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فــي يـوٍم مـن األيـام، طـرق شـخٌص غريـٌب بابنـا: أؤّكـد لـك، إنـه لـم 
يكـن رجـًا صغيـًرا مضحـًكا فحسـب؛ بـل إنـه لـم يكـن أطـول كثيـًرا 
مـن عـوَدْي ثقـاب، كان يحمـل علـى كتفـه حقيبـًة تفوُق حجَمـه، وقال: 

»لـدّي هنـا آالٌت أبيعهـا«.

قال أبي: »أِرنا ما لديك«.

الـزر  علـى  ضغطـك  مبجـرد  الواجبـات،  لكتابـة  آلـة  هـذه  فقـال: 
األحمـر الصغيـر سـتحل املسـائل، أمـا الـزر األصفـر الصغيـر فهـو 
لكتابـة مواضيـع التعبيـر، ويسـاعدك الـزر األخضـر الصغيـر علـى 
تعلـم اجلغرافيـا. هـذه اآللـة تفعـل كل شـيء مبفردهـا ويف دقيقـة.

قلت بلهفة : اشتِر لي هذه اآللة يا أبي!.

- حسًنا، كم سعرها؟.

أجاب الرجل الصغير: »ال أريد مااًل«. 

-  لكنك ال تعمل باملجان كي ال تبيعها!.

- صدقت، لكني ال أريد املال، أريد عقل ابنك مقابل اآللة«.

-  صاح أبي مستغرًبا: »هل أنت مجنون؟« 

اآللـة  أّدت  إذا  سـيدي!  يـا  اسـمع  مبتسـًما:  الصغيـر  الرجـل  قـال 
لعقلـه؟. حاجتـه  فمـا  املنزليـة،  الواجبـات 

توسلت إلى أبي:

- اشتِر لي اآللة! فماذا سأفعل بعقلي؟.

آلة كتابة الواجبات املنزلية
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نظر أبي إلّي برهة ثم قال:

- حسًنا، خذ عقله، ولننتِه من هذا األمر.

وبالفعل أخذ الرجل الصغير عقلي ووضعه يف كيس صغير.

قلـت يف نفسـي: »كـم أنـا خفيـٌف بـدون عقلـي!« خفيـف جـًدا لدرجـة 
أننـي بـدأت يف الطيـران حـول الغرفـة، ولـو لـم ميسـك بـي أبـي يف 

الوقـت املناسـب، خلرجـت مـن النافـذة وسـقطت.

أردف الرجل الصغير موضًحا: عليك أن تبقيه يف قفص اآلن.

- سأل أبي: »ولكن ملاذا؟«.

- فأجـاب الرجـل الصغيـر: »ألنـه بـا عقـٍل اآلن، وإن سـمحَت لـه 
بالتجـول، فسـوف يطيـر يف الغابـة مثـل طائـر صغيـر، ويف غضـون 

أيـام قليلـة سـيموت جوًعـا.«

وعمـًا بنصيحـة الرجـل الصغيـر، وضعنـي أبـي يف قفـص مثـل طائر 
كنـاري وأغلـق علـي، وكان القفـص صغيـًرا وضيًقـا لدرجـة أننـي لـم 
بشـدة  القضبـان علـي، وضغطـت  لقـد ضغطـت  التحـرك.  أسـتطع 

لدرجـة أننـي ... يف النهايـة اسـتيقظت مرعوًبـا خائًفـا. 

احلمد هلل كان مجرَد حلم!. 

املنزليـة  بواجباتـي  القيـام  الفـور، يف  بـدأُت، علـى  أننـي  لكـم  أؤكـد 
بنفسـي.

آلة كتابة الواجبات املنزلية
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الـمحرك الصغير

 

احملرك الصغير
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يُطلـق علـى القطـار الـذي يسـير مـن بلـدة )بـوووت( إلـى بلـدة )بايت( 
اسـم »احملـرك الصغيـر«، ويبـدو أنـه صغيـٌر جـًدا لدرجـة أنـه ميكنك 

وضعـه يف جيبـك تقريًبـا.

فيتألـف هـذا القطـار مـن عربـة واحـدة فقـط، وتقـع جميـع املقاعـد 
أنـه مت  إال  للغايـة،  العربـة ضيقـة  أن  ورغـم  النوافـذ،  مـن  بالقـرب 
البدينـن،  الرجـال  أجـل  مـن  اجلـدران  يف  املسـاحات  بعـض  عمـل 
فالرجـال البدينـون يركبـون ويثبتـون بطونهـم الكبيرة بشـكل مريح يف 
تلـك املسـاحات، ويغلقـون أعينهـم بسـعادة. ملـاذا يـا ترى ينـام الرجال 

البدينـون دائًمـا يف القطـار؟.

 عندمـا تكـون الفاكهـة ناضجـة يف موسـمها، يوقـف سـائق احملـرك 
»آدجليسـيس« القطـار، أحياًنـا، وسـط احلقـول، ويتسـلق األشـجار 
لسـرقة بعـض ثمـرات الكمثـرى ويـراه اجلميـع، فيتغامـزون عليـه مـن 

داخـل »احملـرك الصغيـر«. 

وعندمـا يكـون اجلـو ضبابًيـا وال ميكـن ألحـد رؤيـة أي شـيء، يقـف 
املفتـش خلـف األطفـال، ويوجههـم إلـى ما يجب أن ينظـروا إليه، لقد 
قـاد السـائق هـذه الرحلـة منـذ وقـت طويـل لدرجة أنه يعـرف املناظر 

الطبيعيـة متاًمـا كمـا يعـرف املـرء ظهـر يده.

وإثباًتـا ملعرفتـه املمتـازة مبسـار الرحلـة وطريقهـا فإنه يقـول: »هناك 
حقل ذرة على اليمن، وهناك فتاة شـقراء على اليسـار تلّوح بوشـاح 

أحمـر، بينمـا هنـاك على اليسـار بحيرة«.

احملرك الصغير
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وعندمـا يضطـر النـاس إلـى النـزول مـن القطـار، يعانـي البدينـون، 
قليـًا، يف سـحب بطونهـم مـن املسـاحات التـي سـبق أن حشـروها 
املفتـش  فيقـول  أكتافهـم،  مـن  بجذبهـم  املفتـش  فيسـاعدهم  فيهـا، 
يتعـّرق  لكنـه  جهـًدا«،  »ابـذل  بدانـة  األكثـر  وهـو  لويتبولـد  للسـير 

تخـرج. ال  عالقـة  فبطنـه  ويلهـث  بصعوبـة،  ويتنفـس 

يف  يبـدأ  أن  أيًضـا،  آدجليسـيس«،   « احملـرك  سـائق  علـى  يجـب 
إلـى أن يتمكـن أخيـًرا  املسـاهمة يف سـحب بطـن السـير لويتبولـد 
مـن النـزول مـن القطـار، بعـد ذلـك، يعـود »احملـرك الصغيـر« للجهـة 

العـودة. رحلـة  النـاس  وينتظـر  األخـرى 

احملرك الصغير
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السير بوميوندو

السير بوميوندو
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إن السـير بوميونـدو رجـٌل مضحـك، ألنـه ال يوفـر جهـًدا يف أي أمـر 
يسـلّي بـه األطفـال ويسـعدهم. 

هـا هـو ذا يف القطـار، ويجلـس األطفـال قبالتـه، وقـد اندلـع بالفعـل 
شـجاٌر بينهـم ألن جميعهـم يريـدون مقعـًدا بقـرب النافـذة.

يرفـع السـير بوميونـدو صوتـه ويقـول: »هـدوء، هـدوء. لنلعـب لعبـة 
جيـدة بـداًل مـن ذلـك«.

يستعّد األطفال للعبة.

»اآلن استديروا حلظة، وال تنظروا إال عندما أخبركم بذلك«.

يسـتدير األطفـال ثـم ينظـرون، يختفـي األب وجتلـس مكانـه امـرأة 
يصـرخ  وأصفـر،  أخضـر  ريـش  ذو  ببغـاء  يقـف  كتفهـا  علـى  عجـوز 
بصـوت عـاٍل: »أريـد أن أجلـس بالقـرب مـن النافـذة، أريـد أن أجلـس 

بالقـرب مـن النافـذة«.

فـا  الضحـك،  شـدة  مـن  عيونهـم  تدمـع  حتـى  األطفـال  يضحـك 
ياحظـون اختفـاء املـرأة العجـوز، ليجلـس راهـٌب مكانهـا وهـو ميلّس 
حليتـه الطويلـة التـي تـكاد تامـس األرض، ثـم ينظـر بصرامـة إلـى 

األطفـال الذيـن يلتزمـون الصمـت علـى الفـور.

يقول الراهب العجوز: »أنت يا هذا«.

ووسـط صمـت األطفـال املطبـق، يقـول الراهـب مـرة أخـرى »أنـت يـا 
هـذا«. .

السير بوميوندو
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وبينمـا يكـون األطفـال علـى وشـك البـكاء، وأنظارهـم منسـدلة إلـى 
أسـفل مقّدمـة أحذيتهـم، فـا ياحظـون اختفـاء الراهـب، أيًضـا.

وعندمـا يرفعـون رؤوسـهم، يقفـز رجـٌل صغيـٌر جـًدا ألعلـى وألسـفل 
علـى املقعـد ويضحـك كاملجنـون.

يضحك األطفال.

»ما اسمك أيها الرجل الصغير؟«

»اسمي ريشون«.

»ملاذا؟«

لشدة حبي لشرائح حلم »ريش«  أضاع اخلروف.

تتمتم امرأة عجوز ترتدي اللون البرتقالي: »يا لها من سخافة!« 

لكـن األطفـال ينفجـرون مـن الضحك، وهنا يبـدأ الرجل الصغير، يف 
نفـخ نفسـه أكثر وأكثر. 

يا إلهي، كم ازداد حجمه وطوله! 

هيا انهض وارتفع أكثر فأكثر

األطفـال  األب  وعانـق  جديـد،  مـن  بوميونـدو  للسـير  حتـول  لقـد 
بسـعادة.

ينبغـي  »ال  معترضـة:  البرتقالـي  اللـون  ترتـدي  التـي  املـرأة  تقـول 
القطـار«. يف  السـخف  هـذا  ملثـل  السـماح 

السير بوميوندو



16

يقـول السـير بوميونـدو: »ال يُسـمح بالتدخـن وال بالبصـق، وأنـا ال 
أدخـن وال أبصـق«. 

يضحـك اآلخـرون ممـا يثيـر غضـب املـرأة العجـوز وتهّم بالنـداء على 
املفتش.

حلسـن احلـظ وصلنـا، ولكـن قبـل أن ينـزل السـير بوميونـدو ينظـف 
أنفـه، ولكـن كيـف يفعـل ذلـك؟ إنه يرفع أنفه عـن وجهه ويفركه جيًدا 
مبنديـل: يف أثنـاء ذلـك ينظـر إلـى املـرأة التـي كانـت ترتـدي اللـون 

البرتقالـي ويغمزهـا، فيضحـك اجلميـع. 

حتمـرّ املـرأة خجـًا كلـون الـدم ثـم تبتعـد، ويُرّكـب السـير بوميونـدو 
أنفـه مـرة أخـرى، ثـم يصطـف األطفال يف صفـوف، وينزلون معه من 

القطـار ويذهبـون بعيًدا. 

السير بوميوندو
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عندمـا يكـون هـذا آخـر مـا ميكـن أن تتوقعـوه، فلتنظـروا إلـى األعلـى 
ولتبصـروا منـزل السـيد »وينسيسـاوس« وهـو يعبـر بسـرعة فائقـة. 
نعـم... فاملنـزل كلـه، مـن سـطحه إلـى سـردابه، يطيـر فوق رؤوسـكم، 
ويهـدر بصـوت كالطائـرة، ويُخـرج دخاًنـا أسـوًدا مـن فتحـة املدخنـة 

مثـل سـحابة الدخـان التـي تخـرج مـن قاطـرة.

وتتدّلـى مـن حتـت املنـزل، أكيـاس فحـم، وزجاجـات ، وقواريـر كبيـرة 
يغلفهـا القـش، باختصـار، إنـه السـرداب.

انحنـى السـيد »وينسيسـاوس« مـن نافـذة الطابـق األول، وتلّمـس 
غليونـه بعنايـة، ولـم ينتبـه لكـم.

ينظر الناس إلى األعلى ويقولون: »لقد جـُّن السير »وينسيساوس«، 
هل هذه طريقة للطيران، وكأن منزله طائرة؟.

يقول أحدهم: »يجب أن نتصل بالشرطة، ألن السير »وينسيساوس« 
ال ميلك رخصة طّيار، وميكن أن يتسبب مبشاكل«.

يطير املنزل عبر السماء يف غضون دقائق، ويختفي خلف تلة.

بعـد ذلـك، يظهـر املنـزل مجـدًدا، ويطيـر إلـى اخللـف عبـر السـماء، 
ويهبـط ويتوقـف بالقـرب مـن بلـدة صغيـرة، علـى بعـد مئـة متـر خلف 

ُـني املنـزل. الكنيسـة، باختصـار، حيـث كان قـد بـ

يقول الناس: »لقد أنهى السير »وينسيساوس« رحلته«.

»يطل السير وينسيساوس من النافذة ويدخن غليونه«.

منزل السير وينسيسالوس
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»ال بّد أنه فقد صوابه ومّسه اجلنون«.

الفتـرة  قرابـة  برحاتـه  »وينسيسـاوس«  السـير  يقـوم  مـا  دائًمـا 
املسـائية عندهـا ميكنكـم أن تتحدثـوا إليه بسـاٍم وهـدوء، لقد جلس 
بجـوار النافـذة يف الطابـق األرضـي وراح يلوح لكـم فجأة مودًعا، هنا 
يغـادر املنـزُل األرَض بإصـدار صافـرة هادئـة، ويصعـد إلـى السـماء، 
ليسـتدير حـول بـرج جـرس الكنيسـة مرتـن أو ثاث مـرات، ثم يتجه 

نحـو التال.

منزل السير وينسيسالوس
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انتابـت املـزارع بيتـرو دهشـة كبيـرة عندمـا ُولـد طفلـه بشـعر أخضر. 
كان بيتـرو قـد رأى أشـخاًصا بشـعر أسـود، أشـقر أو حتـى أحمـر، 
حتـى أنـه قـد تنامـى إلـى مسـامعه عـن جنيـة زرقـاء معينـة، لكنـه لـم 

يسـبق لـه أن رأى شـعًرا أخضـر مـن قبـل.

 قالـت النسـاء الاتـي أتـن لرؤيـة الطفـل: »يبـدو وكأنـه يحمـل طبـق 
سـلطة علـى رأسـه«.

 وبعـد تعميـد الطفـل أسـماه والـده »بولـن«، ودعتـه النسـاء »بولـن 
سـلطة«. أحضـر األب بعـض األطبـاء لينظـروا إلـى ذلك الشـعر، قال 
األطبـاء أن األمـر ال يدعـو للقلـق، وكتبـوا وصفـة طبيـة وذهبـوا، لكـّن 
الشـعر ظـّل أخضـر كمـا كان مـن قبـل، وكان الطفـل يبلـغ مـن العمـر 
وفجـأة  السـهل،  ماعـًزا يف  ليرعـى  مـع جـده  ذهـب  عامـن عندمـا 
اقتـرب املاعـز منـه، وعلـى مـرأى مـن جـده أكل شـعره بغمضـة عـن، 
تـارًكا لـه رأًسـا محلوًقـا مثـل حقـل عشـٍب جـزَّ حديًثـا؛ عندهـا فهـم 
النـاس أن شـعر بولـن األخضـر لـم يكـن، يف الواقـع، شـعًرا أخضـر؛ 
بـل عشـًبا، عشـًبا رقيًقـا جـًدا، غًضـا ويانًعـا، ينمـو بسـرعة كبيـرة. 

قـال والـد بولـن ضاحـًكا: »ميكنـك إطعـام املاعـز يف وسـط البحـر 
أيًضـا«.

ويف فصـل الربيـع، وسـط اخلضـرة يف منتصـف رأس بولـن، نبتـت 
زهـرة أقحـوان جميلـة، لتكـون سـبًبا ليأتـي اجلميـع مـن كّل مـكان 

لرؤيـة الطفـل وزهـرات األقحـوان علـى رأسـه.

الشجرة بولني
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لقد أصبح بولن فتى حسـن املظهر، ولكنه أقدم ذات مرة على فعٍل 
شـرير، فنبتـت علـى الفـور خصلـة من احلشـائش اخلشـنة والشـائكة 
علـى رأسـه بـداًل مـن العشـب الرقيـق الناعـم، وشـعر بولـن باخلجـل 
ألنـه جتـول وتلـك احلشـائش تغطـي عينيـه، لهـذا السـبب ومنـذ ذلـك 

احلـن حـاول أال يرتكـب أّي أعمـال شـريرة.

ومـع مـرور السـنن، بـدأت شـتلة تنمـو وسـط العشـب، وأدرك النـاس 
أنهـا سـنديانة، وكان كلمـا كبـر بولـن سـًنا، كلمـا ازدادت السـنديانة 
قـوة وحجًمـا، حتـى إذا مـا بلـغ اخلمسـن من عمره، كانت السـنديانة 

يافعة.

لـم يكـن بولـن بحاجـة إلـى أي أشـجار ليرتـاح يف ظلهـا خـال فصـل 
الصيـف، ألنـه لـم يكـن يحتـاج إال إلـى السـنديانة التـي منـت علـى 

رأسـه ووفـرت ظـًا منعًشـا يلعـب فيـه النسـيم.

 وعندمـا بلـغ بولـن الثمانـن مـن عمـره، أصبحـت شـجرة السـنديان 
طويلـة جـًدا لدرجـة أن الطيـور اتخـذت فيهـا أعشاًشـا لها، وتسـلقها 

األطفـال ولعبـوا علـى أغصانها.

حتـى أن املتسـولن الذيـن كانـوا يأتـون إلـى الفنـاء لشـرب املـاء، كانوا 
يسـتريحون يف ظـل بولـن ويثنـون علـى لطفه. 

وعندمـا مـات بولـن، ُدفـن منتصًبـا حتـى تتمكن الشـجرة مـن العيش 
والنمـو يف الهـواء الطلـق، وهـي اآلن شـجرة سـنديان مورقـة قدميـة 
جـًدا وتسـمى »الشـجرة بولـن«، وقـد ُوِضع إلـى جوارها مقعٌد مطلي 

الشجرة بولني
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ويتنـاول  باحلياكـة،  ويقمـن  النسـاء  باللـون األخضـر، حيـث جتلـس 
املزارعـون احلسـاء ويدخنـون الغليـون.

توهـَج  وتـرى  الظـام،  يحـل  حتـى  هنـاك  السـن  كبـار  يجلـس  كمـا 
منهـم. كل  غليـون  اشـتعاِل 

وقبـل النـوم يودعـون صديقهـم بولـن قائلـن: »ليلـة سـعيدة بولـن، 
لقـد كنـت فتـًى طيًبـا حًقـا«. 

الشجرة بولني
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عندمـا أسـتقُل التـرام1 ، ألتقـي - دائًمـا - برجـل بغيـض، لـه رأس 
يشـبه البيضـة وأنـف معقـوف، وهـو ضئيـل احلجـم للغايـة لدرجـة 
أنـك جتـد صعوبـة يف رؤيتـه، كمـا أنـه مزعـج جـًدا، ويثيـر أعصـاب 

اجلميـع.

فمـن أمثلـة تصرفاتـه املزعجـة أنـه يصرخ بصوت عـاٍل عندما يعطيه 
سـائق التـرام التذكـرة، فيقـول: »ال أريد هذه التذكرة!«. 

وعندما يسأله سائق الترام بلطف: »ملاذا؟«.

يجيب: »ألنها التذكرة رقم 13، وهو رقم مشؤوم«.

ويبـدأ سـائق التـرام، شـديد التهذيـب، بالتوضيـح لـه بـأّن هـذا ليـس 
النـاس أال  13 ليـس رقًمـا مشـؤوًما، وأّن علـى  صحيًحـا، وأن رقـم 

يَُصدقـوا هـذه القصـص.

يصـرخ الرجـل صاحـب الـرأس الـذي يشـبه البيضـة: »اصمـت، أنـا 
رجـٌل صاحـب نفـوذ، وأملـُك منطًقـا وحكمـة أكثـر منـك«.

ويعطيـه  تذكرتـه،  التـرام  يغيـر سـائق  وجتنًبـا إلحـداث أي شـجار، 
.14 برقـم  تذكـرة 

فيصرخ الرجل البغيض، ويقفز كما لو أن الناس قد أهانوه:

»احتفظ بها! احتفظ بها!«. 

ويعاود سائق الترام سؤاله مندهًشا:
1- وسيلة نقل تسري عىل سكة حديدية تشبه القطار لكنها أصغر حجًم وطوًل وأقل سعة، وتسري ضمن املدينة نفسها، 

وتعرّب بسام »الجّمـازة«.

التذكرة رقم 13
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»ولكن ملاذا؟«. 

»ألنها صفراء! وال أريدها ما لم تكن خضراء اللون!«.

»ليس لدّي أي تذاكر خضراء«.

»بلـى، بالطبـع لديـك، لكنهـا لديـك يف احلقيبـة، وال تريـد إخراجهـا؛ 
ألنـك ال تريـد أن تعمـل!«.

يف  بالنظـر  مهذبـة،  بطريقـة   - دائًمـا   - التـرام  سـائق  لـه  يسـمح 
خضـراء«. تذاكـر  أي  توجـد  »ال  ويقـول:  حقيبتـه، 

 وعندما يهدأ الرجل املزعج لبعض الوقت، يهّم املفتش بثقب التذاكر، 
ليعـاود الرجـل املزعـج بالصـراخ وهـو يقفـز: » لـم تثقـب تذكرتـي علـى 

نحـو منتظـم! ال بـد مـن وضع حد لسـائقي الترام هؤالء!«.

حينها يسأله املفتش: »ماذا دهاك؟«. 

يجيـب الرجـل املزعـج: »انظـر هنـا. ال ميكنـك القيـام بـأي شـيء، 
للصحـف،  األمـر  سأشـكو  مسـتديرة.  ثقوًبـا  يصنعـون  فالنـاس 

املنتظمـة«. غيـر  التذاكـر  ثقـوب  سـئموا  واملواطنـون 

وألن املفتـش رجـل صبـور حليـم، يتحامـل الرجل البغيض على سـائق 
التـرام ويقـول: »أنـت، انعطـف عند أول شـارع علـى اليمن فوًرا!«.

أقول له مبتسًما: »ال تتكلم مع السائق«.

»اهتـم بشـؤونك اخلاصـة. أنـت يـا سـائق التـرام، لقـد أخبرتـك أن 
تنعطـف إلـى اليمـن«.

التذكرة رقم 13
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»لكنني ال أستطيع ذلك. أال ترى أنه ال توجد أي سكك حديدية؟«.

»ال يعنيني ذلك البّتة، لقد دفعت ثمن التذكرة، وألني أعيش يف أول 
شارع على اليمن، أريدك أن تأخذني إلى هناك. هل فهمت؟«.

»نعـم، لسـت أصًمـا علـى اإلطـاق، لكـن ال ميكـن للتـرام أن يسـير 
يف شـارع ال توجـد فيـه أي سـكك حديديـة، كيـف ميكـن للتـرام فعـل 

ذلـك؟«.

يصـرخ الرجـل البغيـض بصـوت نشـاز، مثـل صـوت آلـة الكارينـت 
غيـر املضبوطـة: »هـذا يكفـي! ُقِضـي األمـر. جميـع سـائقي التـرام 
كسـالى، سـأوجه شـكوى إلـى املديـر وسـترى مـا سـيحدث! أنزلنـي 

هنـا فـوًرا!«. 

يعلّق سائق الترام متمالًكا أعصابه: »ولكن ال يوجد موقف هنا«.

يصرخ الرجل البغيض: »يا لاستبداد. استبداد كبير!« 

عندها ينزل بغضب عند املوقف فيسقط على األرض.

يساعده سائق الترام على الوقوف ويف البحث عن نظارته، وتنظيف 
معطفه املّتسخ بالطن.

يصـرخ الرجـل البغيـض: »اتركنـي وشـأني! ال تلمسـني وإال سـأتصل 
غيـر  التـرام  سـائقي  أن  للصحيفـة  ليكتـب  يندفـع  ثـم  بالشـرطة«، 

وسـيئن. ودوديـن 

ما رأيكم يف ذلك؟
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تنـوب هـذه القصـة عـن قصـة رجـل ذي حليـة طويلـة، هـل تعرفـون 
العـم »أبـو حليـة« ال تعرفونـه، لكننـي أعرفه. إنه كبير يف السـن، أكبر 
مـن أي شـخص آخـر، حتـى أنـه أكبر من نفسـه، وقد أصبحت حليته 

أطـول كثيـًرا كل عـام ولـم يحلقهـا أبًدا.

لقـد مـّر وقـت طويـل حتـى أن العـم »أبـو حليـة« عندما يتجـول، يتعثر 
-دائًمـا- بلحيتـه فيـدوس علـى طرفهـا ويسـقط. إذن مـاذا يفعـل؟ 
يشـتري حقيبـة، ويضـع جـزء حليتـه الـذي ال يسـمح لـه باملشـي فيها، 
فيتجـول مـع حقيبتـه، ويبـدو وكأنـه منـدوب مبيعات يبيع الشـوكوالتة 

واحللويـات، لكـن ال يوجـد يف حقيبتـه سـوى حليتـه.

كوًخـا  يصنـع  »أبـو حليـة«  العـم  أن  لدرجـة  جـًدا  إن حليتـه طويلـة 
بلحيتـه. عندمـا يكـون يف الريـف الشاسـع، ويشـعر بالنعـاس حيـث ال 

يوجـد مـا يحجبـه عـن أشـعة الشـمس، 

كيـف يصنـع ذلـك؟ حسـًنا، يغـرس عموديـن، ويثبـت طـرف حليتـه يف 
األعلـى، وببقيـة حليتـه يبنـي سـقف الكـوخ وجدرانـه، ثـم يسـتلقي يف 

ظـّل حليتـه وينام.

يبـدو وكأنـه كـوخ أبيـض متاًمـا، إذا أبصرتـه مـن مسـافة بعيـدة، كأنـه 
كـوخ ثلجـي مثـل كـوخ قبائـل اإلنويـت، لكنـه بـداًل مـن ذلـك مصنـوع 

بلحيـة العـم أبـو حليـة، بـداًل مـن ذلـك الكـوخ.
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 لـم يكـن السـير إيجسـتو سـعيًدا ألن شـاربه ال ينمـو. فمـاذا عليـه أن 
يفعل؟

السـير  الـذي يقطنـه  املبنـى  الذيـن يسـكنون يف  الرجـال  فلـدى كل 
إيجستو شوارب، بل تعدى األمر حتى أن لدى بعض النساء البدينات 

شـوارب، بينمـا لـم يكـن للسـير إيجسـتو شـارب علـى اإلطـاق.

يفكـر السـير إيجسـتو بحـزن: »آه كـم أرغـب يف أن ينبـت لـي شـارٌب 
ولـو كان صغيـًرا علـى األقـل وعلـى جانـب واحـد فقـط، آه كـم أرغـب 

ولـو بنصـف شـارب، صغيـر مثـل شـامة«.

يفكـر مطـّواًل، لقـد كانـت طاقـة أفـكار السـير إيجسـتو قويـة جـًدا 
لدرجـة جعلـت شـاربه ينبـت حًقـا؛ لكنـه نبت على جانـب واحد فقط، 
وأصبـح مـن الغريـب رؤيـة السـير إيجسـتو بشـارب علـى جانب واحد 

فقـط فيمـا لـدى اجلميـع شـارٌب علـى اجلانبـن.

ّـسم اجلانـب  يقبـع جـزء مـن فمـه حتـت شـارب أسـود كثيـف، فيمـا يتـ
اآلخـر بنعومـة مثـل بشـرة طفـل.

يقـول السـير إيجسـتو وهـو ينظـر إلـى نفسـه يف املـرآة: »هـذا كفيـل 
بـأن يجعـل حتـى القطـة تضحـك«، أوّد أن يكـون لـدي شـارب علـى 

اجلانـب اآلخـر، ويكتمـل شـاربي علـى اجلانبـن«.

علـى  شـاربه  مـن  جعلـت  طاقـٌة  تفكيـره  مـن  وتتولـد  مطـّواًل،  يفكـر 
اجلانـب اآلخـر ينبـت، ويبلـغ السـير إيجسـتو مـن السـعادة أنـه يقسـم 

أنـه لـن يحلـق شـاربه بعـد اآلن.

شارب السير إيجستو
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وميـرّ الوقـت، وينمـو الشـارب، ويصبـح أطـول وأطـول ويغطـي فمـه 
وذقنـه وصـدره.

الطعـام، ممـا  تنـاول  إيجسـتو صعوبـة حقيقيـة يف  السـير  ويواجـه 
فمـه. لتحريـر  برأسـه  الشـارب  لربـط  األكل  قبـل  يدفعـه 

وعندما يربطه على رأسه، يبدو الشارب مثل جديلتن.

ويف النهايـة، يصبـح شـارب السـير إيجيسـتو طويـًا جـًدا لدرجـة أنـه 
فيدخـل  املشـي،  مـن  يتمكـن  فلـن  وإال  دّسـه يف جيوبـه  إلـى  يضطـر 
اجليـب  يف  األيسـر  والشـارب  األميـن  اجليـب  يف  األميـن  الشـارب 

األيسـر.

وصار السـير إيجسـتو يسـتخدم شـاربه أحياًنا لتغليف الطرود نظًرا 
لعـدم وجـود خيـط أقـوى مـن شـعر شـاربه، بـل أنـه كان يسـتخدم 

شـاربه كمكبـح عندمـا يقـود سـيارته. 

ويف بعـض األحيـان تقـول له زوجته: »إيجسـتو، أقرضني شـاربك من 
فضلك ألنشـر الغسيل«.

