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ـيـة عن الـهـيـئـة الـعـامـة لـقـصـور مـا إن أصـدرت ســلـسـلـة آفـاق عـا
انية» التى جمـعها وصنفها الثـقافة عددها رقم ٣٧ «حكايـات اجلن األ

قدمة حتى نفدت من األسواق. األخوان جر وترجمها كاتب هذه ا
فــقـد تـلـقــتـهـا جـمـاهــيـر الـقـراء عــلى اخـتالف أعـمـارهـم وثـقـافـتـهم
وتــوجــهــاتـهم بــنــهم شــديـد فـى عـام ٢٠٠٤ وطــلب الــكـثــيــرون إعـادة

إصدارها فى طبعة ثانية.
ـاركـيـة هـذه تالقى من اإلقـبـال مـا القت فـلـعل حـكـايـات اجلن الـد

انية». سابقتها «حكايات اجلن األ
انية. اركية وتلك احلكايات األ وهناك فرق ب هذه احلكايات الد
ـانـيـا ـانــيـة جـمـعــهـا األخـوان جـر من قــرى أ ذلك أن احلــكـايـات األ
وصنـفاهـا دون أن يدخال عـليهـا شيـئا من اإلبـداع فكـانت معـبرة عن
انيا خير تعبير. أما حكايات اجلن نتشر فى ربـوع أ األدب الشعبى ا
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سرح عانـاة جنح فى االلتـحاق بـا ولـكن بعد كـثيـر من اإلحبـاط وا
لكى فى كوبنهاجن وسرعان ما غادره. ا

ــسـرح وفى عــام ١٨٢٢ ســاعـده جــونــاس كـولــ أحــد مـديــرى ا
ـدرسة ـنحـة دراسـيـة فى ا رمـوق عـلى إحلـاقه  ـوظف احلـكـومى ا وا
ـدرسة اخلبيث فعانى الثـانوية فى سالجيلس وأقـام فى منزل مدير ا
ـدرســة وهــيـأ له كــثـيــرا فى صــمت. وفى ١٨٢٧ أخــرجه كــولـ مـن ا
تعـليما خاصا إلى أن أتيـحت له الفرصة لاللتحاق بـجامعة كونبهاجن

حتى أكمل تعليمه.
نشر أنديرس أول قصيدة له بعنوان:

ــوت» عـام ١٨٢٢ فى جـريــدة كـونــبـربـاجن. وفى «طـفـل يـصـارع ا
أعقابها نشر عدة قصائد ومسرحيات وروايات.

ــانــيــا فــألــهــمــته كــثــيــرا فى أدب الــرحالت فى وفى ١٨٣١ زار أ
السويـد وإسبـانيـا وإيطـاليـا والبـرتغـال والشرق األوسـط. وذاع صيته
بـعد نـشر «حـكايات اجلن fairy tales» الـتى كتـبهـا ب عامى ١٨٣٥

و١٨٧٢.
ومات دون أن يتزوج رغم أنه أحب ثالث فتيات لم يبادلنه احلب.
وفى حكـايات اجلن عادة يترك البـطل أو البطلة منـزله ليحقق هدفا
مـا وبــعــد عــدة مـغــامــرات يــربح جــائـزة أو يــتــزوج أمــيـرة فـى أغـلب
ـاثال األحــيـان. وفى مـعـظم احلــكـايـات يـلـعب أحــد احلـيـوانـات دورا 

لإلنسان ويعتبر لغزا.
وفى هذه اجملـموعة تتـحدث احلكايـة األولى «فرح البط الدميم» عن

ـاركية فـقد جـمع بعـضها هـانز كـريسـتان أنديـرس وأدخل فـيها الد
األساطير الشعـبية لألبطال وعبر عنها بأسـلوبه تعبيرا شخصيا تبدو
عارف البريطانية اجلديدة فيه عناصر من سيرته الذاتية « دائرة ا

(THE NEW elopaedia Eritannica Vol.4. 1998.660) 
وهــانــزكــريــســتــيـان آنــديــرســ (١٨٠٥- ١٨٧٥) أشــهــر مـؤلــفى
ــارك عـلى اإلطالق. وقــصص اجلن الـتى ألــفـهـا تــزيـد عـلى ١٥٠ الـد
قصـة وتـعتـبر من أشـهر األعـمال الـواسـعة االنـتشـار فى العـالم تبث
احلكمة ببساطة شديدة ويقرؤها الصغار والكبار وهى ذات تأويالت
ـيزها عن غيرهـا. وتشتمل على ومـعانٍ صادقة ولكل حـكاية أسلوب 
أشـكـال من قـصص احلـيـوانـات وقصص الـبـطـوالت وقـصص الـسـحر

وغيرها.
وتدخل فى تصنيف األدب الشعبى وأدب األطفال.

ية» «دائرة معارف الكتاب العا
(world book eney clopedia , vol.1, pp.338-10)

ـارك فى ٢ أبـريل ١٨٠٥ ألب فـقـيـر ولـد هـانـز فى أودنـيـسـا بـالـد
يعـمل صـانع أحذيـة مـات وولده فى احلـاديـة عشـرة من الـعمـر. وكان
أبوه مـتـعلـمـا بيـنـما كـانت أمه غـير مـتعـلـمة وتـؤمن بـاخلرافـات. وكان
هـانـز رقـيق اإلحـسـاس واسـع اخلـيـال ذا طـمـوح إلى الـشـهـرة. وقـد

دارس بقدر محدود. تلقى تعليما فى ا
رحل الطـفل ذو األربعة عشـر ربيعا إلى كوبـنهاجن يداعبه أمل فى

أن يحترف الغناء أو الرقص أو التمثيل.

∑ ∂



µ

والـشعـوذة فتحـيل أبنـاءه إلى بجعـات أثنـاء النهـار ثم يصـيرون أمراء
فى اللـيل. وتشرد األمراء وشقـيقتهم األميرة حـتى إذا اجتمع شملهم
 فك الـسـحر فـعـادوا إلى طـبيـعـتهم الـبـشـرية. وتـزوجت األمـيرة من
لوك بعد مـؤامرة خبيـثة من رئيس األساقفـة فى القصر والتف أحـد ا

إخوتها من حولها.
وحتكى قـصة «احلـذاء األحمر» عن فـتاة فـقيرة كـانت تعـمل خادمة
عــنـد أحــد الـنــبالء فــأعـطــاهـا رغــيـفــا وأمــرهـا أن تــزور والـديــهـا فى
ـوحـلة بـلـدتـهـمـا. ولـبـست الـفتـاة حـذاءًا أحـمـر جـمـيال ولـكن األرض ا
جـعـلـتـهـا تــضع الـرغـيف فى الـوحل كى تـطـأه لـلـمـحـافـظـة عـلى جـمـال
حذائـها. وفى نظيـر ذلك لقنـتها احليـاة دروسا قاسـية على إهانـة نعمة

الله التى أنعمها على اإلنسان.
أما فى «قـبقاب القـدر» فنرى عدة أحداث ومـواقف حرجة إذ يلبى
ستـشار ويـتمنى أن القـبقـاب أول رغبة يـتمـناهـا من يلبـسه. فيـلبـسه ا
لك هانـز الذهبى ثم يلبسه يعـود به إلى القرن اخلامس عشـر عصر ا
احلارس الذى يتـمنى أن يكـون ضابطا ويـخيب ظنه فى هـذه األمنية.
ويلـبسه أم الـشرطة الـذى يتمـنى أن يكون شـاعرا فيـصبح شاعرا.
ويـلبسه طـالب فى القداسـة اإللهيـة ويتمـنى أن يزور إيطـاليا فـيزورها

وكأنهم جميعا يحلمون.
واقف واألحداث يتناولـها القاص بأسلوب جذل وينتقل وكل هذه ا
من موقف إلى آخر بسهولة ويسر. فمن يبدأ فى قراءة القصة ال يلبث
تعة والتشويق فهيا إلى احلكايات! أن يتمها وهو فى غاية السعادة وا

ـتـعة والـسـعادة إال فـرخ بط دمـيم عانى من مـعـامـلة أقـرانه ولم يـجد ا
فى رحاب البجعات اجلميالت.

وفى حـكــايــة «عـروس الــبـحــر الـصــغـيــرة» تــعـيش عــروس الـبــحـر
ـاء وتقع فى غرام أمير الـصغيرة فى قـصر أبيهـا مع أخوانها حتت ا
من الـبـشر وتـتـمنى أن تـتـحول إلى إنـسـانة كى تـتـزوجه ولكـنه يـتزوج

أخرى.
وحتـاول الساحرات إقنـاعها بقـتله ولكنهـا ترفض ذلك وتطمئن إلى

حياة البحر بعدئذ.
وفى حكـاية «ملكـة اجلليـد» يتحـول بنا القـاص ب بالد اسكـندافيا
اجلـليديـة من فنلـندا حتى الـقطب الـشمالى ويـدور بنا فى رحالت فـيها

الساحرات وفيها األبرار فى تشويق مستمر وحبكات درامية ذكية.
وفـى «تومـاليـزا» تـمر الـفتـاة الـقزمـة الـتى ال يتـجاوز طـولـها بـوصة
بعالم الـطيـور والفـئران فـيخطب كل مـنهم ودهـا حتى يـراها عـصفور
ـوت حـمـلـهـا عـلى ظـهـره إلى الـبالد الـدافـئـة الـتى تـهـاجر أنـقـذته من ا
إلـيـهـا الـطــيـور فى الـشـتـاء حــيث تـزوجت أمـيـر احلــوريـات وغـنت لـهـا

العصافير وقدمت لها الهدايا.
وحتـكى «الـقداحـة» عن جـندى وسـاحـرة إذ هبط اجلـنـدى من تاج
إحدى األشـجار خالل جذعـها إلى قـصر منـيف أسفلـها فوجـد قداحة
تـلبى رغـبـاته حـتى صـار ثـريـا وبدد ثـروته وحـكم عـلـيه بـاإلعـدام ولكن

القداحة أنقذته من ورطته.
وفى «البجـعات البرية» تلعب زوجـة األب الشديدة دورا فى السحر
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كـان الصـيف مبهـجا فى الـريف إذ وقف القـمح مذهـبا والـشوفان
أخضر وتـكدست أكوام الت فى الوادى األخـضر وحلَّق اللقالق (أبو
ـصـرية الـتى تـعلـمـها من أمه. وحتف قـردان) بـأرجله الـطـويلـة ولـغته ا

باحلقول والوديان غابات كثيفة فى وسطها بحيرات عميقة.
حقا كان الصيف مبهجا فى الريف.

ويـقـوم بثـبات قـصـر مالك الـضيـعـة حتت أشعـة الشـمس الـساطـعة
ويدور حـوله خندق عـميق وتنـمو حول اجلدران نـباتات مـتسلـقة تتدلى
وا. ـاء ويسـتـطيع األطـفـال الصـغـار أن يقـفـوا حتت أكـبرهـا  عـلى ا
وكانت كثـيفة كالـغابة جلـست بها بـطة فى عشهـا على وشك أن تفرخ
فراخـا صغـارا رغم أنـها مـكـتفـية بـعـدد كبـير مـنـها ونـادرا ما يـزورها
ـائى أكثر من إعجابه أحـد. والبط اآلخر متـيمَّ بالسبـاحة فى اخلندق ا

تسلق للتسلى باحلديث. بالوقوف حتت أوراق النبات ا
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فهل أنت واثـقة فـى أنهـا ليـست بـيضـة ديك رومى! لـقد وقـعت فى هذا
الــسـفه مـرة ويـا ألسـفـى ومـتـاعـبى من هـؤالء الــفـراخ الـصـغـار ألنى
ـاء! وال أستـطـيع أن أدفـعـهم إليه! أسـتـطـيع أن أقـول إنهم يـخـشـون ا
فــقــد صــحت وطـقــطــقت دون جــدوى! دعــيـنى ألــقى نــظــرة عــلى هـذه
البيضـة! نعم إنها بيـضة فرخ رومى بالـتأكيد. دعك مـنها اآلن وعلمى

فراخك الصغار كيف تعوم.
فـقـالت الـبطـة: «آه مـازلت أريـد أن أنتـظـر مـدة أطول! فـقـد مـكثت

راقدة عليها فترة طويلة وأريد أن أبقى فوقها قليال!.
فـقـالت الـبــطـة الـكــبـيـرة قـبل أن تــنـصـرف: «عـلـى رسـلك» وأخـيـرا
فـقـست الـبـيـضـة الـكـبـيـرة وقـال الـفـرخ وهـو يـتـعثـر فـى مشـيـه «صو!
صو!» وكان فـرخا كبـيرا ودميـمًا ونظـرت إليه البطـة وقالت: يا له من
فــرخ كـبـيــر مـزعج! فال أحــد من اآلخـرين يــشـبـهـه! فـهل يـكــون فـرخـا
اء إذا دفعته أنا روميا? وسرعان ما نتبـ حقيقته فسوف يعوم فى ا
بـنفـسى إلـيه! وفى اليـوم الـتالى جـاء اجلـو صحـوا فأشـرقت الـشمس
ائى ومعها على األوراق اخلـضراء وتوجهت الـبطة األم إلى اخلنـدق ا

كل أسرتها.
ـاء: طش! ثم صـاحت: «كـاك! كاك!» وقـفـزت الـفراخ فقـفـزت إلى ا
اء على رؤوسـهم جمـيعا ولـكنهم سـرعان ما كل وراء اآلخر وطـغى ا
اء طـفوا وعـاموا عـلى ما يـرام: وحركـتهم أرجـلهم وهم جـميـعا فى ا

وحتى الفرخ الرمادى الدميم عام هو اآلخر.
فـقـالت األم :«لـيس هـذا رومــيـا انـظـر كـيف يــسـتـخـدم رجـلـيه فى

تسلق للتسلى باحلديث. حتت أوراق النبات ا
وأخيرا بدأت بيضة تتشقق بعد األخرى.

تقـول فراخ الـبط الـصغـيرة: «صـو! صو!» فـكل من صـفار الـبيض
خرج إلى احلياة وأطل برأسه وإذا قالت البطة األم: كاك! كاك! رددت
الـصـوت الـفـراخ بـأعـلى صـوت ونـظـرت حـولـهـا فى جـمـيع االجتـاهات
حتت أوراق األشجار اخلـضراء ودعتـها األم للـنظر حـولها كـما تشاء

فاللوق األخضر مفيد للنظر.
وصاح الـصغار جميعـا: «ياللعجب! ما أوسع الـدنيا! «فقد اتسعت

الرقعة حولها بعد أن كانت قاصرة على داخل البيضة.
تـد عـلى وقـالت األم: «أتـظـنـون أن هـذا هو كـل الـعالـم? فـالعـالـم 
دى حتى اجلانب اآلخر من احلديـقة وحتى قصر مالك الضيعة طول ا
فى الــوادى الـذى لـم أزره من قـبل. حــســنـا عــلــيـكم أن تــبــقـوا هــنـا

جميعا! فمازالت أكبر بيضة موجودة هناك.
وسوف يـطـول بـها األمـد لـفقـسـهـا ولكن لن أصـحـبـكم جمـيـعا إلى

هناك! واآلن سوف أتكبد مشقة كبيرة ثم استقرت ثانية.
وسألتها بطة كبيرة أتت لزيارتها: «كيف تسير األمور?

فأجـابت البطة الراقدة على الـبيض ليفقس: بيـضة واحدة تستغرق
وقتـا طويال وال تـريد أن تفـقس! وعلـيك أنت رعايـة اآلخرين فلم أرقط
أجــمل مــنــهم فــكل مــنــهم يــشــبه أبــاه الـقــاسـى الـذى لـم يـأت حــتى

لزيارتنا.
فقالت البطة الكبيرة: «دعينى أرى البيضة التى ال تريد أن تفقس!
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وصاحت األم: دعوه وشأنه فهو ال يؤذى أحدا!
وقـــال الــفـــرخ الـــذى ضـــربـه: «إنه ضـــخم وغـــريب! ولـــهـــذا يـــجب

استبعاده».
فقالت البطة الكبيرة ذات الشريط األحمر حول رجلها:

«فراخ األم جميعا رشيقـة ما عدا هذا فال يبدو سويا أود لو تعيد
األم تشكيله»

كن أن يحدث يا صاحبة العزة. وقالت البطة األم: » هذا ال 
نعـم إنه ليس رشـيـقـا ولـكن له قـدرات فائـقـة الـنزعـة فـهـو يـسبح
مــثل اآلخــرين وأسـتــطــيع أن أقــول إنه أفــضل مــنـهم فـى الـســبــاحـة.
وأعتقد أنه سـوف يتحسن فى وقت قـصير فقـد بقى فى البـيضة فترة

طويلة ولهذا لم يتخذ شكال سويا»
ثم نـفشـت ريشه ثم سـوته وقـالت: إلى جانب هـذا فـهو ذكـر البط
ولــهـذا فــاألمــر لـيس فـى غـايــة األهــمـيــة وأعــتـقــد أنه ســيــشب أقـوى

وأفضل.
وقالت البطة الكبـيرة: ما أجمل الفراخ األخرى وأرجو أن تشعروا

.« بأنكم فى منزلكم وإذا وجد رأس ثعبان سمك فأحضروه إلىَّ
وهكذا شعر اجلميع باأللفة.

سـك الـذى خرج من الـبـيضـة أخيـرا يبـدو دميـما ولكـن الفـرخ ا
عـضه اآلخـرون ودفعـوه بعـنف وسخـريـة ونبـذه كل من البط والـدجاج.
ـخالب خـلفـية وقالـوا: إنه ضخم جـدا وهـذا الديك الـرومى الذى ولـد 
ويــظن أنه إمــبـراطــور يـســيـر مــنـتــفخ األوداج كـأنه ســفـيــنـة بــسـطت

العوم بدهاء وكيف يحافظ على توازنه. وهذا هو فرخى واحلقيقة أنه
رء إلـيه كاك! كاك! سوف أطوف بك العالم رشيق جدا عـندما ينظر ا
وأقــدمك إلى فـنــاء الـبط وعـلــيك أن تـظل مـالصـقـا لى حــتى ال تـطـؤك

ارة. واحترس من القطة!. أقدام أحد ا
وهـنـا وصال إلى فنـاء الـبط وكـان فـيه اضطـراب مـفـزع ألن عائـلـت
كانتا تتقاتالن على رأس ثعبان سمك ولكن القطةالتهمته بطبيعة احلال.
ـنـقـارهـا اشـتهـاء لـرأس الـثـعـبان وقـالت الـبـطـة األم وهى تـتلـمظ 
السـمكى: «انظر ذلك هو أسـلوب العيش فى الدنيـا استخدم رجليك!
فلـتتـخذ خـطوات رشيـقة ولـتحن رقـبتك أمـام هذه البـطة الـكبـيرة فهى
أرقى طبقة فى هذا اجملال ألنها جترى فى عروقها الدماء اإلسبانية.
وهـذا هـو الـذى جـعلـهـا سـميـنـة هـكـذا. وانظـر إلـيـها تـرى شـريـطا
أحـمـر مـلـتـفا حـول رجـلـهـا وهـو أمـر خـاص يـدل عـلى أسـمى درجات
كن أن يصبـو إليها البط. ويعـنى هذا أنها محـصنة مصونة الـشرف 
ال يــؤذيـهــا أحــد وأنــهـا مــعــروفــة ومـتــمــيــزة بـ احلــيــوان واإلنــسـان
فـلتـسارع! سـر على أطـراف أصابـعك! فـالبـطة الـتى أُحسـنت تربـيتـها
تـخطـو بـخطى واسـعـة ورجالها مـتـباعـدتـان كمـا يـسيـر أبـوها وأمـها!
انطلق اآلن واحن رقبتك وقل: «كواك»! وبعد أن فعال هذا نظر إليهما
كل البط من حولهـما وصاحوا بـصوت عال: «انظـر! لقد أضيـفت إلينا
دفعـة فقس أخرى وكانت فينا الـكفاية! ياللعـار كيف يبدو هذا الفرخ!
ال نريد التآلف معه» وعلى حـ غرة طارت بطة وضربت الفرخ الدميم

على عنقه.
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وهنـاك رقد يـوم كامـل ح وردت إلـيه إوزت وحـشيتـ وكانا
. من ذكور األوز اللذين ال يضعان بيضا وكانا متغطرس

فقـاال له: «أيهـا الرفيق أنـظر! رغم أنك دمـيم فإنك تـروق لنا. وهل
تـريد أن تـكـون من الطـيـور العـابـرة? ففـى مسـتـنقع مـجـاور لنـا تـعيش
إوزات برية رقـيقة وجمـيلة كـلها أعزبـات لم يتزوجن يـقلن كواك! كواك

وأنت فى وضع تصير فيه سعيدا فى مستقبلك رغم قبحك!
ودوَّت طلـقتـان: «طاخ !طاخ!» فـوق األوزت البـريتـ فسقـطتا فى
ــاء بـلـون الــدم األحـمـر «طـاخ !طــاخ» دوَّت ثـانـيـة ـسـتـنــقع وتـلـطخ ا ا
طـلــقـات بــنــادق الـصــيــادين فـطــارت أســراب من األوز الــوحـشى من
ـسـتــنـقع  حـيث كــان الـصـيـد عــظـيـمـا لــلـصـيـادين الـشـجـيــرات فى ا
سـتنـقع وكان بـعضـهم مخـتفـيا فى أغـصان األشـجار الراقـدين فى ا

اء. التى تتدلى على ا
وارتـفع الـدخان األزرق من فـوهـات الـبـنادق وتـسـلل بـ األشـجار
ـاء. وفى الـوحل أقـبـلت كالب الـصـيـد. وانـتـشـر الـداكـنـة وحـلَّـق فـوق ا
سك الـبوص والشجـيرات فى كل جانب. فارتـعدت فرائص الـفرخ ا

الـذى أدار رأسه ليضعـها حتت جناحه وفى نـفس اللحظـة وجد نفسه
ـعت عيـناه وجـها لـوجه أمـام كلب كـبـير مـفزع! تـدلى لـسانه من فـمه و
بـالـفـزع وفـتح فـكــيه واجته نـحـو الـفـرخ وكــشـر عن أنـيـابه احلـادة ثم

اء دون أن يصيبه بأذى. انطلق إلى ا
فشهق الفرخ قائال: آه بحق السماء! إننى لدميم إلى الدرجة التى

أحجم فيها الكلب عن أن يعضنى!» 

أشرعـتهـا فى الهواء ذهب إلـيه اجلمـيع وطاروا يكـركرون حـتى أحمر
ـسـك أيـظل مـقـيـمـا مـعهم أم وجـهه تـمـامـا. ولم يـعرف هـذا الـفـرخ ا

يهجرهم.
كـان بـائـسا ألنـه قبـيح وكـان أضـحوكـة لـكل مـا فى فـنـاء البط من

دواجن.
وهــكــذا مــر الــيـــوم األول فــتــحــول األمــر إلى األســوأ إذ طــاردت
سـك وصـار كل من إخوتـه وأخواته يـكرهـونه حتى الـفراخ الـفـرخ ا

قالوا: ليت القطة تلتهم هذا البائس الدميم!
وقالت أمه: «ليـتك تغـرب عن وجهى!» وضـربه البط ونقـره الدجاج

وركلته الفتاة التى تطعمهم بأرجلها.
وحـينـئذ جـرى وطار ووقف عـلى السور فـخافت الـطيـور الصـغيرة

منه. وقال الفرخ الدميم: «حدث كل هذا ألننى دميم!»
ـسـتنـقـع الـكـبـير ثم أغـمض عـيـنـيه وراح يـجـرى حـتى وصل إلـى ا
حيث يعيش البط البرى. وكان منهكا وغاضبا حيث رقد طوال الليل.
وفى الصـباح طـارت الـطيـور البـرية ونـظـرت إلى صديـقهم اجلـديد
وقـالت له:«من أى نــوع من الـبط أنت?» فـاســتـدار من جـانب إلى آخـر

وحياهم أفضل حتية.
وقـال البط الـوحـشى:« مـا أقـبحك! ولـكن ال يـضـرنـا ذلك مادمت ال

تتزوج من فصيلتنا!»
! لم يكن يفـكر فى الزواج فكل مـا يسعى إليه هو سـك يـا لهذا ا

ستنقع وأن يشرب جرعة ماء منه. أن يسمح له بالبقاء فى ا
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دة نـزل حتـت االخـتـبـار  فـلـنـحـاول! وظل الـفـرخ الـدمـيم مـقـبـوال فـى ا
ثالثة أسـابيع دون أن يـضع بيضـا وكانت القـطة ربـة البيت والـدجاجة
خادمتها. وكانت القطة والدجاجة يظنان أنهما نصف العالم والنصف
اآلخر هـو هذا اخمللـوق فيـقوالن: «نحن والـعالم!» وظن الـفرخ أنه البد

أن يكون هناك رأى آخر ولكن الدجاجة ال تصدق هذا.
فسألته الدجاجة: هل تبيض ?! فأجاب الفرخ الدميم: «ال!»

فقالت الدجاجة: إذا ال تتفوه بأية كلمة!»
وقـالت الـقـطـة: «هل تسـتـطـيع أن تـقـوس ظهـرك وأن تـخـرخر وأن

تقذف من عينيك الشرر?!
فأجاب الفرخ الدميم: ال!.

فـقـالت الـقطـة: «حـسنـا عـلـيك أن حتتـفظ بـرأيك لـنفـسك وال تـنطق
عندما يتحدث العقالء!

فـجـلس فرخ الـبط فى ركن من األركـان فى حـالـة معـنـويـة متـدنـية.
وبدأ يفكر فى الهواء الطلق والشمس الساطعة.

ـاء. ولم يـستـطع كـتـمان ت فى نـفـسه الـرغبـة فى الـطـفو فـوق ا و
أمره بل يفشى سره إلى الدجاجة.

فـسـألـته الـدجــاجـة: مـاذا تـعـانى! لـسـت مـشـغـوال بـشىء وهـذا هـو
ظهـر! ضع البيض مثل الـدجاجة أو خرخر الـسبب فى ظهورك بـهذا ا

مثل القطة ينتهى كل شىء.
اء وأن أدعه يـغـمر فقـال فـرخ البـط: ولكـنى أحب أن أعـوم فـوق ا

رأسى وأن أغطس إلى القاع.

