَلبوا أرشار رجال هاجمه لقد امللك، «سيدي

القرص.» من مناِسبة مالبَس له نُحِرض أن الحالة هذه يف علينا يتعنيَّ «إذن امللك: قال
له خاطها التي املالبس أفخر ارتدى أن بعد الشاب، تقديم جرى قصرية، فرتة وبعد

القرص. قاعة يف الشابة األمرية ابنته وإىل امللك إىل الخاص، امللك خياط
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أن بعد الفور، عىل غرامه يف أيًضا وقعت وهي الشابة. امللك ابنة بجمال الشاب أُِخذ
الوسيم. ومنظره الفاخرة ثيابه الحَظت

املَلكية. بالعربة رحلٍة يف وابنته امللك ملشاركة الشاب إىل الدعوة َهت وُوجِّ
وقابل وسبَقها. برسعٍة البارع القط جرى طريقها، تُواصل امللكية العربة كانت وبينما

الحقول. أحد يف ونشاط بِجدٍّ يعملون الذين الفالحني من مجموعًة
الحقول، هذه ملن امللك يسأل «عندما قائًال: الجميع وخاطب سيفه البارع القطُّ أشهر
عىل الفالحون وافق عظيم.» سوءٌ بكم يحلُّ فسوف وإال كاراباس. للماركيز إنها قولوا

شديد. ُرعب تملََّكهم أن بعد الفور
األرايض، هذه ملن امللك يسأل «عندما للفالحني: وقال القرى، إحدى عىل القط أتى ثم

عظيم.» سوء بكم يحلُّ فسوف وإال كاراباس. للماركيز إنها قولوا
«هذه قالوا: الحقول، هذه صاحب عن الفالحني وسأل امللك، عربة فت توقَّ وعندما
امللك: قال حينها كاراباس.» املاركيز يملكها بها امُلحيطة األرايض وكل سيدي يا الحقول

هذا!» أروَع ما إلهي! «يا
إعجاب. يف الشابِّ يَد برفٍق وملست امللك، ابنة وابتسمت

وُجرأِته. ِقطِّه ذكاء من فأكثر أكثر ُمندهًشا الشابُّ وأصبح
الباب فتح رصيَر القط سمع الباب. عىل بقوة وطَرَق قلعٍة إىل أخريًا البارع القط وجاء
الغول أمام القط انحنى تريد؟» «ماذا ليسأله: ضخم غول منه وخرج الكبري، الخشبي
ناخًرا: الغول قال منك.» تخاف الناس وبأن وقاٍس، رشس بأنك سمعُت «لقد وقال: ُمحييًا،
عىل القدرة تمتلك بأنك أيًضا سمعُت «كما القط: قال تريد.» ماذا قل هذا؟! يعني «وماذا

«… أخرى أشكال إىل نفسك تغيري
بالجري عَجل عىل القط وقام الغول. يجلس كان حيث غضنفر أسٌد ظهر وفجأًة

الحادة. األسد أنياب عن يكفي بما بعيًدا قريبة، ستارٍة أعىل يف واالختباء
وقال الستارة، أعىل يف باألمان شعر أن بعد عليه كانت ما إىل بنفسه القط ثقة عادت
تستطيع ال ولكنك الحجم. بهذا كبري يشءٍ إىل نفسك تُحوِّل أن عليك السهل «من ُمؤنبًا: له
كذلك؟» أليس الفأر، مثل صغري يشءٍ إىل مثًال، نقول دعنا … إىل … إىل نفسك تُحول أن

فأر. إىل نفسه بتحويل ساخرة بابتسامٍة الغول قام
الفأر. عىل الحادة بمخالبه وانقضَّ الستارة أعىل من البرص بلْمِح البارع القط قفز

للقط. جيدة عشاءٍ وجبة الغوُل وشكَّل
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القلعة. ساحة تدخل وهي امللك عربة صوت القطُّ سمع األثناء هذه ويف
أصحاب بكم «أهًال بًا: ُمرحِّ وقال الشابة، وبابنته بامللك ب لرُيحِّ الخارج إىل ُهِرع

كاراباس.» املاركيز سيدي، قلعة يف السيادة
قرصكم.» إذن «هذا للشاب: امللك قال

الذكي. قطُّه به يقوم يشءٍ أي من االندهاش عن الشاب توقف
الجميلة. األمرية بصحبة الوقت طيلة مشغوًال الشاب وأصبح

للغاية. فاخرة حفلٍة بإعداد وقاموا الجديد، بسيدهم الغول خَدم سِعَد
ظهر بعد واحد وقٍت يف األمرية من وزواجه الشابِّ ِخطبة جَرت الحفلة انتهاء وبعد

اليوم. ذلك
والقط الشابة، األمرية وزوجته الوقت، ذلك منذ كاراباس املاركيز الشابُّ أقام وهكذا

ودائمة. بالغة سعادٍة يف الغول قلعة يف البارع
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أنه من الرغم وعىل ممتازة. أحذيًة ويصنع زوجته، مع يعيش فقري إسكايف كان؛ ما يا كان
ومع وأرسته. نفِسه إلعالة يكفي ما يكسب يكن فلم ونشاط، بِجدٍّ الوقت طوال يعمل كان
يحتاجه الذي الجلد رشاء عىل حتى قادًرا يُعد لم أنه لدرجة كثريًا فقره اشتدَّ األيام مرور
بقصِّ فقام فقط. واحد حذاءٍ لصناعة يكفي ما منه النهاية يف عنده وبقي األحذية، لُصنع
خياطتها من يتمكَّن حتى العمل طاولة عىل وبوضعها كبري بحرٍص مناسبة ِقَطٍع إىل الجلد
لدينا وليس فارغة، الخزائن لنا؟ سيحدث «ماذا زوجته: وسأَلتْه التايل. اليوم صباح يف
بسبب شديد بقلٍق تشعر الزوجة كانت تقريبًا.» احرتقت قد األخرية شمعتنا حتى حَطب.
األمر سنتدبَّر تقلقي. «ال اإلسكايف: وأجابها وزوجها. هي بها تمرُّ التي الصعبة الظروف
َمن الغد يوم يف الحذاء هذا ُصنع من أنتهي عندما وسرتين األفضل. إىل األحوال ن وتتحسَّ
خياطة من ينتهَي أن عىل الِفراش إىل ذهب ثم الجلد بقصِّ اإلسكايف قام ويشرتيه.» سيأتي

الصباح. يف يفعله يشء كأول الحذاء
طاولة عىل ووجد الصغري. َمتجره إىل وذهب ُمبكًرا استيقظ التايل، اليوم صباح ويف
لدرجة الدقة، بالغ بشكل ُمنتَجة ومنتظمة صغرية بُغَرٍز الصنع ُمتَقن رائًعا حذاءً العمل
الدقيق، الفحص وبعد منه. أفضَل يصنع أن يمكنه ال أنه نفسه قرارة يف يعرف كان أنه
نادى املاضية. الليلة يف قصها قد كان التي الجلد ِقَطع نفس من مصنوع الحذاء أن له ثبت
دهشته. عن تقلُّ ال دهشتُها وكانت الرائع. الحذاء بنفسها وترى لتأتي زوجته عىل اإلسكايف

الحذاء؟» هذا صنع قد يكون أن يُمكن «َمن وسألته:
الستارة. إسدال ثم املتجر نافذة يف الرائع الحذاء بعرض الفور عىل قاما
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العظيمة؟» الخدمة هذه مثل يل يُقدِّم أن يُمكن العاَلم هذا يف «َمن نفسه: اإلسكايف سأل
خيايل. بسعٍر الحذاء واشرتى املتجر إىل غني رجل دخل اإلجابة، يحاول أن قبل وحتى

والكثري ألرسته، الطعام من الكثري واشرتى الفور عىل وخرج الفرح؛ من اإلسكايف طار
وبوضع اثننَي حذاءَين لخياطة الجلد بقصِّ اليوم ذلك ظهر بعد وقام أيًضا. الجلد من
التايل. اليوم يف خياطتُها يُمكنه بحيث قبل، من فعل كما العمل، طاولة عىل الِقطع جميع

عائلته. مع جيد بعشاءٍ لالستمتاع العلوي الطابق إىل ذهب ثم
جميَلني حذاءَين عىل عثر عندما غامر فرٍح يف اإلسكايفُّ هتف التايل، اليوم صباح ويف
األحذية هذه مثل يصنع أن يستطيع من إلهي! «يا متجره: يف العمل طاولة عىل جاهزين
حتى طويل وقٌت يمِض ولم املتجر، نافذة يف بوضعهما وقام الرسعة؟» وبهذه الجميلة؛
السعيد اإلسكايف ذهب املال. من كبري بمبلٍغ واشرتَياهما املتجر إىل األثرياء من اثنان جاء

الجلد. من املزيد واشرتى السوق إىل الفور عىل
أحد يَر لم جميلة بأحذيٍة املتجر ورفوف نافذة امتألت حتى لياٍل، لعدة هذا واستمرَّ

أبًدا. قبل من مثلها
عديدة أنواع بصناعة يقوم وبدأ بالزبائن. مزدحًما الصغري متجره أصبح ما ورسعان
للميش مناسبة وأحذية للراقصات، خفيفة وأحذية بالِفراء، ُمبطَّنة خشنة أحذية األحذية: من
الِفضية والحليات واإلبزيمات باألربطة يُزينها بدأ كما لألطفال. صغرية وأحذية للسيدات،
قصرية فرتٍة بعد صاحبه وأصبح قبل، من يحُدث لم كما الصغري املتجر وازدهر الجميلة.

يشء. أي إىل حاجٍة يف أُرسته تُعد ولم غنيٍّا. رجًال
لها: قال الليايل، إحدى يف املدفأة من بالُقرب يجلسان وزوجته اإلسكايف كان وبينما

يُساعدوننا.» الذين َمن األيام من يوٍم يف أعرف أن بدَّ «ال
وبهذه خاصتك. العمل غرفة يف الِخزانة خلف نختبئ أن «نستطيع زوجته: قالت

هؤالء.» هم من نعرف أن يُمكننا الطريقة،
منتصف ُمعلنة الساعة ت دقَّ عندما اليوم، ذلك مساء ويف بالضبط. فعلوه ما هذا وكان
حقيبًة منهما كلٌّ يحمل صغريان رجالن هناك كان ضجيًجا. وزوجته اإلسكايف سمع الليل،
كانت الدخول. ُمحاِوَلني الباب تحت صغرية فجوٍة يف نفَسيهما ويحرشان باألدوات، مليئة
الجنِّيَّان كان بالحزن. يشعران وزوجته اإلسكايف جعل مما وبالية، قديمًة مالبسهما
القَدَمني حافيَي كانا كما بالرَُّقع. ومليئنَي وُممزَّقني رقيَقني رسواَلني يرتديان الصغريان

األحذية. يصنعان كانا أنهما من الرغم عىل أيًضا

72



واإلسكايف الصغريان الجنِّيان

معروًفا الصغريان الجنيَّان هذان لنا قدم «لقد اإلسكايف: زوجة قالت التايل، اليوم ويف
الهدايا.» بعض لهما نُقدم أن لنا وينبغي كبريًا.

بصنع أنِت وتقومني يُناسباِنهما، حذاءَين لهما سأصنع «نعم. قائًال: اإلسكايف ردَّ
طاولة عىل الهدايا بوضع وقاما الفجر. حتى يعمالن استمرَّا وهكذا لهما.» املالبس بعض
املليئة الصحون بعض لهما وضعا كما وحذاءَين. ورسواَلني، صغريتنَي، ُسرتتنَي العمل:
وانتظرا الخزانة وراء أخرى مرًة االختباء يف أرسعا ثم والرشاب. الطعام من جيدة بأنواع

سيحدث. ما رؤية
الليل. منتصف ُمعلنة الساعة دقت عندما الصغريان الجنيَّان ظهر املاضية، املرة مثل
يضحكان بدآ الهدايا هذه كل شاهدا عندما ولكن بالعمل، ليبدآ الطاولة إىل قفزا ما ورسعان
يرقصان وبَدآ قفزا ثم والرشاب. الطعام وبتناُول املالبس، بارتداء وقاما الفرح، من ويهتفان

الباب. تحت من يختفيا أن قبل الغرفة حول غامر بفرٍح
الصغريين الجنيَّني ولكن دائًما، يفعل كان كما الجلد بقصِّ اإلسكايف قام ذلك، وبعد
الخزانة. وراء نهمس ونحن سمعانا قد أنهما «أعتقد زوجته: قالت ثانية. مرًة يعودا لم

بالبرش.» األمر يتعلق عندما الشديد بالخجل يتَِّصفون تعلم، كما والجن،
النهاية. يف األمر سنتدبَّر ولكننا مساعدتهما، أفتقد سوف أنني «أعلم اإلسكايف: وقال
قويًة تكون لن لألحذية خياطتي ولكن دائم، بشكٍل بالزبائن مزدحًما اآلن املتجر أصبح لقد

خياطتهما.» مثل وناعمة
الصغريَين الجنيَّني دائًما يتذكران وزوجته هو وبقي االزدهار، يف اإلسكايف عمل استمرَّ

الصعبة. األوقات خالل لهما املساعدة يد قدَّما اللذَين الطيبنَي
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الدولية الويب شبكة

باي روبا

عليك. ال حسنًا، ال؟ الدولية؟ الويب شبكة عن قبل من سمعَت هل
عظيم! نعم؟ باإلنرتنت؟ قبل من سمعت هل واآلن،

لها أن هو أعرفه ما ولكن تماًما، متأكًدا «لسُت قلت: هل اإلنرتنت؟ هي ما ولكن
الجواب يُشكِّل ال هذا ولكن هكذا. بالفعل اإلنرتنت صحيح؛ هذا الكمبيوتر»؟ بأجهزة عالقًة

السؤال. عن الكامل
باملناسبة، السؤال. هذا عن لإلجابة ُمختص إىل نحتاج حسنًا، إذن؟ الكامل الجواب ما
كمبيوتر، جهاز من بالُقرب موجوًدا يكون ما عادة إنه الشخص! هذا مثل تماًما أعرف أنا

الكمبيوتر. إىل مبارشة نذهب اآلن دعونا ولذلك
إلينا، اخرجي لقائك! يف يرغبون األطفال من مجموعة معي نيتيكوتي! يا مرحبًا

أنِت؟ أين إلينا، اخرجي
تحتفظ فهي وحجمها؛ لطُفها يُغرَّنَّكم وال معي! وحيُّوها تقدَّموا أطفال يا هيا هي! ها

الصغري! رأسها يف املعلومات من بالكثري
اإلنرتنت؟» هي ما يعرفوه؛ أن هنا الجميع يريد ما هذا نيتيكوتي، يا «حسنًا،

عنه. اإلجابة تبسيط يُمكنني كيف أَر دعوني كبري. سؤال هذا أوه،
مختِلف من الكمبيوتر أجهزة من ا جدٍّ ا جدٍّ كبرية مجموعة عن عبارة اإلنرتنت
INTERconnected ل اختصار هي Internet وكلمة بينها. فيما ُمرتبطة العاَلم أنحاء
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مراكز تستخدمها التي (كتلك ضخمًة كمبيوتر أجهزَة تكون أن األجهزة لهذه ويُمكن
ومراكز البنوك يف املوجودة (كتلك مكتبية كمبيوتر أجهزة أو الدول)، حكومات أو األبحاث
أكتافهم عىل حقائَب يف الناس يحملها التي (كتلك محمولة كمبيوتر أجهزة أو الكمبيوتر)،
السينما)، قاعات يف وُمزعج عاٍل بصوٍت تطنُّ التي (كتلك محمولة هواتف أو ذهبوا)، أينما
وتبدو اآلذان، يف تُثبَّت التي الصغرية السماعات ذات الصغرية املوسيقى ُمشغالت حتى أو

الداخل. من نبتت وكأنها
فوق تمتدُّ ظاهرة وأسالك كابالٍت عرب إما ببعض بعضها األجهزة هذه جميع وترتبط
الكبرية)؛ الكمبيوتر أجهزة حالة يف (وذلك البحار أعماق يف حتى أو تحتها، أو األرض
املحمولة، والهواتف املحمولة، الكمبيوتر أجهزة حالة يف (وذلك السلكية إشاراٍت عرب وإما

املوسيقى). وُمشغالت
خاصتكم الكمبيوتر جهاز وتوصلوا ما مكاٍن يف تجلسوا ألن حاجة ال ترون كما وهكذا
حتى اإلنرتنت عرب بالعاَلم االتصاُل فبإمكانكم اإلنرتنت؛ عىل تدخلوا لكي كهربائي بمأخٍذ

آخر. إىل مكاٍن من لون تتنقَّ وأنتم
وتنزيل األصدقاء، مع للحديث هي اإلنرتنت أن اعتقدنا لقد اإلنرتنت. هي هذه «إذن
ومعرفة الدراسية، للمشاريع معلوماٍت عن والبحث السينما، بطاقات وحجز األفالم، أغاني

ما!» ُمستشًفى هاتف رقم
سحري يشء من جزءًا يُشكل هذا كل إنَّ األشياء. هذه ليست الحقيقة يف اإلنرتنت
ُمخترص بشكٍل ها نُسمِّ دعونا World؛ Wide Web الدولية الويب شبكة يُدعى يشء بالفعل؛
اليوم يُوَجد (إذ «الصفحات» عليه يُطَلق مما ا جدٍّ ا جدٍّ كبرية مجموعٍة عن عبارة وهي .W3

الويب)! شبكة عىل عامة صفحة مليار ٤٠ حوايل
وصور وأرقام، كلمات، شكل يف معلوماٍت عىل تحتوَي أن الواحدة للصفحة يُمكن
عىل موضوعة هذه الصفحات ومجموعة ذلك. وغري فيديو، ومقاطع وأغاٍن، فوتوغرافية،
إذن هذه. املوسيقى ومشغالت املحمولة والهواتف الكمبيوتر أجهزة ماليني يف اإلنرتنت،
أم عاديًة أكانت سواءٌ كمبيوتر، أجهزة من مؤلَّفة عديدًة شبكاٍت تضمُّ شبكة هي اإلنرتنت
من مجموعة عن فعبارة الدولية، الويب شبكة أما محمولة. وهواتف َلوحية، أم محمولة

اإلنرتنت. عىل واملوضوعة البعض بعضها مع املرتبطة الصفحات
جزءًا تُشكِّل ولكنها اإلنرتنت، هي ليست الدوليَة الويب شبكَة إن القوُل يُمكن وهكذا
شبكة عندئٍذ فتكون كمطعم، اإلنرتنت ر بتصوُّ ُقمنا ما وإذا إثارة. األكثر الجزء لكنه منها؛
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يف تُساعدكم التي امللعقة ى وتُسمَّ الطعام. قائمة يف األشهر الطبَق هي الدولية الويب
«متصفح ب منه ترغبونها التي األجزاء وتناُوِل الطبق، بهذا املوجود الطعام عىل الحصول

الويب».
باملزيد أخربينا فضلك من ولكن اآلن! بالجوع نشعر نيتيكوتي يا جَعلِتنا لقد «أوه!

الكبرية.» الدرجة هذه إىل شهريًة الويب شبكة يجعل ما حول
لكونها لإلثارة؛ كبريًا مصدًرا الحقيقة يف الويب شبكة تُعترب تأكيد! بكل ذلك سأفعل

التايل: تتضمن
العاَلم، يف مكان أي يف شخٍص أي إىل رسالٍة إرساُل للُمستخِدم يُمكن اإللكرتوني: الربيد
العادي الربيد يف الرسالة هذه نفس إرسال إن دقيقة! من أقلَّ يف إليه امُلرَسل وسيستلمها
أيًضا ويُكلف األقل. عىل يوًما ١٥ يستغرق املثال، سبيل عىل أمريكا، يف ما شخٍص إىل
بالكامل! اني مجَّ اإللكرتوني الربيد استخدام أن حني يف نفِسه، الوقت يف املال من الكثري
حول — ذلك غري أو — مفيدة معلومات إيجاد من امُلستخِدَم امليزُة هذه تُمكِّن البحث:

املختلفة. املواضيع ماليني
ترون أو الجانج، نهر بها يمرُّ التي الدول تعرفوا أن املثال سبيل عىل تُريدون قد
السينمائية األغنيات إحدى تسمعوا أن تريدون ربما أو الحرية. تمثال شكل يبدو كيف
أن يف ترغبون وقد ما. مسلسٍل من ُمشاهدتُها فاتتكم حلقة تُشاهدوا أو ل، املفضَّ مُلطربك
سفر تذاكُر هناك تزال ال كانت إذا ما أو للرجال، للكريكيت العالم بطولة نتائَج تعرفوا

الغد. ليوم بونه إىل مومباي من القطار لرحلة متوفرة
به الخاص الكمبيوتر جهاز ُمتصل العالم، يف مكاٍن أي يف ما شخٌص أراد وإذا
الويب، شبكة عىل بوضعها ويقوَم املعلومات هذه العالم مع يُشارك أن اإلنرتنت، بشبكة

مجاني! وبشكٍل الفور! عىل تجدوها؛ أن مقدوركم يف فسيكون
بني من تُريدينها التي الصفحة عىل العثور يُمكنك كيف نيتيكوتي، يا «ولكن،

الويب؟» عىل املوجودة الصفحات مليارات
فريد «عنوان» الويب عىل املوجودة الصفحات من صفحٍة لكل ا! جدٍّ سهل هذا
املنزل عنواُن يساعد مثلما تماًما عليها العثور يف بي الخاص الويب متصفح يُساعد
عنوان أعرف كنُت إذا وهكذا الربيد. إليصال املطلوب املنزل عىل العثور عىل الربيد ساعَي

السهولة. وبمنتهى الفور عىل عليها العثور فيُمكنني الصفحة
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استخدام يُمكنني مشكلة! يُوَجد ال الصفحة؟ عنوان معرفة عدم حال يف ماذا لكن
ذلك. يف ملساعدتي أيًضا الويب عىل املوجود البحث» «ُمحرك ى تُسمَّ مدهشة خدمٍة

عىل العاَلم؛ يف اآلخرين مع يريد ما مشاركة عىل امُلستخِدَم امليزُة هذه تُساعد املشاركة:
رياضيات مسألة لحل مبتكرة طريقة أو كلبه، صورة أو يُحبها، أغنية املثال، سبيل
أو اإلنرتنت يملك أحد ال الشوارع. نظافة عىل للمحافظة الخاصة أفكاره أو عويصة،
إذٍن أي إىل امُلستخِدم يحتاج ال وهكذا عليه، ُسلطة أي الحكوماُت تملك ال أنه كما الويب،

اآلخرين. مع املعلومات بتبادل يقوم أن قبل موافقة أو
وأفالم كتٌب اآلن حتى لديكم والرسور! للراحة َمْدعاًة هذا سيكون كم فكِّروا
تستطيعون ال ولكنكم إليكم، و«تتحدث» عديدة، معلوماٍت تُعطيكم وصحف وتلفزيون
تستمعوا أن اآلن فتستطيعون الويب؛ مع هذا كل تغريَّ اآلن إليها. ثوا وتتحدَّ تردُّوا أن
بالًغا أو ا هامٍّ شخًصا املستخِدم يكون أن هنا املهم من وليس أيًضا. رأيكم تُبدوا وأن
مجاني نظام ا حقٍّ إنه ا؛ حقٍّ رائعًة الويب شبكة يجعل ما بالضبط هو هذا بذلك. للقيام
يريدون. ما لقول باإلنرتنت امُلتصلني لجميع الفرصة يمنح فهو وديموقراطي؛ ومفتوح

أن عَرْفنا لقد كليٍّا؛ مختلف سؤال لدينا نيتيكوتي، يا واآلن، ا! حقٍّ ورائع عظيم «هذا
بالفعل هي اإلنرتنت أليست بالشبكة؟ توصف ملاذا ولكن الدولية، الويب شبكة يعني W3

شبكة؟»
الكمبيوتر أجهزة جميع (ألن شبكة هي اإلنرتنت إن قولك يف ُمحقٌّ أنت جيد! سؤال هذا
املسألة أوضح دعني أيًضا. الويب عىل ينطبق هذا ولكن ببعض)، بعضها مرتبطة هذه

أكثر.
كلَّها الصفحات هذه إن الويب؟ منها ن تتكوَّ التي الصفحات مليارات تذكرون هل
االنتقال تستطيع أنك يعني وهذا أيًضا!! ببعٍض بعضها بي» «تشعُّ بشكٍل ُمرتبطة تكون
كبري مصدر أيًضا؛ شبكة هي الويب أن كيف اآلن فهمتم هل نهاية! بال أخرى إىل صفحٍة من
املعرفة أنواع مختِلف عىل والحصول لالستمتاع العالم سكان جميع متناول يف ا جدٍّ ا جدٍّ

واملعلومات؟ والرتفيه
العقل هذا صاحب هو من نعرف أن علينا يتعني اآلن ا! حقٍّ ذلك فهمنا لقد «نعم،

الرائعة؟» الفكرة هذه بمثل جاء الذي الخارق
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الوراء إىل العودة تتطلب عليه اإلجابة ألن السؤال! هذا مثل أبًدا تسألوا لن أنكم اعتقدُت
من العديد كان سرين. اختصاًرا ى يُسمَّ سويرسا يف نووي أبحاث مركز إىل سنة، ٢٠ لفرتة
ولم مشرتكة، مشاريع عىل يعملون أوروبا، يف أخرى أبحاث مراكز وعرب هناك، العلماء
البحثية أعمالهم نتائج عىل يَطَّلعوا لكي الوقت ذلك يف وسهلة رسيعة طريقٌة هناك يكن
منهم، بكلٍّ الخاصة األبحاث مراكز إىل بأنفِسهم يذهبوا أن الواقع يف عليهم وكان املشرتكة.

الغرض. هذا لتحقيق املندوبني ويرسلوا الربيد مراكز خدمات يستخِدموا أن أو
الشديد بالضيق يل، برنرز تيم ويُدعى السويرسي، سرين مركز يف العلماء أحد شعر
أفضل طريقٍة إىل ل التوصُّ يُحاول أن وقرَّر الطريقة، بهذه اآلخرين العلماء مع تواُصله من
مبتكرة عظيمة بفكرٍة فجاء معهم. املعلومات وتباُدل اآلخرين، العلماء مع للتواُصل وأرسع
أجهزة عىل املوجودة املعلومات لربط طريقة وهي بي»؛ التشعُّ «النص ى تُسمَّ بذلك للقيام

بعضها. مع الكمبيوتر
سعيًدا بحقٍّ الكل وكان سرين، مركز يف بالفعل جيد بشكل الفكرة تطبيق وجرى

ثانية. عظيمة بفكرة يل برنرز تيم جاء وبعدها لذلك.
يتَِّسم ًفا ترصُّ سيكون وأنه أيًضا، اآلخرين يُفيد أن يُمكن اخرتاعه بأن تيم شعر
املركز، إدارة مع األمر بمناقشة فقام سرين. مركز عىل فقط استخداُمه اقترص لو باألنانية
يف اآلخرين العلماء مع مجاني بشكٍل بي التشعُّ النص فكرة بمشاركة له بالسماح وأقنعهم
نفِسه الوقت يف العمل عىل الجميَع وحثَّ فكرته، مشاركة يف تيم وبدأ العالم. أرجاء مختِلف

يرغبون. كما أُخرى ميزاٍت أي إضافة أو الفكرة، تطوير عىل
مكان أي من فوري بشكٍل ومشاركتها املعلومات إىل الوصول فكرة أصبحت وهكذا
النص استخدام يف يبَدءون الكثريين جعَلت بحيث للغاية؛ وجذابة ا جدٍّ قوية فكرًة العاَلم يف

بي. التشعُّ
شعر فقد اإلنرتنت، عمل لتحسني أفكاره استخداُم شخٍص أي مقدور يف أنه وبما

بالفعل. رائع يشء وهذا اإلنرتنت. «يملكون» بأنهم العالم أنحاء مختلف يف الجميع
استخدامها. املالينييف بدأ حيث الويب استخدام يف حدثتطفرة ،١٩٩٣ العام وبحلول
هذا ويُشكِّل بأخرى؛ أو بطريقٍة الويب يستخدمون شخص ملياَري من أكثر يُوَجد واليوم

تقريبًا! العالم سكان ثلث الرقم
أال قرَّر قد يل برنرز تيم كان لو اليوم كثريًا مختلفة الحياة ستكون كانت «حسنًا،

صحيًحا؟» هذا أليس ا، جدٍّ كريًما يكون
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مًعا؟ والويب هو جزيًال شكًرا نشكره أن علينا يتعني أنه تعتقدون أال تأكيد! بكل
نيتيكوتي!» يا بالتأكيد «نعم!

والويب! يل برنرز تيم معي اشكروا هيا جاهزون؟ أنتم هل
«شكًراااااااا!»
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الغابة أطراف عىل تعيش جولديلوكس تُدَعى صغرية فتاٌة الزمان قديم يف كان ما يا كان
وضلَّت الغابة يف تاهت الزهور، تقطف كانت وبينما األيام، أحد صباح ويف عائلتها. مع

ولطيًفا. صغريًا كوًخا بُعٍد عن رأَت ولكنها ا، جدٍّ خائفًة وأصبحت الطريق.
الحجم، كبريَ وكان األَب كان األول ِدبَبة؛ ثالثُة يملكه اللطيف الصغري الكوخ كان
قرَّرت الصغري. الدبَّ ابنَهما كان والثالث الحجم، متوسطة وكانت األمَّ كانت والثاني
أعدَّتها التي العصيدة تربد ريثما الوقت، لبعض الغابة يف تتمىشَّ أن الصباح ذلك يف العائلة
تناُولها يُمكن وال ا جدٍّ ساخنًة الشوفان طعُم لها التي العصيدة كانت الفطور. لوجبة األم
دخلت للكوخ، الخلفي الباب من العائلة فيه خرَجت الذي الوقت نفس ويف قليًال! تربَد حتى

شديد. بهدوءٍ األمامي الباب من جولديلوكس
التي املذاق الحلوة العصيدة رائحته ت وشمَّ الصغرية الفتاة رأَته يشء أول وكان
فقط.» منها القليَل سأتناول ولذلك جائعة. أنني املؤكَّد «ِمن وقالت: البخار. منها يتصاعد
ا!» جدٍّ ساخنة إنها «أوه! رصخت: ولكنها الكبري، األب صحن من ملعقًة جرَّبَت البداية، يف
باردة إنها «أف! رة: ُمتذمِّ فقالت الحجم؛ املتوسط األم صحن من ملعقة ذلك بعد وجرَّبَت
طيبة «إنها وهتفت: الصغري، الطفل صحن من ملعقًة الصغرية الفتاة جرَّبت وأخريًا، ا.» جدٍّ

الصحن. محتويات كامل بتناول وقامت تماًما!» مناِسب هذا املذاق!
السابق، اليوم طيلة الغابة أنحاء جميع يف بالتجوُّل قامت الصغرية الفتاة ألن ونظًرا
قدَمي!» إلراحة الجلوسلبعضالوقت إىل «أحتاج لنفسها: وقالت تؤملاِنها، قدماها كانت فقد
«إنه عاٍل: بصوٍت رصخت وحينها املسنَدين. ذي الكبري األب كريسِّ يف بالجلوس أوًال قامت
املتوسط األم كريس عىل وجلست التايل. الكريس إىل بغضٍب بعدها وتحوَّلت ا!» جدٍّ ُصلب
عن تنهض وهي رة ُمتذمِّ وقالت فيه! غاصت إنها حتى ا جدٍّ ليِّنًا الكريسَّ ووجدت الحجم.
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بالطفل الخاص الصغري الهزَّاز الكريس يف جلست وأخريًا، ا!» جدٍّ لنيِّ «إنه الكريس: وسادة
تحتها. انكرس ما رسعان الكريسَّ ولكن تماًما!» ُمناسب «إنه تضحك: وهي وقالت الصغري.
مكاٍن عىل للعثور الدَرج فصعدت للجلوس، مكاٍن أي الصغرية الفتاة تجد لم وهكذا
ولكنها الكبري. األب رسير عىل االستلقاءَ البدء يف حاولت ا. جدٍّ ُمتعبة تزال ال وكانت للنوم.
ولكنها الحجم، املتوسط األم رسير عىل االستلقاء حاولت ثم، ا!» جدٍّ عاٍل «إنه قائلة: رصخت

ا!» جدٍّ ُمنخِفض «إنه عاٍل: بصوٍت رصخت
ما ورسعان تماًما!» مناسب «إنه قائلة: دت وتنهَّ الصغري، الطفل رسير جرَّبت وأخريًا،

الساخن. وبالبسكويت بالزهور تحلم وأخذت للنوم الصغرية الفتاة استسلمت
القصرية جولتهم أنَهوا أن بعد الكوخ إىل الثالثة الدببة عاد بالضبط، األثناء هذه ويف
األب: وسأل العصيدة. صحون يف املالعق لرؤيتهم الشديدة بالدهشة وأُصيبوا الغابة. يف
وسأل عصيدتي؟» يأكل كان الذي «من األم: وسألت عصيدتي؟» يأكل كان الذي «َمن
الثالثة الدببة رأى ثم بأكملها؟» والتهمها عصيدتي يأكل كان الذي «من الصغري: الطفل
الذي «من الغضب: من يرصخ وهو األب سأل أيًضا. استُخِدَمت قد املنزل يف الكرايس أن
تساءل ثم كرسيِّي؟» عىل يجلس كان الذي «من األم: وتساءلت كرسيِّي؟» عىل يجلس كان

بكرسه؟» وقام كرسيِّي عىل يجلس كان الذي «من مرتفع: بصوٍت يبكي وهو الطفل
«من قائًال: األب وزمجر نومهم. ُغَرف د لتفقُّ العلوي الطابق إىل الثالثة الدببة رَكض
رسيري؟» يف ينام كان الذي «من تسأل: وهي األم ودمدمت رسيري؟» يف ينام كان الذي
الذي «من الصغري: الطفل ورصخ الوقت. نفس يف والقلق الغضب من بقليل تشعر كانت
الصغرية الفتاة استيقظت حتى عاٍل بصوٍت ذلك وقال هنا؟» يزال وال رسيري يف ينام كان

نومها. من
بعَدها قفزت ثم الرسير، من قفزت إنها حتى الشديد بالخوف الصغرية الفتاة شعرت
الصغرية الفتاة كانت ها. أُمِّ صوَت سمعت حتى الغابة يف الريح تُسابق وأخذت النافذة، من

أخرى. مرًة وحَدها أبًدا الغابة يف تتجوَّل بأالَّ ووعدت أمها، لرؤية ا جدٍّ سعيدًة
واستخدام الدببة كوخ عىل بتعدِّيها خطأها التايل اليوم يف أدركت جولديلوكس ولكن
وقامت لهم. لالعتذار تعود أن وقرََّرت باألسف شعرت لذلك إذن، دون الخاصة أغراضهم
الصغرية الفتاة وقالت الفور، عىل أمامها األم الدبُة فظهَرت بأدب، الباب بطْرق املرة هذه
وقد خطأً. كان فعلتُه ما إن أمس. يوم حدث ملا ا جدٍّ آسفة أنا «مرحبًا. يتملَّكها: والخوف

خائفة.» كنُت ألنني هربُت
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العائلة.» أفراد بقية للقاء ادُخيل أبًدا، تقلقي ال عزيزتي. يا «حسنًا األم: الدبة ردَّت
ُسعداء جميًعا وكانوا الصغرية، الفتاة باعتذار بإعالمهما الفور عىل األم الدبة وقامت
الصغرية الفتاة وواظبت جيدين، أصدقاءَ اليوم ذلك منذ وأصبحوا البيت. يف معهم بوجودها

تستطيع. ما بقْدر الكوخ يف زيارتهم عىل
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مع وذلك وشيًكا، الظالم وكان بغزارة، تتساقط الثلوج كانت الربودة. شديَد الطقس كان
صغرية فتاٌة هناك كانت والظالم، الربد هذا ظل ويف العام. يف يوم آخر مساء املساء؛ دخول
املنزل غادَرت حني أنها صحيح الشوارع. عرب تسري الرأس، وحارسة القدَمني حافية فقرية،
كانا إذ قدَميها؛ عىل ا جدٍّ كبريَين كانا لقد فائدة. أي لهما يكن لم ولكن ني؛ ُخفَّ ُمنتِعلة كانت
أثناء جريًا الشارع عبورها أثناء املسكينة الصغرية الفتاة من ضاعا وقد ها. بأمِّ ني خاصَّ
وأمسك اختَفت، قد منهما فردة كانت عنهما، بحثت وحني فائقة. برسعٍة عربتنَي مرور
أطفال. لديه يصري حني يوٍم ذات كَمهٍد سيستخدمها إنه قائًال بها، وجرى باألُخرى صبي
كان وُزرقة. باحمراٍر الربد أصابهما وقد الحافيتنَي، بقدَميها الصغرية الفتاة مضت وهكذا
واحدًة تحمل كانت كما الثقاب، عيدان من حَزم عدُة ترتديه الذي القديم املئزر يف يُوَجد
بنًسا ولو أحٌد يُعِطها ولم اليوم، طوال واحدة حزمة ولو أحٌد يشِرت لم لكن أيًضا. يدها يف

واحًدا.
قدَميها تُجرِجر وهي للبؤس مثالية صورة فهي مسكينة! صغرية فتاٍة من لها يا
امُلسرتِسل الطويل، األشقر تتساقطعىلشعرها الثلج ندُف راحت والجوع. الربد من ُمرتجفًة
كانت لقد الربد. وال ُحسنها يف تُفكِّر تكن لم لكنها عنقها؛ حول جميلة ة ُملتفَّ خصالٍت يف
ليلة كانت إذ مشوية؛ إلوزة الشهية الرائحة إليها وترسبَت نافذة، كل خلف تشعُّ األضواءُ

بالها. شغل ما كل هذا وكان السنة. رأس
ت ضمَّ لقد ُمنكِمشة. الفتاة جلست اآلخر، عن أحدهما تقدَّم منزَلني، بني زاوية يف
تجرؤ لم لكنَّها فأكثر، أكثر بالربد تشعر تزال ال كانت أنها إال تحتها، الصغريتنَي قَدَميها
أي عىل الحصول تستطع ولم ثقاب أعواد أيَّ باعت قد تكن لم إذ املنزل؛ إىل العودة عىل
يكن فلم املنزل، يف للغاية بارًدا كان الجوَّ أن كما سيَرضبها، قطًعا أبوها وكان بنسات.
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من العديد بقي فقد والِخَرق، بالقشِّ الثقوب أكرب سدِّ ورغم املنزل، سقف سوى يسرتهم
خاللها. من املروُر الباردة الرياح بإمكان كان التي الثقوب

ثقاٍب عود يكفيها لألسف! يا الربد. من تتجمدان تكادان الصغريتان يداها هي وها
واحًدا، أشعلت وأخريًا يَديها. به أت ودفَّ بالحائط، وحكَّته الحزمة من أخذته هي إن واحد
أحاطته حني صغرية، شمعة كأنه دافئة ضوء شعلة أعطاها لقد ويحرتق! ج يتوهَّ أخذ وكم
أمام جالسة كأنها بحقٍّ الصغرية للفتاة بدا لقد الضوء. من رائًعا بصيًصا كان بيَديها.
العود أخذ النُّحاس. من وملقط ومجرفة مصقولة نُحاسية أقداٍم ذي الحديد من كبري موقٍد
شعرت كم أيًضا. لتُدفئهما قدَميها مدت الصغرية الفتاة إن حتى شديد يٍرس يف يحرتق
الثقاب عود سوى يتبقَّ ولم املوقد، واختفى الشعلة، انطفأت لألسف، ويا لكن بالراحة!