فيجلـس السـير إيجسـتو بهـدوء علـى الشـرفة، لتقـوم زوجتـه بربـط 
شـاربه بعمـود ومـن ثـم حتصـل علـى حبلـن رائعـن لتعليـق الغسـيل 
يجـف  أن  ينتظـر  بينمـا  اجلريـدة  إيجسـتو  السـير  ويقـرأ  عليهمـا، 

الغسـيل.

يخـرج جميـع الرجـال والنسـاء يف املبنـى إلى الشـرفات لرؤية شـارب 
السـير إيجسـتو، وتقـول النسـاء ألزواجهـن: » هـذا شـارب مفيـد على 

شارب السير إيجستو
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األقـل، وإال فمـا فائـدة نقطتـن حتـت األنـف )يف إشـارة لشـوارب 
أزواجهـن(؟«. 

هذه قصة شارب السير إيجستو.
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كان يـا مـا كان يف قـدمي الزمـان، كان هنـاك حـداد لـه أنفـان: أنـٌف 
يسـتخدمه كل يـوم، واألنـف اآلخـر يسـتخدمه يف األعيـاد حتديـًدا، 
وكان األنـف اليومـي مليًئـا بالنتـوءات والدمامـل، وكان أنـف األعيـاد 

ناعًمـا ورقيًقـا والمًعـا وجميـًا. 

ويف صبـاح كل يـوم أحـد، كان احلـداد ينـادي زوجته ويقول لها: »روزا 
أعطنـي أنف يوم العيد«.

 وكانـت روزا تُخـرج األنـف مـن صنـدوق صغيـر، احتفظـت به يف درج 
يف خزانـة، ويخلـع احلـداد أنفـه القبيـح ويضعـه علـى طاولـة جانـب 

السـرير، ثـم يثبـت أنفـه اجلميـل علـى وجهـه.

دائًمـا -  يفعـل، كان يحـاول -  مـا  يعـي  وال  يكـون مرهقـاً  وعندمـا 
ارتـداء أنفيـه مًعـا حتـى أنـه لـم يكـن قـادًرا علـى حتديـد أي منهمـا 

ينظـف. أن  يجـب 

أنف يوم العيد
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يبـدأ السـير غوسـتافو يف بنـاء منـزل خـاص بـه فقـط؛ لكـن ليـس 
لديـه املـال الـكايف إلكمـال البنـاء، وال ميكنـه شـراء سـوى عـدد قليـل 
مـن أحجـار القرميـد جعلـت املنـزل يبـدو صغيـًرا جـًدا لدرجـة أنـه 
كان علـى السـير غوسـتافو أن يجلـس القرفصـاء علـى األرض إذا 
أراد الدخـول، ومبجـرد دخولـه ال ميكنـه حتـى الوقـوف؛ ألن رأسـه 

سـيصطدم بالسـقف، لـذا يتوجـب عليـه البقـاء جالًسـا دوًمـا.
املنـزل الصغيـر، ويف  يقفـز األطفـال صعـوًدا وهبوًطـا علـى سـطح 
بعض األحيان، التي يكون فيها السير غوستافو غائًبا، كان األطفال 
يخفـون منزلـه خلـف شـجيرة، ويتجـول السـير غوسـتافو يف أنحـاء 

البلـدة الصغيـرة للبحـث عـن منزلـه دون جـدوى يف العثـور عليـه.
يف احلقيقـة، السـير غوسـتافو إنسـاٌن صالـح، ومسـكن صغيـر، فقد 
كان يضـع علـى حافـة النافـذة بعـض احللـوى لألطفـال، بـداًل مـن أن 
يضـع الفتـات للعصافيـر، وكان مـن املسـموح جلميـع األطفـال الذيـن 
ميـرون أن يأخـذوا مـن احللـوى؛ لذلـك كان السـير غوسـتافو صديًقا 
التـي  لألطفـال الذيـن كانـوا يسـألونه: »كـم عـدد أحجـار القرميـد 

احتجتهـا لبنـاء بيتـك الصغيـر؟«.
فيجيب: »مئة وثمانية عشر«.

ثم يعاودون سؤاله: »وكم احتجت من اإلسمنت لتثبيت تلك األحجار 
القرميدية؟«.

يجيب السيد غوستافو: »نصف رطل«.
يضحك األطفال ويضحك معهم وتعّم السعادة على اجلميع .

بيت صغير للغاية
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يعيش السير غوغليلمو يف الغابة، وهو يخشى اللصوص بشدة.

 إن السير غوغليلمو ليس ثرًيا، لكن أّنى للصوص معرفة ذلك؟.

قـرر السـير غوغليلمـو بعـد تفكيـر طويـل كتابة هذه الافتـة وتعليقها 
علـى البـاب: »علـى اللصـوص أن يقرعـوا جـرس الباب؛ سيُسـمح لهم 
بالدخـول بحريـة، وسـيكون مبقدورهـم أن يـروا بـأم أعينهـم أنـه ال 
يوجـد شـيء ميكـن سـرقته هنـا. يف الليـل، يرجـى قرع اجلـرس لفترة 

طويلـة ألنـي ثقيـل النوم«

التوقيع: السير غوغليلمو.

 ويـرن جـرس البيـت ذات ليلـة، فيندفـع السـير غوغليلمـو ليـرى مـن 
بالبـاب؛ فيسـمع صوتهـم العالـي »نحـن اللصـوص!«.

فيجيب السير غوغليلمو: »أنا قادم حااًل!«.

 وعندما يندفع لفتح الباب، يدخل اللصوص بلحى مسـتعارة وأقنعة 
على أعينهم. 

يسـمح السـير غوغليلمـو لهـم بإلقـاء نظـرة علـى منزلـه، وبذلـك رأى 
اللصـوص أنـه ال يوجـد، يف احلقيقـة، مـا يسـرقونه، وال حتى جوهرة 
صغيـرة بحجـم حبـة أرز، عندهـا يتذمرون لبعض الوقت ثم يرحلون.

يقول السيد غوغليلمو يف نفسه:

 »يا لتلك الافتة املباركة!« 

منهـم  لزيارتـه،  األحيـان  مـن  كثيـر  يف  اللصـوص  يأتـي  صـار  اآلن 
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والنحيـل.  والبديـن  والقصيـر  الطويـل 

عندمـا يـرى السـيد غوغليلمـو أن اللصـوص فقـراء، فإنـه يقـدم لهـم 
شـيًئا كهديـة: قطعـة صابـون، شـفرة حاقـة، بعـض اخلبـز واجلـن.

ولذلـك يلتـزم اللصـوص معـه بالتهذيـب، حتـى أنهـم ينحنـون لـه عنـد 
مغادرتهم.
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 ما من نحات أعظم من النحات ريكاردو الذي يجيد صنع التماثيل 
التي مبجرد اكتمالها تقفز من على قاعدة التمثال، وتنحني لتتجول 
حـول العالـم مبفردهـا، متاًمـا مثـل بينوكيـو الـذي تسـلل مـن أيـدي 

نحـّـات اخلشـب غيبيتو، وراح يصنع املشـاكل واملتاعب.

فعلـى سـبيل املثـال، ينحـت ريـكاردو خروًفـا صغيـًرا جميـًا بصـوف 
ناعـم كثيـف، وهنـا نشـير إلـى أن كلمـة »ناعـم« هـي مجـرد تعبيـر 
مجـازي ألنـه صـوف مـن الرخـام أو أحياًنـا مـن الطـن أو اخلشـب، 
ومـن يـراه يـدري إذا كان صـوف الرخـام دافًئـا مثـل... الصـوف الذي 

نعرفـه!

ينحت ريكاردو خروًفا ومبجرد اكتماله، يبدأ بالثغاء:

-  »بـاااء... بـااااء... شـكًرا لـك سـيدي النحـات، هـل تعـرف مـا إذا 
كان يوجـد يف مـكان مـا هنـا مـرج فيـه بعـض العشـب الطـازج؟ أشـعر 

باجلـوع قليـًا، حتـى أنـي ميكننـي أن أرعـى احلجـارة.«

يجيب النحات بلطف: 

-»مبقـدورك بالطبـع أن ترعـى حتـى احلجـارة، ألن فمـك وذيلـك مـن 
احلجـر يف الواقع«.

يجيب اخلروف:

-  »سـأحاول أكل احلجارة، إذا كان ذلك سـيجعلك سـعيًدا؛ لكن يف 
غضـون ذلـك، أوّد بعـض العشـب، وبعـض أوراق اخلـس، رمبـا بعـض 

نباتـات القـراص خيـر مـن ال شـيء«.

النحات ريكاردو
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وبلطف كبير، يرشد النحات اخلروف إلى احلديقة العامة، فيشكره 
ويذهـب بعيـًدا وهو يهّز ذيله ككلب.

ثـم ينحـت ريـكاردو رجـل إطفـاء بخـوذة علـى رأسـه وفـأس يف يـده، 
ولـم يكـن قـد انتهـى مـن نقشـه بعـد عندمـا قفـز رجـل اإلطفـاء علـى 
عجـل مـن علـى قاعـدة التمثـال وصـرخ: - »بسـرعة، بسـرعة! جّهـز 

اخلرطـوم! وّجـه التدفـق بهـذا االجتـاه!«.

- »اهـدأ، اهـدأ يـا سـيدي رجـل اإلطفـاء! مـا مـن حريـق هنا، الشـيء 
الوحيـد الـذي ميكـن أن يحتـرق هـو جسـدك، رمبـا ال تعـرف أنـك 

مصنـوع مـن اخلشـب.«

يصيح التمثال:

- »ويحـك! مـاذا دهـاك كـي تصنـع رجـل إطفـاء مـن اخلشـب؟ فـا 
اللهـب سيشـّب يف جسـدي علـى  النـار ألن  مـن  االقتـراب  ميكننـي 

الفـور.«

يجيب النحات مبتسًما: 

- »ال أعـرف مـاذا أفعـل، إذ إنـي لـم أفكر يف ذلك على اإلطاق، ومع 
ذلـك، إذا كنـت ترغـب يف االنضمـام إلـى فرقـة اإلطفـاء، فـإن محطـة 

اإلطفـاء موجودة هناك«.

يوافـق رجـل اإلطفـاء علـى هذا بهز رأسـه ويتسـاءل: »أكان عليه حًقا 
أن يصنعنـي مـن اخلشـب رغـم توفـر الكثيـر مـن الرخـام والبرونز يف 

كل مكان؟«

النحات ريكاردو
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جتـوب متاثيـل النحـات ريـكاردو أرجـاء العالـم، وتعود أحياًنـا لزيارته 
وإخبـاره مبغامراتهـا، فقـد عـاد أحـد التماثيـل ذات مـرة وهـو حزيـن 

جـًدا، وأخذ يشـكو:

دفـع  الـذي  األمـر  حدبـة؟  لـي  أضفـت  ملـاذا  ريـكاردو!  »سـيدي    -
يُؤمـن  اللواتـي  الشـابات  حتـاول  فيمـا  سـاقي  الجتـذاب  األطفـال 
معتقدهـن.« يف  السـعيد  احلـظ  أجلـب  ألننـي  ملسـي  باخلرافـات 

البـاب،  انفتـح  لـم يكـن األحـدب املسـكن قـد أنهـى كامـه عندمـا 
مـدٍو:  بصـوت  يصـرخ  برونـزي طويـل  وأخـذ متثـال 

- »اسـمع يـا سـيدي النحـات الـذي ال يصلـح لشـيء: عليـك إصـاح 
سـاقّي وإال سـتكون هنـاك مشـكلة«.

- »ما خطب ساقيك؟«

أعـوج  جعلتنـي  لقـد  القصيـد،  بيـت  هـو  هـذا  ملتويتـان،  »إنهمـا   -
الطريقـة؟« بهـذه  التجـول  ميكننـي  أنـه  تعتقـد  هـل  الرجلـن. 

ثـم يأتـي متثـال آخـر. إنهـا قائمـة انتظـار طويلـة حًقـا هـذا الصبـاح، 
أليـس كذلـك؟ يشـكو متثـال آخـر مـن أن الذراعـن أقصـر مـن الازم 
مقارنـة ببقيـة اجلسـد، وبعـد ذلـك يأتـي حصـان ويشـكو أن النحـات 
ألن  تبكـي  فتـاة  تأتـي  وأخيـًرا  فقـط،  واحـدة  بعـن  مبصـًرا  جعلـه 

ريـكاردو نحـت لهـا إصبعـن فقـط بـداًل مـن خمسـة.

تقـول الفتـاة باكيـة: »لـدى كل األشـخاص احملترمـن خمسـة أصابـع، 
ملـاذا لـدي إصبعـان فقط؟«

النحات ريكاردو
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ومـن يكـون هـذا؟ رجـل بـا عيـون وال أنـف، ولـه وجه مسـتدير أملس 
مثـل البيضة.

دبـوس،  أو  بليـاردو  كـرة  أنـه  علـى  رأسـي  بشـأن  اجلميـع  »يخطـئ 
فيرشـقني اجلميـع باحلجـارة، أال ميكنـك أن تصنـع لـي أنًفـا علـى 
األقـل مـن فضلـك؟ ال أطلـب منـك أذنـن، ألنـي أسـتطيع أن أتدبـر 
أنـف صغيـر؟ كتلتـان  أمـري بدونهمـا، لكـن األنـف، مـاذا سـيكلفك 

بخيـر.« وسـأكون  مكعبـن  بحجـم  الرخـام  مـن  صغيرتـان 

وشـيًئا فشـيًئا، امتـأل اسـتوديو النحـات ريـكاردو بتماثيـل تشـتكي من 
مظهرهـا: مـن متاثيـل تريـد أقداًمـا ألن ريـكاردو نسـي صنعهـا، إلـى 
حصـان يريـد ذيـًا ألنـه يقـول إنـه ال يناسـب احلصـان أن يتجـول 
بـدون ذيـل، إلـى امـرأة تريـد شـعًرا ألن ريـكاردو جعلهـا صلعـاء مثـل 

طائـر الُغـّرة.

هنا يشعر النحات ريكاردو باخلجل الشديد.

يف البداية يحاول الدفاع عن نفسه.

يشـرح قائـًا: »لسـتم أناًسـا مثـل اآلخريـن ألنكـم متاثيل، وهـذا يعني 
أنـه ميكنكـم أن تكونـوا علـى هذه األشـكال«.

يجيـب الرجـل الصغيـر ذو الـرأس الناعـم مثـل كرة البلياردو: »شـكًرا 
لكننـا ال نريـد أن نكـون هكـذا. أريـد أنفي.«

يـؤدي  ريـكاردو  علـى  وإحلاحهـم  إصرارهـم  فـإن  وباختصـار، 
هـو  مـا  عمـل  ويسـرع يف  سـاعديْه  عـن  يشـّمر  لذلـك  الستسـامه 
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أخطائـه. لتصحيـح  ضـروري 

وأثنـاء انتظـار التماثيـل لدورهـا ِتباًعـا، تتحـدث مـع بعضهـا البعـض 
وتتفـق باإلجمـاع علـى أن احلصـان بـدون ذيـل ليـس حصاًنـا حتـى لو 
كان مـن الرخـام، وأنـه ميكـن للتمثـال أن يكـون جميـًا جـًدا أيًضـا 
بخمسـة أصابـع بـداًل مـن اثنـن فقـط، وأنـه يتعـن علـى الرجل الذي 
ال أنف له أن يذهب إلى املستشفى، لكن لم تـُـَن مستشفى للتماثيل 

بعد.
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يف حانـة مـن حانـات املينـاء، يجلـس البحـار العجـوز طـوال اليـوم؛ 
يشـرب الشـاي ويـروي قصًصـا عـن اإلبحـار.

»أذكـر أننـا ذهبنـا، ذات مـرة، لصيـد احليتـان، وكنـت أنـا مـن رمـى 
رمـح صيـد احليتـان وأصبـت احلـوت خلف فتحـة أنفه، لقد بلغ طول 
الوحـش الضخـم 20 متـًرا علـى األقـل، وكان اجلـرح أشـبه بطعنـة 
يتلـوى بجنـون عبـر احمليـط، ويسـحب  بـدأ احلـوت  املهمـاز، حيـث 
سـفينتنا كمـا لـو أنهـا بوزن ريشـة، فجأة لم نعـد قادرين على التنفس 

وسـقطنا فـوق بعضنـا البعـض. مـاذا حـدث؟

لقـد صعـد احلـوت إلـى قوس قزح وتسـلق بسـرعة عاليـة بن اللونن 
األصفـر والبرتقالـي؛ وبالطبـع كانـت سـفينتنا مجبرة علـى اتباعه يف 
تلـك املغامـرة املجنونـة، بسـبب الرمـح التـي ربطنـا بذلـك السـاحب 
الشـرير، فـإذا كنـا قـد أنقـذ أحدنـا اآلخـر، فقـد كان ذلـك بسـبب 
وبـدأت  احلبـل:  وقطعـت  سـكيني  أخرجـت  فقـد  بديهتـي،  حضـور 
السـفينة علـى الفـور يف السـقوط ثـم انزلقـت عبـر املـاء، لقـد رأينـا 
احلـوت يتحـرك أعلـى وأعلـى يف قـوس قـزح ثم يسـقط على اجلانب 
اآلخـر، وكان بالفعـل خـارج املـدى البصـري، وقـد اسـتلمت جائـزة 

ألنـي قطعـت احلبـل...

أخـذ البحـار العجـوز رشـفة مـن الشـاي، ثـم مسـح فمـه بلحيتـه وقال 
مـرة أخرى: 

»لقـد عصفـت بنـا عنـد جـزر سـليمان عاصفـة شـديدة، فاجتاحـت 
الريـاح  وكسـرت  آخـر،  إلـى  جانـب  مـن  السـفينة  سـطح  األمـواج 
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أسـنان. أعـواد  كانـت  لـو  كمـا  الصـواري 

وأمـر القبطـان بالتخلـص مـن كل الوقـود املوجـود علـى منت السـفينة 
يف البحـر، فأنتـم تعلمـون أن للنفـط القـدرة علـى تهدئـة األمـواج، 

أليـس كذلـك؟ 

سـقطت حمولتنـا مـن الوقـود يف البحـر برميـًا بعـد آخـر، ومـّرت 
بعـض اللحظـات الهادئـة، ولكـن بعـد ذلـك اندلعـت العاصفـة مـرة 

بقـوة كبيـرة. أخـرى وضربتنـا 

»أيها القبطان«.. صرخ رئيس البحارة فجأة:

»لم يتبَق وقود لدينا«.

كان وقًتا عصيًبا.

حلسـن احلـظ خطـرت لـي فكـرة وصرخـت: »سـيدي القبطـان، هـل 
تثـق بي؟«

أجاب القبطان: » أثق بأي كان إذا استطاع انتشالنا من هذا«.

قلـت: »لـذا، أعـِط كل الرجـال األمـر بغسـل شـعرهم، وصـب املـاء 
البراميـل«. يف  املتسـخ 

وبالفعل مت تنفيذ األمر على الفور، وأؤكد لكم أنه كان من املضحك 
األحـواض وسـط  بعنايـة يف  يغسـلون شـعرهم  بحـاًرا  ثاثـن  رؤيـة 
آتـت حسـاباتي  لقـد  الوقـود،  براميـل  املـاء يف  ويصبـون  العاصفـة، 
أكلهـا، احلقيقـة هـي أننـي كنـت ضليًعـا باألمـر. فقـد اعتـاد البحـارة 
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وضـع البريـل كـرمي )مصفـف الشـعر( علـى شـعرهم كل صبـاح، ومـن 
خـال غسـل شـعرهم رأى النـاس البريـل كـرمي يتسـاقط مثل النفط: 

سـميك القـوام ودهنـي.

التأثيـر  وكان  السـفينة  البراميـل حـول  ُسـكب محتـوى  مـا  سـرعان 
فورًيـا كاملعجـزة: إذ لـم تتمكـن األمـواج مـن التغلب علـى هذا احلاجز 
الدهنـي، وسـرعان مـا نفـدت البراميل؛ ولكـن يف غضون ذلك هدأت 
العاصفـة، وبقينـا علـى قيـد احليـاة وكان الفضـل يف بقائنـا على قيد 

احليـاة وجناتنـا لسـرعة بديهتـي وملصفـف الشـعر.

مـرة أخـرى علقـت سـفينتنا قبالـة سـواحل غينيـا اجلديـدة، لقد كنت 
متحمًسـا جـًدا قبـل أن أدرك حجـم حماسـي، لقـد كانـت األمـواج 
عاتيـة والسـباحة مسـتحيلة، ولـم يكـن حولـي أي قطـع مـن حطـام 
عائـم للتشـبث بهـا. مـاذا علـّي أن أفعـل؟ لـم يكـن لـدي سـوى وسـيلة 
تشـبثت مبوجـة جتّمـع  لقـد  فعلـت:  وهكـذا  حياتـي  إلنقـاذ  واحـدة 
وعندمـا وصلـت إلـى القمـة قفـزت إلـى قمـة املوجـة التاليـة بقفـزة 
خارقـة، وتركـت نفسـي أنزلـق إلـى أسـفل املنحـدر املائـي لتحملنـي 
موجـة جديـدة، وعندمـا كنـت يف القمـة، قفـزت مـرة أخـرى. قمـت 
بهـذا العمـل مئـات املـرات حتـى رأيت السـاحل حيث كانـت املياه أكثر 

هـدوًءا وصـار بإمكانـي البـدء يف السـباحة.

 يف هذه احلالة أيًضا، كان خيالي هو من أنقذني.

تابـع البحـار العجـوز: »كل مـا سـمعتموه منـي لـم يكـن مهًمـا، فقـد 
حتطمـت سـفينتي ذات مـرة علـى جبـل جليـدي... كتلـة كبيـرة مـن 

مغامرات البحار العجوز



53

اجلليـد العائـم. عندهـا جنـوت أنـا وثاثـة من رفاقي فقـط. هل تعلم 
كيـف خرجنـا أحيـاء بعـد ذلـك؟ بخلعنـا قمصاننـا، ومبحاولتنـا حتمل 
البـرد، ثـم قمنـا بخياطتهـا مًعـا، وثبتناها يف اجلـزء العلوي من عمود 
حطـام السـفينة الغارقـة، لقـد حركـت الريـاح القمصـان علـى الفـور 
كمـا لـو كانـت أشـرعة، فدفعتنـا األشـرعة واسـتطعنا توجيـه اجلبـل 
اجلليـدي نحـو اجلنـوب كمـا لـو كان قارًبـا، وكدنـا نصل إلى السـاحل 
لـو لـم تصهـر الشـمس سـفينتنا املرجتلة حتت أقدامنـا، لكننا لم نكن 
بعيديـن جـًدا عـن الشـاطئ، وأنقذنا بعضنا البعض بالسـباحة إليه«.
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البخيـل: هـا أنـا أبلـغ مـن العمـر سـبعن عاًمـا، ومـا زلـت مبوفـور 
بالذهـب، وحظيـرة  لـدّي ثاثـة سـراديب مليئـة  والعافيـة،  الصحـة 
ميكننـي  النقديـة،  بـاألوراق  محشـوتان  ومرتبتـان  بالفضـة،  مليئـة 
أخيـًرا أن أرتـاح بسـهولة وأسـتمتع بعمـري املتقدم؛ لكـّن ابنتي عازمة 
علـى الـزواج، ومـن اختـارت كخطيـب لهـا؟! لقـد اختـارت لينـو بيكـو 
املدقـع فقـًرا وال ميلـك فلًسـا واحـًدا، اآلن سـأنادي علـى ابنتـي وأنير 
ذهنهـا بأفـكاري ألننـي ال أريـد أن يتواصـل معـي ذلـك املفلـس بعـد 

اآلن:

- إيزابيا! إيزابيا!.

إيزابيا: ها أنا ذا يا أبي.

البخيـل: ناديـت عليـك ألخبـرك أنـه مـن اآلن فصاعـًدا يجب أال تري 
ذلـك املفلـس بعـد اآلن، فهـو ال يسـاوي عملة صدئة.

إيزابيا: لكنني أريد الزواج منه يا أبي.

البخيـل: يـا للسـذاجة! تزوجـي مـن كيـس ملـيء بالعمـات الذهبيـة، 
تزوجـي خزنـة، تزوجـي مـن دفتـر توفيـر.

إيزابيـا: لكـن املـال ال يعنينـي يـا أبـي، كمـا يقـّص لينـو بيكـو علـّي 
العديـد مـن القصـص اجلميلـة، أريـد أن أتـزوج منـه )تبكـي(.

لينـو بيكـو )خلسـة(: ملـاذا تبكـي إيزابيـا املسـكينة؟ السـبب بالطبـع 
هـو ذلـك البخيـل العجـوز. سـأتدبر أمـره اآلن. )بصـوت عـاٍل(:
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- هل لي بالدخول؟ 

البخيل: من أنت؟

لينو بيكو: أنا لص.

سـيدي  أفعـل؟  أن  علـي  مـاذا  واآلن  إلهـي!  يـا  )مذعـوًرا(:  البخيـل 
اللـص، مـاذا تريـد منـي؟ أنـا رجـل مسـن فقيـر ال أملك فلًسـا واحًدا، 
وال أملـك سـوى سـًنا ذهبيـة، وإذا رغبـَت بهـا، فسـوف أخلعهـا علـى 

الفـور وألقيهـا لـك خـارج النافـذة.

اثنـان  بالفعـل  لـدي  أسـنان ذهبيـة،  إلـى  لسـُت بحاجـة  بيكـو:  لينـو 
احلجـارة. تطحـن  وقاسـية  بيضـاء  طبيعيـة،  سـًنا،  وثاثـون 

البخيل: حسًنا إذا كان لديك اثنان وثاثون سًنا، فماذا تريد إًذا؟

لينو بيكو: أريد املال. )يقفز إلى الداخل عبر النافذة(.

البخيـل: ارأف بحالـي يـا سـيدي اللـص! النجـدة! اقطـْع سـاقي، إذا 
كنـت تريـُد شـيًئا حًقـا ألن ذلـك أهـون علـّي. 

لينـو بيكـو: أريـد املـال. )يقـول بهـدوء إليزابيـا( إيزابيـا، تظاهـري 
بأنـك ال تعرفيننـي.

البخيل: احلق حليتي وابتر قدمي؛ لكن اترْك لي املال.

لينـو بيكـو: ال أعـرف مـاذا أفعـل بلحيتـك، فـا فائـدة منهـا حتـى 
كفرشـاة لألحذيـة، ولديـك قدمـان مسـطحتان، لكنـي أرى أن لديـك 

ابنـة جميلـة. هبنـي إياهـا.
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البخيـل: خذهـا يـا سـيدي اللـص. إيزابيـا حبيبتـي! اذهبـي مـع هذا 
الرجـل الطيـب الـذي ال يريـد أن يأخـذ مـال والـدك.

إيزابيا: لكنني أريد الزواج من لينو بيكو!

البخيل: هل تسـمعها يا سـيدي اللص؟ إنها تريد الزواج من مطرب؛ 
لكنني والدها وعليها أن تطيع أمري.

لينو بيكو: حسًنا، لنتصافح ونتم الصفقة.

البخيل: حسًنا، اتفقنا. إيزابيا زوجتك

)يسمعون أحدهم يطرق الباب(.

البخيل: من بالباب اآلن؟

اللص: أنا لص. افتح الباب على الفور.

البخيـل: ارحمونـي. ال بـد مـن وجـود خطأ هناك، إذ يوجد خطأ هنا 
سـلًفا. سـيدي اللص يف اخلارج، لقد قدمت بالفعل أموالي للص يف 

الداخـل. ملـاذا ال جترب حظك وتسـرق البيت املجاور؟ 

الفـور، فسـأحطم  علـى  البـاب  تفتـح  لـم  إذا  بـي.  تعبـث  ال  اللـص: 
منزلـك.

لينو بيكو: افتح الباب ودعني أتدبر األمر.

البخيل: من فضلك ادخل يا لص اخلارج!

اللص: أين املال إًذا؟
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لينو بيكو: يف القبو، تعال معي وسأعطيك إياه على الفور.

البخيل: آه، لقد خدعتني.

إيزابيـا: دعـه يتصـرف يـا أبـي، وسـترى أن كل شـيء سـيكون علـى 
مـا يـرام.

مزقـا  أظافـري،  انزعـا  العزيـزان،  اللصـان  أيهـا  أموالـي!  البخيـل: 
شـعري، خصلـة خصلـة، لكـن اتـركا لـي املـال والذهـب! )يخـرج لينـو 

بيكـو واللـص: يُسـَمُع صراخهمـا ثـم يعـود لينـو بيكـو.(

نتصـل  دعونـا  واآلن  القبـو  اللـص يف  انتهيـت، حبسـت  بيكـو:  لينـو 
املـال. لديـه  واآلن  املـال،  أراد  لقـد  بالشـرطة. 

البخيـل: شـكًرا سـيدي اللـص رقـم 1! هـل تريـد أسـناني الذهبيـة 
امتنـان؟  كعربـون 

لينو بيكو: احتفظ بها، لدّي إيزابيا.

إيزابيا: نعم، لنذهب اآلن، يا حبيبي لينو.

البخيل: عفًوا؟

لينو بيكو: لقد كانت محقة، أنا لينو بيكو.

البخيل: بئًسا، لقد ُخدعت، خدعتني، لقد زوجت لينو بيكو ابنتي. 

إيزابيا: أبي، لو لم يكن هنا، لكان اللص قد سرق أموالك.

لينـو بيكـو: إذا كنـت ترغـب يف ذلـك، سـأذهب إلـى الطابـق السـفلي 
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لفتـح القبـو.

البخيـل: ال، ال، أرجوكمـا اذهبـا بعيـًدا. هـل تريـد أسـناني الذهبيـة 
كهديـة زفـاف أم تكتفـي بهديـة فضيـة؟

لينـو بيكـو: سـنكتفي مبنحـك قبلـة علـى حليتـك والذهـاب بعيـًدا يف 
أسـرع وقـت ممكـن.

الّلص
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غالًبـا مـا أحلـم يف الليـل بأننـي سـاحر جيـد، ميكنـه تلبيـة رغبـات 
يلتقـط  العمـل  عـن  عاطـل  برجـل  أمـّر  فتـارة  وحتقيقهـا،  اجلميـع 
أعقـاب سـجائر مـن األرض، فلـدى املسـكن عـادة التدخـن السـيئة 

إاّل أّنـه ال ميلـك أّي نقـود لشـراء السـجائر.