ورقد ساكنا فى موقعه بيـنما سمع أصوات طلقات متتاليات تدوى
ستنقع. فى الشجيرات وا

ـنـطـقـة ولـكن فـرخ الـبط وفى سـاعـة مـتـأخـرة من الـنـهــار هـدأت ا
سك لم يستطع النهوض. وانتظر عدة ساعات قبل أن ينظر حوله ا

ستنقع. ثم سارع فى اخلروج من ا
هرول فـوق احلقـول والوديـان حتى هـبت ريح عـاصفـة تعـذر معـها

السير.
سـاء أتى إلى منـزل صغـير مـتواضع أيـل للـسقوط وال وبـاقتـراب ا

يعرف أحد إلى أى جانب يسقط فظل صامدا.
وهـبت ريح صرصـر عاتـية حـول الفـرخ فاضـطر إلى اجلـلوس على
ـنزل موروب من ذيله خشـية أن جتـرفه الريح. والحظ الـفرخ أن باب ا

إحدى مفصالته فانزلق داخال من هذا الشق.
وفى الــبـيت تـعـيش امــرأة عـجـوز مع قــطـتـهـا ودجـاجــتـهـا. وتـدعى
قطـتها سَنى وتستطـيع أن تقوس ظهرها وتـخرخر فى نشوة وسعادة
ولكـنـها تـقذف من عـيـنيـهـا الشـرر إذا أساء إلـيـها أحـد. أمـا الدجـاجة
فــكــانت ذات رجــلــ دقــيـقــتــ ولــهــذا ســمــيت كــيــكى ذات الــرجــلـ
رأة الـعجـوز حتبـها . وكانت تـضع بـيضـا كثـيرا وكـانت ا الـقصـيرتـ

كثيرا كأنها ابنتها.
وفى الـصبـاح رأت القـطة الـفرخ الـدميم فـخرخـرت ورأته الـدجاجة
ـرأة الـعجـوز فـقـالت «ما هـذا?! يـالـلعـجب إنه لـصـيد فقـرقـرت ورأته ا
! واآلن ســوف نـحــصل عــلى بـيـض الـبط إذا لـم يـكن هــذا ذكـرا ثـمــ
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«قاق قـاق» وقد ظن أنه فى سـبيله إلى الـتجـمد بيـنما كـان فرخ البط
سك فى حالة سيئة. ا

وذات مــسـاء غـربت الـشـمس بـكل بــهـائـهـا وخـرج من الـشـجـيـرات
سرب كبيـر من الطيور اجلمـيلة لم ير الـفرخ مثلـها فى اجلمال. كانت
ناصعـة البياض ذات رقـاب مطاطة إذ كـانت بجعـات بسطت أجنـحتها
الـعريضة الـرائعة فى الـهواء عنـد سماعـها صيـحة عجـيبة وطارت من
السهول البـاردة إلى بالد أكثر دفئـا محلقـة فوق البحار. وحـلقت عاليا
عـالـيـا حـتى تـولـد عـنـد فرخ الـبط الـصـغـيـر شـعـور غـريب. فـدار حول
ـاء كـالـعجـلـة وقـد مط رقـبته عـالـيًـا فى الـهواء ومن نـفـسه دورات فى ا
ورائـهم أطـلق صـرخـة عـجيـبـة أفـزعت اجلـمـيع حـتى نـفـسه. آه إنه لم
ّا غـابت عن بصـره غاص إلى ينس هـذه الطـيور اجلـميلـة السـعيـدة و
الـقـاع وعنـدمـا عـاد إلى الـسطـح تبـ له أنه وقف وحـيـدا. ولم يـعرف
مـسـمى هـذه الـطـيـور وال إلى أين تـطيـر ولـكـنه كـان مـتيـمـا بـهـا بـقدر
غيرمـسبوق. ولم يكن يـحسدهم وكل ما كـان يتمنـاه لنفسه تـمناه لهم
ويـسـره كـثـيـرا أن يسـمح لـه البـط بالـبـقـاء بـيـنـهم وهـو الـطـائـر الـدميم

. سك ا
وجـاء الـبرد قـارسـا فـكان عـلى فـرخ الـبط أن يظل عـائـمـا حتى ال
يـتـجـمـد ولـكن كـلـمـا جـاءت لـيــلـة ضـاق الـثـقب الـذى يـعـوم فـيه رويـدا
ـا جتمـد الثقـب من أعلى ظل الفـرخ يحـرك رجلـيه فى الثقب رويدا. و
حتى ال يقفـل ولكن الثقب قـفل أخيرا ورقـد الفراخ ساكـنا وجتمد فى

اجلليد.

ـاتـقول ! لـقـد أصابك وقـالت الدجـاجـة: نـعم أستـطـيع أن أرحب 
اجلنون. سل الـقطة وهى أعـقل من عرفت إذا كـانت تريد الـعوم فوق

اء أوالغوص فيه. وال داعى ألن تذكرنى! ا
سل سيدتنا ربة البيت العجوز فليس أعقل منها فى العالم.

اء?! أتظن أنها تريد أن تسبح وتغمر رأسها فى ا
وقال فرخ البط:« أنت لم تفهمينى!»

وقالت الدجاجة:« حسنـا إذا لم نفهمك نحن فمن ذا الذى يفهمك
رأة العجوز ناهيك ?! احلقيـقة أنك لن تكون أعقل من القطـة وال من ا
عـنى أنـا. ال تـتـظاهـر بـالـذكاء يـا ولـدى! واشكـر خـالـقك عـلى كل طيب
أصـابك ألم تـدخل بـيتـا دافـئـا وتـنعـم بحـضـور حـلـقـة علم تـتـعـلم مـنـها
شيئـا? ولكنك أبلـه وليس فى صحبـتك أية متـعة! صدقنى عـندما أقول
لك قـوال جافـا ولكـنه صادق فإن هـذا لصـاحلك فبـهذه الطـريقـة تعرف
الصـديق الصدوق. فلـتبدأ اآلن بوضع البـيض وتعلُّم اخلرخرة وإطالق

شرارات من عيونك.
فقال الفرخ:« أظن أننى ذاهب إلى العالم الفسيح!»

وقالت الدجاجة: «نعم عليك أن تفعل ذلك!»
ـاء وغـطس إلى الــقـاع ولـكن ولــهـذا خـرج فـرخ الــبط وعـام فــوق ا

جميع احليوانات جتنبته لقبحه.
وأقـبل اخلـريف فـتـلـونت أوراق الـغــابـة بـالـلـونـ الـذهـبى والـبـنى.
وأمــسـكت بـهـا الـريح فـراحت تــرقص. وبـدت الـسـمـاء بـاردة وتـلـبـدت
بالغيوم الثقيلة احململة بالبرد والثلج. ووقف غراب فوق السور وصرخ
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ميز فرح البط هذه الطيور الرائعة انتابته نوبة من الكآبة عجيبة.
ـلـكيـة وسوف تـنـفرنى وقال لـنـفسه: «سـأطـير نـحـو هذه الـطـيور ا
ـوت ألنــنى دمـيم ولــكـنى سـأقــتـرب مـنــهـا وال يـهــمـنى األمـر حـتى ا
فـاألفــضل عــنـدى أن أمــوت بـعــضــاتـهم من أن أمــوت بــعـضــات الـبط
أوالدجـاج أو تلتـقطنى  الـفتـاة التى ترعى فـناء الطـيور أو أعانى من
ـاء واقــتـرب من الــبـجــعـات مــتـاعـب الـشــتـاء! وطــار حـتى عــام فــوق ا

الرائعات فلما رأينه سارعن إليه وخفقت أجنحتهن.
اء فى انتظار سك بعـد أن حنى رأسه فوق ا فقال لـهن الكائن ا
اء الصـافى? نظر حتته إلى صورته وت: «اقـتلننى! فـماذا رأى فى ا ا
قزز بل رأى نفسه اء فلم ير الطائـر الرمادى الداكن الدميم ا فى ا

بجعة جميلة!
فإذا ولد فى فناء البط ال يعنى إال أنه كان راقدا فى بيضة بجعة!
تاعب والشـقاء اللذين مـربهما. وهو وشعر بـالسعادة الـتامة بعـد ا
اآلن يقدر السعادة واجلمال اللذين أتيا لتحيته. والتفت حوله البجعات

ناقيرهن. الثالث ونقرنه 
وأتى إلى احلديقة بعض الصبية وراحوا يلقون اخلبز واحلبوب فى
ـــاء وقـــال أصـــغـــرهم:«هـــنـــا جـــاء طـــيـــر جـــديـــد!» وصـــاح بـــقـــيـــة ا
ـرح ورقصوا الـصبـيةبابـتهـاج: «نعم لقـد أتى طائـر آخر!» وصفـقوا 
اء ثم هرولوا إلـى آبائهم وأمـهاتهم بـعد أن ألقوا بـاخلبز والـكعك فى ا
وقـالـوا:« إن أجــمل واحـد فى هـذه الـطــيـور هـو اجلـديـد فــهـو صـغـيـر

ا قالوا. وجميل وحنت البجعات الثالث الكبار رؤوسها تأييدا 

وفى الصباح الباكر أتى أحد الفالح فرأى الفرخ متجمدا ففتح
ثقبـا فى اجللـيد بحـذائه اخلشبى وأخـرج الفرخ وحـمله إلى زوجته فى

نزل. وهكذا عاد إلى احلياة. ا
وأراد األطفال أن يـلعبـوا معه فظن الـفرخ أنهم يـريدون أن يؤذوه
ومـن شــدة فــزعه طــار فــوق وعــاء الــلـــ فــانــســكب وأغــرق الــغــرفــة
ـرأة ولوحت بـذراعيـها ثم طـار فوق قـدر الزبـد وهبط فوق فـصرخت ا
برميل الدقيق وخرج منه. ياللهول! كيف يكون منظره اآلن?! فصرخت
ـاسك الـفـحـم وتالطم األطـفـال مع بـعـضـهم الـبـعض ـرأة وضـربـته  ا
وهم يـحـاولـون اإلمــسـاك به ولـكـنــهم ضـحـكــوا وصـاحـوا. ومن حـسن
احلظ أن يـكون الباب مـفتوحا فـهرب فرخ البط ودخل بـ الشجيرات

حيث كانت السماء تمطر جليدا من جديد ورقد هناك مندهشا.
وكــان مـن األسى أن نُـــبــلغ عـن بــؤسه ومـــعـــانــاته خـالل الــشـــتــاء
ـسـتــنـقـعــات حـتى بـدأت الـقـارس. وظل راقــدا بـ الـشــجـيـرات فـى ا

الشمس تسطع بالدفء من جديد وغنت القنابر للربيع اجلميل.
وعلى حـ غرة رفع الفرخ جنـاحيه وضربهما بـشدة لم يسبق لها
ـكان وجد مثـيل حتـى حماله إلى مـكان قـصّى. وقبل أن يـعرف اسم ا
نـفسـه فى حديـقـة كبـيـرة ازدهرت فـيـهـا أشجـار الـتفـاح وعـبقت فـيـها
رائــحـة الـسـوسن الـذى تـدلى من األغــصـان اخلـضـراء الـطـويـلـة حـتى

بلغت منحنى القناة.
ــزهـر. ومن الـغـوطـة جـاءت ــوقع فى الـربـيع ا آه مـا أجـمل هـذا ا
ـاء. وعندما ثالث بجعات جـميالت نفشت ريـشها وعامت بـخفة فوق ا
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ـاء أزرق مـثل أوراق زهـرة الـعـنـبر هـنـاك بـعـيـدا فى الـبـحـر تـرى ا
اجلميلـة ورائقا مثل أصفى أنواع الزجـاج ولكنه عميق جدا. أعمق من

أن يدرك قاعه أطول مخطاف لسفينة.
وإذا وضعنا عدة أبراج للكنائس فوق بعضها ألمكننا الوصول من

اء إلى عمق القاع. وهناك تعيش عرائس وعرسان البحر. سطح ا
واآلن ال يظن أحد قـطعا أن القاع رملى مـسطح فقط بل تنمو به
رنـة التى أعـجب أنواع األشـجـار والنـباتـات ذات السـيقـان واألوراق ا
تـميل فى حـركـاتهـا اسـتجـابـة ألقل حركـة لـلمـياه وكـأنـها كـائـنات حـية
وتنزلق جمـيع األسماك كبـيرها وصغـيرها داخل األغصـان وخارجها
مثلما تنطلق الطيور ب األغصان هنا فى الهواء. وفى أعمق بقعة فى
تدرجة ـرجان ونوافذه الـطويلـة ا لك جدرانه من ا البحـر يقع قصـر ا
من أصغـي أنواع الـكـهرمـان ولـكن سقـفه من احملـارات الرخـويـة التى

وحيـنئـذ شـعر بـاخلجـل الشـديد ووضع رأسـه حتت جنـاحه وهو ال
ـاذا فعل ذلك. كانت الـسعادة تغـمره ولكن دون زهـو أو افتخار يعلم 
ألن القلب الطـيب ليس فخورا. وفـكر كم كان مضـطهدًا ومنـتقدا وهو
اآلن يـسمع من كل فرد أنه أجـمل الطيور وأبـهاها. وحنت الـسوسنات
اء وسـطعت الـشمس دافئـة المعـة ثم هز ريشه ورفع أغصـانهـا على ا
عنقه النحيل وقال من أعمـاق قلبه: «لم أكن أحلم بهذه السعادة عندما

كنت فرح البط الدميم.
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السماء إذا نظرت إليها عبر األثير.
ـكن تـبـ الـشــمس فى حـاالت الـهـدوء الـشـامل وتـبـدو كـزهـرة و

مخملية ينبثق الضوء من كأسها.
وكـان لـكل أمـيـرة صـغـيـرة حـوض صـغـيـر فى احلـديـقـة حتـفـر فـيه
وتزرع فيه مـا تشاء. جعلت إحداهن حـوض زهورها على شكل حوت
بـينمـا جعـلت أخرى حوضـها علي شـكل عروسـة البحـر الصغـيرة أما
صغـراهن فقد جـعلت حـوضها مـستديـرا كالشـمس وزرعت فيه زهورا
تـبـدو حـمـراء مـثل قـرص الـشـمس. كـانت طـفـلـة عـجـيـبـة هـادئـة كـثـيرة
التأمل والـتفكيـر وبينمـا كانت شقيقـاتها يزين حـدائقهن بأشـياء غريبة
جلـبنـها من الـسفن الـغارقـة كانت هى تـفضل أن تـضع تمـثاال جـميال
ـرمر إلى جانب الـزهور احلمراء مـثل الورود التى تـشبه الشمس من ا
فى الـعالم الـعلـوى وكان الـتمثـال لولـد نحت من صـخر أبـيض شفاف
وجـدته فى إحـدى السـفن الـغارقـة فى قـاع الـبحـر. وإلى جـانب قـاعدة
ت بــأعـجـوبــة وألـقت الـتــمـثــال زرعت صـفــصـافــة فى حـمــرة الـورد 
بـأغـصانـهـا على الـتـمثـال وتـدلت إلى القـاع الـرملى األزرق حـيث يـبدو
ظـلهـا بـنفـسـجيـا مـثل األغصـان. وتـبدو كـمـا لو كـان تـاجهـا وجـذورها

يقبل بعضها بعضا.
ولم يــسُّـرهـا شىء قــدر سـرورهـا بــاالسـتــمـاع إلى أى شىء يـدور
حـول عالم البشـر فى العالم العلـوى. وكانت اجلدة العـجوز حتكى عما

دن والبشر واحليوانات. تعرفه عن السفن وا
ويبـدو هـذا رائعـا وجـميال فى نـظـرها فـاألزهـار على األرض ذات

شهـد جميل ألن فى كل محارة لؤلؤة ياه وا تفتح وتقـفل مع تيارات ا
لكة. جميلة تقدر كل منها تقديرا خاصا كأنها فى تاج ا

ظـل مـلك الـبــحـر أرمالً لــعـدة سـنــوات وتـديــر شـئـون الــقـصـر أمه
لكـى ولهذا فـهى تضع العـجوز  وهى امـرأة عاقـلة تـفتـخر بـنسـبهـا ا
عـلى ذيـلهـا أثنـتى عـشرة مـحارة بـيـنمـا تضع الـنـبيالت ست مـحارات
فقط فضال عن هذا فهى حتظى بتقدير كبير وخاصة بأنها كانت تهتم
كـثــيـرا بـحـفــيـداتـهـا األمــيـرات الـصــغـيـرات. وكن سـتًــا من الـطـفالت
اجلـمـيالت ولـكن صـغـراهـن كـانت أجـمـلـهن فـكـانت بـشـرتـهـا صـافـيـة

وبراقة كأنها تويجات وردة.
وكانت عيناهـا زرقاوت كلون أعمق البحار ولكـنها مثل شقيقاتها

وغيرهن ليست لها أرجل بل كان جسدها ينتهى بذيل سمكة.
وطـوال الـيوم كن يـلـعـ فى ردهات كـبـيرة فـى القـصـر حيث تـنـمو
الـزهور على اجلدران. وعندمـا تفتح النوافذ الـكهرمانية الـكبيرة يسبح
الـسمك خاللـها تمـاما كـما تـطير الـعصـافيـر عندمـا نفـتح نوافـذنا على
االرض. ولـكن الـسـمك يـسـبح قـاصـدا األمـيـرات الـصـغـيـرات لـيـتـناول

دلالت. الطعام من أيديهن كما لو كانت األسماك من ا
وفى خـارج القـصـر تـوجـد حديـقـة كـبيـرة بـهـا أشجـار حـمـراء مثل
الـلهـب وزرقاء مـثل اللـيل وتـلمع فـيهـا الـفواكه كـأنهـا من ذهب بـينـما
تـبدو الزهـور كأنها لـهب متـوهج ألن سيقـانها وأوراقـها تتـحول دائما
وكان الـقاع يـحتـوى على أصـفى الـرمال ولـكنه أزرق الـلون مـثل لهب
الـكـبـريت ويـغـطى كـل شىء لـون عـجيـب أزرق بـراق أشبـه شىء بـقـبة
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اء أكبر حجما ؤكد إنها شاحبة اللـمعان ولكنها تبدو فى ا ومن ا
عـمــا تـبـدو ألنــظـارنـا مـن عـلى سـطـح األرض. فـإذا كـانت تــبـدو كـظل
أسود ينزلق بـبطء حتتها لعرفت أنها إما أن تـكون حوتا يسبح فوقها
ؤكـد أن ركاب أو سفـنـية حتـمل على مـتنـها بـعـضا من الـبشـر. ومن ا
الـسـفـيـنـة ال يــتـبـادر إلى أذهـانـهم أن هـنـاك عــروسـة الـبـحـر اجلـمـيـلـة
الصـغـيرة تـقف أسـفل مـنهم تـمـد أياديـهـا البـيـضاء إلى أعـلى قـاصدة

غاطس السفينة.
واآلن بلـغت األميرة الكبرى اخلـامسة عشرة وسُمح لـها بالصعود
ـاء. وعندمـا عادت كانت لـديها مـئات األشيـاء التى حتكى إلى سطح ا
عنهـا ولكن أروع شىء حكت عنه هو االستـرخاء فى ضوء القمر على
الصـقة ديـنة الـكبـيرة ا الـشاطئ الـرملى لـلبـحر الـهاد والـنظـر إلى ا
لــلـشـاطـئ حـيث تـتـألأل األضـواء مـثل مــئـات الــنـجـوم واالســتـمـاع إلى
وسـيـقى واحلركـة الـصاخـبـة للـمـركبـات والـبشـر والنـظـر إلى أبراج ا
ـتعـددة واالسـتمـاع إلى أنـغام األجـراس. ونـظرا الـكـنائس وقـبـائهـا ا
ـاء فـكـانت أكـثـرهن إلـى أن األخت الـصـغـرى لم تـصـعـد إلى سـطح ا

اشتياقا لكل هذا.
آه مـا أعجب عـروس البـحر الـصـغرى وهى تـتنـصت إلى احلديث.
فـتـوحة وتـنـظـر إلى أعلى سـاء عـنـدما تـقف بـجوار الـنـافـذة ا فـفى ا
ــديــنــة الـكــبــيــرة بــصــخــبــهـا ــاء األزرق الــداكن تــفــكــر فى ا خالل ا
وضوضائـها فتتـخيل أنهـا تستطـيع أن تسمع أجـراس الكنائس وهى

تدق لها.

شـذا طيب لـيس له مـثـيل لألزهار فى قـاع الـبحـر والـغابـات خـضراء
واألسماك التى تسبح ب األغصان تـبدو كأنها تغنى فتسعدها بأعلى
األصوات وأعـذبهـا. فمـا كانت اجلدة تـذكره عن األسـماك لم تـكن غير
ـا اسـتـطاعـت األميـرات أن تـفـهم مـا تـقـول لهن طـيـور صغـيـرة وإال 

ألنهن لم يشاهدن طيرا قط.
قالت اجلـدة:« عندمـا تبلـغن اخلامسـة عشر من الـعمر يُـسمح لكن
ـاء واجلـلـوس عـلى الـصـخـور في ضـوء الـقـمـر بـالـذهـاب إلـى سـطح ا
ـاء وسوف تـرين كذلك والـنظـر إلى السـفن وهى تسـافر فـوق سطح ا

دن. الغابات وا
وفى الـسـنـة الـتـالـيـة تـبـلغ األخت الـكـبـرى اخلـامـسـة عـشـر بـيـنـما
تصغر األخوات األخريات عامـا ب كل واحدة والتى تليها ولهذا تمر
اء قادمةمن قاع خمس سـنوات قبل أن تصـعد أصغرهن إلى سـطح ا
نـا العـلوى عـلى سطح األرض. ووعدت كل الـبحر لـترى كـيف يبـدو عا
ـاء بـأن حتـكى ألخــواتـهـا كل مـا تـشـاهـد فى من تـصــعـد إلى سـطح ا
ـا لم الـيـوم األول وتــخص بـالـذكــر أعـجب مــا شـاهـدت من أشــيـاء 
تستطع اجلدة أن حتكى عنها فهناك الكثير الذى سوف يحك عنه.
ولم يبلغ الـشوق مداه إال عـند األميرة الـصغرى التـى يتحتم عـليها أن
ـعروفة بالهدوء تنـتظر أطول فترة لـترى احلياة على سطح األرض وهى ا
فتوحة والتـأمل. أمضت كثيرا من اللـيالى وهى واقفة إلى جانب الـنافذة ا
ـاء األزرق الـداكن حـيث تسـبح األسـمـاك وتـخفق تـنظـر إلى أعـلى خالل ا

بزعانفها وبذيلها واستطاعت أن تشاهد القمروالنجوم.
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تالطم األمواج وقالت إن هذا هو أجمل شىء. البحر ا
واسـتـطـاعت أن تـشـاهـد مـا حـولـهـا عـلى بُـعـد عـدة أمـيـال وكـانت

السماء تبدو أشبه شىء بناقوس زجاجى كبير.
وشـاهـدت الـسـفن ولــكن من بُـعـد فـكـانـت تـبـدو كـنـوارس الـبـحـر.
وكـانت درافـيل الـبحـر تـدور مـنـقـلبـة حـول نـفـسـها واحلـيـتـان الـكـبرى
ـيــاه من مـنـاخـرهـا حــتى بـدت كـمـئــات من الـنـوافـيـر تـقــذف نـوافـيـر ا

حولها.
واآلن جـاء دور األخت اخلامـسـة. كـان عـيد مـيالدهـا فى الـشـتاء
لـهـذا رأت ما لـم تره األخـريـات إذ يبـدو الـبـحر هـادئـا أخضـر الـلون
وجـبـال اجللـيـد الضـخـمـة تعـوم حـولهـا فى كل مـكـان ويـبدو كل مـنـها
كاللؤلؤة كما قالت ولـو أنها أكبر من ذلك بكثير أكبر حتى من أبراج
الكنائس التى يبنيها البشر. وهى تبدو فى أعجب األشكال وتلمع مثل
ـاس. جـلـست ذات مـرة فوق أضـخـمـها وارتـعـدت الـسفن الـعـائـمة األ
ساء مألت السحب حولها بينما يعبث النسيم بشعرها الطويل. وفى ا
الـسـمـاء وبـرق الــبـرق ورعـد الـرعـد بـيـنـمـا رفع الـبـحـر األسـود جـبـال
بـهرة وطوت ـعت فى ومضـات الضـوء ا اجللـيد الـضخـمة عـاليـا حيث 
جميع السفن أشرعتها فى خوف وهلع بينما جلست هى هادئة هانئة
ـتعـرج الـزرقاء فى فوق جـبل اجلـليـد الـطـافى تشـاهـد طبـقـات البـرق ا

البحر.
وفى كل مرة تزور فيها إحدى األخوات سطح البحر كانت تغمرها
الدهـشة ألول وهلة عـندما تـشاهد األشيـاء اجلديدة والـعجيبـة ولكنهن

اء وفى السـنة الـتاليـة سُمـح لألخت الثـانيـة بالصـعود إلى سـطح ا
والسباحة حيث تشاء. صعـدت بينما كانت الشمس تغرب فبهرها هذا
شهـد فالـسماء تـبدو مـذهبـة والسحب تـبدو كـذلك ولن تسـتطيع أن ا
تصف هذا اجلمال ذا اللون القـرمزى والبنفسجى الذى يبدو فوقها.
ولـكن سريًا من الـبجع الـبرى كان يـطيـر أسرع من الـسحاب كـستارة
ـاء مـتجـهـة نـحـو الشـمس سـبـحت فى اجتـاهـها بـيـضـاء تـطيـر فـوق ا

ولكنها غطست وغطى الوهج الوردى سطح البحر والسحب.