يدها. يف املحرتق الصغري
الجدار عىل الضوء سقط وحيث جة، متوهِّ شعلًة فأعطاها الحائط، يف آخر عوًدا حكَّت
أبيض مفرًشا رأت خالله. من الغرفة ترى أن استطاعت إنها حتى كالشاش، اًفا شفَّ صار
كان بينما الصيني، الخزف من جميلة عشاء صحون عليها طاولة، عىل مبسوًطا كالثلج
األجواء يف ويُرِسل والربقوق، بالتفاح محشوة مشوية، إوزة من روعة يف يتصاعد البخار
الصحن، من قفزت اإلوزة أن هو وروعة، بل بهجًة، أكثر كان ما لكن للغاية. شهية رائحة
إىل عَربَتها حتى األرض عىل وتهادت صدرها، يف مغروستنَي والشوكة السكِّني زالت وما
الرطب. السميك الجدار سوى لديها يتبقَّ ولم حينذاك، انطفأ العود أن إال مبارشًة. الفتاة
حجًما أكرب الجمال، يف غاية ميالد عيد شجرة أسفل نفَسها رأت وعندئٍذ آخر؛ عوًدا أشعلت
الثري. التاجر ملنزل الزجاجي الباب خالل من رأتها قد كانت التي من بكثرٍي تشذيبًا وأجمل
كالتي زاهية، أشكال إليها وتنظر الخرضاء، فروعها عىل تحرتق الشموع مئات كانت إذ
أنوار ظلَّت حينذاك. العود انطفأ لكن إليها، ذراَعيها الطفلة مدَّت املتاجر. نوافذ يف رأتها
واحدٌة سقطت ثم السماء، يف كنجوٍم اآلن رأتها حتى فأعىل، أعىل ترتفع امليالد عيد شجرة

اللهب. من طويًال رشيًطا فخلََّفت منها،
الشخص وهي تها، َجدَّ أخربتها فقد اآلن.» يحترض شخص «ثمة الطفلة: تمتَمت

الرب. إىل روح صعدت نجمٌة سقطت متى أنه يت، تُوفِّ وقد أحبَّها، الذي الوحيد
أمامها الحت الضوء ويف أخرى؛ مرًة الدنيا فأضاء بالحائط، آخر عوًدا الفتاة حكَّت

ة. ورقَّ عذوبًة تقطر لكن وبريًقا، نوًرا تشعُّ العجوز، جدتها
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العود. ينطفئ حني ستختفني أنِك أعلم معِك. فلتأخذيني «جدتي، الطفلة: صاحت
امليالد عيد وشجرة الرائعة، امليالد عيد ووليمة الدافئ، املوقد مثل ستختفني أيًضا أنِت

الجميلة.»
أعواد اشتعلت الحائط. يف بالكامل الثقاب أعواد ُحزمة حكَّت جدتها، تختفَي ال وحتى
لم التي الجدة الظهرية. ساعة من أشدَّ الضوء صار حتى الوهج شديد لهيٍب يف الثقاب
وعَظمة، فرٍح يف مًعا، وطارتا ذراَعيها، بني الفتاة ت ضمَّ قطُّ والجمال الضخامة بهذه تبُد
إذ َهم؛ أو برد أو جوع يوجد ال حيث األرض، عن بعيًدا وأعىل، أعىل آفاٍق إىل صاِعدتنَي

الرب. مع صارتا
ُمتورِّدتنَي بوجنتنَي الحائط، إىل مستندة الزاوية، يف جالسة املسكينة الفتاة كانت لكن
شمس كانت املنرصم. العام من األخرية الليلة يف املوت حتى دت تجمَّ أن بعد مبتسم، وثَغر
مكانها يف قابعًة هي وكانت للشفقة. امُلثري الصغري جسدها عىل سطَعت قد الجديد العام

واحدة. حزمة منها احرتقت التي الثقاب، أعواد حَزم معها وباردة، ُمتيبِّسة
الرؤى أحٌد يتخيل لم لكن أ!» تتدفَّ أن أرادت مسكينة صغريٍة من لها «يا الناس: قال
العام أفراح لتعيش جدتها مع عَظمة يف رحلت كيف أو شاهدتها، قد كانت التي الجميلة

الجديد.
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أمواله كل يُنفق كان إنه حتى الجديدة، املالبس ارتداء كثريًا يُحب إمرباطور كان؛ ما يا كان
يهتمَّ لم املالبس. أفخر دائًما يرتدَي أن الوحيد طموحه كان فقد عليها؛ الحصول أجل من
دائًما، فيه يُفكر كان الذي الوحيد اليشء املرسح. يُمتعه يكن لم كما بجنوده، اإلمرباطور
معطف لديه كان جديدة. مالبس يرتدي وهو الناس لعامة يخرج كيف هو الواقع، يف
مع املشاورات غرفة «يف بأنه امللك عن عادًة املرء يقول وكما اليوم، ساعات من ساعٍة لكل
خاصته.» املالبس حجرة يف اإلمرباطور «إن عنه: يقول أن للمرء هنا يُمكن ُمستشاريه.»

يوٍم كل يف تستقطب فكانت ا؛ جدٍّ مبهجة اإلمرباطور يحكمها التي الكبرية املدينة كانت
األيام أحد ويف فيها. املوجودة الفعاليات لكثرة العالم؛ أنحاء جميع من الغرباء من العديَد
يستطيعان اجان نسَّ بأنهما الناس إيهام من وتمكَّنا امُلحتالني، من اثنان املدينة إىل جاء
ينسجونه الذي القماش وأشكال ألوان إن للناس وقالوا ره. تصوُّ يُمكن قماٍش أفخر ُصنع
حيث عجيبة، خاصيًة تملك أيًضا منه املصنوعة املالبس ولكن النظري، منقطعة فقط ليست

يُصدَّق. ال بشكٍل غبي أو ملنصبه، صالح غري رجٍل ألي مرئية غري تكون
أرتدَي أن يل كان وإذا رائع. القماش هذا أن بدَّ «ال نفسه: يف اإلمرباطور قال
صالحني غري إمرباطوريتي يف الرجال أي معرفة عىل قادًرا فسأكون منه، مصنوعة مالبَس
تأخري.» بدون يل القماش هذا نسُج يتم أن بدَّ ال والغبي. الذكي بني والتمييز ملناصبهم،
العمل يف البدء من يتمكَّنا لكي املحتاَلني هذَين إىل ُمقدًما املال من كبريًا مبلًغا وأعطى
وتظاهرا القرص، غرف إحدى يف نوَلني املحتاالن هذان أقام الوقت. من املزيد إضاعة دون
وقد النوَلني. عىل يشءٍ أي ينسجا لم الواقع يف لكنهما جهدهما، بكل املزعوم القماش بنسج
عليه يحصالن ما كل يبيعان وكانا ب، املذهَّ القماش أنواع وأغىل الحرير أنواع أرقى طلبا
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من ر متأخِّ وقٍت حتى الفارَغني النوَلني عىل العمل ويُواصالن جيوبهما، يف ثمنه ويضعان
الليل.

هو يذهب وأالَّ أوًال، حاشيته من واحًدا يُرِسل أن امُلستحَسن من أنه اإلمرباطور اعتقد
لهذَين وامُلحنَّك األمني وزيري «سأُرسل نفسه: يف وقال األمور. تسري كيف ملعرفة بنفسه
أحَد وال ذكي، ألنه القماش مادة عىل وجٍه أفضل عىل يحكم أن يستطيع إنه اَجني؛ النسَّ

منه.» أفضل عمله يفهم
وقال فارَغني. نوَلني عىل امُلخادعان يعمل حيث الغرفة إىل األمني امُلحنك الوزير ذهب
يشءٍ أي أرى أن أستطيع ال أنا الرب! «فلريحمنا النوَلني: يف بعينَيه يُحملق وهو نفسه يف
وسأاله، أكثر، يقِرتب أن امُلحتاالن منه طلب عاٍل. بصوٍت ذلك يُقل لم لكنه اإلطالق.» عىل
الجميلة. وألوانه الرائع القماش شكل يُعجبه كان إذا عما الفارَغني النوَلني إىل يُشريان وهما
هناك يكن لم ألنه شيئًا يَر لم لكنه النوَلني، يف النظر يُمِعن أن املسكني املحنَّك الوزير حاول
الدرجة؟ لهذه ا جدٍّ غبيٍّا أكون أن يُمكن هل إلهي! «يا قائًال: نفسه وحدَّث رؤيته. يُمكن يشء
أال املمكن من هل أحد! ذلك يعرف أن ينبغي ال كما النحو، هذا عىل أفكر أن يل ينبغي ما

القماش.» رؤية من أتمكَّن لم إنني أقول أن أستطيع ال ال. ال، ملنصبي؟ صالًحا أكون
له يا حد. ألبعِد جميل ا؛ جدٍّ جميٌل إنه «أوه، نظارته: يُثبِّت وهو امُلحنَّك الوزير وقال
كثريًا.» بالقماش أُعِجبُت إنني لإلمرباطور سأقول رائعة! ألواٍن من لها ويا جميل، شكٍل من
شكل وتوضيح األلوان بوصف وقاما ذلك.» لسماع سعيدان «نحن امُلخادعان: قال

العجيب. القماش
ب امُلذهَّ والقماش الحرير من واملزيَد املال من املزيَد امُلخادعان طلب اللحظة هذه يف
خيًطا حتى وال يستخِدما ولم جيوبهما، يف ذلك كل ثمن ووضعا القماش. لنسج الالزَمني

الفارَغني. النوَلني عىل العمل اللحظة، حتى واصال، ولكنهما النوَلني، عىل واحًدا
اإلمرباطور ورغب املدينة. الناسيف حديث مثاَر تصميمه القماشوروعة جمال أصبح
حاشيته من نفٍر يف وذهب النوَلني. عىل نسُجه يتمُّ يزال ال بينما بنفسه، رؤيته يف النهاية يف
ولكن الفارَغني النوَلني عىل وسعهما يف ما بكل يعمالن كانا اللذين الذكيَّني امُلحتاَلني إىل

خيوط. أي استخدام دون
فظيع! أمر هذا اإلطالق. عىل يشءٍ أي أرى ال أنا هذا؟ «ما نفسه: يف اإلمرباطور قال
إن عيلَّ قة ُمحقَّ كارثة ستكون إمرباطوًرا؟ أكون لكي مناسب غري أنا هل غبي؟ فعًال أنا هل

الزْعَمني.» من أيٌّ صح
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إعجابنا عىل حاز القماش هذا الواقع «يف وقال: امُلخادَعني نحو اإلمرباطور التفَت
القول يف يرغب لم ألنه الفارَغني النوَلني إىل ينظر وهو بالرضا مليئة بإيماءٍة وقام الشديد.»
النوَلني يف بإمعاٍن يُحمِلقون برفقته كانوا الذين الحاشية أفراد كل وأخذ شيئًا. يرى ال بأنه
قالوا، اآلخرين، من أكثَر يشءٍ أي رؤية من يتمكَّنوا لم أنهم من الرغم وعىل الفارَغني،
الجديدة الرائعة املالبس بارتداء اإلمرباطور ونصحوا ا.» جدٍّ جميل «إنه اإلمرباطور: مثل
وجميل، رائع، «إنه الحاشية: أفراد أحد وقال قصرية. فرتٍة بعد سينطلق كبري موكٍب يف
اجي نسَّ كبرِي منصب يف امُلحتاَلني من كالٍّ اإلمرباطور وعنيَّ سعداء، الجميع وبدا وممتاز.»

امللكي. البالط
بالعمل، التظاهَر امُلخادعان واصل الكبري املوكب انطالق سبَقت التي الليلة طوال
جدٍّا َمشغوَلني كانا بأنهما الناس يعتقد أن يف يرغبان وكانا شمعة. ١٦ من أكثر وأحرقا
ه بقصِّ وقاما النول، من القماش أخذا بأنهما وتظاهرا الجديدة. اإلمرباطور مالبس إلنهاء
مالبس «أصبَحت أخريًا: وقاال خيوط، بدون بإبٍر بخياطته وقاما كبري، بِمَقصٍّ الهواء يف

اآلن.» جاهزة الجديدة اإلمرباطور
كما ذراَعيهما برفع امُلخادعان وقام الغرفة. إىل البارونات وجميع اإلمرباطور جاء ثم
هي وهذه املعطف! هو وهذا الرسوال! هو «هذا وقاال: أيديهما يف شيئًا يحمالن كانا لو
وكأنه املرء يشعر أن يجب ولذلك العنكبوت، شبكة مثل خفيفة املالبس هذه وكل العباءة!

فيها.» الجمال موطن بالضبط هو وهذا يرتديها. عندما اإلطالق عىل شيئًا يرتدي ال
يكن لم ألنه يشء، أي رؤية من يتمكنوا لم ولكنهم «فعًال!» الحاشية: أفراد كل وقال
يخلع بأن اآلن الجاللة صاحب يسمح «هل املخادعان: وقال رؤيته. يُمكن يشءٌ هناك

الطويلة؟» املرآة أمام الجديدة املالبس ارتداء يف بمساعدته نقوم لكي مالبسه
عىل الجديدة الثياب بوضع املخادعان وتظاهر مالبسه، بخلع اإلمرباطور قام
من الطويلة املرآة يف نفسه إىل ينظر اإلمرباطور وأخذ األخرى، تلَو القطعَة اإلمرباطور

جانب. كل
لها يا جميل! شكٍل من له يا تماًما! مناسبة تبدو كم جيدة! تبدو «كم الجميع: وقال

رائعة!» مالبس هذه زاهية! ألواٍن من
يف تُحمل أن امُلقرَّر من كان التي اإلمرباطورية، املظلة حاميل بأن املراسم رئيس أعلن

جاهزين. أصبحوا املوكب،
ل تحوَّ ثم رائع؟» بشكل الجديدة مالبيس تُناسبني أال ُمستعد. «أنا اإلمرباطور: قال

الجديدة. باملالبس معجب بأنه الناُس يعتقد أن يجب إذ املرآة، يف للنظر أخرى مرة
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من أو الشارع يف رآه من كل وهتف الجميلة، املظلة تحت املوكب يف اإلمرباطور سار
هذه ذيل أطوَل ما ا! حقٍّ تُضاهى ال الجديدة اإلمرباطور مالبس إن «فعًال، النوافذ: خالل
ألنه شيئًا؛ يَر لم بأنه اآلَخرون يعرف أن يف يرغب أحد يكن لم له!» مالئمة تبدو كم املالبس!
االعجاب محل أبًدا اإلمرباطور مالبُس تكن ولم ا. جدٍّ غبيٍّا أو ملنصبه مناسٍب غري سيُعتَرب
يرتدي ال «لكنه فقال: أبيه برفقة طفل هناك كان النهاية، يف ولكن اليوم. هذا من أكثر
الربيء.» الطفل قاله ما إىل استمعوا إلهي! «يا الطفل: أبو قال هنا اإلطالق.» عىل يشء أي
صمتها عن بأِرسها الرعية خرجت وبعدها الطفل. قاله بما اآلخر إىل الحضور أحد وهمس
ذلك ترك اإلطالق.» عىل يشء أي يرتدي ال «لكنه املطاف: نهاية يف واحد بصوٍت وصاحت
عيلَّ «يجب نفسه: يف قال ولكنه حق، عىل أنهم له بدا ألنه اإلمرباطور، لدى عميًقا انطباًعا

النهاية.» حتى األمر ل أتحمَّ وأن اآلن، املوكب أُِتمَّ أن
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يتعنيَّ أنه اإلمرباطور وأعلن كبرية. حرٍب غمار تخوض الصني كانت طويلة، سنوات منذ
شابَّة فتاة وهي موالن، سِمَعت الجيش. إىل لالنضمام أبنائها أحد تُرِسل أن عائلة كل عىل
ة ضفَّ عىل املالبس بغسيل تقوم كانت بينما الخرب، بهذا الصني، يف نائية قرية يف تعيش

النهر.
بالحفر يقوم وهو كريس عىل يجلس والدها كان البيت. إىل العودة يف موالن أرسعت
عىل يتعني ما حول اإلمرباطور بقول سمعَت هل أبي، «يا وقالت: الخشب. من قطعٍة عىل

به؟» تقوم أن أرسٍة كل
حاجاتي بحزم سأقوم حسنًا، املدينة. يف كنُت عندما ذلك سمعُت لقد «نعم. األب: أجاب
بني التي الخشب قطعة عىل الحفر عن وتوقف الجيش.» بمعسكر لاللتحاق واالستعداد

غرفته. نحو شديد ببطءٍ وسار الكريس عن ونهض يَديه،
وأنت لك كيف القول، يل جاز وإذا يُرام. ما عىل تبدو ال إنك أبي! يا «مهًال موالن: قالت

الشباب؟» هؤالء كل مواكبُة السن هذه يف
يستطيع وال صغريًا يزال ال أخوك ذلك؟ غري أفعل أن عساي «وما العجوز: األب قال

بالجيش.» يلتحق أن
وقامت فكرة.» لديَّ ولكن ا. جدٍّ صغريًا يزال ال إنه صحيح. هذا «بالطبع موالن: قالت
أبي. يا الشاي بعض «تناَول له: وقالت لوالدها، وقدَّمته صغري قدٍح يف الشاي بعض بصبِّ

قليل.» بعد وسأعود لدقيقة، اجلس فضلك من
عزيزتي.» يا «حسنًا األب: قال
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قامت كما بسيفها، الطويل األسود شعرها بقص وقامت غرفتها، إىل موالن ذهبت
بدًال أذهب وسوف اآلن، ابنك أنا إيلَّ. «انظر له: وقالت إليه وعادت والدها، رداء بارتداء

الصني.» وطني تجاه بواجبي وأقوم منك،
بذلك!» القيام تستطيعني ال إنك بُنيتي! يا «ال العجوز: األب وقال

فو، الكونغ رياضة عىل لسنواٍت درَّبتَني لقد أبي؛ يا اسمعني فضلك «من موالن: قالت
واستعراِض الهواء، يف بقوٍة السيف بتحريك وقامت السيف.» استخدام كيفية وعرَّفتَني

استخدامه. يف مهاراتها
قطُّ ذلك يكن ولم نفسك! حماية من تتمكَّني أن بقصد فقط ذلك فعلُت «لقد األب: قال
تموتني فسوف امرأٌة أنك اكتشفوا إذا فإنهم تعلمني وكما الحرب. يف تُشاركي أن بغرض

الحال!» يف
بسيفها. وأمسَكت أحد.» ذلك يكتشَف لن أبي، «يا موالن: قالت

وبقي ضعفه شدة من ذلك من يتمكَّن لم ولكنه يقف أن وحاول «موالن!» األب: قال
ُكرسيِّه. عىل جالًسا

اهتمَّ أبي. يا كثريًا «أحبُّك تقول: وهي جبينه عىل وقبََّلته والدها بوداع الفتاة وقامت
جواٍد ظهر بامتطاء ذلك بعد وقامت أيًضا.» أُودِّعه أن أُريد كنُت إنني ألخي وقل بنفسك.

اإلمرباطور. جيش إىل لالنضمام بعزٍم وسارت باألرسة. خاص
ترقيتُها تمَّ الوقت مرور ومع القتالية. وقدراتها شجاعتها الجيش يف موالن أثبتَت
بعد ليتمَّ املعارك من العديد يف بإقدام وشاركت الجنود. من مجموعة عىل قائدًة لتُصبح
يف ببسالٍة املشاركة يف موالن واستمرت الجنود. من املزيد عىل قائدة لتُصبح ترقيتها ذلك
القائد منصب وهو الجيش، يف منصٍب أعىل تبوَّأَت سنواٍت بضع وبعد املعارك. من العديد

العام.
العديد وأُصيب الجيش. صفوف يف وبائية ى ُحمَّ ت تفشَّ حتى طويل وقٌت يمِض ولم

للجيش. العام القائد نفسها، موالن ضمنهم ِمن وكان ى، الُحمَّ بهذه الجنود من
أمرها. حقيقة عَرف خيمتها، يف موالن بمعالجة الطبيب قام وعندما

وصاح هذا؟» يحُدث أن يُمكن كيف امرأة؟ للجيش العام القائد «هل الجنود: ورصخ
ثمن تدفع دعوها عاِقبوها! امرأة! وراء نُقاتل لن خَدَعتنا! «لقد مرتفع: بصوٍت بعضالجنود
آخرون جنود الوقت نفس يف هناك وكان ذلك!» من أقلَّ وال الثمن، هو املوت هذه! فعلتها
معاركنا! جميَع موالن القائد مع كسبنا «لقد أيًضا: مرتفعة بأصواٍت يرصخون أَخذوا

األمر!» هذا يف لوا تتدخَّ وال قائدتنا عن ابتعدوا

94



موالن

مفاجئ!» هجوٌم هناك انتباه! «الجميع وقال: ُمرسًعا بعيٍد من جندي جاء ما ورسعان
مالبَسها فارتَدت خيمتها. داخل يف تزال ال وهي الجندي هذا قاله ما موالن سمعت
وقامت أمامهم. شامخًة لتقف جاهَدت لكنها بعد، تماًما تعافت قد تكن لم إليهم. وخرجت
العدو عىل منها وا لينقضُّ ُمتفرقة نقاٍط يف خفي بشكٍل باالنتشار الفور عىل الجنود بتوجيه
حدَّدتها التي األماكن هذه إىل الذَّهاب يف اإلرساُع عليهم يتعنيَّ كان ولكن الهجوم. بدء لحظَة
يكونوا أن يُعارضون كانوا الذين أولئك ضمنهم ومن الجنود، جميُع أدرك ما ورسعان لهم.

به. القيام منهم تطلب كانت ما تماًما تعرف موالن العام القائد أن امرأة، قيادة تحت
إىل النهاية يف أدَّى ساحًقا انتصاًرا وكان املعركة. الجنود وكسب الُخطة! ونجحت
هذه بعد ه يُِهمُّ أحد يُعد ولم الصني، إنقاذ وتمَّ أوزارها الحرب ووضعت العدو. استسالم

امرأة. للجيش العام القائد يكون أن األخرية الكربى املعركة
وقام الطويلة، الحرب هذه كسب من موالن لتمكُّن بالغة بسعادٍة اإلمرباطور شعر
يف معي «ابَقي لها: وقال رجًال. الجيش يف يُشارك من كلُّ يكون أن رشط عن بالتغايض

رائًعا.» مَلكيٍّا مستشاًرا يكون ألن يصلح مثلِك ذكيٍّا شخًصا إن موالن. يا القرص
ولكن جاللتكم. من كبري لُطف «هذا له: وقالت اإلمرباطور. أمام بشدٍة موالن انحنت

وعائلتي.» بيتي إىل العودة هو آخر يشء أي من أكثر اآلن أريده ما إذنكم، بعد
والفاخرة؛ الجميلة الهدايا هذه األقل عىل معك خذي الحالة هذه «يف اإلمرباطور: قال

لِك.» اإلمرباطور وتقدير احرتام مقداَر قريتك سكان جميع يعرف لكي
السيوف من ومثلها األصيلة، الخيول من ستة ومعها قريتها إىل موالن عادت وهكذا
لكون الكبري؛ بالفخر يشعرون وهم ساملًة بعودتها قريتها سكان جميع واحتفل الفاخرة.

موالن. قريتهم، ابنة هي الصني بالدهم أنقذت التي
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يتعنيَّ كان صغري. كوخ يف ولده مع يعيش فقري أٌب الزمان قديم يف الدنمارك يف هناك كان
جون، ابنُه، كان حني يف كأجري، يعمل األب كان يومهما. قوَت ليكسبا بكدٍّ يعمال أن عليهما

والطُّرود. الرسائل بتوصيل يقوم
رسالٍة لتوصيل طويلة ملسافة السريُ االبن عىل كان الحارة، الصيف أيام من يوٍم ويف
جذوُرها وكانت ماء، ِبركة من قريبًة صفصاٍف شجرة الحظ طويل، لوقٍت سار أن وبعد ما.
باملاء. وغطَّاها عليها الرتاب من كمية بوضِع الفور عىل فقام تموت، أن وشك وعىل مكشوفًة
محفظة، شك بال بأنه التقَطه أن بعد له تبنيَّ الرتاب. يف ما يشءٍ وجود الحظ وفجأًة

بالنقود. مليئًة وكانت
مليئة محفظة منه ضاعت قد كان إذا يلتقيه من كل يسأل وأخذ املدينة إىل جون عاد

بالنقود.
كان إن جون سأله وعندما بجواده. يعدو بفارٍس التقى حتى طويل وقٌت يمِض ولم
صباح يف محفظته فقد قد األمر واقع يف بأنه الرجل أجاب بالنقود، مليئة محفظًة فقد قد
عىل جون فقام بالتفصيل، املحفظة شكل لجون ووصف البيت، من خروِجه عند اليوم ذلك

إليه. بإرجاعها الفور
وقد املجاورة، أوسرتجارد مدينة يف كبرية ضيعًة يملك الفارس هذا أن الحًقا وتبنيَّ
كما ُمجزية، مكافأة الفور عىل جون وأعطى محفظته، السرتجاع االمتنان بعظيم شعر

الشهري. الراتب إىل إضافًة والسكن، الطعام مقابل ضيعته يف العمَل جون عىل عَرض
ذلك يف أرغب «نعم، دائم: عمل إيجاد من لتمكُِّنه بالرسور يشعر وهو جون عليه ردَّ
وانطلق أصحابها. إىل الصباح يف له ُسلَِّمت التي الرسالة بإيصال الفور عىل وقام ا.» حقٍّ
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ثالثة ميضِّ وبعد والده. إىل السعيد الخرب هذا ليزفَّ ممكنة بأقىصرسعٍة البيت إىل عائًدا
هناك. الجديد عمله ليبدأ أوسرتجارد مدينة إىل جون انتقل أياٍم

صاحب وأخذ أصدقائه. بعُض بيته يف الضيعة صاحَب زار أن التايل اليوم يف وحدث
يتصف إنه وقال واألمني. الجديد بخادمه ضيوفه أمام يتفاخر املدينة ولورد الضيعة
كانت. طريقٍة بأي الكذب عىل حمَلُه يستطيع أحد ال إنه حتى والَرشف، واإلخالص باألمانة
هذا وكان ذلك.» من كثريًا متأكًدا كنُت ملا مكانك يف كنُت «لو الضيوف: أحد قال

املجاورة. نيبيجارد مدينة يف كبرية ضيعًة ويملك اللوردات، من أيًضا امُلتحدث
ال بالكذب يقوم فسوف كاٍف، بشكٍل إغراؤه جرى لو أنه «أعتقد املتحدث: وأضاف

محالة.»
الصدق صفة حول يقوله مما كبرية لدرجٍة متأكًدا كان أوسرتجارد مدينة لورد لكن
يُحدِّده مبلغ بأي للرهان ُمستعد بأنه قال أنه لدرجة الجديد، خادمه شخصية يف لة امُلتأصِّ
لورد أي أن وأضاف الكذب، عىل جون خادمه حمل يف نجح إذا نيبيجارد مدينة لورد جاره

الخارس. اللورد ضيعة أيًضا يكسب سوف الرهان يكسب
بكتابة يقوم أن وقرَّر بالخادم، لإليقاع خطٍة يف يُفكِّر نيبيجارد مدينة لورد وأخذ
مدينة يف إليها بإيصالها جون الخادم يقوم أن عىل والجميلة؛ البكر الشابة ابنته إىل رسالة
وهكذا سيده. جواد يُعطيَها حتى جون خداع تُحاول أن ابنته من فيها يطلُب وأن نيبيجارد،
اختالق إىل ُمضطرٍّا سيكون املؤكد من فإنه الجواد، بدون سيده إىل الخادم يعود عندما

الجواد! فقدان لتربير ما نوع من كذبة
وأعلمها النحو، هذا عىل ابنته إىل الرسالة بكتابة نيبيجارد مدينة لورد قام وهكذا
وأوضح الرهان. هذا لكسب يُوليها التي الكبرية األهمية عىل مؤكًدا الرهان، بموضوع أيًضا
ما قْدر بمودَّة تُعامله أن عليها يتعني وأنه جون، اسمه الرسالة حامل أن البنته الرسالة يف
إعطائها عىل الخادم حمل هي مهمتها بأن بالقول رسالته واختتم ثقته. لكسب تستطيع

الرسالة. إليصال إليها قادٌم وهو سيمتطيه الذي الجواَد
اإلغالق، ُمحَكم ظرٍف يف ووضعها الرسالة بطيِّ نيبيجارد مدينة لورد قام وهكذا
أن منه وطلب جون، الجديد خادمه الفور عىل دعا الذي أوسرتجارد مدينة للورد وسلَّمها

نيبيجارد. ضيعة يف ِوْجهتها إىل الرسالة بإيصال يقوم
تتمكن حتى جوادي خذ الجديد. عملك يف بها أُكلفك مهمة أول هذه «جون، له: وقال
أال وعليك نيبيجارد. يف َضيفي ضيعة إىل الرسالة بإيصال وقم أكرب، برسعٍة العودة من
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املوجودة الخيول وأغىل أفضل فهو طريقة؛ بأي تَفقده أن أو الرسيع، بالعْدِو الجواد تُجِهد
اإلسطبل.» يف لديَّ

سيده. به أمره بما سيقوم إنه جون وقال
يُريح أن يستطيع وبذلك بلجامه، ُممسًكا أمامه وسار الجواد عن نزل فرتة، وبعد
مدينة وصل وعندما الرحلة. فرتة إطالة إىل بالطبع أدَّى ذلك لكن وزنه. ثقل من الجواد

املدينة. عىل الحلول عىل أوشك قد الظالم كان نيبيجارد،
ُودية بطريقٍة جون مع ف بالترصُّ الفور عىل فقامت والدها، رسالة الشابة الفتاة قرأت
اللحظة منذ ألنها بذلك؛ القياُم عليها الصعب من يكن لم الواقع يف تستطيع. ما بأقىص
كل يف عليها يتعني كان ذلك، ومع إليه. تنجِذب بنفسها شعرت الشاب فيها رأت التي األوىل

الرسالة. يف والدها منها طلبه الذي النحو عىل ف تترصَّ أن األحوال
فرتة طوال ويضحكان يتحدَّثان وبقيا شديد. برتحاٍب الشاب باستقبال قامت ولذلك
بالجواهر عة ُمرصَّ كأس يف رشاٍب بتقديم قامت حتى الليل منتصف حلَّ إن وما املساء.
والنعاس بالتَعب يشعر الشاب بدأ وعندما النوم. إىل بشاربها تدفع مادة عىل تحتوي

بالجواد. باالحتفاظ لها ليسمح إليه لت توسَّ العاطفية األجواء هذه يف الشديد
عميق. نوٍم يف يغطُّ أخذ وبعدها يتثاءب، وهو طلبها عىل جون وافق

وهو — حَمل وهكذا الجواد. معه يُعد لم بأنه جون اكتشف التايل اليوم صباح ويف
أوسرتجارد. مدينة إىل أدراَجه وعاد كتفه، عىل الجواد وخطام الرسج — كبري بحزٍن يشعر
سيده. جواد عن بالتخيل وحماقته فه ترصُّ سوء عىل العودة طريق طيلة نفسه يُؤنِّب وكان
البيت أصل عندما أقول أن عيلَّ يجب «ماذا قائًال: الطريق طوال نفسه يُحدِّث وأخذ
قمَت هل جون، يا «حسنًا بالطبع: يل سيقول الجواد؟ بدون رجعُت بأنني سيدي ويكتشف
«وماذا سيدي: سيقول وبعدها «نعم.» سأُجيبه: عندئٍذ منك؟» طلبُت كما الرسالة بإيصال
أن الحالة هذه يف عيلَّ يجب ربما حينها؟ سأقول ماذا إليك؟» به عهدُت الذي بجوادي حلَّ

مني».» اللصوصورسقوه من عصبة الطريق يف «اعرتضني أقول:
أن يُمكن ال ال، «ال، قائًال: الرفض عن تعبريًا رأسه يهزُّ وهو طريقه يف جون توقف
مهما اآلن أكذب لن ولذلك اإلطالق؛ عىل كذبُت أن حياتي يف يل يسبق لم أبًدا. هذا يحدث

العاقبة.» كانت
فه ترصُّ سوء بمدى يعلم عندما والده أمل خيبة مقدار يتخيَّل جون أخذ ثم
فكرة ذهنه يف وجالت سيُده. بها كلََّفه التي األوىل املهمة وخالل الجديد عمله يف وحماقته
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ال، ولكن … خندق يف بدفنه وقمُت التعب شدة من ومات سقط الجواد إن «سأقول أخرى:
أيًضا.» نفًعا يُْجدَي لن هذا

فجأة يده من أفَلت الجواد بأن لسيده يقول أن جون قرَّر حتى طويل وقٌت يمِض ولم
قد كونه يف السبب هو وهذا استعادته، من يتمكَّن ولم والخطام، الرسج عنه سقط أن بعد

ظهره. عىل يحملهما وهو املهمة من رجع
سيده ضيوف رآه أوسرتجارد، يف سيده لضيعة األمامي للباب جون يصل أن وقبل

ظهره. عىل والخطام الرسج يحمل وهو قدَميه عىل بعيٍد من قادًما
يسري كيف انظر أتى. قد األمني خادمكم هو «ها ُمتعجبًا: نيبيجارد مدينة لورد قال
يف ابنتي إىل أرسلتُها التي التعليمات تعلم إنك الجواد. معه يكون أن وبدون شديد ببطءٍ

اآلن؟» الرهان سيكسب أنه تعتقد َمن الرسالة.
يعود خادمه لرؤية شديد بغضٍب وشعر أيًضا، جون أوسرتجارد مدينة لورد رأى
سيده أمام للمثول الفور عىل استدعاؤه جرى البيت، الخادم دخل وحاَلما الجواد. بدون
أنجزَت هل جون، يا «حسنًا هادر: بصوٍت بالسؤال الفور عىل سيُده وبادره ضيوفه، وجميع

الرسالة؟» وأْوصلَت أجلها من أرسلتُك التي املهمة
الكريم.» سيدي يا «نعم الخوف: من يرتجف وهو جون أجاب

أن وأمرتُك إليك به وعهدت املهمة خالل استخدمتَه الذي األصيل بجوادي حل «وماذا
جيد؟» بشكٍل به تهتمَّ

صوت يف وقال األرض، نحو ببرصه وأطرق سيده، عينَي يف النظر عىل جون يتجرَّأ لم
وحزين: منخفٍض

فرشبُت شديدة؛ بمودَّة وعامَلتني وناعمتنَي، مفتوحتنَي بذراَعني الفتاة «طوََّقتني
سيدي.» جواَد فقدُت وهكذا عميق، نوٍم يف وغَططُت عقيل عني فذهب كأسها،

كبرية. سعادة يف وعانَقه نحَوُه سيده سارع حتى ذلك قول من انتهى إن وما
سيقول الشابَّ هذا بأن الكفاية فيه بما متأكًدا كنُت «أترى؟ وقال: ضيفه نحَو والتفت

الرهان؟» كسب منَّا من واآلن الحقيقة.
سيده وأخذ فعله؟ ما كل بعد منه مرسوًرا سيده يكون كيف بشدة. جون اندَهش
عىل السري واصل القلب! طيب دائًما بني يا «كن له: يقول وهو ظهره عىل برفٍق يُربِّت
أيًضا.» وخيوًال وأرًضا منزًال سأُعطيك الكايف، بالقْدر تكرب وعندما والصواب، الحق طريق
نيبيجارد للورد سمح أنه لدرجة الرهان، لكسبه بالغة بسعادة أوسرتجارد لورد شعر

البيت. يف معهما للعيش جون والد ودعا املطاف. نهاية يف بضيعته يحتفظ بأن
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بعد البيت يف جرى ما سماعها لدى غامر بفرٍح الشابة الفتاة شعرت جهتها ومن
للدَّور الشديد باألسف وشعَرت وأمانته. صدقه يُثبت أن استطاع أنه وكيف جون، عودة
للفتاة جون الشابُّ غفر ما ورسعان سيده. جواد عن التخيلِّ عىل حمِله يف به قامت الذي

تزوَّجا. حتى طويل وقٌت يمِض ولم فعلته، ما الشابة
فقد بأبناء، يُرَزق لم أوسرتجارد مدينة لورد لكون ونظًرا الوقت، من فرتٍة مرور وبعد
الوفيَّان وزوجته، عاشجون وهكذا ضيعته. لكامل الرشعيَّ الوريَث سيكون جون أن أعلن

دائمة. سعادة يف لآلخر، منهما كلٌّ دائًما
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ولم طويل، شتاءٍ فصل جاء للحيوانات، ِملًكا كلُّها األرض كانت وحني اإلنسان، ظهور قبل
السماء تُغطي الكثيفة والغيوُم ا، ُمسودٍّ دائًما الهواء وكان سنوات. ثالث ملدة الشمس تُِرشق
هذا يف بشدٍة الحيوانات وعانت الوقت. طوال يتساقط الثلج وكان األرض. من وتقرتب
الحيوانات؛ لهذه شديٍد قلٍق مثاَر الدفء وانعدام الطعام نُدرة كانت كما الطويل، الشتاء

شديد. بفزٍع الجميع وأُصيب بالفعل. تُطاق ال الحياة ظروَف جعل الذي األمر
لجميع الدعوات َهت وُوجِّ الوضع، هذا يف للنظر جامٍع مؤتمر لعقد الحيواناُت دعت
وبينما املؤتمر انعقاد وعند واألحجام. األشكال جميع من واألسماك والطيور الحيوانات
وهو الكبري، عاَلمهم يف فقط واحد حيواٍن غياب الحظوا النظرات، يتبادلون امَلدعوُّون كان

سنوات. ثالث منذ الدببة من بأيٍّ التقى قد منهم أحد أال أدركوا ما رسعان ثم الدُّب،
الطاقة غياب سبب معرفة هو اآلن يشءٍ أهم أن عىل الفور عىل املجتمعون اتفق
الحرارية الطاقة عىل العثوُر يجب كان نعم، أبًدا. معاناتهم تنتهي لن بدونها ألنه الحرارية؛
بمهمة والرسيعة الشجاعة الحيوانات من فريق يقوم أن وقرَّروا عاَلمهم! إىل الدفء ليعود
وهؤالء هناك. قابعة الحرارية الطاقة أن يعتقدون كانوا فقد الُعلوي؛ العاَلم يف عاجلة بحٍث
والولفارين، والذئب، والثعلب، الوَشق، املهمة: هذه لتنفيذ اختريوا الذين الحيوانات هم
سمكة (وهو البحر وكلب العذبة)، املياه يف تعيش سمكة (وهي الكراكي وسمكة والفأر،
وبعد كذلك؟) أليس القرش، أسماك من لنوع مضحك اسم البحر كلب إن صغرية؛ قرش
الخفيَّ املدخَل أخريًا البحث فريُق اكتشف الهواء، يف طويلة ملسافاٍت السفر من الكثري

شديد. بحماٍس الفريق أعضاء جميع دخله وهكذا الُعلوي. العاَلم إىل املؤدَي
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ووجدوا بُحرية، شاهدوا لبعضالوقت، العلوي العاَلم باستكشاف الفريق قام أن وبعد
وجود مكان عن سألوهما صغريان. دبَّان الخيمة بجانب يُوَجد وكان وناًرا. َخيْمًة هناك
الكبرية األكياس من عدًدا وجدوا الخيمة دخلوا وعندما للصيد. ذهبت إنها فقاال هما، أُمِّ
وقالوا: األكياس هذه أول نحو البحث فريق أعضاء وأشار الداخل، يف ُمعلَّقة امُلستديرة

الكيس؟» هذا داخل يف يُوَجد «ماذا
باملطر.» نا أمُّ تحتفظ الكيس هذا يف «هنا قائَلني: ا ردَّ

الكيس؟» هذا يف يُوَجد «وماذا الثاني: الكيس إىل تُشري وهي ثانيًة الحيوانات وسألت
بالريح.» أمنا تحتفظ الكيس هذا يف «هنا الصغريان: الدبَّان أجاب

الكيس؟» «وهذا
بالضباب.» والدتُنا تحتفظ الكيس هذا يف «هنا

أيًضا؟» الكيس هذا يف يُوَجد أن يُمكن «وماذا الحيوانات: قالت
نا أمُّ حذََّرتنا كبري رسٌّ فهو بهذا؛ نُخربكم أن نستطيع ال «أوه، الصغريان: الدبان قال
تعود، عندما كثريًا منَّا تغضب فسوف بذلك أخربناكم ما وإذا أحد، ألي به البَوح من

وجهنا.» عىل وتلطمنا
ولن الكيس، هذا داخل يف ما لنا تقوال أن تستطيعان تخافا؛ ال «أوه، الثعلب: قال

هذا.» فعلتما أنكما أبًدا هي تعرف
بالطاقة نا أمُّ تحتفظ الكيس هذا يف «هنا هامس: بصوٍت الصغريان الدبان قال

الحرارية.»
وهم وغادروا بعض، إىل بعضهم ونظر لذلك، سماعهم عند عداء الصُّ الزائرون س تنفَّ
مكاٍن إىل برسعة هوا توجَّ حتى الخيمة، من خرجوا إن وما الصغريَين. الدبَّني يُودِّعون
يُمكن األمَّ الدبَّة أن خاصة برسعة، التحرُّك إثره عىل وقرَّروا رسيًعا. اجتماًعا وعقدوا مخفي
الخيمة من بالُقرب آمنًا مكانًا ووجدوا قرارهم، ونفذوا وقت. أي يف الخيمة إىل تعود أن
عىل االستيالءُ لهم يُمكن كيف أكرب؛ بصعوبٍة تتَِّصف التالية الخطوة وكانت فيه. يختبئون

الحرارية؟ بالطاقة األم الدبة فيه تحتفظ الذي الكيس
األم.» الدبة انتباه نُشتِّت أن بأخرى أو بطريقٍة علينا «يتعنيَّ الثعلب: قال

البحرية.» من اآلخر الطرف يف غزاٍل إىل نفيس سأُحوِّل فكرة. «عندي الوَشق: وقال
وستُحاول البحرية عرب األم الدبَّة سرتاك رائعة! فكرة من لها «يا الولفريين: قال
إليك، لتِصل البحرية عرب بقاربها تجدف أن الحالة هذه يف وعليها لتصطادك، بك اللَّحاَق

الحرارية.» الطاقة كيس لنأخذ الكايفَ الوقَت سيُعطينا وهذا
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مجداف يف كبري شقٍّ بعمل سأقوم جيدة. أُخرى فكرة أيًضا عندي «وأنا الفأر: وقال
أطول.» وقتًا البحرية عبورها سيستغرق وبذلك نهايته، من بالُقرب األم الدبة

هذا!» ذْ لنُنفِّ «اتفقنا! الباقون: قال
إىل الفور عىل نفسه ل وحوَّ البحرية، من اآلخر الجانب إىل رسيًعا الوَشق ذهب وهكذا
الوقت نفس ويف األم. الدبة انتباه لجذب البحرية حافة من بالُقرب ل يتجوَّ وأخذ غزال،
يف نهايته، يف عميًقا ا شقٍّ ُمخلًفا املجداف بقضم وقام األم الدبة قارب داخل إىل الفأر تسلَّل

