




السحري املتجر

تأليف
ويلز جورج هربرت

ترجمة
عالم طه سارة

مراجعة
غانم العزيز عبد هبة



The Magic Shop السحري املتجر

Herbert George Wells ويلز جورج هربرت

هنداوي النارشمؤسسة
٢٦ / ١ / ٢٠١٧ بتاريخ ١٠٥٨٥٩٧٠ برقم املشهرة

املتحدة اململكة ،SL4 1DD وندسور، سرتيت، شييت هاوس، يورك
+ ٤٤ (٠) ١٧٥٣ ٨٣٢٥٢٢ تليفون:

hindawi@hindawi.org اإللكرتوني: الربيد
https://www.hindawi.org اإللكرتوني: املوقع

مؤلفه. آراء عن الكتاب يعربِّ وإنما وأفكاره، املؤلف آراء عن مسئولة غري هنداوي مؤسسة إنَّ

يرسي ليىل الغالف: تصميم

٩٧٨ ١ ٥٢٧٣ ١٤٧١ ٩ الدويل: الرتقيم

.١٩٠٣ عام اإلنجليزية باللغة األصيل الكتاب صدر
.٢٠١٨ عام هنداوي مؤسسة عن الرتجمة هذه صدرت

لنص العربية والرتجمة الغالف، وتصميم الكتاب، هذا بتصميم الخاصة النرش حقوق جميع
جميع .٤٫٠ اإلصدار امُلصنَّف، نَْسُب اإلبداعي: املشاع رخصة بموجب صة ُمَرخَّ الكتاب هذا

العامة. للملكية خاضعة األصيل العمل بنص الخاصة النرش حقوق



املحتويات

7 السحري املتجر





السحري املتجر

نافذَة والحظُت مرتني، أو مرة به ومررُت عدة؛ مرَّاٍت بعيٍد من السحري املتجر رأيُت
السحري والدجاج السحرية والكرات الجذابة باألغراضالصغرية تعجُّ التي املدهشة عرضه
بسالل الخاصة واألغراض البطن من التكلُّم عروض يف امُلستخَدمة َمى والدُّ الرائعة واألقماع
األغراضاألخرى من والعديد عادية، «تبدو» التي اللعب أوراق من كبرية ومجموعات الُخدَع
ُمسبق، تحذير دون جيب، ابني جذبني حتى املتجر دخول يف قط أفكر لم ولكنني املشابهة،
أن سوى مفرٌّ إرصاره أمام يل يكن فلم العرض؛ نافذة إىل األيام أحد يف عنوًة إصبعي من
واجهته كانت فقد الواقع، يف املكان، هذا يف يقع املتجر أن أظن أكن لم للدخول. أصطحبه
الِفراخ فيه تركض الذي واملتجر ور الصُّ متجر بني ريجنت شارع يف تقع الحجم طة متوسِّ
نهاية يف أنه يل ُخيَِّل هناك. موجود بالفعل هو ها ولكن مفرخاتها؛ من خارجة الصغرية
أنه إال هولبورن؛ يف حتى أو أوكسفورد شارع يف بالجوار أو السريك من بالُقرب الشارع
يَختفي رساب وكأنه للعيان، واضًحا يكن لم وإن شك، بال الطريق عىل هناك دائًما كان
زجاج عىل يخبط وهو ضجيًجا السمني السبابة جيب إصبع طرُف أَحدَث منه. اقرتبت كلما

العرض. نافذة
«وتلك.» قائًال: وأردف املختفية، البيضة إىل وأشار هذه.» الشرتيت غنيٍّا كنُت «لو
وأشار أيًضا.» «وهذه أضاف: ثم حقيقيٍّا، طفًال يشبه الذي الباكي الرضيع دمية إىل وأشار
أصدقاءك.» وأبِهر واحدة «اشِرت عليها: مكتوب أنيقة بطاقة بها مرفًقا كان غامضة علبة إىل
الحال، يف فسيختفي األقماع هذه أحد أسفل يشء أي وضعت «إذا قائًال: جيب أردف

كتاب.» يف هذا قرأُت لقد
كيف نرى ال حتى هكذا أعىل إىل وضعوه ولكنهم امُلختفي، الِبنس فهو أبي يا هذا «أما

الحيلة.» هذه يصنعون
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عىل باًال يُلِق ولم املتجر ندخل أن حتى يقرتح فلم أمه، طباع جيب العزيز ابني وِرَث
عن وأفصح املتجر باب تجاه إراديٍّا ال إصبعي جذب — تعلمون كما — فقط اإلطالق؛

بوضوح. رغبته
«تلك.» قائًال: السحرية الزجاجة إىل أشار

سماعه عند وجهه أرشق الزجاجة؟» تلك اشرتيت إذا «أتقصد قائًال: فسألته
. امُلبَرشِّ استفساري