وفى السـنة الـتـاليـة صعـدت األخت الثـالـثة وكـانت أكثـرهن جرأة
فــسـبــحت فى نـهــر واسع يــصب فى الـبــحـر وشــاهـدت تـالالً خـضـرا
جميلة تكسوهـا أشجار العنب وقصورا ومزارع تطل من ب الغابات
الكـبيرة. وسمـعت الطيـور تغنى والـشمس ساطعـة بحرارة اضـطرتها
ـاء لـتـبـرد وجـهـهـا الـذى لـفـحـته احلـرارة. وفـى أحد إلى الـغـطس فى ا
اخللجـان الصغـيرة شاهدت مـجموعة مـن األطفال الصـغار وهم عرايا
ـاء فأرادت أن تلـعب معهم ولـكنهم فـروا هارب تمـاما يهـرولون فى ا
خوفـا منـهـا. ثم أتى حيـوان صغـير أسـود الـلون هـو كلب ولم يـسبق
لـهـا رؤيـة كـلب قـبـله. ونـبح الـكـلب بـشـدة فى اجتـاهـهـا حـتى أصـابـهـا

الفزع فانطلقت فى عرض البحر.
ولم تنس أبدا الـغابـات اخلضراء وال الـتالل اخلضـراء وال األطفال

اء رغم عدم وجود أذيال أسماك لهم. الصغار الذين يسبحون فى ا
ولم تـكن األخت الـرابـعة جـريـئة مـثل سـابـقتـهـا فمـكـثت فى عرض

≥± ≥∞



±∑

فـقــالت لـهــا جـدتـهــا: «اآلن جـاء دورك. تـعــالى ألزيـنك كــمـا زيـنت
ـلـكــة األرمـلـة إكـلـيال من أخــواتك من قـبل» ووضـعت اجلــدة الـعـجـوز ا

الياسم فوق شعر حفيدتها.
ولــكن كل ورقــة من أوراق الـزهــور كــانت نـصـف لـؤلــؤة. ووضـعت
ـلكة العجـوز ثمانى محارات مـتجاورة بإحكـام على ذيل األميرة لتدل ا

على رفعة شأنها.
لكة ـنى كثيرا!» وقـالت ا وقالت عروسـة البحر الـصغيـرة: «إنها تؤ

عاناة لكى تبدى جميلة». العجوز: «عليك أن تتحملى قليال من ا
آه! يـالهـا من سعـادة عندمـا تتـخلى عن مـظاهر األبـهة هـذه وتخلع
عن رأسهـا ذلك اإلكلـيل الثقـيل. فزهور حـمراء فى حـديقتـها أجمل فى
نـظرها من كل هـذا ولكن ال تستـطيع أن تخـالف ما أمرت به. وقالت:
«الـوداع» ثم صعدت بخـفة وسهولة مـثل فقاعة الهـواء التى تصعد إلى

اء. سطح ا
كانت الشمس على وشك الغروب عندما صعدت رأسها إلى سطح
اء ولكن الـسحب كانت ال تزال تلـمع مثل الورود وكأنها ذهب وفى ا
سـاء بوضـوح وبهاء. وكـان الهواء عت جنـمة ا وسط السـماء الـوردية 
نـقـيـا لطـيـفـا والبـحـر ناعـم السـطح مـثل الـزجاج. وهـنـاك تـقف سفـيـنة
كبـيرة ذات ثالثـة أشـرعة مـنهـا شراع واحـد ارتـفع فوق سـاريته ولم
يــكن هــنــاك نــســيم وقــد جــلس الــبــحــارة حــول احلــبــال واألشــرعــة.
ساء وأوقـدت مئات وسـيقى وسمـعت األغانى ح أظـلم ا وصدحت ا

تعددة. صابيح ذات األلوان ا ا

اآلن بعد أن كـبرن وسمح لـهن بالـصعود كـيفمـا يردن وصارت األمور
عاديـة فى أبصارهن كن يشتـقن للعودة إلى البـيت. وبعد شهر تراءى
لهن أن أجمل شىء فى الـوجود هو قاع البحـر حيث يعشن وأجمل ما

فيه هو منزلهن.
وفى كـثـير من األمـسيـات كـانت األخوات اخلـمس يـصعـدن إلى سطح
سـكة بـيد األخـرى. وكـانت أصواتـهن اجلمـيلـة أعذب البـحـر وكل منـهن 
من أصوات نظائرهن من البشر وحـينما توشك العاصفة أن تثور ويظ
أن السفـينة الـعائـمة عرضـة للغـرق اقتربـن منهـا وغن بـأعذب األصوات
لـركـابهـا يعـرفنـهم بأن قـاع البـحر لـيس مـوحشـا بالـشكل الـذى يخـشونه
فـكم هـو قــاع جـمـيل! ولـكن الـركــاب والـبـحـارة فى الـسـفــيـنـة ال يـفـقـهـون

ترنيمهن بل يظنون أن أغانيهن أصوات اضطراب العاصفة.
ولـيسـوا قادرين على رؤيـة العـجائب فى قـاع البـحر ألنـهم بعد أن
تغرق السفينة يغرق الـبشر من طاقمها وركابها وال يصلون إلى قصر

لك فى قاع البحر إال جثثا هامدة. ا
اء وقد سـاء وصعـدت األخوات األربع إلى سـطح ا واآلن أقـبل ا
تـشـابـكت أيـديـهن ظـلت األخـت الـصـغـرى وحـيـدة فى الـقـصـر تـبـحث
عـنـهن وكــانت عـلى وشك أن جتــهش بـالـبــكـاء. ولـكن عــرائس الـبـحـر

ليست لهن دموع فلقيت معاناة كبيرة.
وقالت يالـيتنى أبلغ اخلـامسة عـشر! فإنى أعـلم أننى سوف أعشق

العالم األرضى والبشر الذين يعمرونه ويقطنونه.
وأخيرا بلغت اخلامسة عشر.
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دافع للتـحية ولكن أعماق البحر أخـذت تقرقر وتدمدم وحينئذ إطالق ا
راحت تـطـفو وتـغـطس حـتى اسـتطـاعت أن تـرى الـقـمـرة بيـنـمـا جدَّت
الـسـفـيــنـة فى الـســيـر ورفـعت سـواريــهـا واحـدا بـعــد اآلخـر وارتـفـعت

األمواج وتعاظمت السحب وشوهد البرق يلمع من بعيد. آه!
لقد الحت فى اآلفق عـاصفة رهيبة ولهـذا طوى البحارة األشرعة.
اء فى واندفـعت السـفيـنة بـأقـصى سرعـة فى البـحر الـهائج. وارتـفع ا
مـوج كاجلـبال الـسـوداء الهـائلـة وانـصب فوق سـوارى السـفـينـة. ولكن
السـفيـنة غـاصت بـ األمواج الـعاتـية لـتتـرك نـفسـها تـصعـد فوق قـمة
يـاه العالية وظنت عروس الـبحر أن هذه السرعة مـطمئنة على عكس ا
مـا يـظن الـبـحـارة. وتـمـزقت الـسـفيـنـة وانـهـارت األشـرعـة فى وسـطـها
اء إلى مـخازنها ورأت عروس وانقلبت الـسفينة عـلى جانبيـها وتدفق ا
البحر الصـغيرة أنهم جميعا فى خطـر وكان عليها أن تتوقى ضربات

اء. األخشاب وقطع احلطام الطافية فوق ا
ومـا هى إال حلظة حـتى أظلـمت الدنـيا فلـم تستـطع أن ترى شـيئا
ولكن الـبرق أضاء ما حوله فـاستطاعت أن تمـيز كل من كان على م

السفـينة. تخـبط اجلميع وصـاروا يصارعـون األمواج من أجل احلياة.
وبحـثت بصفة خاصة عن األميـر الصغير فرأته يغـرق عندما تفصدت
الـسفينـة ويغوص فى األعمـاق. أسعدها األمـركثيرا فى أول األمر ألنه
قدم إليهـا ولكنها سرعان ما أدركت أن البـشر  ال يستطيعون العيش
ــاء وأنه لن يـصـل إلى قـصـر أبــيـهــا فى أعـمــاق الـبـحــر إال جـثـة فى ا
وت» وهـكذا سـبحت ب ـكن أن  هامـدة وحدثـتهـا النفس: «كال! ال 

شهد كان أعالم جميع الدول ترفرف فى الهواء. ويبدو ا
قـصورة وكـلما وسبحت عـروس البـحر الـصغـيرة قاصـدة نافـذة ا
رفعتهـا أمواج البحـر عاليا فى الـهواء استطـاعت أن تشاهد من خالل
الـنـوافـذ الـزجــاجـيـة كـثـيـرا مـن الـبـشـر الـذين يــرتـدون مالبس فـاخـرة
واقـفـ وكــان أكـثـرهم أنـاقــة األمـيـر الـصــغـيـر ذو الـعــيـون الـواسـعـة
الداكـنة الذى يبدو أنه ال يـزيد عن ستة عشر عـاما كان ذلك اليوم هو
ـظـاهـر واالحـتـفـاالت. رقص عـيـد مــيالدة ولـهـذا أقـيـمت له كـل هـذه ا
البحارة على مـ السفينة وعندما أقبل األمـير الصغير انطلقت مئات
ثـل ضوء الـنـهار ولـهذا الـصواريـخ فى الهـواء فـأضاءت مـا حـولهـا 
ـاء. ولــكـنـهـا رفـعت خـافت عـروس الــبـحـر الـصـغــيـرة وغـاصت حتت ا
رأسـها ثـانيـة فـخيل إلـيهـا أن جنوم الـسمـاء تـتسـاقط حولـها ألنـها لم
تـشــاهـد مـثل هــذه األلـعـاب الـنــاريـة من قـبل. ودارت حــولـهـا شـمـوس
هــائـلــة وانــطــلـقـت أسـمــاك المــعــة رائـعــة فى اجلــو األزرق وكل ذلك
. وكانت الـسفـينة انعكـست صوره عـلى سطح الـبحـر الصـافى الهـاد
ا عـليها مضاءة بـالقدر الذى يـسمح برؤية أقل احلـبال سمكـا ناهيك 

من بشر.
آه! يـاله من أمـيـر رشـيق يـلوح بـيـديه تـرحـيبـا بـكل احلـضـور وهو

وسيقى جو هذه الليلة الرائعة. يضحك ويبتسم بينما تمأل ا
ـتـأخـر لم تسـتـطع عـروس الـبـحـر الـصـغـيرة أن وفى هـذا الـوقت ا
حتول بصـرها عن الـسفـينة وبـها األمـير الرشـيق. وأُطفـئت الكـثير من
ـلـونـة وتـوقف إطالق الـصــواريخ فى الـهـواء كـمـا تـوقف ـصـابــيح ا ا
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ترتفع مع ارتفاع الشمس فى مسارها.
ودقت األجراس فى البـناء األبيض الكبير وتـسللت عدة فتيات من
الـبـاب إلى احلــديـقـة وهــنـا سـبــحت عـروس الــبـحـر الــصـغـيــرة بـعـيـدا
ـاء ثـم غـطت شــعــرهـا واخــتــبــأت خـلف صــخــرة كـبــيــرة بــرزت من ا
وصدرها بـزبد البـحرحتى ال يرى أحـد وجههـا الصغـير وظلت تراقب

. سك كل من يقترب من األمير ا
ـض وقت طويل حـتى أدركـته فتـاة صـغيـرة حـيث كان يـرقد. ولم 

دة وجيزة فقط. ويبدو أنها كانت مذعورة 
ثم أحـضرت بـعضـا من النـاس والحظت عـروس البـحر أن األمـير
عاد إلى صوابه وابـتسم لكل من كـان حوله. ولكـنه لم يبتـسم لها ألنه
ال يعلم أنهـا هى التى أنقذته فغضبت لذلك. وعـندما حملوه إلى البناء
ـاء وهى غـاضــبـة مـيـمـمـة وجــهـهـا شـطـر قـصـر الـكـبـيــر غـاصت فى ا

والدها.
كانت دائما صامتة ومتأملة ولكنها اآلن أكثر صمتا وتأمال.

وسـألـتـهـا أخواتـهـا عـما رأت فى أول مـرة تـصـعد فـيـهـا إلى سطح
البحر ولكنها لم حتر جوابا!

اء حيث وفى كثير من األمسيات كانت تسبح صاعدة إلى سطح ا
فــارقـت األمــيــر والحــظت أن الــفــواكه فى احلــديــقــة نــضــجت وحــان
قطافها وأن اجلليد فوق قـمم اجلبال ذاب وانحسر ولكنها لم تشاهد
األمـيـر فـعـادت إلى مـنـزلـهـا أشـد أسـفـا وأكـثـر غـضـبـا ولم جتـد راحة
نـفسـية إال فى حـديقـتهـا الصـغيـرة حيث تـلقى بـذراعيـها حـول التـمثال

الكـتل والدعامات اخلشبيـة الطافية فوق سطح الـبحر وقد نسيت أنها
قــد تـهــلـكـهــا وغـاصت فـى أعـمـاق الــبـحــر ثم طـفت عــلى الـســطح بـ
األمـواج حــتى عـثــرت عـلى األمـيــر الـصــغـيـر أخــيـرا وهــو الـذى كـان

وت فى البحر العاصف. يصارع ا
ضـعفت ذراعـاه ورجاله وأغـمضت عـيـناه. وكـاد أن يغـرق لوال أن
ـاء وتركت أدركـته عـروس الـبحـر الـصـغيـرة رفـعت رأسه عـاليـا فـوق ا

األمواج حتملهما حيثما أرادا.
وفى الـصـبـاح هـدأت الـعـاصـفـة ولم تـبـد من بـقـايـا الـعـاصـفـة أية
اء كـما لـو كانت شظـية وأشـرقت الشـمس حمـراء سـاطعـة من حتت ا
تـبعث احلياة فى وجنـات األمير ولكن عيـنيه ال تزاال مغمـضت فقبَّلت

بتل. عروس البحر أعلى جهته الرشيقة. ورفعت عن وجهه شعره ا
ـقـام فى حـديـقتـهـا الـصـغـيرة رمـرى ا وظـنت أنه يـشـبه الـتـمـثـال ا

وقبَّلته ثانية وتمنت أن يعيش.
وأطلتَّ على الـيابسـة أمامها فـرأت جبال شاهـقا تتوج هـامته هالة
من اجلـليد الالمع كـما لو كـانت تفـترشهـا مجمـوعة من البـجع. ويوجد
بـجـوار السـاحل غـابـات خضـراء جـمـيلـة ومن بـعـيد تـظـهـر كنـيـسة أو
دير لم تعلم عـنها شيئا ولكنها كـانت بناء على أية حال. وفى احلديقة
تـنـمو أشـجـار الـلـيـمـون والـبرتـقـال وفى مـواجـهـة الـبـوابـة تقـف نخالت
شـاهـقات. ولـلـبحـر خلـيج صـغيـر هاد وعـمـيق فى مواجـهـة الصـخرة
الـعاتـية حيـث يقذف الـبحـر إليـها رمـاال بيـضاء نـاعمـة. وهنـاك سبحت
ومعـها األمير الرشيق فـوضعته على الرمـال وتطلعت إليه فرأت رأسه
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ـاء وكـثيـرا مـا سبـحت بـالقـرب من مـوقعه تـصـعـد هنـاك فـوق سطح ا
عـلى األرض حـيث ال يجـرؤ إنـسـان عـلى االقتـراب مـنه. وهـنـاك دخلت
اء رمرية التى تلقى  بظلها على ا فى القناة الصغيرة حتت الشرفة ا
وجلست تـنظـر إلى األميـر الصـغير الـذى يعـتقـد أنه يجـلس وحيدا فى

ضوء القمر الصافى.
اء وفى كثير من األمسـيات كانت تراه فى زورق رائع يطفو فوق ا
ـوسـيـقى ورفـرفـة األعالم  وتطـل علـيه من بـ الـنـبـاتات عـلى أنغـام ا
اخلـضراء وتـتلقى الـهواء فى خـمارهـا الفـضى األبيض الـطويل حتى

إذا رآها أحد الناظرين ظن أنها بجعة تبسط جناحيها فى الهواء.
وفى كـثير من اللـيالى سمعت من الـصيادين الذين كـانوا يصيدون
ـصـابـيح يـقـصَّـون حـكـايـات كـثـيـرة عن األمـير األسـمـاك عـلى ضـوء ا
الـصـغيـر الذى سَّـرهـا أن تنـقذ حـيـاته عنـدما كـان يـوشك على الـغرق.
وفـكرت كـيف قبـلـته بحـرارة وهو ال يـعـلم شيـئـا عن كل هذا وال يـحلم

بها ذات يوم.
وصارت أكثر إعجابا باجلنس البشرى وتمنت أكثر فأكثر لو أنها
هم أوسع من الـعالم الذى تعيش فيه. تعيش بـ الناس وظنت أن عا

وياللعجب!
فـهم يـسـتـطـيـعـون الـسـفـر فى الـسـفن فـوق سـطح الـبـحـر وتـسـلق
اجلـبـال العـاليـة فـوق السـحب وتمـتـد أرضهم بـالغـابـات واحلقـول على

ها. ا ترى فى عا مساحات أرحب 
وهـناك الـكـثـيـر الذى يـنـبـغى أن تـعـرف  ولكن أخـواتـهـا ال يـعرفن

ت رمـرى اجلميل الذى يـشبه األمير. ولم تـكن ترعى زهورها التى  ا
ــمـرات كـأنـهــا أزهـار بـريـة تــنـمـو فى أحــد األدغـال إذ الـتـفَّت حـول ا

سيقانها الطويلة وأوراقها بأغصان األشجار حتى أظلمت احلديقة.
ا ولم تتـحمل مرارة الصمت الـطويل حتى أبلـغت إحدى أخواتها 
ـقـربات حـدث. وعـلم اجلـمـيع من األقـربـاء وقـلـيل من عـرائس الـبـحـر ا
ـقـربات. وعـرفت إحداهن بـاخلـبر ألن إحـداهن ال تبـلغ إال الـعرائس ا
األمـير. ورأت مظـاهرالزيـنة والـفرح على الـسفـينة كـما عرفت من أين

لكته. أتى وفى أى مكان تقع 
قـالت األمـيـرات ألخـتهن الـصـغـرى: « تـعـالى!» ووضـعت كل مـنهن
اء ذراعـهـاعلى كـتف شـقـيقـتـهـا وصعـدن فى صف طـويل إلى سـطح ا

وقع الذى يعتقدن أن يكون فيه قصر األمير. أمام ا
وكـان مصـنوعـا من نوع المع من احلـجر األصـفر الـفاحت ذا دَرِج
ـاء. وله قـبـاب مـذهـبـة رائـعـة فوق كـبـيـر يـصل أحـدهـا مـباشـرة إلى ا
ـبـنى الـسـقـوف وتـمـاثـيل مـرمـريـة مـصـفـوفـة بـ أعـمـدة حتـيط بـكل ا
وكـأنهـا حية. ومـن خالل النـوافذ العـاليـة الزجـاجيـة تبـدو للـناظـر أبهاء
فـخـمة تـعـلَّق فيـهـا سـتائـرمن حـريـر وطنـافس وسـجـاجيـد عـلى جدران
شاهد السرور. وفى وسط كلها محالة بنقوش كبيرة تبعث فى نفس ا
ـاء عـالـيـا إلى الـقـبـة ـاء تـدفع ا أكـبـر بـهـو تـبـعـث إحـدى الـنـافـورات ا
الـزجاجية فوق الـسقف حيث تسطع الشـمس فوق مياه النـافورة بينما

تنمو النباتات اجلميلة فى البركة الكبيرة.
عـرفـتْ اآلن أين يـعـيش وفى كـثـيـر من األمـسـيـات واللـيـالى كـانت
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وسألت عـروس البحر الصغيـرة: «أليست هنالك حيـلة أحتالها لكى
أكتسب روحا خالدة?!

لكة العـجوز: «كال! بل إن اإلنسان إذا أحـبك حبا جما فـأجابتهـا ا
بـحــيث تــكـونــ أعـز عــلـيه من أبــيه وأمه وإذا ظــلت تـشــغـلــ ذاكـرته
وصـرت على اتصـال به وثيق حتى يـدع الراهب يضع يـدك اليمنى فى
يـده اليـمـنى وترتـبـطان بـرباط اإلخـالص من اآلن وإلى األبد فـحـينـئذ
تطفـو روحه وتدخل فى جسدك وتشاركـ عالم اإلنسان فى السعادة
فـيـعطـيك روحـا بـينـمـا يتـحـفظ هو بـروحه كـذلك. ولكن هـذا لن يـحدث
فأجـمل شىء هـنـا فى عـالم البـحـر هـو ذيل السـمـكـة الذى تـتـحـل به

سيجدونه  شيئا منفرا فى العالم األرضى.
فـهم ال يـعـرفـون مـا هى أفضـل إال تلك الـرجـلـ الـقـميـئـتـ الـلـت

يصفونهما باجلمال.
فتـنهـدت عروس الـبحـر الصـغيرة وبـدا علـيهـا احلزن عـندمـا نظرت

إلى ذيلها الذى يشبه ذيل السمكة.
ـلكة العجوز: دعينـا نرضى ونرقص مرحا فى أعوامنا وقالت لها ا
رء الثالثـمائة الـتى نعيشـها. وهذا وقت طـويل حقا وبـعدئذ يـستريح ا
ساء سنذهب إلى حفل راقص. . وفى هذا ا فى قبره وهو قرير الع
واآلن هــذا ثـــراء ال يــرى فــوق األرض. فــاحلـــوائط واألســقف فى
قاعـة الـرقص الكـبيـرة مصـنوعـة من الـزجاج الـصافى الـسمـيك. وعدة
مـئـات من احملــارات الـرخـويـة الــهـائـلـة ذات األلــوان احلـمـراء الـورديـة
شاعل واخلضـراء كاحلشائش أُعـدَّت فى صفوف على كال اجلانـب با

اإلجـابة عـن أسئـلـتـهـا ولـهـذا جلـأت إلى جـدتـهـا الـعـجـوز الـتى تـعرف
الكثير عن العالم العلوى الذى تطلق عليه مسمى «األرض فوق البحر»
سـألـتهـا عروس الـبـحر الـصـغيـرة:« إذا لم يـغرق اإلنـسان فـهل يـعيش

وت بها فى البحر?! وتون بالطريقة التى  إلى األبد?! وهل 
وتوا وعمرهم لكة العجوز: « ياللعجب! نعم فالبد أن  فأجابت ا
أقصـر من عـمرنـا بـكثـيـر. فنـحن نعـيش ثالثـمائـة عـام وعنـدمـا تنـتهى
اء وليست أعمارنا هنا فنحن نتحول فقط إلى زبد يطفو فوق سطح ا

وت. لنا مقابر هنا ب أحبابنا وال روح خالدة فال حياة لنا بعد ا
فــنـحن نـشـبه نــبـات األسل األخـضـر إذا قُـطع فــلن يـعـود أخـضـر
ثانية. أما البشر فلهم روح تعيش إلى األبد ح توارى أجسادهم فى
الـثـرى إذ تـصـعد عـبـر األثـيـر الـنـقى إلى الـنـجوم الـسـاطـعـة. ومـثـلـما
اء ونرى أرض الـبشر كذلك تـصعد أرواح البشر نصـعد إلى سطح ا

إلى أماكن جميلة مجهولة ال نستطيع أن نراها.
اذا ال نحصل على وسألت عـروس البحر الصـغيرة وهى حزينـة: «
روح خــالـدة? يــســرنى أن أعــطى مــا أمــلك من ســنــوات عــمـرى الــتى
ئـات فى نظـير أن أكـون خالدة ولـو ليـوم واحد أسـتطيع أن حتـسب با

أشارك فى هذا العالم السماوى».
لكة العجوز: «ال ينبغى أن تذهبى أو تفكرى فى وأجابتها جدتها ا
ذلك فنحن هنـا أفضل بكثـير من عالم البـشر العلـوى هناك. وسأموت
أنا كـذلك وأطفو زبدا فـوق سطح البحر فال أسـمع موسيقى األمواج

وال أرى الزهور اجلميلة والشمس احلمراء.
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وخــرجت عـروس الـبـحـر الـصــغـيـرة من حـديـقــتـهـا نـحـو الـدوامـات
العـنـيفـة التـى تعـيش خلـفـها الـساحـرة ولم تـكن ذهبت إلـيـها مـسبـقا.
وهنـاك ال تـنمـو زهـور وال حشـائش بل يـوجـد فقط قـاع رمـلى رمادى
ـتد نـحـو الدوامـات العـنـيفـة التـى تزأر مـثل أحجـار الـطاحـونة قـاحل 
وتدور فـتـسـحب إلـيهـا كل مـا يـأتى فى طـريـقهـا وتـقـذفه إلى األعـماق.
لكـة ساحرة وب هـذه الدوامات الـطاحنـة كان علـيها أن تـذهب إلى 
البحر ولم يـكن أمامها سبيل آخر سوى فقـاعات الوحل التى تسميها
الـسـاحـرة مـسـتـنـقـعـهـا اخلـطـيـر. وخـلف هـذا كـله يـقـبع مـنـزلـهـا الـذى
يـتـوسط غـابـات مـخيـفـة حـيث األشـجار والـشـجـيـرات كلـهـا حـيـوانات
مائية.. نصفهـا حيوان والنصف اآلخر نبات. وهى تشبه األفاعى ذات
مئات الرؤوس التى تبـرز من األرض وكل أغصانها أذرع طويلة زلقة
ـتعـوج ومفـاصلـها تـتحـرك من اجلذور إلى ذات أصـابع تشـبه الدود ا
أطرافهـا اخلارجـية. وكل مـا تقـتنـصه فى البـحر تـلف أذرعهـا عليه وال

تدعها تفلت منها.
ظـلت عـروس الـبحـر الـصـغـيـرة واقـفـة خـارج  الغـابـة وقـد تـمـلـكـها
اخلوف ومـألها الرعب. واضطـرب قلبها مـن شدة الفزع وأوشكت أن
تـديـر ظهـرهـا لهـذا الـعالم ولـكـنهـا فـكرت فى األمـيـر والروح اخلـالدة
تـهدل حول رأسـها حتى فـأدركتـها الشـجاعة ولـفت شعـرها الطـويل ا
ال تقـنصهـا منه األخطـبوط. وعقـدت يديهـا على صدرهـا وراحت تمرق
بـ األخـطـبـوطات الـبـغـيضـة الـتى بـسـطت أذرعهـا وأصـابـعهـا إلـيـها
ئات األذرع الصغيرة سكه  ورأت كيف يقبض كل منها على شىء 

ـعت عـلى اجلـدران حتى الزرقـاء أضـاءت كل جـنبـات قـاعـة الرقص و
ـرء أن يتـب األسـماك التى ال أضـاءت البـحر من حـولهـا. ويستـطيع ا
ـعت قـشـورها حصـر لـهـا وهى تـسبح نـحـو اجلـدران الزجـاجـيـة وقد 
بلون مـخمـلى بينـما بدى بـعضهـا فضـيا ومذهـبا. وعبـر منتـصف قاعة
ر جـدول عريض ترقـص حوله عرائس الـبحر وعـرسانه على الرقص 
ون بـها. وال تـتـوافر لـدى البـشر ـوسيـقى واألغـانى التى يـتـر أنـغام ا
ثل هـذه العذوبة. وكان أجمل األصوات تـبثها عروس البحر أصوات 
الـصـغـيـرة التى صـفَّق لـهـا اجلـمـيع. وفى حلـظـات وجيـزة امـتأل قـلـبـها
سرورا عـندمـا علـمت أن صوتهـا أجمل صـوت على وجه األرض وفى
البـحر كـذلك. وسـرعان مـا بدأت تـفكـر مـرة ثانـية فى الـعالم األرضى
فلم تنس أبـدا ذلك األمير الصـغير ولـكن تملكـها الغضب ألنـها ليست
مثـله حتصل على روح خالدة. وحينـئذ تسللت خفيـةخارج قصر أبيها
ـرح والـغـناء جـلـست هى حـزيـنة فى وبـيـنـما كـان اجلـمـيع ينـعـمـون با

حديقتها الصغيرة.
اء فقالت لنفسها: ثم سمعت بوقا يدوى فى أعال ا

اء هـناك وهـو الذى أحبـه أكثر من «اآلن لـعله يـبحـر فوق سـطح ا
أبى أو أمى أظل دائمـا أذكره وأتـمـنى أن أضع فى يده كل سـعادتى
فى احلـياة. وسـوف أغـامر فى سـبـيله وأضـحى بـكل شىء كى أحصل

عليه وعلى روح خالدة.
سأذهب إلى ساحرةالبحر التى كنت دائما أخشاها.