الخيمة. ُقرب اآلمن مكانهم يف يختبئون الفريق أعضاء بقية فيه كان الذي الوقت
نادى البحرية من اآلخر الطرف يف املزعوم الغزال الصغريين الدبَّني أحد ملح وعندما
قفزت الفور وعىل البحرية. من املقابل الطرف يف الغزال إىل النظر منها وطلب ِه أمِّ عىل
طول عىل الُهَوينى يسري الغزال وأخذ الغزال، باتجاه تُجدف وبدأت قاربها إىل األم الدبة
العجوز الدبة يُغري أن بهدف العجوز؛ الدبة لقارب رؤيته بعدم ُمتظاهًرا البحرية، ضفة
قامت املعاكس. االتجاه يف والجري مفاجئ، بشكٍل باالنعطاف ذلك بعد وقام منه. لالقرتاب
املجدافتحطم ولكنَّ أرسع، بشكٍل يسري القارب لجعل قوتها بكل بالتجديف العجوز الدبة
يف نفسها العجوز الدبة ووجدت كبريًا. ا شقٍّ الفأر فيه صنع الذي املكان نفس يف فجأًة
أعضاء وكان املجداف. عىل ثقلها لكامل وضعها بسبب توازنها فقَدت أن بعد البحرية مياه
تتخبَّط األم الدبة رأَوا وحاملا للبحرية، اآلخر الطرف من يجري ما يُراقبون اآلخرون الفريق
عىل يحتوي الذي الكيس بإنزال وقاموا الخيمة نحو بأقىصرسعٍة انطلقوا البحرية، مياه يف
أتوا. حيث األريضمن العاَلم إىل املؤدية الفتحة نحو بالتناوب وحملوه الحرارية. الطاقة

كبريًا كان الكيس لكن الهوائية، الفتحة نحو العودة يف لإلرساع جهدهم كلَّ عملوا لقد
الفتحة نحَو بسحبه طويًال االستمرار من الفريق أعضاء من واحٍد أي يتمكن ولم ا جدٍّ
يف مكانه ليحلَّ ُمرسًعا يأتي الثاني كان بالتَعب أحدهم شعر كلما كان وهكذا الهوائية.
وذلك يستطيعون؛ ما بأرسع العودة يف التعجيل من أخريًا تمكنوا وبذلك الكيس، سحب
الخيمة، إىل وتعود البحرية ضفة إىل ستِصل ما رسعان األم الدبة بأن يعلمون كانوا ألنهم
وتقوم ا، جدٍّ غاضبًة عندئٍذ وستُصبح الحرارية. الطاقة كيس وجود عدم وقتها وتكتشف
ما ورسعان بالفعل، حصل ما وهذا الكيس. واستعادة بهم للَّحاق أقدامهم آثار باقتفاء
سون يتلمَّ وهم بهم تُمسك أن وكادت مطاردتهم، يف رشعت قد األم الدبة أن اكتشفوا
ذلك يف األريض. العاَلم إىل فيها للدخول ويستعدون الهوائية الفتحة بداية نحو طريقهم
بالكاد أصبحوا حتى التَعب شدة من ُمنَهكني األقوياء الفريق أعضاء جميع أصبح الوقت
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عىل بُمفردها تعمل أخذت الصغرية) القرش (سمكة البحر كلب لكن الحركة، يستطيعون
املياه يف تعيش التي السمكة (تلك الكراكي سمكة ذلك يف تُساعدها أن قبل الكيس سْحب

العذبة).
بيٍد الفريق أعضاء جميع وعمل كبرية. بقوٍة نحَوهم األم الدبة اندفعت األثناء هذه ويف
وقاموا األريض، العاَلم نحو الهوائية الفتحة عرب ينزلق بدأ حتى الكيس دفع عىل واحدة
إىل الكيس وصل إن وما املناسب. الوقت يف بسالٍم وصلوا حتى وراءه بالقفز ِتباًعا بعدها
عىل الدفء وعمَّ فيه، املحبوسة الحرارية الطاقة كل منه وخرجت تمزَّق حتى األريض، العالم
جارفًة سيوًال شكََّلت التي والثلوج الجليد إذابة إىل أدى مما العالم؛ أنحاء جميع يف الفور
وهكذا املياه. ورسعة ارتفاع منسوُب بعدها تراجَع عديدة أسابيَع طيلة كبريًة وفيضاناٍت
لسنواٍت الثلوج تُغطِّيها كانت التي والزهور والشجريات األشجار جميع وأزهرت أينَعت
انتظم هذا، يوِمنا وحتى الوقت ذلك ومنذ جديد. من الربيُع بعدها ِمن وجاء ُمجدًدا، عديدة
بارد. آخَر بعد دافئ فصٌل يأتي بحيث هذا، يوِمنا يف نراه كما دائم بشكٍل الفصول تعاُقب
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ثم أوًال، القرص ق حالَّ إىل الخربُ هذا وصل الزواج. قرَّر قد امللك أن جرنادا مملكة يف أُعِلَن
املدينة. يف العجائز النساء إىل بعده وِمن الليليِّني، الحرَّاس إىل

أصدقائهم. كلِّ إىل بنقله بَدورهم قاموا الذين زبائنه، كل أمام الخربَ الحالُق ذَكر
أبعد مما املدينة؛ ساحات يف مرتفع بصوٍت الخرب هذا أيًضا الليليُّون الحراس أعَلن وبالليل،
بقرار باستمراٍر الفتيات تُذكِّر العجائُز كانت النهار، ويف الفتيات. جميع أعنُي عن النوَم

بالزواج. امللك
ق الحالَّ أجاب زوجته؟» امللُك «كيفسيختار هو: بقوٍة نفسه يطرح الذي السؤاُل وكان
بالزواج جديرًة تكون فتاًة أجَد لكي املتاعب من الكثري أُواجه أن «أخىش بالقول: ذلك عىل

امللك.» من
للملك؟» زوجة بإيجاد أنت شأنُك وما «ماذا؟! شديد: استغراٍب يف الجميع قال

لديَّ أنَّ كما املَلكية. العائلة بأفراد باالتصال له املسموُح الوحيد الرجل «أنا قال:
املايض، يف أخطاء ارتكبَت قد وكانت فيها وتنظر فتاٍة أيُّ أمامها تقف عندما سحرية ِمرآًة

األخطاء.» هذه بعدد سوداءُ نقاٌط الالمِع املرآة سطح عىل فستظهر
املطلوبة؟» الرشوط أحُد هو هذا «وهل واحد: بصوٍت الجميع سأل

الرجل بمظهر ويبدو صدريته، الذراَعنييف فتحتَي يف إبهاَميه يضع وهو ق الحالَّ أجاب
الوحيد.» الرشط «إنه األمور: ببواطن والعارف الحكيم

للعمر؟» ُمعني حدٌّ هناك «هل سألوه:
تُعتَرب فوق، فما سنًة ١٨ العمر من تبلغ امرأة «أي السحرية: املرآة صاحُب أجاب

امللك.» من للزواج مؤهلًة
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جرنادا يف فتاٍة أي حقِّ من سيكون الحالة هذه يف «إذن وقالوا: ذلك الجميع استغرب
امللكة.» تُصبح بأن تُطالب أن

أن فعليها لذلك؛ يُؤهلها ما تقديُم الحالة هذه يف عليها يتعنيَّ ولكن «نعم، الحالق: ردَّ
بجانبها.» واقًفا أكون بينما فيها، وتنظر السحرية املرآة أمام تقف

ملكة تُصبح ألْن تطمح فتاة أي عىل املفروِض الوحيد الرشط عن الكشُف تمَّ وهكذا
الحالة، هذه مثل يف يحُدث أن الطبيعي من أمٌر وهذا ذلك، لسماع الكثريون ضحك جرنادا.
السحرية. املرآة يف بالنظر لتقوم الحالق إىل فتاٍة أي ذَهاب عدَم كان األمر يف الغريب ولكن
عىل الحصول يف هدفه تحقيق من خاللها قريبًا امللُك يكن ولم واألسابيع، األيام مرَّت
ق الحالَّ إىل بالذَّهاب الشابات صديقاتهن إقناع السيدات بعُض حاولت املناسبة. الزوجة
هذه التخاذ االستعداَد أو الرغبَة منهن واحدٍة أيُّ تُبِد لم لكن السحرية، مرآته يف والنظر

الخطوة.
الخصال بسبب رعاياه كل ِقبَل من ومحبوبًا ا، جدٍّ وسيًما كان امللك أن تعلموا أن يجب
اللواتي الجميالت الفتيات من أيٍّ محاولة عدُم كان ولذلك بها. يتحىلَّ التي العديدة الحميدة
الغرابة. من كبرية درجٍة عىل يبدو أمًرا للملك زوجًة تُصبح بأن امللكي البالط إىل يحرضن
مخطوباٌت بأنهن ُقلَن الفتيات بعض لهذا. والتفسريات األعذار من العديد تقديم وتمَّ
يُناسب ال الحالق دكان مثل مكاٍن دخول أن البعضاآلخر ورأى الزواج. وشك وعىل بالفعل
الخيار هو الزواج عدم أن قرَّرن أنهنَّ لصديقاتهن أُخَريات وأكدت االجتماعية. مكانتهنَّ

إليهن. بالنسبة األفضل
أنه وجدوا ألنهم الزواج؛ عىل الرجال إقدام عدُم أيًضا امُلالَحظ ِمن أصبح ما ورسعان
أن من الرغم عىل وهذا بعُد، الزواج من يتمكن لم نفُسه وامللُك بذلك التفكريُ الالئِق غري من

السحرية. املرآة يف بالنظر الفتيات رغبة عدم يف كانت الحقيقية املشكلة
واضح طموٍح أي وجوَد لديهنَّ يلمسوا لم ألنهم بناتهم؛ من شديد بغضٍب اآلباءُ وشَعر
وُمريب غريب بشكٍل الصمَت األمهاُت التزَمت حني يف البالد، ملكَة منهنَّ واحدٌة تُصبح أن يف

األمر. هذا حياَل
املرآة يف للنظر فتاة أيُّ جاءت إذا عما الحالق يسأل امللُك كان يوٍم كل صباح ويف
بالفعل جَنئ قد منهنَّ الكثرياِت أن الجواب؛ نفس هو دائًما الحالق جواُب وكان السحرية،
قبَلهن، أتَت قد الفتيات إحدى كانت ما إذا ليعرفن الخارج من الدكان داخل إىل ونَظرَن

بالدخول. منهنَّ واحدٍة أيُّ تُغامر لم ولكن
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أن يف ترغب اململكة هذه يف فتاٌة هناك أليست جرنادا! يا «أوه حنق: يف امللك صاح
أيَّ يُواجهون ال أعلم، كما األخرى، البلدان يف امللوُك امللك؟ عروَس لتكون نفَسها تَعرض

أنا؟» أُواجهها ملاذا الزواج. يف مشكلٍة
كوجه ُمِرشقًة تكون فتاًة يل تختار أن أُريدك الحالق! «أيها صارمة: بنربٍة قال ثم
السحرية مرآتك أمام تخىشالوقوَف ال فتاًة كالذهب؛ ونفيسة النَّدى، كقطرات ونقيًة النهار،

فيها.» والنظر
سفح عىل الغنم راعيِة لدى تكون قد واحد؛ احتمال هناك امللك، «جاللة الحالق: ردَّ
فتاًة تتزوَّجوا أن لجاللتكم يُمكن هل ولكن للمرآة، السحرية القوة تحدِّي عىل القدرُة الجبل

كهذه؟» الناس عامة من
يف فيها وتنظر السحرية املرآة أمام تقف وَدعها تأتي، أن عليها «اعرض امللك: ردَّ
بذلك.» القيام َمخاطر من أنت حذَّرتَها قد تكون أن بعد وذلك البالط، يف حاشيتي حضور
أرجاء يف اإلعالُن ذلك بعد وجرى البالط، إىل الغنم راعيُة جاءت قصري، وقت بعد
املَلكية القاعة وامتألَت للملك، زوجٍة اختيار محاوالت أُوىل قريب ا عمَّ ستجري أنه املدينة

امللكية. األرسة فرسان وجميِع املجتمع سيدات بِكبار
وجَدت أن بعد الشديد بالخجل شَعَرت امللكية القاعَة الغنم راعيُة دخَلت وعندما
بذلك، سعيًدا امللك وكان العني، يَُرسُّ مظهرها كان الكبري. الجمع بهذا ُمحاطًة نفسها
أمام تقف أن فعليها له زوجًة تكون أن يف ترغب كانت إذا أنه وأخربها استقباَلها فأحسن
أخطاءٍ بأي قامت قد كانت إذا الفور عىل املرآُة هذه وستكشف فيها. وتنظَر السحرية املرآة
عن وذلك فتاة، كلُّ بها تتحىلَّ أن يجب التي الحميدة الصفات مع تنسجُم ال املايض يف

ُوِجدت. إن ماضيها يف األخطاء بعدد املرآة سطِح عىل سوداء نقاٍط تشكُّل طريق
بالفعل ارتكبُت لقد منهم. وأنا أخطاءً يرتكب منَّا واحٍد كل «سيدي، الفتاة: ردَّت
القطيع أن أعتقد ولكني الجبل، َسفح يف أرعاه الذي الغنم بقطيع يتعلق فيما أخطاءً
بالخطر شَعروا ما وإذا أرعاه، وأن به أهتمَّ أن يوم كلِّ يف منِّي يطلُب دام ما ذلك يل سيغفر
ال الواقع يف رعايته. يف جهدي كلَّ وأبذل القطيع أحببُت لقد للحماية. طلبًا إيلَّ يأتون فإنهم
السحرية املرآة أمام الوقوف من خائفًة لسُت ولكني ملكة، أُصبح أن يف طموٌح لديَّ يُوَجد

فيها.» والنظِر
وشعرت فيها، ونظَرت السحرية املرآة نحَو وثقة هدوءٍ بكل تقدََّمت هذا، قالت أن وبعد

املرآة. سطح عىل صورتها انعكاَس رؤيتها بسبب ربما الخجل؛ من بيشءٍ الفور عىل
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عىل سوداء نقاٍط وجود عدَم رأين وعندما حولها. بالوقوف املجتمع سيدات وقامت
وُقلَن بينهن. فيما وبتمريرها الراعية يد من املرآة بخطف ُقمَن السحرية املرآة سطح
مجرد إنها املرآة. هذه يف سحٌر هناك ليس «انظرن! شديد: استغراٍب يف البعض لبعضهن

جميًعا!» علينا ُموِرَست خدعة
كنتنَّ لو ألنكن فقط؛ أنفَسكن تَلُْمَن أن عليكنَّ السيدات، أيتها يا «ال قال: امللك لكن
من جميًعا خفتنَّ كنتنَّ ما زوجتي، ستُصبح التي الراعية هذه مثل أنفِسكن من واثقاٍت

املرآة.» يف النظر
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كانوا وبوتس. وبول بيرت الثالثة، أوالده مع يعيش فقري أٌب الزمان؛ قديم يف كان ما يا كان
الُعدم. لدرجة فقراءَ

منه. االقرتاب الثالثة أوالده من وطلب فعلُه. عليه ينبغي ماذا األُب قرَّر األيام، أحد ويف
أيُّ منه يبقى لن قريب ا وعمَّ البيت. يف الطعام من ا جدٍّ القليل إال يبَق «لم لهم: وقال
«هناك وأضاف: املنزل. يف البقاءُ مصلحِتهم من يَُعد لم أنه وأخربهم اإلطالق.» عىل يشءٍ
بأنفسكم.» الرزق لكْسِب تنطلقوا ألن الوقت حان لقد أبنائي، يا عمله. يجب واحد يشءٌ

للغاية. عاٍل تلٍّ قمة عىل يقع قٍرص يعيشيف ملٌك يحكمها أرٍض يف يعيشون األوالد كان
األرض يف يحُدث فيما وينظر األوقات بعض يف نومه غرفة نافذة أمام يقف أن امللك اعتاد
غرفة نافذة كامَل غطَّت حتى كبرية برسعة عظيمة بلوط شجرة نَمت ولكن يحكمها. التي
الغرفة. دخول الشمسمن أشعة معها ُمنَعت لدرجٍة ا جدٍّ عريضة الشجرة هذه كانت نومه.

اإلطالق! عىل بذلك سعيًدا امللك يكن ولم
لم ولكن الشجرة. هذه يقطع أن يستطيع ملن ُمجزية مكافأًة سيُقدِّم بأنه امللك أعلن
عنه عوًضا نما جذعها من جزءٍ بقطع أحدهم قام كلما ألنه بذلك؛ القيام من أحٌد يتمكن

آَخران. اثنان مبارشًة
امللك قُرص عليه يقع الذي التلُّ كان السياق. هذا يف قوله يتعنيَّ آخر يشء أيًضا هناك
لم وهكذا عليه. برئ أيِّ حفُر املمكن من يكن لم وعليه ُصلبة. صخوٍر من وُمشكًَّال وعًرا
مياه وجود يتقبل أن امللُك يستطع ولم العذبة. باملياه امللك قرص لتزويد مصدٌر هناك يكن

امللك. وهو هو، إال منها يرشبون رعيته أفراِد كل عند ونظيفة عذبة آبار
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ويحفر البلوط شجرة يقطع أن يستطيع َمن أن أيًضا املأل عىل ونرش أعلن ولذلك
أرض نصُف وهي ُمجزية مكافأٍة عىل يحُصل فسوف القرص ساحة يف العذبة للمياه برئًا

اململكة.
ذهبت ولكن حظوظهم، وجرَّبوا جاءوا كثريين أن األطفال أعزائي تتخيَّلوا أن يُمكنكم
طوًال تزداد البلوط شجرة وأصبحت ُسًدى. الحفر وأعمال الشجرة، قطع محاوالت كلُّ
بأعمال تتأثَّر لم القرص عليه امُلقام التل صخور أن كما لقطعها، محاولة كل بعد وعرًضا

اإلطالق. عىل الحفر
أن عىل وعزموا الفرح. شدة من قَفزوا امللك، بإعالن وبوتس وبول بيرت سمع وعندما
يحُصل لم لو حتى ألنه ذلك لسماعه بالسعادة األب وشعر اآلخرون. حاول كما يُحاولوا
إىل الطريق يف بالصدفة يلتقون فقد اململكة، أرض نصف وهي امُلعَلنة املكافأة عىل أوالده
يستطيعون فقد جيد عمٍل صاحَب هذا كان حال ويف للعمل. فرصًة لهم ر يُوفِّ بمن هناك
لهم ُمتمنيًا أوالده بوداع األُب قام وهكذا اآلن. لهم رها يُوفِّ مما أكثر كريمة حياًة يعيشوا أن

أفضل. مستقبل يف األمُل يَْحدوهم الثالثة اإلخوة انطلق ثم سعيهم. يف النجاح
أشجار من كثيفة غابٍة إىل وصلوا حتى رحلتهم يف كثريًا الثالثة اإلخوة يبتعد لم
سمعوا سائرين، كانوا وبينما االنحدار. شديد تلٌّ جوانبها أحد عىل يُوَجد وكان التنوب.

للتل. املقابلة الجهة عىل الحطب تقطيع صوت يُشبه صوتًا
تقطيع صوت ويُشبه التل عن يصُدر الذي الصوت هذا «ما متسائًال: بوتس قال

تُرى؟» يا الحطب
التالل؟» سفوح عىل يعملون الحطابون كان متى «منذ وبول: بيرت قال

أريد للحطَّابني. املعتادة األصوات عن يختلف الصوت هذا «ولكن قائًال: بوتس أجاب
الصوت.» هذا ماهيََّة أعرف أن

منَّا!» أكثر ذكيٍّا نفسك تعتقد أنك «يبدو يضحكان: وهما أَخواه قال
الصوت.» هذا حقيقة أعرف أن أريد كاملعتاد ولكن «ال. بوتس: أجاب

األطفال أعزائي يُمكنكم هل الصوت. مصدر نحو ه وتوجَّ التل أعىل إىل بوتس صعد
بتقطيع وحَدها تقوم فأٌس هناك كانت لقد هناك؟ إىل وصل عندما رأى ماذا نوا تُخمِّ أن

تنوب. شجرة جذع
كذلك؟» أليس الحطب، تقطيع يف هنا بُمفردك تعملني إنِك سعيد. «نهارِك بوتس: قال
قطع إىل أحولها ثم الشجر جذوع أُقطِّع سحيق، زمٍن منذ هنا أنا «بىل. الفأس: أجابت

قدومك.» منتظرًة حطب
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حزامه تحت بعنايٍة ها ودسَّ الفأس بأخذ وقام أخريًا.» هنا أنا ها «حسنًا. بوتس: قال
بأخَويه. للَّحاق العودة يف سارع ثم الجلدي.

تلٍّ أسفل يسريون أنفسهم وجدوا ما ورسعان املسافة. لبعض الثالثة سار ذلك وبعد
الحفر. صوت يُشبه الصخور فوق صوتًا سمعوا ما ورسعان االنحدار. شديد صخري

ويُشبه الصخري، التل أعىل عن يصُدر الذي الصوت هذا «ما متسائًال: بوتس قال
الصخر؟» يف الحفر صوت

تسمع ألم الحمقاء! بتساؤالتك ثانية مرة ذا أنت «ها ثانيًة: يضحكان وهما أَخواه قال
الخشب؟» ار نقَّ طائر صوت قبُل من

حقيقة بنفيسألعرف سأذهب مختلف. أسمعه الذي الصوت هذا «ولكن بوتس: أجاب
األمر.»

منه، ويسخران يضحكان أخواه كان بينما التل، يتسلَّق وبدأ بوتس انطلق وهكذا
عزيمته. عىل يُؤثِّر ذلك يدَْع لم بوتس ولكن

أنه األطفال أعزائي تظنون ماذا ته، قمَّ من اقرتب وعندما التل. أعىل إىل بوتس صعد
بالحفر. وحَدها تقوم مجرفة هناك كانت لقد رأى؟

كذلك؟» أليس الحفر، يف بمفردك هنا تعملني أنت إذن سعيد. «نهارك لها: بوتس قال
زمٍن منذ هنا به أقوم كنُت ما وهذا بالفعل، أفعله ما هو هذا «بىل، املجرفة: أجابت

قدومك.» انتظار يف طويل
فوق بعناية وحملها املجرفة بأْخذ وقام أخريًا.» هنا أنا ها «حسنًا، بوتس: عليها ردَّ

بأخَويه. للحاق العودة يف سارع ثم كتفه،
بعطٍش يشعرون الثالثة كان ماء. َغديِر إىل وصلوا حتى سريهم الثالثة اإلخوة تابع

قليًال. ويرتاحوا ليرشبوا هناك وَقفوا ولذا الطويل؛ سريهم بعد شديد
هذه؟» الغدير مياه كلُّ تنبع أين «من متسائًال: بوتس قال

كان إذا ما نتساءل نحن املياه؟ هذه تنبع أين من تتساءل «أنت وبول: بيرت أخواه ردَّ
معرفة أهمية هي وما هذه، الغدير مياُه تنبع أين من بمعرفة يهتمُّ من مكروٌه! بك ألمَّ قد

ذلك؟»
ذلك.» أعرف أن أُِحب «كاملعتاد، بوتس: أجاب

امُلتدفقة املياه حجم أن والحظ الَغدير، ماءِ جريان مساَر يتتبَّع بمفرده وانطلق
أن األطفال أعزائي يُمكنكم هل املياه. مصدر إىل أخريًا وصل أن إىل رويًدا ُرويًدا يتناقص
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خاللها من يخرج ا جدٍّ كبرية جوٍز ثمرَة رأى لقد هناك؟ إىل وصل عندما رأى ماذا نوا تُخمِّ
ق. ُمتدفِّ ماء تياُر

املاء ق ليتدفَّ بمفرِدك هنا ترقدين أنت إذن سعيد. «نهارك أخرى: مرًة بوتس قال
الغدير؟» يف منك بقوٍة وحَده

أياٍم طيلَة مني بقوة ينبع املاء تَركُت وقد به. أقوم ما هذا «نعم، الجوز: ثمرة أجابت
قدومك.» انتظار يف كثرية

املاء ق تدفُّ لتمنع الجوز ثمرة فتحة يف الطحالب بوضع وقام هنا.» أنا «ها بوتس: ردَّ
بأخَويه. للَّحاق العودة يف بعَدها ليُسارع جيبه يف الثمرة ودسَّ منها.

بالكثريين تعجُّ كانت التي املدينة ووصال السري يف سبَقاه قد كانا املرة هذه أخَويه لكنَّ
األوىل، الوهلة يف ذلك، يف ورأَوا امللك، عنها أعلن التي باملكافأة سمعوا بعدما أمثالهم من
وتستحقُّ بالفعل ُمجزية كانت املكافأة أن خاصة حظوظهم، يُجربون فجاءوا يسريًا، أمًرا
السابق. يف كان عما تقريبًا ُمضاَعًفا اآلن البلوط شجرة وطول حجم أصبح ولكن املحاولة.
عليه يقع الذي الصخري التل يف اإلطالق عىل تأثرٍي أيَّ السابقة الحفر أعماُل تُْحِدث لم كما

امللك. قرص
يُحاول من كل أن وأكَّد وقتي؟» يُضيعون «ملاذا وقال: الشديد، بالغضب امللك شعر

نائية. جزيرة إىل سفينٍة متن عىل ُمَهانًا ل يَُرحَّ سوف البلوط شجرة قطع يف ويفشل
يف وفشال حظَّهما جرَّبا أن بعد أخواه، كان املدينة، بوتس فيه وصل الذي الوقت ويف

النائية. الجزيرة إىل طريقهما ويف سفينٍة متن عىل يجلسان املطلوب، تحقيق
امللك. طلب لتلبية اآلخرين مثل فرصته يُعطى أن وطَلَب امللك قرص إىل بوتس صعد
من أفضَل سيكون أداءك بأنَّ االعتقاد عىل يحملك الذي «ما سخرية: يف امللك ردَّ

مبارشًة!» السفينة نحو اآلن اتجه وقتنا. تُضيع أال األفضل من يكون ربما أَخَويك؟
ذلك.» قبل باملحاولة يل تسمحوا أن امللك جاللة «أرجو بوتس: قال

بوتس أخرج طويًال. وقتًا يستغرق لن األمر أن خاصة الطلب، عىل امللُك وافق وهكذا
الجلدي. حزامه تحت من الفأس

وبدأت طاقتها بكل تعمل الفأُس بدأت وهكذا الشجرة!» اقطعي «هيا، للفأس: وقال
البلوط شجرة كانت حتى طويل وقٌت يَْمِض ولم الهواء. يف تتطاير الصغرية الخشب ِقطُع
حطب. إىل وتحويلها َقْطعها تُواصل والفأس األرض عىل تتمدَّد وعرضها طولها بكامل

ظهره. فوق من املجرفة تناول هذا، انتهاء وبعد
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الصخر شظايا لتبدأ كبرية برسعٍة الحفر يف املجرفُة وبدأت احفري!» «هيا، لها: وقال
القرص. بجانب بٍرئ حفر املجرفة أكَمَلت حتى طويل وقٌت يَْمِض ولم الهواء. يف تتطاير

عن نزع أن بعد البرئ فوهة داخل يف ووَضعها الجوز ثمرَة وأخرج بوتس سارع ثم
منها. املاء ِق تدفُّ ملنع وضعها قد كان التي الطحالب فتحِتها

ويف الجوزة. من بشدٍة يتدفق املاء بدأ وهكذا اآلن.» ُق يتدفَّ املاء َدعي «هيا، لها: وقال
من امللك تمكَّن وهكذا النافورة. مثل ألعىل يندفع والبارد الصايف املاءُ أخذ قصري، وقٍت

قرصه. يف ويحتاجها بها يحلم كان التي املياه كل عىل الحصول
امللك نوم غرفة عن حَجبَت التي البلوط شجرة َقْطع من تمكَّن الذي هو بوتس إن
كان وهكذا القرص. ساحة يف الصخر من املاء ر فجَّ الذي أيًضا هو وكان الشمس، ضوءَ
وعد كما اململكة، أرض نصف وهي امُلعَلنة املكافأة عىل النهاية يف حصل َمن هو بوتس

امللك.
امللك، «جاللة له: بوتس وقال عريضة. ابتسامٌة الفور عىل امللك وجه عىل ارتسَمْت
أن لكم فهل يشء. كلِّ قبل جاللتكم خدمة هدفهم كان قبيل جاء من كلَّ أن تعلمون هل

النائية؟» الجزيرة من بعودتهم تسمحوا
ر وبتفجُّ خاصته، النوم ُغرفة إىل الشمس ضوء بعودة سعيًدا كان فقد امللك؛ وافق

للديار. وبيرت بول عاد وهكذا القرص. ساحة يف العذب املاء
ما األحيان بعض يف يتساءالن وبيرت بول كان رحلتهم، انتهاء بعد الوقت مرور ومع
من هناك يَسمعا لن ألنهما ذلك البعيدة؛ الجزيرة يف ظالَّ لو أفضل سيُصبح حالهما كان إذا
أمور، من صاَدَفه ما حول تساؤالته يف بالفعل ذكيٍّا بوتس «كان اليوم: طيلَة لهما يقول

لها.» أجوبة عن للبحث ذَهابه ويف
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كان عريسها. مع بمفردها أخريًا نفَسها األمرية ووجَدت اإلمرباطوريِّ الزفاف مراسم انتهت
بوضوٍح تتبنيَّ أن خالله من تستطع لم أنها لدرجة ا، جدٍّ سميًكا األحمر الحريري ِخمارها
أن تستطيع بالكاد اآلن املناسبة. هذه يف الضيوف وجوه من أيٍّ أو عريسها، وجه معالم
َجيئًة الغرفة يذرع وهو زوجها خيال هو تراه كانت ما وكل عريسها، وجه معالم تتبنيَّ
اإلمرباطور، وأخوها، شقيقاتها كان كما ا حقٍّ وسيًما كان فهل النافذة. من بالُقرب وذَهابًا

لها؟ يقولون
يُقدِّم وأن اآلن، العروس ِخمار برفع العريس يقوم أن املناسبة هذه يف التقاليُد تقيض
ِلتَلفت برفٍق فتنحنحت النافذة. أمام يتمىش بِقَي فقد ذلك ومع املناسبة. بهذه نخبًا لها
ِخمارها ويرفع منها يقِرتب زوجها خيال رأت ذلك وبعد د. وتنهَّ نحَوها التفت انتباَهه.
أمامهما. النبيذ قدَحي نحو بَرصها وأرسلت ابتسَمت بالفعل. وسيًما العريس كان بلُطف.

نخبًا؟» سنرشب «هل له: وقالت
قصة.» لِك أروَي أن قبل ليس ولكن «نعم، لها: قال

يف التقاليد كانت لقد بذلك؟» تقصد «ماذا وجهها: عىل قليًال العبوُس خيَّم وقد ردَّت
سعيد. بمستقبل تفاؤًال لهما؛ نخٍب أول مًعا يتناوال أن املناسبة هذه

ذلك؟» يف مشكلة لديِك هل أوًال، قصًة «سأروي
داللٌة اآلن زوُجها به يقوم ما هل نفسها: يف وقالت بالقلق وشعَرت ل.» تفضَّ «حسنًا،

الزوجية؟ حياتهما طيلَة اآلخرين عن مختلًفا سيكون أنه عىل
من أكثَر أراد، كبريٌ موظٌف كان ما يا «كان فقال: القصة، رواية يف العريس بدأ
ذلك، عن عوًضا بنتًا أنجبت ما إذا أنها من زوجته وحذَّر بولد، يُرَزق أن آخر، يشءٍ أي
الذي واالضطراب القلق مقدار ر يتصوَّ أن بسهولٍة للمرء ويُمكن باالنتحار. تقوم أن فعليها
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هذا كان إذا ما تعرف ال كانت إنها إذ حامًال؛ أصبَحت عندما الزوجُة به تشعر كانت
قلقها مقداُر ووصل فوري. بشكٍل ملوتها أم امُلستقبلية لسعادتها مدخًال سيكون الحمل
سوى خياٍر من أمامها يكن ولم بنتًا. حملها نهاية يف وضعت عندما ذروتَه واضطرابها
باألوالد خاصٍة مالبَس بانتقاء وقامت ولًدا. بوضِعها لتُخربه العاصمة يف لزوجها الكتابة
كرب وعندما تحميمها. عىل تقوم التي الوحيدة هي تكون أن دائًما ت وأرصَّ البنتها، وألبَستْها

اإلدارة. مهارات ويف املدرسة يف استثنائيًة قدراٍت أظهر الطفل
ليُشارك العاصمة إىل الحضور والُده منه وطلب العمر، من عرشة الثامنة بلغ وعندما
نفسها األم ووجَدت اآلَخرين. املشاركني جميع عىل فيها ق تفوَّ اإلمرباطورية، االمتحانات يف
بناتهم عن بالنيابة الخاطبني من إليها املقدَّمة العروض لرفض األعذار إيجاد إىل ُمضطرًة
ِلما كبري؛ بشكٍل العاصمة يف مشهوًرا الشابُّ أصبح الزمن مرور ومع ابنها. من للزواج
عن بالنيابة املسئولني كبار من والدته عىل الزواج عروض وانهالت إنجازات، من قه يُحقِّ
ألصحابها. االجتماعية املكانة بسبب صعوبًة أكثَر العروضبلباقٍة هذه رفُض وكان بناتهم،
الصعوبة من وكان الواعد. الشابِّ هذا من ابنته يقيضبزواج قراًرا اإلمرباطور أصدر وأخريًا،
العاصمة. يف كبريًا حدثًا شكَّل الذي الزفاف مراسم جَرت وهكذا اإلمرباطوري. األمر رفُض
لك اعرتف حال يف ستفعلني كنِت ماذا األمرية، مكان يف كنِت إذا يل قويل عزيزتي يا اآلن

امرأة؟» إال ليس الواقع يف بأنه زوُجك
ليس أنه املؤكد من سؤالك. عىل أرد دْعني «حسنًا، زوجها: قصة استعذبَت وقد ردَّت
لينتهَي كولٍد تربيتها جَرت — «أنها» أقول أن هنا عيلَّ يتعني أنه أعتقد — أنها الزوج خطأ

ذلك.» لها تغفر سوف تربيتها أهلُها أحسَن أمريٍة أيَّ إن أمرية. من بالزواج األمر بها
نفَسه؟» املوقَف واجهِت إذا ستفعلينه ما بالضبط هذا يكون أن كأمريٍة تَِعدينني «وهل
نخب تناول يف نبدأ أن لنا هل اآلن بالفعل، شيقة قصًة كانت لقد ! شكٍّ أدنى «دون

الزفاف؟»
مثلك.» امرأة أنا عنها. ثْتُك حدَّ التي االبنُة هذه إنني إيلَّ. انظري األمرية، «أيتها

شك!» بال تمزح «أنت وأضافت: شديدة، دهشٍة يف ووقَفت «ماذا؟» قالت:
«… أنا ذلك. أتمنَّى كنُت «كم ية: وجدِّ وقاٍر بكل العريس ردَّ

الطريقة؟» بهذه إهانتي عىل تجرؤ كيف ذلك؟ عىل تجرؤ «وكيف
ستُسامحينني!» بأنِك يل قلِت «ولكنك

واقعية!» حياة نعيش هنا ونحن خيالية! قصًة هذه كانت ذلك! مثل أبًدا أُقل «لم
بالطبع «أنت دًة: ُمهدِّ بإصبعها ح تُلوِّ وهي وقالت قامتها من تشدُّ وهي واقفًة وانتصبَْت
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املوت! عقوبتها جريمًة تُعترب اإلمرباطوري البالط يف رجٍل شخصية انتحال أنَّ جيًدا تُدرك
الُجرم.» هذا بمثل لقيامك بحقك؛ العقوبة هذه تطبيق عىل سأعمل

كأمرية.» وعًدا أعطيتِني «لقد
«… أقصد … ذلك كان «حسنًا وقالت: الحديث، عن فجأًة توقَفت

إلهي، «يا د: تتنهَّ وهي وقالت قصرية. ضحكًة وأطلَقت الهواء، يف عاليًا يَديها رفَعت ثم
الجميع. سيذكرها ليلًة ستكون هذه زفايف ليلة بأن قالوا الجميع أنا؟ معي هذا يحُدث ملاذا
بقوٍة تلهث أخذَت لحظٍة بعد ولكن يشء.» كلَّ عيلَّ أفسد قد اآلن يحدث الذي هذا ولكن

ال!» «أوه، تقول: وهي
األمر؟» «ما

يل أقامه الذي الكبري الزفاف حفل بعد ذلك م يتفهَّ لن اإلمرباطور أخي أن املؤكد «من
يوم صباح يف اإلمرباطوري البالط يف امُلهنِّئني وفود نستقبل أن علينا يتعنيَّ أنه كما اليوم.

الغد.»
اآلن؟» سنفعل ماذا ولكن ذلك. «أعلم

الحكاية له رويُت إذا أستطيع ربما املشكلة. هذه من للخروج وحيدة طريقٌة «هناك
يكون أن يُمكن ملن والغفران الصفح تقديم عىل املوافقة عىل أحمله أن يل رويتِها كما نفَسها

لك.» يغفر أن عليه سيتعنيَّ وبالتايل مكانك، يف
لك.» شكًرا األمرية، أيتها «نعم،

الستقبال اإلمرباطورية القاعة يف بالجلوس العروسان قام التايل، اليوم صباح ويف
وفخر. اعتزاٍز بكل جديَدين كعروَسني للُمهنِّئني بتقديمهما اإلمرباطور وقام امُلهنئني، وفود

اإلمرباطور.» جاللة يا يل سمحتم «لو األمرية: وقالت
عزيزتي؟» يا األمر «ما اإلمرباطور: شقيقها قال

لكم؟» أرويَها أن يل يُمكن فهل ُمسلِّية، قصًة مؤخًرا سمعُت «لقد
روح أطلقت قد بزواجها فرحها شدة أن يعتقد كان ال؟» «ولَِم اإلمرباطور: أجاب

الحكاية. برواية تتسىلَّ العروس يرتك أن ورأى داخلها، يف الدعابة
كنَت فماذا األمرية، هذه واِلَد كنَت «وإذا نهايتها: يف وقالت القصة. األمرية رَوت وهكذا

ستفعل؟»
«إن آمرة: ولهجٍة قوي بصوٍت يقول أخذ الذي اإلمرباطور نحو كلُّها األنظار َهت توجَّ
والغفران الرحمة يُبدي كيف يعرف أنا، مثيل كبريًا، قائًدا ليكون إعداُده جرى الذي الحاكم

119



العاملي األدب يف األطفال قصص من ألوان

هو يجب كما العدالة تطبيق إن يده. ُصنع من الواقع يف ليست بجريمة اتهاُمه جرى ملن
وكما العزيزة، أختي يا قصتك ويف العاديِّني. اآلخرين القادة عن القادة كبار يُميز الذي
قبل من وتبَنِّيه عنه، العفُو يتم وأن الزواج، من ِحلٍّ يف الزوج يُصبح أن يجب لنا، رويتِها

إمرباطورية.» كأخٍت اإلمرباطور
هي — ألنها أو — ألنه زوجي، عن اعُف إذن والعادل، الرحيم «أخي األمرية: قالت

كولد؟» تربيتها جرى قد بأنه يعرف أن منا أحٍد ألي يُمِكن كيف القصة. بطلة
الوصيفات بعُض وفقَدت املفاجأة. هول من اإلمرباطوري البالط يف َمن كلُّ َشهق
ح يُلوِّ وهو وقال أيًضا، املفاجأة هول من ُمحتقنًا اإلمرباطور وجُه وأصبح الوعي.
يَجرؤ أن لهذا يُمكن كيف بالطي. يف يخَدَعني بأن ألحٍد أسمح «لن يده: يف بالصولجان
«الزوج» يَدي يف القيد القرصيضعون حرَّاس كان وبينما اإلمرباطورية!» العائلة إهانة عىل
أخي يا «ولكن مرتفع: بصوٍت األمرية قالت القاعة، خارج إىل يسوقونها وبَدءوا املنحوس،
منذ عنه حدثتَنا الذي امُلستنري العادل الحاكَم ذلك تكون ألن نتطلَّع جميًعا نحن العزيز،

قليل.»
القلق مالمح رأى إن ما ولكنه األمر.» بهذا للقصة عالقة «ال وغرور: ح تبجُّ يف قال
البادية الصدمة نظرات إىل باإلضافة التعيس، وزوجها الوفية أُخته وجه عىل تظهر والجَزع
أن فقط أريد كنُت أنا … «أنا وقال: لهجته من غريَّ حتى القاعة، يف الحارضين وجوه عىل
هذه مثل يف ف يترصَّ أن امُلستنري غري للحاكم يُمكن كيف … وللبالط لِك أقصد … لِك أُظِهر
بشدة أرغب الواقع يف الربيئة. الفتاة هذه أقصد زوجك؛ إعداَم الواقع يف أعتزم ال أنا الحاالت.
اإلمرباطور أظهره بما إعجابًا بقوة البالط يف َمن كل ق صفَّ امُلخالفة.» هذه عن أصفح بأن

وجوههم. يف بفخٍر يبتسم اإلمرباطور وأخذ اإلعجاب، تُثريان وعدل رحمٍة من
وقٌت يَمِض ولم إمرباطورية. كأخٍت السابق الزوج وتبنِّي الزواج إلغاءُ جرى وهكذا
بكامل مزدوج، زفاٍف حفل يف املسئولني كبار من اثننَي عىل البنتنَي ِقران ُعقد حتى طويل

اإلمرباطورية. واألبهة الفخامة مظاهر
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ساراواجي أديتي

تطري. وهي الطيور رؤية تُِحب سارال كانت
السماء. يف يُحلِّق ُعقابًا ورأت النافذة من نظَرت العلوم، حصِة وأثناءَ األيام، أحد ويف
رؤية أيًضا تُحب وكانت بذلك! ا جدٍّ سعيًدا كان الطائر هذا أن شك ال نفسها: يف قالت

السماء. يف تطري وهي الطائرات
أن لك ينبغي أال اسُمِك؟ ما «أنِت، لها: وقالت سارال إىل الجديدُة الصف ُمعلمُة نظَرت

أمامك؟» التي السبورِة يف تنظري
أتمنى كم الُعقاب. إىل أنظر كنت ُمعلمتي، يا آسفة «أنا وقالت: عجٍل عىل سارال وقَفت

«… الطائرات مثل أو الطيور، مثل الطريان نستطيع أن
اسمك؟» «ما
«سارال.»