ملشاعر وُمراعيًا القلب طيِّب جيب كان لجييس.» أريها أن «يُمكنني مجيبًا: إيلَّ وتطلع
دائًما. اآلخرين

عيد عىل يوم مائة من أقل سوى يتبقَّ «لم قائًال: وحدثتُه الباب بمقبض أمسكُت
جيبلز.» يا ميالدك

املتجر. دَخلنا حتى إصبعي عىل قبضته وأطبق يُجبني، لم
وبمجرد السحرية. الخدع ملستلزمات متجًرا كان بل عاديٍّا؛ متجًرا املتجر هذا يكن لم
أي إىل الدخول عند عادة يُرافقه كان الذي املحموم حماسه عن جيب تخىلَّ املتجر دخولنا

الحديث. عبء يل وترك عادي، لعب متجر
صوتًا ُمصِدًرا أخرى مرة الباب جرس دقَّ اإلضاءة؛ خاِفت ضيًقا صغريًا متجًرا كان
مصنوًعا نَِمًرا فرأينا حولنا ناظرين لوهلة وحدنا وقفنا خلَفنا. الباب نُغلُق ونحن كئيبًا
فلية السُّ العرض طاولة يُغطي الذي الزجاجي الصندوق عىل وموضوًعا ن امُلَعجَّ الورق من
الُكرات من العديد يوجد كان منتظمة. بوترية يهتزُّ ورأٌس طيبتان عينان له كانت —
ذات السحرية السمك أحواض من ومجموعة سحرية ببطاقاٍت تُمسك خزفية ويٌد البلورية
إحداها عديدة؛ سحرية مرايا األرض عىل وكانت مزخرفة. سحرية وقبعة املختلفة األحجام
قصريًا تجعلك والثالثة ساقيك، وتُخفي رأسك م تَُضخِّ واألخرى ونحيًال، طويًال تبدو تجعلك
صاحب أنه أعتقد ما، شخٌص دخل صورنا، عىل نضحك كنا وبينما ؛ الَجرِّ كحيوانات وبدينًا

املتجر.
أسمر األطوار، غريب رجًال كان البيع. طاولة خلف يجلس هو ها حال، أيِّ وعىل

الحذاء. كمقدمة مدبَّب وذقنُه األخرى، من أكرب أُذُنَيه وإحدى شاحب وجهه اللون،
فوق السحرية الطويلة أصابعه فارًدا قال هكذا مساعدتكما؟» يمكنني «كيف

لوجوده. وانتبهنا فجفلنا الزجاجي؛ الصندوق
الصغري.» البني البسيطة الُخدع بعض رشاء يف «أرغب قائًال: أجبته
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املنزلية؟» أم امليكانيكية األلعاب أم اليد ة خفَّ ألعاب رشاء يف ترغب «هل قائًال: فسأَلني
سألته. هكذا ُمسلٍّ؟» يشء أي يوجد «هل

— وضوح —وبكل رأسه من أخرج ثم مفكًرا، للحظة رأسه املتجر صاحب حكَّ «امم!»
مثًال؟» كهذه «يشء قائًال: ذراعه بطول أمامه الكرة ا مادٍّ وأردَف زجاجية كرة

جموع بني املشهورة الخدعة هذه رأيُت أنني من الرغم فعىل عة؛ متوقَّ غري حركة كانت
هذا يف هنا أراها أن أتوقع لم أنني إال الرتفيهية، العروض يف لها حرص ال مرات السحرة

املكان.
جيد.» «هذا قائًال: ضحكت

كذلك؟» أليس «نعم، قائًال: املتجر صاحب رد
تماًما. خالية كانت املتجر صاحب يد ولكن الكرة، ليأخذ الحرة يده جيب مد

فعًال. جيبه يف كانت وقد جيبك.» يف «إنها قائًال: املتجر صاحب حدثه
الكرة؟» هذه سعر «كم املتجر: صاحب سألُت

مرفقه ناحية يده ومد الكرات.» لهذه مقابل أي نتقاىض ال «نحن قائًال: بأدب رد
خلف من ثالثة واحدة أخرج ثم مجانًا.» عليها نَحصل «إننا وقال: أخرى، كرة وأخرج
ل، بتأمُّ ُكَرتِِه إىل جيب نظر البيع. طاولة عىل األخرى الُكرات جانب إىل ووضعها رقبته
صاحب إىل نظر ثم البيع، طاولة عىل املوضوعتني األخرينَي الكرتني إىل بفضول ونظر

املتجر. صاحب فابتسم مليٍّا، صه يتفحَّ املستديرتنَي بعينَيه املتجر
فإليك تمانع، لم وإذا أيًضا، الُكرات هذه عىل الحصول «يُمكنك املتجر: صاحب قال

إذًا!» هي ها فمي. من أخرى واحدًة
شديد، بهدوءٍ جانبًا األربع الُكرات وضع ثم لوهلة، بصمٍت متسائًال جيب إيلَّ نظر