ا نصحتنى وساعدتنى». ولكنها ر
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شـروق الـشــمس ال أسـتـطـيع أن أسـاعــدك بـشىء إال بـعـد مـرور عـام
أقـوم فـيـه بـتـحـضـيـر جـرعـة دواء تـتـنـاولـيـنـهـا قـبل شـروق الـشـمس ثم
تـسبحـ إلى العـالم األرضى وجتلـس علـى الشاطئ. وحـينـئذ سوف
يـنفصل ذيلك ويـتقلص إلى ما يـسميه البـشر أرجال وهو شىء مؤلم 
كما لـو كان سيف يشقه . وكل من يراك من الـبشر سيقول إنك أجمل
طفل بشرى رأته عـيناه. وسوف حتـتفظ بـخفة حركتـك فال يستطيع
أى إنـســان أن يـرقص أو يـســبح مـثــلك. ولـكن كل خــطـوة تــمـشـيــنـهـا
سـتـكـون كـمـا لـو تـكـونى تـسيـرين فـوق حـد سـكـ حـاد ولـهـذا سوف
ــعــانــاة فــســوف تــدمى قـــدمــاك! فــإذا أردت أن تــتــحــمــلى كل هــذه ا

أساعدك.
وأجـابت عـروس الـبحـر الـصـغيـرة بـصـوت مرتـعش وهى تـفـكر فى
األمـير وفى الـروح اخلالدة الـتى تتـمنـاها: «نـعم!» وأضافت الـساحرة:
ـجرد أن تكـتسبى شـكل اإلنسـان لن تعودى ثـانية ولكن تـذكرى أنك 
اء لـتـعودى لـتـكـونى عروس الـبـحر ولـن تسـتـطيـعى أن تـغـوصى فى ا
إلى أخــواتك وإلى قـصــر أبـيك وإذا لم تــسـتــحـوذى عـلـى حب األمـيـر
بحـيث تـنـسـيه أبـاه وأمه وال تبـرحـ فـكـره وتصـبـحـ زوجـة له يرعى
ر بعد زواجه زواجكمـا الكاهن فلن حترزى روحا خـالدة. وأول يوم 
اء. من فتاة أخرى سوف يتحطم قلبك وتتحول إلى زبد يطفو فوق ا

يت: فقالت عروس البحر الصغيرة وقد اعتراها ذبول 
«أريد ذلك»

وقـالت الـسـاحـرة: «ولـكـنك يـجب أن تـدفـعى إلى أجـرى كـذلك وما

وكـأنهـا قـضبـان حـديديـة وصـفوف مـن عظـام الـبشـر الـبيـضـاء الذين
غرقوا فى البحر وغاصوا حتى القاع تبدو ب أذرع األخطبوط.

وهــنــاك الــكــثــيــر مـن عــجالت الــســفن وصـــنــاديــقــهــا تــمــســكــهــا
األخطـبوطـات بإحـكام وهـياكل عـظمـية حلـيوانـات بريـة ولكـن أشد ما
أخــافـهــا كـانت عــروس الـبــحــر الـتى اســتـولت عــلـيــهـا األخــطـبــوطـات

وخنقتها.
اء ثم وصـلت إلى فتحة كبـيرة زلقة فى الغـابة تتوثب فيـها تعاب ا
الـكبـيرة الـسميـنة وتـظهـر منـها بطـونهـا الصـفراء الـقبـيحة. وفى وسط
هذه الـفتحة شيد مـنزل من عظام البشـر الذين غرقت بهم السفن وبه
جتلـس السـاحرة تـطـعم من فمـهـا ضفـدعـا كبـيرا مـثـلمـا يـطعم الـناس
اء عصفور الـكنارى قطع السكر من أفواهـهم. وكانت تسمى ثعاب ا
اخملـيـفـة الـغـلـيـظـة كــتـاكـيـتـهـا الـصـغـار وتـدعـهـا تـتـلـوى حـول أثـدائـهـا

اإلسفنجية.
وقالت ساحرة البحر: «عرفت ما أتيت من أجله!

وهو شىء من احلمـاقة أن تقدمى عليه إال أنـنى ألبى مطلبك الذى
يجلب لك احلظ السىء يا أميرتى العزيزة!

تريدين أن تتخلصى من ذيلك وحتـصل على رجل تسيرين بهما
مـثل الـبـشـر حـتـى يـقع األمـيـر فى حـبـك وحتـصـلـ عـلى روح خـالـدة
وحـينئذ انطلـقت من الساحرة ضحكـة صاخبة مخيـفة قذفت بالضفدع

وثعاب البحر بعيدًا تتلوى على األرض.
ثـم قـالت الـسـاحـرة: «لـقـد أتـيت فـى حلـظـة حـرجـة. وفى الـغـد بـعـد
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وأنت فى طـريق العودة داخل الغابـة ألق بقطرة من هـذه اجلرعة عليه
فـسوف تـنفجـر أذرعه وأصابـعه وتتـفتت إلى ألف قـطعـة. ولكن عروس
البـحر الصغيـرة ليست فى حاجة إلى ذلك ألن األخـطبوطات فرَّت فى
شـعة الالمعة تضىء فى يدهـا وكأنها جنمة فزع عـندما رأت اجلرعة ا

ستنقع والدوامات العنيفة. متوهجة سرعان ما مرت فى الغابة وا
ورأت قصر أبيها وقد أطفـئت مصابيح قاعة الرقص الكبيرة فالبد
أن يكـون اجلـمـيع قـد نامـوا ولـكـنـها لـم جترؤ عـلى الـبـحث عـنهم اآلن
وقـد صــارت بـكــمـاء وهى فى ســبـيـل فـراقـهـم إلى األبـد. وكــانت كـمن

يتمزق قلبه حزنا.
وانـســلَّت إلى احلـديـقـة وقـطــفت زهـرة من كل حـوض من أحـواض
أخـواتـهــا ووجـهت إلى الـقـصــر مـئـات الـقـبالت ونــهـضت تـصـعـد إلى

سطح البحر.
لم تكن الشـمس أشرقت عندما رأت قصـر األمير وصعدت الدرج
الرخامى الـرائع وكان القمر ساطعـا المعا بوضوح. وجترعت عروس
لـتهبـة وكانت كأن سـيفا ذا حدين البـحر الصـغيرة اجلـرعة النـاجعة ا
وتى. وعندما صعدت يخترق جسدها الرقيق فأغمى عليها ورقدت كا
الـشـمس إلى عـنـان السـمـاء فـوق البـحـر أفـاقت وشعـرت بـألم شـديد 
ولــكـن كـان أمــامــهــا مــبــاشــرة يــقف األمــيــر الــرشــيق. وثــبت عــيــنــيه
الـســوداوين عـلـيـهـا فـحَّـولت نـظـرهــا عـنه فـرأت أن ذيـلـهـا الـذى يـشـبه
الـسـمـكـة زال واسـتـبـدل بـساقـ أبـيـضـ جـمـيـلـ ال تـمـلـك أيـة فـتاة
مثلهـما. وكانت عاديـة تماما فغـطت نفسهـا بشعرها الـطويل. وسألها

ا أطلبه منك ليس هينا. فصوتك أجمل صوت هنا فى قاع البحر ور
تـظنـ أنك سوف تسـحرينه بـصوتك ولـكن هذا الصـوت ستـمنحـيننى
إياه. أريـد أفـضل شىء جتيـدينه لـيمـتـعنى عـند الـشراب. ويـا للـعجب!

فالبد أن أضع فيه دمى حتى يصير مثل سيف ذى حدين.
 وقالت  عروس البحر: إذا أخذت صوتى فماذا يتبقى لدى?!

فـأجـابت الـســاحـرة: جـسـمك الـفــتـان وحـركـتك الـرشــيـقـة وعـيـنـاك
ـكنك أن تـسحـرى قـلب أى إنسـان بالـطبع! الالمـعتـان. وبهـا جـميـعا 
فـلتـخرجى لسـانك الصـغيـر حتى أقطـعه مقـابل أجرى وسـوف أمنحك

جرعة الدواء الناجعة!»
وقالت عروس البحر :« فليكن ما يكون!»

ووضـعت الــسـاحـرة اإلنــاء الـذى تـعـد بـه جـرعـة الـدواء الــسـحـريـة
بحيث يجهزها لالستخدام وقالت: «النظافة شىء طيب».

ـاء بـعـد عـقـدهـا مع بـعـضـهـا الـبـعض. ثم نـظـفت اإلنــاء بـثـعـابـ ا
وقطعت ثديها وجعلت دمها األسود يسيل فى اإلناء.

وشكَّل البخار أشباحا عجيبة ترعب وتميت من يراها.
وفى كل حلظة كانت الساحرةتضيف شيئا جديدا إلى اإلناء حتى
إذا نـضــجت اجلـرعـة تــمـامـا صـارت مــثل دمـوع الـتـمــاسـيح. وأخـيـرا

اء الصافى. صارت اجلرعة جاهزة وكانت مثل ا
وقالت الساحرة: هذه هى اجلرعـة الناجعة ثم قطعت لسان عروس

البحر الصغيرة حتى صارت بكماء ال تتكلم وال تغنى.
ـسك بك وأضـافت الـسـاحــرة: إذا جـاءك أى أخـطـبــوط يـريـد أن 
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الـصـغـيرة ورقـصت كـثـيـرا على الـرغم من أن كل حلـظـة تـطأ قـدمـاها
األرض كانت كما لو كانت تسير على سكاك حادة.

وقال األميـر إنه سوف يبقى عليـها إلى جواره مدى احلياة وسمح
لها بالنوم خارج غرفته على وسادة من اخململ.

وألبسها مالبس الصبية حتى ترافقه على ظهور اخليل.
وركـبـا خالل الـغــابـات الـطــيـبـة الـرائــحـة حـيث مــشـطت األغـصـان
اخلـضـراء كاهـلـيهـا وغـنت لهـا الـطيـور الـصغـيـرة خالل أوراق الشـجر
الـنـاضـر. وصــعـدت مع األمـيــر اجلـبـال الـشــاهـقـة ورغم أن قــدمـيـهـا
الرقيقـ ينزفان دمـا رآه األخرون  ضحكت لـهذا وتابعت الـسير معه
حـتى رأيا السحب تـسرى من دونهمـا مثل أسراب الطـيور التى تسبح

فى طريقها إلى أراض بعيدة.
وعنـد عودتهـما إلى قـصر األميـر  أقبل الـليل ونام اجلـميع ذهبت
لتـهبـ بالوقـوف فى ماء الـبحر إلى الـدَرج الرخـامى وبردَّت قدمـيهـا ا

البارد. وحينئذ فكرت فيمن يعيشون دونها فى أعماق البحر.
وذات لـيـلـة أقــبـلت أخـواتـهــا كل تـمـسك بــذراع األخـرى. وأنـشـدن
ـاء فـلـوحت بـيـديـهـا إليـهن أغـنـيـة حـداديـة عنـدمـا كن يـسـبـحن فـوق ا
فتـعرفن علـيها وأبـلغنهـا كم كن تعسـاء بدونهـا وبعدئـذ  كن يزرنها كل
ليـلـة حـتى جـاءت لـيـلة رأت فـيـهـا جـدتـها الـعـجـوز الـتى لم تـصـعد إلى
سـطح البـحر مـنذ عـدة سنوات مـضت كمـا رأت ملك الـبحـر وقد لبس
تاجه فـوق رأسه ومدت األخـوات أذرعـهن إليـها ولـكنـهن لم يـستـطعن

االقتراب من الشاطئ الذى تقف عليه أختهن.

ـكـان فـنـظـرت إلـيه بـحـنـان األمـيــر عـمن تـكـون وكـيف أتت إلى هـذا ا
وحزن بعينيها الزرقاوت الداكنت ألنها بطبيعة احلال ال تستطيع أن
يتكلم. وكـانت كل خطوة تخـطوها كأنهـا تخطو فـوق مثاقيب حادة أو
سـكاكـ مسـنونـة كمـا قالت الـساحـرة ولكنـها حتـملت كـل هذا بـصبر
وجلد. وقفت كالفقاعة بـسهولة ويسر إلى جانب األمير فتعجب األمير

شأنه شأن أى إنسان آخر من حركتها الرشيقة الدافقة.
وهـنا مُـنحت مـالبس ثمـينـة من احلريـر وأثواب من الـقطن الـرقيق
وكانت أجـمل من فى القصر جميـعا ولكنها كـانت خرساء ال تستطيع
الكـالم وال الغناء. وجاءت فـتيات من اجلوارى احلـسان يرتدين مالبس
ــلـكــيــ غـنَّت مـن احلـريــر والــذهب أقـبــلن وغــنــ لألمـيــر ووالــديه ا
إحـداهــمـا بـصـوت أعــذب من أصـوات األخـريــات فـصـفق لــهـا األمـيـر
وابـتـسم. فـحـزنت عـروس الـبـحـر الـصـغـيـرة ألنـهـا تـعرف أنـهـا كـانت
تفـوقهـا فى الغـناء وقـالت لنـفسـها آه لـو عرف األميـر أننى تـنازلت عن

صوتى من أجل أن أكون إلى جانبه وأن أتمتع بروح خالدة.
واآلن رقصت الفتيات اجلوارى رقصا جميال وأدين حركات مبهرة
ـة وحـينـئـذ رفعت عـروس الـبحـر الـصغـيرة وسـيـقى احلا على أنـغـام ا
ذراعيـها األبيـض ووقفت عـلى أطراف قدمـيها وانـزلقت عبـر أرضية
الـقاعـة ورقصت كـما لم يـرقص أحد قـبلـها. وفى كل حـركة كـان يبدو
ـا كـانت الـفـتـيات جـمـالـهـا أكـثر وضـوحـا وتـكـلـمت عـيـناهـا بـأعـمق 

اجلوارى تغنى.
وســحــرت أعـ الــنـاس وخــاصـة األمــيـر الــذى أسـمــاهـا لــقـيــطـته
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ولكننى أظل معه فأراه يوميا وأرعاه وأحبه وأكرس حياتى من أجله.
واآلن لـقـد دار حـديث بـ الـناس يـقـول: إن األمـيـر سـوف يـتزوج
ـلك اجلـميـلة. وهـذا هـو الذى حـداه إلى أن يـجهـز سـفيـنة ابـنـة جاره ا
لـك اجملاور ومن فـاخرة أشـيع أن األمـيـر سـيـسـافر فـيـهـا إلى بـلـد ا

الطبيعى أن يرى هناك ابنته. والبد أن يصطحب حاشية كبيرة معه.
ولـكن عروس الـبحـر الصـغيـرة هزت رأسـها وضـحكت فـهى تعرف

فكر األمير أكثرمن اآلخرين. فقد سبق أن أبلغها:
«أنا مضطر إلى الذهاب لـرؤية األميرة اجلميلة التى أصر والداى
علـيها ولكنهما لن يـستطيعا إجبارى عـلى إدخالها منزلى عروسا لى
عـبد اجلميـلة التى تشبـهينها أنت. فأنا ال أحبـها ألنها ال تـشبه فتاة ا
رشحة لذلك يا لقيطتى الصغيرة فإذا قدر لى أن أختارعروسا فأنت ا

تكلمة! الصماء ذات العيون ا
وقـبَّلهـا من فمهـا الوردى وعـبثت أصابـعه فى شعـرها الطـويل وأسند

رأسه إلى قلبها الذى كان يحلم بالسعادة البشرية والروح اخلالدة.
وبينـما هما واقفان على م الـسفينة الفاخرة الـتى تقلهما إلى بلد
لك اجملاور قال لـها األمير: هل تخاف يا طفـلتى الصغيرة الصماء ا
من الـبحـر?! وأبـلـغهـا عن الـعـواصف والهـدوء واألسـمـاك العـجـيـبة فى
األعـماق ومـا رأى الغـطـاسون فى قـاع البـحـر فابـتسـمت لـكل ما قص
عـليـها ألنهـا بطبـيعـة احلال تعـلم عن قاع الـبحر أكـثر من أى شخص

آخر.
وفى ليـلـة قـمراء كـان اجلـميـع نيـامـا حتى الـبـحـار الذى يـديـر دفة

رء وتزايـد إعـجاب األمـير بـها يـوما بـعد يـوم. وأحبـها كـما يـحب ا
طـفال عزيـزا عليه ولـكنه لم يـتبادر إلى ذهـنه أن يجعـلهـا ملكـة. وتمنت
ــا اكـتـسـبت الـروح هى أن تـصـبح زوجــته إذا مـتـد بـهــا الـعـمـر وإال 
اخلالدة ولعادت لتصير زبدا فوق سطح البحر فى صبيحة يوم زفافه.
وحتـدثت عـيـنـا عـروس الـبـحـرالـصغـيـرة عـنـدمـا أخـذهـا األمـير من

ذراعيها وقبلها من جبهتها اجلميلة وكأنها تقول له:
ألست حتبنى أكثر من اجلميع?!

فـأجـابـها األمـيـر  بلى أحـبك طـبـعا أكـثـر ألنك حتـملـ أطـيب قلب.
فأنت موهوبة لى وأنت تشبه فتاة رأيتها ذات مرة ولكننى لم أرها
بعد إذ كنت فى سفينة غرقت فحملتنى األمواج إلى شاطئ قريب من
عـابـد الذى يـأوى إليه الـعـديد من الـفتـيات الـصـاحلات حـملـتنى أحـد ا
صــغــراهن إلى الــشــاطىء وأنــقــذتــنى ولم أرهــا ســوى مـرتــ وهى
الـوحـيـدة الـتـى أحـبـهـا فى هـذا الـعـالم. وأنت تـشـبـهـيـنـهـا وقـد شـغـلت
ـعـبـد وقـدسـاقـتك إلىَّ صـورتك مـكـانـهـا فى روحـى. وهى من أتـبـاع ا

الصدفة احلسنة وسوف ال نفترق أبدا.
وفكـرت عروس الـبحـر الصـغيـرة: يالـلهـول! فهـو ال يعرف أنـنى أنا
الـتى أنقـذته ! فقـد حمـلته فـوق سـطح البـحر إلى الـغابـةالتى يـقع فيـها
ـعـبـد ثم اخـتفـيت حتت الـزبـد وانـتظـرت حـتى أرى أى إنـسـان يأتى ا
إليه وشـاهدت الـفتاة اجلـميـلة الـتى يحبـها أكـثر مـنى ثم شهـقت بعمق
ألنها ال تـستطيع الـصراخ. وقالت لـنفسهـا: يقول األميـر إن الفتاة من
قدس ولـن تخرج إلى هـذا العـالم وسوف ال يـلتـقيان ـعبـد ا أتـباع ا
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فـقبـلت عـروس الـبـحـر الصـغـيـرة يـديه ولكـنـهـا شـعرت بـأن قـلـبـها
وت وتـتحول إلى زبـد يطفو ينـفطر فـفى صبيـحة زفافه سـوف يأتيـها ا

فوق سطح البحر.
ـنـادون خـيـولـهم وجـاسـوا دقت أجـراس جـمـيع الـكـنـائس. وركب ا
خالل الـديـار يـعـلــنـون اخلـطـبـة. واحـتـرقـت فى جـمـيع احملـاريب زيـوت
ـبــاخـر فى أيـدى عـطــريـة فى مــصـابــيح ثـمــيـنـة فــضـيــة. وتـأرجــحت ا
الرهبان وتـناول العريس بيديه يدى عروسه وتـلقى كل منهما البركات
من بابا الـكنيسـة ووقفت عروس الـبحر وقـد ارتدت مالبس من احلرير
طعم بالـذهب تمسك بذيل الـعروس ولكن أذنيـها لم تسمـعا موسيقى ا
قدس. وفكرت فى صـباح يوم وفاتها االحتـفال ولم ترعيناهـا احلفل ا

وفى كل ما فقدت فى هذا العالم.
ساء ذهب العريس وعروسه إلى م السفينة فانطلقت وفى ذات ا

دافع بالتحية ورفرفت األعالم. ا
وفى منتصف ظـهر السفينة نـصب سرادق ملكى مخملى ذهبى ذو
وسـائـد نــاعـمـة أعـد لـنــوم الـعـريس وعـروسـه فى تـلك الـلـيــلـة الـهـادئـة
الـبـاردة ومأل النـسـيم األشرعـة وانـزلقت الـسـفيـنـة برقـة وسـهولـة فوق

سطح البحر الصافى.
وعـنـدمـا بـدأ الـظالم يـخـيم أضـيـئت عـدة مـصـابـيح مـلـونـة ورقص
البـحارة عـلى م الـسفـينـة األمر الـذى جعل عـروس البـحر تسـترجع
ــاء وتــرى هــذه ذكـــرى الــيــوم األول الــذى صــعـــدت فــيه إلى ســـطح ا
االحتفاالت العجيبة. ورقصت كالعصفور الذى يحلق فى الهواء عندما

ـاء الـسـفــيـنـة جـلــست بـجـوار سـور الــسـفـيـنــة وحـمـلـقت كــثـيـرا فى ا
الـصافى وكـأنهـا تريـد أن تـرى قصـر أبيـها وفـى الذروة وقـفت جدتـها
الـعجـوز وتاجـها الـفضى فـوق رأسهـا ثم صعـدت أخواتهـا إلى سطح
اء فـنظـرن إليـها بـنظـرات حزيـنة ثم لـوين أياديـهن البـيضـاء حسرة ا
عـليـهـا. ولوحت لـهن بـأيديـهـا وابتـسمت وكـأنـها تـريـد أن تبـلـغهن أنـها
سـعيـدة وأن كل شىء يسـير عـلى ما يرام ولـكن أحد بـحارة الـسفـينة
ظـهرعلى الـسطح فغـاصت األخوات وظن أن اللـون األبيض الذى رآه

ما هو إال زبد طفا فوق سطح البحر.
لك اجملاور ودقت وفى اليوم التالى دخلت السفينة ميناء عاصمة ا
جـمـيـع نـواقـيس الــكـنـائس وانــطـلـقت األبـواق مـن أبـراجـهـا الــعـالـيـة
واصـطف اجلـنــود يـلـوحـون بـأعالمـهـم بـيـنـمـا تـلـمـع أسـلـحـة الـبـنـادق
الـبيضاء. وفى كل يـوم تقام الوالئم وتـعاقبت حفالت الـرقص والغناء
ولـكن األمـيـرة لم تـظـهـر بعـد فـقـد قـيل إنـها تـعـلـمت فى مـعـبـد قدسى

لكية. وأخيرا وصلت. بعيد وبه تعلمت جميع الفضائل ا
وانتـظرت عروس البحر الـصغيرة فى شوق زائد لـترى جمال األميرة
وتعـترف بأنـها لم تر قط مخـلوقا أجـمل منها فـبشرتـها ناعمـة رقيقة ومن

حتت أهدابها الطويلة الداكنة تبتسم عينان زرقاوان داكنتان.
قـال األميـر: «إنها أنت! أنت الـتى أنقـذتنى عـندمـا رقدت عـلى الشاطء
عـلى وشك الــوفـاة!» ثم تـلــقى عـروسه اخلـجــولـة بـ يــديه. وقـال لـعـروس
الـبـحـر الصـغـيـرة: «آه! إننى سـعـيـد جدا فـمـا كـنت أتـمنـاه حتـقق أخـيرا

وسوف تسعدين بحظى السعيد ألنك حتبيننى أكثر من اجلميع.
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ـوت فى هـذه الـلـيـلـة فـأعطـتـنـا سـكـيـنـا وهـذه هى وانـظـرى كم هى ا
حـادة?! وقــبل شــروق الـشــمس عـلــيك أن تــغـمــديـهــا فى قـلب األمــيـر!
وعـنـدمــا يـلـطخ دم األمــيـر قـدمــيك فـسـوف يــتـحـوالن إلى ذيـل سـمـكـة
وتـعودين مـرة ثانـيـة إلى سيـرتك األولى عروسـا للـبـحر تـغوصـ معـنا
إلى قـاع الـبـحـر وتـعـيـش ثـالثـمـائـة عام قـبـل أن تـصيـرى إلـى الـعدم
وتتحولى إلى زبد مالح فوق سطح البحر. فهيا سارعى إلى قتله فإما
ــوت هـو قـبـل طـلـوع الــشـمس. لــقـد حـزنت أن تـمــوتى أنت وإمـا أن 
قص جدتنا العجوز كثيرا حتى تساقط شعرها مثلما فقدنا شعورنا 
الساحرة. اقتلى األمير وعودى إلينا! هيا هل ترين الشفق األحمر فى
! األفق? فـمــا هى إال بــضع حلــظـات حــتى تــشـرق الــشـمـس وتـمــوتـ

اء. وانطلقت منهن شهقات عميقة عجيبة قبل أن يغصن فى ا
وأزاحت عروس البـحر الستارة اخملمـلية من السرادق ونظرت إلى
الـعـروس اجلمـيـلـة النـائـمـة ورأسهـا مـسـتـند إلى صـدر األمـيـر. ومالت

عروس البحر تقبل جبهة األمير.
ونـظــرت إلى الـســمـاء الــتى صـار لــونـهــا ورديـا كــمـا نــظـرت إلى
السك احلادة وأغمضت عيـنيها على صورة األمير الذى تمتم باسم
ـعت الـسـكـ فـى يد عـروسـة وهـو يـحـلم فـهى وحـدهـا تـشـغل بـاله. و
عروس البحـر فألقت بهـا بعيدا بـ األمواج التى عكـست لون الشفق
ـاء. ومـرة األحـمـر حــيث سـقـطت وكـأن قـطـرات مـن الـدم تـبـقـبق فى ا
ثـانيـة ألـقت بـنظـرة قـاتـمـة على األمـيـر ثم ألـقت بـنفـسـهـا من السـفـيـنة

وغاصت إلى قاع البحر وشعرت بأن جسدها يتحلل إلى زبد.

يـكون مـطاردا فصـفق لهـا اجلميع وانـطلـقت منهـم صيحـات اإلعجاب
فلم يسبق لها أن رقصت بهذه الروعة.

وكلما وطأت قدماها األرض كانت تشعر بأن سكاك حادة تقطع
أقدامها الرقيقة ولكنها لم تبد أى شعور باأللم.