تعمل هندية امرأٍة أول اسَم كان سارال أن تعلمني هل هذا! أجمل «ما امُلعلمة: قالت
التي الطيور أكرب ِمن هو تعلمني، كما البجع، إن بَجعة. ويعني همسة، اسمي طيَّاًرا؟
تأكيٍد بكل هناك املكتبة؛ يف الوقت تُْميضبعض أن سارال يا عليك ينبغي الطريان. تستطيع

الطائرات.» مثل الطائرة واآلالت والطريان، الطيور عن الكتب من العديُد
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حول الكثريَ تغُمُرها، والسعادُة تتعلَّم، أن من التالية القليلة األيام خالل سارال تمكَّنَت
الطائرات. وحول الطيور

نستطيع إننا الطيور. مثل ليس ولكن أيًضا، يطري أن يُمكن اإلنسان أن سارال تعلَمت
اخرتاعات أعظم من واحدًة تَُعد التي الطائرة بواسطة العاَلم يف مدينٍة أي إىل الطريان

العصور. عرب اإلنسان
يكون أن بُمتعة يستمتع أن أيًضا اإلنسان يستطيع العظيمة، اآللة هذه بواسطة
يكون ما وعادًة إضافية. آالٍت دون وحَدها تطري جوية مخلوقاٌت الطيور إن جوٍّا. محموًال
من يُمكِّنها ا ممَّ كبرية؛ وزٍن ة بخفَّ ويتميَّزان األخرى، األعضاء من أكربَ الطيور يف الَجناحان

بسهولة. الطريان
عىل الطيور مثل َجناحان لها وهي الشديد. الوزن وثَِقل بالضخامة الطائراُت تتَّصف
َجناَحي شكل عىل الطائرة يف الَجناَحني تصميُم وجرى الطريان. عىل يُساعدها مما جانبَيها؛
عاليًا الطريان من يُمكِّنها مما األسفل؛ يف وُمسطَّحان األعىل يف ُمقوَّسان فهما تماًما؛ الطيور

السماء. يف
طائرٍة أيَّ نَر لم بالطبع ولكننا بَجناَحيها، تُرفرف الطريان من الطيوُر تتمكَّن ولكي
بجسمها لتدفع الريح تستخِدم فإنها بَجناَحيها الطيور تُرفرف عندما ذلك! مثَل تفعل قطُّ

األمام. إىل
داخلها يف الذي امُلحرِّك تستخدم ولكنها الريح، قوِة بمساعدِة تطري أيًضا الطائرات

جسمها. أسفل ق تتدفَّ التي الريح لخلِق
الطائُر يستخِدم ومثلما عقلها. بمنزلة يَُعد وهو الطائرة، أجهزة أقوى امُلحرُك يُعتَرب
السماء. يف التحليق وعىل اإلقالع عىل الطائرة امُلحرُك يُساعد للطريان، حيلته وَسعة عقَله
فتَْدفع عالية، برسعاٍت ساخنًة غازاٍت يُطلق فإنه الوقود، الطائرة ُمحرُك يستخِدم وعندما

األمام. إىل الطائرة دفع إىل يُؤدِّي وهذا املحرك، خلف الهواءَ
ال ولكنها أيًضا، األمام إىل دفعها عىل األخرى وامَلْركبات السيارات يف امُلحرك يعمل
التي أجنحتها وتحت فوَق بقوة الهواءُ ق يتدفَّ التي كالطائرات السماء يف التحليَق تستطيع
السماء أعايل األرضإىل عن بعيًدا االرتفاع من يُمكِّنها مما الطيور؛ أجنحة شكل عىل َمت ُصمِّ

الرحلة. طيلَة هناك والبقاءِ
السماء، يف استقرارها عىل للُمحافظة الطيور، مثل تماًما ذيٌل، أيًضا وللطائرات

اتجاهاتها. تغيري عىل وللُمساعدة
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الطُرق هذه ى وتُسمَّ والهبوط. لإلقالِع وطويلة واسعة طرٍق إىل الطائرات وتحتاج
االرتفاع من تتمكَّن لكي املدرج عىل عالية رسعٍة كسب إىل الطائرة تحتاُج حيث بامُلدرَّجات

الجو. يف والتحليق األرض من
املدرج عىل عالية برسعٍة تسري كانت إذا فقط اإلقالَع الطائرات ُمعظُم وتستطيع
رسعتها، لزيادة الكايفَ الوقت للطائرات يُوفر لكونه املطارات؛ يف أساسيٍّا جزءًا يُعتَرب الذي

النهاية. يف اإلقالع من والتمكن
يف مكاٍن من فيها بالتحكُّم يقوم طياٍر بتوجيه السماء يف وجهتَها الطائرات وتعِرف
تُقِلع مكان (وهو املطار مع دائم اتصاٍل عىل يبقى إنه القيادة. ُقمرة ى يُسمَّ الطائرة مقدِّمة
مرور إشاراُت يُوَجد ومثلما ا. جدٍّ وحديثة دقيقة أجهزة بواسطة فيه) وتهبط الطائرات منه
ُمراقبة، أبراُج املطارات يف يُوَجد الطُرق، يف السري حركة تنظيم يف ملساعدتنا مرور ورجاُل
وللوقت للطريان، امُلناِسبنَي واملكان للوقت الطيَّارين إرشاد عىل يعملون صون ُمتخصِّ فيها

والهبوط. لإلقالع اآلمن
الطيور شكل عىل تماًما مت ُصمِّ وقد كبري. طائٍر بمنزلة األمر واقع يف الطائرة تُعتَرب
وتتمكن طيَّاًرا تُصبح أن يف سارال ترغب الطيور! مثل ذلك يكن لم وإن الطريان من لتُمكِّننا

تكرب. عندما الطائرات قيادة من
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للعرش. وريٍث الختيار مسابقة يقيضبإجراء إعالنًا الصني إمرباطوُر أصدر الزمان قديم يف
منذ النباتات ُعشاق من كونه إىل ونظًرا ابن، لديه يكن ولم عجوًزا رجًال اإلمرباطور كان
أن عليه للبالد، القادم اإلمرباطوَر يُصبح أن يُريد فتًى أيَّ أن أعلن فقد عديدة، سنواٍت
أفضِل تحقيق من يتمكن الذي الفتى وسيُصبح إمرباطورية. بذرة القرصالستالم إىل يأتَي
وسيُصبح املسابقة، يف األول الفائَز أشهر، ستِة فرتة خالل البذرة تلك زراعة يف النتائج

للبالد. القادم اإلمرباطوَر
لقد الفتيان! أوساط يف اإلعالُن هذا أثاره الذي الحماس مقدار يتخيل أن للمرء ويُمِكن
يف املوهوبني الِفتْيان آباء أخذ كما باملسابقة. الفوَز بإمكانه أن يتخيَّل الصني يف فتًى كل أخذ
أبنائهم. برفقة القرص يف الرغد حياة يعيشون وهم أيًضا أنفَسهم يتخيَّلون النباتات زراعة
الذين الفتيان من كبرية أعداٌد القرص ساحة يف احتشدت البذور، لتوزيع امُلحدَّد اليوم ويف
فرصًة ه كفِّ يف يحِمل وهو بيته إىل منهم واحد كلُّ وعاد باملسابقة. الفوز يف األمُل يَحدوهم

تتحقق. أن يتمنَّى ثمينة
التي القرية يف املزارعني أفضل من بالفعل يُعترب الذي جون الفتى حال كان وهذا
الصيني وامللفوف كالبطِّيخ املحاصيل؛ ُمختِلف من مزرعته يف يُنتجه ما لرشاء أهلُها يتسابق
النباتات، بني مزرعته يف غالبًا يَجدونه عنه بحثوا كلَّما القرية سكان وكان الثلج. وبازالء
تعريضبعضالنباتات ويحرصعىل حولها، تنمو التي الضارَّة األعشاب ويقتلع بها يعتني
صحيح. بشكٍل نموَّها ليضمن الظلِّ يف اآلخر البعَض يضُع كان حني يف الشمس، ة ألشعَّ
بحرٍص بها يُمِسك أن وحَرصعىل البيت، إىل اإلمرباطورية البذرَة يده يف بحذَر جون حمل
تتحطَّم ال لكي نفِسه الوقت يف بشدٍة عليها يضغط أن بدون ولكن يده، من تقع ال لكي بالغ

يده. يف
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أن قبل القاع يف كبرية أحجاٍر بوضع وقام زرع، أصيَص جون أحرض البيت ويف
الرتبة من وافية بكميٍة األصيص كامل بملء بعدها وقام الحىص، من بكميٍة يُغطِّيَها
ذلك بعد ليُغطيها بوصة بنحِو السطح تحت البذرة وبوضع الخصبة، الرطبة السوداء
إىل الالحقة، القليلة األيام خالل جون وحَرص الخصبة. الرتبة من خفيفة أخرى بطبقٍة
أصيص َسْقي عىل يعرفهم، ال الذين اآلخرين واملئاِت يعرفهم، الذين الفتيان كلِّ جانب
الخرضاء ُوَريقاتها أوىل منها وتنبثَق البذرة تنمَو أن انتظار يف يوم، كل خاصته الزرع

الرتبة. سطح خارج الصغرية
سطح خارج تنمو بدأت قد زرعها التي البذرة أن يُعلن القرية يف فتًى أوَل تشن وكان
وأخذ نفِسه. الوقت يف والتهنئة اإلعجاب عن تنمُّ حماسية بصيحاٍت هذا إعالنُه وُقوِبل الرتبة،
يف لحظتها ِمن وَرشع شك، بال القادم اإلمرباطوَر سيكون بأنه القرية سكان أمام يتفاخر
الذي الثانَي الفتى مانتشو وكان سنٍّا. األصغر أقرانه أمام الناهي اآلِمر السيد دور لعب
شعر وونج. الفتى بعده من جاء ثم خاصته، األصيص يف زرعها التي البذرُة عنده نَمْت
كما بها واالهتماَم النباتات زراعة يستطيعون ال هؤالء جميع أن ذلك كبرية؛ بحريٍة جون

تَنُْم. لم زرعها التي البذرة فإن ذلك ومع هو، يستطيع
بوضعها وقاموا األصص. يف القرية ِفتيان زرعها التي البذور كل نَمْت ما ورسعان
الشمس، حرارِة تحت برسعٍة وتنمو الصغرية الخرضاء الوريقات تزدهَر لكي البيوت خارج
من بالغة بحماسٍة بحمايتها وقاموا األصص هذه حول حجرية أسواٍر ببناء قاموا كما
قصرية، فرتة وبعد قصد. غري عن أو قصٍد عن سواءٌ يَقلبوها؛ قد الذين رين امُلتهوِّ األطفال
األوىل أوراقها وأخذَت القرية أنحاء جميع يف األصص داخل النباتات من العرشات أزهرت

أبًدا. تنُم لم جون بذرة لكن وتنمو. تنمو
ما يتساءل: وأخذ الفارغ، أصيصه إزاء الشديَدين واالرتباك بالحرية جون شعر
أخذَها وغنية خصبة سوداء بُرتبة ميلءٍ جديد أصيٍص يف البذرة بزرع جون وقام املشكلة؟
عمد ثم ناعمة، تربة إىل وتحويلها صغرية أجزاءٍ إىل الرتبة قطع بتفتيت وقام مزرعته. من
ومع يوم. كلَّ دها يتفقَّ أخذ ثم وسقايتها. الرتبة داخل يف شديد بحرٍص البذرة وضع إىل

األصيص. داخل البذرة تنُم لم ذلك،
اآلخرون جون قرية فتيان زرعها التي النباتات لجميع قوية سيقاٌن نَمت ما ورسعان
القرية فتيان سخرية موضَع وأصبح شديد. بيأٍس جون وشعر بهم. الخاصة األصص يف
فيها يكون ال عندما جيوبهم عن ويقولون الفارغ أصيصه حول يتندَّرون أصبحوا الذين
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مثل «فارغة بأنها األرز صحون تناول من االنتهاء عند أو للناس، يُقدِّمونه ما الحلوى من
آخر، أصيٍص وبتحضري األصيص بتغيري أخرى مرة جون قام ذلك ومع جون». أصيص
ُعضوي، كسماٍد الجافة األسماك من ِقطًعا الخصبة السوداء تربته فوق املرة هذه يف نثَر

البذرة. هذه تنُم لم ذلك، ومع
شباب عىل فيه يتعنيَّ الذي د امُلحدَّ اليوم واقرتب الستة، الشهور فرتة انقضت وهكذا
عىل ويعرضونها بزراعتها قاموا التي النباتات يحملون وهم القرص إىل القدوُم القرية
من اآلَخرون الِفتيان ومئاُت ووونج ومانتشو تشن وقام منها. األفضل الختيار اإلمرباطور
أوراق وبمسح تلمع، أخذَت حتى بزراعتها قاموا التي النباتات أصص بتنظيف القرية
لهذه باالستعداد قاموا كما تتألأل، الخرضاء ُعروقها أخذت حتى الكبرية النباتات هذه
حمل يف ملساعدتهم أبنائهم؛ بُمرافقة اآلباء بعُض وقام لديهم. الثياب أجمل بارتداء املناسبة
تنقلب وال ُمستقيم بشكٍل ثابتًة النباتاُت هذه تبقى أن وضماِن القرص، إىل النباتات أصص

خارجها.
وهم اآلخرين القرية فتياَن النافذة من يرى وهو بالغ، ُحزٍن يف لواِلَديه جون قال
وأصييص بذرتي! تنُم لم سأفعل؟ «ماذا القرص: إىل رة امُلظفَّ لعودتهم فِرِحني يستعدُّون

فارغ!»
تستطيع.» ما أفضل فعلَت «لقد األمر: عليه ن ليُهوِّ رأسه يهزُّ وهو والده له وقال
فعلَت فلقد األحوال؛ كل يف اإلمرباطور إىل الفارغ األصيص ُخذ بُني «يا والدته: له وقالت

تستطيع.» ما أفضل
شوارع عرب يسري وأخذ الشديد بالخجل يشُعر وهو الفارغ األصيص جون حمل
وهم واثقة بُخًطى يسريون القرية فتيان بقية كان بينما القرص، نحَو ًها ُمتوجِّ القرية

يساره. وعن يمينه عن طويلة خرضاء بنباتاٍت امُلزهرة أُصَصهم ُمبتِهجني يحملون
بدء بانتظار امُلزهرة، نباتاتهم ومعهم منتظمة صفوٍف يف القرية ِفتيان اصطفَّ
بجانب يسري امُلطرَّزة، الحريرية ثيابه وُمرتديًا حاجبَيه عاقًدا اإلمرباطور، وأخذ التحكيم.
وجه م تَجهُّ زاد جون، إىل وصل وعندما أُُصِصهم. إىل وينُظر املتفائلني امُلتسابقني صفوف

فارًغا؟» أصيًصا إيلَّ أأحرضَت هذا؟ «ما وقال: اإلمرباطور
به. يشُعر كان الذي الحزن ة شدَّ من البكاء يف ينخرط لكيال نفسه عىل جون تحاَمل
بزراعة وقمُت جهدي. ُقصارى بذَلُت لقد بالكالم؛ يل سمحتُم لو اإلمرباطور، «جاللة وقال:
يوم، كلَّ وُمراقبتها سقايتها عىل وحَرصُت عليها. الحصول استطعُت تربٍة أجود يف بذرتكم
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إنني حتى آخر، وأصيص جديدة تربٍة يف جديٍد من بزراعتها قمُت البذرة، تنُم لم وعندما
وأحنى لذلك.» الشديد باألسف أشعر البذرة. تنُم لم ذلك ومع ثالثة، مرًة العمل بهذا قمُت

اإلمرباطور. أمام رأَسه جون
كالرعد هادر بصوٍت القرية، فتيان صفوف نحو يلتِفُت وهو وقال، اإلمرباطور. همهم
البذور ألن ببذورهم؛ اآلخرين الفتيان هؤالء كلُّ أتى أين من أعلم «ال الجميع: يسمعه لكي
من بغلِيها ُقمنا ألننا أبًدا؛ للزراعة تصلُح ال املسابقة أجل من عليهم بتوزيعها ُقمنا التي

قبل!»
جون. وجه يف شديد إعجاٍب يف اإلمرباطور وابتسم
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خشب من مصنوع ولٌد

كل كانت جيبيتو. اسمه عجوٌز ساعاٍت صانُع إيطاليا يف يعيش كان الزمن قديم منذ
يكون وعندما الوقت. طيلة توك، تيك تيك نفَسه: الصوت تُصِدر متجره يف الساعات
شعوٌر ينتابه كان لالسرتاحة، ف يتوقَّ عندما ولكن بالسعادة، يشُعر كان عمله، يف ُمنهمًكا

بابن!» أُرَزق ولم طويًال عشُت لقد «آه! نفسه: يف ويقول بالحزن
وقَدَميها يَديها وجعل صغري. ولٍد شكل عىل خشبية ُدميًة جيبيتو صنع األيام أحد ويف
حقيقي ولٌد أنها لو كما فظَهرت لها، جميلة مالبس وخياطة بتفصيل قام كما تتحرَّكان.
الدُّمية بوْضع جيبيتو قام الليلة تلك يف بينوكيو.» «سأدعوك جيبيتو: وقال بالحياة. ينبض

الرسير. عىل الخشبية
ل. بتوسُّ إليها غرفته نافذة من جيبيتو نظر السماء. يف ساطعة كبرية نَجمٌة هناك كانت
واحدة أمنيٍة تحقيق منِك أطلُب أن فقط أستطيع لو الساطعة، النجمة «أيتها وقال:
ممكن. غريُ هذا أن بالطبع يعرف كان ولكنه ُصلبي.» من ولًدا هللا يرُزَقني أن فستكون يل
حوريٍة إىل تحوَّلت وقد جيبيتو. غرفة إىل نفُسها الساطعة النجمة هبَطت الليلة تلك يف

الرسير. بجانب ووقفت زرقاء،
قادرًة فستكونني الصباح تستيقظنييف عندما الصغرية، الخشبية الدمية «أيتها وقالت:
وأضافت: السحرية. بعصاها واحدة مرًة الدميَة وملست حي.» ولٍد مثل والكالم امليش عىل
حقيقيٍّا.» ولًدا األيام من يوٍم يف فستُصبحني وِصدَقك، شجاعتك تُثبتي أن استطعِت «وإذا



العاملي األدب يف األطفال قصص من ألوان

عينَيه. بينوكيو فتح
مالبَس يرتدي كان ليل. ْرصصاُر ظهر وفجأة آخر.» يشء «هناك الزرقاء: وأضافت
سيبقى إنه الليل. رصصار عىل أُعرفك أن «أودُّ الحورية: قالت التحدُّث. ويُمكنه أنيقًة
نافذة عرب الحورية خَرَجت ما ورسعان الصائبة.» القرارات اتخاذ يف ليُساعدك جانبك إىل

األنظار. عن غابت حتى الليل سماء يف ترتفع وأخذت الغرفة
ُدميتي آلُخذ «سأذهب لنفسه: قال التايل اليوم صباح يف جيبيتو استيقظ وعندما

فارًغا! كان الرسير لكن الرسير.» من الخشبية
أبي!» يا هنا أنا «ها يقول: للغرفة اآلخر الجانب من صادًرا صوتًا جيبيتو سمع
تتكلم؟» أن أتستطيع «ماذا؟ وقال: املفاجأة. ِة شدَّ من مكانه يف جيبيتو ترنَّح

وَلُدك!» بينوكيو، أنا «أجل.
يحُدث أن يُمكن «كيف املفاجأة: هول من الشديدة بالحرية يشعر وهو جيبيتو قال
إىل بقوٍة الخشبية الدمية بضمِّ وقام بينوكيو باتجاه واندفع اآلن.» هذا يُهم ال ولكن هذا؟

ولدي!» «بينوكيو، قلبه: تغمر والسعادة يقول وهو صدره

املدرسة إىل الذهاب

األوالد.» بقية مثل املدرسة إىل الذَّهاب «أريد لوالده: بينوكيو قال يوم وذات
املدرسية. الكتب لرشاء املال من يكفي ما يملك يكن لم ولكنه تأكيد.» «بكل جيبيتو: ردَّ
املدرسية. الكتب يحمل وهو البيت إىل جيبيتو عاد اليوم، ذلك من متأخر وقٍت ويف

املدرسة.» إىل الذهاب تستطيع «اآلن لبينوكيو: وقال
أبي؟» يا الثقيل معطفك أين «ولكن بينوكيو: قال

بشأن للقلق داعي «ال املسألة: أهمية عدم عىل للداللة يَده يُحرك وهو جيبيتو قال
لبينوكيو يُريد جيبيتو يكن لم غًدا.» املدرسة إىل الذَّهاب تستطيع أصبحت أنك املهم ذلك.

املدرسية. بالكتب معطفه بادل قد بأنه يعرف أن
طول عىل يسري وأخذ املدرسة، إىل للذَّهاب والده بينوكيو ودَّع التايل اليوم صباح ويف
الليل رصصار وكان الغامرة. سعادته عن تعبريًا يُدندن وهو املدرسة إىل املؤدي الطريق

غامرة. بسعادة أيًضا ويشعر كتفه، عىل جذًال يِقف
وِقط. ثعلب لِقيَه الطريق ويف
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الجميل؟» اليوم هذا يف ذاهب أنت أين «إىل له: الثعلب قال
املدرسة.» «إىل بينوكيو: أجاب

أن املناسب من سيكون هل الجميل؟ اليوم هذا مثل يف املدرسة إىل «تذهب الثعلب: قال
املهرجان.» إىل معنا تذهب أن يجب الجميل؟ اليوم هذا مثل يف املدرسة حبيَس نفسك تجد
أن تريد يشءٍ أي «اسمعني! له: يقول وهو بينوكيو كتف عىل يِده بوْضع الثعلب وقام

املهرجان.» يف تتعلَّمه أن تستطيع تعرفه
تقول؟» ما ا «أحقٍّ بينوكيو: قال

صحيح.» لك أقوله ما أن «تأكَّد الثعلب: أجاب
عنه!» يتحدَُّث الذي يعرف ال الثعلب هذا «بينوكيو! الليل: رصصار قال

يُحاول وهو أحٌد يسمعه ال لكي الليل رصصار فوق ُقبعته وضع إىل الثعلب سارع
بينوكيو!» يا إليه تستمع «ال بينوكيو: عىل يُنادي أن جاهًدا

حيث إىل الفور عىل هوا توجَّ وهكذا املهرجان!» إىل نذهب دعنا «حسنًا! بينوكيو: قال
املهرجان. يُعَقد

املهرجان

يُنادي وكان بيضاء. ثيابًا يرتدي رجل هناك كان البوابة، بجوار جميل! مهرجاٍن من له يا
من التذاكر عىل احُصلوا هنا، ِمن ادخلوا، هيا ادخلوا، «هيا قائًال: املارِّين، عىل صوته بأعىل

هنا.»
تذاكر.» معي «ليس والقط: للثعلب بينوكيو قال حزينة، بنظرة

نادى البوابة. من بالُقرب طاولٍة عىل وَضعها قديمة أشياءَ يبيع عجوز رجل هناك كان
تحملها؟ التي الجديدة الكتب هذه تبيعني أن لك هل الصغري! الولد أيها «أنت بينوكيو: عىل

التذاكر.» رشاء من تتمكن لكي طريقٍة أفضُل إنها
وهذا الزوَّار، حماسة من وتَزيد األبصار تخطف الزاهية املهرجان وألوان أضواء كانت

الدخول. تذاكَر بثمنها ليشرتَي املدرسية كتبه بيع إىل بينوكيو دفع ما
هذا عن توقَّف «ال، الثعلب: ُقبعة من اإلفالت من أخريًا تمكن وقد الليل رصصار قال
داخل يف بالفعل أصبحوا وقد إليه. يُْصغوا لم والِقط والثعلب بينوكيو لكن بينوكيو.» يا

املهرجان.
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املهرجان مدير

أيًضا! ُمتحركة دمية «أنا بينوكيو: قال املتحركة! للدُّمى عرٌض املرسح عىل يُقام كان
يف وبدأ املرسح خشبة إىل الفور عىل وقفز الدُّمى!» هذه تفعل كما أرقص أن أستطيع

الدُّمى. باقي مع الرقص
خيوٍط بأي موصولة غري إنها الجديدة! الدُّمية هذه إىل «انظروا الزائرين: أحد قال

بُعد!» عن لتحريكها
ا!» حقٍّ ُمدهش أمر إنه بها؟ للتحكُّم خيوٍط «بدون آخر: وقال
املرسح. خشبة إىل النقدية بالِقَطع وَرَموا كثريًا. الجميع ضحك

املرسح، خشبة عىل تسقط أن قبل الهواء يف النقدية الِقطع تطايَُر املهرجان مدير الحظ
ستجعلني خيوٍط بدون تتحرك التي الدُّمية هذه «حسنًا، بيده: ذقنه يفرك وهو لنفسه وقال

ا!» حقٍّ غنيٍّا
يف بعَدها وأُلقي املرسح خشبة عىل من به اإلمساُك تمَّ قد أنه بينوكيو وجد وفجأًة

بإحكام. عليه الباب أُغلق لحظة، وبعد للطيور. قفٍص
الشخص ولكن هنا.» من أخرجوني «مهًال، قوَّته: بكل ُمستغيثًا يُنادي بينوكيو أخذ
سمع الذي الوحيد الليل رصصار وكان للتو. الغرفة غادر قد كان القفص يف به ألقى الذي
طريقٍة إليجاد محاولٍة يف وإيابًا القفصذَهابًا أرض يذرع الرصصار وأخذ بينوكيو. رصاخ

بالفشل. جهوده جميع باءت ولكن القفص، باب ُقفل لفتح
يل؟» هذا حدث كيف هنا! عَلَقُت «لقد قائًال: بينوكيو صاح

األنف نموُّ

الزرقاء. الحورية أمامه ظهرت وفجأًة
القفص؟» هذا من الخروج يف تُساعديني أن لِك هل فضلك، «من الفور: عىل لها قال

القفص؟» هذا إىل دخلَت كيف أوًال «أخربني الزرقاء: الحورية قالت
حَدث.» ما حقيقة لها قل «هيا الليل: رصصار قال

يُخرب أن ا حقٍّ يستطيع كان هل الحديث. عن توقف ثم «… «حسنًا بينوكيو: قال
الحالة؟ هذه يف إليه ستنُظر كانت وكيف حدث؟ بما الزرقاء الحورية

اختطايف.» تمَّ «لقد بينوكيو: أجاب
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بينوكيو أنُف بدأ ما ورسعان صحيح؟» هذا «وهل عابس: بوجٍه الزرقاء الحورية قالت
يطول.

رجال!» أربعة بل ال … وضيَعني رجَلني ِقبل من اختطايف تمَّ لقد «نعم، بينوكيو: قال
فأكثر. أكثر يُطول بينوكيو أنف وأخذ

القفص!» هذا داخل يف بي رَموا ثم هنا، إىل آتي وجعلوني كتُبي، أخذوا «لقد
أمام يرى أن يستطيع يُعد لم إنه حتى فأكثر، أكثَر ويُطول يُطول بينوكيو أنف وأخذ

وطويل. كبري أنٍف سوى وجهه
هكذا؟» طويًال أنفي أصبح «ملاذا شديد: ذُعر يف بينوكيو ورصخ

أليس الحقيقة، تقول ال أنك املؤكد من «بينوكيو! صارمة: بنربٍة الزرقاء الحورية قالت
كذلك؟»

الثعلب بصحبة هنا إىل جئُت لقد املهرجان. هذا أحرض أن أردُت «بىل. بينوكيو: قال
والِقط.»

قليًال. يقُرص بينوكيو أنف وبدأ
تذاكر بعض رشاءَ أستطيع لكي الجديدة املدرسية كتُبي أبيع أن عيلَّ يتعنيَّ «وكان

الدخول.»
بذلك؟» القياُم عليك يجب كان «وهل الزرقاء: الحورية قالت
التذاكر.» لرشاء الكتب أبيع أن قرَّرُت «أقصد، بينوكيو: أجاب

ثانية. ويقُرص يقُرص بينوكيو أنف أخذ
القفص.» هذا داخل ووضعي بخطفي ما شخٌص قام «ثم وأضاف:

أحسنَت «لقد الليل: رصصار وقال الطبيعي. وضعه إىل بينوكيو أنف عاد وهكذا
بينوكيو!» يا صنًعا

من إخراجك عىل سأعمل واآلن الحقيقة. بقولك أصبَت «لقد الزرقاء: الحورية قالت
القفص.» هذا

القفص. خارج نفسه بينوكيو وجد بها، الخاصة السحرية العصا من رسيعة بحركٍة
كتبه بنفس أُخرى مرًة يُمِسك نفسه بينوكيو ووجد أيًضا.» املدرسية كتبك «وهذه

املهرجان. مدخل عند باعها التي املدرسية
من بمفردك أصبحت أنت اآلن. هذا تعِرف أن عليك «يجب الزرقاء: الحورية وأضافت
تقوم أنك من أوًال تتأكَّد وأن القادمة املرة يف بمفردك أمورك تتدبَّر أن عليك فصاعًدا. اآلن

بمفرده. وتركته وذهبَت الصحيح.» بالعمل
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العربة سائق

أيها «مرحبًا له: وقال عربٍة سائُق واستوَقَفه للمدرسة، املؤدي الطريق إىل بينوكيو عاد
معي؟» العربة تركب أن يف رأيك ما الطفل،

املدرسة.» إىل ذاهب أنا شكًرا. «ال، بينوكيو: أجاب
معي ركبَت لو أرسع بشكٍل لوجهتك ستِصل «ولكنك لبينوكيو: العربة سائق قال
يعتقد الذي للمكان ليس ولكن أرسع، بشكٍل سيِصل أنه «صحيح لنفسه: قال ثم العربة.»

إليه!» ذاهب أنه
وقت!» أقرِب يف املدرسة إىل أصل أن أريد «حسنًا، بينوكيو: قال

اعتقادك يف ملاذا الطفل، أيها يل «قل بينوكيو: العربة سائق سأل العربة داخل ويف
املدرسة؟» إىل األطفال من أمثالك يذهب

قادرين نُصبح وهكذا لننضج. أعتقد وحسبما كثرية. أشياء «لنتعلَّم بينوكيو: أجاب
نريد.» ما عمل عىل

اآلن؟» منذ تريد ما تفعل أن بإمكانك أنَّ أخربتُك لو وماذا «حسنًا، العربة: سائق قال
الفور؟» وعىل «اآلن

هذه منذ وتستطيع املدرسة. إىل تذهب وال الكتب اتُرك لك؛ سأقوله بما وفكِّر «نعم.
تناوله!» تستطيع ما بقْدر الحلوى من تشتهي ما كلِّ عىل تحصل أن اللحظة

الحلوى؟» «كل
أن أو سيجاًرا ن تُدخِّ أن رغبَت إذا وحتى اللذيذة. النكهات بكل امُلثلجات وأيًضا «نعم.

املتعة.» جزيرة يف كثرية أخرى وأشياء هذا كل ذلك. فلك البلياردو؛ تلعب
املتعة؟» «جزيرة

األوالد!» من ألمثالك العاَلم يف مكان «أفضل
بينوكيو!» يا إليه تُصِغ «ال عاٍل: بصوٍت الليل رصصار صاح

هذا املتعة. جزيرة تقع أين تماًما أعرف أنا تنتظر؟ وماذا «هيا، العربة: سائق قال
تقول؟» فماذا الطفل، أيها حظِّك يوُم هو

املتعة.» جزيرة إىل أذهب أن أريد هناك! إىل نذهب «دْعنا بينوكيو: قال
«! «أُفٍّ الهواء: يف بذراَعيه ح يُلوِّ وهو الليل رصصار قال
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املتعة جزيرة

العربة، يف ولًدا معك «أرى للسائق: أسمر غريب رجل وقال العربة. َفت توقَّ قصرية فرتٍة بعد
كذلك؟» أليس

ليقع العربة خارج به وقذف يَديه بكلتا ببينوكيو فجأة العربة سائق وأمسك «بىل.»
اآلن.» الثمن يل ادفع لك؛ «هو وأضاف: األرض، عىل

كان (هل ما شيئًا ليلتِقط األسمر الغريب الرجل نحَو العربة خارج يَده السائق ومدَّ
املكان. مغادرة إىل بعربته سارع ثم تُرى؟) يا نقوًدا

نظر أن بعد بذلك كثريًا يهتمُّ يُعد لم بينوكيو لكن هذا؟ كل يعنَي أن يُمكن وماذا
يف الحلوى من أكواٌم هناك كان صحيًحا؛ كان العربة سائق قاله ما كل أنَّ له وتبنيَّ حوله،
متاًحا كان وهكذا مختلفة. بنكهاٍت امُلثلجات من عديدة أنواع أيًضا هناك وكانت مكان. كل
بدون اليوم طيلة واللعب واللهُو يرغبون، ما كل تناُوُل األطفال من وأمثاِله بينوكيو أمام
واحًدا، يُريد ملن سجائُر أيًضا هناك وكان املكان. تنظيف حتى وال عمٍل بأيِّ يقوموا أن

اللعب. يريد ملن بلياردو طاوالت وحتى
جميع ذهب «أين الليل: رصصار بينوكيو سأل غريب؛ حَدثيشء أيام عدة ُميضِّ وبعد

األطفال؟» هؤالء
الحمري.» من عدد هو حويل أراه أن أستطيع ما «كل وأضاف:

األوالد.» من الكثريُ بالفعل هنا كان حق، عىل «أنت الليل: رصصار أجاب
كذلك. األخرى برزت ما رسعان ثم حمار، أذن شكل عىل أُذُنَيه إحدى برَزْت وفجأة

بينوكيو؟» يا لك يحُدث ماذا «أوه! قائًال: الليل رصصار ورصخ
الحمار. مثل ينهق وبدأ أعلم!» «ال بينوكيو: أجاب

الرجل وراء تسري الحمري من كبرية مجموعًة بُعٍد عن الليل ورصصار بينوكيو ورأى
يجري ما حقيقة فهمُت اآلن ال! «أوه، الليل: رصصار وقال شاحنة. نحو األسمر الغريب
أن بينوكيو يا علينا يتعني السوق. يف بيُعهم يتمَّ لكي حمري إىل هنا يتحوَّلون األوالد هنا؛

مقدورنا.» يف ذلك دام ما ُممكن؛ وقٍت وبأرسع هنا من نُخرجك
أقدام. أربع إىل قَدماه وتحوََّلت نذهب.» دعنا «هيا، ينهق: وهو بينوكيو، قال

األربعة بينوكيو ألرجل الجميلة املزايا من وكانت «اركضبرسعة!» الليل: قالرصصار
نفسه وجد حتى ويرُكض يرُكض ظلَّ وهكذا كبرية. برسعٍة الركض عىل قادًرا أصبح أنه
امُلحيط. بجوار مرفأٍ إىل الليل ورصصار بينوكيو وصل ذلك وبعد امُلتعة. جزيرة خارج
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أبحث أنا سيدي! يا فضلك «من قائًال: املرفأ بجانب يِقف رجٍل عىل بينوكيو ونادى
ينهق. أخذ ثم تعرفه؟» هل جيبيتو. يدعى عجوز رجٍل عن

هذا تقصد هل جيبيتو. هممم، قوية. برٍد نزلة من تُعاني أنك «يبدو الرجل: قال
عنه، للبحث قاربًا استقلَّ لقد يعد؟ ولم األيام أحد صباح يف ولُده غادر الذي العجوز الرجل

الوقت.» ذلك منذ املسكني األَب هذا أحٌد يَر ولم
والدي!» عن أبحث أن عيلَّ يجب أنا! خطئي كله هذا ال! «أوه، ينهق: وهو بينوكيو، قال

الليل. رصصار الفور عىل وراءه وقفز امُلحيط. إىل املرفأ رصيف من بينوكيو وقفز

الحوت

يطفَو أن عليه سهًال كان ولذلك الخشب؛ من مصنوًعا يزال ال بينوكيو جسد معظم كان
قواه بكل املاء يف بذراَعيه يُجدِّف وهو صوته بأعىل والده عىل يُنادي كان املاء. سطح عىل

ُمجيب. بدون ولكن
الزرقاء، امُلحيط مياه هو مكاٍن كل يف حوله يراه أن بينوكيو يستطيع ما كل كان
شيئًا رأى هذا؟ يكون أن يُمكن ماذا نفسه: وسأل بُعد، عن غريبًا شيئًا رأى فجأة ولكن

ا! جدٍّ ورسيًعا كبريًا شيئًا نحوهما؛ بقوٍة يندفع
عمالق. حوٍت أمام نفَسيهما الليل ورصصار بينوكيو وَجَد حتى لحظات إال هي وما
بينوكيوورصصار الفور عىل وابتلع ِمرصاَعيهما عىل القويَّتنَي َفكَّيه بفتح الكبري الحوت وقام
نفَسيهما وجدا املياه، اندفاُع ف توقَّ وعندما املندفعة. امُلحيطة املياه من كبري كمٍّ مع الليل

الحوت. بطن ظلمات يف
بخري؟» أنت «هل الليل: رصصار بينوكيو سأل

بخري.» «أنا عجوز: رجٍل صوت أجابه
أنت؟» هذا هل أبي، «مهًال! بينوكيو: قال

جيبيتو! هناك يرقد كان
بينوكيو!» أنا هذا أبي، «أبي، بينوكيو: قال
أحلم!» أنني ظننُت «ولدي! جيبيتو: قال

كبريَين. وشوٍق رسوٍر يف وتَعانقا
عشاؤنا هو هذا «انظر! منهما: بالُقرب تسبح أسماٍك ثالث إىل ينظر وهو جيبيتو قال

اليوم.»
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النار.» نُشعل دعنا فكرة! لديَّ «أبي،
الليلة؟» األسماك هذه نشوَي «لكي جيبيتو: قال

األخشاب بعض بجمع بينوكيو وقام هنا!» من الخروج من نتمكَّن لكي بل «ال،
بينوكيو وقام يسعل!» الحوت تجعل التي الطريقة هي «هذه وأضاف: ناًرا، وأشعل الطافية
بدأت قليل، وقٍت ميضِّ وبعد الدخان. من الكثري تُصِدر حتى النار عىل بذراَعيه بالتهوية

الحوت. بطن داخل يف ترتفع األسود الدخان سُحب
حتى لحظات إال هي وما «استعدُّوا!» بينوكيو: قال السعال. من بنوبٍة الحوت أُصيب
وأخذِت الحوت. فم من يخرجوا أن الليل ورصصار وجيبيتو بينوكيو فاستطاع بقوٍة سعل

بسالم. الشاطئ إىل النهاية يف وصلوا حتى بقوة، بهم تقذف األمواج
ُمجيب. بدون بينوكيو ولده عىل يُنادي أخذ حتى قَدَميه عىل جيبيتو نهض إن وما

بينوكيو؟ كان أين ولكن بجانبه، يرُقد الليل رصصار كان
صغرية. ماءٍ بركة يف رأُسه وكان وجهه عىل ُمنكبٍّا وجدوه وجدوه. ذلك وبعد

«بينوكيو!» األب: نادى
بينوكيو، عىل يبكيان الليل ورصصار جيبيتو وجلس ا. جدٍّ ُمتأخًرا كان الوقت ولكن

املاء. بركة وسط َحراك بال يرُقد وهو ولد، شكل عىل التي الدمية
الزرقاء! الحورية هناك هبطت البرص، ملح ويف

رأِسِه بلمس وقامت وصادق.» شجاع أنك وأثبَتَّ والدك، أنقذَت لقد «بينوكيو! وقالت:
حقيقيٍّا.» ولًدا ستُصبح «واآلن وأضافت: السحرية، بعصاها

ودم. لحٍم من أصبحت أن بعد وِرجَليه ذراَعيه إىل ينظر وأخذ بينوكيو، نهض
حقيقيٍّا!» ولًدا أصبحُت لقد انُظر! «أبي! والده: عىل بينوكيو ونادى

كذلك.» أصبحت لقد «نعم، األب: صاح
البرص ملح ويف «اتبَْعني.» له: وقالت الليل، رصصار نحَو الزرقاء الحوريُة والتفتت

األنظار. عن االثنان اختفى
غامرة. سعادٍة يف حياتهما بقيَة مًعا وجيبيتو بينوكيو عاش وهكذا
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آناند بارو

وكان بالثلوج، امَلكسوَِّة الهمااليا جبال أعايل يف يعيش الجميُل بابلو الصغري الدبُّ كان
شقيٍّا ُدبٍّا بابلو كان بيضاء. شعرة حتى وال به تُوَجد وال والمًعا، وأسوَد طويًال ِفراؤه
الجميع، من أكثَر تُحبُّه كانت ه أُمَّ ولكن الغابة، يف الجميع من محبوبًا وكان درجة، ألقىص

ا. جدٍّ شقيٍّا بالفعل كان ولكنه
الغابة، عرب ويجري ويلهو يقفز بابلو كان الظالم، حلوِل وحتى الباكر الصباح منذ
اجلس «بابلو، الحد.» هذا إىل شقيٍّا تكن ال «بابلو، قائلًة: عليه تُنادي ما دائًما ه أُمُّ وكانت
صار «بابلو، جيًدا!» انتبه نفَسك. تؤِذ ال بابلو، يا «أوه، «… قليًال ارتَْح الوقت. لبعض

«… بُني يا النوم إىل اذهب الظالم. حلَّ لقد اآلن. ًرا ُمتأخِّ الوقت
والحيوية بالطاقة امليلءَ بابلو لكن بابلو، سلوك تضبط أن باستمراٍر تُحاول ه أُمُّ كانت