القادمة. للخدعة نفسه وهيَّأ أخرى مرة بإصبعي وأمسك
الصغرية.» ُخدعنا جميع عىل نحصل «هكذا قائًال: املتجر صاحب أوضح

هذا بالُجملة، البيع متجر إىل الذهاب من بدًال «حسنًا، قائًال: ملزحته مضيًفا ضحكُت
بالطبع.» أرخص

مبالٍغ بشكل ليس ولكن حال. أيِّ عىل ثمنها ندفع ولكننا ما، حدٍّ «إىل قائًال: فأجاب
بشكل نحتاجها التي واألغراض حجًما األكرب ُخَدعنا عىل نحصل … الناس يظن كما فيه
سأقول، ملا عذًرا سيدي، يا تعلم وكما … القبعة هذه من األخرى األشياء وجميع يومي
عىل الحقيقية» «السحرية للبضائع بالنسبة ليس بالُجملة، بيع متجر يوجد» «ال ولكن
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من عمل بطاقة سحب ثم «.« الحقيقيِّ السحِر «متجر شعارنا الحظَت ما إذا أعلم ال األقل.
أضاف ثم الكلمة عىل إصبعه واضًعا وأشار «. «حقيقيٌّ قائًال: وأردف يل وأعطاها وجنِته

سيدي.» يا خداع أي يوجد «ال قائًال:
ظنَنت. هكذا بإمعان، مزحته يف يسرتسل أنه بدا

صالح!» فتًى أنت تعلم، «هل قائًال: ثه وحدَّ ملحوظ بودٍّ مبتسًما جيب إىل التفَت
جيب أما نُفسده؛ ال حتى املنزل، يف أمامه بذلك نبوُح ال كنا فقد ذلك؛ ملعرفته ُدِهشُت

املتجر. صاحب عىل عينَيه مثبِّتًا التام بالصمت إال يُِجْب فلم
صالح.» فتًى سوى املتجر هذا باب يَعرب «ال قائًال: وأكمل

صغري رفيع وصوت الباب لدى جلبة ُسِمَعْت كالمه؛ عىل تُدلل أن األقدار شاءِت وكأنما
أٍب صوت ُسِمَع ثم الااا!» الدخول. أريُد أبي، يا هناك الدخول أريد «ال! يقول: بالكاد يُسَمُع

إدوارد.» يا ُمغلق «إنه قائًال: يردُّ ابنه واسرتضاء تهدئة يحاول ُمضطرب
قلُت. هكذا كذلك.» ليس «ولكنه

هذا أمام كذلك يكون ما ودائًما سيدي، يا بالفعل مغلٌق هو «بل املتجر: صاحب رد
شاحبًا أبيض وجُهه وكان اآلخر، الطفل ملحنا يتحدَّث كان وبينما األطفال.» من النوع
املحمومة؛ رغباته أمارات وجهه عىل وارتسمْت امُلنكَّه، والطعام الحلوى تناول كثرة من
يف الفطرية برغبتي مدفوًعا املسحور. الزجاج عىل بقبضِته يرضب وأخذ وعنيًفا أنانيٍّا بدا
بينما سيدي.» يا جدوى بال هذا «إن املتجر: صاحب فقال الباب تجاه تحركت املساعدة

يرصخ. وهو بعيًدا املدلَّل الطفل ُحِمَل
ذلك؟» تفعل «كيف متسائًال: وحدثتُه قليًال َعداء الصُّ تنفسُت

انطلَقت للعجب! يا ولكن مباالة بال ملوًِّحا املتجر صاحب قال هكذا السحر!» «إنه
باملتجر. الظالم طيات بني واختفت أصابعه أطراف من ملوَّنة نارية رشارات

عىل الحصول يف ترغب إنك دخولك، قبل تقول «كنَت قائًال: جيب إىل حديثه َه وجَّ
كذلك؟» أليس أصدقاءك»، وأبِهر واحدة «اشِرت ألعاب إحدى

«بىل.» قائًال: شجاع مجهود بعد جيب رد
جيبك.» يف «إنها قائًال: املتجر الصاحب فرد

طويل جسده أن الحظُت — البيع طاولة عىل مائًال املدهش الرجل هذا كان وبينما
ورقة أخرج ثم «ورقة.» وقال: املعهودة َحرة السَّ بطريقة الغرض أخرج — ملحوظ بشكل
فمه هو ها للعجب! ويا «خيط.» قائًال: أردف ثم اليايات؛ ذات الفارغة القبعة داخل من
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قضم طرِده ربط من انتهى وعندما له، نهاية ال خيًطا منه يُخِرج خيوط صندوق وكأنه
إحدى أنف من شمعة أشعل ثم بأكملها. الخيط كرة ابتلع وكأنه يل وبدا ليقطعه الخيط
ختًما صار (الذي أصابعه من واحًدا ودسَّ بالبطن التكلُّم عروض يف املستخدمة َمى الدُّ
املختفية.» البيضة طلبَت ذلك «بعد قائًال: وأضاف الطرد. به وأغلق اللهب يف أحمر) شمعيٍّا
طفًال يُشبه الذي الباكي «الرضيع دمية وكذا غلَّفها، ثم معطفي جيب من واحدة وأخرج
تلو واحدة أناولها كنُت ألعاب، ُعلبة تغليف من املتجر صاحب انتهى وكلما حقيقيٍّا».