عندهـا أدوس بقدمـي علـى عقـب السـيجارة، بحيـث ال يعـود ممكًنـا 
اسـتخدامه بعـد اآلن؛ لكنـه يتمكـن مـن تدخينهـا ليـًا ونهـاًرا، ولـن 
يتقلـص حجمهـا ولـو مبقـدار ملليمتـر، وعندمـا ميـّل منهـا سـيضعها 
يف جيبـه، وإن أراد أن يدّخنهـا مـرة أخـرى ميكنـه فعـل ذلـك دون 

احلاجـة للذهـاب إلـى بائـع التبـغ بعـد اآلن.

وطـوًرا أمـّر بصبـي يرغـب يف شـراء آيـس كـرمي؛ ولكنـه ال ميلـك إال 
عشـرة سـنتات فقـط.

أقول له: »اطلب اآليس كرمي«.

»لكنني أملك عشرة سنتات فقط«.

»افعـل كمـا أقـول. ضـع السـنتات العشـرة علـى الطاولة، حسـًنا. اآلن 
انظـر يف جيبك«.

يف جيبه هناك عشرة سنتات أخرى.

»أخرجها، واآلن انظر يف جيبك مرة أخرى«

هناك عشرة سنتات أخرى.

ميكنـه أن يأخـذ عشـرة سـنتات مـن جيبـه عشـرة آالف مـرة؛ لكـن 
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سـيظل لديـه - دائًمـا - عشـرة سـنتات يف جيبـه.

ثـم أمـّر بطفـل يبكـي ألن منطـاده األحمر، الـذي كان مربوًطا بخيط، 
قـد طـار يف السـماء، فأملـس أصابعـه ومـن كل إصبـع يخـرج بالـون 

أحمر.

ويف كل مـرة يطيـر فيهـا منطـاد إلـى السـماء، يخـرج بالـون آخـر مـن 
إصبعـه، أكبـر وأكثـر احمـراًرا مـن األول. ألسـت سـاحًرا جيـًدا؟
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تبنـي اجلـدة منـزاًل مـن ورق اللعـب علـى مفـرش املائـدة، لقـد وصلت 
ببنـاء املنـزل بالفعـل إلـى ارتفـاع كبيـر؛ ولكـن توجـد الليلـة ورقـة لعـب 

غيـر مريحـة: إنهـا جاك البسـتوني.

إنـك تعتقـد أنـه ميكنـك وضـع السـقف علـى البـرج األخيـر، ووضـع 
جـاك البسـتوني يف األعلـى حتـى يظـل حارًسـا؛ لكـن ال مجـال للقيام 

بذلك.

تصرخ اجلدة: »أخبرني، هل تشعر بالدوار؟«

»هذا صحيح، سيدة فيليسيتي، بالفعل أشعر بالدوار«.

مـن تكلـم؟ ليـس نحـن، فقـد كنـا صامتـن وهادئـن، ومرافقنـا علـى 
الطاولـة، وننظـر إلـى اجلـدة، التـي جتيـد بنـاء بيـوت مـن الـورق.

تقول اجلدة: »يا لك من مسكن! ملاذا لم تقل ذلك من قبل؟«

»مـن فضلـك ال تضعينـي يف األعلـى بعـد اآلن. أود أن أبقـى هنـاك 
عنـد تلـك النافـذة يف الطابـق األول، حيـث ميكننـي - أيًضا - أن أرى 

متـى يأتـي األعـداء ألطلـق إنـذار اخلطـر.«

مـن أجـرى هـذا احلديـث؟ لـم نفعـل، فنحـن ال ننبـس ببنـت شـفة وال 
نتحرك.

من كان إًذا؟

إنـه جـاك البسـتوني، هـا هـو يخـرج مـن بطاقتـه، مـن خـال االتـكاء 
علـى مرفقيـه. يخـرج اجلسـم كلـه، حتـى رجليـه اللتـن ال يسـتطيع 
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إنـه يرتـدي  يـا لسـاقيه النحيلتـن،  النـاس رؤيتهمـا علـى البطاقـة: 
جـوارب ورديـة تصـل إلـى الركبـة وسـروااًل طويـًا.

يقدم نفسه بأدب مع انحناءة.

ُـعلموا امللـك عـن هـذه الزيـارة  ويقـول علـى الفـور: »مـن فضلكـم ال تـ
اخلاطفة، فلدى جالة ملك البسـتوني الشـرير شـيطان يف كل جيب 
يقـدم لـه نصائـح سـيئة، ولهـذا السـبب فـإن ملكـة البسـتوني حزينـة 

جًدا.

امللكـة  بـاب  علـى  حارًسـا  تنّصبينـي  ال  ملـاذا  فيليسـيتي،  سـيدة   
؟« ألحرسـها

وأثناء كامه اقترب مّنا، ووكزني مبودة على أنفي.

فقلت: »اسأليه شيًئا يا جدتي«.

»سـيد جاك البسـتوني، أنا لسـت راضية جًدا عنك. ما الذي يحدث 
معـك، هـل تغفـو فقط عندما يأتي األعداء عبر احلديقة؟«

»سـيدة فيليسـيتي، أنـا - أيًضـا - لسـت راضًيـا متاًمـا عنـك، ملـاذا 
تركـِت األعـداء يأتـون مـن وراء احلائـط؟ إنهـم يهاجموننـي - دائًمـا - 

مـن اخللـف«.

نضحك؛ لكن اجلدة حادة جًدا وجدّية.

»ويف ذاك الوقـت، عندمـا أخـذت حقيبـة مليئـة بالذهـب، وتظاهـرت 
بالنـوم، ومـّر األعـداء أمامـك ودخلـوا القلعـة؟«
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»لـم تكـن حقيبـة مليئـة بالذهـب؛ بـل بالنحـاس، سـيدة فيليسـيتي، 
واآلن هـي مودعـة يف صنـدوق نقـود روبرتـو«.

صحيح. هو يعلم عن هذا.

»لكن ماذا تخبرني عن ملكة القلوب؟«

يحمّر جاك البستوني خجًا كلون الدم.

تضحك اجلدة اآلن، أيًضا.

جـاك البسـتوني مغـرم مبلكـة القلـوب، لكنهـا ال تريـد أن تسـمع عنـه 
ألنـه ذو شـعر أسـود.

سـيدة  يـا  سـتخبرينه  أشـقر.  شـعري  يجعـل  أن  للرسـام  »قولـي 
كذلـك؟«. أليـس  فيليسـيتي، 

تعد اجلدة بأنها ستتدبر األمر.

»لكن اآلن عْد إلى مكانك، سيد جاك البستوني!«.

يوّدعنـا جـاك البسـتوني، واحـًدا تلـو اآلخر، وينحني لنـا بضع مرات، 
ويعـود إلـى بطاقتـه. يغمزنـا مـرة أخرى، وبعد ذلك ميكنك أن تسـأله 
مايـن األسـئلة لكنـه لـن يجيـب، آه! كيـف ميكـن لقطعـة مـن الـورق 

أن تتحدث؟.
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ذهب املزارع بيترو ذات صباح إلى بستانه لقطف بعض التفاح.

كانـت شـجرة التفـاح يف منتصـف املـرج، وبينمـا كان بيتـرو يقتـرب 
مـن املـرج، رأى ألواًنـا مختلفـة تلمـع بـن األوراق: األزرق، واألصفـر، 

والبنفسـجي. والـوردي، 

»يا إلهي، لم أَر تفاًحا أزرق من قبل، ما هذا؟«. 

عندمـا صـار قريًبـا مـن الشـجرة، اتضـح اللغـز احمليـر فجـأة: لقـد 
النعـال يف  مئـات  معهـا  لتتأرجـح  تتدلـى  واألوراق  األغصـان  كانـت 

العليـل. النسـيم 

تسـاءل بيتـرو: »مـن فكـر يف تعليـق الكثيـر من النعال على شـجرتي؟« 
تسـلق الشـجرة ليعايـن الوضـع عـن قـرب، والحـظ أن النعـال كانـت 
معلقـة علـى األغصـان من األغصان الرقيقة، وباختصار منت النعال 

علـى الشـجرة بـداًل مـن التفاح.

لـم يسـتطع بيتـرو أن يصـدق عينيـه، وقـرص سـاقه بقـوة ليتأكـد إن 
كان مسـتيقًظا.

 لـم يسـاوره شـك يف أنـه كان مسـتيقًظا، فأمعـن النظـر إلـى تلـك 
النعـال اجلميلـة والغريبـة، فقـد كانـت هنـاك نعال مختلفة: بشـرائط 
وأبـازمي، ونعـال مزدوجـة وفـراء ومـا إلـى ذلـك. مـاذا يجـب أن يفعل؟

كيف ستنتهي القصة؟

أصدقائـي األعـزاء، اسـتمروا اآلن. لـن أخبركـم كيـف انتهت القصة. 
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عليكـم أن تخبرونـي. فكـروا يف األمـر ثـم أخبرونـي كيـف تتخيلـون 
نهايـة القصـة.
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 يحزم طفلي حقيبته قبل النوم كل مساء.

 ويحشـر الكتـب املدرسـية وكتـب التماريـن واملقالـم واملطـاط وورق 
النشـاف مًعـا؛ ويُسـمي هـذا اإلجـراء »حـزم حقيبـة الظهـر«، وهـو ال 
يعـرف أنـه مبجـرد أن يغلـق عينيـه وأن يأخـذ »رجـل الرمـل« اللطيـف 
بالرقـص حـول وسـادته، تـدب احلياة يف األشـياء املوجـودة يف حقيبة 
الظهـر، وتتمـدد كمـا نفعـل يف الصبـاح، ونحيي بعضنا البعض، ونبدأ 

يف احلديـث.

يحـاول الـورق الّنشـاف تعديـل التجعـدات يف زواياه األربـع قليًا، لذا 
يشـتكي قائـًا: »أصدقائـي األعـزاء، لقـد ُعوملـت بقسـوة اليوم. فقد 
أسـأمني صاحبنـا بكلمـة »مرحـى« لشـخص يدعـى )فاوسـتو كوبـي(، 
وبـداًل مـن كتابتـه )كوبـي(، كتـب )كـوب( بـدون حـرف اليـاء، أرجوكـم 

انظـروا إلـّي، أبـدو مثـل ملصـق انتخابي!«.

هنـا يعّقـب كتـاب اجلغرافيـا والتاريخ: »هل تشـتكي؟ من فضلك، ألِق 
نظرة على صفحاتي. لقد رسـم مسـتبّدنا اللطيف شـارًبا لـ)تشـارلز 
األكبـر( بقلـم، ووضـع ريشـة علـى قبعـة )جوتـو دي بوندونـي( ورسـم 
ذبابـة علـى أنـف )كريسـتوفر كولومبـوس(، كمـا أطـال مجـرى نهـر 
)بـو( حتـى وصـل إلـى )ترييسـتي(، ورسـم طابـوًرا مـن القـوارب بـن 

)صقليـة( و)سـردينيا(. لقـد أحـدث ثـورة بالفعـل كمـا أقـول لكـم«.

تذّمر كتاب القراءة: »هذا ال شيء! الرجاء إلقاء نظرة على الصفحة 
األلـف  وكل حـروف  األحمـر،  باللـون  ملّونـة  الـواو  كل حـروف   :45
ملونـة باللـون األخضـر، وكل حـروف اليـاء ملونـة باللـون األصفـر، 
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أفعـى،  رأس  الصغيـر  ابننـا  رسـم  مـا،  ولسـبب   ،57 الصفحـة  ويف 
ميتـدّ جسـدها عبـر الصفحتـن 58 و 59، وتصـل نهاية جسـدها إلى 
الصفحـة 60،إنـه يقـول إنهـا أفعـى ذات أجـراس، رمبـا لهـذا السـبب 

مألهـا بأجـراس علـى طـول جسـدها!«.

هنا يصيح القلم قائًا: »انظروا كيف قضم قبعتي اجلميلة«.

ويشكو قلم الرصاص: »لقد نزع كل قشرتي البنية«.

»أنـا، والـد اجلانـي، أسـتمع إلى كل شـيء بارتبـاك، وأرغب يف إيقاظ 
طفلـي ليسـمع كيـف تتحدثـون عنـه«، ولكـن عنـد هـذه اللحظـة، تُفتح 
بـورق ُمسـطر  حقيبـة الظهـر ويقـوم كراسـان للتدريـب - أحدهمـا 

واآلخـر بـورق مربـع - بتقـدمي عريضـة لـي.

يقـول لـي الكـراس ذو الـورق املربـع بلطـف: »رمبـا مـا حـدث ليـس 
خطـؤك. علـى أي حـال، هذه هي مطالبنا، يرجى تسـليمها لطفلك«.

لقـد أعطيانـي وثيقـة مكتوبـة، وعـادا إلـى حقيبـة الظهـر، وجـاء يف 
الوثيقـة مـا يلـي:

»نحـن املوقعـون أدنـاه، نحتـّج بشـدة علـى أعمـال العنـف التـي نعانـي 
منهـا كل يـوم، ولـذا نطالـب بحـزم مـا يلـي:

واخلربشـات  »مرحـى«  بكلمـة  تلطيخنـا  عـن  مالكنـا  ميتنـع  أن   )1
والشـوارب املزيفـة وغيرهـا مـن العامـات غيـر القانونيـة، والتـي ال 

تعتبـر جـزًءا مـن املنهـج الدراسـي.
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2( ضمـان سـامة أقـام الرصـاص واألقـام األخـرى وعدم قضمها 
بعد اآلن.

3( أن يتـم االحتفـاظ بجميـع أطـراف األقـام - دائًمـا - يف العلبـة 
املخصصـة لذلـك، وال يتـم خلطهـا مًعـا بـن األشـياء األخـرى، فاليوم 
- أيًضا - تعّرض كتاب اجلغرافيا جلروح خطيرة تسـببت بها ريشـة 
قلـم مسـتخدمة، وسـنبذل قصـارى جهدنـا حتـى يرسـب مالكنا ما لم 

تلبـى كافـة مطالبنا. 

التوقيـع: كتـاب القـراءة، وكتاب التمارين احلسـابية، واملذكرات، وقلم 
الرصاص.، وغيره«.

صبـاح الغـد سـأدع طفلـي يقـرأ هـذه العريضـة. آمـل أال أسـمع هـذه 
الشـكاوى بعـد اآلن.
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يعتبـر سـقف منزلـي »متجـواًل« حقيقًيـا، ففـي بعـض األحيـان يريـد 
أن يهيـم علـى وجهـه ويتجـول، فيقلـع نفسـه مـن اجلـدران، ويطيـر يف 
أرجـاء السـماء، وهـو يتمايـل مثـل طائرة ورقية؛ ولكـن إن راودته هذه 
الرغبـة أثنـاء اجلـو املاطر، فسيسـبب هذا متاعًبا ألن املنزل سـيغرق 
السـقف  ألرى  بجسـدي  وأميـل  النافـذة،  علـى  أتكـئ  لـذا  باملطـر؛ 

املسـتقر علـى شـجرتن يف حديقـة عامـة.

أصرخ فيه قائًا: »تعاَل إلى املنزل، إنها متطر«.

يظـل صامًتـا، وينطلـق مـن علـى األشـجار، ويهبـط علـى األرض يف 
قفـص القـرود يف حديقـة للحيوانـات.

صعـدت مـرة إلـى السـطح أللقـي نظـرة علـى فتحـة املدخنـة التـي 
لـم تعمـل علـى اإلطـاق، ويف تلـك اللحظـة بالضبـط غـادر السـطح 

املنـزل، وبـدأ يف التحليـق عالًيـا فـوق السـحاب.

قلـت وأنـا أنظـر لألسـفل: »يـا لإلزعـاج! يعتقـد سـقفي أنـه أصبـح 
الشـمالي!«. القطـب  الستكشـاف  يأخذنـي  واآلن  منطـاًدا، 

وهكـذا هـو احلـال مـع سـقفي. يجـب أن أحسـم أمـري وأسـتبدله، 
وبداًل من السـقف، سـأضع شـرفًة على السـطح فيها أزهار وأشـجار 
ومقاعـد. فكـروا كـم سـيكون األمـر رائًعـا عندمـا ال يكـون للمنـازل 

أسـقف بعـد اآلن، بـل شـرفات مليئـة باألزهـار.
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سـيدي العزيـز، أنـا عنكبـوت عجـوز، أعيـش علـى نفقتـك حتـى اآلن، 
خلـف جـذع مـن اجلبـس لهـذا الشـكل الغريـب بوجهـن، وأعتقـد أن 

اسـمه هـو جانـوس2. اسـمعني رجـاًء: 

اجلانوس الصالح،

كم كان غريًبا: 

له وجهان يتجّهم بهما.

خلف رأسه، ظهر أنف آخر،

كما لو كان األمر بالصدفة.

ال أريـد أن أحتـدث عـن جانـوس؛ بـل عـن املسـكن املسـن، فقـد كنـُت 
عنكبوًتـا أسـوَد كبيـًرا جميـًا أيـام شـبابي، لكننـي أمسـيت علـى هـذا 
النحـو بسـبب املعـارك التـي اضطـررت خلوضهـا مـع زوجتـك، التـي 
كانت تدمر كل صباح إبداعاتي يف غزل شـبكتي، بضربة واحدة من 
املكنسـة. تخيـل لـو كنـَت صيـاد سـمك ومزقـت سـمكة قرش شـبكتك 
كل صبـاح، كيـف كنـت سـتعيش؟ مـع هـذا ال أريـد أن أقـارن زوجتـك 

بسـمكة قرش.

لكـن باختصـار، حتولـت إلـى صيد البعـوض يف خزانة الكتب، وقبعت 
يف ملجـأ صغيـر، خلـف رأس جانـوس، الذي ال يشـتكي من ذلك على 

اإلطـاق حتى تقدم بي السـن.

2- جانوس : هو شخصية خرافية موجودة يف األساطري الرومانية القدمية له وجهان، وجه ينظر 

للمستقبل ووجه آخر ينظر إىل املايض.
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 يقـّل عـدد الذبـاب علـى نحـو كبيـر مـع كل املبيـدات احلشـرية التـي 
أو  ذبابتـن  تُبقـي  أن  زوجتـك يف  إلـى  أتوسـل  أن  أود  إنتاجهـا.  مت 
ثـاث يف األسـبوع علـى قيـد احليـاة، وأال تقتلهـا جميًعـا؛ لكنـي أعلـم 
أن هـذا مسـتحيل حيـث تكـره زوجتـك الذبـاب ألنهـا جتعـل مفـارش 
املائـدة وزجـاج النوافـذ متسـًخا؛ لهـذا السـبب قـررت مغـادرة هـذا 
املنـزل واالنتقـال إلـى الريـف، رمبـا سـأجد هنـاك شـيًئا أعيش عليه، 
وقـد تلقيـت رسـالة مـن بعـض األصدقـاء الذيـن عاشـوا يف علّيـة3  
وانتقلـوا إلـى احلديقـة: إنهـم يشـعرون بالسـعادة هنـاك، وطلبـوا إلـّي 
االنضمـام إليهـم. نعـم يـا سـيدي، سـنذهب جميًعـا. تغـادر العناكـب 
منـازل الرجـال ألنهـا لـم تعـد جتـد الطعـام. سـأذهب بعيـًدا بـدون 
حـزن لكننـي اعتقـدت أنـه مـن الوقاحـة، وعـدم التهذيـب أن أذهـب 

بعيـًدا دون أن أقـول وداًعـا.

املخلص لك، 

العنكبوت ذو األرجل الثمانية.

 

3-غرفة علوية أو سقيفة. 
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يف  باملشـاركة  يسـتمتعون  النـاس  أن  النمـل  علـم  كيـف  يـدري  مـن 
فرنسـا  سـباق  مثـل:  الكبيـرة،  الطـرق  علـى  الدراجـات  سـباقات 

ذلـك. وغيـر  إيطاليـا  وسـباق  سويسـرا،  وسـباق  للدراجـات، 

جـًدا؛  قالـت منلـة صغيـرة  بالسـباق يف احلديقـة؟«  نقـوم  »ملـاذا ال 
ولكنهـا رياضيـة والتـي اسـتمتعت بأخذهـا يف جولـة مـع اليرقـات.

أحّبت كّل النمات االقتراح على الفور، وقررت أن السـباق سـيجري 
علـى ظهـر يرقـة: اليرقـات ال تقـود دراجـات؛ بـل لهـا جسـم يشـبه 
بعضهـا  فـوق  املكدسـة  الصغيـرة  األنبوبيـة  اإلطـارات  مـن  العديـد 

البعـض.

انضمـت العديـد مـن النمـات، وأمسـكت النمـات التـي شـاركت يف 
السـباق اليرقات يف رقعة اخلضار، ثم تسـلقت على ظهور اليرقات، 
وبـدون أي ضجـة بـدأت يف لدغهـا وعضهـا؛ جلعلهـا تركض إلى خط 
البدايـة. كانـت اليرقـات املسـكينة تتلـوى مـن األلـم، وتعانـي وتقـف 

منتصبـة للهـروب مـن قبضـة النمات.

كان املتفرجـون  مـن آالف النمـات علـى طـول املسـار، قـد اسـتمتعوا 
املتفرجـن  أن  لدرجـة  بطيًئـا  كان  السـباق  لكـّن  البدايـة،  كثيـًرا يف 
مثـل  اليرقـات  التّفـت  وفجـأة  بامللـل،  يشـعرون  بـدأوا  مـا  سـرعان 

الثعابـن ولـم تعـد هنـاك طريقـة جلعلهـا تتحـرك.

حاولـت النمـات بـكل قوتهـا، وكان حـول كل يرقة املئات من النمات 
الدراجـات لدينـا  لـو أن راكبـي  التـي تعضهـا جلعلهـا تتحـرك كمـا 
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أن  ميكنكـم  هـل  أخـرى،  مـرة  لركوبهـا  دراجاتهـم  عـض  يف  بـدأوا 
ذلـك؟. تتخيلـوا 

السـباق  أن  النمـات  وقـررت  اليرقـات وشـأنها،  تُركـت  النهايـة  يف 
مت  السـباق،  فخـال  كارثًيـا،  األمـر  كان  األقـدام.  علـى  سـيجري 
القبـض علـى بعـض النمـات مـن قبـل مجموعـة منـل أخـرى، وأكلـت 
السـحالي البعـض اآلخـر، وغـرق البعـض أثنـاء عبـور جـدول، ومـن 
بـن مئـات النمـات التـي انطلقـت، كانـت اثنتـان فقـط علـى مرمـى 
البصـر مـن السـارية؛ لكنهمـا كانتـا متعبتـن لدرجـة أنهمـا نامتـا قبل 

عبـور خـط النهايـة.

كان على النمل أن ينتظر حتى تسـتيقظ االثنتان؛ ليروا من سـيحتل 
املركـز األول، وقـد حلّـت منلـة اخلشـب احلمـراء يف املركـز األول، 
وكانـت صغيـرة احلجـم جـًدا، وحصلـت علـى حشـرة املـن لتمتصهـا 
كجائـزة لهـا. تعلمـون جيـًدا أن حشـرة املـّن هذه هي اجلائـزة الكبرى 

بالنسـبة للنمـل.
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معنـى  يجهـل  يـزال  ال  كان  الفـخ عندمـا  بـورو يف  الـدب  وقـع  لقـد 
مغامـرة اخلـروج مبفـرده مـن الكهـف حيـث كان يعيـش مـع والديـه، 
وقـد اشـتراه مديـر حلبـة سـيرك، وقد عـّن مروًضا ليعلمـه الرقص. 

هـل تعرفـون كيـف يعلـم شـخص مـا دبـا الرقص؟ إنه أمر قـاٍس حًقا. 
إذ تـُـفرش األرض بجمـر مشـتعل وجتبـر الـدب علـى املشـي فوقهـا 
أثنـاء عـزف شـخص قريـب علـى القربـة أو املزمـار، وبعـد محاولتـن 
أو ثـاث، يتذكـر الـدب، يف كل مـرة يسـمع فيهـا املزمـار أو القربـة، 
النـار التـي أحرقـت قدميـه، فيتأرجـح ويقفـز من قـدم إلى أخرى كما 

لـو كان ال يـزال ميشـي علـى جمـر مشـتعل.

وهـذه الرقصـة املؤملـة محرجـة للغايـة بحيـث ال ميكـن ألحـد رؤيتهـا 
دون أن يضحـك.

إلـى قفصـه، وكان مقيـًدا حـول كاحلـه  بـورو  أُعيـد  الرقصـة،  بعـد 
األميـن، وكان عليـه أن يتحّمـل القيـد ليـًا ونهـاًرا. وحـدث ذات يـوم 
يف نفـس السـيرك أن التقـى بـورو بـدب عجـوز اسـمه روبـي قـد وقـع 

يف فـخ يف بدايـة سـن البلـوغ.

لقد أمضى سـنوات عديدة يف األسـر، لكنه أبًدا لم ينَس احلرية يف 
الغابـة التي رآهـا بورو بالكاد.

»حفيـف األشـجار فـوق رأسـك، وتكّسـر الثلـوج حتـت قدميـك، ويف 
الربيـع حتمـل امليـاه اجلليد ليسـقط يف الوديـان: ترفع أنفك لتغمرك 

مايـن الروائـح الزكيـة«.
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سأل بورو الذي لم يستنشق هذا الذي يقول عليه من قبل:

»وما هي الروائح الزكية؟« 

»أيهـا املسـكن، أنـت ال تعـرف السـعادة. أنـا أكبـر سـًنا مـن أن أهـرب 
وقـد خارت قـواي«.

أردف روبي: »لكنك شاب وقوي. ملاذا ال تهرب؟«.

غالًبـا مـا حتدثـا عـن هـذه اخلطـة، ومـا إن وصـل السـيرك إلـى بلـدة 
صغيـرة يف اجلبـال علـى حافـة الغابـة، حتـى قـرر بـورو أن يقـدم على 
األمـر، فعندمـا أخرجـه املـرّوض مـن القفـص وأحضـره إلـى حلبـة 
ثـم  لـه،  بالتصفيـق األخيـر  بـورو حولـه لاسـتمتاع  السـيرك، نظـر 
اجتـه نحـو املخـرج كأن شـيًئا لـم يحـدث. ضحـك املتفرجـون لكـن 
سـرعان مـا حتولـت ضحكاتهـم إلـى صرخـة رعـب عندمـا أدركـوا أن 
بـورو كان يتابـع سـيره حًقـا كمـا لـو أنه لم يرهم. لقد أتاح له احلشـد 
املجـال للمـرور، وكان بـورو قـد أوشـك علـى الوصـول إلـى املخـرج، 
وسـّرع مـن وتيرتـه ليبـدأ يف الركـض عبـر الغابـة، عندمـا بـدأ صـوت 

القربـة واملزمـار مـن خلفـه.

قبضـت يـد غيـر مرئيـة علـى بـورو مـن رقبته وحملته بشـكل ال ميكنه 
مقاومتـه، وقبـل أن يـدرك بـورو مـا يجـري، توقـف، حتركـت قدمـاه 

وظهـر التثاقـل يف سـرعته.

كان بـورو يرقـص وعـاد املتفرجـون إلـى مقاعدهـم وهم غيـر واثقن، 
واألنهـار،  والغابـات،  الثلـج،  حقـول  رأى  يرقـص،  بـورو  كان  وبينمـا 
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واستنشـق الروائـح التـي وصفهـا لـه روبـي العجـوز. لقـد سـعى قلبـه 
جاهـًدا مـن أجـل احلريـة، لكـّن قدميـه كانتـا تصعـدان وتنخفضـان 
علـى إيقـاع اللحـن، وعندمـا تاشـت املوسـيقى، وقـف بـورو سـاكًنا 

للحظـة، ثـم سـقط علـى األرض كمـا لـو أن البـرق صعقـه. 

لقد قتله األسر!
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سـألني طفـل عـن قصـة القطـة الناطقـة، فنقلـت هذا الطلـب لقطتي 
)بينـي( التـي انتهـزت الفرصـة إلرسـال الرسـالة التالية لي:

 »عزيـزي جيانـي! أنـا قطـة ودودة مـن عائلـة جيـدة. كانـت والدتـي 
أسـمن قطـط بورتـا فينيتسـيا، وال تـزال القطـط القدميـة من ميانو 
تتذكر ذيل جدي الذي كان يبلغ طوله أربعن سـنتيمتًرا، وكان أشـبه 

بذيـل حصـان منـه ذيـل قطة. 

ميكـن أن أصبـح قطـة مشـهورة؛ ألننـي أسـتطيع التحـدَث والكتابـَة، 
وأعـزف قليـًا علـى البيانـو الصغيـر بقوائمـي األربـع جميًعـا؛ لكـن 
لوحـة  علـى  مـن  ألنـزل  وتدفعنـي  سـتغضب  فإنـك  أعـزف،  عندمـا 
املفاتيـح.. ملـاذا؟ رمبـا ال تعجبـك موسـيقاي، وأنـا ال أحب موسـيقاك 

كذلـك، وبهـذا نكـون قـد تعادلنـا!.

عندمـا تعـزف، هـل يتوجـب علـّي أن أصفعـك ألدفعـك بعيـًدا عـن 
لوحـة املفاتيـح، كمـا تفعـل معـي؟ أود أن أشـتكي مـن شـيء آخـر: أنت 
تسـتخدم وسـادتي - دائًمـا - وهـذا غيـر عادل، فقـد كنُت قد غفوُت 
قبـل قليـل، عندمـا دفعتنـي علـى الفـور، واسـتقريَت علـى الوسـادة 
واألريكـة  السـرير  لـك  أتـرُك  لطيًفـا.  ليـس  هـذا  املوجـودة حتتـك. 

والكرسـي؛ حتـى تتـرَك لـي الوسـادة.

أخيـًرا، سـأخبرك أننـي ال أحـُب اللحـوم النيئـة كثيـًرا؛ لذلـك، بـداًل 
مـن أن أتركهـا علـى املائـدة حتـى أمتكـُن مـن تناولهـا يف الليل، عندما 
أشـعر باجلـوع، أطلـب منـك طهيهـا بالزبـدة مـع القليـل مـن الزيـت 

وأوراق امليرميـة، واآلن أقـول لـك وداًعـا، سـأذهب يف نزهـة.