ه. أُمِّ لنصائح يستمع وال بها، ليقوم جديدة أشياءَ يف دائًما يُفكر كان
كانت لقد ذلك؟! يف يلومها أن يُمكن وَمن للغاية. ُمتعبة األم كانت الليايل، إحدى ويف
سلوكه، تهذيب وتُحاول تُؤنِّبه وهي بابلو وراء الغابة أرجاء جميع يف النهار طوال تركض
من العديُد بباله وخطر النوم، عنه أبعَدت كثرية أموٍر يف يُفكر يزال ال كان بابلو لكن

األسئلة.
بالليل؟» الشمس تنام «أين

القمر؟» أمُّ هي «َمن
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النوم؟» يغلبها ي وأُمِّ الليل يف ُمستيقًظا هكذا أظلُّ «ملاذا
…؟» ملاذا …؟ أين …؟ متى …؟ كيف …؟ كيف …؟ متى …؟ أين …؟ «ملاذا

يف البقاءَ يستطيع يَُعد ولم بالدوار، شعر حتى بابلو عقل يف تدور األسئلة هذه ظلَّت
كانت البارد. الليل هواء يف بالخارج وجلس البيت خارج إىل بهدوءٍ بالتسلُّل فقام الرسير،
الغابَة أضاء وقد األشجار. وحفيف الليل رصاصري صوت مثل غريبة بأصواٍت مليئًة الغابة
عقل يف تدور تزال ال األسئلة وكانت األرض. من قريبًا بدا الذي البدُر ساطٍع، نحٍو عىل

الغابة. أنحاء يف الدَّءوبة الفراشات حركة مثَل بابلو
يقف العاَلم يجعل يشء أي ما، يشءٍ بعمل طويلة فرتٍة منذ يحلُم بابلو كان الواقع، يف
جعل لقد للروعة! «يا يقولون: وكبريَها، صغريَها الغابة؛ ِدببَة يجعل يشء أي ويُشاهُده،

العالم!» أنحاء جميع يف َمشهورين الهمااليا دببَة بابلو
من يجعل أن يُمكن الذي امُلميَّز اليشء هذا هو وما ذلك؟ لتحقيق السبيل كيف ولكن

العاَلم؟ أنحاء جميع يف مشهورة شخصيًة صغري ُدبٍّ
وهي عالية دوداري أرز شجرة عىل نظُره وقع عميق، تفكرٍي يف غارًقا بابلو كان بينما
أغصانها أعىل وكأنَّ بَدت الجانبنَي، أحد يف تمايَلت كلَّما وكانت الليل. ريح بفعل تتمايُل

القمر. تلمس
من جسده واهتزَّ عيناه وأرشقت رائعة! فكرٌة الصغرِي بابلو ذهن يف ملعْت وفجأًة

الفرح! من يرقص أن وأراد الحماس،
إىل الفور عىل وتُعيده ه، أمُّ تستيقظ فسوف ضجٍة أيَّ أحدث لو أنه يُدرك كان ولكنه

رسيره. داخل
يُحقق أن دون سيَُحول وهذا منه، ستغضب فإنها بخاطره، يُجول ما اكتشَفت ما وإذا

بالشهرة. حلمه
القيام عىل بابلو عزم الذي اليشء هذا هو ما األطفال: أعزائي اآلن تسألون ربما نعم،

به. سأخربكم حسنًا، حلمه؟ تحقيق من سيُمكِّنه والذي الشجرة، رأى بعدما به
بتسلُّق اآلن سيفعله ما وهذا األشجار، تسلُّق يف كبرية بمهارٍة دائًما يتمتع بابلو كان

الباسقة. األرز شجرة
العالية أغصانُها وتلمس الريح بفعل تتمايل وتبدأ الشجرة، أعىل إىل يِصل أن وبعد

القمر! سطح إىل الفور عىل تنقله ألعىل واحدة بقفزٍة بابلو يقوم القمر،
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يجعل سوف وهذا القمر! سطح عىل يصعد دبٍّ أوَل بذلك سيكون بأنه يعلم بابلو كان
منه، بالغرية الغابة يف الدببة أقرانه جميع سيشعر كما الكبرية. بالدهشة يشعر كلَّه العاَلم
العلماءُ يقوم وسوف أحالمه. ومن بابلو من يسخر ما دائًما الذي سونا-مونا الدب وخاصة
وهو لرؤيته األيام) أحد يف عنها ه أمُّ ثَته حدَّ (التي الكبرية امُلقرِّبة التلسكوبات باستخدام

القمر. سطح عىل فرًحا يرُقص
معه مقابلة إلجراء تتهافت وسوف صوره. ونِرش عنه بالكتابة الصحف ستقوم كما
القمر. سطح عىل يجلس وهو عنها باإلجابة بابلو وسيقوم األسئلة. أنواع ُمختِلَف وسؤاله

لنفسه. عنها يبحث كان التي األجوبة بعض إيجاد من يتمكَّن وربما
ليرشَح مثلكم ذكي طفٌل بابلو بجانب هناك يكون أن األطفال أعزائي أتمنَّى كنُت كم
باسقة، الشحرة كانت مهما أنه له ح سيُوضِّ كان ربما الوقت. ذلك يف األشياء بعض له
أنها لو كما األسفل من تبدو الشجرة أغصان إن القمر! تلمس أن يُمكن ال املؤكد من فإنها
بابلو بجانب مثلكم أحٌد األسف مع هناك يكن لم مهًال! ولكن السماء، تماًما لتلمس تمتدُّ

األمور. هذه مثل حول سليم وِبحسٍّ بمنطٍق إليه َث ليتحدَّ
الريح كانت الغابة. داخل إىل ه يتوجَّ وهو عميًقا نَفًسا وأخذ أخريًا، أمَره بابلو حزم
بالربد. حتى يشعر لم أنه لدرجة تفكريه، يف بشدٍة غارًقا كان لكنه بابلو، وجه تلفح الباردة

السميك. بفرائه الربودة الشديدة الريح من يحتمي وكان
أرسَع يركض بدأ تحِماله. أن السمينتان ِرجاله تستطيع ما بأرسِع الجري يف بدأ
الشجرة جذع عند ووقف امُلرادة. الشجرة بلغ حتى الجري يف هكذا يُرسع وظلَّ فأرسع،

هي! إنها هي! إنها بإمعان؛ أعالها يف وحدَّق
للغاية. عاليًة بالفعل الشجرة كانت تماًما. صحيًحا تفكريه كان

رويًدا رويًدا يتقدَّم وأخذ الشجرة. تسلُّق يف بابلو بدأ الوقت، من املزيد إضاعة وبدون
الشجرة. قمة باتجاه

أيًضا الحظ أنه كما أكثر، بربودٍة يشعر أعىل إىل صعد كلما وكان كبرية، الشجرة كانت
فأكثر. أكثر رفيعًة تُصبح كانت األغصان أن

بدينًا أُصبح الذي أنا أم أكثر رفيعًة تُصبح التي هي األغصان «هل نفسه: بابلو سأل
ونشاط بهمٍة وواصل ذلك. حول اهتماٍم كبريَ الواقع يف يُبِد لم بابلو لكن فأكثر؟» أكثر

فاألعىل. األعىل إىل الشجرة تسلَُّق

141



العاملي األدب يف األطفال قصص من ألوان

الربودة شدة (ومن الفرح ة شدَّ من وشعر الشجرة، قمة إىل أخريًا بابلو وصل
التي أخريًا اللحظة حانت لقد «آه! نفسه: يف وقال رأسه، يف خفيف ِبُدواٍر واالرتفاع!)
األعىل. إىل واحدة قفزٍة مجرد أحالمه تحقيق وبني بينه كان لقد يشء.» كل فيها سيتغريَّ

القيام بعد يحُدث أن يمكن ماذا األطفال أعزائي بالطبع تعرفون أنتم مهًال، ولكن
كذلك؟ أليس القفزة، هذه بمثل

األخرية، القفزة بهذه للقيام رأسه ورفع الشجرة أغصان ذروة إىل بابلو وصل عندما
كان الشجرة. جذع من إليه نظر عندما كان كما عنه ا جدٍّ بعيًدا يزال ال كان القمر أن وجد

الواقع. يف ا جدٍّ ا جدٍّ بعيًدا يزال ال القمر
كانت عندما ه أُمِّ كلمات ِصدَق وقتها أدرك لقد أحمَق. كان كم بابلو أدرك فقط عندها

ذلك.» بعد فيه بالتفكري تقوم ثم أوًال اليشء فعل عىل تُقِدم إنك بابلو، «يا له: تقول
عن وتَروٍّ بهدوءٍ النزول هو به القياُم يُمكنه يشءٍ أفضل أن الفور عىل بابلو أدرك

… ولكن به. يقوم كان بما أحد يعَلم أن قبل البيت إىل عائًدا يتسلَّل وأن الشجرة،
غريبًا. صوتًا سمع الشجرة، عن بالنزول يهمُّ كان بينما

كا-دااك!! كاداك!
كاداك؟
كاداك؟

كااا-دهيك! كادهك!
كادهيك؟ كادهيك؟

األغصاُن ذلك. نتم خمَّ قد األطفال أعزائي تكونون ربما نعم. الغريبة؟ األصوات هذه ما
بعدها بابلو! وزن ثقل بفعل وتتكرسَّ تنحني أخذَت الشجرة قمة أعىل يف والرفيعة الضعيفة

أممممييييي! … ويسقط ه أُمِّ عىل يُنادي بابلو أخذ
دوووووووب! … ميييييي مممم أم

يُسَمع. صوت أو َخشخشة أيُّ هناك يكن لم األنحاء. جميع يف ُمطِبق صمٌت ساد
عميق. نوٍم من بابلو أم استيقظت وفجأة

«بابلو!» حولها: تنُظر وهي بابلو عىل ونادت
البيت. يف موجوًدا يكن لم بابلو لكن

«!… «بابلو
أنت؟» أين بابلو، ابني «بابلوووو!
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بلووووو!» … «باااا
إىل الخروج يف وأرسعت الخوف. بدموع عيناها وامتألت األم، صوُت تحرشج إلهي! يا
بقوٍة تلهث كانت قدَميها. أخمص حتى رأسها من ترتجف وهي بابلو عن للبحث الغابة

الغايل. ابنها عىل وتُنادي ترصخ وهي
…؟» «بابلووو

الباردة. الرطبة الغابة أرض عىل الشجرة أسفَل العراء يف هناك ُملًقى كان بابلو ولكن
يف ثابتًا كان ُمغمضتنَي. عيناه كانت أيًضا. يتحرك يكن ولم األعىل، إىل ينُظر بابلو يكن لم

صامتًا. وكان َحراك، بدون تماًما مكانه
«… ال أوه، … «بابلو

… أووووه نحوها. وجهه أدارت الساكن. بابلو جسُد حيث إىل األم ذهبت
أرَض رويًدا رويًدا يصبغ األحمر دُمه وأخذ صدره. أعىل مزَّق عميق ُجرٌح هناك كان

الغابة.
َحراك. بال كان سكون، يف الغابة أرض عىل يرقد بابلو كان

عينَيها. عىل تنهمر والدموع يرتجف األم صوُت كان بني؟» يا حدث ماذا بابلو، «ابني
أعزائي معي تعاَلوا والحزينة؟ املؤِسفة النهاية بهذه بابلو؟ قصة نهاية هي هذه هل

ذلك. لنعِرف األطفال
قدَمها. يُدغدغ بيشءٍ شعرت وفجأة بُحرقة، تبكي وهي ابنها جسد فوق األم انحنَت

هذا؟ يكون أن يُمكن ماذا
السماء. من يتدىلَّ وكأنه يبدو طويل خيط إنه قدَمها. يُدغدغ ِفيض خيٌط هناك كان
يف كان الطويل «الخيط» بأن عندئٍذ األم أدركت امُليضء. القمر فرأت األعىل إىل نظَرت
بدا بعينَيه. ويغمز يبتسم القمر وجه أنَّ فرأت ألعىل، نظرت القمر. شعاع ُمجرَد الحقيقة

أرسعي! … لها يقول وكأنه
بالتقاط الرسعة وجه عىل قامت تفعل؛ أن القمر منها يُريد ماذا الفور عىل األمُّ أدركت
بعدها وقامت اإلبرة، ثقب خالل من الشعاع خيط وأدخَلت الغابة أرض من صنوبر إبرة
فتح غرزة، آخر بعمل تقوم كانت وبينما بابلو. صدر يف الذي الُجرح بتخييط كبرية برسعٍة

عينَيه. بابلو
ولكن … اعتقدُت … القمر … الشجرة هذه … هذه … آسف أنا … أمي …؟ «أماه

أمي!» يا ا جدٍّ ا جدٍّ آسف أنا … يل تبنيَّ بعدها
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ليس بني، يا بأَس «ال له: وقالت ولَدها وعانَقت الفَرح، بدموع تَفيض األم عينا كانت
اآلن.» يُرام ما عىل يشءٍ كل وسيكون ُمشكلة، أيُّ هناك

بالدهشة وشعروا يجري. ما ِليَشهدوا عوا تجمَّ قد الغابة دببة كلُّ كان األثناء، هذه ويف
يكونوا لم بابلو. صدر عىل الُجرح تخييط مكاَن كان الذي الالمَع V حرف رأَوا عندما
هذا أجمَل ما للروعة، «يا واحد: صوٍت يف يرصخون وبَدءوا قمر، شعاُع بأنه يعرفون
يف دبٍّ وأحسن أجمُل تأكيد بكل بابلو يا «أنت الجميالت: الفتيات بعض وقالت بابلو!» يا

الغابة.» هذه
وما ُمطِبق. صمٍت يف يُشاهد وقف حسنًا، سونا-مونا؟ الدب صديقه بشأن ماذا واآلن

بالشهرة؟ بابلو حلُم النهاية يف ق تحقَّ وقد يقول أن عساه
التي الالمعة الِفضية العالمة عىل حصل وكيف بابلو ة بقصَّ الغابة دببة عِلَمت إن وما
نظرت صدورهم. عىل مثلها عىل بالحصول ُمرتفع بصوٍت يُطالبون بَدءوا حتى صدره، عىل

برأسه. لها وأومأ ابتسم الذي القمر نحو لألعىل األم
عديدة، صنوبر إبر ثقوب يف القمر شعاع خيوط بإدخال بابلو أم قامت وهكذا
الدببة عدد كثُر كلما وكان اآلَخرين. الدببة صدور عىل الالمعة الِفضية العالمَة وخاطت
وأرسع. ُمحَكٍم بشكٍل بالتخييط تقوم كانت العالمة، عىل للحصول دورهم ينتظرون الذين

ومرات. مراٍت قصته يحكي وهو بيَديه ويُصفق يضحك بابلو كان
عىل فقام للقمر؛ بالشكر بعُد ه يتوجَّ لم بأنه فجأًة أدرك حتى الحال هذه عىل وظلَّ

ال! أوه، ولكن القمر، نحو األعىل إىل بالنظر الفور
للقمر!» حدث ماذا وانظري توقفي، أماه، يا «توقفي

دائرٍة من بدًال ا، جدٍّ رقيٍق هالٍل شكل عىل القمر ظهر لألعىل، الجميع نظر وعندما
أخذْنا «لقد حزين: بصوٍت وقالوا العميق، بالُحزن الجميع شعر قبل. من كان كما كاملة
وقال: جديد من ابتسم القمر لكن وضعيًفا.» صغريًا أصبح حتى القمر شعاع من الكثري
ثانية. حاٍل أحسِن ويف كامًال سأكون قالئل أياٍم فبعد أصدقائي، يا مشكلة أي هناك «ليس

سحري!» قوة إىل انظروا فقط
حان وعندها وُمستديًرا. كبريًا القمُر أصبح أسابيع عدة فبعد حصل؛ ما هذا وبالفعل
صدور عىل الالمعة الِفضيَة العالماِت وتَخيط جديد من عملها تستأنف لكي بابلو ألم الوقُت

آخرين. ِدببة
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يكون عندما وتقولوا: السماء إىل تنظروا أن اليوم حتى األطفال أعزائي ويُمكنكم
تقوم الثلوُج، تكسوها التي الهمااليا جبال يف ما مكاٍن يف بابلو أمُّ تكون رقيًقا، هالًال القمُر

الدببة. صدور عىل أخرى المعة ِفضية عالماٍت بتخييط
كبري، O حرف شكل عىل تماًما ُمكتمًال رويًدا رويًدا القمر يُصبح عندما ذلك، وبعد

قليًال. ليسرتيح القمر تَرَكت قد بابلو أم أن تعرفوا أن عندها يُمكنكم
صديُقنا أصبح لقد نعم، آه، بابلو؟ عن تسألون كنتم هل األطفال؟ أعزائي ُقلتم ماذا
ولوال صدره. عىل الالمع الِفيض V حرف يحِمل دبٍّ أوَل لكونه بالفعل؛ مشهوًرا الصغري

للغاية. عادي أسود دبٍّ مجرَد الكبريُ الهمااليا ُدبُّ لكان هذه مغامرته
عندما أو القادمة، املرة يف الحيوانات حديقة بزيارة تقومون عندما األطفال، أعزائي
التأكيد وجه عىل ستُدِركون وعندها الهمااليا. دبِّ عن تبحثوا أن تذكَّروا ما، كتابًا تقَرءون

الخيال. نسج من وليست حقيقية القصة هذه أنَّ
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بلسانها. كامًال جسَده تلعق وكانت «بامبي» ه أمُّ أسمته صغري. غزال ُولِد األيام، أحد يف
الصغري.» ولدي «بامبي، تُناديه: ه أمُّ كانت

غزال أنه ه أمِّ من تَعلَّم يشء. كل وبمعرفة باالطالع شغوًفا الصغري الغزال بامبي كان
األيام. من يوٍم يف منهم بعًضا سيلتقي وبأنه الغابة، يف آَخرين ِغزالنًا هناك وبأن مثلها،
كانت الغزالن. أقداُم حَفَرتها قد ه أمُّ تتبعها التي ابية الرتُّ املسارات أن أيًضا ه أمِّ من وتَعلَّم
وروائح وأصوات حوله، من تطري قزح قوس بألوان ملوَّنة جميلة كثرية فراشاٌت هناك
تستحقُّ التي والغرائب العجائب من الكثريُ بالفعل هناك كان وهناك. هنا من تصدر

االستكشاف!
االتجاهات. جميع يف أذنَيها ه وتُوجِّ واألخرى الَفينة بني السري عن تتوقَّف ه أمُّ كانت
تقول عندما معها سريه ويُتابع ه، أمُّ َفت توقَّ كلما وهناك هنا السري عن يتوقَّف بامبي كان
وهكذا بأمان.» سريَنا نُتابع أن وبإمكاننا خطر، أيُّ هناك يُوَجد ال بني. يا هيا «حسنًا. له:
تفعل أن عليها يتعنيَّ كان ملاذا يعرف أن دون ه أمِّ وراء جديد من سريَه يُتابع بامبي كان

آلخر. وقٍت من ذلك
بفرٍح يقفز بدأ حيث الخرضاء، الزهور ُمروج إىل مرٍة ألول ه أمُّ أخذته األيام أحد ويف
أمامه قفزْت ما رسعان ولكنها الشجر، مقطوعة مكشوفة أرٍض نحو ينطلق أن يُريد غاِمر
انتظر أوًال. أنا أخرج أن يجب هنا. امكث «قف! له: تقول وهي بذلك القيام من لتمنعه
َعِقبَيك عىل تدور أن عندئٍذ عليك فيجب بالركض، بدأُت رأيتَني إذا ولكن أُناديَك. حتى هنا

بُني؟ يا ذلك فهمت هل أبًدا. ف تتوقَّ ال الغابة. إىل تستطيع ما بأرسِع عائًدا وتركض
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تلتقط أن تُحاول وهي املكشوفة املروج نحو شديَدين وحذٍَر بيقظٍة بامبي أمُّ َهت توجَّ
بُرهة وبعد االتجاهات. جميع يف بَرصها أرسلت كما الريح. تنقلها التي الروائح كلَّ بأنفها
يشء يُوَجد ال بامبي؛ يا يُرام ما عىل يشء «كل تقول: وهي بامبي نحو التفتَْت الزمن من

معها. سريَه ليُتابع نحَوها بامبي قفز ما ورسعان تقدَّم!» هيا القلق. إىل يدعو
أشعة لكن آلَخر، آٍن من الشمس أشعة يرى كان الغابة ففي ُمتأللئة! شمٍس من لها يا
يف عاليًا يقفز جعله عجيب شعور وانتابه بالدفء، جسَده غمَرت الربَّاقة الساخنة الشمس
كان التي األعشاب بقية من نعومًة أكثَر عليه يهبط الذي الُعشب يجد كان حيث الهواء
ولفرتٍة األخرى تلَو املرَة غامر بفرٍح الهواء يف يقفز بامبي ظلَّ وهكذا قبل. من فوقها يسري

الوقت. من
برَّاقة كسجادة بعيٍد من بَدت حتى جدٍّا كثيفًة الغابة جوانب بعض يف الزهور كانت
ه ألمِّ بامبي قال الهواء؟ يرتاقصيف الذي الصغري اليشء هذا ما مهًال! ولكن األلوان. ُمتعددة
تحتاج ملاذا يُفكر بامبي وبدأ الهواء!» يف تطري الزهور أمي؛ يا «انُظري بيده: يُشري وهو
يف وترُقص عاليًا لرتتفع سيقانها عن معها تنفصل لدرجٍة كثريًا ذلك تفعل ألن الزهور

الهواء.
فراشة.» إنها بامبي؛ يا زهرًة ليست «هذه الفور: عىل ه أمُّ له فقالت

بقَدَميه. األرض يخبط صغري أرنٌب الصخرة عىل هناك كان ترم! ترم، ترم، … ثم
عاليًا الكبريتنَي أذنَيه ويرفع يبتسم وهو مًعا!» نلعب دعنا هيا؛ «مرحبًا! األرنب: فقال

جيًدا. ليسمع
تأكيد.» بكل «نعم بامبي: فأجاب

الُعشب، إىل الصخرة أعىل من برسعٍة األرنب وقفز استطعت.» إذا أمِسكني إذَن «هيا
من والقفز الجري يف قليًال أرسَع بامبي كان بامبي. عن بعيًدا قوَّتِه بكل يجري وأخذ
وهما ُممتًعا وقتًا االثنان أمىض وهكذا االختباء. يف منه أفضَل كان األرنب ولكن األرنب،

مًعا. يلعبان
اللون وأبيض أسوُد منفوخ طويل ذيٌل هناك كان الشجريات، إحدى أعىل يف وهناك
مكاٍن أي يف الذيل هذا صاحَب أعرف فأنا مفاجأة، من لها «يا األرنب: وقال نحَوهم. ينزلق
األرنب عليه ونادى والشجريات.» النباتات تحت يختبئ الظربان صديقي إنه إليه؛ يذهب

واألسود. باألبيض ط ُمرقَّ رأٌس الفور عىل فربز باسمه،
الزهور َمرج الثالثة استكشف ما ورسعان بامبي.» «هذا إليه: بامبي األرنب وقدَّم

الزهور. عن تصُدر التي والجميلة القوية الروائح واستنشقوا القريب
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بامبي َت وتلفَّ املنزل. إىل العودُة والظربان األرنب عىل يتعني كان قصرية، فرتٍة وبعد
الزهور مرج من اآلخر الجانب يف هناك هي ها آه، أمي؟» يا أنِت «أين ه: أُمِّ عن يبحث حوله

تماًما. يُشبهها مخلوق مع تِقف
الصغريَين.» ووَلَديها إينا أختي مع واجتِمع تعال بُني، يا «بامبي ه: أمُّ عليه ونادت
حول يركضان وهما وجوبو فالني االثنني وصغريَيها شقيقِتها ونحو ه أُمِّ نحَو بامبي أرسع

هما. أُمِّ
بامبي. من بالُقرب تماًما أصبح حتى الفرح شدة من طويلة واحدة قفزًة فالني قفز
جوبو. طرف نحو وبحذٍر بَدوره بامبي وأرسع غامر. فرٍح يف جوبو نحَو وقفز عاد ثم
بفرٍح اآلخرين وراء منهم كلٌّ ويركض يقفزون الثالثة الصغار الِغزالن كان ثُم لحظات

الُعشب. عىل ونشاط
جميًعا.» واللعب الركض ابَدءوا أبنائي، يا «اآلن بامبي: أم قالت

بينهم. فيما ويتحدَّثون مًعا يلعبون الصغار الثالثة الغزالن أخذ الوقت، ذلك ومنذ
أغصان من والفراولة الربيَّ التوت وأكلوا اآلخرين، وراء منهم كلٌّ ورَكض تسابقوا لقد

مًعا. ويتحدَّثون شجرٍة ظلِّ يف مًعا يجلسون األحيان بعض يف وكانوا الشجريات،
الخطر؟» يعني ماذا تعرفون «هل بامبي: قال األيام، أحد ويف

أعتقد.» ما عىل للغاية سيئ «يشء جوبو: الصغري الغزال فأجاب
الخطر؟» هو ما «ولكن بامبي: فقال

بَدءوا ما رسعان لكن منه.» تهُرب الذي هو الخطر؛ هو ما أعرف «أنا فالني: فقال
أخرى. مرًة ويلعبون اآلخرين وراء منهم كلٌّ يركض

إىل العودة وقت اآلن حان لقد أوالد؛ يا «هيا وقالت: إينا وشقيقتها بامبي أم وجاءت
املنزل.»

رأس وعىل واعتزاز، ة بهمَّ يسريان كبريان غزاالن عالية تلٍة قمِة عند بعيٍد من وظهر
االتجاهات. كل يف وُمتفرعان طويالن قرنان منهما كلٍّ

هذان؟» «َمن قائلة: فالني والتفتَت
أبَواكم.» هما «هذان إينا: فقالت

للخطر، نفسك تُعرِّض ولم الكفاية فيه بما حريًصا كنَت «إذا البنها: بامبي أم وقالت
قروٌن لديك وسيكون والدك. مثَل ووسيًما كبريًا األيام من يوٍم يف وتُصبح تَكرب فسوف
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من ببرصه يرنو وهو واالعتزاز بالفخر الفور عىل بامبي قلب امتأل أيًضا.» ومتفرعة طويلة
التلة. قمة عىل والده نحو بعيٍد

صديقه كان إذا ما املثال سبيل عىل ليعرف الهواءَ م يتشمَّ كيف تعلَّم بامبي، نموِّ ومع
سوف السماء كانت ما إذا أو كثريًا، منه ما ثعلٌب اقرتب ما إذا أو لزيارته، قادًما األرنب

قريبًا. تُمطر
بامبي اعتقد شديدان. وبرق رعٌد رافقها هوجاءُ عاصفة هبَّت األيام أحد ُظهر وبعد
واألمان. بالدفء شعر ه أمِّ بجانب تمدَّد عندما ولكنه حانت. قد العاَلم نهاية أن األوىل للوهلة
بدافع وقام ُمحبَّبة، غري قوية رائحًة شمَّ الغابة، يف بامبي ل تجوَّ عندما يوٍم وذات
يف يِقف الشجر منزوعة منطقة إىل قَدماه قادته حيث مصدرها؛ ليعرف بها بتعقُّ الفضول
وبني الخلفيَّتنَي، قَدَميه عىل يقف كان قبل. من مثَله بامبي يَر لم غريب مخلوٌق وسطها
لهذا ثالثة يًدا اليشء هذا يكون أن يُمكن هل تُرى يا اللون. وأسود طويل يشء ذراَعيه
هذا رفع الشديَدين. والخوف بالرُّعب بامبي صدر تمأل املخلوق هذا رائحة كانت املخلوق؟

إليه. بامبي والدة ُهِرعت خاطفة، لحظٍة ويف الطويلة. السوداء ذراعه املخلوق
يُمكنك!» ما بأرسِع اركض! بامبي، يا «اركض له: وقالت

بامبي وواصل بيتها. يف االختباء تُريد برسعٍة والشجريات األحراش بامبي أم اجتازت
خرضاء أوراٌق تُغطِّيه الذي بيتهما إىل وصال حتى بجانبها، وثابتة رسيعة بُخًطى ركَضه

كثيفة.
بنعم. بامبي أومأ اإلنسان؟» هذا بُني يا رأيَت «هل بامبي: أم قالت الحق، وقٍت ويف
والخوف. التأثُّر شدة من ه وأمُّ بامبي ارتجف الخطر.» معه يجلب الذي هو «هذا قالت:

استيقظ عندما شديد بخوٍف شعر التايل اليوم ويف النمو، مرحلة يف يزال ال بامبي كان
زال قد الليل ظالم يكن لم حيث يوٍم فجر يف ذلك كان بجانبه. ه أمَّ مرٍة ألول يجد ولم
يشعر وهو عنها يبحث وأخذ أمي.» يا أنِت أين أمي! «أمي! أمه: عىل يُنادي وبدأ بعد، تماًما
أكربُ ظلٌّ رويًدا؛ رويًدا منه يقِرتب كبريٌ ظلٌّ أخذ اللحظة هذه يف الشديَدين. والخوف بالقلق
العجوز الَوْعل هذا كان القمر. ضوء يف املاء ِبركة صفحة عىل ينعكس أُمه ظلِّ من بكثرٍي

بامبي. جانب إىل واقًفا والشجاعة الِحكمة صاحب باك
عليك يتعنيَّ إيلَّ. أنِصت انهض. بني؟ يا تُنادي َمن «عىل الجبني: ُمقطَّب وهو باك قال
اعتمدَت إن يُرام ما عىل تكون سوف بمفردك. بشئونك وتهتمَّ بنفسك تعتنَي أن اآلن منذ

نفسك.» عىل
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حوايل منذ هناك كان حيث سيجو، تُدَعى مايل يف صغرية قريٍة يف القصة هذه وقائُع جَرت
القرية، أطراف عىل صغرٍي كوٍخ يف حفيدتها مع تسكن كوني، تُدعى عجوز امرأٌة سنة ألف
يأتون فكانوا مساعدتَها، طويلة لسنواٍت القرية أهل بعض واعتاد الَكفاف. عىل وتعيشان
يجد يَُعد لم الزمن مرور ومع والهدايا. الطعام يحملون وهم آخر إىل وقٍت من إليها
يعودوا لم إنهم حتى الخاصة، بحياتهم النشغالهم بذلك؛ للقيام لديهم الكايفَ الوقَت هؤالء

الوقت. طوال فيهم تُفكر كانت كوني لكنَّ بتاتًا. فيها يُفكرون
أنه وقرََّرت وترصفاتها. طباعها يف عنيفًة كوني صارت القرويني، من مساعدٍة وبدون
والبؤس الفقر حضيض يف تعيش وأن الشديد، الجوع من تُعاني أن عليها يتعنيَّ كان إذا

أيًضا. مثلها يُعانوا أن القرية أهل كل عىل يتعنيَّ فعندئٍذ العمر، أرذل يف وهي
تجلب قد خارقة سحريًة قدراٍت تملك كوني العجوز أن يعلمون القرية أهل يكن لم
وأخذت الكوخ باب أمام وقَفت الشمس، رشوق عند األيام أحد ويف ما. يوٍم يف املصائب عليهم
ال الجوع! ألَم يعرفون جميًعا «دعيهم السماء: إىل ُمتجهًة قالت الشمس. نحو ِذراَعيها تمدُّ
معنى يعرفون دعيهم الحقول. يف وهو ويموت يذبل الزرع دعي سيجو. قرية فوق أمطار
األرَض بحوافره يرضب كبريٌ ثوٌر كالشبح أمامها ظهر اللحظة هذه يف أيًضا.» الخوف
عىل دًة مجسَّ بذلك وأصبحت الثور هذا بتقمُّصروح الفور عىل العجوز املرأة وقامت بقوة.
العيش يف استمرَّت نفِسه، الوقت يف العمر أرذل يف عجوز امرأٍة شكل وعىل كبري، ثوٍر شكل
يف تجوب متوحش، كبري ثوٍر هيئة يف كوني، العجوز أخذت وهكذا الكوخ. يف حفيدتها مع

وجَدتهم. أينما الصيادين وتقتل تُهاجم للقرية، املجاورة الغابة أطراف
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بضعة من الجفاف شهور وامتدَّت بالجوع. يشعرون القرية أهل بدأ ما ورسعان
اعتادوا الذين الصيادين أن سوءًا األمر زاد ومما الحقول. يف الزرع ذبل شهور؛ إىل أسابيَع
وروى بذلك. القيام عىل ءون يتجرَّ يعودوا لم الطرائد عن بحثًا الغابة أرجاء يف يتفرَّقوا أن
جميع ألن قتله؛ من يتمكَّنوا لم متوحٍش كبرٍي لثوٍر رؤيتهم الناجون الصيادون هؤالء
األرض. عىل وتسقط السميك ِجلِده بسبب ترتدُّ كانت عليه يُطلقونها كانوا التي السهام
الغابة، يف املتوحش الثور هذا ووجوِد املطر انقطاع بسبب الجفاف أيام استمرار ومع
سيجو قرية زعيم إىل فُهِرعوا الشديد. باليأس يشعرون وبَدءوا القرية، أهل أحوال تفاقَمت
القرى زعماء إىل االستغاثة طلبات بإرسال الفور عىل القرية زعيُم فقام العون. يلتمسون

املجاورة. األخرى
األصغر وشقيقه كرياما شقيقان؛ هناك يعيش كان مجاورة قريٍة يف قيصٍّ طرٍف ويف
ما بقْدر أهلها ملساعدة القرية إىل املجيء فقرَّرا االستغاثة، بطلبات سمعا كانكيجان.

يستطيعان.
يد لتقديم تسعيان أنتما احذرا. ، ولَديَّ «يا للسفر: يُودِّعانه وهما والدهما لهما فقال
عنها، املطر النحباس سيجو قرية حقول يف الزرُع يبس لقد طبيعية. غري مشكلٍة يف العون
ثوٌر أيًضا وهناك بها. امُلحيطة القرى باقي فوق نفِسه الوقت يف بغزارة يهطل كان بينما
للقرية، املجاورة الغابَة يجوب آخر، مكاٍن أي يف مثِله بوجود قبُل من نسمع لم ُمتوحش،
ما أو ساحٍر لعنُة سيجو قريَة أصاب لقد . ولَديَّ يا كالمي تذكَّرا الصيادين. بقتل ويقوم
الكاهَن تأتيا أن يشء كل وقبل أوًال عليكما فيجب هناك إىل الذَّهاب تُريدان كنتما وإذا شابه،
تعتزمان فيما مساعدتَكما بالتأكيد ويستطيع خارقة، سحرية قدراٍت يمتلك الذي سامبو

به.» القيام
التي املقدَّسة الصينيَة الفور عىل أخرج الذي سامبو الكاهن لرؤية األَخوان ذهب
«هذه لهما: يقول وهو األَخَوين نحو التفَت ثم املستقبل. وقراءة الغيب ملعرفة يستخدمها
التي العادية السهام بهذه ليس ولكن املتوحش الثور قتُل يُمكن باملخاطر؛ محفوفة رحلة
سوف مواجهته. يف بها تقومان قد ُشجاعة أعماٍل بأي أو الِفخاخ، بنَصِب أو جعبتكما، يف
فسوف املهمة هذه يف نجحتما وإذا اآلَخرين. واحرتام بمراعاة ُقمتُما إذا مهمتكما يف تنجحان
فقريًة الفتاة هذه تكون قد هذا. عملكما لقاء كجائزٍة للزواج فتاًة القرية أهُل لكما يُقدِّم
قدَّمتُه الذي العمل لقاءَ يل؛ زوجًة ألتخذها معكما تُحرضاها أن وتستطيعان املظهر، وعاديَة

لكما.»
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سيجو. قرية نحو الفور عىل وانطلقا سامبو، الكاهَن وكانكيجان كرياما األخوان شكر
الحطب. من كومًة رأسها فوق تحمل عجوز بامرأٍة مرَّا القرية، أطراف من اقرتبا وعندما

الحطب.» هذا عنك وأحمل جدتي، يا أساعدك «دعيني كرياما: لها فقال
الشابَّني هذَين أن السحرية بقدراتها عَرَفت وقد كوني. هي العجوز املرأة هذه كانت

املجاورة. الغابة يف املتوحش الثور قتل بغَرض القرية إىل جاءا قد
بمفردي.» أمري أتدبر أن أستطيع عليكما. «ال فقالت:

نفس عىل نسري ولكننا ذلك، تستطيعني «بالطبع ولني: برفٍق كانكيجان وأجابها
املناسب من ليس ذلك، إىل إضافًة تحملني. ما عنِك نحمل أن يف صعوبًة نجد ولن الطريق،
أتقاسم وسوف ونقله، الحطب جمِع يف شاق بعمٍل ُعمرك يف امرأة تقوم أن اإلطالق عىل

حمله.» علينا يَسُهل كي الصغري أخي مع الحطَب
نحو به ه وتتوجَّ يها كفَّ بني الحطب من صغرية بكومٍة تُمسك وهي العجوز فقالت
يعمل أن منا البعض عىل يتعني معكما؛ للحديث لديَّ وقَت «ال فيه: تعيش الذي الكوخ

دائم.» بشكٍل
كانا ما ووضعا الكوخ، نحو ه تتوجَّ وهي وراءها والسري الحطب بحمل األخوان وقام

الكوخ. باب من بالُقرب يحمالن
القيام تستطيعان أنتما بذلك. القياَم منكما أطلب «لم واضح: بجفاءٍ لهما فقالت

تأكيد.» بكل هذا من أفضل بعمٍل
سريهما يُتابعان وانطلقا به.» القيام نعتزم جدتي يا آخر عمٌل «هناك كرياما: وقال

القرية. وسط إىل املؤدي الطريق طول عىل
بحرارة، بهما ب رحَّ الذي سيجو قرية زعيُم الساحَة وصال عندما استقبالهما يف وكان
املجاورة املمالك زعماء من الكثري يستجب (لم بهما للرتحيب وليمًة رشفهما عىل وأقام
ِقَطع لبعض كان األيام، تلك يف أنه املعلوم ومن إليهم!) أرسلها التي االستغاثة لطلبات
قطٌع األرسة أفراد من فرٍد صلكل يُخصَّ كان حيث خاصة؛ أهميٌة الذبيحة أعضاء من اللحم
من كبرٍي طبٍق عن عبارًة الوليمة كانت املثال. سبيل عىل والفخذ كالصدر منها؛ ُمحددة
الصدر بانتقاء األَخوان وقام املشوي. الدجاج من بكمية ُمغطٍّى املذاق، طيب املفلفل األرز
من وكميٍة الحليب بعض إىل باإلضافة األرز، من كميٍة مع الكبري الوليمة طبق من والفخذ

العجوز. املرأة كوخ نحو ذلك بكل ها وتوجَّ الكوال، جوز
املاء. من دلًوا حاملًة الخارج يف وجداها الكوخ إىل وصال وعندما
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أقامها التي الدجاج وليمة من بعًضا لك أحرضنا لقد «جدتي. كانكيجان: لها فقال
يقوم بينما الطعام هذا بتناول تستمتعي أن أرجو اليوم. مساء داره يف القرية زعيُم لنا

الكوخ.» داخل إىل املاء دلِو بإيصال أخي
وإن حتى. أعرفك وال تَك َجدَّ لسُت أنا االسم؛ بهذا ُمناداتي عن «توقَّف كوني: فقالت
يل أحرضَت كما للجدة، عادة ص يُخصَّ الذي الدجاجة صْدر يل أحرضَت قد أرى كما كنَت

بَجدة.» وال بأخٍت لك أنا فما لألخت، عادة ص يُخصَّ دجاجة َفخذ
ولذلك األعداء. من كان ولو حتى كهدية، امُلقدَّم اللحم تقتيضَقبول كانت التقاليد لكن
الكوخ، داخل إىل املاء دلَو ينقل كرياما كان وبينما إليها. األَخوان به جاء ما كوني قبلت
الُجبن من القليل منه لتصنعي الحليب؛ بعض أيًضا إليِك أحرضنا «لقد كانكيجان: لها قال

أيًضا.» الكوال جوز وبعض الطازج،
ووضعت الحليَب رشبت لكنها كذلك؟» أليس يشء، كل يف تُفكر «أنت رة: ُمتذمِّ فقالت

لحفيدتها. إلعطائها جيبها يف الكوال جوز ثمار
مرة؛ كل يف هدايا معهما يُحرضان وكانا كوني، زيارة عىل ذلك بعد األَخوان واظَب
عىل ا أرصَّ بعدما منهما ر التذمُّ عن ذلك بعد كوني وتوقَفت ذلك. وغري وحليب، وجوز، فواكه،
األحوال. كل يف بها القياُم عليها يتعنيَّ التي األخرى واألعمال الكوخ تنظيف يف مساعدتها
من متأخرة ساعٍة حتى طويًال وتحدثوا الشقيَقني، لزيارة كوني ذهبَت الخامس، اليوم ويف
العجوز. املرأة شخصية غامضيف سحري جانٍب بوجود يشعران األَخوان خاللها بدأ الليل
عىل حمَلهما ا ممَّ القرية طرقات عىل هبطت قد الظلمة كانت مغادرتها، وقُت حان وعندما

القرية. أقىص يف كوخها إىل إيصالها عىل اإلرصار
وملاذا أنتما َمن «أعلم قوي: بصوٍت وقالت إليهما التفتت الكوخ باب إىل وصلت وعندما
ال الذي ولكن الغابة، يف الثور لقتل أتيتما لقد أنا. َمن تعرفان ال ولكنكما هنا، إىل جئتما
أمري ألتدبَّر وحيدًة وتركوني القرية أهل عني تخىلَّ لقد الثور. هذا أنا أنني هو تعرفانه
عىل أو طعام، من أحتاجه ما زراعة عىل قادرًة أُعد لم عجوز امرأة وأنا يومي، قوت َن وأُؤمِّ
أصبحوا اآلن وحفيدتها. ُمتَعبة عجوٍز نسيان لهم بالنسبة السهل من كان السمك! اصطياد