صدره. إىل ها ويضمُّ يأخذها كان الذي جيب األخرى
تبوُح كانت املغلَّفة الُعَلب عىل القابضتني وذراَعيه عينَيه ولكن قليًال، إال يتكلم لم
األشياء، هذه بها. البوح عن اللسان يَعجز التي املشاعر عىل الحيَّ املثاَل جيب كان بالكثري؛
داخل يتحرك ما بيشءٍ شعرُت حينما فجأة َجَفلُت «حقيقيٍّا». سحًرا كانت تعلمون، كما
بد ال الريش، منفوشة حمامة منها فخرجْت برسعة القبعة خلعت يَقفز؛ أملس يشء قبعتي؛
كارتونيٍّا صندوًقا — إيلَّ ُخيَِّل كما — دخَلْت ثم البيع طاولة فوق وركَضت رشيكته، أنها

ن. امُلَعجَّ الورق من املصنوع النَِّمر خلف
ُمستهرت طائر ال، «ال، رأيس: غطاء من بمهارة يُحرِّرني وهو املتجر صاحب قال

القبعة!» يف ش يُعشِّ بالتأكيد،
يد وساعة كبرية وِبْلية ثالثًا أو بيضتنَي املمدودة يده يف منها وأخرج قبعتي نََفَض
دة امُلَجعَّ األوراق من والكثري والكثري املعتادة الزجاجية الُكرات من دستة نصف وحوايل
من بالفرشاة قبعاتهم تنظيف الناس يُهمل كيف عن بالطبع، أدٍب بكل التحدُّث، يف آخذًا
داخلها ع «يتجمَّ قائًال: أكمل ثم إيلَّ. بكالمه يُلمُح كان الواقع يف أنه إال والخارج، الداخل
قبَّعات أقصد ولكن … باألخص أنت قبَّعتك أقصد ال … سيدي يا األشياء، أنواع جميع
الورق التفَّ «… قبعاتهم داخل الناُس يحمله ما ا حقٍّ ُمدهٌش … تقريبًا الزبائن معظم
ثم جزئيٍّا املتجر صاحُب اختفى حتى فأكثر فأكثر أكثر البيع طاولة عن وارتفع املجعد
«ال قائًال: الحديث يف ُمسرتسًال صوته نسمع نزال ال كنا ولكننا أمامنا، من تماًما اختفى
نحن فهل سيدي، يا إلنسان ق املنمَّ الخارجي املظهر يُخفيه ما يعرف أن منا أحٍد ألي يمكن

بداخلها؟» تُخفي ما تُخفي البياض ناصعة أكفان أو خادعة مظاهر سوى لسنا إذًا
بطوبة الجريان أحد جرامافون تَقذف عندما يحدث كما تماًما — فجأة صوتُه توقَّف
األوراق حفيف صوُت وتوقَّف الصمت فعمَّ — الحال يف صوته فيتوقَّف جيد بشكٍل مصوَّبة

… هادئًا يشءٍ كل وصار
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السحري املتجر

قبعتي؟» من انتهيَت «هل قائًال: سألته الصمت من فرتة بعد
إجابة. أي أتلقَّ لم

تعكسها التي املشوَّهة صورنا سوى يوجد يكن لم باآلخر، أحدنا وجيب أنا حدَّقت
… ذاته الوقت يف وهادئني َمني ومتجهِّ للغاية غريبنَي نبدو كنا حولنا، من السحرية املرايا
األلعاب؟» لهذه اإلجمالية بالتكلفة تخربني هال اآلن، نذهب سوف أننا «أعتقد قلُت:
الفاتورة عىل الحصول أودُّ إنني أقول «كنُت قائًال: واستطردُت قليًال صوتي رفعُت ثم

فضلك.» من وقبَّعتي،
… األوراق كومة خلف من آتيٍَة نشقٍة صوت وكأنه بدا ما سمعُت
منَّا!» يَسخر إنه جيب، يا البيع طاولة خلف «لننظر قائًال: أكملُت

لم البيع؟ طاولة خلف وجدنا ماذا نوا وخمِّ رأسه، يهز الذي النمر حول من جيب ُقْدُت
متدليتنَي أذُنني ذي أبيضشارٍد وأرنٍب قبَّعتي سوى نجد لم اإلطالق! شخصعىل أي نجد
أرانب تبدو كما تماًما وُمنكمًشا، غبيٍّا يبدو وكان — السحرة يَستخدمه الذي النوع من —