القطة الناطقة
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أشـعْل السـّخان ألننـي عندمـا أعـود أريـد أن أحظـى بالـّدفء؛ فقـد 
عـدُت الليلـة املاضيـة مبتلـة، وأصبـت بنزلـة بـرد.

احمُلبَّة لك، القطة بيني«.

ما رأيك بقطتي؟.

القطة الناطقة
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التسلية يف الغابة
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علـى هـذه الشـاكلة أتخيـل كيـف تسـتمتع حيوانـات الغابـة، ورغم أني 
لـم أَر شـيًئا ممـا سـأقوله بالطبـع، لكننـي متأكـٌد من أن األمور تسـير 

علـى هـذا النحو.

بادئ ذي بدء، القرود.

 إنهـا حًقـا رعـب الغابـة الصغيـر، فهوايتهـا املفضلـة هـي رمـي جـوز 
الهنـد علـى ظهـر التمسـاح الـذي يغفـو يف الوحـل.

»ادخـل!« يقـول التمسـاح، معتقـًدا أن شـخًصا مـا طـرق علـى ظهـره 
ليسـمح لـه بعبـور النهـر، عندهـا تضحُك القردةُ بصخب وتسـتمُر يف 

ضـرب هدفها.

»ادخل!« يصرخ التمسـاح، وعندما يدرك أنها كانت القرود، يهددها 
قائًا: »سـألّون النهر بدمائك يا أبناء الشـياطن!«.

يف هذه اللحظة، يسحب الثعبان ذيله، ويبتعد بأسرع ما ميكن.

الفيلـة أكثـر ذكاًء، وتلعـُب »مصارعـة اخلراطيـم«، متاًمـا مثلنـا نحـن 
بعضهـا  تواجـه  ذلـك؟  تفعـل  كيـف  األيـدي.  نلعـب مصارعـة  الذيـن 
البعـض، وتقـف وخراطيمهـا يف الهـواء وتقربهـا مـن بعضهـا البعـض، 
ثـم تضغـط ألسـفل: الفائـز هـو مـن يتمكـن أواًل مـن ثنـي خرطـوم 

اخلصـم.

 أمـا لعبـة األفيـال الصغيـرة، بـداًل مـن املصارعـة، فهـي احملافظـة 
علـى توازنهـا بنهايـة خراطيمهـا، وتـدور عليهـا مثـل لعبـة الـدوارة.

التسلية في الغابة
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توجـد - أيًضـا - صالونـات جتميـل يف الغابـة، حيـث تذهـب النمـور 
لرسـم خطـوط علـى جلدهـا، ولصـق شـواربها والتحـدث بالسـوء عن 
األسـد؛ لكـن عندمـا يأتـي األسـد ليمشـط اللبـدة، تصمـُت جميعهـا.

»كولونيا أم كرمي مصفف للشعر؟« يسأل الفهد الذي يعمل حاًقا.

يجيب األسد: »كرمي مصفف للشعر«.

مبجـرد أن يخـرج األسـد، تتحـدث النمـور: »إنـه أصلـع تقريًبـا ولديـه 
شـعًرا  يسـتخدم  أن  يجـب  الشـعر!  مصفـف  بكـرمي  مغطـاة  لبـدة 

الصغيـر«. للمسـكن  يـا  مسـتعاًرا. 

األطبـاق،  مثـل  الـدب:  مـع  األطبـاق  لعبـة  ليلعـب  األسـد  يذهـب 
املعتـاد. الهنـد  جـوز  بالطبـع  يسـتخدمون 

يرمي األسد جوز الهند بقوة فتسقط على ظهر التمساح.

تسمُع صوت )طرق(.

يقول التمساح: »ادخل«.

يضحك األسد والدب.

يتمتم التمساح: »ال يسعني النوم بسام«.

.
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يكتـب القمـر ذكرياتـه، وألنـه ال ميلـك قلم حبـر وال قلم رصاص، فهو 
مجبـر علـى الكتابـة مبذّنـب وذلـك بغمـس ذيلـه يف ظـام الليـل، وهـو 
ال ميلـك ورًقـا أيضـاً؛ لـذا فإنـه يكتـب علـى الغيـوم التـي تطيـر بعيًدا، 
ويسـأل القمـر مـن وقـت آلخـر: »إلـى أين ذهبت الصفحـة رقم 18؟«.

اللحظـة  تلـك  يف  تتسـاقط،  غيمـة  عـن  عبـارة   18 رقـم  الصفحـة 
مودينـا. مدينـة  فـوق  مطـًرا  بالضبـط، 

يـرى سـكان مودينـا الغيمـة، ويـرون املطـر لكنهـم ال يتخيلون أن املطر 
يتكـون مـن كلمات مـن الصفحة 18.

لذلك يكتب القمر ويكتب، والريح تنثر ذكرياته بعيًدا.

يشكو القمر: »لقد فقدت الصفحة 24!«.

إّن الصفحـة 24 عبـارة عـن غيمـة ورديـة تذروهـا الريـح بعيـًدا إلـى 
صخـرة فـوق البحـر.

لقـد متكنـت مـن قـراءة الصفحـة )35( فقـط، حيـث كتـب القمر: »أنا 
أفضـل مـن جميـع األجسـام الـدّوارة ألننـي أقـوم بثـاث دورات يف 
وقـت واحـد: حـول نفسـي وحـول األرض وحـول الشـمس، فأنـا أخدم 
األرض دون أجـر منهـا لقـاء ذلـك، وأحياًنـا آخـذ اسـتراحة، وأذهـب 
للـدوران حـول كوكـب املريـخ، وهـو كوكـب متعلـم وحسـن التصـرف، 
ولـه مركـز يتقاطـع مـع قنـوات مسـتقيمة«، ويف الصفحـة 51 )التـي 
يف احلقيقـة هـي عبـارة عـن سـحابة بيضـاء كاحلليـب( كتـب القمـر: 
القطـب كان  مـن  وبـداًل  نارّيـة،  أن األرض صـارت حمـراًء  »حلمـت 

ذكريات القمر
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هنـاك جنـم«.

لم أمتكن من قراءة بقية الكتاب ألن الصفحة )51( )سـحابة بيضاء 
مثل احلليب( حلّقت بالقرب من بلدة أبياتغراسـو.

ذكريات القمر





103

الصــاعـقـة

 

الصــاعـقـة



104

منـذ زمـن بعيـد كان جوبيتـر4 هـو سـيد الرعـد، وكان عجـوًزا سـيئ 
املـزاج.

كان جوبيتـر يوّجـه صاعقـة رعديـة حلـرق كل مـن تسـّول له نفسـه أن 
يخدعـه مبقالـب، علـى األقـل هـذا مـا تناقلـه النـاس يف تلـك األيـام 
املوغلـة يف القـدم، وكان جوبيتـر يتجـول - دائًمـا - فـوق الغيـوم ويف 
يـده رزمـٌة مـن الصواعـق، متاًمـا كمـا نتجـول ونحـن نحمـل باقات من 
الزهور يف أيدينا. حدث ذات مرة أنه نسـي املجموعة املوجودة على 
السـحابة، وبـدأت هـذه املجموعـة يف التحرك بسـرعة كبيرة، لدرجة 
أنـه عندمـا تذكـر جوبيتـر الصواعـق وعـاد للبحـث عنهـا، لـم يتمكـن 
مـن العثـور عليهـا، فقـد أعطـت السـحابة بعًضـا منهـا ألصدقائهـا؛ 
ولكـن املجموعـة كانـت كبيـرة جـًدا، وال تـزال هنـاك بعـض الصواعـق 
حولهـا، وعندمـا تكـون هنـاك عواصـف رعدية، تكون الغيوم سـعيدة، 
وتبـدأ بلعـب البولينـغ علـى أبـراج الكنائـس واألبـراج وقمم األشـجار؛ 
النـاس  بـداًل مـن الكـرات املعتـادة، وترمـي الغيـوم الصواعـق؛ لكـن 
أذكيـاء فقـد وضعـوا موصـات البـرق يف كل مـكان، والتـي جتـذب 
البـرق كمغناطيـس؛ ممـا يتسـبب بغضـب الغيـوم؛ ألنهـا غيـر قـادرة 

علـى ضـرب الهـدف يف األسـفل وبالتالـي تتذّمـر.

هذا التذمر هو الرعد.

الغيـوم قائلـة: »نحـن نتقـدم يف السـن! ولـم نعـد نسـتطيع  تشـتكي 

4- جوبيرت : شخصية خرافية من األساطري الرومانية القدمية.

الصــاعـقـة
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الرؤيـة بشـكل جيـد كمـا كان األمـر سـابًقا«.

ملـاذا ال تشـتري الغيـوم زوًجـا مـن النظـارات؟ هـل ترغبـون يف رؤيـة 
بالنظـارات؟. الغيـوم 

الصــاعـقـة
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 بينمـا كانـت مايـن النجـوم ذات ليلـة تتألـق فـوق البحـر األبيـض 
املتوسـط، سـمعت جزيـرة سـردينيا 5 أحدهـم يناديهـا قائـًا: »ألـم 

تسـأمي البقـاء يف نفـس املـكان علـى الـدوام؟«

- »من املتكلم؟«

- »هذه أنا، جزيرة صقلية6«.

- »أختـي العزيـزة. منـذ متـى وأنـت تتحدثـن؟ اعتقدت أنه ال ميكنك 
التذمـر إال مـع جبلك إتنا7«.

- »اسـمعي! ملـاذا ال نتجـول قليـًا؟ نحـن عبيـد خريطـة، خصصتنـا 
لهـذا املـكان وسـط البحـر األبيـض املتوسـط الـذي يبلـغ مـن صغـر 
احلجـم مـا يبلغـه حـوض احلمـام. لقـد سـمعت عـن جـزر محظوظـة 
تقـع يف البحـار الدافئـة، يف البحـار اجلنوبيـة، حيـث ينمو املوز، بينما 

يبـاع هنـا يف كشـك السـوق. ملـاذا ال نرفـع املرسـاة ونسـبح بعيـًدا؟«

أجابت سـردينيا: »كي أكون صادقة، يف احلقيقة، ال أعرف أين هي 
مرسـاتي؛ لكنني بالطبع سأسـتمتع برحلة بحرية«.

وإلـى  اليمـن  إلـى  قليـًا  اتفـاق، وحتركتـا  إلـى  توصلتـا  النهايـة  يف 
اليسـار، ومتكنتـا مـن االبتعـاد عـن قـاع البحـر، وعندمـا اقتربتـا مـن 
بعضهمـا، اسـتدارتا وأرادت صقليـة أن تُظهـر لسـردينيا جبـل إتنـا 

5- جزيرة كبرية تقع غريب إيطاليا. 

6- جزيرة يف البحر املتوسط تشّكل جزًءا من إيطاليا. 

7- بركان نشط يف رشقي صقلية.

الـجغرافيا فـي عطلـة
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تُظهـر  أن  قلبهـا  كل  مـن  سـردينيا  أرادت  فيمـا  بالدخـان،  املمتلـئ 
سـاحلها. مداخـل  الكبـرى  لشـقيقتها 

إلـى  ببـطء  اجتهتـا  البعـض،  بعضهمـا  مـع  تتحدثـان  كانتـا  وبينمـا 
مضيـق جبـل طـارق، حيـث ظهـرت بعـض الصعوبـات، ألن املمـرات 
كانـت ضيقـة للغايـة، ولـم تسـتطع صقلية وال سـردينيا املرور عبرها.

ضحـك مضيـق جبـل طـارق بشـدة وقـال: »لديكمـا بطنـان كبيرتـان، 
إنهمـا سـمينتان مثـل متجـر زجاجـات. أراهـن أنكمـا لـن تسـتطيعا 

العبـور!«.

قالت صقلية بانزعاج: »وأنت، هّا اتسعت قليًا!«.

قالـت سـردينيا ذات الطبيعـة الهادئـة: »لننـَس األمـر. إذا لـم نتمكـن 
مـن املـرور، سـنعاود أدراجنـا«.

فاحتجت صقلية قائلة: »لكنني أريد الذهاب إلى البحار اجلنوبية«.

- »دعينا نحاول عبر قناة السويس«.

سـبحتا مـرة أخـرى وسـرعان مـا وصلتـا إلـى قنـاة السـويس لكنهـا 
كانـت ضيقـة جـًدا كذلـك.

قالت القناة وهي تهّز كتفيها: »أمتنى حًقا أن أتوسع، لكن املصرين 
سيحتجون، بعد ذلك، ويقولون إنني واسعة جًدا يف األصل«.

سألت سردينيا دون أن تنزعج: »ماذا سنفعل اآلن؟«.

»ينبغـي أن نطلـب مـن إفريقيـا أن تتحـرك قليًا إلى اجلنوب، وبذلك 

الـجغرافيا فـي عطلـة
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ميكـن أن تتسـع قنـاة السـويس ومضيـق جبـل طـارق، وميكننـا املـرور 
بسـهولة. ملـاذا ال نقتـرح أن تذهـب إفريقيـا يف إجـازة أيًضـا؟«

نائمـة  كانـت  لـم جتـب. رمبـا  لكنهـا  إفريقيـا  مـع  التواصـل  حاولتـا 
أو  الكبـرى،  الصحـراء  يف  أو  املطيـرة  االسـتوائية  الغابـات  وسـط 
رمبـا قـد صعـدت إلـى قمـة جبـل كليمنجـارو األعلـى مـن أجـل العثور 
علـى بعـض اجلليـد لصنـع قهـوة مثلجـة. باختصـار، كان علـى صقلية 
الفقيـرة أن تستسـلم، أمـا سـردينيا، فقـد تراجعـت بالفعـل. سـبحتا 

ببـطء عائدتـن إلـى مكانهمـا، بالقـرب مـن احلـذاء اإليطالـي.

تذمـرت صقليـة قائلـة: »يبـدو أنـه مـا مـن شـيء يسـير علـى مـا يـرام 
بالنسـبة لنـا«.

قالـت سـردينيا لتهدئتهـا: »علـى أي حـال، لقـد حظينـا برحلـة جيـدة 
بالفعـل«. لكنهمـا يف النهايـة شـعرتا بالسـعادة؛ ألنهمـا عادتا سـاملتن 

وبصحـة جيـدة، ثـم غرقتـا يف صمـت مطبـق.

كان الليـل علـى وشـك األفـول، فتاشـت النجـوم، وارتفع شـفق وردي 
يف الشرق. لم يكن قد الحظ أحد الرحلة القصيرة للجزيرتن، ولم 
يتنّبـه أحـد للخرائـط، ألنـه مـا مـن أحد ينظر إليهـا يف الصيف حيث 

املـدارس مغلقـة واخلرائـط معلّقة على اجلدران بسـام وهدوء. 

من يعرف مب تفكر صقلية وسردينيا اآلن؟
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يف غابـر األزمـان خرجـت اجلبـال مـن البحـر تباًعـا، بالطبـع. أواًل، 
ظهـر رأس مـون بـان8، ثـم رأس جبـل مونتـي روزا9، وأخيـًرا قمـة 
ماترهـورن10. لـم يكـن أمـام هـذه اجلبـال سـوى سـهل مهجـور واسـع، 
فاشـرأبت بأعناقهـا لتـرى مـا يلـوح يف األفـق، لكـن، يف الواقـع، لـم 
يكـن هنـاك أي شـيء، لذلـك شـّقت طريقهـا ببـطء، ولـم تتمكـن مـن 
الركـض مـع كل حقـول الثلـج واألنهـار اجلليديـة والوديـان والصخـور 

التـي كانـت تثقـل كاهلهـا.

هل حتدثت هذه اجلبال مًعا خال تلك املسيرة العظيمة؟

رمبـا، ولكـن مـن الواضـح أن ذلـك التخاطـب كان بلغـة اجلبـال التـي 
تشـمل الرعـد والعواصـف والريـاح واالنهيـارات الصخريـة.

تشـّكى مـون بـان قائـًا: »مـن األفضـل أن نبقـى مرتاحـن يف قـاع 
البحـر األبيـض املتوسـط، فجبهتـي مغطـاة بالثلـج فعـًا، وأشـعر أن 
ظهـري ينكسـر بسـبب الصقيـع. ألـِق نظـرة على ما يحـدث لظهري«.

قهقـه ماترهـورن، فالطريقـة التـي يضحـك بهـا اجلبـل مخيفـة إلـى 
حـد مـا: علـى سـبيل املثـال يضحـك ماترهـورن عبـر تسـاقط البَـَرد: 
»كان لديـك ظهـر أملـس جيـد، هـذا مـا أتذكـره؛ لكنـك مترهـل، اآلن، 

كمـا لـو كان عمـرك مليـون سـنة«.

أجـاب مـون بـان: »بالغـت بالتقديـر. أبلـغ من العمر قرابة خمسـمئة 

8- جبل واقع يف داخل إيطاليا عىل الحدود الفرنسية اإليطالية، يعّد أعىل الجبال الواقعة يف أوروبا الغربية.

9- جبل يقع يف الجهة الرشقية من جبال األلب.

10 - جبل يقع عىل الحدود السويرسية اإليطالية. 
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ألف سـنة«.

- »مـن فضلكمـا ال تتشـاجرا!« هّبـت ريـاح مونتـي روزا: »لـن نتمكـن 
مـن البقـاء يف البحـر أكثـر مـن ذلـك، أنتمـا تعرفـان ذلـك جيـًدا، فقد 
سـمعت أن إفريقيـا تقتـرب مـن أوروبـا، رمبـا لهذا السـبب كان هناك 
شـيء مـا يدفعنـي بـكل قـوة. يف البداية قاومـت، لكن يف النهاية كانت 
الدفعـة أقـوى منـي واضطـررت للتحـرك. أعتقـد أن هـذا مـا حـدث 

لكمـا أيًضا«.

يف الواقـع، سـارت األمـور علـى هـذا النحـو، ويف تلك اللحظة اجتهت 
اجلبـال شـمااًل، ثقيلـة وبطيئة مثـل املراكب الضخمة.

كان مـون بـان يتمتـم مـن وقـت آلخـر: »إذا لـم أكـن مخطًئـا، فـإن 
قدَمـي ال تـزاالن يف املـاء«. 

ضحـك ماترهـورن وقـال: »أمـا أنـا فـا. لقـد خرجـت متاًمـا«. كان 
مسـتقيًما ونحيـًا وماكـًرا وشـريًرا، فقـد التقـط الغيـوم يف اجلـو، 
واسـتخدمها لربـط رأسـه، مثـل لعبـة األطفال »الهنود ورعـاة البقر«.

اقتـرح ماترهـورن: »دعونـا نـرى مـن منـا ميكنـه الصعـود إلى مسـتوى 
أعلى«.

وافـق اجلبـان علـى التحـدي، وألّن اجلبـال الثاثـة كانـت متسـلقة 
جيـدة، وصلـت إلـى ارتفـاع يربـو علـى 500000 متـر يف وقـت قصير 
جـًدا، وتوقفـت هنـاك ألنهـا وجـدت أخيًرا أفضل هواء، ذلك النسـيم 
العليـل الـذي أبقـى أدمغتهـا مسـتيقظة ونضـرة. مـن يـدري مم يتكون 
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دمـاغ اجلبـال، مـن حديـد أم نحـاس أم ذهـب أم فضـة؟

 ومـع مـرور الوقـت، شـّكل الصقيـع والثلـج واملـاء تالهـا العظيمـة، 
وارتسـمت الوديـان العميقـة علـى منحدراتهـا، ونُحتـت قممهـا مثـل 
التماثيـل: فكانـت اجلبـال الكبيـرة أخفـض قليـًا يف ذلـك الوقـت؛ 
لكنهـا لـم تعـد ترغـب يف املشـي بعـد ذلـك ألنهـا كانـت طاعنـة يف 

ومتعبـة. السـن 

تخيلوا لو لم تكن متقدمة يف العمر ومرهقة، اآلن، بعد عدة ماين 
من السـنن عاشتها من قبل.

لهـذا السـبب تبقـى يف سـام وهـدوء وبالـكاد تفتـح عينيهـا عندمـا 
يغلـق  ثـم  يدغدغنـي؟«  »مـن  ماترهـورن:  ويتذمـر  العاصفـة،  تشـتّد 
عينيـه، ويغـّط يف النـوم مـرة أخـرى. لقـد أصبـح أقصـر مـن رفيقيـه. 

إن مـون بـان هـو األعلـى قمـًة.

رحلة الـجبال
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يـا لـه مـن تسـاقط غريـب للثلـوج علـى اجلبـال البعيـدة هـذا العام )ال 
تبحثـوا عـن هـذه اجلبـال علـى اخلريطـة فهـي غير موجـودة هناك(.

 ملاذا يُعّد األمر غريًبا؟ أنا آسـف، ولكن ما رأيكم يف الثلج األصفر؟ 
حسـًنا، تسـاقطت ثلـوج صفـراء مثـل الزعفـران يف اجلبـال البعيـدة، 
فتبـدو اجلبـال وكأنهـا أكـوام ضخمة من الذهـب، وينظر الناس إليها 

ويقولـون: »الثلـج مصـاب باليرقـان هذا العام«.

اليرقـان كمـا تعلمـون هـو حالـة طبيـة يصبـح فيهـا اجللـد أصفـر مثل 
الليمون.

يف تلـك الليلـة يذهـب النـاس للنـوم، ويف الصبـاح التالـي يسـتيقظون 
لينظـروا إلـى اجلبـال البعيـدة مـرة أخـرى.

الثلـوج  تسـاقطت  حـدث؟«.  مـاذا  مضحـك!  »هـذا  النـاس:  يقـول 
احلمـراء علـى اجلبـال البعيـدة، وهكـذا يسـتمّر الثلـج يف تغييـر لونـه 
خـال فصـل الشـتاء بأكملـه، فيبـدأ الثلـج األخضر بالتسـاقط ويبدو 
أنه فصل الربيع؛ ويتسـاقط الثلج األزرق الفاحت ويبدو أن البحر قد 
ارتفـع ليلتقـي بالسـماء؛ ثـم يصبـح بنفسـجًيا وبرتقالًيـا وهكـذا. إنـه 
منظـر رائـع: يسـتيقظ النـاس يف الصبـاح ويسـألون: »ما لـون اجلبال 

البعيـدة اليـوم؟«

ترتـدي  اجلبـال  وأصبحـت  سـوداء،  ثلـوج  تسـاقطت  صبـاح  وذات 
مابـس احلـداد ممـا أثـار ذعـر النـاس. هـل سـيحدث شـيء سـيء؟ 
طوال اليوم يغلق الناس على أنفسـهم يف منازلهم، وما عادوا يحبون 
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تغيـرات اللـون بعـد اآلن: إنهـم يريـدون رؤيـة الثلـج األبيـض القـدمي 
مـرة أخـرى، لكنهـم ال يرونـه مـرة أخـرى ألن اليـوم التالـي هـو الربيـع 
وال توجـد ثلـوج علـى اجلبـال البعيـدة، ولكـن هنـاك شمًسـا وزهـوًرا 

وصخـوًرا تلمـع مثـل املـاس.
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ثـارت اآلالت ألنهـا لـم ترغـب يف إنتـاج أسـلحة. هـل تعرفـون كيـف 
بـدأ كل شـيء؟ أول مـن ثـار كانـت آلـة تنتـج األنابيـب بجميـع أنواعها: 
أنابيـب رفيعـة بحجـم اإلصبـع وأنابيـب بحجـم املدافـع، تلـك التـي 

تسـتخدم يف محطـات امليـاه.

وعندما صدر األمر بإنتاج املدافع، اسـتمرت اآللة يف صنع األنابيب 
حملطات املياه بسـام وهدوء.

سـأل الضبـاط الغاضبـون: »كيـف ميكننـا إطاق النار بهـذه األنابيب 
التـي ال تفيـد إال يف تصريـف امليـاه؟ علينـا حشـو قذائـف مدفعيـة يف 

املاسـورة؛ ال ميكننـا إطـاق النار«.

فسألت اآللة مبتسمة: »وملاذا تريدون إطاق النار؟«.

بالطبـع، لـم يفهـم الضبـاط كلماتهـا، فهـم ال يفهمـون سـوى إطـاق 
النـار، ولـم يـروا حتـى ابتسـامتها، ألن اآلالت ال متلـك فًمـا مـن أجـل 

االبتسـام، فهـي تبتسـم بعجاتهـا املسـننة.

 وعندمـا أُعطيـت آلـة صنـع املسـامير أمًرا لصنـع الرصاص للبنادق، 
أو  تأبـه  اسـتمرت يف صنـع املسـامير كمـا كانـت مـن قبـل دون أن 

تكتـرث.

قـال الضبـاط: »يـا لإلزعـاج! كيـف ميكننـا شـن حـرب باملسـامير؟ 
فسـيلتقط أعداؤنـا املسـامير ويسـتخدمونها يف نعـل أحذيتهـم مـرة 

أخـرى«.

يجـب أن نصنـع آلـة ثالثـة إلنتـاج البـارود ومسـاحيق أخـرى وخائـط 
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متفجـرة، لكنهـا تصرفـت وكأن شـيًئا لـم يحـدث، واسـتمرت يف إنتـاج 
السـماد للحقول.

»هـل ميكننـا رمـي هـذا الشـيء علـى أعدائنـا؟« سـأل الضبـاط وهـم 
مشـدوهون تتملّكهـم احليـرة: »بـداًل مـن تدميـر مدنهـم، لـن نفعـل أي 

شـيء سـوى زيـادة السـمنة وتخصيـب تربتهـم«.

وكانـت اآلالت  مـاء،  أو  زيـت  بـدون  حاولـوا معاقبـة اآلالت وتركهـا 
جائعـة وسـرعان مـا أصبحـت حزينـة وصدئـة، لكـن العمـال، وكـي 
ال يتركوهـا متـوت، اعتنـوا بهـا بحـب ونظفـوا وشـحموا كل املعـدات، 
وعندمـا أصـدر الضبـاط أمـًرا بتشـغيل اآلالت، اسـتمرت يف إنتـاج 
قبـل،  مـن  األمـر  كان  كمـا  الطبيعـي  والسـماد  واملسـامير  األنابيـب 
ومتلّـك الضبـاط اليـأس ألنهـم لـن يتمكنـوا مـن شـن احلـرب بينمـا 
كان النـاس سـعداء بذلـك، وعندمـا مـروا باملصانـع، ابتسـم النـاس 
البندقيـة  »يـا قائـد احلـرب، أخفـْض  وهـم يسـمعون اآلالت تغنـي: 

وضعهـا علـى األرض ولننعـم باحلـب«
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أحـب السـماء كثيـًرا بقمرهـا وجنومهـا وكل مـا فيهـا، لكنـي سـأحبها 
أكثـر إذا كان بإمكانـي تغييرهـا، أحياًنـا، بطريقتـي اخلاصـة.

يف إحـدى األمسـيات، علـى سـبيل املثـال، أود احلصـول علـى ثاثـة 
أقمار، ال قمٍر واحٍد: أريد قمًرا مسـتديًرا، وآخر مربًعا، وثالًثا مثلًثا. 

مثـل  الكـرة،  مثـل  السـماء  حـول  بسـرعة  املسـتدير  القمـر  يتحـرك 
شـعاع املنـارة السـاطع، ويف مسـاء آخـر، أوّد أن أضـع النجـوم حسـب 
الرسـومات التـي رسـمتها بنفسـي. كنـت ألرسـم اسـمي علـى العديـد 
مـن النجـوم، ثـم اسـم ابنـي وأخيـًرا اسـم أمـه. كنت ألضع جنًمـا ثابًتا 
يف كبـد السـماء، وأطلـب مـن النجـوم األخـرى أن تلعـب لعبـة احللقـة 
الورديـة حولـه. كان اجلميـع سـينظرون ألعلى، سـيكون منظًرا أجمل 

مـن األلعـاب الناريـة.

ثـم أجعـل النجـوم جتـري يف السـماء مـن طـرف إلـى الطـرف اآلخـر، 
ملعرفـة أيهمـا هـي األسـرع، لذلـك لـن أتركهـا سـاكنة بـا حركـة، أودُّ 

- دائًمـا - السـماح لهـا بالتحـرك هنـا وهنـاك.

أوّد - أيًضـا - أن أرى كتيبـة مـن النجـوم: مئـة ألـف جنـم يقفـون 
البيضـاء. الرايـة  مثـل  القمـر،  أمـام  باسـتعداد 
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يف نهايـة العـام الدراسـي، أمسـك ماريـو قلًمـا حلـل الواجـب املنزلـي 
الصيفي.

قال ماريو ألبيه متشكّيًا: »أردُت دراجة«. 

أجاب األب: »ال تتسرع بالتذمر، لم تَر هذا القلم بعد«.

بعـد بضعـة أسـابيع، قـرر ماريـو أن يبـدأ بعمـل واجبـه الصيفـي علـى 
مضـض: »يـا لـه مـن حظ سـيء«.

 فّكـر يف نفسـه بينمـا كان يحـّل مسـألة: »طـوال العـام واملعلـم يثقـل 
املنزلـي،  للواجـب  ورسـومات  وعمليـات  ومسـائل  مبقـاالت  كاهلـي 
وكان ميكـن أن يعطينـي يف الصيـف واجبـات منزليـة أخـرى، فعلـى 
سـبيل املثـال: كان ميكـن أن يعطينـي وواجًبـا منزلًيـا ليـوم االثنـن هو 
تسـلق شـجرة كرز واألكل منها بشـراهة، وواجًبا منزلًيا ليوم الثاثاء 
وهـو لعـب مبـاراة كـرة قـدم حتـى السـقوط علـى األرض مـن اإلرهـاق 
متاًمـا، وواجًبـا منزلًيـا ليـوم األربعـاء وهـو الّذهـاب يف نزهـة عبـر 
الغابـة والنـوم يف خيمـة، وهـا أنـا علـى النقيـض متاًمـا أقـوم بعمليات 

القسـمة والطـرح«.

علـى  بسـرعة  اجلـري  يف  وبـدأ  القلـم  اللحظـة، حتـرك  تلـك  عنـد 
التماريـن: دفتـر  مـن  األولـى  الصفحـة  مربعـات 

- »ماذا تفعل؟« سأل ماريو مستفسًرا. 