ساء وكان األلم الـذى يعتصـر قلبـها أشد قـسوة وعرفـت أن هذا ا
هو آخر األمسـيات التى تـرى فيها ذلك الـشخص الذى تـركت أسرتها
تاعب الـيومية ومنزلـها وضحت بصـوتها اجلمـيل وحتملت فى سبـيله ا
دون أن يدرك ذلك وتـلك هى آخـر ليـلة تـتـنسم فـيهـا نـفس الهـواء الذى
يتنسمه وتـرى البحر العميق والسماء ذات الـنجوم وكان ينتظرها ليل
ال نـهايـة له وال أحالم فـيه إذ لم حتصل عـلى الـروح التى تـبتـغيـها وال

يبدو أنها ستحصل عليها قط.
ـرح يعمـان السـفينـة حتى بـعد أن انتـصف الليل. كـانت البـهجة وا

وت فى قلبها. وضحت ورقصت وهى تفكر فى ا
وقبَّل األمير عـروسه اجلميلة التى عبـثت بشعره الداكن ثم رافقها

عد فى السرادق اجلميل. يدا بيد إلى السرير ا
وران الهدوء والسكـينة على الـسفينة وظـل مدير الدفة فى الـسفينة
ونظـرت إلى الشـرق فى انتـظار الـفـجر تـترقب أشـعة الـشمس األولى
اء التى تعرف أنها ستقتـلها. ثم رأت شقيقاتها يسبحن فوق سطح ا
وكان الـشحـوب يـبدو عـليـهن ولم يبـد شعـرهن اجلمـيل الطـويل طافـيا

وال سابحا فى الهواء فقد قصص شعرهن.
وقلن لها: «ذهـبنا إلى الساحرة بطلب مـنها مساعدتك وإنقاذك من
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فى سعادتهم الدائمةالسرمدية.
فيـا عروس الـبحـر الصـغيـرة لـقد نـاضلت بـكل قلـبك من أجل هذا
عانـاة ولهذا فقد رفعت إلى عالم األرواح الهدف فـناضلت وحتملت ا
فى الـهواء. واآلن بـعـملـك الصـالح اكـتـسبت لـنـفـسك روحـا خالـدة بـعد

ثالثمائة عام.
ورفـعت عروس البحـر الصغيرة ذراعـيها الشـفاف إلى شمس الله

فى عليائها وألول مرة تذرف الدموع.
وفى السفينة عادت احلـياة واحلركة فرأت األمير وعروسه الرقيقة
ـبقـبق كمـا لو كـانوا يـظنون يـبحـثان عـنهـا فنـظرا آسـف إلى الـزبد ا
أنهـا ألقت بـنفـسهـا فى البـحر. وقـبَّلت جـب الـعروس وهى غـير مـرئية
وابـتسـمت لألمـير قـبل أن تصـعـد مع األطفـال اآلخرين إلى الـهواء فى

السحب الوردية التى تسبح فى الهواء.
«وبعد ثالثمائة عام سنطفو مثل هذا فى ملك الله!»

ـكـنـنـا أن نـأتى إلـيه مـبـكـرا. فـنـسبـح فى مـنازل وهـمس أحـدهم: 
الـبـشـر حـيث تـوجـد األطـفـال وفى كل يـوم جنـد طـفال صـاحلـا يـسـعد
والديه ويـستحق حبهم يقصـر الله فترة معاناتـنا. وال يعلم الطفل إننا
ـر عام من الثالثـمائة. وإذا نسـبح فى غرفتـه وعندمـا نبتـسم فرح 
رأينا طفال شـقيا شرسا نبكى بـدموع األسى وكل دمعة تضيف يوما

إلى فترة معاناتنا!»

واآلن أشـرقـت الــشــمس من وراء األمــواج فــســقــطت أشــعــتــهـا
يت ولم تكن عـروس البحر قـد شعرت بعد اللطيـفة على الزبد الـبارد ا
ــوت. ورأت الــشــمس الــصــافـيــة وطــافت حــول رأســهــا مـئــات من بــا

اخمللوقات الشفافة اجلميلة.
ومن خاللها استطاعت أن ترى أشرعـة السفينة البيضاء والسحب
الـوردية فـى السـمـاء وكـانت أصـواتـهـا عذبـة الـنـغـمـات ولكـنـهـا أثـيـرية
بـحـيث ال تـسـمـعـها أسـمـاع الـبـشـر وال تـدركهـا أعـيـنـهم فـلـيـست لـها

أجنحة بل تسبح فى الهواء خلفة وزنها.
وشـعـرت عـروس الــبـحـر أن جــسـدهـا صـار أثــيـريـا كــأجـسـادهـا

فارتفعت فى الهواء رويدا رويدا.
وقالت وصـوتهـا مثل أصـوات اخمللـوقات األخرى يـدوى عبـر األثير

وسيقى البشرية تقليدها: بحيث ال تستطيع ا
«إلى أى شىء حتولت?!

فأجـابتـها اخمللـوقات األخرى: «حتـولت إلى فتـيات الهـواء فعروس
ـكنـهـا احلصـول عـليـهـا مالم حتب البـحـر ليـست لـهـا روح خالـدة وال 
إنسـانا. فخـلودها يرجع إلـى قوة غير مـعلومـة وفتيـات الهواء كذلك ال
ــكـنـهن يـحـصـلـن عـلى أرواح خـالــدة كـذلك ولـكـن بـالـعــمل الـصـالح 
اكتسابـهابأنفسـهن. ونحن نطيـر فى البالد احلارة حيث تـقتل الرطوبة
واألوبـئـة الـبـشـر ولـكن هـنـاك نـهب كـالـنـسـمـات الـبـاردة وتـبث روائح
األزهار فى الـهواء ونبعث النـشوة والعالج. وبعد نـضال يدوم ثالثمائة
كننا احلصول على روح خالدة وتشارك البشر عام نفعل فيها اخلير 
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احلكاية األولىاحلكاية األولى
رآة وشذورها رآة وشذورهاعن ا عن ا

انـظـر هنـاك! اآلن سـوف نـبـدأ. وعـنـدما نـأتى إلى نـهـايـة احلـكـاية
ا نـعرف اآلن بسـبب الطُّـعم الشريـر! إذ كان واحدا سنـعرف أكـثر 
من أسـوأ مـا يكـون كان شـيـطانـا. فـذات يوم كـان فى حـالـة انسـجام
تـام ألنه صـنع مـرآة ذات خــاصـيـة جتـعل كل شـىء جـيـد وجـمـيل إذا
انعـكس عـليـهـا صار ال شىء ولـكن أى شىء تـافه وقبـيح صـار أسوأ
طهية ناظر الـريفية تبدو فيها مثل السبانخ ا ا كان عليه. فأجمل ا
بينما يبدو أفضل الناس قميئا يقف على رأسه وليس له بطن ويصير
ش انتـشر كن تـميـيـزه فإذا كـان بوجـهه  وجهـة مـشوهـا بحـيث ال 
عـلى أنفه وفمه كذلك قـال الشيطان: «إنـها لتسلـية عظيمة» واآلن إذا
ـرآة بـسـمـة عـريـضـة ـانى طـيـب ظـهـرت فى ا كـان لـشـخص فـكـر إ
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رآة عالقا فى الهواء. وما زالت جزئيات دقيقة من شذور ا
دعونا اآلن نرى ماذا حدث!

احلكاية الثانية احلكاية الثانية 
ولد صغير وبنت صغيرةولد صغير وبنت صغيرة

نـازل والناس الذين ال دن الـكبرى يوجـد الكثـير من ا فى إحدى ا
يتـمتعـون بفـراغ كافٍ القـتناء حـديقـة صغيـرة جلأ الـبعض إلى اقـتناء
زهـور فى األوعيـة وكان فيـها طفالن مـسكيـنان لـهما حـديقة صـغيرة
تكبر نوعـا عن وعاء الذهور. ولم يكونا شقيق ولـكنهما كانا معجب
. وتـســكن أسـرتـاهـمـا بـجـوار بـأحــدهـمـا اآلخـر كـمـا لـو كــانـا حـبـيـبـ
بعضهمـا البعض فى غرفت فوق أسطح منـزل سقفاهما متجاوران

ولكل غرفة نافذة بها ألواح زجاجية تواجه إحداهما األخرى.
فإذا قفز أحد الطـفل من النافذة وصل إلى النافذة األخرى. وفى
خــارج كل غــرفـة احــتـفظ اآلبــاء بـصــنـدوق خــشــبى كـبــيـر زرعــوا فـيه
أعشابـا يستخدمـونها باإلضـافة إلى شجرة ورد صـغيرة تنـمو بنضرة
فـى كل صـــنـــدوق. وقـــد جلــــأ األبـــاء فى كل غـــرفــــة إلى فـــكـــرة وضع
الصـنـاديق بجـوار نـوافـذ الغـرفـت حـتى يـبدو لـلـناظـر من الـزجاج أن
هـنـاك حــوضـ من الــزهـور. وتــدلت كـرمــة الـبــازالء من الـصــنـدوقـ
وبــرزت أغــصــان شـجــيــرات الـورد وتــشــابــكت حـول الــنــوافــذ ومـالت
إحـداهـمــا عـلى األخــرى حـتى صــارت أشـبه شـىء بـقـوس نــصـر من
ـا كـانت الـصـنـاديق عـالـيـة عـلم الـطـفالن أنـهـمـا ال خـضـرة وأزهـار. و
يـستطيعان تسـلقها ولكنهـما كثيرا ما يسـمح لهما باخلروج واجللوس

وضحك شيطان الطُّعم على هذا االختراع الغريب. وكل من ذهب إلى
مـدرسة الطُّـعم - التى يديـرها الـشيطـان - نشر اخلـبر أن معـجزة قد
ــرة األولى وسـوف تــرى اآلن كـيف يــبـدو الــعـالم وكل حــدثت: فـفى ا
ـرأة وأخيرا لم تـوجد أرض وال شخص البشـر فى احلقيـقة. داروا با
إال وقد شوهته. وأرادوا اآلن أن يطيـروا إلى السماء ذاتها ليسخروا
رآة اتسعت البسمة الئكة.. واحلقـيقة أنهم كلما طاروا عالـيا با من ا
الـســاخـرة! وتــعـذر عــلـيـهـم اإلمـسـاك بــهـا وطــاروا أعـلى وأعــلى حـتى
ـرآة بشـدة فى بسـمة سـاخرة الئـكة.. وحـينـئذ اهـتزت ا اقتـربوا من ا
حــتى هـوت من أيــديـهـم وسـقــطت عـلى األرض فــتـحــطـمت إلـى مـئـات
الـبـلـيـونـات بل يـزيـد - من الـشـذور الـدقـيـقـة فـأحـدثت أضـرارا أكـثـر
خطرا عما سبق ألن بعض الشذور كانت تزيد حجما عن حبة الرمل
انتشرت فى أنـحاء العـالم فإذا استقـرت فى ع شخص ظـلت كامنة
حتى يرى كل شىء خاطئا أو يـرى مساو األشياء وعيوبها ذلك ألن
ـرآة الكـاملـة. ودخلت ـرأة احتـفظ بـقدرة ا اجلزىء الـدقيق من كـسر ا
رآة الدقـيقة إلى قـلوب بعض الـناس فحـولت القلب إلى بعض شـذور ا
كتلـة من اجلليـد وهو أمر مرعـب حقا. أما بـعض الشذور الـكبيرة من
ـرغوب فيه ـرآة فقـد استخـدمهـا البعض زجـاجا لـلنوافـذ ولكن من ا ا
أال يــنـظـر أحـد إلى أصـدقـائه من خالل زجـاج الـنـوافـذ هـذا. وصـارت
بعض الشذرات األخـرى نظارات يـتعذر على مـن يستخـدمها أن يرى
جـيدا أو يتصـرف تصرفا حسـنا. وضحك الشـيطان ملء شدوقه حتى

انفجر جانباه ثم هاج وصار لونه قرنفليا.
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وقد الساخن كى وقال الولد: «دعيها تدخل فسوف أضعها على ا
تذوب.

ولكن اجلدة مسحت بيدها شعره وقصت عليهما حكايات أخرى.
سـاء بـعـد أن عـاد كـيى الـصـغـيـر إلى مـنزلـه وخلـع نصف وفـى ا
مالبـسه وقف فـوق الـكـرسى اجملـاور لـلـنـافـذة ونـظـر من خالل الـثـقب
الـصـغيـر. وكـانت قـطع قلـيـلـة من اجللـيـد تـتسـاقط وظـلت أكـبر قـطـعة
ت وتضـخمت قـطعة مـنها راقـدة على حـافة أحد صـناديق الـزهور. و
اجلـليد حتى صـارت امرأة كاملة تـدثرت بأرق شاش أبـيض يبدو كما
اليـ من قطـع جلـيـديـة تـشـبه الـنـجـوم. كانت لـو كـان مـصـنـوعا مـن ا
جـميـلـة وكبـيرة ولـكنـهـا من جلـيد المع بـراق حـتى دبت فيـها احلـياة
ـعت عـيـنـاهـا كـمـا تـلمع الـنـجـوم ولـكن لـيس فـيـهـمـا سالم وال راحة. و
وأومـأت بـرأسهـا إلى النـافـذة وأشارت بـيدهـا. فـارتعـد الولـد الـصغـير
وقفز من فوق الكرسى. ثم بداله أن طائرا ضخما طار أمام النافذة.
وفى الـيــوم الـتـالى بـدأ الـدفء وذوبـان اجلـلــيـد حـتى أقـبل الـربـيع
سطـعت الشـمس وظهـرت النـبـاتات عـلى سطح األرض وبـنت الطـيور
أعـشـاشهـا وفـتـحت الـنـوافـذ وعاد األطـفـال الـصـغـار إلى اجلـلوس فى

حدائقهم الصغيرة.
وفى هذا الصـيف ازهرت الورود بغزارة وحفـظت البنت الصغيرة
ابتهاالت دينـية وردت فيها الورود التى ذكرتهـا بالورود التى تقتنيها

فأنشدتها للولد الصغير الذى رددها معها:
«ورود تنمو فى الوادى

عـلى مقـعديـهمـا الصـغيريـن حتت شجـرتى الورد حـيث يلـعبـان كيـفما
يشاءان.

فـإذا أقـبل الـشـتـاء تبـددت هـذه الـسـعادة. فـالـنـافـذتان مـتـجـمـدتان
تماما حيث تع على الطفل أن ينظرا إلى بعضهما خالل ثقوب فى
جلـيـد النـوافذ صـنعـاها بـتـسخـ عمالت مـعدنـيـة على مـواقد الـقرمـيد
تـجـمـد ومن خاللـهـمـا يـرى أحـدهـما ووضـعـهـا عـلى زجـاج الـنـوافـذ ا
اآلخـر. ومن خلف كل ثقب تـطل عينـان رقيقـتان للـولد الصـغير ولـلبنت

الصغيرة. فالولد يدعى كيى والبنت تدعى جيردا.
فــفى الـصـيف يـسـتـطـيع أحــدهـمـا أن يـصل إلى اآلخـر بـقـفـزة من
النافـذة بينمـا فى الشتاء يتـعيَّن عليـهما نزول بـضع درجات من السلم

ثم صعود بضع درجات من السلم اآلخر حيث ينجرف اجلليد.
وقالت اجلدة العجوز: «النحل األبيض يحلق فى ذرافات»

وسألها الولد الصغير: «هل لهم ملكة كذلك?»
وكان يعرف أن هناك ملكة ب النحل احلقيقى.

وقـالت اجلدة الـعـجوز: «نـعم لهم مـلـكة تـطيـر حـيث يطـير احلـشد
فى أكـبر كـثـافة وهى أكـبرهم حـجمـا وال تظل قـابعـة على األرض بل
تصـعد فى طيرانها حتى الـسحب الداكنة. وفى كثـير من ليالى الشتاء
دينـة وتنـظر إلى النـوافذ بـشغف وكأن بـها زهورا تـطير فى شـوارع ا

رغم جتمدها باجلليد.
وقال الطفالن بعد أن تبينا أنها احلقيقة:« نعم لقد رأينا ذلك!»

وسألت البنت الصغيرة:«هل تستطيع ملكةاجلليد أن تأتى إلى هنا?»
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انظـرى إلى تلك الوردة هى األخرى عـودها معوج واحلقـيقة أن حزمة
نظر فهى تبدو مثل الصناديق التى تنمو فيها!» الورود هذه قبيحة ا

. ثم ركل الصندوق بقدمه بشدة ونزع منه الوردت
وصـاحـت الـبــنت الــصــغـيــرة:«كــيى! مــاذا تــفـعـل!» وعـنــدمــا رآهـا
مـنـزعـجـة نـزع وردة أخـرى بـشدة وابـتـعـد عن جـيـردا الـصـغـيـرة مارا

خالل نافذته.
وعندما جـاءت مرة أخرى ومعـها كتـاب مصور قال لـها إنه يناسب
األطفال! وإذا قصت عليه جدته حكايةاعترضها دائما قائال: «ولكن..»
فـإذا سـنحت له الـفـرصة سـار وراءهـا وقد دخـلت الـزجـاجة فى عـيـنيه
وقـلدهـا فى احلـديث تمـامـا حتى يـضحـك النـاس من حـوله. واستـطاع
أخـيرا أن يـقلد صـوت ومشـية كل من يـسيـر فى الشـارع. وعرف كيى

كيف يقلد غرائبهم وعيوبهم حتى قال عنه الناس:
ـؤكـد أن هـذا الـولد لـه رأس عبـقـرى!» ولـكن الـزجـاجـة التى «من ا
سئـولتان عن دخلت فى عـينه والزجـاجة التى اسـتقرت فى قـلبه همـا ا
كل هـذا وهـمـا السـبب كـذلك فـى إغاظـة جـيـردا الـصـغـيـرة التـى امتأل

قلبها بحبه.
واختـلفت مـداعبـاته تـمامـا عمـا سبق إذ صـارت أكثـر تعـقال ففى
أحـد أيـام الـشتـاء تـكـدست أكـوام من اجلـلـيـد فى كومـة كـبـيـرة فـأخذ
زجــاجـة كـبـيـرة سـاخـنــة بـطـرف مـعـطـفـه األزرق وجـعل أكـوام اجلـلـيـد

تسقط فوقها.
وقـال جليـردا: «انظـرى اآلن إلى الـزجاجـة!» فقـد صارت كل كـومة

والطفل القدسىَّ أنادى»
وقبَّل الـطفالن الورود وسارا معـا يدا بيد يتـطلعان إلى شمس الله
السـاطـعة ويـحدثـانـها وكـأنهـا الـطفل الـيـسوع. مـا أبـهج أيام الـصيف
هذه ومـا أعجب أن تكون بجوار أشـجار الورد الطبيـعية التى ال تريد

أن تكف عن بث البراعم.
جــلس كــيى وجــيــردا يـطــالــعــان كــتــابــا مــصــورا عن احلــيــوانـات
والنباتـات. وح دقت أجراس برج الكنيسة الـكبيرة الساعة اخلامسة
قـال كــيى: « آه لـقـد أصـابـنى شىء فى قــلـبى! ودخل فى عـيـنى شىء

ما!
وطوقته البنت الصغيرة بذراعيها ح أغمض ثم فتح عينيه وقالت

ال أرى فيهما شيئا.
وقـال الولـد: « أظن أنـها راقت» ولـكنـها لم تـرق بل دخلـتهـا شذرة
ـرآة الــســحـريــة. ويــذكـرنــا هـذا من شــذور الــزجـاج الــذى قــفـز مـن ا
رآة السحرية. ويـذكرنا هذا بالزجاج اخلبيث بالزجاج الـذى قفز من ا
الـذى يحول كل شىء جميل وكـبير ينعـكس عليها إلى بـغيض وصغير
بـيـنـمـا يـظل الـشـريـر اخلـبـيث عـلى حـالـة ويـبـدو كل خـطـأ فى الـشىء
واضـحا مجسـما فى احلال. مسـك أنت يا كيى! لـقد أصابه جزء فى
قلبه سيحيله قريبا إلى كتلة من اجلليد. ولن يشعر بأذاه اآلن إال أنه

موجود على أية حال.
? فأنت تبـدين قبيـحة جدا. وبـكى فجأة وقال: اذا تبـك وسألهـا:« 
« أعوذ بالله! ال أرى فى نفسى شـيئا خطأ! وهذه الوردة أكلها الدود.
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صـرخـة مــدويـة لم يـسـمـعـهـا أحـد وتــكـدست أكـوام اجلـلـيـد وانـدفـعت
فـوقـهـا مـركـبـة االنـزالق. وبـ حـ وآخـر صـارت تـقـفـز كـمـا لو كـانت
تطير فـوق احلفر واألسوار. وتملكه الفـزع كثيرا حتى تمنى أن يصلى

ويدعو الله بالنجاة ولكنه لم يتذكر إال جدول الضرب الكبير.
صـارت أكوام اجلـليـد أكبـر وأكبر وأخـيرا ظـهرت كـأنهـا دجاجات
كـبـيرة بـيضـاء وفجـأة قـفزت جـانبـا وتوقـفت مـركبـة االنزالق الـكبـيرة
وقف من كـان يقـودها وقد غـطى اجللـيد معـطفه وقـبعـته. وكانت امرأة

طويلة وهيفاء تلمع بالبياض هى ملكة اجلليد.
وقالت: «تقدمنا كثيرا ولكن ألست تتجمد?

ــصــنـوع من جــلــد الـدب.» وحــيـنــئــذ جـلس ازحف إلى مــعــطـفى ا
ن يغوص ركبة ولف نفسه بفـرائها وكان أشبه شىء  بجوارهـا فى ا

فى كومة من اجلليد.
وسـألته بـعد أن قـبَّلـته فى جبـينه: «هل مـازلت مـتجمـدا?» آه! كانت
القبـلة أبرد من الـثلج سرت مبـاشرة إلى قلـبه الذى صار نـصف كتلة

من اجلليد.
وت ولكن للـحظة وجيزة ثم تـيسرت األمور ولم يعد وشعـر بأنه 

يشعر بالبرد حوله.
وحــيـنـئـذ تــذكـر زالقـته فــصـاح: «زالقـتى ال تــنس زالقـتى!» وكـانت
مـربـوطـة فى إحـدى الدجـاجـات الـبـيـضـاء الـتى طـارت بـها وهـى على
ظــهـرهـا. ثم قـبَّــلت مـلـكـةاجلــلـيـد كـيى مــرة ثـانـيـة حــتى نـسى جـيـردا

نزله. الصغيرة وجدته وكل من 

ـا كانت عـليه وبـدت كأنـها زهـرة بديـعة أو جنـمة ذات جلـيـدية أكـبر 
عشرة أركان تسر الناظرين.

وقــال كـيى: «انـظـرى كـيـف صـارت مـبـهـجــة? فـهى أكـثـر إثـارة من
ا لم الزهـور الـطـبـيـعـيـة! ولـيس بهـا عـيب واحـد فـهى دقـيـقـة جـدا طـا

تذب.
وبعد قليل ظهر كيى وفى يده قفاز كبير وعلى ظهره زالقة. وصاح
ـيـدان فى أذنـى جـيـردا: «ســمح لى أبـواى بــأن أذهب لـلــتـزحـلـق فى ا

الكبير الذى يلعب فيه اآلخرون. ثم انطلق.
يـدان غـالـبا مـا يـربط أكثـر األوالد جـرأة زالقاتـهم فى عـربة وفى ا
رح. الـفالح حـتى يـقـطعـوا مـسـافـة كبـيـرة مـعـها. وهـذا األمـر يـبـعث ا
وبـينمـا كانوا يـلعبون أقـبلت مـركبةانـزالق جترها احلـيوانات ذات لون
أبـيض ويـجـلس بـداخلـهـا نـفر مـتـدثـر بغـراء أبـيض ويـضع على رأسه
يـدان وتمكن ركـبة دورتـ فى ا قلـنسـوة من الفـراء األبيض. دارت ا
ركبة وسار معها. حتركت كيى من ربط زالقته الصغيرة بـسرعة فى ا
ـركـبـة أسـرع وأسـرع مـبـاشـرة فى الـشـارع الـتـالى. واسـتـدار قـائـد ا
ــاءة لـطــيـفــة وكـأنــهـمــا يـعــرفـان بــرأسه فــرأى كـيى وأومــأ بـرأسه إ
ـركـبـة ولـكن الـقـائـد أحـدهـمــا اآلخـر. وأراد كـيى أن يـفك زالقـته مـن ا
أومـا إلـيه ثـانيـة حـتى بقى كـيى ثم قـاد القـائـد مركـبـته مـباشـرة خارج
ـديـنـة. وبـدأ اجلـلـيـد يـتسـاقط بـكـثـافـة لم يـسـتـطع مـعـهـا الـولد بوابـة ا
ركبة الصغـير أن يرى يدا أمامه وهو متـحرك. وحاول فك احلبل من ا
دون جـدوى وحتــركت مـركــبـته سـريــعـا وانـطــلـقت مــثل الـريح وصـرخ
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ـدينـة. وال يعـرف أحد أين ذهب وانـهمـرت الدمـوع من عيـنى جيردا ا
الصغيرة وصارت تبكى كثيرا.

ثم قـالوا إنه مـات غـريقـا فى الـنهـر اجملاور لـلـمديـنـة. آه يالـها من
أيام شتاء قاحلة.

واآلن أقـبل الربـيع بـشـمسه الـدافـئة. وقـالت جـيردا الـصـغيـرة: «يا
للحسرة لقد مات كيى!»

وقالت أشعة الشمس:« ال أظن ذلك!»
وقالت جيردا للعصافير:«لقد مات كيى ولن يعود»!

فأجابت العـصافيـر: «ال نظن ذلك!» وأخيـرا ظنت جيردا الـصغيرة
فى ذلك أيضا.

وذات صباح باكر قالت: سـوف ألبس حذائى األحمر اجلديد وهو
الذى لم يره كيى وأذهب إلى النهر وأسأله عنه كذلك!»

كان الوقت مبـكرا. فقبَّلت جـدتها العـجوز التى كانت نـائمة ولبست
دينة إلى النهر. حذاءها األحمر وسارت وحيدة من بوابةا

وسـألـته: «هل حقـا أخـذت رفيق طـفـولـتى الصـغـير? سـوف أعـطيك
حذائى األحمر هدية إذا أعدته إلىَّ ثانية!»

وبـدالهـا أن األمـواج الكـبيـرة أومـأت إليـها بـغرابـة. وحـينـئذ خـلعت
حذاءهـا األحمر أعز ما تمـتلك وألقت به فى النهـر فسقط بالقرب من
الشـاطء فحمـلته األمواج وردته إلى الـشاطئ. ويبـدو أن النهـر ال يريد
أن يــحــرمــهــا من أعــز شىء لــديــهــا. وفى آخــر األمــر لم يــأخــذ كــيى

الصغير قط.