طريقي. عن مبتعًدا اثنتنَي أو قفزة قافًزا األرنب وثب بينما قبعتي التقطُت السَحرة.
«أبي!» قائًال: بالذنب الشعور َصوته يف وبدا جيب همس

جيب؟» يا األمر «ما قائًال: فأجبته
أبي.» يا ا» «حقٍّ املتجر هذا أحبُّ «إنني قائًال: أردف

فجأة البيع طاولة تتمدَّد لم حال يف أيًضا سأُحبه أنني «أعتقد قائًال: نفيس حدثُت
ذراَعيه جيب مد نفيس. يف يَعتمل ما عىل جيب أُطلع لم أنني إال الباب!» إىل طريقنا وتغلق
وتابعه األرنب!» «أيها قائًال: أمامنا، يقفز كان الذي باألرنب اإلمساك محاوًال األمام إىل
عرب نفسه األرنب ضغط بينما لجيب!» السحر من بيشءٍ لتقم األرنب، «أيها قائًال: بعينَيه
األُذُنني ذو الرجل وظهر الباب هذا ُفِتَح ثم بالتأكيد. قبل من أُالحظها لم التي األبواب أحد
أعينُنا، تقابَلت حينما أنه إال ُمبتسًما، يزال ال وكان ًدا، مجدَّ األخرى إحداهما تكرب اللتنَي
غرفة رؤية تودُّ «هل الربيئة: الدماثة من بيشءٍ وقال والتحدِّي اللهو من بمزيج إيلَّ نظر
وقابَلت العرض طاولة ملحُت الباب. تجاه إصبعي من جيب جذبني سيدي؟» يا عرضنا
أكثر حقيقيٍّا صاَر قد السحر هذا أن أفكر وبدأُت أخرى، مرة املتجر صاحب عينَي عيناي
بطريقة أنفسنا وجدنا أننا إال الوقت.» من «كبري» متَّسع لدينا «ليس له: فقلُت يَنبغي، مما

كالمي. أُنهي أن قبل العرض غرفة داخل ما
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بنفس جميعها بضائعنا «تتمتَّع قائًال: مًعا الخفيفتنَي يه كفَّ املتجر صاحب فَرَك
عفًوا بالتأكيد. غرابتها ومضمونٌة حقيقية سحرية جميعها يشء. أفضل وهذا الجودة؛

سيدي!» يا
أحمر عفريت بذيل ُممسك به فإذا ِمعطفي، بُكمِّ علق قد شيئًا تجذب بيده شعرُت
صاحب يد من النَّيْل محاوًال ويَُعض يقاوم أخذ الصغري الكائن هذا ولكن يتلوى، صغري
لو كما شك بال الكائن هذا بدا البيع. طاوالت إحدى خلف مباالة بال قذَفه الذي املتجر
وكأنه فكانت املتجر صاحب فعل ردَّة أما عابرة! للحظة ولكن ملتويًا، مطاطيٍّا جسًما كان
بالنظر مشغوًال كان ولكنه جيب، إىل رسيًعا نظرُت صغرية. الدغة حرشة مع يتعامل
ُمنخِفض بصوٍت قلُت الكائن. هذا يَر لم أنه باالرتياح فشعرُت هزَّاز سحريٍّ حصاٍن إىل

هنا؟» األشياء» «هذه من الكثري يوجد «هل والعفريت: جيب ًصا متفحِّ
يَخصنا ال «إنه قائًال: إرشاًقا أكثر وبابتسامة أيًضا ُمنخِفض بصوٍت املتجر صاحب ردَّ
يَعوا!» أن دون معهم الناس «يحمله» ما ا حقٍّ مدهٌش معك؟ تَحمله كنَت ربما اإلطالق! عىل

هنا؟» يشء أي أعجبَك «هل قائًال: جيب إىل التفت ثم
جيب. أعجبت التي األشياء من العديد هناك كان

سيٌف هذا «هل قائًال: واالحرتام الثقة من بمزيج امُلذهل البائع هذا إىل جيب التفت
سحري؟»

حامله يجعل إنه األصابع. يجرح يَنكرسوال وال يَنثني ال السحري»، السيف «لعبة «إنه
كراون نصف من سعُره يبدأ عرشة، الثامنة دون هم من مع يخوُضها معركة أي يف يُقهر ال
فهي البطاقات عىل تراها التي الدروع هذه أما لحجمه. وفًقا بنسات سبعة أو ستة حتى
وخوذة حرية، السِّ الرسعة وصنادل الحماية، درع املغامرين؛ الصغار للفرسان ا جدٍّ ُمفيدة