كان األمـر رائًعـا: حتـرك القلـم، مـن تلقـاء نفسـه وحـّل املسـألة يف 
ملـح البصـر، وكانـت اإلجابـات مكتوبـة بخـط يـد جيـد. عندهـا فقـط 
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هـدأ القلـم، واسـتلقى علـى الطاولـة، وكأنـه متعـب، ويحتـاج قسـًطا 
مـن النـوم.

قـال ماريـو: »إنـه ألمـر مضحـك. هـذا القلـم ينجـز الواجب مـن تلقاء 
نفسه«.

يف اليـوم التالـي كان علـى ماريـو كتابـة مقـال، فجلـس إلـى الطاولـة، 
ا بالقلم، وحّك رأسـه ليسـتحضر بعض األفكار اجليدة، ومرة  ممسـكً
أخـرى حتـرك القلـم بسـرعة ووصـل إلـى نهايـة الورقـة يف حلظـة. 
لـم يكـن ماريـو مضطـًرا لبـذل أي جهـد سـوى لقلـب الورقـة ثـم أخـذ 
القلـم يعمـل مـرة أخـرى، فتحـرك لوحـده، ولـم يكـن علـى ماريـو أن 
ميسـكه بـن أصابعـه، وكانـت سـرعة كتابتـه تفـوق اآللـة الكاتبة. منذ 
ذلـك احلـن، عندمـا كان ماريـو يضطـر إلـى إجنـاز الواجـب املنزلـي، 
كان يفتـح دفتـر التماريـن اخلـاص بـه، ويضـع قلمـه علـى الصفحـات 
ويراقبـه وهـو يقـوم بإجنـاز كل شـيء مبفـرده، وكان القلـم أفضـل مـن 
أفضل تلميذ. اسـتمتع ماريو قليًا بالنظر إليه، لكن بعد ذلك سـمع 

أصدقـاءه ينادونـه مـن أسـفل النافـذة.

أجـاب ماريـو: »أنـا قـادم اآلن«، ثـم أشـار إلـى قلمـه وهمـس قائـًا: 
»هيـا أجنـْز واجبـي وأنـا سـأذهب للسـباحة يف النهـر«.

لـم يكـن القلـم بحاجـة ألن يُلّقـن األمـر مرتـن، وعندمـا وصـل إلـى 
نهايـة الورقـة واكتمـل الواجـب، قفـز القلـم وحـده إلى حقيبـة األقام 

وغـّط يف النـوم.
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ال بد أن نعترف أن احلّظ قد حالف ماريو. 

ويف نهاية الصيف، كان كتاب متارين الواجب املنزلي مكتًظا ونظيًفا 
ومرتًبـا كمـا لـم تكـن دفاتـر متاريـن ماريـو مـن قبـل، وملّـع ماريـو قلمـه 

بالكامـل حيـث اسـتحق ذلك وشـكره على خدماتـه املمتازة.
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يف إحـدى املـرات، أقـام ثاثـة كّتـاب مسـابقة تكـون اجلائـزة فيهـا 
األقصـر. القصـة  لصاحـب 

روى الكاتب األول قصة تقع يف مئة كلمة.

وروى الكاتب الثاني قصة من خمسن كلمة.

فيما التزم الثالث الصمت ولم ينبس ببنت شفة.

قال االثنان اآلخران: »حسًنا، ماذا إًذا؟ ألن تقول شيًئا؟«

»لقد انتهيت بالفعل، فعنوان قصتي: الصمت من ذهب.«

أدرك أصدقـاؤه أن قصتـه كانـت األقصـر، وأعطـوه اجلائـزة، لكننـي 
ال أعـرف مـا هـي اجلائـزة.

أقصر قصة
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يف مدينة ما حيث سأروي قصتها يوًما ما، وأصف األزياء والتقاليد، 
كان هناك منزل هادئ للغاية؛ ولكنه بعيد قليًا عن الطريق.

إنـه منـزل تقاعـد األمثـال القدميـة، حيث تقاعدت هـذه األمثال التي 
كانـت يف يـوم مـن األيـام تنضـح بالشـباب واحلقيقـة، وقـد تقاعـدت 

للراحـة، ألن النـاس عزفـت عـن سـماعها .

أحًقـا تقاعـدت للراحـة؟ ال بـد أن نقـول بـداًل مـن ذلـك إنهـا تقاعـدت 
للدردشـة واجلـدال إلـى مـا ال نهاية.

يقول املثل القدمي: »إذا ذهب احلمار مسافًرا، فلن يعود حصاًنا«.

يـرّد املسـتمعون: »أحًقـا، وإذا كان النـاس يدرسـون؟ إذا كانـوا يبذلون 
جهـًدا ويسـعون؟ ميكن للجميع التحسـن«.

يأتي قول مأثور آخر: »ما يتوفر يكفي، وهو خير وبركة«. 

مّتـت مقاطعـة املثـل اآلنـف ومعارضتـه: »فقـط تخّيـل! لـو كان النـاس 
علـى  يعيشـون  ولظلّـوا  تطـوروا،  ملـا  لديهـم،  مبـا  ومكتفـن  راضـن 

األشـجار مثـل القـرود«.

صرخ مثل آخر: »ما حّك جلدك مثل ظفرك« 

 ميـرّ الطبيـب ويقـول: »هـذا مثـل حديـث«، ويسـتطرد قائـًا: »ال، 
مـن يريـد إجنـاز األمـور بنفسـه بشـكل جيـد، هـو ضعيـف ووحيـد، 

فليسـتعْض عـن ذلـك بــاالحتاد قـّوة ويف التفرقـة ضعـف«.

تصمـُت األمثـال القدميـة لبرهـة مـن الزمـن، ثـم ينطلـق األقـدم مـرة 
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أخرى:

 »إذا كنت تنشد السام، فاستعْد للحرب!«

تسـمعه املمرضـات، ويجعلنـه يشـرب كوًبـا مـن شـاي البابـوجن حتـى 
يهدأ، ويشـرحن له بهدوء أنه إذا أراد الناس السـام، فعليهم إحال 

السـام ال القنابـل.

يقول مثل آخر: »منزل الرجل اإلجنليزي هو قلعته«.

تسـأله األمثـال األخـرى: »حسـًنا، إن كان قلعتـه، فلمـاذا عليـه دفـع 
ال  احلقيقـة  يف  فهـو  إذن  والغـاز؟  الكهربـاء  وفواتيـر  الضرائـب؟ 

لـه«. القيـام مبـا يحلـو  يسـتطيع 

كمـا تـرون، فـإن األمثـال القدميـة تتحـدث مًعـا وتقـول شـيًئا معقـواًل 
كذلـك، ولكـن هـذا يحـدث عندمـا تنتقـد بعضهـا البعـض فقـط، ويف 

النهايـة، أفضـل مـا تفعلـه هـو التناحـر والتجـادل فيمـا بينهـا.

وهنـا يقـول أحدهـا: »األمـور بخواتيمهـا«، فيأتـي رد مـن آخـر علـى 
الفـور: »األسـوأ لـم يـأِت بعـد!«

يف بعـض األحيـان نشـعر باألسـف جتاههـا، إذ لـم تاحـظ أن العالـم 
العالـم  لدفـع  وحدهـا  كافيـة  غيـر  القدميـة  األمثـال  وأّن  يتغيـر، 
ُقدًمـا إلـى األمـام، فنحـن بحاجـة ألشـخاص ُجـدد شـجعان يثقـون 

متاًمـا. مثلـك  وأفكارهـم  بسـواعدهم 

 

األمثال القدمية





135

 اقتراحات لدليل الهاتف
 

اقتراحات لدليل الهاتف 



136

يف اعتقـادي، هنـاك عـدة ثغـرات يف دليـل الهاتـف، فبعـض األرقـام 
العامة املفيدة غير موجودة، ويجب إدراجها بالقرب من رقم محطة 
اإلطفـاء وخدمـة اإلنـذار وخدمـة االسـتعامات؛ لذلـك سـأقدم فيما 

يلـي اقتراحـات حـول إدراج األرقـام التالية:

إنهـا  000000001 : خدمـة احلكايـات اخلرافيـة مبغـاٍز تعليميـة. 
مفيـدة لألطفـال الذيـن ال يسـتطيعون النـوم مـا لـم يخبرهـم أحـد 
بخرافـة مـا، وهـي مفيـدة - أيًضـا - لآلبـاء الذيـن يعرفـون، عموًمـا، 
بعـض اخلرافـات، وال ميكنهـم روايتهـا بشـكل صحيـح، فمـا عليك إال 

أن تطلـب الرقـم ويحكـي لـك صـوٌت جميـٌل حكايـًة خرافيـًة.

000000002 : خدمة النكات. إذ يحب بعض الناس االستماع إلى 
النكات؛ لكنهم سـرعان ما ينسـونها، وعندما يفكرون بها مرة أخرى 
ال ميكنهـم أن يضحكـوا ألنهـم ال يعرفـون كيـف تنتهـي أو يخطئـون 
يف إحداهـا. عـاوة علـى ذلـك، مـن الصعـب مواكبة النـكات اجلديدة 
بسـبب اجلهـد الهائـل الـذي يتعـن علينـا بذلـه، سـيكون رقـم هاتـف 

النـكات موضـَع ترحيـب كبير.

000000003 : خدمـة األلقـاب. إذ إن هنـاك أشـخاًصا يواجهـون 
خيبـات أمـل مريـرة؛ ألنهـم لـم يتمكنـوا مـن كسـب لقـب أو تكـرمي أو 
مجـرد لفظـة »سـيدي« لوضعهـا علـى بطاقاتهـم أمـام أسـمائهم حتى 
اآلن. يف رأيـي، سـيكون رقـم اخلدمـة 000000003 مفيـًدا يف جعـل 
باالكتئـاب  يشـعرون  وعندمـا  وراضـن،  سـعداء  األشـخاص  هـؤالء 
واحلـزن، فإنهـم سـيتصلون بالهاتـف ليحييهم صـوٌت مليء باالحترام 
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والتقديـر علـى النحـو التالـي: مسـاء اخليـر أيهـا الفـارس مـن رتبـة 
اخليالـة الرائعـة! مسـاء اخليـر أيهـا الضابـط رفيـع املسـتوى... إلـى 

آخره.

عنهـا  غنـى  ال  خدمـة  هـذه  االقتراحـات.  خدمـة   :  000000004
بالطبـع، ففـي حـال عـدم امتـاكك أليـة نقـود يف جيبـك وال تعـرف 
كيـف تـأكل؟ سـتوفر لـك خدمـة االقتراحـات التعامل مـع الصعوبات، 
ببطاقـة  الدفـع  مقابـل  الطعـام  لـك  يقـدم  مطعـم  عنـوان  وتعطيـك 

االئتمـان ومـا إلـى ذلـك.

آمل أن تأخذ شركات االتصاالت الرئيسية اقتراحاتي حول حتسن 
اخلدمـة على محمل اجلد.
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تخطر ببالي العديد من القصص القصيرة اجلميلة.

على سبيل املثال:

الفواصـل  جميـع  تُدفـن  حيـث  الفواصـل«،  »مقبـرة  قصـة  هنـاك 
للمعلـم. األزرق  القلـم  شـطبها  التـي  وتلـك  اخلاطئـة 

ومـن ثـم قصـة »أزهـار البنفسـج يف القطـب الشـمالي«. سـتكون هـذه 
للغايـة، حتـى أن األنهـار اجلليديـة  يـوم عيـد سـعيد  القصـة قصـة 
سـتبدأ يف التفتـح كمـا األزهـار، رمبـا سـيكون هـذا هـو اليـوم الـذي 

يسـود فيـه السـام للجميـع وإلـى األبـد.

وهنـاك - أيًضـا - قصـة »اآلراء املخطئـة«. سـيكون ذلـك أمـًرا جيـًدا 
مخطئـة،  آراًء  تعطـي  التـي  العقـول  فـّك  باإلمـكان  كان  إذا  حًقـا؛ 

املصابيـح احملترقـة. تسـتبدل  مثلمـا  واسـتبدالها 

أمـا قصـة »بـدون جـواز سـفر«، فهـذه قصـة الربيـع الـذي يسـافر من 
طـرف إلـى آخـر مـن العالـم دون احلاجـة إلـى جـواز سـفر، فيحمـل 
أزهـاره وعواصفـه وغيومـه وأيامه الطيبة دون دفع رسـوم اجلمارك.

أمـا قصـة »البيـت املهـدوم«، فإنكم ستسـتمتعون بهـا حًقا: فهي تروي 
قصـة عـن بنـاء منـزل ملـيء باألشـياء التـي ميكـن كسـرها، ويجـب 
دعوة األطفال مرة يف األسـبوع، والسـماح لهم بتحطيم كل شـيء مبا 
يف ذلـك اجلـدران؛ لذلـك، أعتقـد أنهـم سـيفرغون طاقاتهـم، وبعـد 
ذلـك، سـيكونون أكثـر حرًصـا يف منازلهـم علـى عـدم كسـر أي شـيء.

ونأتـي لقصـة »النُصـب الثلجـي« التـي ميكـن سـردها بهـذه الطريقـة: 
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ُسـئل رجـل عظيـم ذات مـرة: »عندما متـوت، كيف ترغب يف أن يكون 
النصـب التـذكاري خاصتـك: مـن البرونـز أو مـن اخلشـب؟ أجـاب 
الرجـل: »ليكـن مـن الثلـج، حتـى تذيبـه الشـمس حتـى ال يوفر الظل«.

أمـا قصـة »عصـا الطوابـع«، ففكرتهـا رائعـة: فهناك طوابـع بالنعناع، 
وشـراب بطعـم الفاكهـة، والفراولـة، وعـود مـن الزبيـب ليلعـق مثـل 
إصبـع احللـوى. يـا لـه مـن ربـح ملكاتـب البريـد! وسـيكون لسـان حـال 
األطفال: »أبي، إذا كنت ولًدا مطيًعا، هل سـتحضر لي طابًعا بنكهة 

الفواكه؟«.

أعـرف املئـات واآلالف مـن هـذه القصـص القصيـرة اجلميلـة... يف 
يـوم مـن األيـام سـأرويها مـن أولهـا إلـى آخرهـا.
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الثعلب املصّور

أدرك ثعلـب ذات يـوم أن مهنتـه احلقيقيـة هـي العمـل كمصـور يف 
الشـوارع. 

هـل ستسـمح لهـذا الثرثـار املاكـر بالتقـاط صـورة لـك؟ بصراحـة لـن 
أفعـل، واآلن سأشـرح لكـم أسـبابي.

وقـف الثعلـب املخـادع بالقـرب مـن قفـص كبيـر مع كاميرتـه اجلديدة 
املثبتـة علـى حامـل ثاثـي القوائـم ومعـرض للصـور اجلميلـة إلظهـار 
مـدى براعتـه، وعندمـا شـعرت الدجاجـات باألمـان خلـف السـياج 
السـلكي واقتربـت قليـًا، قـال الثعلـب: »انظروا كم هـي جميلة وفنية 
هـذه الصـور، فقـد التقطـت هـذه الصـورة للديـك ذي الذيل األخضر 

عندمـا أراد إرسـال صورتـه لصديقتـه«.

صاحت الدجاجات الصغيرة مندهشة: »نعم، هذا رائع!«.

»التقطـت هـذه الصـورة لعائلـة مـن األرانـب أرادت منـي إظهار الهالة 
املقدسـة خلـف رؤوسـها - أيًضـا - ألنهـا عائلـة متدينـة جـًدا، وقـد 
أدخلُت السعادة إلى قلبها. يف احلقيقة، ميكنني باستخدام الكاميرا 

اخلاصـة بـي، التقـاط صـور ملـا ترونـه وملـا ال ترونـه كذلك«.

قررت العديد من الدجاجات التقاط صور لها.

»ومع ذلك، نريد صورة جيدة مع ذيل الريش...«

»نعم طبًعا. كل شيء مجاني. أنا فنان، فاعل خير ولست تاجًرا«.
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خرجـت الدجاجـات واحلماسـة تغمرهـا فرحـة مـن القفـص ووقفت. 
تظاهـر الثعلـب بالنظـر إلـى كاميرتـه: وضـع رأسـه حتـت القمـاش 
األسـود، وأخرجـه، وحـّول احلامـل ثاثـي القوائـم وضبـط العدسـة 

علـى نقطـة التركيـز:

»يرجـى االقتـراب واالبتسـام. انظـري إلى تلك الشـجرة على اليمن. 
أمسـتعدة؟ ابِق ثابتة، حسـًنا؟«

وعندمـا كانـت الدجاجـات قريبـة مبـا فيـه الكفايـة وظلـت سـاكنة، 
ثابتـة كصخـور، قفـز عليهـا وابتلعهـا. لقـد كانـت دجاجـات عاثـرات 

احلـظ.

كان من األفضل لو بقيت سعيدة برسم بسيط، ولو برسم بالفحم.
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إلـى اجلميـع يف الشـوارع، إلـى اجلميـع يف الشـوارع! وصلـت السـيدة 
ثعلوبـة، مصممـة األزيـاء العامليـة، مـع أحـدث موضـات املوسـم! هـا 
هـم، اجلميـع هنـا. الثرثـارات حريصـات علـى أن يصبحـن جميات: 
وصـرن  كبـرن  اللواتـي  بناتهـا،  مـع  قطـة  السـيدة  أرنوبـة،  السـيدة 

طموحـات، ومـن ثـم األرنـب، والـدب، والغريـر والقنفـذ.

التصاميـم  وعرضـت  طاولـة صغيـرة،  علـى  ثعلوبـة  السـيدة  وقفـت 
مرسـومة علـى صـور ملونـة كبيـرة، وقالـت مسـتعرضًة صورهـا مـن 
الرجـال والنسـاء يف املـدن )ال احليوانـات، بـل املواطنـون احلقيقيـون 
مثلـك ومثلـي(.: »انظـروا .. شـاهدوا. مـا أحـدث صيحـات املوضـة 
هـذا العـام؟ هـا هـي: عفـى الزمـن علـى موضـة الذيـل، لقـد توقـف 
الرجـال الذيـن يهتمـون باملوضة عن ارتدائها لفترة طويلة، وزوجاتهم 

- أيًضـا - ال يرتديـن الذيـل، انظـروا هنـا.«

مواكبـة صيحـات  فاتكـم  قـد  والسـذج  القرويـون  أيهـا  فقـط  »أنتـم 
املوضـة، فـإذا كنتـم ترغبـون يف مواكبـة املوضـة، فيجـب أن تقطعـوا 
ذيولكـم، حتـى إن اخلياطـن يف باريـس أمـروا بذلـك، وأّكـد خياطـو 

تورينـو األمـر، ومـن ال يـزال يرتـدي الذيـل أمسـى مـن املاضـي!«.

ولكـن ويف خضـم ذلـك، مـن غيـر الببغـاء قـد يأتي طائـًرا وهو يثرثر؟ 
نعـم إنـه هـو نفسـه، ويف منقـاره مصيـدة، ويف املصيدة يوجد...

- »سيدة ثعلوبة، إنه ذيلك أليس كذلك؟«

احمـّر وجـه مصممـة األزيـاء العامليـة. لقـد كان ذيلهـا بالفعـل وتركتـه 
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يف املصيـدة ألنهـا لـم ترغـب يف البقـاء هنـاك، وتتلقـي الضـرب مـن 
املزارع.

لكـم أن تتخيلـوا احليوانـات األخـرى يف السـاحة. بدأت تضحك ملء 
أشداقها: 

- »لهذا السبب قلِت إن موضة الذيل أضحت من املاضي...«

للغايـة  الطويلـة  العصـي  بعـض  أخـذن  بـل  الثرثـارات؛  لـم تضحـك 
الهـروب. علـى  احملتالـة  وأجبـرن 

صرخوا جميًعا: »إذا لم يضربك املزارع، فنحن من سيفعل ذلك!«
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 أُقيـم سـيرك غنـي بجميـع أنـواع الترفيـه يف العـام املاضـي يف مـكان 
مـا بالقـرب مـن مدينتي.

وكان أفضـل عمـل يف العـرض هـو التالـي: حمـل ورفـع أربعـة أفيـال 
لفيـل آخـر بواسـطة خراطيمهـا.

أمسـك الفيـل اخلامـس - بـا كلـل - قًطـا بخرطومـه وأخـذ يرفعـه 
وينزلـه مثـل الكـرة.

لـم ميـل احلشـد أبـًدا مـن إبداء اإلعجاب بهذا العـرض، وخال فترة 
املسـاء، صـاروا يصرخـون بصوت عـاٍل: »الهرم! نريد الهرم!«.

لذلك دعا مدير احللبة األفيال اخلمسة وبدأ العرض مرة أخرى.

ولكـن، يجـب أن تعلمـوا أن القـط كان مغـروًرا للغايـة، فعندمـا صفـق 
اجلمهـور، انحنـى يف كل مـكان، ووقـف منتصًبـا علـى خرطـوم الفيـل 

اخلامـس وهـو يخرخـر، يحـرك شـواربه، ويلـّوح بذيلـه بافتخـار.

باختصار، نال كل الفضل وقال لألفيال: »يا لِك من أفيال مسـكينة، 
لو لم أكن هنا، ملا نلِت إال االسـتهجان. هل تسـمعون ذلك التصفيق؟ 
كل هـذا يرجـع إلـي، أيتهـا احليوانـات الكبيـرة! اشـكريني بطريقـة 

مقبولة!«.

حتلّت األفيال بالصبر ولم تنبس ببنت شفة.

نهايـة  عنـد  اجلمهـور  إلـى  التحـدث  ذلـك،  بعـد  طلـب،  القـط  لكـن 
العـرض، وبـدأ باملـواء: »سـيداتي... سـادتي، أطلـب إليكـم أن تغفـروا 
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لهـؤالء اخلمسـة الذيـن ال يسـتطيعون الترفيـه عنكـم. حلسـن احلـظ 
أنـا هنـا و.«

لكنـه لـم يتمكـن مـن إنهـاء خطبتـه حيـث أن الفيـل، الـذي كان يحملـه 
علـى خرطومـه، تركـه يتدحـرج علـى خشـبة املسـرح بدفعـة خفيفـة، 
ودخـل القـط يف جـرس الترومبـون11  وسـط ضحـك اجلمهـور، وبعـد 

العـرض هـرب مـن السـيرك دون أن يتقاضـى أجـره. 

11- آلة نفخ موسيقية نحاسية تشبه البوق الطويل.
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منـذ زمـن بعيـد، التقـى قـط زقـاق بالصدفـة مبجموعـة مـن القطـط 
املنزليـة التـي اجتمعـت مًعـا على شـرفة عالية يف العاصمة تطل على 

الكولوسيوم12.

كان هناك الدوق13 تابي، واملاركيزة 14 الشابة سياميز، واألمير أجنورا، 
القطـط األرسـتقراطية  القطـط، وبعـض  القطـط مـن قلعـة  ولـورد 
األخـرى، التـي كانـت ترتـدي مابـَس أنيقـة ومجوهـرات، وتفوح منها 

رائحـة العطـور، حتـى أن جنـوم السـينما كانت لتحسـدها. 

رفع هؤالء األشراف أنوفهم يف نفور وتقزز عندما رأوا قط الزقاق.

صاحـت املاركيـزة الشـابة: »يـا لـك مـن نـنت! عفـًوا، أال ميكنـك رّش 
بعـض العطـر؟«.

العدسـة  ذات  نظارتـه  يثبـت  وهـو  القطـط،   15 إيـرل  طلـب  فيمـا 
بشـكل  شـواربك  تسـّرح  أن  تسـتطيع  أال  فضلـك،  »ومـن  الوحيـدة: 
أمـام  نفسـك  لتقـدمي  املناسـبة  الطريقـة  أنهـا  تعتقـد  هـل  أفضـل؟ 

تشـذبها؟« لـم  لـَم  مخالبـك!  إلـى  انظـر  محترمـن؟  أشـخاص 

شـعر قـط الزقـاق أن لونـه يتحـول لألحمـر بسـبب اإلحـراج؛ لكـن 
حلسـن احلـظ لـم ياحـظ اآلخـرون ألنـه كان ذا فـرو أسـود، ويف 
تلـك اللحظـة انحنـى فـأر مـن شـرفة السـطح بأنـف رمـادي مفعـم 

باحليويـة.
12-  مدرج روماين عمالق يقع يف وسط مدينة روما.

13-  لقب شخص نبيل، تاريخيا أقل رتبة من امللك أو امللكة.

14-  لقب شخص نبيل مينح يف بعض دول أوروبا.

15- لقب رشيف مينح لبعض النبالء.
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وعلـى مـرأى مـن العـدو اخلطيـر، هـرب الـدوق تابـي وإيـرل القطـط 
والسـيدة بيليكاتسـوود وجميـع القطـط األرسـتقراطية األخـرى مـن 
مينروين وهي تصرخ: - - »لينُج كل قط بنفسـه! النجدة، اسـتدعوا 

رجـال اإلطفـاء، الشـرطة! لقـد خسـرنا! أعلنـوا الثـورة!«.

يف حن قفز قط الزقاق على الفأر وابتلعه.

ثم لعق شـفتيه، واسـتلقى يف الشـمس على شـرفة السـطح حيث بقي 
وحيـًدا، وقـال ضاحـًكا: »يـا لتلـك القطـط السـمينة. لقـد اعتـادت 
العثـور علـى كل شـيء جاهـًزا لدرجـة أنهـا ال تسـتطيع اصطيـاد فـأر 
بعـد اآلن، حتـى أنهـا هربـت مذعـورة. هـذا أفضـل: اآلن أنـا صاحـب 

الشـرفة العالية«. 
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قـام أحـد فنانـي الشـارع بتدريـب حصـان تدريًبـا عالًيـا ليتقـن أداءه، 
فعلّمـه أن يختـار مـن بـن أحـرف األبجديـة املكتوبـة علـى قطـع بنـاء 

كبيـرة مـن اخلشـب، األحـرف التـي تشـكل اسـمه: بيغاسـوس.

وعندمـا بـدأ العـرض، سـأل فنـان الشـارع: »أيهـا السـيد احلصـان، 
اآلن يبـدأ العـرض. هـا أخبرتنـي باسـمك؟«.

وبـدأ بيغاسـوس بحوافـره املاهـرة اختيـار حـرف البـاء ثـم اليـاء وهلم 
جـًرا حتـى ُخّطـت أحـرف اسـمه علـى سـبع كتـل باللـون األحمـر، كمـا 
لو كان مصحوًبا بصوت رنن بوق: بيغاسوس، وصفق احلشد لهما. 

وخال وقت فراغه، علّم فنان الشـارع بيغاسـوس اسـمه أيًضا، وهو 
تيـودورو، وملـا تأكـد حًقـا مـن قـدرة احلصـان علـى كتابـة هـذا االسـم 

دون أي أخطـاء، بـدأ يف تنظيـم عـروض جديـدة يف الشـوارع.

- »أيها السيد حصان، بسرعة إلى العمل. ما هو اسمي؟«

أجـاب احلصـان: »تيـودورو«. بالطبـع ليـس بالصـوت، ولكـن باختيـار 
كتـل اخلشـب السـبعة ذات األحـرف تـاء، يـاء، واو حتـى نهاية االسـم.

يجـب أن ننـّوه هنـا إلـى أن تيـودورو لـم يكـن رجـًا محترًمـا، وكان ال 
يتـردد يف السـرقة مـن اآلخريـن إذا سـنحت لـه الفرصـة، ففي إحدى 
املـرات، علـى سـبيل املثـال، سـرق كل مصابيـح املدينـة وتـرك جميـع 
الشـوارع غارقـة يف الظـام، وكان العمـدة غاضًبـا وهـو يبحـث عـن 
اللـص، لكنـه لـم يسـتطع العثـور عليـه، ويف إحـدى األمسـيات، بينمـا 
كان فنـان الشـارع يقيـم عرًضـا يف امليـدان، كان العمـدة موجـوًدا بـن 
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احلاضرين.

عندهـا قفـز العمـدة إلـى منتصـف املنصـة فجـأة، وأعطـى احلصـان 
مكعـب سـكر وسـأله: »عزيـزي احلصـان، هـل ميكنـك إخبـاري باسـم 

اللـص مـن فضلـك؟«.

ومع هذه الكلمات عّم الصمت بن احلضور.

كان بيغاسـوس محرًجـا بعـض الشـيء، ألنـه يفهـم لغـة سـيده فقـط؛ 
ولكـن بعـد ذلـك، حتـى ال يتـرك انطباًعـا سـيًئا، بـدأ يف اختيـار كتـل 
أحـرف األبجديـة، فاختـار حـرف التـاء، ثـم حـرف اليـاء، ثـم حـرف 

الـواو... هـل تعرفـون مـا كتبـه؟ لقـد كتـب تيـودورو.

احمـر وجـه فنـان الشـارع املسـكن، وسـرعان مـا أدرك اجلميـع أنـه 
اللـص؛ لذلـك مت وضـع تيـودورو يف السـجن، وحصـل بيغاسـوس على 
ميداليـة، ويتربـى احلصـان حالًيا علـى نفقة اجلمهور، ويعلمه مدرب 

املزرعـة أن يكتـب: »يحيـا العمدة«.
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كان السـيد فـأر العجـوز علـى وشـك املـوت، فدعا أبناءه حول سـريره 
وهم: جريه ماوس، سـتريتيل، وهاف ويسـكر.

تنهد السـيد ماوس وهو يضع زجاجة ماء سـاخن على معدته وقال: 
»أبنائـي األعـزاء، أنـا على وشـك املوت وأريـد توزيع ممتلكاتي بينكم، 
فبالنسـبة لـك يـا جريـه مـاوس، سـأترك لـك تلـك القطعـة الكبيـرة 
مـن جـن البارميـزان املوجـودة يف متجـر السـيد برامبيـا، وإليـك 
سـتريتيل سـأترك علبـة بسـكويت كانـت اآلنسـة تيريـزا قـد نسـيتها 
يف غرفـة االنتظـار، وال شـيء أتركـه لـك يـا هـاف ويسـكر: لديـك 

مخالبـك وأسـنانك اجليـدة، مُيكنـك تدبيـر أمـورك بنفسـك«.