الخوف!» ومعنى الجوع ألَم ويعرفون مثيل يُعانون
به، أُخربكما أن عيلَّ يتعني هام يشء «هناك قالت: ثم الزمن، من لُربهٍة العجوز توقَفت
أي مناقشُة تتمَّ أن يجب األيام هذه يف الغابة. إىل القرية نُغادر أن أوًال علينا يتعني ولكن
أحد.» يملكها ال حيادية األرض تكون حيث القرية حدود خارَج األدغال يف هامة معلومٍة
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ألنكما الثور قتل تستطيعان كيف «سأُخربكما وأضافت: هناك، إىل جميًعا ذهبوا وهكذا
وتركوني القرية أهل جميُع عنِّي تخىلَّ لقد أمثايل. ه يستحقُّ الذي االحرتام بكل معي تعاملتُما
الُعمر. أرذل يف وأنا بمفردي الحياة مصاعَب وأُواجه الُفتات، أجمع كرامة؛ بال حياًة أعيش
أظهرتُما بعدما للموت ة ُمستعدَّ اآلن ولكنني جميًعا. يموتوا أن همي كلُّ أصبح ولذلك
منكما أُريد الثور هذا تقتالن كيف أُخربكما أن وقبل ه. أستحقُّ الذي االحرتام هذا كلَّ تجاهي
أرستكما.» أفراد أحَد كانت لو كما بها ا اهتمَّ بعدي. ِمن بحفيدتي باالهتمام تَِعداني أن

ذلك.» عىل نُوافق «نعم، واحد: بصوٍت األخوان وقال
تتجاَوزا حتى الجنوبي الدَّرب نحو ها توجَّ الشمس رشوق عند غًدا «حسنًا، فأجابت:
سهول يف األيمن الطرف عىل بستاٍن يف األشجار من ا صفٍّ ستجدان حيث القرية حدود
األيمن الطرف عىل بستاٍن يف األشجار من أيًضا آخَر ا صفٍّ ذلك بعد وستجدان السافانا.
الكوخ. إىل حاجتي منه وأحمَل منه ألرشَب يوٍم كلَّ إليه أذهب ماءٍ نبُع وراءه ويُوَجد نفِسه،
يجب إذ حِذَرين وكونا للنبع، شجرٍة أقرب وراء وتَمْوضعا امُلحدَّد، الوقت يف هناك كونا
من وبعٍض الكوال، جوز ثمار مسحوق من مزيٍج يف ِسهامكما رءوس تغمسا أن أوًال عليكما
مرَّاٍت ثالَث نحوي بتوجيهها وقوما العصا، هذه معكما وخذا األرز، وماء الحيوانات، رَوث
قبل تقوما لم إذا أو مرات، ثالث نحوي بتوجيهها تقوما لم وإذا سهامكما. تُطلقوا أن قبل
إلطالق املناسب الوقت وسيكون قتيل، من تتمكَّنا فلن لكما، قلُت كما سهامكما بغمس ذلك
استدارت حتى ذلك قول من العجوز انتهت إن وما النبع.» من املاء أرشب عندما سهامكما

بيتها. إىل عائدًة
يُمكن «هل األكرب: شقيقه كانكيجان سأل الطريق ويف بيتهما. إىل أيًضا األَخوان وعاد

صحيًحا؟» ذلك يكون أن
جانبًا هناك أن نعلم نحن بنا؟ لإليقاع خدعة مجرَد ذلك كان لو «وماذا كرياما: وقال
لنلقى إرسالنا يعني الطريقة بهذه الثور إىل فإرسالنا العجوز؛ هذه شخصية يف غامًضا

بذلك.» ُقمنا لو حمقى سنكون حتفنا.
إذا الثور قتل من نتمكَّن لن إننا لنا قال سامبو الكاهن «لكن كانكيجان: وقال
األحوال كل يف الة فعَّ غريُ السهام هذه إن لنا قالوا والجميع العادية، ِسهامنا استخَدْمنا
بأي أحد إلينا م يتقدَّ لم هنا وجودنا فرتة وطيلة نفِسه الوقت ويف الثور. جلد َسماكة بسبب
لنا قالتها كما نصيحتها نتبع دْعنا ولذلك الثور؛ لقتل امُلثْىل الوسيلة حول نصائَح أو أفكاٍر

بالضبط.»
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وروث الكوال جوز من مزيًجا األَخوان أعدَّ بقليل، الفجر وقبل التايل، اليوم صباح ويف
حتى الجنوبي الدَّرب عىل وسارا نهضا ثم فيه، السهام بغمس وقاما األرز وماء الحيوانات
إىل بعَدها ِليَصال السافانا، سهول من نفِسه األيمن الطرف عىل األول البُستان تجاَوزا
إن وما املاء. نبع من ا جدٍّ القريبة فيه، املوجودة األشجار إحدى ويتسلَّقا الثاني البستان
وهو ِفضية بقروٍن اللون أسوُد كبري ثور أماَمهما ظهر حتى الرشوق يف الشمس بدأت
أنه تماًما يعلم وهو — كانكيجان أخذ حافته. من الرشب يف ويبدأ املاء نبع نحَو يسري
يكشف سوف الثور نحو املتوجهة السهام صوت فإن بالنجاح الُخطة هذه تتكلَّل لم إذا
بكل النصيحة لهما تُقدِّم وهي العجوز ر يتصوَّ — تأكيد بكل الشجرة أعىل يف مكانهما
وهو األرض عىل الثور بعدها ِمن ليسقط قوٍة بكل سهمه بإطالق وقام وإخالص، صدٍق

ُمرعبًا. ُخواًرا يُطِلق
وقاما الثور، موت من ليتأكَّدا طويًال وقتًا األَخوان انتظر هذا؟ يحُدث أن يُمكن هل
ع روَّ الذي الثور قتل من لتمكُِّنهما شديد بفرٍح األخوان شعر الشجرة. عن بالنزول بعدها
أن قبل الثور ذيل قطع إىل كانكيجان وعمد طويلة، لفرتٍة الصيد من ومنعهم القرية أهل

القرية. إىل أخيه مع يعود
ذيل له وقدَّما القرية زعيم كوخ نحو مبارشة ها توجَّ حتى القرية ساحة وصال إن وما
قاما التي املهمة تفاصيل عن ثانه يُحدِّ كانا وبينما املتوحش. الثور موت يُؤكد كإثباٍت الثور
زعيم كوخ فيه غادرا الذي الوقت ويف القرية. فوق بغزارٍة فجأًة املطُر هطل بنجاح، بها

وحقولها. القرية بيوت فوق مدراًرا يهطل يزال ال املطر كان القرية
أقام العادة، عليه كانت وكما سيجو، قرية يف شهريَين بَطَلني الشابَّان األَخوان أصبح
كمكافأٍة يُريدان ا عمَّ األخوان وسأل املؤزَّر. النرص هذا بمناسبة كبريًا حفًال القرية زعيُم
تذكر ق. ُمحقَّ هالٍك من وأهلها القريَة أنقذ مما به؛ قاما الذي البطويل العمل هذا لقاءَ لهما
عجوز امرأة القرية أقىص يف «يُوَجد كرياما: فقال للكاهن؛ وعَدُهما اللحظة هذه يف األَخوان

لنا.» كمكافأٍة الفتاة هذه نريد حفيدتها؛ مع تعيش
إنها قليل؟» منذ يت تُوفِّ التي العجوز املرأة حفيدة تقصدان «هل القرية: زعيم وقال
البالية. األسماَل وتلبس رثٍّ كوخ يف تعيش فهي مثلكما؛ ألبطاٍل مناسبة مكافأًة ليست
حسٍب وذوات وجميلة، طويلة سوداءَ بُشعوٍر الجميالت الفتيات من الكثريُ قريتنا يف يُوَجد

عنها.» عوًضا الفتيات هذه من واحدًة لكما نُقدم أن ويُرشفنا ونَسب.
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هي الفتاة هذه لكما. شكًرا «ال، ثانية: مرًة فقاال كوني للعجوز وعَدهما األخوان تذكر
نريد.» ما

كانت لهما. كمكافأٍة كوني حفيدِة تقديم إىل ُمضطرٍّا نفسه القرية زعيم وجد وهكذا
لها وقدَّما االستحمام، من بتمكينها األَخوان وقام عنها، قال كما لها يُرثى حالة يف الواقع يف
وتزوَّجا كثريًا، به وأُعجبت بها أُعجب الذي سامبو الكاهن إىل بها وعادا الجديدة، الثياب

التايل. اليوم يف بعدها
األوالد من الكثريَ هللا رزقهما أن بعد أبدية سعادٍة يف الشابة وزوجته الكاهن عاش
يف مايل د وحَّ الذي األسطوري املحارب سوندياتا، كيتا اإلمرباطور أحُدهم أصبح واألحفاد،

أفريقيا. غرب يف الجانب مرهوبَة كبرية إمرباطورية منها وجعل عرش، الثالث القرن
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منها عديدة أنواٌع وهناك متفرقة. أماِكن يف منترشة سُحبًا سرتَون فوقكم؛ السماء إىل انظروا
كما رقيًقا، يكون اآلخر وبعُضها ُمنتِفخة، تكون فبعضالسحب والحجم؛ الشكل يف ُمتباينة
أشكاًال يُشبه بعضها أن حتى الحجم، صغري اآلخر وبعضها الحجم، كبريَ بعضها يكون

لَدينا: مألوفة

مشاهدتُه يُمكن تكاثف من تتشكَّل السحب؟ تتشكَّل كيف وتساءلتم سبق هل (١)
غاز. إىل سائٍل من املاء ل يتحوَّ عندما ر التبخُّ ويحُدث املاء. بُخار لجزيئاِت بالعني

وامُلحيطات. واألنهار، البحريات، مثل حولنا؛ ِمن عديدٍة مصادَر من املاء ر ويتبخَّ (٢)
للسحاب؟ الرئييس املياه مصدر نوا تُخمِّ أن يُمكنكم هل

كبريًا جزءًا تُشكِّل املحيطات أن هو ذلك يف والسبب امُلحيطات. هو الرئييس املصدر (٣)
األرض. مساحة مجمل من ٪٧١ إىل يصل العاَلم من

ويرتفع الهواء، يف بُجسيمات ويختلط الغاُز هذا ويرتفع غاًزا، ويصري املاء ر ويتبخَّ (٤)
سحابة. ُمكونًا السماء يف واحد جزءٍ يف ع ويتجمَّ يربد، أن إىل ويرتفع

ارتفاعاٍت عىل يتشكَّل منه فالعديد الطقس؛ حالة عىل امُلتشكِّل السحاب نوع ويعتمد (٥)
أيًضا. الحرارة درجات بحْسب شكله يتغري كما الجوي، الغالف يف مختلفة

وكل والركامي. والطبقي، السمحاقي، للسحاب: رئيسية أنواٍع ثالثُة هناك ويُوَجد (٦)
ارتفاعاٍت عىل السحاب بعض يُوَجد كما مختلف، شكٌل له الثالثة األنواع هذه من نوع
األرض. سطح من قريبًا منخفًضا اآلخر بعضها يكون حني يف الجوي الغالف يف عالية
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الجوي، الغالف طبقات أعىل يف تتشكَّل وهي السمحاقي، نوع من هي السحابة هذه (٧)
رقيقة. سحابة إىل ل تتحوَّ يجعالنها والرياح العايل االرتفاع وهذا

وتتميز منخفضة، ارتفاعاٍت عىل تتشكل التي الطبقي النوع من هي السحابة وهذه (٨)
طبقية. سحابًة الضباب ويُعترب األرض. سطح من وقريبة مسطحة بكونها

غالبًا قاعدته وتكون السحاب. بني سماكة األكثَر يُعترب وهو ركامي، سحاب وهذا (٩)
العلويِّ لُجزئه يكون أن ويُمكن أفقي، بشكٍل نموِّه من أكثر رأيس بشكل ونموُّه مسطَّحة

األعىل. يف طويلة رءوٌس
السحب هذه أيًضا تُعَرف وربما الركامي. باملزن ى يُسمَّ الركامي السحاب أنواع أحد (١٠)

املمطرة. السحب باسم
والثلج، املطر، مثل السحاب من سقوطه أثناء عديدة أشكاًال يتَّخذ أن للماء ويُمكن (١١)
سقوط تصف التي الكلمة إن الثلج). أو املطر مع مختلطة جليد (حبيبات والسليت والَربَد،

املطر. هطول هي السماء من املاء
يعود ال بحيث السحاب؛ يف املاء من ا جدٍّ الكثري ع يتجمَّ عندما املطر هطوُل ويحُدث (١٢)
ما وغالبًا األرض. سطح إىل بالسقوط فيقوم ثناياه، يف املاء هذا بكل االحتفاُظ باستطاعته

تتشكل. التي املطرية الهطوالت نوع الحرارة درجاُت تُحدِّد
السحاب. يف املاء د لتجمُّ يكفي بما باردًة الحرارة درجات تكون عندما الثلج ويتشكَّل (١٣)
وإذا صغرية. بلورية أشكاٍل إىل ل يتحوَّ املاء يجعل الجوي الغالف طبقات يف د التجمُّ إنَّ

ثلًجا. تُصبح فإنها تَذُب ولم سقوطها أثناء الشكل هذا عىل البلورات بِقيَت
مثل الربَد ويبدو أيًضا. باردًة الحرارة درجات تكون عندما الَربَد يتشكل كما (١٤)
تقوم التي القوية الرياح بتأثري بََرٍد شكل عىل السحاب يف املاء ويُصبح ثلجية. صخوٍر
ثانية؛ مرًة الجوي الغالف طبقات أعىل إىل بلورية أشكاٍل عىل دة امُلتجمِّ املاء قطرات بدفع
حتى الحدوث يف التشكُّل هذا ويستمر كبرية. كتًال ِلتُصبح بعٍض مع بعضها ع يتجمَّ حيث
األرض. سطح إىل فتسُقط األعىل، إىل دفعها عىل الرياح قدرة من أثقَل املاء قطرات تُصبح
بالسقوط املاء قطرات وتبدأ ساخنة. الهواء طبقة تكون عندما املطر جْمُد ويتشكَّل (١٥)
مرًة د تتجمَّ وبعدها تذوب، الساخن الهواء طبقة عرب تمرُّ وعندما د. وبالتجمُّ السحاب من

األرض. سطح إىل سقوطها ُمواصلة أثناء ثانية
عن عبارٌة والربق السماء. يف الربق َوِميض رؤية يُمكن العواصف، هبوب وأثناء (١٦)

الرعدية. العواصف خالل يتشكَّل كهربائي تيَّاٍر
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هذا عن ُ وينشأ بعض، مع بعضها ويصطدم السحاب، داخل املاء قطرات وتتحرَّك (١٧)
إيجابية؛ شحنة ذاَت واألرض سلبية، شحنٍة ذا السحاب ويكون الكهرباء، تراكُم التحرك

السماء. يف نراه الذي الكهرباء وميُض ذلك عن ِليَنجم بينهما االستقطاب فيتمُّ
ذلك عن فينجم السحاب، يف حرارة يُولِّد الذي الربق بسبب الرعد صوت وينشأ (١٨)

الرعد. يه نُسمِّ كبري دويٍّ حدوث إىل يُؤدي ما وهذا حوله. الهواء ُد تمدُّ
األرض، ُمناخ عىل املحافظة يف يُساعد فهو األهمية؛ من درجٍة عىل السحاب ويُعتَرب (١٩)
التي الشمس أشعة كمية مقدار يُنظِّم كما وامتصاصها، الشمس أشعة عكس طريق عن

األرض. سطح إىل تصل
والرياح، السحاب، وجوُد ولوال آلخر. مكاٍن من املاء نقل عىل أيًضا السحاب ويُساعد (٢٠)
إىل للماء دوليٍّا ناقًال السحاب يُعتَرب وهكذا لألبد. املحيطات ُعمق يف املاء النحَرص واألمطار،

املياه. بدورة ى يُسمَّ ما وهذا األنهار، َمنابع وإىل الجبال، أعايل
وسوف ماطرة، غيمٍة من جزءًا الدوام عىل كان حوَلكم ماءٍ من تَرونه ما كلَّ إن (٢١)
تشكروا أن يُمكنكم وهكذا األيام. من يوٍم يف قبُل من عليه كان كما ثانية مرًة كذلك يكون

املاء! رشبتم كلما السحاب
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اإلنديز. جبال سفوح عىل وثاقبة حادَّة نظراٍت ذات ساحرٌة عاشت األوقات، من وقٍت يف
كان بالفَرح. مليئة وهي األوىل الثلج هطوالت مع وتستيقظ الصيف، فصل طيلَة تنام
سحرية بقدراٍت تستطيع وكانت الطعام، وتناُوِل للصيد لها األمثل الوقت هو الشتاء فصل
هذا معرفة من أحٌد يتمكن لم اآلخر. تلَو الواحَد األطفال من ضحاياها استدراَج غامضة
كانت والمعة، ُمتوهجة ملوَّنة سحرية كرًة تملك كانت أنها الحقيقة ولكن الغامض، الرس

الكبار. رؤية مجال عن بعيدة ولكن الصغار، األطفال يلعب حيث ترتكها
عندما الشديدة بالدهشة شعَرت ولكنها الكرة، بالركضنحو نتاليا قامت ما ورسعان
قبل قصرية ملسافٍة عنها بعيًدا تتدحرُج منها، قريبًة أصبحت أن بعد السحرية، الكرَة رأَت
تُمسك وكادت ثانية، مرة السحرية الكرة نحَو الركض نتاليا عاوَدت ثانية. مرًة تستقرَّ أن
عىل امُلعلَّق الخفيف الزغب مثل أمامها دائًما وتطري تتدحرج كانت ولكنها املرة، هذه بها

الريح. مهبِّ يف دائًما ويكون الشوك نبات
أن تُوشك كلما وكانت السحرية، الكرة هذه وراء بالركض نتاليا استمرَّت وهكذا
لويس شقيقها كان الحال، هذا عىل هي كانت وبينما أصابعها. بني من تُفِلت بها تُمسك
السحرية. الكرة هذه وراء تجري وهي مكروه يُصيبها أن خشيَة أيًضا وراءها يركض
نبِع أو َكرز شجرة بجانب تستقرُّ كانت الكرة هذه توقَفت كلما أنه الغريب األمر وكان
سبقوها الذين األطفال جميع مثل نتاليا، كانت وهكذا عذبة. صافية مياٌه منه ق تتدفَّ ماءٍ
وراءَ الركض من قليًال تسرتيح كانت عندما تجد، السحرية، بالكرة لإلمساك سعِيهم يف
عىل وُقدرتها عزمها ِمن تُجدِّد لكي لترشبه؛ صافيًا وماءً لتأكله لذيذًا شيئًا السحرية، الكرة

الكرة. وراء الجري متابعة
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حيث الوادي يف مكاٍن إىل الكرة، وراء يَجِريان وهما ولويس، نتاليا وصلت وأخريًا
امُلحطمة، القاسية بالصخور مليئًة أرضالوادي كانت عاِلينَي. تَلَّني بني من بقوٍة نهٌر ق يتدفَّ
وسط البيضاء الثلج ندُف آخر إىل وقٍت من منها يتطاير الثلوج من صغرية طبقٌة تُغطيها
شديد بذُعٍر وشقيقها نتاليا أُصيبت وفجأًة العفونة. رائحة تُشبه وكئيب ثقيل هواءٍ رائحة
الكرة، وراء مختلفة اتجاهاٍت يف جريهما أثناء البيت عن كثريًا ابتعدا قد بأنهما أيقنا بعدما
تتدحرج تزال ال كانت السحرية الكرة لكن العودة، طريَق بالفعل أضاعا قد وبأنهما
الكرة، وراء الجري وشقيُقها نتاليا تابَعت وهكذا سبق، مما أبطأ بوترية كان وإن أمامهما
وشعرا تغيب. أن كادت حتى االنحدار تُواصل والشمس وبرودة، قوًة أكثَر الهواء وأصبح

عندها. ف تتوقَّ الكرة ورأَيا كبرية سوداء صخرٍة إىل وصال عندما حقيقية بسعادة
ألكثر يستمرَّ لم ذلك ولكن جمالها، يف تُحدِّق وأخذَت بالكرة، لإلمساك نتاليا وسارَعت
مثل ناِظَريها عن واختفت يَديها بني من برسعٍة تالشت الكرة ألن معدودة لحظاٍت من
أن لويس شقيقها حاول شديد. حزٍن يف تبكي لذلك، نتيجًة نتاليا، وأخذت الصابون، فقاعة
الصخرة، ُقرب إىل أخذها ا، جدٍّ باردتنَي أصبحتا يَديها أن وجد وعندما األمر، عليها ن يُهوِّ
عودتهما طريق يجدا أن حتًما عليهما سيتعنيَّ شقيقته، تسرتيَح أن بعد إنه نفسه يف وقال
وهي شقيقته حراسة من ويتمكَّن يقًظا يبقى لكي النُّعاس يُغالب أن وحاول البيت. إىل
يبدو فيما جعله ذلك ولكن مفتوحة. يُبقيَها لكي بيَديه جفونه يُمسك كان إنه حتى نائمة
أمامه تتمايل الصنوبر أشجار كانت وبينما بقليل، ذلك وبعد أكثر. بشكٍل بالنعاس يشعر
عميق نوٍم يف لويس غطَّ شقيقته، وحول حوله تتهامس وأوراُقها الريح، بفعل بهدوءٍ

شقيقته. بجانب
مجرى عن بعيدة الكبرية السوداء الصخرة بجانب ُمريح مكاٍن يف ترُقد نتاليا كانت
لها، تُغني وهي شعرها ط تُمشِّ ها أُمَّ وأن البيت إىل عادت قد بأنها تحلم وأخذت الريح،
من وبيشءٍ مباالٍة بال بذلك تقوم أصبحت ها أمَّ بأن شعَرت ولكنها يوم. كل يف تفعل كما
النوم من وتستيقظ األلم من تُرصخ جعلها مما شعرها؛ تشدُّ أخذت أنها لدرجٍة العنف،

ذلك. من تتمكَّْن لم ولكنها مرقدها، من تنهض أن نتاليا حاولت الفور. عىل
الساحرة قامت نائمة، كانت بينما حدث: ما أدرَكت عندما قدَميها بني قلبُها وسقط
لكي رشيرًة تعويذًة عليها وألقت بخشونة، وَشدِّه شعرها بتمشيط اإلنديز جبال يف العجوز
عىل قادرة وغري بالصخرة عالقًة جعلها مما الكبرية؛ للصخرة ُمالصق بشكٍل شعرها ينمَو
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يَديها تمدَّ أن هو لذلك نتيجة به القيام تستطيع ما كلُّ وكان كامل. بشكل رأسها تحريك
بأًىس بمناداته قامت عنها ببعيٍد ليس مكاٍن يف يِقف لويس شقيقها رأت وعندما األمام. إىل
رشيرة، بتعويذٍة نتاليا حركَة العجوز الساحرُة عَقَلت لقد النهوض. يف ملساعدتها شديد
مهما تسلَُّقه، شقيُقها يستطيع ال خفي دائري بجداٍر عليها ترقد التي الصخرة وأحاطت

ملساعدتها. إليها للوصول حاول،
أشعر إيلَّ؛ تعال «أخي، تبكي: وهي الخفي الجدار عرب شقيقها عىل نتاليا ونادت

شديد.» بخوٍف
ال أمامي ما يشء هناك أستطيع؛ ال ولكني ذلك، أُحاول أنا أختي، «يا شقيقها: وقال
إليك.» الوصول أستطيع ال ولكني أراك إني إليك. الوصول من يمنعني تجاُوَزه أستطيع

إيلَّ؟» للوصول التسلُّق لويس عزيزي يا تستطيع «أال شقيقها: نتاليا وسأَلت
يزداُد رؤيته أستطيع ال الذي الجدار ولكن أستطيع، ما أعىل تسلقُت لقد نتاليا؛ يا «ال

تخايف.» فال بُقربك هنا سأظلُّ ولكني باستمرار، ارتفاًعا
تُغني. وهي شجرٍة غصن عىل كبرية بيضاء بومٌة منهما بالُقرب تقف وكانت
العجوز؟» البومة هذه تقول ماذا أخي يا تسمع «أال ذلك: بعد نتاليا قالت

أختي.» يا «نعم
لك؟» بالنسبة شيئًا هذا يعني «أال وسأَلته:

يشء.» «ال قائًال: فأجابها
الحمراء».» الشعلة ونار الضوء من «احمينا الكلمات: هذه ثانيًة «اسمع نتاليا: فقالت

هذا؟» كلُّ يعني ماذا ولكن نتاليا، يا ذلك سمعُت «لقد
بالضبط هو وهذا النار، تخىش الرهيب الوادي هذا يف األرواح أن أخي يا يعني «هذا
منها بقبٍس فتأتَي النار تجد حتى وانطِلق اآلن دْعني معك. تُحرضه أن عليك يتعنيَّ ما
ما بقدر فضلك من أرسع ولذلك وحدي؛ سأبقى لكوني الشديد بالخوف سأشعر برسعة.

تستطيع!»
شقيقته ليرتك نفسه يُهيِّئ لم ألنه ذلك؛ سماعه لدى الشديد بالحزن لويس شعر
ذلك: عىل تحثُّه وهي وقالت الذَّهاب يف عليه ت ألحَّ ولكنها بُمفردها، املصيبة هذه تُواجه

برسعة!» النار أحرض أرسع، أخي يا «أرسع
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فوق رسيًعا ومرَّ كبريين، بَجناَحني يُحلق السماء يف كبريٌ صقٌر ظهر بقليٍل ذلك وبعد
املوت.» برودة تهزم «النار يقول: وهو نتاليا ترقد حيث الصخرة

يجب نفَسه. اليشء يقول العجوز الصقر أخي؟ يا ذلك سمعَت «هل نتاليا: وقالت
وقبل الظالم، حلول قبل منها بشعلٍة وتعود النار تجد حتى الذَّهاب يف تُرسع أن عليك

األوان.» فوات
بعينَيه يتتبَّع وهو الوادي أسفل نحَو ه وتوجَّ شقيقته بوداع الفور عىل لويس قام
هذا أن أعماقه يف يُدرك لويس كان الرحب. الفضاء يف وذَهابًا َجيئًة يُحلق الصقر امُلتَعبتنَي
العجوز الصقر يتتبَّع لويس وظل ما. مكاٍن إىل للذَّهاب يُرشده أن يُريد العجوز الصقر
إىل وصل حتى ته ضفَّ عىل السري بمواصلة فقام تشيكو؛ ريو نهر منبع إىل وصل حتى

كبرية. بحرية يف نهَرين ُملتقى
التِّالل ثنايا بني والحجر الطني من َمبنيٍّا ُمتهالًكا، بيتًا النهَرين ُملتقى عند ووجد

البيت. يف أحًدا يجد لم الدافئة.
ُمشكًال والبحرية البيت فوق دائري بشكٍل عاليًا يحوم العجوز الصقُر أخذ إن ما ولكن
ُمبتغاه. إىل وصل أنه الفور لويسعىل أدرك حتى العني، تُخِطئها ال السماء يف صغرية نقطًة
الرماد من والكثري بعد، تخمد لم نريان جذوة الجداري امَلوقد يف ووجد البيت باب وفتح
جميُع عادًة يفعل كما فعزم، البيت؛ هذا يف يسكن َمن هنا يُوَجد أنه الفور عىل فعَرف الحار،
من العذب املاء بجلب فقام مفيدة، بأشياء القيام عىل الحاالت، هذه مثل يف املنطقة سكان
ِقطٍع بوضع النار بإذكاء قام كما امَلوقد، أمام ُمرتَّب بشكٍل ووضعه الحطب وبجمع النبع،

البيت. يف الدفء وانترش النار جت تأجَّ حتى فوقها الحطب من جديدة
وجلس عليه داخًال البيت صاحب الرجل ورأى إال به يقوم مما ينتهي لويس يَكد لم
الوقت. طيلة برأسه ويهزُّ الخشب من كريسٍّ عىل يجلس كان بالدفء. لينعَم امَلوقد بجانب
تناول من انتهيا أن وبعد والحليب. بالسكر امُلحىلَّ والشاَي الساخن الخبَز للويس وقدَّم
الساحرة «إن قاله: ما وهذا الحديث. يف العجوز الرجل بدأ ظمئهما وإطفاء طعامهما
لهزيمتها. وحيدة طريقة وهناك شفقة، أو رحمة وبال رشيرة اإلنديز جبال يف العجوز

الرشيرة؟» الساحرة هذه من للتخلُّص امُلثىل الطريقة هي ما الشاب، أيها يل قل واآلن
أمام الصقر قاله ما بتَكرار وقام الكبري، الصقر قاله ما الفور عىل لويس وتذكَّر

املوت.» برودة تهزم «النار البيت: صاحب
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وشقيقتك بُني، يا صحيح «هذا موافًقا: برأسه يهزُّ وهو الفور عىل العجوز الرجل فقال
البعيدة األشياء يرى أن يستطيع الذي العجوز الصقر صديقنا جاءنا واآلن هناك. تزال ال

العجوز: الصقر يقول منا.» أفضَل ويعرف
األشياء وكل املوت برودة تهزم والنار صعبًا، تنفسها يُصبح الشديد الربد مع «اآلن

حتًما.»
شقيقته، إىل به ليعود النار؛ من قبًَسا لويس بإعطاء العجوز الرجل قام وهكذا

إنقاذها. من ويتمكن
يحمل وهو شقيقته مكان نحو ُمتوجًها يستطيع ما وبأرسِع الفور عىل لويس وانطلق
فرتة وبعد للوقت. كسبًا ُمستقيم خطٍّ يف والرتَع امُلستنقعات بقطع وقام النار، شعلة بيِده
واملاء امُلستنَقع بخوض وقام ضحلة. مياُهه صغري ُمستنقع إىل لويس وصل الوقت من
املاء جعل مما يكفي؛ بما ليس ولكن عاليًا النار بشعلة يُمسك كان جانبَيه. عىل يتطاير
يشعر وهو العجوز الرجل إىل أدراَجه لويس عاد وهكذا ويُطفئها. إليها يصل امُلتطاير

قَدَميه. أمام الخامدة النار شعلة بوضع وقام شديد بحزٍن
اآلن د تتجمَّ أنها بدَّ ال شقيقتي ألن أخرى؛ ناٍر شعلة أعطني فضلك «من لويس: قال

بالفعل!» وصَلت العجوز لعلَّ يدري؛ ومن الصخرة، بجانب وحَدها الربد شدة من
عىل الفور عىل انطلق الذي الشجاع للويس أخرى ناٍر شعلَة العجوز الرجل أعطى
عرب طاقته بكل يجري وأخذ شقيقته، فيه ترك الذي املكان نحَو العودة طريق طول
يتوقَّف كان الثلوج تُغطيها التي التالل وعرب بامُلستنقعات، املليئة واألرايضالوعرة السهول
النار شعلة سقطت الشديد ولألسف ولكن أنفاسه، خاللها يلتقط قصرية ألوقاٍت خاللها
بني من التقطها وعندما عليها. قبضته يُحِكم أن يُحاول كان عندما الثلوج بني يده من
يف شديد بألٍم لويس شعر األسود. الفحم من قطعٍة إىل الفور عىل تحوََّلت قد كانت الثلوج
أمامه ويضع العجوز الرجل بيت إىل أخرى مرة أدراجه يعود أن إال أمامه يكن ولم داخله،
الثالثة. للمرة جديدة نار شعلة عنها عوًضا يُعطيه أن منه ويطلُب الخامدة، النار شعلة

علينا يجب جديد. من أتى قد العجوز الصقر صديقنا هو ها «حسنًا. العجوز: وقال
لنا.» سيقوله ما نسمع أن

يقول: وهو ُمنخفض ارتفاٍع عىل الرُجَلني فوق يُحلِّق العجوز الصقر أخذ
شدة من الليل خالل محالة ال تموت سوف صعوبة، أكثر اآلن الفتاة س تنفُّ «أصبح

الصقيع.»
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األنظار. عن غاب حتى السماء أعايل يف كالسهم بعدها العجوز الصقر وانطلق
حول قوته بكل يجري وأخذ النار، شعلة بطَرف بقوٍة لويس أمسك الثالثة وللمرة
اليُمنى بيده النار شعلة بطرف يُمسك كان الجبل. نحو مبارشة بعَدها ه ليتوجَّ البحرية
يده قبضة يُرِخ لم ذلك ومع يده، أصابع يف بألٍم يشعر أخذ إنه حتى قوته، وبكل بإحكاٍم
البوادي. غزالن مثل الريح يُسابق طاقته بكل الجري يُواصل وأخذ لثانية، حتى وال أبًدا
أمام الكبريين َجناَحيه نرش إىل سارع الذي الفالمنكو طائر وجود األثناء هذه يف وصادف
من مكَّنه ا ممَّ الطائر ظهر عىل اليُرسى يده لويسبوضع وقام سفينة. كرشاع ليعمال لويس
رويًدا يرتفع أخذ الذي الطائر بظهر بإحكاٍم يُمسك وهو الفالمنكو رسعة بنفس الجري
تُصيب خاللها الشعلة نار كانت الرحب. الفضاء يف كالسهم بعدها لينطلق السماء يف رويًدا
الطريان يف الطائر استمرَّ ذلك ومع أحمر. لونهما أصبح حتى وصدره عنقه يف الطائر

يستطيع. ما بأرسع
عىل يحمل وهو وبأقىصرسعته مبارش بشكٍل التحليق الفالمنكو طائر واصل وهكذا
الصخرة من كثريًا واقرتبا الوادَي تجاوزا حتى النار بشعلة بإحكاٍم ُممسًكا لويس ظهره
فوق النار شعلة بإلقاء الفور عىل لويس وقام َحراك. بدون نتاليا بجانبها ترقد كانت التي
فوق ترتاَقُص الفور عىل النريان أْلِسنة وأخذَت الصخرة. بجوار اليابسة الطحالب من كومٍة
تالشت وهكذا ُمرتفعة. أصواتًا تُصِدر وهي امُلتناثرة القطع مئات إىل وتُمزقها الصخرة
رجعة. غري إىل الرشيرة تعويذاتها تأثريُ زال أن بعد اإلنديز جبال يف العجوز الساحرة قوة
الفالمنكو طائر وصدر ُعنق بلمس برفٍق وقامت ِعقالها. من الفور عىل نتاليا وتحرََّرت
النار، َشعلة من بهما لحق الذي األذى معظُم عنهما ليزول والباردتنَي الناِعمتنَي بيَديها

اليوم. هذا وحتى الوقت ذلك منذ االحمرار من يشءٌ صدره عىل بقي ولكن
األخرض الوادي يف ا جدٍّ طويلة لسنواٍت عاشا فقد لويس وشقيقها نتاليا إىل وبالنسبة
بصغارها وتعتني الوقت تلعبطوال كانت التي الطيور من الكثريُ حولهما يتجمع كان حيث
كانت عابرة ذكرياٍت مجرَد العجوز الساحرة بكرة امُلرتبطة األحداُث وبِقيَت بجوارهما،

يوم. بعد يوًما ذاكرتهما يف تتالىش
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يَجري كان القديمة، فارس بالد يف لكن يناير، شهر بداية يف الجديدة السنة بَمْقدم نحتفل
املناسبة بهذه االحتفاُل ن يتضمَّ وكان الربيع. فصِل بداية يف الجديد العام بقدوم االحتفال
البالط إىل والُغرباء والحرفيِّني الفنانني ودعوة وَعرضها، البالد طول يف كبرية وليمٍة إقامَة
من أيٌّ القى ما وإذا امللك. أمام ومهاراتهم مواهبهم وإظهار عروضهم أجمل لتقديِم امللكي

ذلك. لقاء لصاحبها مكافأة يُقدِّم واستحسانَه امللك رضا العروض هذه
تفوح ُمسافر جاء امللك، أمام امُلقدَّمة العروض اختتام وقبل املناسبات هذه إحدى ويف
ُمزخرًفا الخشب، من مصنوًعا جميًال ِحصانًا امللك يَدي بني وقدَّم الطرقات رائحُة منه

وملونة. جميلة بزخارَف
الحصان هذا بجمال حصانًا تُشاهدوا لم جاللتكم أن سيدي يا «أعتقد للملك: وقال

قبل.» من
حصانًا يصنع أن يمكن أدواته من متمكِّن فنان «أي الجبني: ُمقطَّب وهو امللك فقال

هذا.» مثل
كما وامللوَّنة الجميلة بالزخارف سيدي يا هنا يتعلق ال «األمر الغريب: املسافر وقال
أستطيع فأنا وفريًدا؛ استثنائيٍّا شيئًا الحصان هذا تجعل التي هي استخداماته ولكن ترى،
أن أستطيع أنني كما الربق، رسعة ويف املعمورة أقايص إىل السماء يف به وأُحلِّق أمتطيَه أن

أيًضا.» امتطائه عىل اآلخرين أُدرِّب
كيلومرتًا ١٥ من أكثر يبُعد جبٍل نحو بيده يُشري وهو فقال بذلك؛ ا ُمهتمٍّ امللك بدا
كثريًا. ِثمارها أُحب خاص صنٍف من نخلة يُوَجد الجبل هذا قمة أعىل يف «هناك املكان: عن
ثمارها.» من شيئًا هناك من يل وأحِرض تدَّعي كما رسيًعا ِحصانك كان إذا هناك إىل اذهب
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يرتفع أخذ حتى األعىل، إىل ِعنانه يشدُّ وأخذ الفور عىل حصانه َصهوَة الغريب امتطى
وهو دقيقة ١٥ بعد الغريُب املسافر ليعود الجبل؛ قمة نحو الربق برسعة وينطلق الهواء يف

امللك. أمام ويَضعه الناضج بالثمر مليئًا النخلة من غصنًا بيده يُمسك
فقال الحصان. منه يشرتَي أن الغريب عىل فوًرا وعرض امللك، إعجاَب ذلك أثار
عنه أتخىلَّ أال عيلَّ اشرتط قد الفرس هذا يل صنع الذي الفنان إن امللك، جاللة «يا الغريب:

ذلك.» عىل أمامه أقسمُت وقد املال من مبلٍغ أي مقابل ألحٍد
سيكون بأنه الغريب فأجاب الحالة؟» هذه يف ُمقاِبله إذن تطلُب «وماذا امللك: فقال

األمرية. ابنته من زواجه عىل باملوافقة امللك تكرَّم إذا بالحصان يتربَّع ألن سعيًدا
األمري وشعر الضحك. يف انفجروا فيه، امُلباَلغ الطلَب هذا امللك حاشيُة سمعت وعندما
جديٍّا يُفكر أنه لو كما بدا امللك أن غضبه شدَّة من وزاد الشديد، بالغضب داريوس الشاب

املسافر. به تقدَّم الذي بالعرض
ولو ترتدَّد أن املعقول من وهل أبي. يا «عفًوا وقال: امللك من داريوس األمري تقدَّم
حتى تُغامر أن يُمكن وهل الطلب؟ هذا برفضمثِل الوقح الشخص هذا تُجيب أن يف لحظًة

ُمتجول؟» ببائٍع باالرتباط امللكية األرسة قيمَة ننتقص بأن التفكري بمجرد
الغريب الرجل طلب رفض إذا يخىش كان آخر؛ يشءٍ يف يُفكر الواقع يف امللك كان
وطلب عليه. بالحصول الفور عىل يقوم فقد السحري، الحصان هذا بقصة آخُر ملٌك وسمع

ذلك. بعد رأيه ويُعِلمه بدقة الحصان ص يتفحَّ أن األمري ابنه من امللك
طريقة له ليُوضح األمري من أيًضا باالقرتاب الغريب وسارع الحصان، من األمري اقرتب
من َمنَعته الشديد الغضب من حالة يف كان املغرور الشاب األمري لكن الحصان، استخدام
الغريَب رأى كما األعىل إىل يشده وهو بِعنانه وأمسك الحصان ظهر عىل فقفز االستماع؛
يرتفع الحصاُن أخذ البرص ملح ويف الجبل. قمة نحو بالحصان انطلق عندما قبل من يفعل

بعيًدا. وينطلق السماء يف عاليًا
أن قبل الهواء يف بالحصان ينطلق الشاب األمري لرؤية الشديد بالقلق الغريب شعر
امللك قدَمي عند نفسه وألقى فقام وآمنة، سليمة بطريقٍة الحصان قيادة كيفية إىل يُرشده
ذلك ألن الحصان؛ ظهر عىل وهو لألمري حادٌث وقع ما إذا عليه باللوم يُلقي أال منه راجيًا
خطورة امللك أدرك ما ورسعان للخطر. عرَّضه ا ممَّ ُمباالته وعدم عه ترسُّ نتيجَة سيكون
وحصانه الغريب بَلْعن فقام ُمحتملة؛ مخاطَر من الشاب األمري بابنه يحيق وما املوقف

السجن. إىل وَسوقه عليه بالقبض حرَّاسه وأمر امُلميت
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فسوف قصرية، فرتة خالل بسالٍم العودة من األمري ولدي يتمكَّن لم «إن له: وقال
لذلك.» ثمنًا التافهة حياتَك األقل، عىل تدفع،

ولم األبصار. تخطف برسعٍة داريوس باألمري السماء أعايل يف ينطلق الحصان كان
ِعنان يُرِخَي أن حاول الذي لألمري بالكاد ظاهرة األرُض أصبحت حتى طويل وقٌت يَمِض
فأخذ فأكثر؛ أكثَر السماء أعايل يف يرتفع الحصان يجعل كان ذلك ولكن لألسفل، الحصان
ِعنان يلوَي أن وحاول وغروره. عه وترسُّ غضبه عىل نفسه ويلوم الشديد بالقلق يشعر
الفرس ِعنان يف بإمعاٍن بالنظر قام وعندما جدوى. دون لكن االتجاهات كل يف الحصان
أمسك إن وما الحصان. أذن خلف صغرٍي آخر عناٍن وجوَد أخريًا الحظ عنقه، حول املربوط