اإلخفاء.»
أبي!» يا انظر إلهي! «يا قائًال: جيب شهق

اسرتعاء يف نجح فقد انتباًها؛ يُِعْرني لم املتجر صاحب ولكن تكلفِتهم، معرفة حاولت
مخزوناته جميع عرض يف املتجر صاحب رشع إصبعي. أفلَت إنه حتى اآلن جيب انتباه
بارتياب راقبُت ذلك. عن سيُوقفه يشء أي هناك يكن ولم املختلفة، البضائع من اللعينة
دائًما. معي يَفعل كما الشخص هذا بإصبع ممسًكا اآلن يقف وهو جيب الغرية من وبيشء
السحرية األلعاب من العديد ولَديه فكرُت، هكذا لالهتمام، مثريًا شخًصا كان أنه شك ال

… ذلك ومع بحق»، «جيدة ولكنها خادعة امُلسلِّية؛ الخادعة
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نظري؛ عن يَغيب املاهر الساحر هذا أدَع لم ولكنني الكثري، قول دون خلفهما رسُت
وقت يحني عندما بسهولة سنَرحل أننا شك وال باألمر. ُمستمتًعا جيب كان يشء كل فرغم

املغادرة.
أعمدة وبها ورفوفعرض، دواليب إىل مة ومقسَّ وُمزدِحمة العرضطويلة غرفة كانت
حدَّقوا األطوار غريبو بائعون فيها يجوب أخرى أقساٍم إىل تؤدي ُمقنطرة ومداخل متفرقة
للغاية، مربكة كانت املربكة. واملرايا الستائر من العديد بها وكان دخولنا، بمجرد بنا

دخلنا. قد األبواب أيِّ من تمييز من اللحظة هذه يف أتمكن لم إنني حتى شك، بال
داخلية، تروس أو بخار دون تسريُ سحرية قطارات جيب عىل املتجر عرضصاحب
الجنود من ملجموعة للغاية قيِّمة صناديق وكذا املؤرش، ضبط هو فعله عليك ما كل فقط
يف أذناي تُسعفني لم … وتقول الغطاء عنهم تُزيح أن بمجرَّد الحياة فيهم تدبُّ الذين
التقَطها فقد ه، أمِّ سْمع قوَة ورث الذي جيب أما سمعتُها، التي الغامضة الكلمة التقاط
أخرى مرة الصندوق إىل الجنود أعاد ثم «أحسنت!» قائًال: املتجر صاحب هلَّل رسيًعا.

ثانية. مرة يتحركون جيب فجعلهم «اآلن.» قائًال: أردف ثم لجيب، وأعطاه برسعة
الصندوق؟» هذا ستأخذ «هل املتجر: صاحب سأله

هذه ففي كامًال؛ ثمنه ندفع ستجعلنا كنَت إذا إال سنأخذه، «نعم قائًال: أنا فأجبتُه
«. ثريٌّ رجٌل إال يَشرتيه لن الحالة

إىل الصغار الجنود أعاد ثم عزيزي!» يا «ال» «بالطبع قائًال: املتجر صاحب فردَّ
مغلًَّفا صار ما ورسعان الهواء يف بالصندوق ح لوَّ ثم الغطاء وأغلق أخرى مرة الصندوق

وعنوانه!» بالكامل جيب اسم «وعليه ومربوًطا البُنيِّ بالورق
أبديتُها. التي الدهشة عىل املتجر صاحب ضحك

يكون.» أن ينبغي كما السحُر الحقيقي؛ حر السِّ هو «هذا قائًال: علََّق ثم
يل.» بالنسبة يَنبغي مما أكثر حقيقي «إنه قائًال: أخرى مرًة فأجبتُه

ذلك من األغرب ولكن لجيب، الغريبة الِحيَل من مجموعة أداء يف ذلك بعد رشع ثم
وخارًجا، داخًال ويقلبها تأديتها كيفية لجيب يَرشح كان بها. أداها التي الطريقة كانت

يراه. بما إعجابًا املنشغل رأسه يُهزُّ العزيز ابني وكان
بصوته جيب فقلَّده جال!» جال «َمْرحى! الساحر: قال ينبغي. كما منتبًها أكن لم
أفكر بدأُت انتباهي. شتَّتت أخرى أشياء أنَّ إال جال!» جال «مرحى، ًدا: مردِّ الواضح الصغري
األثاث حتى بالغموض. يَفيُض التعبري، جاَز إذا كان، فقد غريبًا؛ املكان هذا كون مدى يف
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إذ الغموض؛ من بيشءٍ تُوحي كلها كانت بعشوائية املوزَّعة واملقاعد واألرض والسقف
نظام بال مكانها من املقاعد هذه تتحرَّك منتبٍه، غري كنُت كلما بأنني غريب شعور تملَّكني
ُمتعرًِّجا كان فقد للسقف العلوي اإلفريز أما ظهري. وراء من الركن يف ضجة وتُحِدُث
الجبس من مصنوعة لكونها بالنسبة فيه مباَلغ بشكل معربة أقنعة أقنعة؛ وتعلوه أفعوانيٍّا