بعـد أن نطـق تلـك الكلمـات تنفـس الصعـداء طويـًا، وأدار وجهـه 
شـطر احلائـط حتـى ال يـروا أنـه يبكـي.

وعندمـا مـات، دفنـه األبنـاء الثاثـة يف القبـو، يف الرمال حيث تخزن 
الزجاجـات، وظّنـوا يف أنفسـهم أن ذلـك سيشـعره بالصحبـة واأللفة، 

وبعـد جنـازة والدهـم وّدعـوه وذهبوا جميًعـا كٌل يف طريقه.

اسـتقر غـري مـاوس مـع عائلتـه يف شـريحة جـن البارميـزان حيـث 
صممـوا هنـاك املمـرات والصالونـات والسـالم وغـرف النـوم.

لكنكـم تعلمـون جيـًدا أن الفئـران ال تسـتطيع مقاومـة اجلـن، فكانـت 
تختفـي قطعـة مـن املنـزل كل يـوم، وذات مرة كان غري ماوس هو من 
أكل املدفـأة، وتـارة كانـت زوجتـه من تناولـت طعام اإلفطار الذي كان 
قوامـه بعـض أثـاث غرفـة النـوم، وبعـد أسـبوع، لـم يتبـَق أي شـيء من 
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جـن البارميـزان، وكانـت القطـة تتحـّن تلـك اللحظـة، لذلـك ماتـت 
عائلـة غـري مـاوس بشـكل بائس.

دخـل سـتريتيل علبـة البسـكويت، وأصبـح أكثـر بدانـة ممـا منعـه مـن 
اخلـروج منهـا؛ حتـى أردتـه القطـة بضربـة مخلـب وتناولتـه بشـهية.

لـم يكـن لـدى هـاف ويسـكر ثروات ليحميها، فلم ميلك سـوى أسـنانه 
للبحـث عـن بعض الطعام.

ومـن خـال العمـل وبـذل العديـد مـن اجلهـود، أصبـح جيـًدا جـًدا 
وذكًيا لدرجة أن القطة ال تزال تبحث عنه، لكنها ال تسـتطيع العثور 

عليه.

 ال تخبروها - أرجوكم - إذا كنتم تعرفون مكانه!.
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تـروى حكايـة مـن العصـور القدمية أنـه كان لتاجر عربي جمل يحمل 
كل بضاعتـه مـن أحـد أطـراف الصحـراء إلـى الطـرف اآلخـر، ويف 

تلـك األيـام كان مبقـدور اجلمـال التكلـم.

طـوال  معـك  عملـت  لقـد  »سـيدي،  يـوم:  ذات  للتاجـر  اجلمـل  قـال 
حياتي. أال تعتقد أنه يجب أن أمتتع بآخر سنوات عمري؟ خذ ناقة 
أخـرى لرحاتـك، ودعنـي أسـتريح يف اإلسـطبل«. ضحـك التاجر يف 
وجهـه وقـال: »سـتعمل إلـى أن تصبـح غيـر قادر على املشـي، وعندما 

تتوقف، سـأقتلك«.

انطلقـا يف رحلـة طويلـة، ويف وسـط الصحـراء واجهـا عاصفة رملية، 
فجثـم اجلمـل وحمـى التاجـر نفسـه خلـف جسـده، وظـّا علـى هـذا 
احلـال ملـدة يومـن وليلتـن، وعندمـا سـكنت العاصفـة، قـال التاجـر: 
»هيـا بسـرعة لننطلـق مـن جديـد؛ وإال سـتقتلنا الشـمس. لـم يعـد 

لدينـا مـاء«.

قال اجلمل: »هناك بعض املاء يف حلقي. اجرحه واشرب«، وبالفعل 
جرح التاجر حلق جمله وشـرب بعض املاء.

أكما رحلتهما لكن اجلمل كان متعًبا جًدا.

قال التاجر: »ال ميكنك املشي أكثر من ذلك، لذا يجب أن أقتلك«.

لـم يجـب اجلمـل. قـام بتسـريع وتيرتـه حتـى بـدأ يف اجلـري، لكنـه 
خـرج عـن املسـار وأوصـل سـيده إلـى واحـة بريـة حيـث تعيـش قبيلـة 

معاديـة أبقـت التاجـر مقّيـًدا بالساسـل كعبـد.
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صاح التاجر وهو يقبض يديه: »لقد خنتني«.

»مـن يـزرع الكـره ال يحصـد احلـب. لقـد أنقذتـك مـن املـوت وأردت 
قتلي. أردُت أن تكون صديقي بينما أردَت أن تكون سـيدي وحسـب. 

اآلن عليـك أن جتـرب مـا يعنيـه أن يكـون لديـك سـيد«.

ثم انطلق يف الصحراء وحده.

تروي العرب هذه القصة ليعلموا أطفالهم أن يحبوا اجلمل كصديق 
ال كحيوان. 
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كان الـدب الـذي عـاش علـى الصيـد والتقـاط األسـماك يف الغابـة 
متجًهـا للصيـد علـى ضفـة النهر، فقام باسـتخدام الدودة كطعم على 
خطـاف، وقـذف خيـط الصنـارة، وأنـزل اخليط، ثم أشـعل غليونه يف 
انتظـار أن تـأكل السـمكة الطعـم. لقـد كانـت أشـعة الشـمس قويـة، 
والهـواء عليـًا، بينمـا كان النهـر هادًئـا، فراح الدب يف سـبات عميق، 
لـو أكل  النائـم لـن يسـتيقظ حتـى  عميـق جـًدا لدرجـة أن الصيـاد 

الُطعـم حـوت.

مـّر صيـادان لـم يبـذال أي جهـد لإلمسـاك بالـدب بشـباكهما، وقـاال 
ضاحكـن: »خرجـَت للصيـد فتـم اصطيـادك!«.

كان الـدب مصاًبـا، لكنـه كان يف قفـص، ففكـر الصيـادان يف كسـب 
قوتهمـا مـن خـال عرضـه يف الشـوارع.

»أيهـا السـيدات والسـادة، هلّمـوا وشـاهدوا مهـارة الـدب الصيـاد!« 
هـذا مـا ناديـا بـه، وعندمـا جمعا حشـًدا من األشـخاص الفضولين، 
وضعـا طبًقـا مـن األسـماك الذهبيـة أمـام الـدب وأمـروه: »اصطـد«.

ألقى الدب اخليط يف وعاء، لكن السمكة الذهبية لم تأخذ الُطعم.

مـن  موجـة  املسـكن، غرقـوا يف  الصيـاد  كآبـة  النـاس  رأى  عندمـا 
الضحـك.

وبسـبب  جسـر؛  علـى  نهـًرا  وسـيداه  الـدب  عبـر  األيـام  أحـد  ويف 
وغرقـا. املـاء  يف  الصيـادان  وسـقط  اجلسـر  انهـار  الفيضـان، 

صـرخ الرجـان املسـكينان يف وجـه الـدب الـذي وصـل إلـى ضفـة 
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أنقذنـا!«.  »أنقذنـا،  األربـع:  النهـر علـى قوائمـه 

أجـاب الـدب: »ال، هـذه املـرة ال أريد اإلمسـاك بأي شـخص«، وذهب 
يف طريقـه، وأقسـم أال يعـود للصيـد بعد اآلن.

ومـاذا عـن الصياَديـن؟ لـم يغرقـا ألن امليـاه يف الـوادي كانـت ضحلـة؛ 
لكنهمـا لـم يريـا الـدب بعـد ذلك!
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تتجمـع القطـط يف الشـتاء علـى األسـطح إلقامـة حفلـة موسـيقية، 
فيخـرج السـيد باكتيـل مـن فتحـة املدخنـة، ويخـدش الكمـان الـذي 
املندولـن  أوتـار  ينقـر  الـذي  غـري  دون  ويخـرج  للدوزنـة،  يحتـاج 
بشـواربه، ويأتـي البعـض اآلخـر من كل مكان مع القيثارات والتشـيلو 

والكمـان والنـاي واملزاميـر.

وعند اكتمال األوركسترا، يبدؤون العزف.

أراد  إذا  منضبطـة؛  موسـيقية  كائنـات  ليسـت  القطـط  أن  تعلمـون 
أحدهـا أن يعـزف مقطوعـة عايـدا املوسـيقية، فيمكنكـم التأكـد مـن 
أن األخرى سـتفضل موسـيقى روغيليتو، والثالثة سـتعزف موسـيقى 
اللحـن يف  فهـم  أبـًدا  السـبب، ال ميكنكـم  لهـذا  لوحدهـا؛  ترافياتـا 
حفلـة قطـط، بـل ال ميكنكـم سـماع أي حلـن، ولكـن ميكنكـم سـماع 

املـواء فقـط.

أن  إال  رائعـة،  موسـيقى  أنهـا  املسـكينة  القطـط  تعتقـد  وفيمـا 
األشـخاص الذيـن يضطـرون إلـى االسـتماع إليهـا هـم األكثـر بؤًسـا، 

املجـاورة. األسـطح  حتـت  يعيشـون  ألنهـم 

ويف إحـدى تلـك األمسـيات، بينمـا كانـت احلفلـة املوسـيقية صاخبـة 
ومدويـة، سـمع السـير باكتيـل صوًتـا غيـر عـادي يختلـط مـع مـواء 

رفاقه.

أمـر اجلميـع قائـًا: »هـدوء مـن فضلكـم، هنـاك أحـد مـا خـرج عـن 
اللحـن«. كانـت القطـط صامتـة، ثّم سـمعت صـوت العندليب الصايف 
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واملتناغـم الـذي غّنـى أغنيتـه للقمـر مـن علـى غصـن السـرو. صـاح 
السـير باكتيـل: »أنـت هنـاك! كيـف جتـرؤ علـى إزعـاج حفلتنـا؟ أال 

تـدرك أنـك تغنـي خـارج اللحـن؟«.

بالغنـاء بتناسـق كمـن ينظـم الآللـئ يف خيطهـا.  العندليـب  اسـتمر 
صـرخ باكتيـل: »توقـف، عندما يُطلب إليك ذلك. اذهب أواًل وادرس 

املوسـيقى، ثـم عـد لتسـمح لنفسـك باالسـتماع«.

كل القطـط، واحـدة تلـو األخـرى، قاطعـت العندليـب الصغيـر، لكنهـا 
لـم تنجـح يف إسـكاته.

انحنى شـاعر على شـرفة منزل صغير لينظر إلى القمر، وقد جعله 
غضـب القطـط يضحـك كثيـًرا، وأخيًرا قال: »ال تكوني فخورة للغاية 
أيتهـا القطـط العزيـزة. اصمتـي وتعلمـي املوسـيقى مـن العندليـب. 

أنـت مـن تغنـن خـارج اللحـن وتزعجن نـوم الناس«.

وألنهـا لـم تشـأ أن تهـدأ، فقـد أجبرهـا علـى الهـروب باسـتخدام دلـو 
مـن املـاء حتـى يتسـنى لـه االسـتماع إلـى أغنيـة العندليـب يف سـام 

وهدوء.
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مدجًجـا  فيـه  كان  يـوم  ويف  اجلبـال،  يف  طـرق  كقاطـع  دب  عـاش 
باألسـلحة والبنـادق، انتظـر عنـد معبـر للمـارة، الذيـن أجبـروا علـى 
املـرور عبـر الغابـة، وبعـد جتريدهم مـن ممتلكاتهم، قتلهم ودفنهم يف 
الثلـج إلبقائهـم طازجـن. بعـد ذلـك أكلهـم واحـًدا تلـو اآلخـر بهـدوء.

وقـد متكـن مـن حفـظ كميـة جيـدة من اللحـوم الطازجة. هـل تعلمون 
مـن  اثنـن  لنفتـرض  قادًمـا،  شـخًصا  رأى  حـن  ذلـك؟  فعـل  كيـف 
األرانـب يف شـهر العسـل، علـى عربـة جترهـا أربعـة فئـران؛ ارتـدى 

عبـاءة وتظاهـر بأنـه رجـل فقيـر يطلـب الصدقـة.

لكنـه أخفـى البندقيـة حتـت العبـاءة وعندمـا توقفـت األرانـب، التـي 
شعرت باألسف جتاهه، ووضعت أيديها يف احلقيبة، حتول املتسول 

الـكاذب إلـى قاطـع طريـق قـاٍس مـرة أخرى.

علـى املـدى الطويـل، أصبحـت هـذه التصرفـات شـائنة، ولـم يجـرؤ 
أحـد علـى املـرور عبـر الغابـة، حتـى عزمـت أربعـة كاب بوليسـية 
مشـهورة علـى القبـض علـى الـدب ووضـع حـد ألعمالـه االحتياليـة.

والضمـادات  أربعـة أشـخاص عميـان  الـدب  رأى  األيـام،  أحـد  ويف 
، يتقدمـون علـى طـول الطريـق. تغطـي عيونهـم، يقودهـم شـيهم 

سـأله الـدب بسـعادة، بينمـا كان يخفـي البندقيـة حتـت عباءتـه: »إلى 
أيـن تأخـذ هـؤالء املكفوفن املسـاكن؟«. 

أجاب الشيهم16 »آخذهم إلى الطبيب للزيارة«.

لُدل أيًضا. 16- حيواٌن من القوارض له شوك طويل كأنَّه املساّل، من فصيلة القنافذ ويسمى الدُّ
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»إذا كنـت مهتًمـا، فأنـا طبيـب، أيًضـا. لقـد درسـت يف املدينـة عندمـا 
كنـت صغيـًرا. هـل ميكننـي إلقـاء نظـرة فاحصـة عليهم؟«.

»لم ال؟ من فضلك تعال إلى هنا، سيكونون ممتنن لك!«.

اقتـرب الـدب ببراعـة، ولـم يكـن الشـك يسـاوره، بـل اسـتمتع مسـبًقا 
هـي  كانـت  )حيـث  األربعـة  الشـرطة  كاب  لكـن  السـهل؛  بالهجـوم 
أيهـا  وقيـدوك  والساسـل،  الضمـادات  ألقـت  األربعـة(  األشـخاص 

السـيد دب، مثـل املرتديـا البولونيـة.

واقتادته إلى السجن وهو مقّيد. ال يفّل احلديد إال احلديد!
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منذ زمن بعيد، أرسـلت أم ابنتها الصغيرة للبحث عن التمر الهندي 
يف الغابـة، وعندمـا وصلـت إلـى شـجرة طويلـة كانـت ملـًكا حليوانـات 
الغابة التي ذهبت للصيد، آنذاك، تسـلّقت الفتاة الصغيرة الشـجرة، 
ومـألت السـلة بالفواكـه الطازجـة، وكانـت علـى وشـك العـودة إلـى 
املنـزل عندمـا وصلـت احليوانـات ورأتهـا هناك ترتعـد خوًفا، وقالت: 
»حسـًنا، نحن اآلن متعبون جًدا وسـننام، سـنأكلها صباح الغد«، وقد 

نامـت جميًعـا، وتركـت الثعلـب يراقبها جيًدا.

تسـلّق الثعلـب الشـجرة، وقـال للفتـاة الصغيـرة: »ميكننـي أن أنقـذك، 
لكـن عليـك أن تعطينـي العديـد مـن الدجاجـات كهديـة«.

عـن  فنـزال  تشـاء«،  مـا  قـدر  »سـأعطيك  وقالـت:  الطفلـة  وعدتـه 
الشـجرة، وتسـلا علـى أطـراف أصابعهمـا. عندمـا عادا إلـى املنزل، 
تغـذى الثعلـب علـى الدجـاج، ووضـع البعـض اآلخـر منهـا يف كيـس 
ليأخذهـا بعيـًدا. كمـا أنـه وضـع بعـض دم الدجـاج يف وعـاء وعندمـا 
وصـل إلـى حيـث تنـام احليوانـات األخـرى بعمـق، لّطـخ خطـم الضبع 

وكفوفـه بالـدم.

ويف الصباح، أدركت احليوانات عندما استيقظت أن الفتاة الصغيرة 
قد هربت.

- »ماذا حدث لها؟ أّنى لها الهرب؟«.

كفوفـه  إلـى  انظـروا  الضبـع،  »أكلهـا  جيـًدا:  املسـتعد  الثعلـب  قـال 
بالدمـاء!«. امللطخـة 
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صاح الضبع املسكن، واحتّج معلًنا أنه بريء.

قـال الثعلـب بعـد ذلـك: »دعونـا نحكـم بهـذه الطريقـة، فلنقـم بحفـر 
حفـرة وإشـعال النـار فيهـا، ثـم نقفـز فوقهـا واحـًدا تلـو اآلخـر، ومـن 

يسـقط فيهـا يكـون هـو املذنـب!«.

جّهـزت احليوانـات احلفـرة، وأضرمـت النـار فيهـا، ثـم بـدأت القفـز 
فوقهـا، وسـقطت حيوانـات الغابة الواحـدة تلو األخرى فيها، وهربت 
كلهـا محترقـة، وعندمـا ظـّل الثعلـب وحيـًدا، فـرك راحتيـه، وبـدأ يف 

تنـاول دجاجاتـه علـى اإلفطـار.

ماكر، أليس كذلك؟ متاًما مثل الثعلب يف حكاياتنا.
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كانـت السـاحف تتابـع - دائًمـا - سـباق إيطاليـا وحتضـره، وأخيـًرا 
وببـذل  سـابق،  وقـت  اشـترينها يف  قـد  كـّن  دراجـات  ركـوب  أرادت 
بعـض اجلهـود تعلمـت كيـف تقـرع جـرس الدراجـة وتركبهـا، وفيمـا 
اسـتخدامها؛  لتعلـم  أطـول  وقًتـا  اسـتغرقت  فقـد  بالدواسـة  يتعلـق 
ولكنهـا متكنـت مـن إتقـان األمـر يف النهايـة. لكـم أن تتخيلـوا متعـة 
يـوم السـباق! فقـد مت طـاء اثنتـي عشـرة سـلحفاة - مت اختيارهـا 
للمشـاركة يف السـباق - بخطـوط متعـددة األلـوان، وبتسـجيل رقـم 
الدراجـة، والعامـة التجاريـة لهـا: هولـدزوورث ورودج ويتـوورث ومـا 

إلـى ذلـك مـن عامـات جتاريـة.

كانـت جميـع السـاحف األخـرى علـى طـول املسـار تهتـف ملتسـابقة 
هيئـة  سـيارة  تقـود  األخريـات  مـن  أكبـر  سـلحفاة  وكانـت  معينـة، 
احمللفـن، فيمـا جلـس القضـاة والصحفيـون علـى ظهرهـا بنظـارات 

داكنـة.

أُعِطيَـت إشـارة االنطـاق، وبـدأ املتسـابقون يف القيـادة بأبطـأ مـا 
ميكنهـم حتـى ال يتعبـوا بسـرعة.

لم تتمكن سيارة هيئة احمللفن من االنطاق ألن السلحفاة السائقة 
النـوم، وكان القضـاة كسـالى جـًدا ملتابعـة السـباق علـى  غطـت يف 

أرجلهـم، فقلدوهـا وسـرعان مـا بـدأوا يف الشـخير.

تفـرق املتسـابقون، الذيـن قطعـوا بضـع خطـوات، يف الغابـة باحثـن 
ألن  ونظـًرا  عليهـا،  ليسـتريحوا  اجلافـة  األوراق  أكـوام  بعـض  عـن 
املتفرجـن لـم يـروا وتيـرة السـباق تتصاعـد فقـد متلكهـم امللـل مـن 
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االنتظـار كذلـك ونامـوا.

باختصـار، بعـد عشـر دقائـق مـن إشـارة االنطـاق كان اجلميـع نياًمـا، 
ولـم يعـرف أحـد مـن فـاز بالسـباق، ألن أحـًدا لم يتجاوز خـط النهاية.

الذيـن  األطفـال  أولئـك  مثـل  تبـدوا  أال  لكـن  املسـكينة!  السـاحف 
يقولـون: »سـأفعل هـذا، سـأفعل ذلـك« ثـم سـرعان مـا ينسـون األمـر؟.

 

سباق السالحف



190

وأخيًرا وليس آخًرا: أربع حكايات طويلة
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نسـرد هـذه القصـة مـن بعـض الكتـب القدميـة التـي مـا تـزال تشـهد 
كـوم  علـى قصـص حدثـت يف غابـر األزمـان حيـث حكـم الطاغيـة 
مدينـة هومـا )التـي اختفـت اليـوم، أو باألحـرى ال نعـرف أيـن تقـع 
بالضبـط(، وكان كـوم رجـًا قوًيـا وغنًيـا وقاسـًيا حسـب مـا وصفـه 
النـاس، فقـد تعاقـب علـى هومـا طغاة آخرون قبل كـوم؛ ولكن لم يكن 
لـدى أّي منهـم مثـل تصـّوره امللتـوي حـول تخيـل أكثـر األنظمـة تنوًعـا 

لتعذيـب رعايـاه.

ويف صبـاح أحـد األيـام دعـا كـوم مستشـاره األول، وهـو رجـل يُدعـى 
مـن، وكان يشـغل منصبـي نقيـب احلـرس ووزيـر السـجون، أيًضـا.

سأله كوم بنبرة تهديد: »من أنا؟«.

فأجابه من: »أنت سيدنا وحاكمنا، وقسوتك ليست إال رحمة لنا«.

صاح كوم: »هذا صحيح، ولو أجبت بشـكل مختلف لقطعت رأسـك. 
أخبرنـي من هـو حاكم هوما؟«.

»أنـت حاكـم املدينـة وجميـع رعاياهـا، حتـى أن شـعر رؤوسـنا هـي 
ملـكك وكذلـك الغبـار الـذي تـذروه الريـح يف أعيننـا ملـك لـك«.

قـال كـوم ضاحـًكا: »مـن اجليـد جـًدا أن تتحـدث عـن الشـعر«. يف 
إال  البولينـج،  كـرة  مـن  أنعـم  رأسـه  وكان  أصلًعـا،  مـن  كان  الواقـع 
أن اجلـواب عـّدل مـزاج الطاغيـة، فتابـع: »اسـمع! كل شـيء ملكـي، 
أعـرف ذلـك، واجلميـع يعرفـه؛ لكـن هـذا ال يفيدنـي، واألرض ملكـي 
الفـوالذ،  وكذلـك  ملكـي  واحلديـد  اإليجـار،  يدفعـون  واملزارعـون 
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والشـوارع ملكـي وعلـى النـاس دفـع ضريبـة حتـى يُسـمح لهم بالسـير 
فيهـا. املـاء ملكـي ويدفـع الرعايـا املخلصـون ثمنـه بعمـات فضيـة؛ 
ولكـن هنـاك أشـياء أخـرى هـي ملكـي. انتبـه، ملكي وحـدي دون أحد 
سـواي لكـن الطبقـات الدنيـا مـن العامـة تسـتفيد منهـا كمـا تشـاء، 
وكذلـك  بسـرور،  يتنفسـه  واجلميـع  لـي  فالهـواء  حاكمهـا،  وتخـدع 
الشـمس لـي واملزارعـون ينعمـون بأشـعتها بحريـة جلعـل الـذرة تنمـو 
طـول  علـى  ليـًا  ميشـون  والنـاس  ملكـي  والقمـر  القـش،  وليجـف 
النهـر حتـت ضوئـه. نعـم هـذا صحيـح، فيسـتهلكون ضـوء القمر دون 

حتفـظ. مـاذا سـأفعل عندمـا يُسـتهلك القمـر كلـه؟«

لـم يحـاول »مـن« املسـكن حتـى تخيـل مـا ميكـن أن يحـدث يف هـذه 
احلالـة، نظـًرا ألنـه لـم يكـن غبًيـا علـى اإلطـاق، فقـد فهـم مـا يرمي 
إليـه الطاغيـة، واندفـع للتنبـؤ مبـا يجـول يف خاطـر الطاغيـة، متاًمـا، 

مثلمـا يقفـز كلـب للعـودة إلـى املنـزل أمـام سـيده.

همـس وهـو يرّبـت علـى خفـي كـوم: »سـيدي احملـب، سـامحني علـى 
هـذه السـهوة. إذ كان يجـب أن أفكـر باألمـر مـن قبـل. ملـاذا ال نفرض 

ضريبـة مخفضـة علـى القمر؟«. 

صرخ كوم: »ملاذا مخفضة؟«.

»لـم أقصـد أن أقـول مخفضـة يـا سـيدي. هـل قلـت مخفضـة حًقـا؟ 
سـأقطع لسـاني ألعاقبه. ما أردت قوله ضريبة باهظة تتمثل بعملة 

فضيـة لكل شـعاع«.
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»اثنتـان!« صـرخ كـوم، وركل املستشـار األول على أنفه ِبُخّفه الذهبي: 
»عملتـان فضيتـان! واآلن مـن هـذا املسـاء فصاعـًدا. أعـِط األوامـر 

الازمـة علـى الفور«.

» لن يبزغ القمر هذا املساء، معاليك«.

»ألن يبزغ القمر؟ كيف جترؤ على إخباري؟«.

كان مـن الضـروري اسـتدعاء علمـاء الفلـك واملنجمـن يف البـاط 
إلقنـاع كـوم بـأن القمـر - مبـا أن القمـر كان ملكـه - لـم يكـن ليبـزغ 
قبـل يومـن، ويف هذيـن اليومـن، أعـّد مـن قانـون الضرائـب، وذهب 
ملقابلـة الوزيـر األعلـى لسـيدات هومـا السـبع17 حيـث ألقـى خطبـة 

علـى الفـور إلقنـاع النـاس بدفـع الضريبـة دون اعتـراض.

ومـن أجـل حتصيـل الضرائـب، شـّكل املستشـار األول وحـدة شـرطة 
زًيـا  يخيطـون  اخلياطـن  وجعـل  القمـر(،  )حـراس  تسـمى  خاصـة 

خاًصـا أسـود بالكامـل مـع نصـف قمـر علـى الصـدر.

واختبـأ حـراس القمـر يف املداخـل وحتـت اجلسـور وحتـت مقاعـد 
احلدائق العامة ويف النوافير وبن أوراق الشجر وحتى يف املصارف 

واملجاري.

ومـع تقـدم املسـاء، بـزغ القمـر، ومشـى النـاس وقد طأطأوا رؤوسـهم 
حتـى ال يتمكنـوا مـن رؤيتـه، ممـا تسـبب يف غضـب شـديد للحـراس، 
وحدهـا امـرأة عجـوز مـن رفعـت رأسـها بينمـا كانـت تعبـر الشـارع، 

17- سيدات هوما السبع : شخصيات خرافية من ثقافة الحضارة الرومانية القدمية.
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فقفـز احلـراس علـى الفـور مـن مخابئهـم ووقفـوا قبالتهـا.

العجـوز املسـكينة، لـم تـَر عملـة فضيـة طـوال حياتهـا، وكانـت حتمـل 
تفاحـة يف جيبهـا، تلـك التفاحـة كانـت عشـاءها الـذي سـلبوها إيـاه 

للتعويـض عـن الضريبـة.

يف تلك الليلة األولى، شعر األجانب واملسافرون، الذين كانوا ميرون، 
باألسـى جتاههـا ألنهـم لـم يعرفـوا قوانـن السـيد كـوم، لكـن سـرعان 
مـا انتشـر اخلبـر ويف الليالـي التاليـة، تعلـم األجانـب، الذيـن مـروا 
عبـر مدينـة هومـا، أن يحنـوا رؤوسـهم. األمـر الـذي جعل السـيد كوم 
يسـتدعي املستشـار األول »مـن« ليقـول لـه: »اعـِط جميـع املواطنـن 
األمـر بالسـير ورؤوسـهم مرفوعـة!«. صرخ بذلـك وهو يضرب »من« 
تعيـس احلـظ بكّسـارة البنـدق التـي كان يسـتخدمها يف وقـت فراغه، 
وتابـع قولـه: »مـن ميـِش ورأسـه منحـٍن عليـه أن يدفـع غرامـة، ويف 
هـذه األثنـاء عليـك زج حـراس القمر جميعهم يف السـجن كي يتعلموا 

القيـام بواجبهم«.

انحنـى مـن مبتسـًما، وقـال إنـه لـم يسـمع مثـل هـذا القـرار اجليـد 
مـن قبـل، واندفـع لـزج احلـراس يف السـجن وإعام اجلميـع باألوامر 

اجلديدة.

يف تلـك الليلـة، خـرج جميـع مواطنـي هومـا، كمـا لـو كانوا علـى اتفاق 
مسـبق، مرتديـن نظـارات شمسـية سـوداء، وكانـت رؤوسـهم بالطبـع 

مرفوعـة كمـا أمـر السـيد كـوم.
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فرك احلراس أيديهم وأخرجوا دفاترهم من جيوبهم.

»هذه املرة لن تنجوا بفعلتكم. سلمونا العمات الفضية«.

»ملاذا؟«.

»ملاذا؟ أنت تنظر إلى القمر، أليس كذلك؟ ملن تعود ملكية القمر؟«.

»إلـى معالـي السـيد كـوم، هـذا مـا ال شـك فيـه، لكـن ال ميكننـا رؤيتـه 
بسـبب تلـك النظـارات الشمسـية السـوداء، وإذا لـم نسـتطع رؤيتـه 

فنحـن ال نسـتهلكه فلمـاذا ندفـع الضريبـة؟«.

أراد حـراس القمـر لـوم أنفسـهم، لكـن السـيد كـوم لـم يحظـر ارتـداء 
النظـارات الشمسـية السـوداء بعـد، لقـد أغاظـه ذلـك كثيـًرا لدرجـة 

أنـه مـرض ومـات.

علـى فـراش املـوت أمـر مستشـاره األول مـن قائـًا: »أريـد أن يُدفـن 
القمـر معـي يف نفـس القبـر«.

وعده من قائًا: »سيتم األمر«.

لكـن أحـًدا لـم يقـم باألمـر، أليـس كذلـك؟ ال يـزال القمر يف السـماء، 
صحيـح؟ القمـر ملـك للجميـع حالـه حـال الهـواء والشـمس والبحـر 

والشـوارع.