الهبوط. يف ويبدأ رسعته من يُخفف الحصان أخذ حتى نحَوه يشدُّه وأخذ به
سطٍح وجود والحظ ُسُدوَله، أرخى قد الليل أن أدرك األرض، من يقرتب كان وبينما
الشديد، والجوع بالتعب يشعر كان بسالم. فوقه بالحصان بالنزول فقام املنازل ألحد عاٍل
االهتداء من أخريًا وتمكن كبري. مبنًى سطح فوق نزل قد أنه ليجد حوله فيما بالبحث فقام
يُيضء وقنديًال بابًا وجد حيث بالنزول فقام املبنى؛ داخل إىل املؤدِّي َرج الدَّ إىل والوصول
سيوفهم وكانت نومهم، يف يبتسمون الحرَّاس من عدٌد هناك كان باهت. بشعاٍع حوله ما
األعىل هو املبنى سطح كون حقيقة جانب إىل أقنعه، الذي األمر منهم؛ كلٍّ بجانب موضوعة
الحرَّاس أحد استيقظ ما إذا أنه تماًما يُدرك وكان قرص. يف يكون أن بدَّ ال بأنه حوله، ن عمَّ
إحدى يف والنوَم السطح إىل العودة فقرَّر خطر؛ يف شك بال حياته تكون فسوف ما لسبٍب
بحصانه الفجر حلول عند جديٍد من ينطلق وبعدها الشمس، رشوق حتى املظلمة زواياه

الحراس. من أحٌد يستيقظ أن قبل السحري
السطح، عىل ما يشءٍ وقوع سِمَعتصوَت عندما قبُل من استيقَظت قد كانت أمريًة لكن
أمامها يُحرضوا وبأن السطح فوق نزل قد ماذا ومعرفَة األمر استطالَع الُحرَّاس من فطلبَت
إىل خشنة بطريقٍة األمري بَسوق الحراس فقام القرص. ُحرمة عىل تعدَّى قد الذي الحال يف

األمرية.
عىل األمرية أيتها «سامحيني يقول: وهو الفور عىل ركبتَيه عىل أمامها األمريُ جثا
اإلطالق، عىل عة ُمتوقَّ وغري محسوبة غري بمغامرة قام ملٍك ابُن أنا الطريقة. بهذه إيقاظك

تفاصيلها.» لك أروَي بأن يل سمحِت لو ا جدٍّ سعيًدا وسأكون
أيًضا استيقظوا قد حاشيته من الكثريُ وكان البنغال، ملك ابنة نادية هي األمرية كانت
الصباح، يف ذلك لسماع سعيدًة ستكون بأنها األمرية فقالت الوقت، ذلك يف األمرية مثل
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لألمري تأمينها حولها ن ممَّ طلبت غرفٍة إىل الحارض الوقت يف الذَّهاب منه طلبت ولكنها
واملرشوبات. الطعام من يكفي ما بها يتوفر الليل، بقية فيها يقَيض لكي

جيد بشكٍل تعرَّفا الالحقة التالية األيام ويف األمرية. عند ضيًفا التايلَ اليوم أمىضاألمري
اآلخر. غرام يف كالهما وقع حتى طويل وقٌت يمِض ولم البعض، بعضهما إىل

ا عمَّ ُمختلًفا اآلن يبدو يشءٍ كل أمريتي، «يا لألمرية: األمري قال األيام، أحد ظهرية ويف
إىل لالنضمام طريقه يشقَّ أن احتيايل بشكٍل يُحاول كان الذي الوغد بهذا أُفكر كنت سبق.
أو السجن يف اآلن يكون قد ولكنه قيمة، ذات غري بقملٍة أشبَُه أنه املؤكد من املالكة. العائلة
يل ليرشح الكافية الفرصَة أُعطيه أن قبل الحصان فوق قفزُت عندما بسببي ُقِتل قد حتى

استخدامه.» كيفية
هناك؟» إىل العودة يف اآلن تُفكر «وهل األمرية: وقالت

العودة عىل باملوافقة سعيدًة البنغال أمرية كانت معي؟» تعودين «وهل األمرية: فسأل
والده. مملكة إىل معه

بالقلق أحٌد يشُعر لكيال طاولتها عىل صغرية ورقًة ترَكت التايل اليوم صباح ويف
الِحصان يُوَجد يزال ال حيث السطح، إىل الشمس رشوق عند األمري بصحبة وصعدت عليها،
ِعنانه بإمساك وقام الحصان ظهر إىل الصعود يف األمرية داريوس األمريُ ساعد السحري.
عن غابا ما ورسعان السماء، أعايل يف باالرتفاع ذلك أثر عىل الحصان أخذ األعىل. إىل ه وشدِّ
إىل األمري وصل الساعة نصف حوايل ُميضِّ وبعد القرص. يف أحٌد يستيقظ أن قبل األنظار

فارس. بالد عاصمة
هناك مسجونًا الغريب كان السجن. سطح فوق برفٍق السحري بالحصان األمري نزل
صباح يف اإلعدام عقوبة تنفيذ موعد تحدَّد أن بعد انفرادية، غرفٍة يف ع يتوقَّ كان كما بالفعل
واصطحب الفور. عىل الشأن هذا يف أبيه إىل يتحدَّث أن عىل ا ُمرصٍّ األمري كان التايل. اليوم

القرص. عن كثريًا يبُعد ال الغابة يف صغري كوٍخ إىل السحري الحصان ظهر عىل األمريَة
عىل وأُحثَّه سالمتي، من ليتأكَّد والدي أرى أن بعد أعود ريثما هنا «امُكثي لها: وقال
ولكن الذهبي. الِحصان لنا أحرض الذي الغريب ذاك ضدَّ القتل عقوبة تنفيذ عن الرتاُجع
استقباٍل حفل سيُقيم أنه متأكد وأنا عنك، يشءٍ بكلِّ والدي أُْخِطَر أن هو ذلك كل من األهم

القرص.» إىل بقدومك للرتحيب بك؛ يليق مناسبًا
بذلك، املتعلقة األخرى التفاصيل وكل السحري الحصان استخدام طريقة لها َرشح

غيابه. أثناء مخاطَر أي واجَهت ما إذا بنفِسها للنجاة استخدامه إىل اضُطرَّت حاِل يف
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وضيع لصٌّ تمكَّن أن بعد مًعا ثان يتحدَّ وهما حتى بها تُحيق األخطار كانت الواقع يف
ا؛ حقٍّ جيد حظٍّ من له «يا شديد: بفرٍح يُفكر وأخذ حديثهما. كامل إىل السمع اسرتاق من
زوجة، عن يبحث الذي كشمري سلطان إىل آُخذها سوف سحري. وِحصان بمفردها أمرية

ُمجِزية.» مكافأٍة عىل ذلك مقابل منه وأحصل
فوق أمامه األمريَة ووضع األشجار، بني واختفى األمري غادر حتى اللصُّ انتظر
بسعادة يشُعر كان بإحكام. بها يُمسك وهو السماء أعايل يف به وانطلق السحري الحصان
بالدهشة يشعر الشابُّ األمري وأخذ يُريد. ما تحقيق من بها تمكن التي للسهولة بالغٍة
من تُحلِّق وهي َمحبوبته استغاثِة صوَت لسماعه للقرص العودة طريق يف وهو الكبرية
اللص خربة عدم بسبب باضطراٍب فوَقه يحوم كان الذي السحري الحصان ظهر عىل فوقه
الذي اللص يشتُم فأخذ ذلك. حياَل يشءٍ أي فعل عىل قادًرا يكن لم ولكنه استخدامه. يف

اللعنات. آالف تُالحقه املدينة عن فشيئًا شيئًا وابتعد بالحصان، تحليقه واصل
تنفيذ بوقف الفور عىل وأمر جديد، من األمري ولده لرؤية الشديد بالفرح امللك شعر
مغادرة رضورة سبب وأدرك السحري، الحصان صاحِب الغريب املسافر ضدَّ القتل ُحكم
من يتمكَّن حتى يعود أال أقسم امُلتسوِّلني، مالبس ارتدى أن بعد الفور وعىل جديد، من ابنه

القرص. إىل ويُعيدها األمرية عىل العثور
بخطفها لها تعرََّضت التي املحنة وأضَفت البنغال، بأمرية كثريًا كشمري سلطان أُعِجب
وىفَّ املريض. خيالُه له ر صوَّ هكذا أو الطبيعي، جمالها عىل الكثريَ وضيع لصٍّ يد عىل
إىل األمرية باصطحاب وقام الوضيع، اللص لهذا املوعودة املكافأة وقدَّم بوعِده السلطان
القرص. داخل إىل السحري الحصان معهم يُحرضوا أن حاشيته من طلب أن بعد قرصه

يكفي وبما الخلق، ُحسن من درجٍة عىل كشمري سلطان يكون بأن تأُمل األمرية كانت
يف كبرية. درجٍة إىل خاب أمَلها ولكن األمري، محبوبها إىل يُعيدها لكي السليم؛ الحسِّ من
كان التي النحاسية واألبواق الطبول أصوات عىل استيقظت التايل اليوم صبيحة ويف الواقع
ذلك إن لها قالوا ذلك، سبب عن استفرست وعندما املدينة. ويف القرص عرب صداها يرتدَّد
نفِسه. اليوم من ر ُمتأخِّ وقٍت يف سيجري الذي السلطان من بزواجها االحتفال بمناسبة

واحًدا شيئًا هناك بأن وشعرت ذلك، سماعها لدى الشديد باليأس األمرية شعَرت
ف تترصَّ وأخذت البالية، الثياب لبَست أن بعد بالجنون تظاهرت فعلُه. مقدورها يف يزال ال
من للزواج مناسبٍة غريَ تُصبح ثَم ومن اتزانها؛ عَدم حولها َمن يظنَّ حتى مباالة؛ بال
أخذَت زارها وعندما الغريبة. األمرية فات بترصُّ السلطان إعالُم الفور عىل وجرى السلطان.
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تفعل وكانت أخرى. مرًة بقوٍة عليه وتهجم مرًة أمامه من وتهرب بالجنون أمامه تتظاهر
وعَرض ذلك، حياَل الشديد بالقلق السلطان شعر غرفتها. يف يزورها كان مرٍة كل يف ذلك
لم األطباء، من العديُد القرص إىل حرض ُمعالجتها. يستطيع طبيٍب ألي كبرية مكافأة تقديم
عليها، للكشف منها اقرتابه لدى منهم كالٍّ بقوٍة تُهاجم كانت ألنها ُمعالجتها؛ من يتمكنوا

شفائها. يف األمل األطباء هؤالء جميع فقَد حتى يدها بقبضة وترضبهم
ُجبَّة يرتدي وهو املقاطعات من العديد يف الفرتة هذه طيلة يتجوَّل داريوس األمري كان
حبيبته. عىل يعثُر لكي يسلكه طريق أي ُمتيقن وغريَ الشديد بالحزن يشعر كان املتسولني.
الحصان صاحب رأى وفجأة عالية. صخرة بجانب يسرتيح جلس األمل فقد أن وبعد
عليه كان ما عكس عىل بائسة، حالة ويف البالية األسمال يلبس وهو أمامه يمرُّ السحري

رساحه. بإطالق سعيًدا كان لكنه قبل، من
الحصان اآلن أجد أين أسألك أن يل «هل الحصان: صاحب الشابُّ األمري وبادر
اآلن؟» يل ثبت كما الحصان هذا فات بترصُّ التنبُّؤ يُمكن ال أنه اآلن لك ثبت وهل السحري؟
وروى يُواجهها، التي املتاعَب منهما كلٌّ يقصُّ البعض بعضهما بجانب االثنان جلس
سلطان من زفافها يوم يف بالجنون أُصيبت البنغال من أمريٍة قصَة حديثه البائسيف الرجل
األمرية هذه تكون أن فكرُة الشاب األمري ذهن يف ملعت التفاصيل يرسد كان وبينما كشمري.
الغابة، من وضيع لصٌّ اختطفها أن بعد عليها، للعثور يسعى التي حبيبته نفسها هي

ذلك. حقيقة يعرف أن عىل العزم وعقد باألمل قلبه وامتأل
السلطان أمام نفسه وقدَّم ارتدىمالبساألطباء حتى كشمري، عاصمة إىل وصل إن وما
فرتٍة خالل فيه هي مما األمرية شفاء عىل وبُقدرته الجنون بحاالت ا ُمختصٍّ طبيبًا بوصفه

قصرية.
تراني أن هي تستطيع ال مكاٍن يف أراها أن أوًال عيلَّ «يتعني امُلزيف: الطبيب وقال
مفتاح ثقب خالل من يستطيع صغرية غرفٍة إىل الطبيب اصطحاُب جرى وهكذا فيه.»
التعيس. حظها فيها تندب حزينة أغانَي مباالة بال تُغني كانت األمرية. يُراقب أن الباب

يُخفَي أن جاهًدا يحاول وهو الجميلة.» عرويس هي إنها «نعم، فرًحا: نفسه يف وقال
ومشاعره. انفعاالته حوله ن عمَّ

وشفاء ُمعالجة إمكانيَة للسلطان امُلزيف الطبيب أكد الصغرية، الغرفة غادر أن وبعد
الوقت. لبعض انفراٍد عىل إليها التحدُّث هو يحتاجه ما كل وأن األمرية،
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قامت حتى األمرية تُوَجد حيث الغرفة األمريُ دخل إن وما الفور. عىل السلطاُن وافق
برفٍق يَدها أمسك عندما يِدها بقبضة وبرضبه العنيفة، بطريقتها بمهاجمته كامُلعتاد

فارس.» بالد أمريُ داريوس «أنا لها: قائًال بُعجالة وهمس
حولِها من باالنسحاب الحاشية أفراد وقام الفور، عىل مهاجمته عن األمرية توقَفت
وقام املعالج. الطبيب وكفاءة قدرة يُثِبت ا ممَّ ذلك؛ لرؤيتهم بالغ برسوٍر يشعرون وهم
امُلزيف الطبيب وعاد فيه. هي ا ممَّ إنقاذها ُخطة بتفاصيِل همًسا األمرية بإعالم األمري
فإن ترى، وكما الحظ. مجرد عىل يعتمد ذلك «كل برأسه: يهزُّ وهو له وقال للسلطان
ما كل مسحوًرا. شيئًا ملَست قد كانت معدودة، بساعاٍت املرض بهذا تُصاب أن قبل األمرية

شفائها.» من أتمكَّن لكي كان، مهما اليشء، هذا عىل الحصول هو اآلن أُريده
داخل به يحتفظ يزال ال كان الذي السحري الحصان الفور عىل كشمري سلطان تذكَّر
ُمتناهية: وبِجدية الفور عىل للسلطان قال الذي امُلزيف الطبيب إىل بإحضاره وقام القرص،
أخِرجوا األمرية. به تأثَرت الذي السحري اليشء بالفعل هو هذا السلطان؛ جاللة «أُهنئكم
بعدها ستتماثل األمرية بأن متأكد وأنا القرص. أمام الكربى الساحة وسط إىل الحصان هذا

حال.» أحسن يف وتُصبح التام للشفاء
الطبيب َده حدَّ الذي املكان يف السحري الحصان وضع جرى التايل، اليوم صبيحة ويف
كلٍّ داخل يف كثرية صحونًا حولها وضع الساحة وسط كبرية دائرٍة برسم قام الذي املزيف
ذلك يُراقبون والوزراء النبالء من الحاشية أفراد وجميع السلطان كان ُمشتعلة. نار منها

بالغ. باهتماٍم
الطبيُب وساعدها الدائرة، وسط إىل رأسها عىل خمارها تضع وهي باألمرية جاءوا
فوقها ينثر وهو الصحون حول دار ثم السحري، الحصان ظهر عىل الجلوس يف امُلزيف
تشكََّلت حتى للنار، مالمستها بمجرد كثيٍف دخاٍن إىل ل يتحوَّ خاصكان نوع من مسحوًقا
هذه داخل كان ما كل رؤيَة وحاشيته السلطان عن حَجبت الكثيف الدخان من سحابٌة
وأخذ الحصان بِعنان وأمسك الحصان، ظهر إىل فارس بالد أمري قفز ذلك وأثناء الدائرة.

البرص. ملح يف الحصاُن بهما ليعلَو لألعىل يشدُّه
السلطان، «أيها كشمري: لسلطان وقال األسفل نحَو التفَت الحالة هذه عىل هو وبينما

تشِرتيَه.» أن ال زوجتك بقلب تظفَر أن عليك يجب
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القرصامللكي، بالط إىل بسالٍم األمرية حبيبته بصحبة الشابُّ األمري وصل اليوم هذا ويف
األبَّهة مظاهر بكل بزواجهما االحتفاُل الفور عىل وجرى بعودته، بالًغا رسوًرا أبوه وُرسَّ

دائَمني. ووئام سعادة يف بعدها وعاشا البالد، مثَلها تشهد لم التي والعظمة
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املدينة يف جديدة فتاة األول: الفصل

كالرا؟» يا والدتك مهنة هي «ما السادس: الصف ُمعلمُة تراسورذي سألت
جعل مما جورمان؛ كالرا الطالبة إىل مبارشة الدرس قاعة يف األنظار جميع َهت توجَّ

ناًرا. تشتعالن كادتا حتى شديدة، لدرجٍة تحمرَّان وجنتَيها
الدماغ جراحة يف صة ُمتخصِّ طبيبة «إنها تفكري: وبدون الفور عىل كالرا وأجابت

ممتاز.» َمشًفى يف وتعمل
جراحة يف اختصاصية إنها «أوووه، إعجابها: تُبدي وهي لطالبتها امُلعلمة فقالت

تقولني.» كما األعصاب
صحيح.» هذا خاطئ)، بشكل (تَلِفظها أعصاب جراحة «نعم، ُمتلعثمة: كالرا فأجابت
بفخٍر كالرا فأجابت كالرا؟» يا والدك مهنة هي «وما ثانية: مرة امُلعلِّمة وسألتها
جديد.» نووي مفاعٍل بناء يف ليُسِهم أوشاوا إىل جاء لقد معماري. مهندس «إنه واعتزاز:
الكثري «أقرأ فأجابت: كالرا؟» يا فراغك أوقاَت تُمضني «وكيف أيًضا: امُلعلمة سألتها

الثلج.» عىل للتزلُّج أذهب وأحيانًا الجمباز، رياضة وألعب الكتب، من
هايتس هارموني مدرسة يف كالرا يا هنا بك أهًال «رائع! ُمستفرسًة: امُلعلمة فقالت
الطالب أيها أعتقد القادمة. القليلة األسابيع خالل املدرسة يف والَديك للقاء أتطلَّع أنا العامة.
واآلن نا. صفِّ إىل ت انضمَّ التي كالرا الجديدة الطالبة أحوال عىل الكفاية فيه بما تعرَّفنا أننا

كاملعتاد.» درسنا نُتابع دعونا
وهي املعلمة سمَعت عندما معدتها داخل يف مريح غري بشعوٍر تُِحسُّ كالرا بدأت
الفرصة طيلة وأمضت بُمعلمتها، لالجتماع املدرسة إىل يوًما سيأتيان والَديها بأن تقول
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منها اقرتبت وفجأًة ُمختلطة. مشاعُر وتنتابها املدرسة، باحة زاويِة يف وحَدها تقف األوىل
«جامبينج شعار يحمالن ُمتشابهني، أحَمَرين معطَفني ترتديان كانتا ها صفِّ من فتاتان

للجمباز. جيمناستيكس»
أنا «مرحبًا. وقصري: جميل بُني شعٍر ذاَت وكانت الجميلتني الفتاتنَي إحدى قالت
الجمباز، رياضة تُمارسني بأنك سِمْعنا لقد ميلر. كاييل صديقتي وهذه جيفري، آريانا

صحيح؟» هذا فهل
كانت الفتاتنَي. كلتا معطف عىل املرسوم الريايض الشعار إىل جديد من كالرا نظَرت
مجيئها قبل أونتاريو يف هارتالند رأسها مسقط يف للجمباز محيل ريايض ناٍد إىل تذهب
النادي هذا كان للجمباز. جيمناستيكس» «جامبينج عن فيه سِمَعت لقد املدينة. هذه إىل

قبل. من رياضية جوائز بعدة فاز وقد ا جدٍّ مشهوًرا
ناٍد إنه للجمباز؛ جيني نادي يف جمباز العبة أنا «نعم، ظاهر: بتفاُخر كالرا ردَّت
بهذا قبل من أسمع لم فأنا لالستغراب؛ يدعو أمر «هذا كاييل: فقالت ومتميز.» مشهور

االسم.»
املايض العام ويف األجنبية. الرياضية الفرق مع نتنافسفقط «كنا بزهٍو: كالرا فأجابت
بني األفضَل إليه أنتسب الذي النادي كان املتحدة. والواليات الصني من فرٍق مع تنافْسنا

املحلية.» األندية
يُصبح لكي مهاراتنا تنمية عىل وتُساعدينا نادينا إىل ي تنضمِّ أن «آُمل أريانا: فقالت
أسأل أن عيلَّ «يجب الرتدُّد: من بقليٍل كالرا فأجابت أيًضا.» امُلتميزة الدرجة من النادي

السنة.» هذه يف خاص ُمدرب لديَّ يكون أن ذلك قبل عيلَّ يتعني كان ربما أوًال؛ أمي
الطبيعي فمن مهندًسا ووالدي طبيبة أمي كانت إذا «نعم، ظاهرة: بِغريٍة آريانا فقالت

كذلك؟» أليس خاص، ُمدرب لديَّ يكون أن ا جدٍّ
أيًضا؟» كبري بيتكم «وهل كاييل: وسألت

كبري.» مغَطس فيه ويُوَجد «نعم. قالت: ثم قليًال البداية يف كالرا تردََّدت
قريب؟» ا عمَّ لزيارتك نأتَي أن نستطيع هل جيًدا. هذا «يبدو ُمتسائلة: كاييل وقالت
صيانة بأعمال فرتٍة منذ يقومون العمال فبعُض اآلن؛ ليس … أوه … «أه كالرا: فأجابت

البيت.» من ألجزاءٍ
الدروس. ملتابعة الصفوف إىل والعودَة الفسحة انتهاء ُمعلنًا الجرس دقَّ وبعدها
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الحقيقة انكشاف الثاني: الفصل

الذين املدرسة طالب جميع من تقريبًا معروفًة كالرا أصبَحت واألسابيع األيام مرور مع
وكلبها تملكه، الذي الثمن الباهِظ الشخيص الحاسوب جهاز حول معهم تتحدَّث كانت
تدعو تكن لم ولكنها األخرى. الشخصية ُمقتنياتها كافة وعن اللون، بُنِّي املدلَّل الالبرادور
ما. ألمٍر عنها تبحثان وآريانا كاييل جاءت األيام أحد ويف املنزل. يف لزيارتها هؤالء من أيٍّا أبًدا
كالرا.» يا فضلك من لحظًة «انتظري املدرسة: بهو يف كالرا عىل وآريانا كاييل ونادت
يف ُمنتَخب لتشكيل للُمتسابقني اختبارات إجراء «سيتمُّ ظاهر: بحماٍس كاييل سأَلتها

فيها؟» للمشاركة النادي إىل معنا ستأتني فهل املقبل. األسبوع
لقد اآلن. حتى يكفي بما الجمباز رياضة لعبُت لقد «ال، الفور: عىل كالرا فأجابت
املاضية.» السنة يف املتحدة والواليات رومانيا ضدَّ التناُفس مباراة من بالفعل ا جدٍّ تعبُت

والواليات الصني من فريَقني ضد كانت املباراة إن لنا قلِت أنك «أعتقد آريانا: فقالت
املتحدة.»

نسيت لقد صحيح؛ هذا نعم، «أوه، واضَحني: وتعجُرٍف بغطرسٍة كالرا وأجابت
مكان.» أي إىل الذَّهاب يف بالرغبة اآلن أشعر ال أنا بالفعل.

برسعة. عنها تبتِعدان وأخذتا تُريدين.» «كما باإلحباط: شعَرت وقد كاييل فقالت
يُوَجد كان والَديها. مع العشاء تتناول كالرا كانت اليوم، ذلك من متأخر وقٍت ويف
العجل لحم رشائح من وقليٌل بيتزا رشائح من بقايا البيت؛ يف املتوفر الطعام الطاولة عىل

يومني. منذ إعداُدها تمَّ امَلشوي
الدوريِّ االجتماع يف للمشاركة ووالدك أنا الليلة سأذهب «كالرا، البنتها: األم وقالت

املدرسة.» يف األمور ألولياء
ال فأنا البيت؛ يف وحيدًة تركي يُمكنكما «ال شديد: بقلٍق تشُعر وهي كالرا فأجابت

العمر.» من عرشة الحادية أتجاوز
ملجيء رتَّبنا لقد الدرجة. هذه إىل ساذجة تكوني ال ابنتي. يا ِرْسِلِك «عىل األم: فأجابت
الكربى الشقيقة إنها البيت. عن غيابنا فرتة طيلة بك لتهتمَّ جيفري دانييل تُدعى سيدٍة

الحضور.» وشك عىل وهما آريانا الصف يف لصديقتك
وجهها شحب أمها تقصده ما كالرا أدركت وعندما وأختها!» «هي قليًال: كالرا وفكَرت
بفتح جورمان السيدة وقامت الباب، جرس دقَّ دقائق عرش وبعد شديد. بقلٍق وشعرت

آريانا. الصغرى شقيقتها وخلفها دانييل لتجد الباب
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لقد جورمان. سيدة يا لقاؤك «يُسعدني يَدها: تمدُّ وهي القول يف دانييل وبادرت
طلبِت.» كما شقيقتي معي أحرضُت

خالل بابنتنا العناية عىل ملوافقتك سعداءُ نحن «عظيم، جورمان: السيدة فأجابت
يف صديقاتها من أيٍّ بدعوة كالرا تقم لم أيًضا. معِك شقيقتك ولحضور املنزل عن غيابنا

شهَرين.» منذ للمدينة قدومنا منذ املنزل يف لزيارتنا املدرسة
وبعد ومضحكة. باهتة ابتسامٌة وجهها عىل يرتِسم كان التي آريانا إىل كالرا نظرت
غرفة إىل وآريانا كالرا تذهب أن جورمان السيدة اقرتحت دقائق، لبضع دانييل مع التحدُّث

هناك. ليلعبا العلوي الطابق يف كالرا
لها تقول وهي كالرا ناحيَة استدارت حتى تماًما الباب عليهما آريانا أغلقت إن وما
ببيٍت ليس هذا واحد! آٍن يف وغبية كبرية، كاذبة «أنِت تقوله: فيما جيًدا تُفكر أن بدون
يف مغطًسا أرى ال أنني كما عنه؟ ثِتنا حدَّ التي الثمن الباهظ الحاسوب هذا أين ثم كبري،

اللون؟» البُني الالبرادور كلب هو وأين الخلفي، البيت ِفناء
ظاهر: بغضٍب الفور عىل آريانا فردَّت «… أن تعرفني حسنًا آه، أنا «اممم كالرا: فقالت

آخر.» موضوٍع يف نتحدَّث وَدِعينا األمر هذا لننَس «حسنًا.
الكذبة. انفضَحت لقد عليهم. بالكذب تُحبك الناس تجعل أن الرائع من «ليس
ما كالرا وأمضت كالرا، غرفة خارَج بقوٍة آريانا واندفَعت الفور.» عىل هنا من سأخرج
غًدا. املدرسة إىل الذَّهاب فكرة تقبَُّل تستطع لم ِفراشها. يف وحَدها تبكي املساء من ى تبقَّ
يَكرهها وسوف قصد، غري أو قصٍد عن الرسَّ هذا تكشف سوف آريانا أن من متأكدًة كانت

ذلك. نتيجَة الجميع
واضح، غري بشكٍل يُهمِهمان كانا املنزل. إىل يدلفان والَديها كالرا سمعت ذلك وبعد
وهما والَديها خطوات صوُت إليها وتناهى الخارجي، الباب إغالق صوت سمعت ثَم ومن
والدها ورأت مفتوًحا، كان الذي غرفتها باب إىل وصال ثم برسعة، غرفتها إىل يصعدان
يف «اختصاصية البدء: يف والدتها ثَت تحدَّ وجدية. صارمة تعابريُ بوضوٍح وجهه عىل ترتِسم
الصف طالب وجميِع امُلعلمة عىل كذَبِْت ملاذا كالرا؟ يا معماري ومهندس أعصاب جراحة
ولكوني الطواحني، وتركيب تصميم يف يعمل والدك لكون بالخجل تشعرين هل بشأننا؟

املشفى؟» يف مساعدة ُممرضًة أعمل
شعْرنا لقد ابنتي. يا تُفكرين كنِت «بماذا وقال: الحديث يف ديفيد والدها ل وتدخَّ
مكاٍن من بكثرٍة دائًما ل نتنقَّ أننا أعلم إلينا. التحدُّث يف ُمعلمتُك بدأَت عندما شديد بحرٍج
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السيد يستطع لم «… ولكن الطواحني. وتركيب تصميم يف عميل طبيعة بُحكم آخر إىل
الغضب. شدة من يختنق بأنه شعر فقد حديثه؛ يُنِهي أن جورمان

النوم لباَس ارتدي كالرا. يا ُمتأخًرا الوقُت أصبح «لقد آمرة: بلهجٍة والدتها وقالت
وأخذت ِفراشها يف كالرا جلَست الصباح.» يف ذلك حول نتحدَّث وسوف فراشك، إىل واذهبي
ترتدي تزال ال وهي ونامت غرفتها يف الضوء بإطفاء وقامت قبل. من تبِك لم كما تبكي

ثيابها. كامل

التدريب يوم بدء الثالث: الفصل

«أيتها يقول: الظالم يف وعاليًا غريبًا صوتًا تسمع وهي شديد فزٍع يف كالرا استيقظت
الذَّهاب!» وقت حان استيقظي، الفتاة، أيتها الفتاة،

غرفتها. يف العيون يُعمي قوي نور سطع وفجأًة واحدة. كلمٍة قول من كالرا تتمكن لم
قبل. من كانت كما الشديدة الظلمة عادت ثم الهواء، يف تسبح بنفسها تشعر كانت

باسقة. وأشجار صافية، زرقاء سماء عىل نظُرها وقع جديٍد من عينَيها فتحت وعندما
أشعتها وتتسلَّل األشجار قمم عىل تُرشق والشمس وجهها عىل ينساب دافئ بهواءٍ ت أحسَّ

كبرية. صخرٍة عىل تستند كانت العالية. األغصان بني من الصفراءُ
ثيابًا يرتدي القامة طويل كان «مرحبًا.» بالقول: وبادرها كالرا أمام رجل وقف
كثيف أسود شعٌر رأَسه ويُغطي الكريمة، واألحجار الجواهر من بالعديد ُمزينة بيضاءَ
تشُعر لم أعالها. يف كبرية ذهبية بقبضٍة تنتهي للميش، كبريًة عًصا بيده ويُمسك ف. ُمصفَّ

املكان. هذا يف لوجودها كبرية براحٍة تشعر كانت بل بالخوف، كالرا
أنت؟» تكون وَمن أنا؟ «أين كالرا: سألت

األكاذيب.» أرض يف اآلن وأنِت فيبس، نومورا «اسمي الرجل: فأجاب
هنا؟» إىل بي أتيَت «وملاذا

عىل والتعوُّد الكذب عن الكفِّ يف ملساعدتهم عاملنا؛ إىل أمثالك بإحضار عادًة أقوم «أنا
يشعرون حولك وَمن يجعلك مما األخرية اآلونة يف تكذبني كنِت أنك أعتقد الحقيقة. قول
بني الدوام عىل ل يتنقَّ خاصٍّ ناقٍل بواسطة هنا إىل بك أتيُت لقد والراحة. السعادة بعدم
هنا الناس ببعض نلتقي وسوف هنا. وجودك فرتة طيلة ُمتوقًفا الوقت سيكون عاَلَمينا.
عن والتوقُّف الحقيقة قول يف جديد من البدء عىل تُساعدك التي األشياء بعض ونُشاهد

الكذب.»
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كان ريبالن جوردون اسمه املدرسة يف يل صديًقا أعرف مهًال. «ولكن كالرا: قالت
نفِسه؟» النوع من املكان هذا فهل دق. الصِّ أرض إىل يذهب بأنه لنا يقول

أصبح لقد اآلن. تذكرتُه لقد جيد فتًى ريبالن. جوردون نعم. «نعم. نومورا: فأجاب
األكاذيب لبعض بروايته تتعلق صغرية مشكلٍة من يُعاني كان ا. جدٍّ رائًعا اآلن سلوكه

هيا.» لنذَهب؛ الوقت حان كلٍّ، عىل البيضاء.
ُمعبَّد طريق نحو استدارا ثم الغابة، وسط يمتدُّ طريٍق طول عىل وكالرا نومورا سار
لبعض سارا أن وبعد الصدق». «طريق عليها مكتوب كبرية الفتٌة عليه السوداء، بالحجارة
نظرت الجميلة. البيضاء بالزهور مليئًة األشجار مقطوعة صغرية منطقًة وجدا الوقت،
الفشار. مثل األرض يف تنمو كيف ورأت الجميلة، البيضاء الزهور هذه إىل ُقرٍب عن كالرا

نومورا؟» يا املكان هذا «ما كالرا: سألت
مؤذية غريَ عادًة تُعتَرب التي الصغرية البيضاء األكاذيب سهل «هذا بقوله: فأجاب
عىل للحصول يقولونها التي األكاذيب املتاعب. وتجنُّب املنافع لجلب عادًة الناس ويقولها
ُمربر ال بقلٍق الشعور ملنع أو مشاعرهم، تُؤذى لكيال يُريدون؛ ال ما ولتجنُّب يُريدون ما
ال بطريقٍة بعاملكم مرتبط عاملنا عاملكم. يف بيضاء أكاذيَب تُمثل البيضاء الزهور هذه له.

واضح.» بشكٍل أفهمها أن أنا حتى أستطيع
زهوٌر مقابَلها ينمو بيضاء، كذبة عاملنا يف أحدنا يروي عندما أنه «تقصد كالرا: قالت

هنا.» صغرية بيضاء
وإذا بالفعل، سيئة األموَر تجعل منها الكثري ولكن صحيح. هذا «نعم، نومورا: فقال
متقاربة. مجموعاٍت يف كثرية بيضاء زهوٌر نَمت كيف تجدين الطريق أعىل إىل نظرِت ما

لألرض.» ُمفيًدا سماًدا لتُصبح الريح وتَذْروها الوقت مرور مع تذبل وكيف
حتى سريهما تابعا ثم جيبها. يف ووضعتْها إحداها وقطفت الزهور من كالرا اقرتبَت
التي النزل أعىل يف امُلعلقة الالفتة كالرا قرأت الطريق. طَرف عىل صغري نزٍل إىل وصال
ُمميزة وشارة للطريق كعالمة كبري، حجري م ُمجسَّ يُوَجد وبجانبها تيجرتي» «نزل تقول

للنزل.
عادًة هنا يمكث أحد ال أبمان. جوان اسمه الصغري النزل هذا «صاحب نومورا: قال
قصرية، بزيارٍة لنقوَم ندخل دعينا فاته. بترصُّ النزالء يُغِضب جوان ألن طويلة؛ لفرتٍة

أعني.» ماذا برسعٍة ترين وسوف

182



األكاذيب أرض

االستقبال، قسم بجانب يقف ا، جدٍّ ونحيٍف القامة قصري رجٍل من وكالرا نومورا اقرتب
كالرا.» صديقتي هذه الخري، «صباح له: وقال

األرجاء، هذه يف هنا كثريًا أراك أعد لم فيبس. نومورا … أرى «من أبمان: جوان فأجاب
الصباح؟» هذا هنا زاجوراتي وأليكسا أونستي فرانك كان ِلَم صديقي يا تعرف أال

هنا.» إىل لنصل األقل عىل ميًال ِرسنا أننا بدَّ «ال كالرا: فقالت
وهذا كيلومرتَين. من ألكثِر امليش رياضة اليوم مارسِت «لقد قائًال: جوان عليها وردَّ

تعلمني.» كما للقلب ُمفيد
تالل بتسلُّق حاليٍّا نُفكر إننا اآلن. نذهب أن علينا يجب جوان، يا «حسنًا نومورا: قال
الكوارتز.» أحجار بعض عن لنبحث امُلزخرفة؛ الصخرة منجم من القريبة الحقيقة» «قول
مبارشة؛ الغداء بعد ستوني فوني بيك قمِة بتسلُّق القياَم أيًضا أعتزم «وأنا جوان: قال

الذهب.» عن للبحث
ُمودِّعني. بأيديهما يُلوِّحان وهما الصغري النزل وكالرا نومورا غادر ذلك وبعد

شيئًا له أحدهم يقول مرة كل يف الجنون. إىل الناَس يدفع جوان «نومورا، كالرا: قالت
أفضل.» بطريقة به قام أنه أو قبل، من به قام قد بأنه يُجيبه ما،

آخر. إنساٍن أي من أفضل يبدَو أن ما لسبٍب يُريد فهو دائًما؛ جوان يفعله ما «هذا
أن يُحاول أنه أو أهمية، وأكثر حاًال أحسُن بأنه يشعر يجعله ألنه ذلك يفعل أنه أعتقد
حتى يقوله، ما يُصدِّق الجوار يف أحٌد يُوَجد يُعد لم الكريم. بشخصه اآلخرين إعجاَب يُثري
أمر وهذا أصدقاء، أيُّ لديه ليس الواقع يف األحيان. بعض يف الصدق يقول يكون عندما

جولتنا.» نُواصل دعينا بالفعل. لألسف يدعو
اآلن؟» ه سنتوجَّ أين «وإىل كالرا: سألت

نستطيع ال إننا مهًال، ولكن تلدراترودا. يُدعى رجٍل بزيارة «سنقوم نومورا: أجاب
نستطيع ال أننا كما الحسن، أرضالسلوك يف باسدوبودا شقيقه لرؤية ذهب فقد اآلن؛ رؤيته
يكون املفرتضأن من غيابه. خالل باسدوبودا قطيع يرعى الذي الصغري الشاب زيارة أيًضا
القرية أهل يُهَرع لكي القطيع؛ الذئاُب هاجمت ما إذا الجرس لقرع دائًما جاهًزا الشاب هذا
التجِربة سبيل عىل فقط مرَّتنَي الجرس بقْرع املاضية القليلة األيام يف قام وقد لنجدته،
نُهَرع لن ربما للقطيع. الذئاب مهاجمة حال يف لنجدته فعًال سنُهَرع كنا إذا ما يرى لكي

جديد.» من الجرس يقرع عندما القادمة املرة يف لنجدته
الحَسن؟» السلوك أرض هي «وما كالرا: وسألت
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كالرا والحَظت اآلن.» ه نتوجَّ أن علينا يتعنيَّ أين إىل أعرف عليك. «ال نومورا: فأجاب
األشجار. بني واآلخر الحني بني تسقط موحلة وحمراء خرضاء باهتة مصابيَح ذلك بعد

اآلخر. البعض من أكرب بعضها كان
السماء؟» بحق األشياء هذه «ما كالرا: وسألت

يف الناس بعض يروي الكذب. مصابيَح األشياء هذه «تُدعى موضًحا: نومورا فأجاب
مدى الحًقا يُدركون ما غالبًا ولكنهم مشاعرهم. وتجرح لآلخرين تُيسء التي األكاذيب عاملك
الفاعل يكون أن يتطلَّب ذلك ولكن هذا، خطئهم عن باالعتذار فيقومون به، قاموا ما سوءِ
يقوم عاملكم، يف األكاذيب عن االعتذار يتم وعندما وُمتزنة. قوية شخصية وذا كبريًا شخًصا
هذه إىل وبتحويلها األكاذيب هذه عن الناجمة السموم بامتصاص ما بطريقٍة عادًة عاملنا
يجعل مما الرتبة؛ خصوبة يَزيد الذي السماد مفعول لها إن بالطني. امُللطَّخة املصابيح

فأكثر.» أكثر عاملنا يزدهر وبذلك أكثر، قويًة وتُصبح أرسع، بشكٍل تنمو األشجار
الحصان؟» روث مثل شيئًا بذلك تقصد «وهل كالرا: قالت

نحصل الذي الروث أكثَر تُشبه ولكنها الروث، مثل األكاذيب «نعم، نومورا: فأجاب
الثريان.» من عليه

نحو ها وتوجَّ سوداء، بأحجار امُلعبَّد الطريق عن نومورا برفقة كالرا قليًال وحادت
يُوَجد وكان حياتها. يف رأَتها شجرة أضخَم كالرا شاهَدت حيث األشجار؛ كثيفة منطقٍة
حمراء. زهوٌر أطرافه عىل وتنترش صغرية، ماء ِبركة أمامه تُوَجد ا جدٍّ كبريٌ كوٌخ تحتها

نومورا؟» يا املكان هذا «وما كالرا: سألت
عنهما ثَنا حدَّ اللذَين زاجوراتي وأليكسا أونستي فرانك بيت «هذا نومورا: فأجاب
اآلخر عكس منهما كلٍّ طبيعة كون من الرغم عىل تزوَّجا لقد الصغري. النزل صاحب جوان
يستوِعَب لكي فاته ترصُّ منهما واحد كلٌّ يُوازن أن عىل جهدهما كلَّ عمال لكنهما تماًما،

بوند.» تيل فيش تُدعى الصغرية الربكة وهذه ولني. بلُطف اآلخر
ا.» جدٍّ وضخمة باسقة األشجار «ولكن كالرا: قالت