وقــالت له: «اآلن لن حتــصل عــلى قــبالت بــعـد وإال قــبَّــلـتـك حـتى
وت!» ا

نظـر كيى إليها وكانت رائعة اجلـمال تتمتع باحلكـمة وبهاء الطلعة
بشـكل ال يتـصوره ولم تعـد تبدو كـأنهـا من اجلليـد حيث بدت فى ذلك
الـوقت كأنـها جتـلس خـارج النـافـذة وتلـوَّح له وبدت كـامـلة فى نـظره
ولم يــعـد يــخـشــاهـا. وأبـلــغـهــا أنه يـعــرف احلـســابـات الــذهـنـيــة حـتى
الـكــسـور ويـعـرف مـربع األمـيـال لألقـطـار وكم عـدد سـكـانـهـا. وكـانت
تبـتسم له دائـما. وبـدا أن كل ما يـعـرفه يبـدو ضئـيال. ونظـر إلى أعلى
لـيـرى الـسـمـاء الـفـسـيـحـة. وطـارت مـعه عـالـيـا فـوق الـسـحب الـداكـنة
ة وزمجرت العـاصفة وزأرت- وكانت تـشبه القصـائد واألناشيـد القد
وهى تـغنـى. طارا فـوق الـغـابات والـبـحـيرات فـوق الـبـحار والـيـابـسة
ع اجلليد ومن وصـفَّرت انفجـارات اجلليد من حتتـهما وعوت الـذئاب و
فـوقها صرخت الغـربان الغاضبة وبـدا القمر كبيـرا والمعا ونظر كيى
إلـيه طـوال لــيـالى الـلـيل الـطـويـلـة. وفـى الـنـهـار رقـد حتت أقـدام مـلـكـة

اجلليد.
احلكاية الثالثةاحلكاية الثالثة

رأة الضليعة فى الشعوذة رأة الضليعة فى الشعوذةحديقة زهور ا حديقة زهور ا
ولكن كيف كان حال جيردا الـصغيرة عندما علمت أن كيى لم يعد
ثـانيـة? وأين ذهب بـعـد كل هـذا? ال يعـرف أحـد وال يسـتـطـيع أحد أن
يــتـنــبـأ بــشىء. فــقـد قــال األوالد إنــهم رأوه يــربط زالجـته فـى مـركــبـة
االنـزالق الـكــبـيـرة اجلــمـيـلــة الـتى مـرت بــالـشـارع وخــرجت من بـوابـة
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فنادتـهما جيـردا الصغـيرة حيث ظنت أنـهما أحـياء ولكن أحدا لم
يــجب بــطــبـيــعــة احلـال فــاقـتــربت مــنــهـمــا ألن الــزورق اجنـرف نــحـو

الشاطئ.
وصاحت جـيردا بـصوت عال حـتى خرجت من الـبيت امـرأة عجوز
جدا تسـتنـد إلى عكـاز معقـوف. وكانت تـضع على رأسـها قبـعة كـبيرة

واقية من الشمس مزينة برسوم لزهور جميلة.
سكـينـة كيف أتـيت فى هذا ـرأة العـجوز: «أيـتهـا الطـفلـة ا قالت ا
النـهر القوى العظيم وسـافرت بعيدا إلى هذا العالـم الفسيح?» وحينئذ
ـعـقـوف ـاء وشـبـكت الـزورق بــعـكـازهـا ا نــزلت الـسـيـدةالـعـجــوز إلى ا

وجذبته إلى األرض وأخرجت منه جيردا الصغيرة.
وسعـدت جيـردا بوصـولهـا إلى اليـابسـة ولكـنها خـافت من الـسيدة

العجوز العجيبة.
فقالت العجوز: «خبرينى من أنت وكيف أتيت إلى هنا?»

وقـصـت جـيـردا عـلـيـهـا كل شىء وهـزت الـسـيـدة الـعـجـوز رأسـهـا
وقـالت: «هى! هى! وعـنـدمـا سـألـتـهـا جـيـردا عـمـا إذا كـانت رأت كـيى
ا يـكون بعـيدا هناك الصـغير أخـبرتهـا العجـوز أنها لم تره ولـكنه ر
فال حتزنى  بل عليك أن تتذوقى كرزى وتتمتعى بزهورى فهى أجمل
صـورة فى الكتب وكل منـها حتكى حكـاية كاملة. بكثيـر من الزهور ا

ثم أخذت جيردا من يدها ودخلتا البيت الصغير ثم غلَّقت الباب.
كـانت الـنـوافذ عـالـية وزجـاجـهـا ملـون بـاألحمـر واألزرق واألصـفر.
ـائدة أطيب وسطع ضـوء النـهار بكل األلـوان بشـكل عجيب وحـملت ا

وظـنت أنهـا لم تـقذف احلـذاء بعـيـدا بالـقدر الـكافـى ولهـذا تسـللت
إلى زورق واقف ب الشجيرات فى األدغال.

وذهـبت به إلى أبعد مكـان تقذف منه احلـذاء ولكن الزورق لم يكن
مـربـوطـا جـيـدا فـتـحـرك بـهـا بـعـيـدا عن األرض. وعـنـدمـا الحـظت ذلك
حـاولت اخلـروج مـنه ولـكـنـهـا مـا إن وصـلت إلى خـلـفـيـة الزورق حـتى

كان انزلق بعيدا عن الشاطئ بسرعة.
وارتعـدت فرائص جـيردا الصـغيـرة وصارت تـصرخ ولكن دون أن
يسمع صراخـها أحد إال العـصافير الـتى لم تستطـيع أن حتملها إلى
اليـابـسة. وكل مـا فعـلته الـعصـافـير أن طـارت وهى تغـنى على امـتداد
الشاطىء وكأنها تهد من روعها قائلة: «نحن هنا! نحن هنا!» وطفا
الـزورق وسـار مع تـيــار الـنـهـر وجـلـست جـيــردا الـصـغـيـرة هـادئـة فى
جوربها بـعد أن عام حذاؤهـا األحمر خلـفها ألنه لم يسـتطع أن يلحق

بالزورق الذى اكتسب سرعة التيار.
كـان منظـر كال الشاطـئ جمـيال ففـيه الزهور اجلـميلـة واألشجار

العتيقة واألغنام واألبقار دون أن ترى شخصا واحدا.
ـــا يــحـــمــلـــنى الـــنــهـــر إلى كــيى وظــنـت جــيـــردا الــصـــغــيــرة:« ر
الــصـغـيــر»وهـذا الـظـن طـمـأنــهـا قـلــيال فـوقــفت حتـمـلـق فى الـشـواطئ
اخلضـراء النـضرة عـدة ساعـات حتى أتت إلى بـستـان كرز كـبيـر فيه
منزل عـجيب نوافذه حمراء وزرقاء وسـقف مغطى بالقش وفى اخلارج
ـصـوبـة إلى كل من يـقـترب من جـنـديـان خشـبـيـان يـحـمالت البـنـادق ا

الشاطئ فى النهر.
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وفى اليوم التـالى لعبت ثانية باألزهـار حتت أشعة الشمس الدافئة
حتى مـرت عدة أيام وعرفت جيـردا كل الزهور ورغم كثـرتها بدى لها
أن زهرة غـائبة. ولكن أيـة زهرة لم تكن تعرفـها وفى ذات يوم جلست
تـنـظــر إلى قـبـعـة الــشـمس اخلـاصـة بــالـسـيـدة الــعـجـوز ذات الـزهـور
رسومة عـليها وكانت أجـملها وردة. ونـسيت العجـوز أن تنزعها من ا
قبعـتها عـندما غـطست الزهـور األخرى فى األرض. وتلك هى الـطريقة

ن غاب وعيه. للنسيان 
قالت جيردا: ماذا? هل توجد أية ورود هنا?»

ثم جرت ب أحواض الـزهور باحثة ومـنقبة ولـكن دموعها الـثخينة
احلارة سقـطت فى البـقعة التـى غاصت فيـها شجـرة الورد وما كادت
الـدمـوع تــبـلل األرض حـتى بـرزت فـجـأة تــلك الـشـجـرة الـتى سـبق أن
غـاصت حافـلة بـالـزهور. فـاحتـضنـتهـا جيـردا بزراعـيهـا وقبـلت الورود
نزلها كما تذكرت كيى الصغير. وتذكرت الورود اجلميلة التى كانت 
وقالـت البـنت الـصـغـيرة: «آه! كـيف تـأخـرت! يـا للـعـجب! لـقـد كنت
أبحث عن كـيى. أال تـعرفـ أين ذهب? أال تـظنـ يـا أيتـهـا الورود أنه

مات ولن يعود?!
ـت. ولـلـتـأكــيـد لـقــد كـنـا فى فـقـالت الــورود: «إنه حى يـرزق ولم 

باطن األرض حيث يوجد األموات ولم نر كيى هناك».
وقالت جيـردا الصغيرة: «شكـرا لكم!» وذهبت إلى الزهور األخرى

ونظرت إلى كئوسها وسألتها:« أالتعرفن أين كيى الصغير?»
ولـكن كـانت كل زهـرة تـقف حتت أشـعـة الـشـمس حتـلم بـحـكـايـات

الـثــمـار من الـكـرز فـأكـلت جـيـردا مـا طـاب لـهـا أن تـأكل ثم مـشـطت
ع بـجـمال ـشط ذهبـى وتضـفـر شعـرهـا األصـفر و العـجـوز شـعرهـا 

حول وجهها الصغير اجلميل الذى يشبه الوردة فى استدارته.
وقالت العـجوز: «كم كنت مشـتاقة لبـنت صغيرة جـميلة مـثلك! ولسوف
!» وعـندما كانت تمشط شعـر جيردا الصغيرة ترين كـيف نكون صديقت
ـرأة العجوز ضـليعة نسـيت رفيق طفولـتها الـصغير كـيى. ونظرًا إلى أن ا
فى السحر ولم تكن ساحرة شـريرة بل أبدت شيئا قليال من السحر من
أجل متـعتـها فـقط وها هى اآلن تـريد االحتـفاظ بـجيـردا الصـغيـرة. ولهذا
عقوف كل أشجار الورد التى كانت ذهبت إلى احلديقة وضمت بعكازها ا
ناضرة جميلـة اإلزهار فسقطت وغاصت فى األرض السوداء وال يعرف

أحد عن مصيرها شيئا.
وخشيت العـجوز أن تظن جيـردا أنها ستـلقى مصيـر أشجارالورد

وتتذكر مصير كيى الصغير فتفر هاربة.
واآلن قادت جيردا إلى حديقة الزهور. ياللعجب!

يزة! فكل زهـرة خصبة فى كل مواسم كم كانت رائـحتها طيـبة و
صورة. السـنة تقف هنا رائعـة مزهرة بشكل غيـر مألوف فى الكتب ا
وقـفزت جـيردا فـرحا ولـعبت حـتى غربت الـشمس خـلف أشجـار الكرز

الطويلة.
وهـيـأت لـهـا الـسـاحـرة سـريـرا وثـيـرا ذا فـراش من حـريـر مـزيـنـة
ـلـكات فى ـا حتـلم به ا بـزهـور الـبـنفـسج فـنـامت فـيه وصـارت حتلم 

أيام زفافها.
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وسألته جيردا الصغيرة:« أتعنى به كيى?»
فـأجـابـهـا اللـبالب:« إنـنى أحتـدث عن قـصـتى وحـلـمى فـقط» وماذا

قالت قطرة اجلليد?
قـالت:«علـقت لوحـة طويـلة بـاحلبـال ب األشـجار وصـارت أرجوحة
تتأرجح عـليها طـفلتان صـغيرتان ترتـديان ثيابـا بيضا كـالثلج وتخفق
من قــبـعــتـيــهـمــا أشــرطـة طــويـلــة خـضــراء من احلـريــر ويـقف بــجـوار
األرجوحة أخوهن الذى يكبرهـن يلف حبال حول ذراعه ليمسكه بينما
يقبض بإحدى يديه زبدية صغيرة وفى األخرى أنبوبا من الصلصال
ينفخ فيه فيطلق فقـاعات ومازالت األرجوحة تتأرجح والفقاعات حتلق
فى اجلو بـألـوان بديـعـة متـغـيرة. ومـازالت آخـر فقـاعـة عالـقـة باألنـبوب
وهى تـخـفق فى الهـواء واألرجـوحة فى حـركة دائـبـة. وقد وقف الـكلب
تطى الصـغير عـلى رجلـيه اخللـفيـت بخـفة مـثل الفـقاعـات وأراد أن 
األرجـوحــة الـتى أطـاحـت به وصـار يـنــبح بـغــضب بـيـنــمـا الـفــقـاعـات

تنفجر. وكانت أغنيتى هى: أرجوحة تأرجحت ورغوة تطايرت».
ا كان كل ما قلت جميالً وأنت تذكره بامتعاض فقالت جيردا: «ر

دون أن تذكر شيئا عن كيى. فماذا تقول النباتات العطرية?
تقول: «كانت هـناك ثالث أخوات جميالت رقيـقات كالنسيم ترتدى
أوالهن ثوبـا طويال أحـمـر والثـانيـة ترتـدى ثوبـا طويال أزرق والـثالـثة

ترتدى ثوبا طويال أبيض.
تشـابكت أيـديهن وهن يرقـصن على شـاطئ البـحيرة الـهادئة حتت
ضـوء الـقـمـر الالمع. لم يــكنَّ جـنـيـات ولـكن كن مـن الـبـشـر. وانـبـعـثت

احلوريات معهـا وبتاريخها وعملت جيردا الـصغيرة من كثير منها أن
أحدا لم يعرف عن كيى شيئا.

واآلن ماذا قالت زهرة حنك السبع?
قالت:«هل تسمع دقات الطـبل? بوم! بوم! لها مقطعان واستمعى
إلى صـيحـات الـرهـبـان! إذ تـقف زوجـة الهـنـدوسى فى ثـوبـهـا األحـمر
ـيت. ولكن الـطـويل أمـام احملرقـة حـيث يـلتـهـمهـا الـلهب هـى وزوجهـا ا
يـدان ذلك الشخص زوجة الـهندوسى تـفكر فـيمن بـقى حيا هـنا فى ا
الــذى تـشع عـيــنـاه حـرارة أشـد مـن الـلـهب ذلك الــشـخص الـذى أتت
عـينـاه اللتـان حتترقـان أقرب إلى قـلبهـا من النـار التى حترق جـسدها
وجسـد زوجهـا حتى حتـيلـهمـا إلى رماد. فـهل تمـوت حرارة الـقلب فى

لهب احملرقة?»
رة!» وقالت جيردا الصغيرة:« أنا ال أفهم هذا با

فقالت زهرة حنك السبع:« تلك هى قصتى!»
وماذا يقول اللبالب?

قـال:« يـتــعـلق بـذيل اجلـبل الـضـيق قـصـر بـارونى قـد تـنـمـو فـيه
أشـجار قصـيرة مزهـرة بكثـافة حول اجلـدران احلمراء الـعريقـة وتنثر
أوراقها ورقة ورقة حول الشرفة التى توجد بها فتاة جميلة تستند إلى
سـور الـشـرفـة وتـطل عـلى الـطـريق. وال تـتـدلى وردة مـن غصـن أنـضر
مـنها. ولـيست هنـاك زهرة التـفاحة حتـملهـا الرياح أكـثر منـها رشاقة
ومـا أبـهى. ثوبـهـا الطـويل وهـو يصـدر حفـيـفا لـسوف يـحـضر بـعد كل

هذا!»
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ـنزل ـسـكـينـة الـتى تـخدمـهـا إلى ا بـينـمـا حـضرت احلـفـيدة اجلـمـيـلة ا
لـزيـارتـهـا فـقـبـلت جـدتـهـا فـوجـدت الـذهب عـلى شـفـتـيهـا والـذهب عـلى

األرض والذهب حولها فى الصباح. انظرى! هذه هى كل قصتى.».
ا كانت سـكينـة! نعم ر وشهقت جيـردا وقالت: «جدتى الـعجوز ا
حتزن علىَّ مثلما حزنت عـلى كيى الصغير. ولكننى سأعود إلى منزلى
وأحـضـر مــعى كـيى الــصـغـيـر. فـال فـائـدة من ســؤال األزهـار الـتى ال
تعرف سوى أناشيدها ولن تـخبرنى بشىء. ثم رفعت ثوبها قليال حتى
تـستـطـيع أن جتـرى أسـرع ولـكن زهـرة الـنـرجس ربـتت عـلى سـاقـها

وهى تقفز من فوقها.
فـتوقـفت ونظرت إلى الـزهرة الـطويلـة وسألتـها:« هل تـعرف شـيئا

صادفة? ومالت عليها فماذا قالت لها? با
قـالت الــنـرجـسـة: «أنــا أرى نـفـسى ! أنــا أرى نـفـسى! آه.. آه! مـا
ـنـازل وقـفت أطــيب رائـحـتى ! فـفى غـرفـة صـغــيـرة فـوق سـطح أحـد ا
راقـصـة صغـيـرة وقـد ارتدت نـصف ثـيـابهـا. وهى تـقف اآلن عـلى قدم
! وهى ترفس كل العالم ولم تكن سوى وهم واحد وحينئذ على االثن
ــاء من إبــريق الــشــاى عـلـى قـطــعــة من الــقــمـاش مــنـظــور. وتــصب ا
تـمـسـكــهـا هى حـزام الـوسط خـاصـتـهــا. فـالـنـظـافـة شىء طـيب. وقـد
ـشجب حـتى يجف فـوق السقف غـسلت ثـوبهـا األبيض وعـلقـته على ا

وهى ترتديه وتضع وشاح العنق الزعفرانى األصفر حول عنقها.
وحـيـنـئـذ يـبـدو الثـوب أكـثـر بـيـاضا وإذا عـلـقت أرجـلـهـا فى الـهواء

سارت على ساق واحد! نظرى ! أنا أرى ذاتى أنا أرى ذاتى!.

رائحة طيبة اختفت على إثرها الفتيات فى الغابة زادت شدة الرائحة
الـعطـرية: فـهـناك ثـالثة تـوابيـت ترقـد فيـهـا الفـتـيات الـثالث اجلـميالت
وانزلـقت التوابـيت من الغـابة الـكثيـفة عـبر الـبحيـرة. وطارت الـيراعات
تضوى وكـأنهـا شمـعات حتـلق فوقهن. فـهل كانت الـفتـيات الـراقصات
نـائـمـات أم أمـواتا? تـقـول رائـحـة الزهـور إنـهن جـثث وتـدوى أصوات

األجراس لألموات!.
وقالت جـيردا الـصغـيرة:«جـعلـتنى بائـسة فـرائحـتك العـطريـة قوية
جعـلتنى أفكر فى الفتـيات الراحالت ياللسماء! فـهل كيى الصغير ميت

حقا? فالورود فى احلديقة تنفى ذلك!»
دقت أجراس النباتات العطرية وقالت:«دينج دوجن!

نـحن ال ندق على كيى الـصغير ألننـا ال نعرفه. نحن نردد تـراتيلنا
التى نعرفها فقط!».

وذهبت جيردا إلى الزهرة البرية الصفراء التى برزت من األوراق
اخلضـراء الالمعة. وقالت لهـا:«أنت شمس صغيرة المـعة خبرينى إذا

عرفت شيئا أين أجد رفيق طفولتى?
ـعـت الـزهـرة الـبريـة الـصـفـراء بـأنـاقـة ونـظـرت إلـى جـيـردا. فأى و

نشيد ترتله الزهرة البرية الصفراء بالصدفة لن يكون عن كيى.
قالت الزهـرة البرية الصفراء:«فـى أول يوم من أيام الربيع سطعت
شمس الـله دافئة فى فناء صـغير. تسلـلت األشعة إلى احلائط األبيض
اجملـاور الــتى تـنـبـت بـجـواره أول زهــور صـفــراء تـلـمع كــالـذهب حتت
أشـعـة الـشـمس الـدافـئـة. وكـانت جـدتى الـعـجـوز جتـلس فى مـقـعـدها
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واقفـا يـنـظر إلـيـهـا ويـهز رأسه اسـتـنـكارا ثم قـال:«قـاق!قـاق! جودا!
جـودا! ولم يستطع أن يـنطق بأكثـر من هذا. وكان يقـصد بذلك جيردا
الـصـغيـرة ويسـألـها إلى أين تـذهـب فى هـذا الـعالم الـفـسيح. وفـهمت
جـيردا كـلمـة «وحـيدة» جـيدا وأدركت تـمـاما مـاذا تعـنى. ولـهذا أبـلغت

الغراب قصتها كاملة وسألته عما إذا كان شاهد كيى.
ــا!» وصــاحت ــا! ر وأومــأ الــغــراب بــرأسه مــتــأمـال وقــائال: «ر
الـطـفـلـة الـصـغـيـرة: «مـاذا? أتـظن ذلك?» واحـتـضـنت الـغـراب وضـمـته

بشدة وكادت تقتله وقبَّلته.
ا فقال الـغراب:«تعقَّـلى! تعقَّلـى! أعتقد أنه كـيى الصغيـر. ولكنه ر

نسيك اآلن وهو مع األميرة!.
وقالت جيردا: «هل هو يعيش مع األميرة?»

فـأجاب الغراب: «نـعم اسمعى! ولكن من الـصعب على أن أحتدث
لغتك. فإذا كنت جتيدين احلديث كالغربان فسأحكى لك أفضل.

وقـالت جـيـردا: كال فـلم أتـعـلـمـهـا بـعـد ولـكن جـدتى تـسـتطـيع أن
تـفـعل ذلك كـمـا تـسـتـطـيع أن تـتـحـدث الـلـغـة الـهـولنـديـة كـذلك. لـيـتـنى

تعلمتها».
فـقـال الغـراب: «ال بـأس! فـسأبـلـغك بقـدر إمـكـانى وإن كان سـيـئا

على أية حال» وحينئذ قال لها ما يعرف:
ـملـكـةالـتى نحن فـيـهـا اآلن تسـكن أمـيرة عـاقـلـة بشـكل غـير «فى ا
مـألوف. وعنـدما قـرأت جمـيع الصحف الـتى تصـدر فى العـالم نسيت
كل شىء ألنـهـا عـاقـلـة. وفى الـيوم الـتـالى كـانت جتـلس عـلى الـعرش

وقالت جيردا: «أنا ال أهتم بهذا فليس فيه شىء يفيدنى ثم هرولت
إلى طرف احلديقة.

كـانت الـبوابـة مـغلـقـة  ولكـنـها حـركت الـتربـاس احلـديدى الـصد
جانـبا حتى انفك وفتحت البوابـة وحينئذ جرت جيـردا الصغيرة حافية
الـقدم إلى العـالم الفسيح وأخيـرا أدركها التـعب ولم تستطع اجلرى

بعد فجلست على حجر كبير.
وعـنـدمـا نــظـرت حـولـهـا رأت الــصـيف فى نـهــايـته وأتت إلى آخـر
ـكن أن تــرى هـذا عـلى اإلطالق فى احلـديــقـة اجلـمـيـلـة اخلـريف وال 
حــيث الـشـمس دائـمــا سـاطـعـة والـزهـور تــزهـر فى كل مـوسم. وقـالت

جيردا الصغيرة: يا إلهى! كيف أتوقف!.
ـكن أن أسـتـريح ثم نـهـضت لـتواصل يـالـلعـجب! إنه اخلـريف! ال 

السير.
آه! كم أصـاب قـدمـاى من ألم ومن تـعب والـدنـيـا من حـولـى تـبدو
ـاء من أوراقها بـاردة وغاضـبة. وكانت أشـجار الـصفـصاف تـساقط ا
الـصـفـراء وتـتــسـاقط أوراقـهـا الـواحـدة تـلـو األخـرى. ولم تـكن حتـمل
الثمار إال األشجار ذات الزهور الـبيضاء ولكن ثمرها مر يلسع الفم.

آه يبدو العالم الفسيح كئيبا وخاويا.
احلكاية الرابعةاحلكاية الرابعة
األمير واألميرةاألمير واألميرة

آن  جلـيـردا أن تــسـتــريح. وحـيــنـئــذ وثب غـراب ضــخم وحط عـلى
دة طـويلة كومـةمن اجللـيد تـقع أمام احلـجر الذى جـلسـت عليـه. وظل 
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ـبهرة أصابـهم الذهول. وإذا ما وقـفوا أمام العـرش الذى جتلس فيه ا
األميرة ال يستـطيعون أن يقولوا شيئا إال الـكلمة األخيرة التى تقولها
األمـر الذى تـستـنكف عن سـماعه مـرة أخرى ويـبدو أن الـداخل إلى
الـقصـر كمـا لو كـانوا مـخدريـن بالـسعـوط الذى ابـتلـعوه أو دخـلوا فى
نــوبـات مـن اإلغـمــاء حـتى يــعـودوا إلـى الـشــارع حـيث يــسـتــطـيــعـون

احلديث.
ـدينـة حتى كان هـنـاك طابـور طويل عـلى طـول الطـريق من بوابـة ا
القـصر. وكـنت بـالداخل عـندمـا رأيتـهم بـنفـسى. وح أدركـهم اجلوع
ـاء والــعـطش وهم فـى الـقــصـر لم يــحـصــلـوا مــنه إال عـلى كــوب من ا
ؤكد أن األذكياء منهم أتوا معهم بشطائر لم يستطيعوا الفاتر ومن ا
أن يـقــتـســمـوهــا مع جــيـرانــهم إذ يـدعــوهم جــوعى حـتى ال تــأخـذهم

األميرة!
قالت جيردا ولكن أين كان كيى الصغير? ومتى حضر? وهل كان

مع هذه اجملموعات?
فــأجـاب الـغــراب:«مـهال»: أعــطـنى بــعض الـوقت! ســوف نـأتى إلـيه
اآلن. كـان ذلـك فى الـيــوم الــثـالث حــ دخل الــقـصــر شــخص بـدون
ـشى ملكا. تلمع عـيناه مثل عينيك حصـان وال مركبة واثق اخلطوة 

وشعره طويل ولكنه رث الثياب.
فصاحت جيردا وهى فى قمة السعادة: «إنه كيى!

آه لقد وجدته: وصفقت بيديها.
وقال الغراب:« كان يحمل حقيبة صغيرة على ظهره!»