العادي.
أنه الواضح وِمن شارًدا بدا الذي املظهر الغريبَي البائعني أحد فجأة انتباهي جذب ثم
كومة فوق امُلقنَطرة املداخل أحد خالل من جسده أرباع ثالثة رأيُت — لوجودي ُمدرك غري
بشعة أشياء ويَصنع بُخمول العواميد أحد عىل ُمتَِّكئًا كان وتعلمون، — األلعاب من كبرية
نفسه. يُسيلِّ وكان يفعله ما يجد ال أنه لو كما بدا بأنفه. يفعله كان ما أبشعها بمالمحه!
ثم تليسكوب، وكأنه فجأًة األمام إىل أطلقه ثم رة، مكوَّ قصرية كتلة أنفه كان األمر بادئ يف
نراها التي كاألشياء وَمِرن طويل أحمر كسوٍط بدا حتى فأرفع أرفع وصار الهواء يف طار

بصنارته. األسماك صائد يفعل كما األمام إىل وقذفه به ح لوَّ ذلك بعد الكوابيس! يف
مشغوًال جيب فوجدُت التفتُّ الشخص، هذا يرى أن يجب ال جيب أنَّ الفور عىل فكرُت
جيب وكان إيلَّ، وينظران مًعا يَتهامسان كانا حوله. بما باًال يُلقي وال املتجر صاحب مع
إىل كبرية طبلة يده يف يحمل املتجر صاحب كان بينما الصغرية املقاعد أحد عىل يقف

ما. حدٍّ
هو!» أنت أبي! يا يضة الغمِّ «لنلعب قائًال: جيب صاح

ووضعها الطبلة عىل املتجر صاحب دق ملنِعه، يشء أي فعل من أتمكَّن أن قبل لكن
ستُخيف اآلن! اليشء هذا «أَبِعد قائًال: فصحت الفور، عىل يحدث كان ما أدركُت جيب. فوق

اآلن!» أَبِعده الصبي،
أن دون لكالمي — األخرى إحداهما تَكُرب اللتني األُذُنني ذو — املتجر صاحب امتثل
املقعد كان خاوية. أنها لرُييني تجاهي الكبرية األسطوانية الطبلة وأدار واحدة بكلمة يَنطق

… اللحظة هذه يف تماًما ابني اختفى لقد أيًضا! خاليًا الصغري
يًدا وكأن فتشعر عليك يسيطر الذي امُلقِبُض الشعور هذا ربما، قبُل، من جربتُم هل
متوتًرا ويرتكك لُبَّك يقتلع الذي الشعور هذا ويساًرا؟ يمينًا وتُقلِّبه قلبك تعترص خفيَّة
كنت هكذا خائف! وال غاضب وال مترسع وال متباطئ أنت فال ذاته الوقت يف ومتمهًال

أشعر.
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جانبًا. الصغري مقعده وركلُت مبتسًما كان الذي املتجر صاحب نحو هرعُت
ابني؟» أين العبث! هذا «أَوِقف قائًال: به صحت

هناك «ليس قائًال: أردف ثم الداخل، من الطبلة يُريني يزال ال وهو «انظر.» أجابني:
خداع.» أي

أخرى، مرة عليه انقضضُت بارعة. بحركة مني فرَّ ولكنه به، ألُمسك يدي مددُت
وأخذ فضحك ف!» «توقَّ آمًرا: قلت ليَهرب؛ األبواب أحد ودفع بعيًدا الرتاجع يف نجح ولكنه

الدامس. الظالم يف أعقابه يف وثبُْت يرتاجع.
مكتوم! ارتطام صوُت

سيدي!» يا قادًما أَرك لم للسماء! «يا
مهذَّبًا؛ عامًال رجًال كان الذي املارة بأحد ارتطمُت وقد ريجنت شارع نفيسيف وجدُت
أشكال من شكًال أبديُت مرتبًكا. جيب يقف كان تقريبًا، منِّي، أقدام ثالث بُعِد وعىل
لو كما ُمرشقة خفيفة ابتسامٌة وجهه وعىل تجاهي وأتى جيب استدار ثم للرجل، االعتذار

القليلة. الدقائق هذه يف افتقدني أنه
ذراَعيه! بني مغلَّفة صناديق أربعة يحمل كان

الحال. يف بإصبعي جيب أمسك
ولكن السحري، املتجر باب عن بحثًا مليٍّا حويل نظرُت اللحظة، هذه يف تائًها كنت
الجداري العمود فقط يشء، أي وال متجر وال باٌب يوجد لم موجوًدا! يكن لم للعجب! يا

… الصغرية الِفراخ خاللها من تُرى التي والنافذة الصور بيع متجر بني يفصل الذي
مشيُت أنني وهو هذا؛ اضطرابي خضمِّ يف فعله يمكن الذي الوحيد اليشء فعلُت
الخيول. تجرُّها التي األجرة عربات إحدى ألوقف مظلتي ومددُت الرصيف حافة إىل مبارشة