أقوم ما عادًة وأنا الكبرية، الجوز أشجار تُدعى وهي صحيح هذا «نعم. نومورا: أجاب
املكان.» هذا لزيارة السياسيني؛ يُْدَعون عاَلمكم من أناٍس باصطحاب

املدينة؟» محافظ مثل رجاًال بذلك تقصد «وهل ُمتسائلة: كالرا أضافت
عىل يكذبون كانوا إذا تدريبهم من جزء األشجار هذه فزراعة صحيح، هذا «نعم،
الصادقة رغبتهم عىل دليًال هذا ويُمثل مصالحهم. ورعايِة بهم باالهتمام امُلكلَّفني الناس
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الحقيقية قول يف يبَدءوا أن وبمجرد رعاياهم. عىل الكذب عن والكفِّ سلوكهم، تغيري يف
الكذب مصابيح امتصاُص الفور عىل هنا يتمُّ قبُل، من بها قاموا التي األخطاء وإصالح
يُفيد سماٍد إىل ل وتتحوَّ األخرى، ِتْلَو الواحدَة األرض إىل تسقط حيث بالوحل، امُللطخة
ا، جدٍّ الغريبة الطريقة بهذه األشجار هذه نمو عىل املصابيح هذه تُساعد ما ولسبٍب األرض.
آخر؛ إىل وقٍت من هنا إىل اصطحابهم أحرصعىل وأنا والطول. الحجم هذا إىل تِصل حتى

وباسقة.» كبريًة أشجارهم أصبحت كم بأنفسهم يشاهدوا لكي
زاد بها، قاموا التي أخطائهم عن اعتذروا كلما أنه بذلك تقصد «وهل كالرا: قالت

األشجار.» هذه وطول حجُم
ذلك عن نتج أخطاءهم أصَلحوا كلَّما «نعم. الكوخ: باب بطْرق يهمُّ وهو مومورا قال
الفول زبدة أكواَب طعمها يف وتُشبه ا جدٍّ كبريًة الجوز ثمار وتُصبح عاملنا، يف أكثُر سماد

اللذيذة.» السوداني
كالرا.» صديقتي هذه أليكسا، يا «مرحبًا نومورا: قال

البحرية.» من السمك بعض بصيِد لنقوم تعاَليا بكما، «أهًال أليكسا: وقالت
«موافق.» نومورا: قال

أيًضا. جيد يشء الصيد نومورا. يا الدوام عىل ترحيب َموضُع هنا «أنت أليكسا: قالت
تزن كبرية سمكاٍت خمس حوايل اصطياد من تمكنُت بعدما كبرية بدهشٍة شعرُت البارحة

أرطال.» عَرشة حوايل منها الواحدُة
تُبالغي ال أليكسا. يا «مهًال خلفها: من قادٍم رجٍل صوت سِمَعت مبارشة، ذلك وبعد
كانت فقط أسماك ثالثة اصطياد من البارحة تمكَّنِت لقد األسماك؛ حكايات رواية يف اآلن
أرطال.» ستة منها الواحدُة تزن األخرى األسماك كانت حني يف أرطال، عَرشة تزن إحداها
أن بدَّ ال حق. عىل أنك أعتقد نعم. «آه، االعتذار: يُشبه بما الفور عىل أليكسا قالت

ما.» لسبٍب قليًال عيلَّ اختلَطت قد األمور
ُكرسيَّني عىل وجلسا وفرانك، أليكسا من صيٍد صنارتَي وكالرا نومورا استعارت

الحديث. أطراَف يتبادالن البحرية حافة بجانب
األكاذيب؟» أرض هنا؛ إىل بك أتيُت ملاذا تعرفني «هل نومورا: قال

من الكثري للناس أروي كنُت اآلن. ذلك أعرف أصبحُت أنني أعتقد «نعم. كالرا: فقالت
األشياء بتجميل أقوم وكنُت أيًضا، عدَدها وال ماهيتها أتذكَّر أُعد لم أنني لدرجة األكاذيب،
أليكسا فعَلت مثلما تماًما اآلخرين إعجاب إثارة بغَرض ينبغي، مما أكثَر حتى، الصادقة،

قليل.» منذ
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أكثر؟» يُحبُّونك سيجعلهم اآلخرين عىل الكذب أن تعتقدين «هل نومورا: سأل
حويل؛ َمن مع أفضَل بشكٍل االندماَج ذلك وراء من أريد كنُت أنني «أعتقد فأجابت:
أصدقاء أكسب أن أريد كنُت والدي. عمل بُحكم آخر إىل مكاٍن من كثريًا ننتقل كنا فقد
ناجحًة تكن لم ذلك لتحقيق أتبعها كنُت التي الطريقة ولكن إليه، ننتقل كنا مكاٍن كل يف

التايل.» اليوم يف الحقيقة يكتشفون بعدما اإلطالق عىل أحًدا أكسَب أالَّ احتمال بسبب
ثالثة. إىل ثَم ومن ثانية، كذبٍة إىل تقود واحدة كذبًة أن تَرين أنك «أعتقد نومورا: قال
صادقًة كنِت وإن حتى تقولني ما كل يف يُصدِّقك أحٌد هناك يكون لن وجيزة فرتة وبعد
من سيكون ثَم ومن تقولني فيما اآلخرون يثق لن أبمان. جوان مع حدث مثلما فيها،
يضحكون وسوف بِجدية، إليك اآلخرون ينُظر ولن أصدقاء، لديك يكون أن ا جدٍّ الصعب

ورائك.» من عليك
أال امُلحتمل من إنه يل قال والدي اآلن. ذلك أُدرك أصبحُت أنني «أعتقد كالرا: قالت
عىل فيها أفسدُت التي املدينة هذه يف هنا سنبقى وأننا اآلن، بعد آخر مكاٍن أي إىل ننتقل

شديد. بكاءٍ يف بعِدها من كالرا وغرَقت األشياء.» من الكثري نفيس
تقويل أن هو عاملك إىل تعودين عندما فعله عليك يتعنيَّ يشءٍ أول «إن نومورا: قال
أنهم املؤكد ومن ولآلخرين. لهم قلِتها التي األكاذيب كل عىل آسفة أنك ومعلمتك لوالَديك
يف ألصدقائك االعتذار كيفية هو ذلك يف األصعب الجزءُ سيكون وربما ذلك. مون سيتفهَّ

نحوك.» سيئ بشكٍل البدء يف بعضهم ف سيترصَّ فربما الفصل.
ذلك.» ِفعل أريد ال «ال؛ عينَيها: من تنهِمر والدموع كالرا وقالت

األمور سيَجعل إيَّاه ِفعلك فعدم ذلك؛ فعُل عليِك يجب «بل ُمتناهية: ية بجدِّ نومورا قال
أمًرا عنده الكذُب ليُصبح سبٍب بدون الكذب عىل بعَدها اإلنسان يعتاد حيث سوءًا أكثر
مقدورك يف يكون ولن ذلك، تستدعي ال التي الصغرية باألمور يتعلق فيما حتى طبيعيٍّا
انعكس به، القيام يف وباَلْغِت الكذب يف أخذِت وكلما أصدقاء. أيُّ لديك يكون أن بعدها ِمن

كبرية.» بدرجٍة الحمقاء بمظهر وظَهْرِت عليك سوءًا ذلك
أصبحٍت أنِك إذن «أعتقد قال: ذلك.» عىل وسأعمل تقول، ما اآلن «أفهم كالرا: قالت
أرض يف روسيدي الجنرال زيارة إىل حاجٌة هناك يَُعد ولم عاملك، إىل للعودة اآلن جاهزًة

الخاصة.» امللكية
الجنرال؟» هذا يكون «ومن كالرا: وقالت

كانت وبينما سمكة.» صنارتك أمسَكْت لقد كالرا يا انظري عليك. «ال نومورا: قال
عىل عينَيها تُغِمض جعلها خاطف وميٌض سطع املاء، من السمكة بسحب تقوم كالرا
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ملح ويف الفضاء. يف ثانيًة يسبح جسدها وأن يِدها من تسُقط الصنارة وكأن وشَعَرت الفور،
تتسلل الصفراء الشمس ة وأشعَّ ثيابها، بكامل رسيرها عىل ُممدَّدًة نفسها وجَدت البرص

املنزل. حديقة عىل امُلطلَّة النافذة عرب غرفتها إىل

األخطاء تصحيح الرابع: الفصل

مستغرقة كنُت أنني بدَّ «ال جيبها: يف كبريًا شيئًا س لتتلمَّ يدها تمدُّ وهي لنفسها كالرا قالت
يكن لم «ربما لنفسها: تقول وهي الكذب زهور من جميلة بيضاء زهرًة أخرَجت حلم.» يف

اإلطالق.» عىل حلًما
عانقاها اللذين والَديها من كالرا اعتذَرت الفطور، تناول وعند التايل اليوم صباح ويف

أيًضا. كثريًا يُحبَّانها وبأنهما موقفها، جيًدا مان يتفهَّ بأنهما وأخَرباها
ما بغري اآلخرين أمام تتظاهري أن ابنتي يا تُحاويل «ال ظاهر: بحناٍن ها أمُّ لها وقالت

أنت.» كما اآلخرون يُحبك وسوف الحقيقة، يف عليه أنِت
العيون كانت بالفعل؛ صعوبًة أكثَر األصدقاء ولقاء املدرسة إىل العودة لحظاُت وكانت
يُِرشن وهنَّ يتهامسَن الفتيات بعُض وأخذَ املدرسة. باحة يف تسري وهي عليها تنصبُّ كلها
قِبَلت التي ُمعلمتها من الفور عىل كالرا اعتذَرت شديد. استغراٍب يف نحَوها بأصابعهن
لهم لتُقدِّم الصف يف صديقاتها جميع أمام كالرا ونهضت الفور. عىل موقفها َمت وتفهَّ
رَوتها التي السابقة األكاذيب كل حقيقة نفِسه الوقت يف لهم ح تُوضِّ وهي اعتذارها أيًضا
وجُهه م تَجهَّ من فمنهم متفاوتة؛ أصدقائها ُردود تكون أن ا جدٍّ الطبيعي من وكان لهم.
كان إلحراجها. تفاديًا جانبًا؛ ببرصه يُشيح بأن اكتفى اآلخُر والبعض بغضب، يرمقها وبدأ

كلها. حياتها يف تفعله أن عليها تعنيَّ يشءٍ أصعَب بالفعل ذلك
رأْت وفجأة قدَميها، إىل تنُظر املدرسة باحة يف الفسحة خالل وحيدًة كالرا ووقَفت
جيفري. وآريانا ميلر كاييل صديقتَيها من كالٍّ لرتى األعىل إىل فنظرت منها؛ يقرتبان ظلَّني

أيًضا.» وُمشوًقا ا جدٍّ جميًال الفصل يف اليوم أمامنا قلِته ما كلُّ «كان آريانا: قالت
شديد.» بحرٍج حينها سأشعر كنُت ذلك؛ أفعل أن بمقدوري يكن لم «أجل، كاييل: ردَّت

هارتالند؟» يف ا حقٍّ الجمباز تُمارسني «هل آريانا: سألت
بالفعل استمتعُت لقد جيني. الجمباز نادي اسم بالفعل كان لقد «نعم، كالرا: فأجابت
أي مع تناُفسية مبارياٍت أيَّ نُجِر لم الواقع يف ولكننا هناك، وجودي فرتة طيلة بالتدريب

أخرى.» رياضية فرٍق
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نادي إىل معنا بالذَّهاب لك السماَح والدتك من تطلبني ال «وملاذا الفتاتان: سأَلتها
مًعا؟» نتدرَّب لكي الجمباز

طويل وقٍت منذ مرٍة ألول شعرت أن بعد عريضة ابتسامٌة كالرا وجه عىل ارتسَمت
نومورا عاَلم يف هناك يكون أن بدَّ ال وأنه سبق، مما بكثرٍي أفضَل أصبح اآلن وضعها بأن
األرض. إىل أخريًا سقط قد األشجار أغصان بني من يتدىلَّ بالوحل ُملطَّخ آخر كذٍب مصباُح
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عىلاجلدران الكتابة

أكتَب أن أردُت
أستطيع. ما بقدر
أكتَب أن أردُت
أستطيع. ما كل
أكتَب أن أردُت

ينبغي. ال أو يل ينبغي ما كلَّ
أكتَب أن أردُت

الطاولة، وعىل الكرايس عىل
قالت: أمي لكن

الورق! عىل فقط اكتُبي
أكتب أن أردُت

القاعات. جدران عىل
أكتَب أن أردُت

األبواب. وعىل الُغرف أرضية عىل
أكتَب أن أردُت

والكرات. املضاِرب عىل
أكتَب أن أردُت

اآلخرين، وأشياء أشيائي عىل
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قالت: ي أُمِّ لكن
الورق! عىل فقط اكتبي

أكتَب أن أردُت
املباني. وعىل القرميِد عىل

أكتَب أن أردُت
واألدراج. اد السجَّ عىل

أكتَب أن أردُت
العتيقة. جدِّي ساعات عىل

أكتَب أن أردُت
حجرتي، يف الدِّببة ُدمى عىل

قالت: ي أمِّ لكن
الورق! عىل فقط اكتبي

أكتَب أن أردُت
السماء. يف عاليًا هناك

أكتَب أن أردت
العميق. النَفق يف هناك

أكتَب أن أردُت
والبعيدة. القريبة الجدران عىل

أكتَب أن أردُت
الكبري، قَدمي إصبع عىل

قالت: أُمي لكنَّ
الورق! عىل فقط اكتبي

أكتَب أن أردُت
إرساَله. أستطيُع يشءٍ عىل

أكتَب أن أردُت
ثنْيَه. أستطيع يشء عىل

أكتَب أن أردُت
أحد. يراني ال حيث
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أكتب أن أردُت
أنا! هي هذه أن ألُثِبت

قالت: أمي لكنَّ
الورق! عىل فقط اكتبي
أكتَب أن تُريدني ال ي أُمِّ
القاعات. ُجدران عىل

أكتَب أن تُريدني ال أمي
األبواب. عىل وال الحجرات، أرضيَّة عىل

أكتَب أن تُريدني ال ي أمِّ
والساللم. الكرايسِّ عىل
أكتَب أن تريدني ال أمي
الساعات. أو املباني عىل
أكتَب أن تريدني أمي

الورق! عىل فقط
الجدران. عىل أكتَب أن أردُت

ا، حقٍّ ذلك يف رغبُت
هذا أن أدركُت لكني

أمي. يُحزن
ا حقٍّ أكون أن أريد

طيبة. فتاًة
أكون أن أريد ال
ُمشاغبة. فتاًة

فعلت؟ ماذا تعلمون فهل
كتبُت
فقط

الورق. عىل
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يوٍم يف أبوه أرسله ستيفان، اسمه فقري فارٍس ابُن هناك كان الزمان، غابر يف أنه يُحكى
الجبان، جريالد يُدعى بشابٍّ هناك التقى حيث األغراض؛ بعض لرشاء السوق إىل األيام من

صديَقني. بعَدها أصبحا وقد
انقضاء وبعد األجنبية. البلدان إىل السفر يعشق وكان غني، رجٍل ابَن جريالد كان
التي رحالته يف يُرافقه أن يف يرغب كان إذا سأله ستيفان مع صداقته عىل الزمن من فرتٍة

املجاورة. املمالك بعض إىل بها القياَم يعتزم
هزَّ ما رسعان لكنه ذلك.» من نفيس إىل أَحبُّ يشءٍ من هناك «ليس ستيفان: فأجاب
من يكفيني ما يل ر يُوفِّ أن يُمِكنه وال فقري رجل والدي «لكن يقول: وهو حرسٍة يف رأسه

الرحلة.» بهذه للقيام املال
حلِّها؛ يف أُساعدك فسوف الوحيدة مشكلتك هي هذه كانت إذا «حسنًا. جريالد: فقال
منه يُعطيني وسوف به، يصنع ماذا يعرف ال إنه حتى املال، من ا جدٍّ الكثري معه فوالدي
به بالوفاء تَِعدني أن ستيفان يا عليك يتعنيَّ فقط واحد يشءٌ هناك ويكفيك. يكفيني ما
معنا تحصل قد التي الشجاعة واملواقف املغامرات كلَّ فقط أنا إيلَّ تنسب أن ذلك؛ مقابل

الرحلة.» خالل
معك أذهب أن أستطيع ال ولكني ا؛ جدٍّ معقول هذا «نعم، الفور: عىل ستيفان وأجاب
محظوًظا رجًال بوصفي إيلَّ سينظران أنهما متأكد وأنا ، والَديَّ أستأذن أن دون الرحلة يف

الفرصة.» هذه مثل عىل الحصول من لتمكُّني
تتكرَّر لن التي العمر فرصة هذه أن ُمعتِربين منه، ذلك لسماع ا حقٍّ ستيفان والدا ُرسَّ
ُ الصدأ عاله الذي سيَفُه بإعطائه والده وقام الرحلة. يف امُليضِّ عىل عاه وشجَّ ثانية، مرًة
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الداخيل؛ رسواَله ارتدائه سالمِة من التأكُّد عىل والدتُه حَرَصت بينما االستعمال، عدم نتيجَة
الرحلة. طيلَة أبًدا بالربد يشُعر لكيال

عىل قطعتَه الذي بالعهد الوفاء عىل بني يا «احرص تُودِّعه: وهي والدته له وقالت
األسباب.» كانت مهما أبًدا تَُخونَه وأال جريالد، أمام نفسك

بيت نحو ه وتوجَّ باِلَغني، وسعادة بحماٍس يشُعر وهو جواده َصْهوَة ستيفان امتطى
يف والعجائب املغامرات عن للبحث رحلتهما يف انطلقا التايل اليوم صبيحة ويف جريالد.
جيد؛ بشكٍل والنظام األمن يسودها فيها يعيشان التي األرُض كانت الحظِّ ولسوء الدنيا.
مملكٍة إىل الحدود بعبور قاما وهكذا فيها، غريبة أمور حدوَث امُلتوقع غري من يجعل مما

الشديدان. الفوىضواالضطراب فيها تُسود مجاورة
عن شاهدا حتى االرتفاع متوسطة جباٍل عرب سريهما عىل طويل وقٌت يمِض ولم
الطريق جاِنبَي عىل األشجار من عدٍد وراءَ يختبئون امُلسلحني اللصوص من مجموعًة بُعد
عصابٍة وجود عن الحدوَد اجتيازهما أثناء سِمعاه ما الفور عىل وتذكَّرا يسلكانه، الذي
وتنهب امُلسافرين، عىل الطريق تقطع ا لصٍّ عرش اثنَي من ُمؤلَّفة اللصوص، من ُمسلَّحة
الحيوانات يُشبهون طبيعتهم يف اللصوص هؤالء كان منهم. األغنياء وخاصة متاعهم،
الجبال. سفوح امتداد عىل األرض أعماق يف وُحَفر كهوٍف يف ويعيشون كثريًا، الوحشيَة
هذه كل مرَّت الطويل. حنكور باسم بينهم فيما املعروف «حنكور» يُدعى زعيمهم وكان
ضوء تحت اللصوص سيوف َلَمعاَن يُشاهدان وهما خاطف بشكٍل بالهما عىل املعلومات

القمر.
«ِمن الطريق: منتصف يف حصانه أوقف أن بعد منخفض بصوٍت جريالد وقال
األدنى. الطريق ونسلك نرجع أن لنا األفضل اثنني! مقابل عرش اثنا مقارعتُهم؛ امُلستحيل
حياتنا ونخَرس الدرجة، لهذه متكافئة غري معركٍة يف بأنُفسنا نزجَّ أن الُحمق من سيكون

لذلك.» نتيجًة
اآلخرين نُواجه أن امُلخزي من وسيكون الرجوع. نستطيع ال … «أوه ستيفان: قال
نتمكَّن قد ذلك، كل إىل إضافة ذلك. فعلنا إذا لكَلينا وُمحرًجا ُمخجًال أمًرا سيكون بعدها!
الشجرة هذه جذع إىل هنا الِحصاننَي نربُط دعنا ينَسوه. لن اللصوصدرًسا هؤالء تعليم من

لتقتُلهم.» رءوسهم فوق الكبرية الصخور بدحرجة بعدها ونقوم الجبل أعىل ونتسلق
إىل نعوَد أن نشاء وقٍت أي يف نستطيع ُدمنا ما ا حقٍّ جيدة «فكرة جريالد: فقال

الجبل. أعىل إىل بالصعود خفيٍّ وبشكٍل صمٍت يف وقاما الِحصاننَي.»
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عون ويتوقَّ الطريق، عابري ظهور الصرب بفارغ ينتظرون الواقع يف اللصوص كان
بأمتاٍر وراءه يختِبئون الذي الحاد امُلنعطَف يتجاوزوا أن بعد لحظٍة أي يف ذلك يحُدث أن
أفراد جميع جعل مما الكبرية واألحجار الصخور من سيٌل رءوسهم فوق انهال وفجأًة قليلة.
االنقضاَض وجريالد ستيفان عىل كثريًا ل سهَّ ا ممَّ شديد؛ بدوار يشعرون حنكور عصابة
عليه التغلُّب من وتمكَّن حنكور، العصابة زعيم بمبارزة ستيفان وقام وهزيمتهم. عليهم
ُمقرَّنني وَسوِقهم العصابة أفراد جميع سالح بنزِع ذلك بعد قام كما أيًضا، وهزيمته
طه تتوسَّ جميل خاتٍم نزع من ستيفان تمكن كما حنكور، كبريهم ُمهم يتقدَّ باألصفاد،

اليرسى. يده إصبع يف الفور عىل بوضعه وقام حنكور، يد من وملوَّنة جميلة أملاسة
البالد. أنحاء يف الرائع العمل هذا صيُت ذاع

وهما مجاورة أخرى مملكٍة إىل َهني ُمتوجِّ اململكة أرَض االثنان غادر أيام عدة وبعد
الوقت من لفرتٍة الراحة يُفضل كان جريالد ألن الشتاء؛ فصل بقية فيها يُمضيا أن يعتزمان
والصقيع. الثلوج تُغطيها طرقاٍت عرب آخر إىل مكاٍن من االنتقال يف يرغب وال السفر، أثناء
ما الشتاء فصل انقضاء قبل إليه ما يُقدِّ أن واحد: برشٍط بالبقاء لهما سمح البالد ملك لكن

قبل. من كثريًا عنها سمع التي شجاعتَهما جديٍد من يُثبت
بأن شعر فقد لجريالد وبالنسبة امللك، رسالة سماع عند ستيفان قلب الفرُح غمر
وقاال امللك أمام االثنان انحنى وهكذا جانِبه. إىل ستيفان بِقَي ما يُرام ما عىل ستكون األمور

نُطيع.» ونحن يأمر «امللك واحد: بصوٍت له
القسم يف يعيش به: تقوما أن منكما أُريد ما هو هذا إذن. «حسنًا امللك: جاللة وقال
ذراًعا، ِعرشون طولها حديدية عًصا يملك عمالق رجٌل مملكتي من الرشقي الشمايل
واحد، وقٍت يف فارًسا خمسني يُواجه أن بها يستطيع لدرجٍة ومهارة ة بخفَّ يستخدمها
الشباب الفرسان أشجع من الكثريُ سقط لقد عليه. القضاء من منهم أيٌّ يتمكن أن دون
التغلُّب من تمكَّنتما أنَّكما بما ولكن الحديدية، العصا هذه رضبات تحت امللكي البالط يف
أنكما يف آُمل أن يل بالنسبة املنطقي من فسيكون ا، لصٍّ عرش اثنَي من مؤلَّفة عصابٍة عىل
والتغلُّب مُلقارعته التوجُه عليكما ويجب بسهولة. العمالق هذا عىل التغلُّب من ستتمكنان

اآلن.» من أياٍم ثالثة فرتة خالل عليه
جريالد التزم حني يف امللك.» جاللة يا والطاعة «السمع الفور: عىل ستيفان أجاب

التام. الصمَت
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«وكيف بالرصاخ: أشبَه بصوٍت جريالد قال حتى القلعة أسوار خارج أصبحا إن وما
وأكثِرهم امللكي البالط فرسان أشجع من فارًسا خمسني قتل عمالًقا نُواِجه أن لنا يُمكن
الثالثة األيام خالل بالتأكيد يتذكَّرنا لن وهو منا. يتخلَّص أن فقط بذلك يريد امللك شبابًا؟
لعبور الوقت من ُمتََّسع أمامنا يكون وبذلك واالطمئنان، للراحة يدعو أمٌر وهذا املقبلة،

بأنفسنا.» والنجاة اململكة حدود
أن يُمكننا ولكن العمالق، هذا عىل القضاء من فعًال نتمكن ال «قد ستيفان: قال
ما بطريقٍة تَمكنَّا لو اململكة أهل قلوب يف سنُدخلها التي والبهجة الفرحة مقدار نتصور
تعاَل مقارعته. يف نستخدمه أن يجب الذي السالح نوع أعلم وأنا خاصة عليه، القضاء من
يف حانوٍت نحو ها وتوجَّ ذراعه، من صديقه أخذ مًعا.» األمر يف ننظر وسوف اآلن معي
من تمكَّنا بالكاد أنهما لدرجة لب، الصُّ الحديد من كبرية قطعًة اشرتى حيث البلدة وسط
بها لهما ليصنع الحداد حانوت إىل حملها عىل بصعوبٍة مًعا وتعاَونا األرض. عن رفعها
والقت مطلوب هو كما العمل الحداُد أنجز وعندما مقدمتها. يف ُمدببة برءوس حديدية عًصا

البيت. إىل بها عائًدا ذراعه تحت بوضعها قام ستيفان، واستحسان إعجاَب العصا
بعد ووصال باملخاطر. املحفوفة رحلتهما االثنان بدأ الثالث، اليوم من مبكٍِّر وقٍت ويف
ووْقَع َجلبًة سماعه ولدى النوم. من ينهض أن قبل العمالق كهف مدخل إىل أياٍم أربعة
كان الذي ستيفان، وقام األمر. ليستطِلع الكهف باب نحو الفور عىل العمالق نهض أقدام،
ًجا ُمرضَّ الفور عىل أرًضا أسقَطته العمالق جبهة عىل قوية رضبٍة بتوجيه كهذا، شيئًا ع يتوقَّ

رأسه. بها قطع قوية سيٍف برضبة ثانيًة الوقوف من يتمكَّن أن قبل وعاَجَله بدمائه،
كما كثريًا صعبًا النهاية يف األمر يكن «لم جريالد: نحو يلتفُت وهو ستيفان وقال
ظهره، عىل به وألقى الجلد من كيٍس داخل العمالق رأس بوْضع َعَجٍل عىل وقام ترى.»

باِلغة. بسعادٍة يشعران وهما القلعة إىل العودة رحلة يف انطلقا ثَمَّ ومن
وبالسري الكيس، جريالد بإعطاء ستيفان قام القلعة، بوابة من يقرتبان أخذا وعندما

امللك. حرضة إىل يدخالن وهما وراءه
اليوم بعد لجاللتكم يُسبب «لن العمالق: برأس يُمسك وهو واعتزاز بثقٍة جريالد وقال
كبري بشكٍل باالنحناء الفور عىل امللك فقام األمر.» ُقيض لقد مشكالت. أي العمالُق هذا
شكَّل الذي به، قام الذي البطويل العمل بأهمية منه اعرتاًفا وجنتَيه؛ وبتقبيل جريالد أمام
وهو امللك وقال دائم. خوٍف يف يعيشون كانوا الذين رعاياها ولجميع للمملكة كبرية خدمًة
وقرَّر العاَلم، بل اململكة فرسان أشجُع بأنه جريالد نحو بيده ويشري باِلغ برسوٍر يشُعر
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وامُلستشارين الوزراء كباَر إليه يدعو رشِفِه عىل املناسبة بهذه كبري استقباٍل حفل إقامة
قلُب امتأل اململكة. أرجاء جميع يف به قام الذي الكبري العمل هذا عن لإلعالن والفرسان؛
العمل بهذا بالفعل قام الذي أن فيها ينىس أن كاد أنه لدرجة كبري بفخٍر الفور عىل جريالد

نفسه. هو وليس ستيفان، الحقيقة يف هو العمالق رأس وقطع الشجاع
لهذا جميلة سيدة حضور عن القلعة أرجاء يف تنترش الشائعات أخذَت فشيئًا وشيئًا
أمريًة الواقع يف السيدة هذه كانت الجميالت. وصيفاتها من وعرشين أربٍع برفقة الحفل
ورعاية ُعهدة يف فأصبَحت صغرية، طفلًة كانت عندما امللك والدها تُويفِّ مجاورة مملكٍة يف
امللكة وتُصبح الرشد سنَّ تبلُغ حتى اململكة شئون إلدارة الجديد امللَك أصبح الذي ها عمِّ

بنفسها. اململكة وتحُكم لوالدها خلًفا الجديدة
الزوج عن تبحث وكانت بنفسها، اململكة لتحُكم مناسب عمٍر يف اآلن السيدة وأصبحت
الواحد األمراء وقام رعاياها. بشئون واالهتمام اململكة شئون إدارة يف ليُساعدها املناسب
مُلستشاريها وقالت املأمول. الَقبول منهم واحٍد أي طلُب يلقى أن دون يِدها بطلب اآلخر تلَو
تقبل ولن بنفسها، زوجها ستختار فإنها الزواج قرَّرت ما إذا إنها وضوٍح بكل ووزرائها

لها. اختاروهم ن ممَّ أحٍد بأي
الذي العمالق عىل القضاء من تمكَّنا امللكي البالط إىل شابَّني بقدوم سِمَعت عندما اآلن
تراهما. أن قبل حتى بشجاعتهما باإلعجاب قلبُها امتأل عديدة، سنواٍت طيلة اململكَة أرهب
تأكيد. بكل بالحضور تقوم فسوف رشفهما عىل القلعة يف حفٍل إقامة حال يف أنه وقرَّرت
كان إذا عرشها عىل الويصَّ امللك سألت الحفل، انتهاء وعند بالفعل. حدث ما وهذا
اللصوصوتخلَّص عصابة هزم من هو بأنه معروًفا أصبح الذي الشجاع، لجريالد سيسمح
ووافق أتباعها. من أحٍد مع التايل اليوم يف تُقام تناُفسية مبارزٍة يف باملشاركة العمالق، من
أيُّ يُساوره أن وبدون املشاركني أسماء ن تتضمَّ قائمة بإعداد وأمر ذلك. عىل برسوٍر امللك
يُفوِّت أالَّ حريًصا سيكون وأنه القائمة، يتصدَّر سوف جريالد الشجاع البطل اسم أن يف شكٍّ
قطُّ يَُدْر ولم الجميع. أمام وشجاعته ُقدراته جديٍد من يُثبت لكي الفرصة هذه نفسه عىل
ذلك ُمربًرا الليل؛ خالل القلعة خارج معه بالتسلُّل ستيفان جريالد يقنع أن امللك َخَلِد يف
سيختارون بل مُلبارزتي امللكة أتباع أحد سيختارون بأنهم أبًدا أعتقد «ال بقوله: لستيفان
شابٌّ وأنا الحالة، هذه يف يل وكيف القتال. فنون يف خربٍة صاِحَب ُمَجربًا فارًسا األغلب عىل

عليه؟» وأتغلَّب مواجهته يف أقف أن قليلة، خربة وصاحب صغري
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نهاية يف الفوز من تمكَّنَت إذا العظيم الرشف ستنال «ولكنك قائًال: ستيفان وأجاب
رصاحٍة بكل له وقال ستيفان، يقوله كان ملا قطُّ يهتمُّ يكن لم جريالد ولكن اليوم.» املبارزة
أن من الحياة قيد عىل يبقى أن يُفضل وإنه األمور، هذه بمثل اإلطالق عىل يهتمُّ ال إنه
أن وبما القلعة، من الهروب جريالد قرَّر وهكذا ُمجتمًعا. الدنيا كل رشُف رأسه فوق يرتاكَم
عىل وافق فقد الظروف، كانت مهما وعَده يُخلف وأالَّ دائًما يُالزمه بأن أقسم قد ستيفان

أيًضا. الهروب
ولكنه جريالد، من سِمعها التي للكلمات الشديد بالحزن بدَّ وال شعر قد ستيفان كان
به. القيام قرَّر وعما رأيه عن بالعدول جريالد إقناع محاولُة العبث من أنه تماًما يُدرك كان
بذلك نقوم «دعنا وقال: ثيابهما. يتبادال أن وهي ستيفان ذهن يف رائعة فكرة ملعت وفجأة
ولن للفائز، صة امُلخصَّ بالجائزة النهاية يف وتتمتَّع أنت وتكسب عنك، عوًضا أُبارز وسوف

ذلك. عىل باِلغ وبرسور جريالد وافق أبًدا.» أحٌد بذلك يشعر
مُلبارزته سيختارون إنهم بقوله حقٍّ عىل بالفعل جريالد كان إذا ا عمَّ النظر وبغضِّ
أمام القادمة املهمة أن املؤكد من كان فقد القتال، فنون يف خربٍة صاحَب ُمَجربًا فارًسا
شديدة بقوٍة ستيفان َجواد ارتطم فقد متوقع؛ هو ا ممَّ صعوبة أكثَر ستكون ستيفان
من املبارزة من األوىل الجولة يف تمكَّن ستيفان ولكن مرات، ثالث للملكة تابع جواٍد مع
رأسه عىل رضبًة بعِدها من ى ليتلقَّ الهواء يف تطري جعلها قوية رضبًة خصِمِه خوذة رضب
املشاهدين جمهور بني والهتافات األصوات وعَلت الجواد. ظهر عىل للحظاٍت يرتنَّح جعلته
الدرع يف ُرمحه غْرز من أخريًا ستيفان وتمكن جريالد. بفوز املباراة نتيجة لهم بَدْت عندما
ًدا ُمجدَّ فيه عَلت الذي الوقت يف الوراء إىل التقهُقر عىل حمله مما التابع صدر يُغطي الذي
صهوة عن طرحه لقد الجواد. صهوة عن طَرَحه «لقد املشاهدين: جمهور وهتافات أصوات
األرض. النهوضعن يف التابع ليُساعد جواده عن بالنزول الفور عىل ستيفان وقام الجواد.»
ليعود خفيًة يتسلَّل أن ستيفان مقدور يف كان ذلك، بعد حدثت التي البلبلة وخالل
القتال بثياب — قام الذي هو جريالد كان وهكذا ثيابَهما. جديٍد من ويتباَدال جريالد إىل
بعد أمامه للُمثول امللك لدعوة باالستجابة — ستيفان يرتديها كان التي وامُلغربة امُلمزَّقة

املبارزة. انتهاء
مكافأتك.» اخرت واآلن تفعله. أن منك عُت توقَّ ما فعلَت «لقد امللك: وقال

وسوف أخيكم، ابنة امللكة يَد «امنحني امللك: أمام بشدة ينحني وهو جريالد وأجاب
تُواجهها.» التي األخطار جميع ضدَّ اململكة عن شجاعٍة بكل أُدافع
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عىل أوافق سوف وأنا منك. أفضَل زوًجا تختار أن يُمكنها ال الواقع «يف امللك: وقال
خالل موجودًة تكن لم التي امللكة نحَو امللك والتفت ذلك.» عىل هي وافَقت إذا الفور
ة حادَّ عيونًا تملك امللكة كانت يمينه. عىل كبري كريسٍّ إىل ذلك بعد جلست ولكنها املبارزة،
كونه من الرغم عىل أمامها، يقف الذي الرجل أن مالحظة من الفور عىل وتمكَّنَت وثاقبة،
واحٍد وبيشء عديدة، صغريٍة بتفاصيَل الشكل يف يختلف الطول، يف ببَسطٍة ويتمتع وسيًما

املبارزة. يف شارك الذي الرجل عن جوهري،
املبارزة يف ما خدعٌة هناك يكون أن يُمكن كيف إدراك من البدء يف امللكة تتمكَّن لم
ما لقاءَ مكافأته عن طواعيًة بالتناُزل الفائز قيام وكان وحاشيته. امللك أمام جَرت التي
إليها. بالنسبة الفهم عىل وصعوبًة غرابة أشدَّ أمًرا آَخر رجٍل لصالح انتصاٍر من قه حقَّ
بها. تقوم خطوٍة أي يف والحذَر الحيطة ي توخِّ إىل يدعوها كان داخلها يف ما شيئًا لكنَّ
ينَْل لم ولكنه رضاك، عىل حاز قد أمامك جرى ما يكون «قد قائلة: امللك ها عمَّ وأجابت
هذَين دع جرى. ما بصحة أقتنع لكي آَخر دليٌل أوًال أمامي يكون أن ويجب أنا. رضاَي
الرجَل يكون أن يجب زوًجا به سأقبل الذي الرجل إن جديد. من أمامي يتبارزان الشابَّني

املبارزة.» يف تابعي عىل وتغلَّب العمالق، وقتَل اللصوص عصابة هزم الذي نفسه
أمامه مفرَّ ال أن الفور عىل وأدرك ذلك، يسمع وهو كبري شحوٌب جريالد وجَه اعرتى

اآلن. فيه هو مما
قام جريالد، مخاوف من الرغم وعىل وستيفان. جريالد بني املبارزة بدأت وهكذا
بأخذ ُمكتفيًا جواده صهوة عن وطرِحه جريالد من للنيل جدية غرِي بمحاوالٍت ستيفان
يرتك كان بل بذلك ستيفان يكتِف ولم املبارزة. فرتة طيلَة الهجوم عن عوًضا الدفاع موقف
كبريًا قْدًرا أظهر أن وبعد وأخريًا إليه. تِصل يتجنَّبها أن وسعه يف كان التي جريالد رضباِت
ال بذلك أنه يسقط وهو تماًما يُدرك كان األرض. عىل بقوٍة ستيفان سقط املقاومة من
له بالنسبة تُشكل كانت التي امللكة يد أيًضا بل املبارزة، يف الفوز رشِف عن فقط يتخىلَّ

العمر. فرصَة
بهو إىل مبارشة فذهب ال، أم بجرٍح أُصيب قد ستيفان كان إذا يرى حتى ينتظر لم

الفور. عىل مكافأته باستالم وطالب تُرفرف، امللكية الرايُة كانت حيث القلعة
جريالد أمام باالنحناء قيامها عني متوقِّ امللكة نحو املشاهدين جميع أنظار وتحوََّلت
الجميع، دهشة أثار ا ممَّ بوقار، ابتسَمْت ذلك عن وعوًضا للفائز. ثمينة هديٍة وبتقديم
واقرتَحت وأخري. آخُر اختباٌر هناك يكون أن فيجب الزواج عىل تُوافق أن قبل بأنها وقالت
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أن يستطيع ومن امللكي، البالط من فارَسني بمفردهما وستيفان جريالد من كلٌّ يُواِجَه أن
يف املبارزة بدء موعد وُحدِّد اململكة. وسيد سيَِّدها سيكون جواده صهوة عن َخصمه يطرح

التايل. اليوم صباح من العارشة الساعة
املشاركة عىل يجرؤ ال فهو وذهابًا، َجيئًة الليل طوال غرفته أرَض يذرع جريالد كان
الهَرب من تُمكنه ما طريقٍة إىل يهتدَي أن يستطيع ما بكل محاوًال القادمة، املبارزة هذه يف
والنافذة. الغرفة باب بني الليل طوال ظاهر بقلٍق ل يتنقَّ كان امللكي. االستحقاق هذا من
املتنافسون الُفرسان وأخذ املبارزة، بدء ُقرب ُمعلنًا البوق صوت انطلق عندما الصباح ويف
حلَّ ماذا لريى أتباعه من عدًدا امللك أرسل املبارزة، لبدء استعداًدا جيادهم صهوة يمتطون
إضايف دليٍل أي إىل حاجة هناك يُعد لم ولذلك رسيره. تحت يختبئ رأوه حيث بجريالد
بعد رضورية غري أصبَحت ألنها املبارزة إلغاء عن اإلعالن تمَّ ثم ومن الحقيقة، إلثبات

لها. زوًجا بستيفان الكامل ورضاها َقبولها عن امللكة وأعلنت الحقيقة، انكشاف
واحًدا. شيئًا نسيَت «لقد له: قالت ستيفان، مع وحيدًة تجلس امللكة كانت وعندما
أنت أنك عَرفُت اليُمنى يدك إصبع يف الطويل حنكور رسقه الذي والدي خاتم رأيُت عندما
حيث املبارزة؛ يف واجهك الذي التابَع كنُت أنا اللصوص. عصابة قتل َمن جريالد وليس
للمطالبة تقدَّم عندما جريالد أصابع يف افتقدتُه الذي إصبعك، يف الخاتَم الثانية للمرة رأيُت
وفاءك أن من الرغم عىل بينكما مبارزٍة إجراء طلبُت أنني يف السبب هو وهذا بمكافأته.
يتعنيَّ كان ولذلك ُخطتي. نجاِح دون حال قد جريالد أمام نفسك عىل قطعتَه الذي للعهد
جديٌر الظروف كانت مهما بعهده يُويف الذي الرجل إن آخر. اختباٍر إجراء أُحاول أن عيلَّ

ككل.» َمملكتي لرعايا وبالنسبة شخيص، بشكٍل يل بالنسبة به أثق بأن
اململكة أمن عىل بالحفاظ وقاما مملكتهما، إىل وعادا األمرية ستيفان ح تزوَّ وهكذا
سنواٍت عدة انقضاء وبعد واإلنصاف. العدل بروح شئونها وإدارة رعاياها معاملة وُحسن
املتسول هذا كان لقد الخوايل. األيام وُمستذكًرا ماًال يطلُب القرص بوابة فقري ٌل ُمتسوِّ طرَق

بالدخول. له وُسمح به ب ُرحِّ وقد غريه، أحد وال جريالد
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