اذا ال ويـقـال إنهـا لم تـلق هـناء بـعـدئذ. وبـدأت تـهـمهم بـأغـنـية تـقـول: 
أُزَف?.. فـقـالت:« اسـمع فـهـناك شـىء ما! وحـيـنـئـذ أرادت أن تـتزوج.
وأرادت زوجـا جـاهزا بـالرد عـلى أى سـؤال يوجه إلـيه ال يـشتـرط فيه
ظهر الرفيع ألن ذلك أمر مزعج. فجمعت نساء حاشيتها وسرَّهن ما ا

سمعن منها.
فقال الغراب:« قالت نساء احلاشية ما قالت األميرة:

«أنــا أحب ذلك! وهــذا هــو مـــا كــنت أفــكــر فــيه فى الــيــوم اآلخــر!
صـدقيـنى فـكل كـلـمـة أقـولـها حـقـيـقـيـة. إذ إن لى صديـقـة ألـيـفـة تدور

بحرية حول القصر قالت لى كل شىء!.
وبـطبيـعة احلال كـانت هذه غـرابة كذلك ألن الـطيـور على أشكـالها

تقع فالغراب يهوى الغرابة.
قـالت الـغـراب:«صـدرت الـصـحف وبـهـا حـاشيـة مـن القـلـوب واسم
ظهر األميرة باألحرف األولى. تقرأ فـيها بنفسك إن أى شاب حسن ا
له مـطلق احلـرية فى احلـضور إلى الـقصـر والتـحدث مع األمـيرة. فمن
حتـدث بـهـذه الـطـريـقـة الـتى يـشـعـر فـيـهـا بـاأللـفـة وحتـدث أفـضل من
اآلخـرين كـان هـو الـذى تتـخـذه األمـيـرة زوجـا لـها! حـسـنـا ! حـسـنا!
صـدقيـنى فـهى حـقـيـقة مـثل وجـودى هـنـا فقـد أقـبل الـنـاس زرافات.
ـروق كـثيـرا بـدون جدوى ال فى الـيوم األول ـناكب وا كان الـتدافع بـا
وال فى اليـوم الثانى. فاجلمـيع يتحدثون جـيدا وهم فى الشوارع فإذا
ما دخلوا بوابة القصر ورأوا احلراس فى أزيائهم الفضية واخلدم فى
مالبـسهم الذهبيـة مصطف حتى الـدرج والقاعات الفـسيحة باإلضاءة
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فروض أنه تكلم جيدا كما أتكلم أنا بلغة الغربان. فى احلقيقة. ومن ا
عـرفت ذلك من حــبـيـبـتى األلــيـفـة. لـقــد كـان شـجـاعـا وغــيـر هـيـاب لم
يـحضـر للـخـطبـة بل حضـر لالسـتمـاع إلى حـكمـة األميـرة فرأى ذلك

جيدا فوجدته هو اآلخر جيدا.
قالت جيـردا: «طبعا ذلك هو كيى! كان عـاقال يستطيع أن يحسب

العمليات الرياضية بالكسور! آه ليتك تصحبنى إلى القصر!»
قـال الـغراب: «حـسـنا فـمـا أستـهل الـقـول ولكن كـيف يـكون ذلك?
سـوف أحـدث حـبـيــبـتى فى هـذا األمـر. وأسـتــطـيع الـقـول إنـهـا سـوف
تنصحنا ولو أننى يجب أن أبلغك أن طفلة صغيرة مثلك لن يسمح لها

بالدخول بالطريقة العارية».
قــالت جــيـــردا:« آه نــعم نــويت ذلـك! فــبــمــجــرد أن يـــســمع كــيى

بوجودى هنا فسوف يحضر مباشرة إلحضارى».
قال الغراب وهو يهز رأسه قبل أن يطير: « انتظرينى على درجات

السلم هناك»: وحلق بعيدا فى الفضاء.
ـتـأخـر حـ قـال: واق! واق! ـسـاء ا لـم يـعـد الـغـراب ثـانـيـة قــبل ا
طـلـبت مـنى أن أبـلـغك بحـبـهـا. وهـذا هو رغـيف صـغـير لـكِ أخذته من
ـكن أن ـا كـنت جـائـعـة. وال  ـطـبخ الـذى يـوجـد بـه خـبز كـثـيـر فـر ا

اذا? تدخلى القصر. 
. فـاحلارس الـفضى واخلـدم ذوو  الزى ألنك حـافـية عـارية الـقدمـ
الـذهبـى لن يسـمحـوا لك بذلك ولـكن ال تـبك ألنك بعـد هذا كـله سوف
. فحـبيـبتى تـعرف سـلَّمـا خلـفيـا صغـيرا يـؤدى إلى غرفـة النوم تـدخلـ

ا تكون زالقته فقد ذهب بزالقته!» فقالت جيردا: ال إنها ر
وقـال الغـراب: « هذا مـحتـمل! فـلم أتبـينه بـدقة! ولـكـننى عـلمت من
حبـيـبـتى األلـيفـة أنه دخل بـوابـة الـقـصر ولم يـجـزع قـلـبه الـبتـة عـنـدما
شاهد احلـراس فى أزيائهم الفضية وال احلـشم فى مالبسهم الذهبية
بل قـال لهم بـعد أن أومأ بـرأسه: ال يلـيق بى أن أنـتظر عـلى الدرج بل
ستشارون ينبغى أن أدخـل! وهناك كانت القاعات مـبهرة اإلضاءة وا
اخلصـوصيون وأصحاب الفـخامة يسيرون حـفاة وأقدامهم عارية وهم
رء وقورا. كان حذاؤه يحملون أطباقا ذهبية. ويكفى هذا لكى يجعل ا

يصبر صريرا عاليا ولكنه ال يزال يسير دون خوف».
ؤكـد أن يـكون هـذا هو كـيى! فأنـا أعرف أنه قـالت جيـردا: « من ا

كان يلبس حذاء جديدا وسمعته وهو يصر فى ردهة جدتى.
قال الغراب: «حسنا كان حذاؤه يصر! ولكن لم يثبط همته شىء
اثل حجمها حتى ذهب مباشرة إلى األميرة التى جلست على لؤلؤة 

حجم عجلة الغزل.
وكـانت الـوصـيفـات ووصـيـفاتـهن ورجـال احلـاشيـة وخـدمـهم وخدم
. وكل من اقـترب من الـبـاب كان خـدمهم يـصـطفـون عـلى كال اجلـانبـ
شى عـالى القـدر رفـيع الـشـأن. وكان الـولـد خادم اخلـدم الـذى كـان 
ـرء يراه وكان شامخا فى وقوفه إلى فى خف داخل الردهة ال يكاد ا

الباب.
قالت جيردا: «إنه لشىء رهيب! وهل فاز كيى باألميرة?

وقـال الـغراب:« لـوال أنـنى غـراب لـفزت بـاألمـيـرة رغم أنـنى خاطب
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وقــالت جــيـردا: «يــبــدو لى أن شــخــصــا يـتــعــقــبــنــا!» ومـرق شىء
بجـوارها كما لـو كان ظال على طول احلائط وخـيالً ذات أرجل نحيلة

تطون اخليل. تطايرت أعرافها وسياس ورجال وسيدات 
لكية. قال الغراب األليف: «تلك هى أحالم! أتت لـتقتنص األفكار ا
وهــذا شىء جــمـــيل ألنك تــســتـــطــيــعــ رؤيــتـــهم فى الــســريــر. وإذا

استحسنوك دل ذلك على أنك حتمل قلبا طيبا!.
وقـال غــراب من الـغــابـة: « يـالـلــعـجب ألــيس هـنـاك شىء يــسـتـحق

احلديث عنه!»
ـغـطـاة بالـقـمـاش الـناعم دخال اآلن الـقـاعة األولى ذات احلـوائط ا
األحمر الـوردى والزهور الـصناعـية. وكانت األحـالم تمرق بـجوارهما
. وكل ـلـكـيـ ولـكن بـسـرعـةلم تـمـكن جــيـردا من الـنـظـر إلى الـركـاب ا
ـا يـثـيـر الـدهـشـة وهـما اآلن فى حـائط يـفـوق مـا سـبـقه فى الـبـهاء 
غـرفـة الـنـوم. سـقـفـهـا يـشـبه الـنـخـلـة الـهـائـلـة ذات اخلـوص الـزجـاجى
. وفى الـوسط علـق سريـران يـشبـهـان السـوسن عـلى قوائم من الـثمـ
الذهب كـان أحدهما أبيض ترقـد فيه األميرة بينـما كان اآلخر أحمر
تـبــحث فـيه جـيــردا عن كـيى الـصــغـيـر. نُـخَّت جــانـبـا أحـد الــتـويـجـات
فشاهدت قفا رقبة بنية آه ذلك هو كيى! وصاحت باسمه بصوت عال
ــصــبـاح جتــاهه. فــانـدفــعت األحالم عــلى ظــهــور اخلـيل فى ورفــعت ا

الغرفة ثانية واستيقظ وأدار رأسه.. فلم يكن كيى الصغير.
فـقفـا رقبـة األميـر يشـبه قـفا رقـبة كـيى الصـغيـر ولكـنه كان شـابا
وأنيقا. ومن السرير السوسنى األبيض أطلت األميرة وسألت عما إذا

مـر كبـير ـفتـاح!» ودخال احلديـقة ومـرا  لـكـية وتـعرف أين يـوجد ا ا
تـتـسـاقط فـيه أوراق األشـجار الـواحـدة تـلـو األخـرى وعـنـدمـا أطـفئت
األنوار واحدا تلـو اآلخر فى القصر قاد الغـراب جيردا الصغيرة إلى

باب خلفى موروب.
آه كم كان قلب جيردا الصغيرة ينبض باخلوف والشوق!

وتـبـدو وكـأنهـا تـفعل شـيـئا خـطـأ ولكـنـها أرادت أن تـعـرف ما إذا
كـان كـيى الـصـغـيـر هنـاك. واحلـقـيـقـة تـفتـرض أنه هـو فـقـد تـصورت
بحيـوية عينـيه العاقلـت وشعره الـطويل. واستطـاعت أن ترى بوضوح
نزل حتت طريقة ابتسامته كما عهدتها فيه عندما كانا يجلسان فى ا
أشــجـار الـورود. وبـطـبـيــعـة احلـال سـوف تـسـره رؤيــتـهـا ويـتـمـنى أن
يـسمع كم عـانت من طـول الطـريق الذى قـطعـته من أجله وأن يـعلم أن
ـنـزل قـلق عـلـيه عـنـدمـا غادر ولـم يعـد. آه كم كـانت كل من تـركـهم بـا

خائفة وسعيدة!
وهما اآلن عـلى درجات السلم وكان فوق الـدوالب مصباح صغير
مـشـتـعل ووقف الـغراب األلـيف فى مـنـتـصف الـطـريق يـدير رأسه فى
كل اجتاه ويرمق جيردا التى أخذت حتيى الطريق بانحناءة االحترام

التى تعلَّمتها من جدتها.
قال الـغراب األليف: «حـدثتنى عنـك خطيبـتى حديثـا طيبـا يا فتاتى
الـصـغـيـرة إذ قــالت كـذلك عن سـيـرتك إنــهـا طـيـبـة جـدا! فـإذا أخـذت
صـباح سأقودك فى الطريق. وسـتأتى إلى هنا عندمـا يطير الغراب ا

ولهذا لم نقابل أحدا!.
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البس وعـندما كانت ومـنحت حذاء طـويال وقفازا وارتـدت أبهى ا
جـاهـزة لالنطالق حـضرت مـركـبة جـديدة مـن الذهب اخلـالص ووقفت
عان الـنجم وجلس ع شعـار النـبالة لألمـير واألميـرة  أمام  الـباب.  و
ـقـدمـة وحراس ـشاة وحـراس ا ـركـبـة ورجال احلـاشـيـة من ا سـائق ا
ـؤخـرة واألجنـاب وهم يـرتـدون التـيـجان الـذهـبـية. وسـاعـدها كل من ا
ركـبة وتمـنيـا لها حـظا سـعيدا. ورافـقها األمير واألمـيرة علـى دخول ا
فى رحلـتهـا غراب الـغابـات - الـذى تزوج أخـيرا - فى مـسافـة اإلثنى
عـشر مـيال األولى إذ جلس بـجـوارها ألنه لم يـستـطع أن يركب واقـفا
ـركـبــة بـيـنـمـا وقـف الـغـراب اآلخـر عـلى الــبـوابـة يـخـفق فى مـؤخـرة ا
بـأجنحـته. ولم يرافـقهمـا فى رحلتـهما نـظرا إلصابـته بالصـداع بسبب

منصبه الدائم وكثرة الطعام.
ـسكـر وعلى الح وا ـركبـة ضُفَّت أنـواع البـسكـويت ا وفى داخل ا
ـقـعـد وضـعت الفـواكه وشـطـائر الـزجنـبـيل. وصاح األمـيـر واألمـيرة: ا
«وداعـا وإلى الـلـقـاء!» وبكـت جيـردا الـصـغـيـرة وبـكى الـغـراب وهـكذا
مـرت األميال األولى فى الـرحلة. ثم ودعـها الغـراب كذلك وكان وداعه

أقسى عليها من أى وداع آخر.
ـا ظلت وطار الـغـراب وحط فوق شـجـرة وظلت أجـنـحته تـخفـق طا

عت مثل ضوء الشمس حتت بصره. ركبة التى  ا
احلكاية اخلامسةاحلكاية اخلامسة
اللصة الصغيرةاللصة الصغيرة

عت كاللهب وكانت تؤذى ركبة  ظلمة ولكن ا مروا خالل الغابة ا

كـان هـنـاك خـطـأ حـدث. وحـيـنـئـذ. بـكت جـيـردا الـصـغـيـرة وأخـبـرتـهـا
بقصتها كاملة وما فعله الغربان من أجلها.

!» وامتـدحا ـسكـ قال األمـيـر واألميـرة :« أيهـا الكـائن الـصغـير ا
صـنيع الـغـرابـ وقـاال لهـمـا إنـهمـا لـيـسا غـاضـبـ مـنهـمـا ولم يـكررا

كافآة. ديح ولكنهما يستحقان ا ا
:« هل تريدا أن تطيرا بحرية? وسألت األميرةالغراب

أم تـريـدا مـنـصـبـ دائـمـ فـتـكـونـا غـرابى الـقـصـر ولـكمـا كـل ما
طبخ?» يتساقط فى ا

نـصبـ الدائـم فـانحـنى كال الغـراب انـحـناءة احـترام وطـلبـا ا
نظـرا لكـبر سـنيـهمـا وقاال:« من األفـضل احلصـول على شىء نـدخرة

طيرة.» لأليام ا
ونـهض األميـر من سريـره ودعا جـيردا لـلنـوم فيه ولم يـفعل شـيئا
غـيــر ذلك. فــعـقــدت يـديــهـا الــصـغــيـرتــ وفـكــرت. « يـالــهم من أنـاس
» وأغـمـضت عيـنـيهـا واسـتسـلـمت بارتـيـاح لسـلـطان وحـيـوانات طـيـب
الكـرى. وعادت إليها جـميع األحالم تطير كـمالئكةالله يجرُّون وراءهم
مـزجلة جـلس عـليـها كـيى الذى أومـأ برأسه. وكـانت هذه مـجرد أحالم

جرد استيقاظها. تبددت 
وفى اليوم التالى كانت ترتدى احلرير واخململ من قمة رأسهاحتى
أخـمص قدميـها. وقـد دعيت لـلبقـاء فى القـصر فى رخـاء ولكن كل ما
طلبت كـانت مركبـة صغيرة يـجرها حـصان وزوج من األحذية الـطويلة

الدقيقة ثم تقودها وتنطلق بها فى العالم الفسيح لتبحث عن كيى.
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ولـكـنـهـا أقــوى مـنـهـا ذات أكـتـاف عـريـضــة وبـشـرة داكـنـة وعـيـنـاهـا
سوداوتان تماما يبدو فيهما احلزن.

ولـفت ذراعـهـا حول وسط جـيـردا الـصـغيـرة وقـالت: « لن يـذبـحوك
ا لم أغضب منك. أتوقع أن تكونى أميرة?!. طا

وأجابـتـهـا جيـردا الـصـغـيرة بـالـنـفى وأبلـغـتـهـا بكل مـاحـدث وأنـها
شديدةالتعلق بكيى الصغير.

ونـظرت إلـيـها الـلـصة الـصـغيـرة بـوقـار تام وأومـأت بـرأسهـا قـليال
وقـالت: لن يـقـتـلوك حـتى لـو غـضـبت منـك- فحـيـنـئذ أقـوم أنـا بـقـتلك «
وهنالك كفكفت دموع جيردا الصغيرة ثم أدخلت كلتا يديها فى القفاز

الناعم الدافئ.
ـركـبة فى وسط فـنـاء قصـر أحـد اللـصـوص وقد واآلن توقـفت ا
تشرخ من أعاله إلى أسـفله وتطـير الغربـان من ب الشـقوق وقفزت
كن أن يـبـتلع كالب شـرسـة ضخـمـة فى الهـواء ويـبدو أن كـال منـهـا 

رجال. ولكنها لم تنبح حيث أن ذلك محظور عليها أن تفعله.
لـيئة بالـسخام أُوقدت نـار كبيرة فوق ةا وفى القاعـة الكبيرة الـقد
األرضـية احلـجريـة وتسلـل الدخان من حتـت السقـف باحثـا عن طريق
إلى اخلارج. وكان احلـساء يغلى فى برميل هـائل بينما األرانب تلتف

حول البصاق.
وقـالت اللـصة الـصغـيـرة: «سوف تـنامـ هذه الـلـيلـة معى ومع كل
ـدلـلـة الـتى تـنـاولت شـيـئـا من الـطـعـام والـشراب قـبل أن حـيـوانـاتى ا
تــتــوجه إلى الــركن الــذى وضع فــيـه الـقـش والــســجــاد لــتــنــام. وفـوق

أع اللصوص ولم يستطيعوا أن يقاوموا ذلك.
 وصاح الـلصوص: «إنهـا من الذهب ! إنها مـن الذهب!» واندفعوا
ـؤخـرة وقـائـد خـارجـ وأمـسـوا بـاخلـيل وقــتـلـوا حـراس األجـنـاب وا
ركـبـة. قـالت ـشـاة ثم سـحـبـوا جـيـردا الـصـغـيـرة خـارج ا ـركـبـة وا ا
الـلصة احليزبون: «إنـها سمينة! إنهـا جميلة! جاءت سـمنتها من تناول
. آه ما نوايـات البنـدق وهى فى سمنـتها مـثل احلمل الصـغير الـسم
أشهى طعمها!» وكانت احليزبون ذات حلية طويلة كثيفة وحواجب كثة

تدلت فوق عينيها. وسحبت سكينها الالمع التى ضوت فى رعب.
وقالت احليـزبون فى نـفس اللـحظة وقـد عضـتهـا من أذنها طـفلـتها
الـصغيـرة التى حمـلتها عـلى ظهرهـا وكانت شقـية بشـكل مثيـر للمرح:
«أى: أيـتـها الـطـفلـة الـشـقيـة الـبغـيـضة»! ولم يـتـيسـر لـها الـوقت لـتذبح

جيردا.
قـالـت الـلـصـة الــصـغـيـرة: «ســوف تـلـعب مـعـى! وتـعـطـيــنى الـقـفـاز

وتلبسنى ثوبها األنيق وتنام معى فى السرير!»
ثم عـضَّت احلـيــزبـون ثـانـيــة فـقـفـزت فى الــهـواء واسـتـدارت حـول
نـفـسـها فـضـحك جـمـيع اللـصـوص وقـالوا:« انـظـروا كـيف ترقص مع

صغيرتها!»
وقـالت الـلصـةالـصغـيـرة التى تـصـر على أن تـسـلك طريـقـها نـظرا
لـكـونـهـا ضــلـيـعـة فى الـسـلب والـنـهب وقـويـة اإلرادة: « أريـد أن أركب
ـركـبـة!» وجـلـست هى وجـيـردا بـداخلـهـا وانـطـلـقـتـا بـهـا إلى الـغـوطة ا
واألحراش فى عمق الـغابة. وكانت الـلصة الـصغيـرة فى حجم جيردا
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وأمـســكت بـالـســكـ فى يــدهـا األخـرى ثـم نـامت حـتـى سـمع صـوت
نـومــهـا. ولــكن جـيــردا لم يـغــمض لـهــا جـفن فــهى ال تـعــرف عن أمـر
حياتها أو موتها شيئا. وجلس اللصوص حول النار يغنون ويشربون
بـيـنـمـا دارت احلـيزبـون دورة فى الـهـواء. آه يـا له من مـشـهـد مرعب

تشهده الطفلةالصغيرة.
وحـيـنــئـذ هـدرت احلـمـامـات الــبـريـة قـائـلـة:« كـو! كــو! لـقـد رأيـنـا كـيى
الصـغـير. كـانت حتـمل زالقـته دجاجـة بـيضـاء بـينـمـا كان يـجـلس هو فى
عربة ملكة اجلليد التى انطلقت منخفضة فوق الغابة عندما كنا فى عشنا.

. كو! كو! ونفخت علينا شراذم فقتلت اجلميع ما عدا نحن االثن
فــصـاحت جــيـردا: «مــاذا تـقــوالن? وأين ذهـبـت مـلـكــةاجلـلــيـد? هل

تعرفان شيئا عن ذلك?
ـا كانت فى رحـلتهـا إلى الپالند حـيث يوجد فأجـابت احلمـامتان:« ر

اجلليد والثلوج. وعليك أن تسألى الرنةالتى تقف مربوطة هناك باحلبل.
كـان يحتوى عـلى الثلج واجلـليد وهـو مكان فخم فقالت الـرنة: «ذلك ا
ضـيئـة. وهناك ـكنك الـقفـز بحريـة فى الوديـان الواسـعة ا وفسـيح. ففيه 
تـنصـب ملـكـة اجلـلـيـد خيـمـتـهـا فى الـصيـف ولكن قـصـرهـا الـدائم يـوجد
بـالقـرب من الـقـطب الـشـمـالى فى جـزيـرة تـدعى سـپـبـتـزبـيـرجن! وشـهقت
جـيـردا وهى تقـول: «آه كـيى كيى الـصـغيـر!» وقـالت الـلصـةالـصغـيرة: «

نامى اآلن فى هدوء وإال طعنتك بالسك فى بطنك!
وفـى الصـبـاح أبـلـغـتـهـا جـيـردا كل شىء قـالـته احلـمـامـات الـبـرية
ونظـرت اللصـة الصغـيرة باهـتمام تـام ثم أومأت برأسـها وقالت : «ال

رأسيهـما وقفت حـوالى مائة حـمامة على عـصى وأغصان ويـبدو أنها
جميعا نائمة ولكنها التفتت إلى الطفلت عندما دخلتا.

وقـالت الـلـصـة الـصـغـيرة وهـى تمـسك بـسـرعـة بـإحـدى احلـمـامات
الـقريبة من أرجلها وتـهزها حتى تخفق بـجناحيها: «إنهـا جميعا ملكى
قــبَّـلـيــهـا!» وقـذفـتــهـا فى وجه جــيـردا. وهـنــاك يـجـلس أشــرار الـغـابـة!
ومضت تـشير من خلف عـدد من القضبـان التى وضعت أمام ثقب فى
أعلى اجلدار وتقول: « هذان االثنان هما أشرار الغابة! وهما يهربان
فــورا إذا لم يـغـلق الــبـاب بـإحــكـام. وهـنـا يــقف حـبـيــبى من الـرنـة. ثم
جـذبت الـرنـة من قـرونـهـا. وكـانت مـربـوطـة بـطـوق نـحـاسى المـع حول
رقـبتـهـا وقالت:« نـحن دائـمـا نبـقى عـليـهـا هنـا وإال فـرت هاربـة مـنا!

ففى كل مساء أخذها فى رقبتها بسكينى احلاد التى تخشاها!»
ثم نـزعت الـلـصـة الـصـغـيـرة سـكـينـا طـويال مـن اجلدار وطـعـنت به
ـسـكـ بـرجـلـيه بـيـنـمـا ضـحـكت الـرنـة فى الـعـنـق فـرفس احلـيـوان ا

اللصة الصغيرة ثم جذبت جيردا إلى السرير بجوارها.
وسـألـتـهــا جـيـردا:« هل تـريـدين أن تـأخـذى الــسـكـ مـعك عـنـدمـا

تذهب إلى النوم?!» ونظرت إليها نظرة قلق.
! فال يدرك فـأجابـت اللـصـة الـصـغيـرة: « أنـا دائـمـا أنام بـالـسـكـ
ـا سـبق أن قـلت عن كـيى ـرء مـا قـد يـحـدث  ولـكن خــبـريـنى اآلن  ا
ـاذا خرجت إلـى هذا الـعـالم الـفسـيح!» وعـنـدما أخـبـرتـها الـصغـيـر و
جيردا منذ البداية كانت حمامات الغابة تهدر فى القفص بينما كانت
األخــرى نـائــمــة. ولـفت الــلــصـة الــصـغــيــرة يـدهــا حــول عـنق جــيـردا
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إلبسيه! ويداك اآلن تشبهان يدى أمى البغيضة!»
وبكت جيردا من شدةالفرح.

وقالت اللصةالصغيرة:« ال أطيق صوتك الباكى!
يجب أن يـرتسم السرور على وجـهك! خذى هذين الرغـيف وقطعة
من حلم اخلنزيـر حتى ال جتوعى. وربطتهمـا فى مؤخرة الرنة وفتحت
البـاب واسـتدعت كـل الكالب الـكـبيـرة ثم قـطعت حـبل الـرنة بـسـكيـنـها

وأوصت الرنة قائلة: انطلقى واحرصى على راحة الطفلةالصغيرة!»
وبسطت جيردا يديها بالقفاز إلى اللصةالصغيرة ولوحت بالوداع
وانــطــلــقت الــرنــة فــوق األشــجــاروفـضـالت الــزراعــة وخالل الــغــابـات
ـسـتـنـقعـات والـسـهـول الـواسـعـةاخلـالـيـة من األشـجار الـكـثـيـفـةوفـوق ا
كن بينمـا الذئاب تعوى والغربان تنعق وأتى من السماء بأسرع ما 

صوت يدوى: « روووم! روووم!» وتلبدت السماء باللون األحمر.
قالت الرنة: « تلك هى أضواء الشـمال العريقة! أنظرى كيف تلمع!
وحـينـئذ صـارت جترى أسـرع وأسرع فى الـليل وفى الـنهـار. وتناولت

جيردا الرغيف وحلم اخلنزير حتى وصال إلى اليالند.
احلكاية السادسةاحلكاية السادسة

الزوجة الالبية والزوجة الفنلنديةالزوجة الالبية والزوجة الفنلندية
تـوقــفــا عــنـد مــنــزل صــغـيــر بــائس إذ ســقط الــسـقـف عـلى األرض
وانخفض البـاب لدرجة أن األسـرة تزحف على بطـونها فى طـريق دخولها
نزل سوى زوجة البيَّة عجوز وقفت تقلى فيه أو خروجها منه. ولم يكن با
السـمك على مصبـاح نفط مثل مـصابيح السـكك احلديديـة. وأبلغتـها الرنة

جتزعى! ال جتزعى!» ثم سألت الرنة: «هل تعرف الپالند?»
فأجـاب احليوان وعـيناه تـرقصـان فى رأسه: «من ذا الذى يعـرفها

روج اجلليدية». أكثر منى?! فهناك ولدت وتربيت ومرحت فوق ا
وقالت اللصةالصغيرة جليردا: «اسمعى! تعلم أن كل رجالنا فى
اخلـارج ولكن أمى مـازالت باقـية هنـا وبعـد فتـرة من الصـباح سوف
درج لـتـنال سـنة من تـشـرب قلـيال من الـزجاجـة الـكبـيـرة ثم تصـعـد ا
الـنـوم. وحـيـنئـذ سـوف أصـنع شـيـئـا لك. وقفـزت من الـسـريـر وتـعـلقت
برقـبـة أمهـا وجـذبت شاربـهـا بقـوة وقـالت: يا عـنـزتى احلبـيـبة صـباح
اخلير!» وخمشت أمها أنـفها فتحول إلى اللون األحمر واألزرق ولكن
بعـاطفـة صافيـة. واآلن وقد شـربت أمهـا من قـارورتها وذهـبت لـتنام
ذهـبت اللصة الـصغيرة إلى الـرنة وقالت لهـا: «كنت أود أن أبقى عليك
ألخـزك بــسـكـيـنى احلــاد وأتـسـلى بـذلك ولــكن ال شـأن لى بـذلك اآلن
فـســوف أطــلق سـراحـك وأسـاعــدك فى اخلــروج لـلــتـوجـه إلى الپالنـد.
ومـاعـليك إال أن حتـملـى هذه الـطفـلةالـصـغيـرة إلى قصـر مـلكـةاجللـيد
حيث يـوجد رفـيق طفـولتـها. وأسـتطـيع أن أقول إنك سـمعت مـا قالت
. قفزت الرنة إذ كانت تتحـدث بصوت مرتفع بينما كنـت أنت تتنصت
من شـدة الفـرح. ورفعت اللـصةالـصغيـرة جيـردا ووضعتـها فـوق الرنة
وكـانت حـصـيـفـة إذ ربـطتـهـا جـيـدا بـعـد أن زودتهـا بـوسـادة صـغـيرة
صنوع جتلس عليـها. وقالت: «ال تبـتئسى! فهـاك هو حذاؤك الطـويل ا
من الـفـراء ألن الـبـرد قـادم. وسـوف احـتـفظ بـقـفازك ألنـه جمـيل! ولن
. رفق تتجمدى فهذا هو قفاز أمى الكبير سوف يغطى يديك حتى ا
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كتوب باحلـرارة ووضعت قطعـة من الثلج على رأس الرنـة ثم قرأت ا
عـلى السـمكة اجملـففـة. قرأته ثالث مـرات حتى حـفظته عـند ظـهر قلب
ووضـعت الـسـمـكـة فى قـدر الـطـعـام ألنـهـا صـاحلـة لـلـتـنـاول فـلـيـست

تضيع شيئا هباء.
واآلن قصَّت الـرنة قصـتهـا ثم اتبـعتـها بـقصـة جيـردا. وأغمضت
الزوجة الفنـلندية عينـيها ولكنهـا لم تقل شيئا. وقـالت لها الرنة: « يالك
من حكيـمة ألننى أعرف أنك قادرة على طى جـميع رياح العالم بخيط
واحد. فعـندما يفـك الربان عقـدة يحصل علـى ريح طيبة وعـندما يفك
العـقـدة الثـانيـة تهـب ريح مواتـية وعـنـدما يـفك العـقد الـثـالثـة والرابـعة
تأتـيه عـاصفـة تـقتـلع أشـجار الـغـابة. فـلـيتك تـعـط الـطـفلـة الـصغـيرة

القدرة التى تماثل قوة اثنى عشر رجال وتتغلب على ملكة اجلليد?
قالـت الزوجـة الـفـنـلنـديـة: «قـوة اثنـى عشـر رجال! احلـقـيـقة أن ذلك
يستغرق وقتا طويال!» ثم ذهبت إلى أحد الرفوف وأخذت جلدا كبيرا
اء ملـفوفـا وفكـته. وكتـبت حروفـا عجـيبـة علـيه وقرأته حـتى تصـبب ا

من جبهتها.
ولـكن الرنـة للمـرة الثانـية تـوسلت إليـها من أجل جـيردا الصـغيرة
الـتى نـظـرت بـعـيــنـ دامـعـتـ مـتـوسـلـتـ لــلـزوجـة الـفـنـلـنـديـة الـتى
أغـمـضت عـيـنـيـهـا وسـحـبـت الـرنـة إلى ركن الـقـاعـة حـيث هـمـست فى

أذنيها وهى تضع ثلجا جديدا على رأسها.
قـالت: «يـعـيش كيـى الصـغـيـر بـكل تـأكـيـد سعـيـدا هـانـئـا مع مـلـكة
اجلـليـد ويعـتقـد أن مكـانه هناك هـو أفضل مـكان فى الـعالم ذلك ألنه

قـصـة جـيـردا كـامـلـة بـعـد أن حـكت حـكـايـتـهـا أوال ألنـهـا تـظن أنـهـا فى
غايةاألهمية وأصابت جيردا قشعريرة منعتها من الكالم.