بحصان!» «عربة الغبطة: شدة فيها بدت بنربة جيب قال
يف غريب بيشءٍ شعرُت بدوري. صعدت ثم عناء بعد عنواني وتذكرُت ليصعد ساعدتُه
عىل الشارع إىل بها فقذفُت زجاجية كرة أنه واكتشفُت سته فتحسَّ الطويل معطفي جيب

بعصبية. الفور
َشفة. ببنِت جيب يَنبس لم

الوقت. من لربهة منا أيٌّ يتكلم لم
جيًدا»!» «متجًرا ذلك كان «أبي! قائًال: أخريًا الصمت جيب قطع
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عىل ر مترضِّ غري بدا أنه إال األحداث، هذه كل جيب استقبل كيف ملسألة هنا فوصلت
بالرتفيه للغاية سعيًدا ببساطة كان متوتًرا، أو خائًفا يكن لم جيد؛ اآلن. حتى — اإلطالق

األربعة. الصناديق ذراَعيه بني واستقرَّت الظهرية. بعد ما فرتة يف به حظي الذي
الصناديق؟ هذه بداخل يكون أن يُمكن الذي ما اللعنة!

يوم.» كل كهذه متاجر إىل الذهاب الصغار لألوالد يتسنى ال «امم! قائًال: تحدثُت
لم إنني إذ أمه؛ ولسُت أبوه أني آسًفا كنُت وللحظة املعتادة، برزانته هذا جيب ى تلقَّ
هذا أن وفكرت أَُقبِّله. أن نستقلُّها كنا التي األجرة عربة يف املأل، وعىل هنا، فجأة يل يتسنَّ

يشء. كل من بالرغم للغاية سيئًا يكن لم
كانت منها ثالثة الصناديق؛ فتَحنا حينما إال باالطمئنان الشعور أبدأ لم أنني إال
ولكنهم الرصاص، من مصنوعني عاديِّني جنوًدا كانوا الجنود، لعبة صناديق عىل تحتوي
خدًعا كانت الصناديق هذه أن تماًما ينىس جيب جعلوا إنهم حتى عالية، جودة ذوي كانوا
قطة عىل يَحتوي كان فقد الرابع، الصندوق أما الحقيقي. النوع من ولكنها سحرية،

ممتازة. وشهية ومزاج بصحة وتتمتَّع حيَّة، بيضاء صغرية
لوقت جيب غرفة يف وظللُت الحذرة. الراحة من بيشء الصناديق هذه فتح شهدُت

… للغاية طويل
كانت يرام. ما عىل يشء كل أن أشعر بدأُت واآلن مَضت، أشهٍر ستة منذ ذلك حَدث
الجنود وكان الصغرية، القطط جميع به تتَّصف الذي املعتاد بالسحر تتمتَّع الُقطيطة

وجيب! عسكري. قائد أي يتمناها التي كتلك بها موثوًقا صحبًة
جيب. مع حذًرا أكون أن بد ال أنني جيًدا م سيتفهَّ ذكي أٍب أي

يف الحياة دبَّت لو «ماذا قائًال: أسأله ورحُت األيام من يوم يف كثريًا تماديُت ولكنني
أنفسهم؟» تلقاء من يسريوا أن تودُّ هل جيب؟ يا جنودك

أعرفها ما كلمًة أقول أن هو عيلَّ ما كلُّ بالفعل، ذلك يفعلون «إنهم قائًال: جيب رد
الُعلبة.» غطاء عنهم أُزيح أن قبل

أنفسهم؟» تلقاء من يسريون ثَم «وِمن قائًال: سألته
يفعلون.» يكونوا لم لو حال أيِّ عىل ألحبَّهم أكن لم أبي. يا بالتأكيد «أوه، قائًال: رد
أو مرة جيب غرفة عىل أُعرِّج رصُت الحني ذلك منذ ولكن رة، ُمنفِّ دهشة أي أُبِد لم
أجدهم لم اآلن حتى ولكني علبتِهم، خارج الجنود يكون عندما إنذار سابق دون اثنتني

اإلطالق. عىل سحري عمل بأي يقومون
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د. أحدِّ أن ا جدٍّ الصعب فمن لذا،
ذهابًا ريجنت بشارع مررُت الفواتري. بدفع مهووس فأنا النقود؛ مسألة أيًضا وهناك
أنهم وبما ضمريي، أرضيُت أنني تأكيد بكل أشعر لذا املتجر؛ عن بحثًا عديدة مرات وإيابًا
من أيٍّا — الفاتورة إرسال مسألة تماًما لهم أترك أن فيُمكنني وعنوانه جيب اسم يعلمون

يُناسبهم. الذي الوقت يف لرُيسلوها — كانوا
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