ال يـزال هنـاك الكثيـر مـن أمثال السـيد كوم ممـن يتوقعون أن يكونوا 
مالكـي القمـر. عندمـا تقابلـون أحدهـم، اسـألوه علـى مسـؤوليتي: 

»هـل أنـت مخبـول يـا سـيد كـوم؟« 
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أريد أن أكون رسامًا
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كان يـا مـا كان يف قـدمي الزمـان، كان هنـاك طفـل يدعـى جورجيـو 
يريـد أن يكـون رسـاًما، وكان اجلميـع يـدرك ذلك مبجرد رؤيته، ألنك 
إن ذهبت إليه، سـيقول لك على الفور: » ال تتحرك، سأرسـم صورة 

لك«.

يف الواقـع، كان مـا يرسـمه هـو خربشـات علـى األرض بقطعـة مـن 
الفحـم، ثـم يسـألك والرضـى يغمـره: »ياه كم تشـبهك الصورة! أليس 

كذلك؟«.

بالطبـع ال تشـابه علـى اإلطـاق بـن الشـخص والرسـمة، لكـن علينـا 
أن نأخـذ بعـن االعتبـار أن جورجيـو كان يبلـغ مـن العمر أربعة أعوام 
فقـط، وعندمـا بلـغ اخلامسـة مـن عمره، بدأ الرسـم بقلم الرصاص، 
وعندمـا بلـغ السادسـة بـدأ الرسـم بألـوان الباسـتيل، وعلينـا أن نقـّر 
باحلقيقـة: أن جورجيـو لـم يكـن صبـوًرا جـًدا، فـإذا كان الرسـم ال 
اليـوم، ويذهـب  يحمـل تشـابًها مباشـًرا، فإنـه يتـرك الرسـم لبقيـة 
بعيـًدا للعـب، وباختصـار، أراد أن يكـون رسـاًما، لكنـه لـم يحـب بـذل 

اجلهد.

اإلقحوانـات  بعـض  يرسـم  املـرج  يف  كان  بينمـا  األيـام،  أحـد  ويف 
املتفتحـة لتوهـا، اقتـرب منـه شـخص غريـب وقـال: »صبـاح اخليـر! 

أنـك رسـام جيـد«. أعتقـد 

أجـاب جورجيـو: »أنـا كذلـك حًقـا، لكـن ألـوان الباسـتيل الغبيـة تلـك 
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ال تريـد أن ترسـم مـا أفكـر فيـه. إنهـا غيـر مطيعـة، فـكّل مـا ترسـمه 
هي البقع واخلربشـات، ويف النهاية ال أسـتطيع فهم أي شـيء، وبداًل 
مـن أن تظهـر اإلقحوانـات علـى الـورق، تظهـر أشـياء غريبـة، مثـل 

طواحـن الهـواء والدراجـات«.

ابتسـم الغريب وقال: »سـأعطيك فرشـاة رسـم مطيعة، فرشـاة رسـم 
معجزة، ترسم مبفردها، لكن بشرط واحد: عليك أن تدرس الرسم 
كل يـوم ملـدة سـاعة، وبعـد الدراسـة، سـتتحرك الفرشـاة مبفردهـا 

وترسـم مـا تريد«.

أعطـى الغريـب جورجيـو فرشـاة رسـم صغيرة وذهب بعيـًدا، وعندما 
عـاد إلـى املنـزل، سـارع جورجيـو إلى جتربة فرشـاة الرسـم الصغيرة 
كان  الغامـض  الشـخص  قالـه  مـا  أن  رأى  عندمـا  مندهًشـا  وكان 
صحيًحـا. إذ كان كل مـا احتاجـه فقـط هـو الوقـوف أمـام الورقـة 
البيضاء أو القماش والقول: »أريد أن أرسـم منظًرا طبيعًيا بسـحابة 
حمراء وسبع أشجار صنوبر خضراء«، وسرعان ما حتركت الفرشاة 
ألعلـى وألسـفل علـى القمـاش ويف ملـح البصـر اكتملـت اللوحـة، لكـن 
جورجيـو لـم ينـِس الصفقـة مـع الغريـب، وكان يـدرس الرسـم ملـدة 
سـاعة كل يـوم؛ لذلـك أصبـح رسـاًما مشـهوًرا بسـبب فرشـاة الرسـم 
الصغيـرة املعجـزة، وأراد اجلميـع أن يرسـم صورهـم، ومألت لوحاته 

املتاحـف، وحظيـت بإعجـاب الـزوار بالفعـل.

وذات يـوم سـئم جورجيـو مـن دراسـة الرسـم، وفّكـر يف نفسـه قائـًا: 
جيـًدا،  تخدمنـي  بـي  الرسـم اخلاصـة  وفرشـاة  اآلن،  »أنـا مشـهور 
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فلمـاذا علـّي االسـتمرار يف هـذا العمـل الشـاق واملتعـب؟«.

يف الواقـع كان قـد تخلـى عـن الدراسـة. ويف نفـس املسـاء أراد رسـم 
لوحـة لبحـر عاصـف، فوقـف أمـام اللوحـة وأمسـك بفرشـاة الرسـم 

لكـن شـيًئا لـم يحـدث.

لـم تعـد فرشـاة الرسـم تتحـرك ممـا أزعجـه، فألقـى جورجيـو بهـا 
بعيـًدا، ولـم يعلـم مـاذا حـدث، ألنه لم يسـتطع العثور عليها بعد ذلك.

وبحث الرسـام املسـكن عنها يف كل مكان، فذهب إلى جميع متاجر 
املدينـة، واشـترى املئـات مـن ُفـَرش الرسـم، واسـتخدمها واحـدة تلـو 
األخـرى؛ لكنـه لـم يجـد يف الواقع واحدة ترسـم مبفردها، ويف خضم 
ذلـك، لـم يعـد أحـد يرغـب بلوحاتـه، وانتهـى املطـاف بجورجيـو يف 

حالـة مـن البؤس.

ولكـن، علـى الرغـم مـن عيوبـه، أحـب جورجيـو الرسـم فعـًا، ويف 
صبـاح أحـد األيـام بـدأ الرسـم مـرة أخرى بشـغف، وكان األمر صعًبا 
للغايـة ألنـه لـم يعـد ميلـك فرشـاة الرسـم املعجـزة، واسـتغرق عـدة 
أيًضـا،  النـاس، وقـد جـاع  أشـهر لرسـم لوحـة واحـدة وسـخر منـه 
لكنـه متكـن أخيـًرا مـن رسـم صـورة جميلـة بيديـه فقـط كانـت أجمـل 
مائـة مـرة مـن تلـك التـي رسـمتها فرشـاة الرسـم السـحرية. لـذا فهم 
الفرشـاة  لكـن  مبفردهـا،  ترسـم  لـم  األخـرى  الصـور  أن  جورجيـو 

رسـمتها فقـط ألنـه درس وعمـل بجـد كل يـوم.

لقـد فهـم أنـه بـدون العمـل اجلـاد ال ميكـن التغلـب علـى الصعوبـات 
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الرسـم  فرشـاة  وجـد  الليلـة،  نفـس  ويف  اجلمـال،  عـن  والتعبيـر 
السـحرية، لكنـه لـم يعـد بحاجـة إليهـا بعـد اآلن: ألن جورجيـو أصبح 

حقيقًيـا. رسـاًما 

علّق فرشاة الرسم على احلائط، واحتفظ بها كذكرى عزيزة.

منـذ زمـن بعيـد ذهبـت إلـى االسـتوديو اخلـاص بـه ورأيتهـا: فرشـاة 
رسـم صغيـرة رخيصـة وسـيئة تبـاع يف جميـع املتاجـر.
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عزيزتـي السـيدة احملـررة، ال أعلـم مـا إذا كانـت جريدتـك معتـادة 
علـى نشـر أعمـال القطـط، علـى أي حـال، آمـل أن متنحـي اسـتثناًء 
للحكايـة التاليـة ألن قًطـا مـن عائلـة جيـدة أو لنقل ممتـازة قد كتبها، 
وميكنـك التواصـل مـع مرجعـي؛ السـيد غويـدو غويدولوتـي - الـذي 
ُولـدت يف منزلـه قبـل عامـن - أو السـيد جيوفانـي ماريـا مارتينـي، 
مـدرس الرياضيـات املعـروف يف املدرسـة الثانويـة احلكوميـة، وأنـا 
أعيـش اآلن يف منزلـه، علـى كنبـة يف غرفـة الطعـام التـي اخترتهـا 

لتكـون منزلـي.

لسـُت قطـة ثرثـارة تكثـر املـواء، وسأسـتمر دون ذكـر أي تفصيـل آخر 
حتـى أصـل لصلـب املوضـوع. املسـألة، مـن بـاب األخـذ بالعلـم، تتعلق 
بشـجار بـن ابنـي السـيد مارتينـي اليافَعـن: أنطونيو مارتينـي البالغ 
مـن العمـر ثاثـة عشـر عاًمـا، وجيـان لويجـي مارتينـي ذي الثمانـي 
سـنوات. أنـا ال أهتـم باألطفـال األكبـر سـًنا، فهـم ال يلقـون بـااًل إلـي 
سـواء لشـد ذيلـي، أو إجبـاري علـى القيـام بتماريـن جسـدية، مثـل 
التقـاء الكفـوف، والوقـوف علـى قائمتي اخللفيتـن وما إلى ذلك. كل 
األشـياء التـي تشـكل، بـداًل مـن ذلـك، عاقتـي اليوميـة مـع أنطونيـو 
وجيـان لويجـي مارتينـي: إنهـا أشـياء ميكننـي حتملها ألننـي أعلم أنه 

يجـب علـى الشـخص التحلـي بالصبـر مـع األطفـال.

ويف إحـدى أمسـيات األيـام األولـى مـن شـهر كانـون األول/ديسـمبر، 
كنـت أوشـك علـى النـوم علـى ذراع الكنبـة عندمـا أجبرنـي عـراك 
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تخللتـه أصـوات عاليـة علـى فتـح عينـي.

صـرخ أنطونيـو وهـو يحـرك إصبعه أمام وجـه أخيه: »لن أضع مغارة 
امليـاد، ال ....علـى اإلطـاق. لقـد وضعتهـا مسـبًقا عشـر مـرات يف 
حياتـي، إنـه األمـر ذاتـه دوًمـا. أريـد تزيـن شـجرة عيـد امليـاد حتـى 
السـقف، مبئات األضواء على األقل وبنجم ضوء وامض. هل تعرف 

مـا هـو الضـوء الوامض؟ هـل تعرف؟«.

قـال جيـان لويجـي: »ال أهتـم بالضـوء الوامـض، ألنـه ميكنـك وضعـه 
علـى أنفـك أو يف أذنيـك، وإذا أردت بعـض األشـجار سـأذهب إلـى 
احلديقـة العامـة حيـث توجـد بعـض األشـجار اجلميلـة. لقـد قلـت 
الـذي  الشـخص  تكـون  لـن  وبالطبـع  امليـاد  مغـارة  سـأضع  إننـي 
يجعلنـي أغيـر رأيـي، ومـن بـن األشـياء األخـرى التـي ال تعرفهـا هـي 
أن شـجرة عيـد امليـاد تقليـد يعـود بجـذوره إلـى شـمال أوروبـا: هـذا 

مـا قالـه أسـتاذي.«

)أتخيـل يـا سـيدتي احملـررة أن الصغيـر جيان لويجـي قصد أن يقول 
»شـمالي«. لقـد اسـتخدم مصطلـح »قطبـي« سـهًوا حيـث تلّقنـه يف 

السـينما. أرجـو منـك أن تسـامحيه، وتواصلـي القـراءة(

قـال أنطونيـو: »مغـارة امليـاد شـيء صبياني، مثـل حكاية ذات الرداء 
األحمر«.

أجابه جيان لويجي: »أنت صاحب الرداء األحمر«.

أننـي  لدرجـة  واضًحـا  األحمـر  أنطونيـو  شـعر  إلـى  التلميـح  كان 
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تـرك  اللحظـة،  تلـك  استشـعرت بدايـة شـجار، وحلسـن احلـظ يف 
السـيد مارتيني الصحيفة التي كان يحتجب خلفها، وخلع نظارته وتنحنح.

لنحنحـة  مشـابًها  األمـر  يكـون  ال  مارتينـي  السـيد  يتنحنـح  عندمـا 
اآلخريـن. ميكـن للجميـع أن يتنحنـح حتـى نحن القطـط ميكننا ذلك، 
أطلقتـا  وكأن رصاصتـن  األمـر  ويبـدو  الطريقـة،  بهـذه  ليـس  لكـن 
اجلـدران  بـن  مطبـق  صمـت  يعـّم  اإلشـارة،  هـذه  وعنـد  كإشـارة، 
األربعـة لغرفـة الطعـام وميكننـي سـماع صـوت ذيلـي الـذي يتأرجـح 

اخلـوف. بسـبب 
ولدهشـتنا  غيـر مجديـة«،  »مناقشـة  بلطـف:  مارتينـي  السـيد  قـال 
العظيمـة، حـّدق برهـة يف أبنائـه وأغلـق علبـة نظارته، ثـم وقف ودفع 
الكرسـي إلـى الطاولـة، وقـال أخيـًرا: »لسـتما بحاجـة إلـى الشـجار. 
سـيقوم أنطونيـو بتزيـن شـجرة عيـد امليـاد، وسـيقوم جيـان لويجـي 
بوضـع مغـارة امليـاد؛ لذلـك سـيكون كاكمـا سـعيًدا. املنـزل كبيـر 
حلسـن احلـظ، وهنـاك مسـاحة كافيـة للجميـع، إلـى حـن أن نضطر 

إلـى االنتقـال ملنـزل آخـر«.
)تؤسفني املقاطعة مرة أخرى سيدتي احملررة، لكن علّي أن أخبرك 
أن السـيد مارتينـي متـورط يف قضيـة ضـد املالـك الـذي يريـد إخاء 

املنزل لتأجيره بسـعر أعلى(
ثـم  السـيد مارتينـي: »سـيكون لدينـا عيـد ميـاد مـزدوج«،  وأردف 
ودون أن ينبـس ببنـت شـفة توجـه لتصحيـح بعض أوراق االمتحانات؛ 

ولكنـه سـأل قبـل ذلـك: »ومـاذا عنـك يـا باليتـا؟«.
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)أنـا باليتـا: تصـّر عائلـة مارتينـي علـى االعتقـاد بأنـه اسـمي. األمـر 
علـى العكـس مـن ذلـك، إذ ليـس لـدي اسـم وال أهتـم باحلصـول علـى 
اسـم! مـا املميـز يف ذلـك؟ ثـم رمبـا تصلنـي إشـعارات ضرائـب. ال 
أريـد ذلـك. أفّضـل العيـش يف وضـع التخفـي. علـى أي حـال، هـذا 
ليـس مهًمـا جـًدا، فلينادونـي كمـا يريـدون. لـم يحـدث أن أجبـت على 

أسـئلتهم أبـًدا( لـم أجـب حتـى علـى السـيد.

لـن أصـف لـك سـيدتي احملـررة الفـرح الـذي أحدثـه قـرار األب يف 
نفسـي الولَديْـن الصغيَريْـن: نظـًرا حلماسـهما، فقـد عانقـا بعضهمـا 
البعـض بقـوة، متناسـن املشـاحنة التـي حدثـت قبـًا، وكان علـّي أن 
أشـارك يف هـذه الفرحـة - أيًضـا - حيـث أشـركني أنطونيـو معهمـا، 
كمـا لـو كان كل ذلـك بسـببي، مـررت بعـد ذلـك بـن ذراعـي جيـان 
ألـم تسـمعي؟  الـذي صـرخ يف أذنـي: »باليتـا! لقـد ربحنـا،  لويجـي 

كانـا ربـح«.

يف رأيـي كانـت مبـاراة متكافئـة، لكـن مـن املعـروف أننـي ال أشـارك 
أفـكاري مـع اآلخريـن.

إلـى  أنتقـل مـن ذراعـي أحدهمـا  أن  التاليـة، كان علـي  األيـام  ويف 
ذراعـي اآلخـر. يف املقابـل، أصـّر الصبيـان علـى دفعـي لإلعجـاب 

امليـاد. عيـد  بعملهمـا يف 

قـال لـي جيـان لويجـي وهـو يعـرض الطاولـة التـي بنـى عليهـا جبالـه 
مـن الـورق املعجـن18 »باليتـا. هـذا هـو الكهـف، هـل ترينـه؟ لكـن ليـس 

18- مادة مركبة تتكون من قطع من الورق أو عجينة الورق، معززة أحيانًا مبنسوجات، ملتصقة مبادة لصقة، مثل 
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يسـوع،  لرؤيـة  يذهبـون  الذيـن  والرعـاة،  اخلبـازون  هنـاك  هنـاك، 
سـافروا طـوال الليـل وهـم جائعـون، ولهـذا السـبب يحتاجـون إلـى 
خباز. أما بالنسبة للرجال األكثر ثراًء، توجد احلانة وكذلك الدجاج 
املصنـوع مـن اجلبـس علـى الطاولـة، وبالنسـبة للفقراء فهناك سـيدة 
عجـوز حتّضـر جـن مصـل اللن وبائع الكسـتناء املشـوي... هل ترين 
اخلـراف؟ إنهـا أكبـر منـك، هـل تعلمـن ذلـك؟ سـيتملكك اخلـوف لـو 

وقفـت شـاة أمامـك«.

هـذه  ترعبنـي  أن  محـال  األغنـام،  مـن  قـط  أخـْف  لـم  )باملناسـبة، 
الكائنـات. إذ إن ضربـة مخلـب واحـدة منـي كفيلـة بتمزيـق عشـرة 

منهـا(

تابـع جيـان لويجـي: »أولئـك عنـد أسـفل التـل، يف األعلـى هـم امللـوك 
الثاثـة الذيـن أتـوا مـن الشـرق. هـل ميكنـك رؤيـة سـحر اجِلمـال؟ 
هـل ترغبـن يف ركـوب اجلمـل؟ أود ذلـك. أرغـب يف عبـور الصحـراء 

والنـوم يف خيمـة مـع البـدو...«.

أحـّب جيـان لويجـي التخّيـل أمـام شـخصياته، وغالًبـا مـا غيَّـر مـكان 
الرعـاة قائـًا لهـم بلطـف: »لقـد رأيتـه بالفعـل. اتـرك شـخًصا آخـر 

يتقـدم لألمـام«.

كان يحـرك يومًيـا جمـال امللـوك بعـض اخلطـوات الصغيـرة لألمـام، 
ويف كل يـوم كان يحضـر إلـى املنـزل بعـض األشـياء اجلديـدة: بعـض 
وحتـى  الثلـج  لصنـع  القطنـي  الصـوف  وبعـض  للمـروج،  الطحالـب 

الغراء أو النشا أو ورق الحائط.
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شـخصية راعـي البقـر علـى حصـان ممـا أثـار انتقـادات أنطونيـو.

قـال أنطونيـو: »يف تلـك األيـام، لـم يكـن النـاس يعرفـون رعـاة البقـر 
بعد«.

أجـاب جيـان لويجـي: »طائـرة علـى شـجرة عيـد امليـاد! إنهـا تبـدو 
أسـوأ مـن راعـي البقـر يف مغـارة امليـاد«.

أمـام حتفتـه،  بـن ذراعـي أخيـه، ووضعنـي  أنطونيـو مـن  انتزعنـي 
يف الزاويـة املقابلـة لغرفـة املعيشـة وقـال: »باليتـا! أال تناسـب هـذه 

الشـجرة؟«. الطائـرة 

أتناسـبها؟ ال أعلـم. كان منظـر الشـجرة غريًبـا بشـكل عـام: مئـات 
األشـياء الامعـة قـد كّونـت أعشاشـها هنـاك إن صـح التعبيـر، مثـل 
وتلـك  والكبيـرة،  الصغيـرة  والنجـوم  والكبيـرة،  الصغيـرة  الكـرات 
األشـكال املختلطـة مـن الطائـرات احلديثـة وحتـى صـاروخ انطـاق 
رحلـة إلـى كوكـب مـا، يجـب أن أخبـرك أن أنطونيو يهـدف يف الغالب 
إلـى تشـكيل جـزء مـن الطاقـم الـذي سـيقوم بـأول رحلـة مـن األرض 

إلـى القمـر. )حًظـا طيًبـا(

كنـت سـأقّدر أن أكـون وحيـدة علـى كنبـة؛ لكـن كل يـوم أنخـرط أكثـر 
وأكثـر يف تلـك املعركـة بـن الشـقيقن علـى الرغـم منـي. ذات صباح، 
اسـتيقظت مـن غفـوة قصيـرة، ورأيـت األخويْـن اللذيـن جلسـا بتفّكـر 
بجانـب بعضهمـا البعـض يتعانقـان. كانـا وحدهمـا يف املنـزل وكان 
مـن املمكـن أن تكـون مناسـبة مثاليـة للشـجار دون مقاطعـة مـن قبـل 
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لبعضهمـا  يقوالنـه  الـذي  املهـم  األمـر  هـو  مـا  املزعجـن.  الشـهود 
البعـض؟ قـررت أن أسـتمع باهتمـام: »ال يجـب أن يعـرف أبـي شـيًئا« 
صـاح أنطونيـو، ثـم أخفـض صوتـه وقـال: »لديـه بالفعـل الكثيـر مـن 

األفـكار التـي تشـغل بالـه«.

رد جيـان لويجـي: »لكـن هـذا خطيـر! علينـا إباغـه، أو علـى األقـل 
إبـاغ أمـي«.

أجـاب األخ األكبـر: »ال أميـل إلـى هـذه الفكـرة. سـتبدأ يف البـكاء 
األمـور« وتعقيـد 

»وإذا كان أحدهم سيطلق النار على أبي حًقا؟«

أقنعني الفعل »يطلق« باحلصول على مزيد من املعلومات الضرورية. 
لم أرغب يف إزعاج األوالد الصغار بأسئلتي )أنا ال أطرح أي أسئلة، 
كمـا تعلمـن( لـذا قفـزت علـى الطاولـة واقتربـت مـن دون إصـدار أي 
صـوت، وعلـى السـجادة كانـت هنـاك ماحظـة مكتوبـة بحجـم كبيـر 
علـى ورقـة مجعـدة ممتلئـة بأحـرف كبيـرة، وحلسـن احلـظ ميكننـي 
القـراءة. لـم يكـن عبًثـا أننـي قطـة ترعرعـت يف منـزل مـن املتعلمـن، 
فنـص املاحظـة كان علـى النحـو التالي: كن حـذًرا أيها املعلم. عليك 
أال متنـح أي عامـات سـيئة يف تقريـر نهايـة الفصـل الدراسـي، وإال 

سـأطلق النـار عليك!«.

رمبا سـتصيبك الدهشـة يا سـيدتي احملررة من أنني كنت سـأصدق 
للحظة خطورة هذا التهديد، لكن يف هذه األيام ال ينبغي االسـتهانة 
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بهـذه األشـياء؛ ألن هنـاك قصًصـا عـن طـاب أطلقـوا النـار علـى 
أقـرأ  وأنـا  ذلـك  الصحـف  نشـرت  سـيئة.  بسـبب عامـة  معلميهـم 
الصحيفـة أحياًنـا، وحتدثنـا يف املنـزل عـن تلـك األحـداث املؤسـفة. 

وقـد ُصـدم األوالد الصغـار.

قـال أنطونيـو: »ال ينبغـي ألحـد أن يعلـم بشـأن هـذه املاحظـة. مـن 
الغـد فصاعـًدا، يجـب أن ننجـح يف أن نصـل إلـى صندوق البريد قبل 
أي أحـد آخـر. إن أبـي يف خطـر، لكنـه يحتـاج أيًضـا إلـى الهـدوء، 

ونريـد حمايتـه«.

»ولكن كيف؟« سأل جيان لويجي بهدوء.

بعـض  مفاجـئ  بشـكل  مارتينـي  السـيد  الحـظ  املسـاء،  ذلـك  يف 
يغيـب  أن  دون  حولـه  اسـتدارا  فقـد  لولديـه،  الغريبـة  التصرفـات 
عـن أنظارهمـا للحظـة، وتبـادال نظـرات ذات مغـزى، حتـى أن جيـان 
لويجـي ذهـب للجلـوس يف حجـر والـده، وهـو شـيء لـم يفعلـه منـذ 

األقـل. علـى  عامـن 

»أهناك شجار الليلة؟« سأل السيد مبتسًما.

فّكـر أنطونيـو بسـرعة، وبـدأ ميـدح شـجرته كالعـادة، وأجـاب جيـان 
رأيـت  لكننـي  البركـة،  القطيـع مـن  واندفـع لسـقي  لويجـي بضعـف 
األملـس  السـطح  علـى  وتتناثـر  عينيـه  مـن  تسـقط  دمعـة  بوضـوح 

الزائفـة. للبحيـرة  الامـع 

ويف األيـام التاليـة، راقبـت بقلـق مـا يفعلـه الولديـن الصغيريـن. لقـد 
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اسـتيقظا مبكـًرا جـًدا. رمبـا كانـا ينامـان بالتنـاوب، أو رمبـا يجعـان 
اخلادمـة توقظهمـا سـًرا بحجـة أداء واجباتهمـا املدرسـية. عـادة مـا 
أسـتيقظ عندمـا يعـود أنطونيـو وجيـان لويجـي إلـى املنـزل بعد تفقد 
صنـدوق البريـد. لقـد رأيتهمـا مرتـن يظهـران رسـائل مشـابهة لتلك 
السـابقة، وسـمعت محادثاتهمـا التـي أصبحـت أكثـر حيطـة وحـذًرا.

»نحن ال نتقدم أي خطوة إلى األمام!« اشتكى جيان لويجي.

كان الطفـل الصغيـر يـزداد شـحوًبا وتوتـًرا يوًمـا بعد يـوم، وبدأ القلق 
يسـاور السـيدة مارتيني بشـأن هذا األمر، وحتسسـت جبهته لتقيس 

درجـة حرارتـه، ونظرت إلى لسـانه...

أذكـر جيـًدا أنـه كان صبـاح أحـد أيـام األحـد، ويف صنـدوق الرسـائل 
كان هناك خطاب آخر مجهول، وكان أنطونيو يعرضه على شـقيقه، 

عندمـا انفتـح باب الدراسـة وظهر السـيد.

وعندمـا كان أنطونيـو يضعـه يف جيبـه يف عجلـة مـن أمـره سـقط 
املغلـف.

علـى  جلسـت  فقـد  شـيء،  أي  السـيد  ياحـظ  لـم  احلـظ،  حلسـن 
الظـرف.

بعـد أن خـرج السـيد، أفزعنـي أنطونيـو حـن صـرخ قائـًا: »باليتـا! 
مـاذا تفعلـن يـا باليتـا؟«.

بـاب  مـن  بكفـّي،  الظـرف  أقلّـب  كنـت  غريـب.  شـيء  أي  أفعـل  لـم 
الفضـول وحسـب، لكـن أنطونيـو كان متحمًسـا جـًدا وقـال: »باليتـا، 
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أنـت رائعـة. لقـد فهمـت األمـر، نعـم، لقـد فهمتـه جيـًدا!«.

»ولكن ماذا فهمت؟« سأله جيان لويجي بقلق.

»انظـر. ال توجـد أي طوابـع علـى الظـرف. لـم ألـِق بـااًل لذلـك أبـًدا، 
لكن ال بد أن باليتا الحظت ذلك وبذلت قصارى جهدها إلخباري«.

صـرخ جيـان لويجـي: »هـذا يعنـي أن القاتـل نفسـه هـو الـذي جلـب 
الرسـالة!«

أجابـه شـقيقه بصـوت عـاٍل: »اخـرس! هـل تريـد أن يعـرف اجلميـع؟ 
مـن الواضـح اآلن مـا يجـب علينـا فعلـه؛ علينـا أن نباغـت القاتل على 

حـن غـرة ومنسـك به«.

محاولـة محفوفـة باملخاطـر يـا سـيدتي احملـررة، لكـن لـم تكـن هنـاك 
حاجـة لثنـي هـؤالء األوالد الصغـار؛ لذلـك أبقيـت شـكوكي لنفسـي، 
تنّصـت  أننـي  حتـى  أكبـر؛  بعنايـة  املشـاهدة  بالسـعادة يف  وشـعرت 

عليهمـا عنـد بـاب غرفـة نومهمـا.

الفصـل  نهايـة  تقريـر  بطاقـات  سـتصدر  »غـًدا  أنطونيـو:  قـال 
الدراسـي. لـن نتـرك أبـي وحـده للحظـة. حلسـن احلـظ ال توجـد 

مـكان«. كل  يف  سـنتبعه  مدرسـة؛ 

»خطـة جيـدة« قلـت ذلـك لنفسـي وأنـا أعـود إلـى الكنبـة؛ لكنـي لـم 
أسـتمع مبـا فيـه الكفايـة.

 يف جوف الليل - دّق رّقاص السـاعة معلًنا حلول السـاعة اخلامسـة 
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- فاسـتيقظ الطفـان الصغيـران دون إحـداث أي ضجيـج، وتسـلا 
حتـت جنـح الظـام إلـى املدخـل ولبسـا معطفيهمـا فـوق ثيـاب النـوم 

وحتـركا علـى الـدرج. سـبقتهما بقفزة.

»ادخلـي باليتـا! عـودي« أمرنـي جيـان لويجـي بصـوت هامـس؛ لكنني 
كنـت أنـزل مـن طابـق إلـى آخر.

ومظلـم،  ضيـق  مـكان  يوجـد  املصعـد،  قفـص  خلـف  القاعـة،  يف 
حيـث يحتفـظ البـّواب باملكانـس. كان الولـدان يقبعـان هنـاك، وهمـا 
يرجتفـان مـن البـرد واخلـوف. مـن هنـاك وبواسـطة ضـوء مصبـاح 
خافـت ميكنهمـا إبقـاء أعينهمـا علـى صناديق الرسـائل على احلائط 
بجـوار البـاب الرئيسـي. جلسـت علـى ممسـحة األرجـل أمـام حجـرة 

البـّواب حلمايـة نفسـي مـن البـاط البـارد.

يف  البـّواب  سـعل  السادسـة،  السـاعة  عنـد  طويـًا.  االنتظـار  كان 
حجرتـه، وخـرج يجرجـر قدميـه ببـطء يف القاعـة واجتـه لفتـح الباب 
الرئيسـي. يف ذلـك الوقـت، رفـع مصـراع البـاب املقابـل؛ لكـن البـّواب 
لـم يكـن ليبـدأ أعمـال التنظيـف قبـل أن يـدّس وجهـه يف كـوب مـن 
القهـوة أواًل، وظـّل البـاب مفتوًحـا وبـدون حراسـة، وتسـرب الضبـاب 
الولديـن  تخيلـت  بغضـب.  املـواء  خنـق  عبًثـا  حاولـت  البـرد.  ومعـه 
املسـكينن، وهمـا مجبـران علـى البقـاء يف هـذا املـكان ملـدة سـاعة، 

وحدهمـا بصحبـة البـرد واخلـوف.

تخيلتهمـا يتعانقـان ويتكـّوران علـى نفسـيهما جنًبـا إلـى جنـب، غيـر 
يف  أرغـب  كنـت  محدقتـن.  بعينـن  بكلمـة،  النطـق  علـى  قادريـن 
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»أنطونيـو!  لتشـجيعهما:  احملـررة  سـيدتي  يـا  باسـميهما  مناداتهمـا 
لويجـي«. جيـان 

 تنامـى إلـى سـمعي صـوت صـراخ قلـق مـن الطابـق العلـوي عبـر بئـر 
السـلم: »أنطونيـو! جيـان لويجـي«.

تعرفـت علـى صـوت السـيد مارتينـي. ال بـد أنـه أدرك غيـاب أبنائـه، 
ومـن يعلـم مـا هـي األفـكار الرهيبـة التـي راودتـه.

كانـت وتيرتـه سـريعة، وكان البـاب املفتـوح هـو الـذي قـاده إلى أسـفل 
الـدرج. ال بـد أن الولديـن قـد نسـيا إغاقـه. لقـد سـمعته. كان يف 
الطابـق األول. قفـزت بعصبيـة علـى قوائمـي األربـع. مـاذا سـيفعل 
الولدان؟ هل سـيخرجان باكين لعناق والدهما أم أنهما سـيركضان 

بـا هـوادة علـى الـدرج؟

كان السـيد يخطـو آخـر درجـات السـلم عندمـا قفـز أنطونيـو مـن 
مخبـأه وصـرخ: »احـذر يـا أبي! سـيطلق عليك النار! سـوف يقتلك!«.

تسلل صبي إلى القاعة ووقف أمام صندوق البريد ويف يده مظروف. 
أراد أن يسـتدير ويهـرب لكـن أنطونيـو انقـض عليه بشراسـة وطرحه 
أرًضا. بقي السـيد سـاكًنا للحظة، ثم ركض نحو االثنن اللذين كانا 
يتشـاجران علـى األرض، ففـرق بينهمـا وسـاعدهما علـى النهـوض. 
لـم ينبـس أي مـن الثاثـة ببنـت شـفة، ومـّزق الصمـت املطبق صرخة 
الشـجاعة يف  إلـى  افتقـر  الـذي  لويجـي  يائسـة. كان جيـان  ناعمـة 

النهاية.
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»جيان لويجي، لقد أمسكنا به!« صرخ أنطونيو منتصًرا.

»جيـان لويجـي، أيـن أنـت؟« نـادى السـيد بعـد ذلـك. »وأنـت أنتونيلي، 
مـاذا تفعـل هنـا؟ مـاذا يوجـد يف هـذا الظرف؟«.

انتزعه من يديه، ثم فتحه بتوتر وقرأ.

قـال: »انظـروا هنـا. قصـة رائعـة لـدور السـينما. أقـول - دائًما - إنه 
ال ينبغـي السـماح لكـم أيهـا املراهقـون بالذهـاب إلـى السـينما. هيـا، 
أيًضـا - خـرج مـن  العلـوي، وأنتمـا )جيـان لويجـي -  الطابـق  إلـى 

مخبـأه دون أن ميسـح دموعـه( اصعـدا أمامـي«.

وركضـت  الـرؤوس،  خافضـي  ببـطء  السـلم  الثاثـة  األوالد  صعـد 
األمـور. سـير  كيفيـة  ألراقـب  الكنبـة  علـى  للجلـوس  أمامهـم 

قلت يف نفسي: »األفضل لم يأِت بعد«.

السـيد مارتيني هو سـاحر الشـوكوالتة السـاخنة يف حياته اخلاصة، 
ففـي ذلـك الصبـاح أعـد كميـة كبيـرة لدرجـة أنـه توجـب علـى كل 

صبـي أن يشـرب ثاثـة أكـواب وكان الرفـض غيـر وارد.

لـم يرفـع املسـكن أنتونيلـي أنفـه مـن الـكأس. كان يبلـغ مـن العمـر 
سـتة عشـر عاًمـا، لكننـي متأكـد مـن أنـه متّنـى، يف ذلـك الصبـاح، 
أال يتجـاوز الرابعـة مـن عمـره، وأن يكـون يف روضـة األطفـال علـى 

حصـان هـزاز.

»هـل حّضـرت الرصـاص بـداًل مـن الواجـب املنزلـي؟ حسـًنا. أكان 
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ذلـك نظرًيـا كمـا يف اجلـدول الـدوري أو كمسـحوق؟«. 

»لكنني لم...«

» مـن الواضـح أنـك لـم ترغـب يف إطـاق النـار. أردت أن تتصـرف 
كمـا يف السـينما، ثـم كيـف عرفـت أننـي كنت سـأمنحك درجة راسـب 
لكننـي متأكـد  انظـر.  لـك،  الرياضيـات؟ يف احلقيقـة أعطيتهـا  يف 
مـن أنـه ميكنـك احلصـول علـى درجـات أفضـل. أنـت لـم تاحـظ، 
لكـن لديـك موهبـة يف الرياضيـات. آمـل أن تتمكـن مـن إدراك ذلـك 
مصـدر  كانـت  الرياضيـات  أن  تعلـم  هـل  العـام.  نهايـة  قبـل  قريًبـا 
إزعـاج لـي - أيًضـا - عندمـا كنـت أصغـر سـًنا؟ فلمـدة ثاث سـنوات 
اضطـررت إلجـراء اختبـار الرياضيـات لتحسـن درجاتـي. أخيـًرا، 
كرهـت الرياضيـات كثيـًرا لدرجـة أننـي بـدأت يف انتقادهـا، وهـا أنـا 

اآلن مـدرس رياضيـات.

واصـل السـيد صـب الشـوكوالتة يف الكـؤوس والدردشـة لفتـرة مـن 
ويتحـدث  يتحـدث  وكان  الغرفـة  دخـول  مـن  النسـاء  ومنـع  الوقـت، 
بإسـهاب. حتدث عني أيًضا، وناداني كالعادة بذلك االسـم املضحك 

الـذي ال أريـد أن أسـمعه: باليتـا.

كان أول مـن ضحـك هـو جيـان لويجـي، بعـد ذلـك - أيًضـا - ابتسـم 
أنطونيو. أخيًرا رفع أنتونيلي رأسه. لم يبتسم لكن كان من الواضح 

أنه يحب الشـوكوالتة.

صـاح السـيد: »يـا إلهـي، والـداك ال يعرفـان مكانـك. علينـا االتصـال 
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بهمـا. ال ينبغـي أن يقلقـا عليـك. سـأفكر بشـأن األمـر«. ذهـب إلـى 
مدخـل الهاتـف، وسـمعناه يتحـدث بصـوت منخفـض.

اسـتغل أنتونيلـي غيـاب السـيد للنظـر مـن حولـه. لقـد فحـص مغـارة 
امليـاد بعنايـة، وراقـب بدقـة شـجرة عيـد املياد حتى الفـرع األخير، 
لكنـه لـم يبـِد رأيـه، ووقـف جيـان لويجـي، وذهـب لتحريـك امللـوك 

الثاثـة قليـًا ألن يوًمـا آخـر قـد مـر.

يف تلك اللحظة اكتشف أمًرا مروًعا. كان املقبس يف الزاوية األخرى 
مـن غرفـة املعيشـة! لذلـك كان مـن املمكـن أن يضـيء أنطونيـو جنمـه 

علـى الشـجرة بينمـا ال ميكنـه هـو أن يضيء مغارة املياد!.

علّـق أنتونيلـي قائـًا: »ميكنـك أن تأخذ وصلة متديـد أخرى للطاولة 
أو تضع محواًل يف نقطة الطاقة يف الشـجرة«.

سأل أنطونيو: »محّول؟«

»نعـم، ال يكلـف الكثيـر. ميكنـك نقـل مغـارة امليـاد إلـى مـكان أقـرب 
إلـى الشـجرة، حتـى ال تضطـر إلـى اسـتخدام سـلك كهربائي طويل«.

مـن  امليـاد  مغـارة  تقريـب  حًقـا!  رائعـة  فكـرة  كانـت  لقـد  عظيـم، 
حـدث. الـذي  الشـجار  كل  بعـد  الشـجرة 

وبـداًل مـن ذلـك، ولدهشـتي الكبيـرة، انطلـق األوالد الثاثـة للعمـل 
بعـد ذلـك بوقـت قصيـر، وبعـد بضـع دقائـق، أصبحـت مغـارة امليـاد 
والشـجرة منظـًرا طبيعًيـا واحـًدا. بـدا أن الشـجرة ارتفعـت مـن تـل 
امللـوك الثاثـة، وكانـت عاليـة جـًدا لدرجـة أن فروعهـا غطـت آخـر 
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كلـب يف مؤخـرة القطيـع، وكانـت مغـارة امليـاد يف ظـّل شـجرة عيـد 
امليـاد!.

يف  يفتـش  وهـو  أنطونيـو،  وجـد  عندمـا  ذلـك  بعـد  األسـوأ  حـدث 
األدراج، محـواًل وبـدأ أنتونيلـي يف العبـث باألسـاك باسـتخدام مفك 
البراغـي. )لديـه ميـل للكهربـاء أيًضـا!( واحـد، اثنان، ثاثـة... أضاء 
جنمـان يف نفـس الوقـت: مذنـب مغـارة امليـاد مضـاء بضـوء أحمـر 
للطائـرات؛ وجنمـة الشـجرة متأللئـة بلـون أزرق سـماوي رائـع، مثـل 
الفتـة كهربائيـة تُضـاء ويخفـت بريقهـا، وبـدا الرعـاة الذيـن نظـروا 
تسـتمر  أن  املمكـن  مـن  هـل  مارتينـي؟  والسـيد  مندهشـن،  ألعلـى 

املكاملـة الهاتفيـة لفتـرة طويلـة؟

لننـَس أمـر املكاملـة الهاتفيـة: هـا هـو يدخـل الغرفـة ويبتسـم، ويرنـو 
بنظـرات أبويـة علـى الـرؤوس الثاثـة املغلقـة، بشـعر أشـعث ولكنهـا 
صاحلـة. كنـت الوحيـدة التـي الحظـت السـيد وغمـزت لـه، وقد أومأ 
لـي يـا سـيدتي احملـررة. السـيد مارتينـي غمـز للقطـة باليتـا. هـل 

جربـِت شـيًئا كهـذا؟ صدقينـي، إنهـا احلقيقـة الكاملـة. 
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يف تلـك األيـام، التحـق العديـد مـن األشـخاص بالقطـط يف رومـا، 
وقـد شـمل ذلـك املفكريـن الذيـن فقـدوا الهدوء والسـام الضروريان 
للتفكيـر، بسـبب ضجيـج السـيارات، وكبـار السـن الذيـن كانـت يف 
جعبتهـم قصـٌص يروونهـا، لكـن أحـًدا لـم يسـتمع إليهـم، ولـم يعـد 
لهـم مـكان يف املنـزل، والنسـاء الائـي بقـن وحدهن يف شـقق فارغة 
حزمـن أمتعتهـن جميًعـا واختفـن. مـا مـن أحـد قد علم شـيًئا عنهن. 

لقـد التحقـوا بالقطـط.

كيـف فعلـوا ذلـك؟ أمسـى األمـر معروًفـا يف ذلـك الوقـت. كان سـهًا 
للغايـة. أقـدم معظمهـم علـى األمـر يف سـاحة أرجنتينـا.

التالـي: مـن كل اجلوانـب، هنـاك  النحـو  السـاحة علـى  بُنيـت  لقـد 
شـوارع ومباٍن وسـيارات وحافات وضجيج، ولكن يف وسـط الساحة 
هنـاك موقًعـا لبعـض اآلثـار الرومانيـة املجيـدة، وأنقـاض معبديْـن أو 
ثاثـة، ونصـف أعمـدة علـى جوانبهـا بعـض املـروج وبعـض أشـجار 

الصنوبـر والسـرو والقطـط.

ال ميكن للسيارات أن متّر هناك، ويف األسفل، يف الّسراديب املظلمة 
حتـت األرض حتـت األروقـة القدميـة يبـدو املـكان مثـل جزيـرة هادئة 
يف وسـط بحـر مـن الزحـام، تقسـمه حواجـز وبضـع درجـات، ومـا إن 

تنـزل مجتـاًزا هـذه الدرجـات حتـى جتد نفسـك محاًطا بالقطط.

هنـاك قطـط كثيـرة مـن كل األجناس، فهناك بعض القطط الصغيرة 
تنـام  التـي  الكبيـرة  والقطـط  السـحالي،  دور اصطيـاد  تلعـب  التـي 
طـوال الوقـت، وتسـتيقظ، فقـط، عندمـا تصـل »القطـط األم« حاملة 

جنم القط



223

أقماًعـا ورقيـة مليئـة ببقايـا الطعـام لتنـاول العشـاء، فتختـار كل قطة 
املـكان الـذي تفضلـه، حيـث تختـار واحـدة منهـا ركًنا مريًحـا، وأخرى 

تقتعـد سـفح متثـال، بينمـا تلتـف أخـرى علـى درجـات املعبـد.

نـزل هـؤالء األشـخاص عبـر الدرجات، وعبروا احلواجـز املنخفضة، 
وأمسـوا قطًطـا وبدأوا بلعـق مخالبهم.

نافـذة  مـن  وينظـرون  ميـرون  كانـوا  الذيـن  األشـخاص  أن  لنقـل 
احلافـات لـم يـروا سـوى القطـط، وكان ميكنهـم متييـز القطـة ذات 
العـن املصابـة بسـبب حجـر، والقطـة التـي فقـدت أذنهـا يف عـراك، 
اإلسـقمرية  العتابيـة  والقطـط  والبرتقاليـة،  الرماديـة،  والقطـط 
والعتابيـة19 السـوداء؛ لكنهـم لـم يعرفـوا أنـه مـن بـن تلـك القطـط، 
كانـت هنـاك قطـط أصليـة، ولـدت مـن أب وأم مـن سـالة القطـط، 
وبعـض القطـط مـن سـالة بشـرية كانت ذات يـوم، يف العالم العلوي، 
أو  محطـة  ومديـري  البريـد،  إدارة  يف  مسـؤولن  أشـخاًصا  كانـت 

سـائقي شـاحنات أو سـيارات أجـرة.

يف احلقيقـة، كانـت هنـاك طريقة للتعرف عليهم، فعلى سـبيل املثال، 
التـي  القطـط  بعـض  هنـاك  كانـت  األم«،  »القطـط  وصلـت  عندمـا 
هرعـت للقتـال مـن أجـل بقايـا الطعـام، ورؤوس األسـماك، وقشـور 
كانـت هنـاك  وباملقابـل  األصليـة،  القطـط  تلـك هـي  كانـت  اجلـن، 
قطـط أخـرى ألقـت سـًرا نظـرة يف البدايـة علـى أجزاء مـن الصحف 

19- قط أليف مَيتلك معطًفا من الفرو يتميز بوجود خطوط أو نقاط أو رشائط أو أمناط دوامية مميزة، وغالبًا ميتلك 

عالمًة تُشبه »M« عىل جبينه
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التـي اتُخـذت لتغليـف بقايـا الطعـام، وقـرأت نصـف عنـوان، أو عشـرة 
أسـطر مـن مقـال إخبـاري ممـزق وسـط الصحيفـة، ثـم نظـرت إلـى 
صـورة أميـرة يف حفـل زفافهـا؛ لذلـك، تقاسـمت القطـط آراءهـا مًعـا، 
وواكبـت مـا كان يحـدث يف عاملهـا السـابق، وكانـت تعـرف متـى تريـد 
احلكومـة رفـع الضرائـب أو مـا إذا اندلعـت حرب جديدة يف مكان ما.

إلـى  ماجيسـتري  دي  اآلنسـة  انضمـت   - أيًضـا   - األيـام  تلـك  يف 
القطـط، وهـي معلمـة متقاعـدة لـم تعد قـادرة على العيـش مع أختها 
بعـد اآلن، فرحلـت تاركـة قطتهـا احملببـة التـي تدعـى أغوسـتينو لها.

يف حياتهـا، علّمـت اآلنسـة دي ماجيسـتري آالف األطفـال القـراءة، 
وكان لديهـا عشـر قطـط، كل منهـا يحمـل االسـم نفسـه: أغوسـتينو، 
ألن قطتهـا األولـى، التـي دهسـها التـرام كانـت تسـمى كذلـك، لكنهـا 

أبـًدا لـم تنسـها.

حدثت أشياء كثيرة بن القطط بعد وصول اآلنسة دي ماجيستري.

ففـي إحـدى األمسـيات كانـت تشـرح عـن النجـوم للسـير موريكونـي، 
الـذي كان يف يـوم مـن األيـام عامـل نظافـة، واآلن هـو قطـة سـوداء 
بنجمة بيضاء على صدره. اسـتمعت بعض القطط البشـرية األخرى 
والعديـد مـن القطـط األصليـة لتفسـيراتها، ورفعـت عينيهـا عندمـا 

قالـت: »هـذا هـو النجـم السـّماك الرامـح هنـاك«.

قال السـير موريكوني: »كنت أعرف شـخًصا يُدعى آرثر، وكان دائم 
االقتـراض للمـال للعـب اليانصيب لكنه لـم يربح أبًدا«.
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»هل ميكنكم رؤية تلك النجوم السبع هناك؟ هذه كوكبة الدب األكبر«.

»دب يف السـماء؟« سـأل القـط القرصـان متشـكًكا، وأطلقـت قطـة 
أخـرى ذلـك اللقـب عليـه ألنـه كان مبصـًرا بعـن واحـدة فقـط مثـل 

العديـد مـن القراصنـة العظمـاء.

»أو باألحرى«، أجابت اآلنسـة دي ماجيسـتري: »هناك نوعان: الدب 
األكبـر والـدب األصغـر. هنـاك أيًضـا كلبـان: الكلـب األكبـر والكلـب 

األصغر«.

»كاب« قال القط القرصان وبصق باشمئزاز: »أّيًا يكن«.

سأل السير موريكوني: »هل هناك جنوم أخرى بأسماء حيوانات؟«.

طائـر  احلمامـة،  الكركـي،  طائـر  األفعـى،  فهنـاك  الكثيـر،  »هنـاك 
والعقـرب...« احلربـاء،  الرنـة،  الكبـش،  الطوقـان، 

»أّيًا يكن« كرر القط القرصان.

»هناك اجلدي، األسد، والزرافة«.

علّق القط القرصان قائًا: »إنها حديقة حيوانات حًقا«.

كانت هناك قطة أخرى خجولة جًدا لدرجة أنها تلعثمت، وقد أُطلق 
عليهـا لقـب الصغيـرة القـذرة )لكن الصغيرة القذرة لم تكن متسـخة، 
فقـد كانـت تنظـف نفسـها عشـرين مـرة يف اليـوم؛ لـذا فاألمـر عصّي 
علـى الفهـم...(. علـى أي حـال سـألت الصغيرة القذرة: »أهناك جنم 

للقطط أيًضا؟«.
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ليـس  لكـن  آسـفة  »أنـا  مبتسـمة:  ماجيسـتري  دي  اآلنسـة  أجابـت 
للقطـط«. جنـم  هنالـك 

سـألها القـط القرصـان: »أليـس هنـاك جنـم باسـمنا من بـن كل تلك 
النجـوم التي ميكننـا رؤيتها؟«.

»وال حتى جنم واحد«.
تعالت أصوات التذمر بن رفض واحتجاج.

»هـذا مضحـك«. »العقـارب، الديـدان األلفيـة، الصراصيـر نعـم، أمـا 
القطط فـا...«

»هل نحن أقل قيمة من املاعز؟«
»هل نحن نكرات؟«

ولكّن الكلمة األخيرة يف ذلك املساء كانت على لسان القط القرصان 
حـن قـال: »ال ننكـر أن البشـر يحبوننـا بالفعـل عندمـا تكـون هنـاك 
فئـران لإلمسـاك بهـا، وعندمـا يرغبـون يف تدليلنـا، إال أنهم مينحون 
أسـماء النجـوم للحيوانـات األخرى، فلتفقـأ عيني األخرى، إذا حدث 

والتقطـت فـأًرا آخر مـن اآلن فصاعًدا«.
مـع مـرور الوقـت ويف أحـد األيـام قـرأ السـير موريكونـي يف إحـدى 
الصحـف التـي تفـوح منهـا رائحـة مـرق السـمك عنواًنـا: »الطـاب 
يحتلـون اجلامــ...« عنـد ذلـك احلـرف كانـت الصحيفـة قـد ُمزقـت.

»ماذا ميكن أن يحتلوا؟«، سأل بصوت عاٍل.
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»اجلامعـة« أوضحـت لـه اآلنسـة دي ماجيسـتري؛ ألنهـا كانـت معلمـة 
وتعـرف كل شـيء. »لـم يرضهـم أي شـيء، فاحتلـوا اجلامعـة كتعبيـر 

عـن االحتجـاج«.
»كيف احتلوها؟«.

النحـو: لقـد دخلـوا وأغلقـوا  »أعتقـد أن األمـور سـارت علـى هـذا 
األبـواب، وبـدأوا يف إخطـار الصحـف إلعـام اجلميـع مبـا يريـدون«.

تلعثمت الصغيرة القذرة بحماس.
»ثم؟« متتم القرصان.

»بالتأكيد. هذا ما يجب علينا فعله«.
»ولكن ما عاقة اجلامعة بنا؟«.

»ولكن النجوم...«
قـال القـط القرصـان مفسـًرا: »فهمـت األمـر. البشـر ال مينحوننـا 
جنًمـا باسـمنا، لذلـك وتعبيـًرا عـن احتجاجنـا سـنحتل... نعـم، ولكـن 

مـاذا سـنحتل؟«.
سـرعان ما حتولت احملادثة إلى فوضى، وتناقشـت القطط البشـرية 
واألصلية التي فهمت فكرة الصغيرة القذرة بحماس طريقة وضعها 

موضع التنفيذ.
»علينـا احتـال مـكان ميكـن رؤيتـه بسـهولة ووضـوح مـن قبـل النـاس 

علـى الفور«.
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»احملطة«.
»ال، هنالك حوادث القطارات«.

»ساحة البندقية20«.
»ستعتقلنا الشرطة ألننا نعيق حركة املرور«.

»قبة القديس بطرس«.
»إنهـا مرتفعـة جـًدا. سـيتطلب األمـر منظـاًرا لرؤيـة قطـة هنـاك يف 

األعلـى«.
هذه املرة أيًضا كان للقط القرصان الكلمة األخيرة.

قـال: »الكولوسـيوم«، وسـرعان مـا أدرك اآلخـرون أنهـا كانـت الفكـرة 
الصحيحـة حيـث أن الكولوسـيوم هـو املـكان املناسـب الحتالـه.

تولـى القـط القرصـان األمـر علـى الفـور: »نحـن قلـة هنـا يف سـاحة 
أفينتـن،  هضبـة  يف   - أيًضـا   - القطـط  إبـاغ  وعلينـا  أرجنتينـا، 
وهضبـة باالتـن وامليـدان الرومانـي ومستشـفى القديـس كاميلـو«.

»لن تأتي هذه القطط، ألنها تأكل بشكل جيد«.
يف أجنحـة مستشـفى القديـس كاميلـو يوجـد املرضـى، ويف املـروج 
واألدغـال يف كل مـكان، هنـاك القطـط، ففـي وقـت تنـاول الطعـام، 
دقيقـة،  عشـرة  بخمـس  ذلـك  قبـل  حتـى  النوافـذ،  حتـت  تصطـف 

وتنتظـر حتـى يلقـي املرضـى بقايـا طعـام الغـداء والعشـاء.

20 -  املركز الحيوي يف العاصمة روما، عاصمة إيطاليا. 
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»سـتأتي« قال القط القرصان ُمبدًيا رأيه.
وقـد جـاءت فعـًا وخـال الليـل، كانـت مئـات وآالف القطـط تأتـي 
األماكـن  ومـن  واألقبيـة،  األنقـاض  مـن  رومـا،  أنحـاء  جميـع  مـن 
التاريخيـة الرائعـة واألزقـة املليئة بالقمامة، من منطقة تراسـتيفيري 
وحـي مونتـي، مـن بانيكـو وبورتيكـو دي أوتافيـا، ومـن جميـع األحيـاء 
القدميـة وسـط رومـا، ومـن قرى األكواخ علـى احلافة األبعد واحتلت 
الكولوسـيوم، وكان يشـغل كل رواق يف كل طابـق صـٌف طويـل مـن 

القطـط وذيولهـا مرفوعـة.
كان هنـاك صـف مكتـظ يف األعلـى علـى أعلى احلجـارة، وكان مرئياً 

بالعـن املجـردة ومن مسـافة بعيدة.
كان أول مـن رآه هـم العمـال ونادلـو احلانـات، والذيـن كانـوا أول مـن 
يسـتيقظ يف رومـا، ثـم املوظفـون الذيـن ذهبـوا للعمـل عنـد السـاعة 
الثامنـة )ويقـال إن أهـل رومـا ِنعـاس!(، ويف غضون دقائق قليلة، كان 
هنـاك حشـد كبيـر حـول املـدرج القدمي، وكانت القطـط صامتة، لكن 

النـاس لـم يكونـوا كذلك.
»ما هذا؟ مسابقة جمال؟«.

»إنه استعراض. ال بد أنه اليوم الوطني للقطط«.
»كـم عددهـا هنـاك؟ سـأتصل باملنـزل ألخبـر قطتـي بذلـك، فعندمـا 

خرجـت، كانـت مـا تـزال نائمـة. لرمبـا تـود االنضمـام لهـا«.
عنـد السـاعة التاسـعة صباًحـا وصلـت أول مجموعـة مـن السـياح 
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املداخـل  كل  وكانـت  مغلًقـا،  كان  املدخـل  لكـن  الكولوسـيوم،  لزيـارة 
مشـغولة بالقطـط، ولـم يتمكـن النـاس مـن املـرور.

»ابتعدي أيتها احليوانات املزعجة. نود رؤية الكولوسيوم«.
»قطط قبيحة. ابتعدي«.

انزعـج بعـض الرومـان: »قطـط قبيحـة؟ أنتـم لسـتم بذلـك اجلمـال 
أيًضـا! يـا لهـؤالء السـياح!«.

توترت األجواء، وكان سـيحدث صدام بن الرومان والسـياح، عندما 
صاحـت سـائحة: »جيـدة! قطط جيـدة! ما أجمل القطط«.

احلقيقـة هـي أن اآلنسـة دي ماجيسـتري أعطـت اإلشـارة يف وقـت 
سـابق وكانـت القطـط قـد تباعـدت، واآلن قامـت بصنـع موجـة كبيرة 
مـن الرايـات البيضـاء حيـث ُكتـب عليهـا: »نريـد العدالـة! نريـد جنـم 

القطط«.
تشارك الرومان والسياح بالضحك والتصفيق بصوت عاٍل.

وصـرخ سـائق غاضـب: »ألـم تعـد ترضيك الفئـران؟ اآلن تريدين أكل 
النجـوم، أيًضا؟«

كانـت السـائحة مدّرسـة علـم فلـك وقـد فهمـت الوضـع، وشـرحت 
األمـر للسـائق. متتـم واثًقـا: »حسـًنا، لديهـا أسـبابها هـذه احليوانات 

البائسـة«.
ثـم  الليـل،  منتصـف  حتـى  واسـتمر  رائًعـا  احتـااًل  كان  باختصـار 
تفرقـت املجموعـات املختلفـة مـن القطـط علـى رؤوس أصابعهـا عبر 
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النائمـة. العاصمـة 
والقـط  موريكونـي،  والسـير  ماجيسـتري،  دي  السـيدة  سـارت 
القرصـان، والصغيـرة القـذرة والقطـط األصليـة والبشـرية األخـرى 
مـن سـاحة أرجنتينـا بصمـت عبـر طريـق دي فوري وسـاحة فينيسـيا 

وشـارع ديـل بوتيغـو سـكوري.
يف احلقيقـة، كان لـدى الصغيـرة القـذرة بعـض الشـكوك: »لكـن هـل 

سـيمنحوننا اسـم أحـد النجـوم اآلن؟«.
ُـَن  قـال القـط القرصـان: »علـى رسـلك أيتهـا الصغيـرة القذرة، فلم تـ
رومـا يف يـوم واحـد. اآلن باتـوا يعرفـون ما نريد، ويعرفون أنه ميكننا 
احتـال الكولوسـيوم. ال بـد أن يؤتـي األمـر ثمـاره شـيًئا فشـيًئا. إذا 
أعطونـا جنًمـا باسـمنا علـى الفـور فـا بـأس بذلك، وإال فإننا سـنبلغ 
القطـط فــي ميانـو وسـتحتل الكاتدرائيـة، وسـنتواصل مـع القطـط 
يف باريـس لتحتـل بـرج إيفـل، وهكـذا دواليـك. هـل أوضحـت الفكـرة 

مبـا فيـه الكفاية؟«.
بداًل من الرد دارت الصغيرة القذرة، لم تكن تتلعثم حن تدور.

لكـن السـير موريكونـي أضـاف: »حسـًنا، لكـن عليهم اإلذعـان لألمر. 
يجـب أن مينحونـا جنًمـا باسـمنا بالضبـط فوق سـاحة أرجنتينا، وإال 

فـإّن األمـر برمتـه لـم يكن يسـتحق احملاولة«.
قـال القـط القرصـان: »سـيكون األمـر كذلك«، وكالعـادة كانت الكلمة 

األخيرة مـن نصيبه.
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