! لقـد قـطـعـتـما سـكـيـنـتـ قـالت الـزوجـةالالبـيـة: «يـاللـهـول أيـتـهـا ا
شـوطا طـويال من الطريق وعـليـكما أن تـقطعـا مئـات األميال لـلوصول
إلى فيـنمـارك حـيث تعـيش ملـكةاجلـلـيد فى الـريف وتوقـد ضوءا أزرق
فى كل مـسـاء. وسـوف أكـتب بـعض الـكـلـمـات عـلى قـطـعة مـن السـمك
اجلـاف «الـبـكاله» ألنى ال أمـلك ورقــا وأمـنـحـهـا لـكـمـا لـتـقـدمـاهـا إلى
الـزوجـة الــفـنـلــنـديـةهــنـاك ألنـهــا تـسـتـطــيع أن تـدلــكـمـا عـلـى الـوجـهـة

الصحيحة أكثر منى!
واألن بـعد أن نـالت جـيردا قـسـطـا من الدفء وشـيـئا من الـطـعام
والـشراب وبعـد أن كتـبت الزوجة الالبـية بـضع كلمـات على قـطعة من
السـمك اجملفف أبلغت جيردا أن حتـافظ عليها ولفـتها فى عنق الرنة

التى انطلقت بها.
وبقـبـقت السـماء وكـانت أضواء الـشـمال الـزرقاء اجلـميـلة تـضوى
كل لـيل حتى وصـلتا إلى الـزوجة الفـنلنـدية وطـرقا مدخـنتهـا ألنها لم

يكن لها باب.
احلكاية السادسةاحلكاية السادسة

الزوجة الالبية والزوجة الفنلنديةالزوجة الالبية والزوجة الفنلندية
كان الـطـقس حارا هـناك ألن الـزوجة الـفنـلـنديـة كانت تـشيـر شبه
عاريـة تماما. وكانت صـغيرة احلجم وذات بشـرة سمراء. وخلعت على
الــفــور مالبس جـيــردا الـصــغـيــرة كـمــا خـلــعت الـقــفـاز وإال شــعـرت
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وهناك وقفت جيردا الصـغيرة حافية بدون حذاء أو قفاز فى وسط
كن وحـينـئذ وحـشة الـبـاردة الثـلوج وجـرت بأسـرع مـا  فـينـمـارك ا
تـسـاقط ولكـنهـا لم تـسقط مـن السـماء ألنه أتى فـوج من كتل الـثـلج ا
ــعت من ضـوء الـشـمـال. وجـرت كـتل الـثـلج عـلى صـار واضـحـا أنـهـا 
ـا تذكـرت جيردا كـم بدت هذه األرض وكـلمـا اقتـربت بدت أكـبر. ور
ـرة الـتـى شـاهـدتـهـا خالل الـكـتل اجلــلـيـديـة كــبـيـرة وغـريـبــة فى تـلك ا
لتهب. ولكـنها تبدو هنا أكـبر حجما وأكثـر رعبا ألنها حية. الـزجاج ا
لـكة اجلليد. وهى أغرب شىء فى شكلها إذ يبدو قدمة  فهى حرس ا
نظر بينـما يبدو البعض عقدا من بـعضها مثل القنـفذ الكبير القـبيح ا
الــثـعــابــ الـتى تــطل بــرؤوسـهــا ويـبــدو الــبـعض اآلخــر مــثل الـدبــبـة
الصـغيرة السـمينـة ذات الشعر اخلـشن الكثيـف وهى جميعـا بيضاء

فهى كتل الثلج احلية.
أقـامت جـيـردا الــصـغـيـرة الـصالة وابـتـهـلت إلى الـله. وكـان الـبـرد
شـديـدا لـدرجـة أنـهـا كـانت تـرى أنـفـاسـها إذ كـانـت تنـبـعـث من فـيـها
كـالـدخـان. وتـكـثف زفـيـرهـا أكـثـر فـأكـثـر حـتى أخـذ أشـكـاال لـلمـالئـكة
الـبيضـاء الصغـيرة التى تـكبر وتـكبر كـلما اقـتربت من األرض. وكانت

كلها تلبس خوذا على رؤوسها وحتمل فى أيديها الرماح والدروع.
ظهر الكثـير منها وعـندما انتـهت جيردا من صالتها كـان هناك لواء كامل
رعبة حـتى تناثرت إلـى مئات القطع منهـا صوبوا رماحهـم نحو كتل الـثلج ا
الئكة عـلى قدمـيهـا ويديـها فلم فـسارت جـيردا فى أمـان ودون خوف. رتبـت ا

تعد تشعر بالبرد كثيرا وسارت بسرعة إلى قصر ملكة اجلليد.

يـحمل شـذرة من الـزجـاج فى قلـبه وذرة دقـيـقة من الـزجـاج فى عـينه.
ويـجب إخراجـهمـا أوال وإال لن يـصبح رجال وسـوف حتتـفظ به ملـكة

اجلليد فى حوزتها.
وقـالت الرنـة: «أال تـستـطـيعـ أن تـمـنحى جـيـردا الصـغـيرة شـيـئًا

يعطيها القوة للتغلب على كل ذلك?»
ا فـقالت الـزوجـة الفـنـلنـديـة: «ال أسـتطـيع أن أمـنحـهـا قوة أكـثـر 
تـــمــلك. أال تـــرين كـم هى قــويـــة? أال تـــرين كــيـف يــخـــدمــهـــا الــبـــشــر
? يجب عدم إبالغها واحليـوانات وكيف أتت إلى العالـم حافية القدمـ
بـقوتها علينـا. فقوتها فى قلبـها ذلك ألنها طفلة بـريئة وجميلة. فإذا لم
تـسـتـطع ذاتـهـا أن تـصل إلـى مـلـكـة اجللـيـد وتـخـرج الـزجـاج من كـيى
الصـغـير فـلـيست لـنـا حيـلـة فى ذلك! وتـبعـد حـديقـة مـلكـة اجلـليـد عـنا
كـنك أن حتمـلى الطفـلة الـصغيـرة إلى هناك حـوالى عشرة أمـيال. و
وتضـعيـهـا بجـوار الشـجرة الـكبـيرة ذات الـتوت األحـمر الـتى تقف فى

اجلليد. التضيعى الوقت فى الثرثرة ثم عودى إلى هنا».
ثم رفعـت الزوجـة الـفنـلـدنـية جـيـردا الصـغـيـرة إلى م الـرنـة التى
انـطـلقت بـأقـصى سـرعة وصـاحت جـيـردا الصـغـيـرة: «آه لم أحصل
على حـذائى الـطـويل! ولم أحصل عـلى قـفازى!» وشـعـرت بذلـك عنـدما
قـرصهـا الـبرد ولـكن الرنـة لم تـتوقف إذ صـارت جترى حـتى وصلت
إلى الــشــجـرة الــكــبــيــرة ذات الـتــوت األحــمــر حــيث وضــعت جــيـردا
الــصـغــيـرة وقــبـلــتـهــا من فــمـهــا وانـحــدرت دمـوع غــزيـرة عــلى خـدود

احليوان ثم عادت بأقصى سرعة.
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يل وكـان بـجوارهـا كـيى الـصغـيـر أزرق الـلون من الـبـرد حـتى 
لونه إلى الـسـواد ولم يكن يـدرى بذلك ألنـهـا كانت تـقبـله فـتمـسح عنه
الـرجـفـة وكـان قـلـبه كـتـلـة من الـثـلج. وكـان يـجـر وراءه شـذرات الثـلج
ـسطـحـة ربتـها بـشتى الـطـرق كى يصـنع منـهـا شيـئا مـثلـما احلادة ا
نـصنع نـحن هيـاكل من قطـع صغـيرة من اخلـشب وقد أسـماه «الـلغز
ـاذج عـجـيــبـة هى «لـغـز ثـلـوج احلـكـمـة» كـان الـصــيـنى». كـمـا صـنع 

تازا وفى نظرة ذو أهمية بالغة. النموذج 
ويرجع ذلك إلى ذرة الزجاج التى اسـتقرت فى عينيه! ورتب جميع
احلـروف لـيصـنع كـلمـة مـكـتوبـة ولـكنه لم يـسـتـطع أن يرتـبـها لـيـصنع
الــكــلــمـة الــتى يــريــدهــا وهى «اخلـلــود». وقــالت مــلــكـة اجلــلــيـد: «إذا
اسـتطـعت أن تـصنع هـذا النـمـوذج لى فسـوف تصـيـر سيـدا لنـفسك
» ولـكنه لم يـسـتطع وسـوف أمنـحك هـديـة هى العـالم بـأسره وزالقـتـ

صنع ذلك.
وقالت ملكةاجلليد:« اآلن سوف أنطلق إلى األقطار الدافئة! وأريد
أن ألـقى نظرة على الـقدور السوداء!» تـلك هى البراك إيـتنا وفيزوف
كـمـا يـسـمـونـهـا «وسـوف أبـيض قـلـيال من سـوادهـمـا وهـذا هـو شىء
مــألـوف وهــذا الــعـمل يــفــيـد بــسـاتــ الــلـيــمـون والــعــنب!» ثم طـارت
ملكةاجلليد فجلس كيى وحـيدا فى تلك القاعة الكبيرة اخلاوية الثلجية
متدةعدة أميال ونظـر إلى قطع الثلج وظل يفكر ويفكر حتى أحدث ا
صـوت طقـطقـة. وجلس جامـدا ساكـنا حـتى يخـيل إلى النـاظر إليه أنه

وت. جتمد حتى ا

ؤكد أنه لم يعد واآلن علينا أن نعـرف أوال كيف حال كيى. ومن ا
يتذكر جيردا الصغيرة التى كانت تقف خارج القصر.

احلكاية السابعةاحلكاية السابعة
ماذا حدث فى قصر ملكة اجلليدماذا حدث فى قصر ملكة اجلليد

وماذا حدث بعد ذلكوماذا حدث بعد ذلك
ـتـسـاقط بـيـنـمـا كـانت كـانت  جـدران الـقـصـر مـغـطـاة بـاجلـلــيـد ا
النوافذ واألبواب تئن من الرياح الـصرصر العاتية. كان بالقصر أكثر
تد أكبرها إلى عدة ـنجرف  ا يأتى به اجلليد ا من مائة قاعـة طبقا 
كثفة وكانت كبيرة وخاوية أميال وكلها مضاءة باألضواء الشمالية ا
وبـاردة ومتأللـئـة. لم يكن بـها أى شىء مـبـهج وال شىء يزيـد عن كرة
صغيرة تلهـو بها الدببة ح تهب العاصفـةوتسير على أرجلها اخللفية

وتزهو فى سيرها بخيالء.
فـليس هـناك فِـرق منـهـا للـعب ذات كمـامـات ومخـالب وليس هـناك
أدنـى ثرثـرة من إنـاث الثـعـالب عنـد تـناولـهـا القـهـوة بل كانت الـقـاعات
ـعت أضواء الـشـمال الكـبـيرة فى قـصـر مـلكـة اجلـليـد خـاوية بـاردة. و
كن إحصاؤها عنـدما تكون شديدة اإلضاءة أو عـالم التى  احملددة ا
ـتــنـاهـيــة الـكـبـر خــافـتـة اإلضــاءة. وفى وسط هـذه الـقــاعـة الـقــاحـلـة ا
غطـاة باجلليـد يوجد بـحر متجـمد حتطم إلى ألف شـذرة  كل منها وا
تساوى مـا جاورتهـا وكأنها عـمل فنى وفى وسطه جتـلس ملكـةاجلليد
عنـدما تكـون بالقـصر وهى تقـول إنها جتـلس على مرآة احلـكمة وهى

أفضل شىء فريد فى العالم.
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اجلليد إذا أرادت احلضور.
فوثيقة عتقه وحتريره مكتوبة بثبات بقطع الثلج الالمعة.

وجتــوال يـدا بـيـد فى الـقـصـر الــكـبـيـر وحتـدثـا عن اجلـدة والـورود
نـازل وحيثما سارا تهدأ الريح وتسطع الشمس اليانعة فوق سطوح ا
وعـندما وصال إلى الـشجرة ذات التـوت األحمر كانت الـرنة واقفة فى
ـلـوء بـالـلـ وهى انـتـظـارهـمـا. وكــانت مـعـهـا رنـة أخـرى ضـرعـهـا 
تـرضع صغارها بلـ دافئ وتقبَّلهـا من أفواهها. وحمـلت الرنتان كيى
وجيردا إلى الزوجة الفنلـندية أوال حيث ناال قسطا من الدفء وأُبلغا
بطريقـهما فى رحلة الـعودة إلى منازلـهما. ثم ذهبـا إلى الزوجة الالبية

التى خاطت لهما ثيابا جديدة وأصلحت لهما مركبتهما الزالقة.
وصــارت الـرنـة والــرنـة الـشـابــة تـقـفــزان عـلى طـول الــطـريق حـتى
أوصـلـتـاهمـا إلى حـدود الـدولـة حـيث انبـثـقت من األرض أول نـبـاتات

خضراء. ثم غادرا الرنة والزوجة الالبية.
وقال اجلميع: «وداعا!»

وبدأت العـصافيـر الصغيـرة األولى تغرد ونـبتت فى الغـابةالبراعم
اخلضراء وفى خارج الغابة رأيا شابة تضع على رأسها قبعة حمراء
المعة وقـد تمـنطقت بـعدة مـسدسات وهى تـركب مركـبة ذهبـية يـجرها

حصان رائع.
ـنـزل وكـانت هــذه هى الـلــصـةالـصــغـيـرة الــتى مـلَّت من الــبـقـاء بــا

وأرادت الذهاب أوال فى اجتاه الشمال ثم تتوجه إلى حيث تشاء.
. وعرفت جيردا على الفور كما عرفتها جيردا وكانتا مسرورت

وحـيــنـئــذ أقـبــلت جــيـردا الــصـغــيـرة عــلى الـقــصـر من بــاب الـريح
سـاء حتـى هدأت الـرياح الـصرصـر الـعاتـية بـعـد أن أقامت صـالة ا
كــمــا لـــو كــانت تـــتــأهب لــلـــنــوم ودخــلـت جــيــردا الـــقــاعــة الـــكــبــيــرة
اخلـاويةالـباردة. ورأت كـيى واسـتطـاعت أن تـميـزه وطوقـته بـذراعيـها
وضمته إليها بشدة وصاحت: «كيى! حبيبى الصغير! أخيرا وجدتك!»
ولكـنه جلس صـامتا جـامدا من الـبرد. وبكـت جيردا بـدموع حارة
رآة سقطت على صدره وبللت قلبه فأذابت كتلة الثلج وبددت شذرة ا

الصغيرة التى كانت مستقرة فيه. ونظر إليها وأنشد االبتهال:
« ورود تنمو فى الوادى
والطفل القدسَّى أنادى»

وانـفـجـر كـيى فى الـبـكـاء وسـالت دمـوعه حـتى انـزلـقت مـعـها ذرة
رآة مـن عيـنـيه. فـعـرفـهـا وصاح بـابـتـهـاج شـديد: «جـيـردا! حـبـيـبتى ا
جـيـردا الـصـغـيرة! أين كـنت طـوال هـذا الـوقت? وأين كـنت أنـا? ونـظر
ـكـان وما أضـخـمه وما أوحـشه!» وتـعلق حوله وقـال: «مـا أبـرد هذا ا
شـهـد رائع أن بـجـيـردا الـتى ضـحـكت وصـاحت مـن شـدةالفـرح. إنـه 
نـرى حتى قـطع الـثـلج ترقـص فى مرح فى جـمـيع االجتـاهات وعـنـدما
كـلت من الرقص رقـدت ورتبـت نفـسهـا فى النـموذج من احلـروف التى
ـصيره وتـمنحه طلبت مـنه ملكـةاجللـيد أن يصـفها حـتى يصـبح سيدا 

العالم بأسره مع زوج من الزالقات.
عـتا مثل وقـبَّلت جـيردا خديه الـلذين تـوردا ثم قبلت عـينـيه اللتـ 
لـكة عـينـيهـا وقـبلت يـديه وقـدمـيه حتى صـار قـويا مـعـافى. ومرحـبـا 
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القـاحلـة لقصـر ملـكةاجلـليد الـتى كانت كـابوسـا لعيـنا. وجـلست اجلدة
حتت شــمس الـله الـسـاطـعــة بـأشـعـتـهـا الـصــافـيـة وهى تـقـرأ اإلجنـيل
ـلــكـةالــسـمــاء مـالـم تـصــبح مـثل األطــفـال بــصـوت عــال:« لن تــدخل 

الصغار».
وحـملق كل مـن كيى وجـيـردا فى عـيـون اآلخر وأدركـا عـلى الـفور

: الدعاء القد
«ورود تنمو فى الوادى

والطفل القدسَّى ننادى»
. وجلسا سويا وقد كبرا ولكن مازال قلباهما قلبىّ طفل

وحل الصيف اجلميل بدفئه.

وقـالت لـكـيى الـصغـيـر:« إنك لـطـيف إذ تـمـشى الـهـويـنـا! وأريد أن
أعــرف مـا إذا كــنت تــسـتــحق واحـدة جتــوب األرض من أجل الــبـحث

عنك!»
وربتت جيردا على خدها وسألتها عن األمير واألميرة.

فـقـالت الـلـصـة الـصـغيـرة: «لـقـد رحـال إلى بالد غـريـبـة.» وسـألـتـها
جيردا الصـغيرة:« وماذا تـعلمـ عن الغراب?! فأجـابت: مات الغراب!
وحبـيبـته األليـفة صـارت أرملـة وتسـير وقـد لفَّت حـول رجلـها قـليال من
رارة ولكن هـذا هراء! خبرينى اآلن ماذا غزل الصـوف وهى تشكو 

فعلت بعد وداعنا وكيف التقيته!.

وأبلغها كل من جيردا وكيى.
وقالت اللصـةالصغيرة وهى تمسك بأيديـهما: «إن بعد العسر يسر

وابتهاج! ووعدتهما بالزيارة بعد أن يصال سا إلى مدينتهما.
ثم اسـتـأنــفت مـسـيـرتـهـا فى الـعـالم الــفـسـيح بـيـنـمـا سـار كل من
جـيـردا وكـيى يـدا بــيـد هـذا الـربـيع جـمــيل بـزهـوره وخـضـرته. ودقت
ـدينة الضـخمة فهى أجراس الـكنيسـة وتعرفـا على األبراج العـالية وا
دينة الـتى عاشا فيها ثم ذهبـا إلى باب اجلدة وصعدا الدرج حيث ا
الـغـرفـةالـتـى وجـدا فـيـهـا كـل شىء عـلى مـا كـان عــلـيه من قـبل. ودقت
الـسـاعـة:«تـيك.. تـوك!» ودارت عــقـاربـهـا. وعـنـدمـا مـرا بـالـبـاب شـعـرا
ــيــزاب ودخــلت من خالل بـــأنــهــمــا صــارا كــبــارا. فــالــورود مــرت بـــا
فتوحة. وهـناك وجدا مقاعد األطـفال الصغار وجلس كل من النـافذةا
كيى وجيردا فى مـقعده وقد تشـابكت أيديهمـا ونسيا البـرد والفخامة
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ذات يـوم من األيام كـانت زوجة شـابة تـشتـاق كثـيرا إلى أن تـكون
لهـا طـفـلة صـغـيـرة ولهـذا ذهـبت إلى عـرافـة عجـوزة وقـالت لـها:« أود
كثـيرا أن تكـون لى طفلة صـغيرة رقـيقة فهل تـستطـيع أن تمـنحينى
واحــدة يــا ســيــدتى?» وأجــابت الــعـرافــة:« أجل مـن كل قــلـبـى! خـذى
حبةالشعير هذه وهى ليـست تماما مثل حبات الشعير التى تزرع فى
حـقــول الــفالحـ وال من الــنـوع الــذى تـتــغــذى عـلــيه الـدجــاجـات فى
حـظائـر تربـيتـهـا. وعلـيك أن تزرعـيهـا فى أصـيص للـزهور ثم تـراقبى

ماذا يحدث أمامك!
رأة فرحا وقالت: « شكرا لك شكرا لك!» وتهللت ا

ومــنـحت الــعـرافـة عــمـلـة فــضـيــة وعـادت إلى بـيــتـهــا وزرعت حـبـة
الـشعيـر كما أمـرتها العـرافة وحيـنئذ بـزغت زهرة كبـيرة وجمـيلة على

الفور من أصيص الزهور.
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وقالت الـضفدعـة: «هذه هى تمـاما زوجة البـنى!» وأمسكت بـقشرة
البـندق وبداخلها تومـاليزا وصارت تقفز بـها حتى خرجت من النافذة
ـكسورة ووصـلت إلى احلديقـة. وهنا يـجرى جدول واسع الزجـاجية  ا
ذو ضــفـتــ من طـ ومــسـتــنـقع حـيـث تـسـكـن الـضـفــدعـة الــعـجـوزة

وولدها.
وكل مـا قـال ابـنـهــا عـنـدمـا رأى هـذه الـفـتـاة الــصـغـيـرة اجلـمـيـلـة:
«كـواكس كـواكس.. بـريكى.. كى.. كـيـكس!» وقـالت له الضـفـدعة األم
الـعجوزة:« ال تطلـق هذه الضوضاء وإال أيـقظتها من نـومها فى قشرة
البنـدق! فقـد تهرب مـنا بسـهولة ألنـها خفـيفـة مثل ريشـة بطن البـجعة

ا نفعل». وسأبلغك 
فـسـوف نـخـرجـهـا من قـشـرة الـبـنـدق ونـضـعـهـا فـوق إحدى أوراق
ـاء الـبـيضـاء الـكـبـيرة الـطـافـيـة فوق سـطح اجلـدول فـتـصبح زنـابق ا
كاجلـزيرة اخلـفيـفة والصـغيـرة بالـنسبـة لهـا. وهنـا ال تسـتطيع اإلفالت

. منا حتى نعد لها غرف اإلقامة التى تعيش فيها معك حتت الط
ـاء الـبــيـضـاء وعـلى ضــفـاف اجلـدول كــانت تـنــمـو بــوفـرة زنـابـق ا
اء. بـأوراقـها الـعـريضـةاخلـضراء تـبـدو كل منـهـا عائـمـة فوق سـطح ا
وكـانت كــبـرى هـذه األوراق هى أبـعـدهـا عن الــشـاطئ فـعـامت إلـيـهـا
الضفدعة األم العجوزة  ووضعت عليها قشرة البندق وبها توماليزا.
ــبــكــر مـن الـيــوم الــتــالـى اســتـيــقــظـت اخملــلــوقـة وفـى الــصـبــاح ا
ـوقع الذى وجـدت فيـه بدأت تـبكى سـكـينـة وعـندمـا رأت ا الـصـغيـرةا
ــاء يـحــيط بـهــا من كل جــانب من جـوانـب الـورقـة بــكـاء مــريـرا ألن ا

كانت الزهرة أشبه شىء بزنبقةاخلزامى ولكن تويجها كان محكم
الغلق  إذ إنها ال تزال برعما.

وصاحت امرأة الفالح هذه عجبـا:« يالها من زهرة جميلة!» وقبَّلت
أوراقـهـا احلـمراء والـصـفـراء اجلـمـيلـة حـتى إذا قـبَّـلت الـزهـرة انـبعث
منـها صوت عالٍ وتفتـحت. إنها زنبقةاخلذامـى حقا ولكن جلست على
مـيـسـمـهـا األخـضـر الـصـغـيـر فى وسط الـزهـرة طـفـلـة دقـيـقـة ورقـيـقـة

يتجاوز جسمها قليال إبهام الفالحةالشابة. ولهذا أسمتها توماليزا.
ـرأة قشـرة بنـدقة المـعة جـدا لـتصـير مـهدا لـها كـما وأعـدت لهـا ا
أعـدت لهـا فـراشـا من أوراق زرقـاء بـنفـسـجـيـة وهيـأت لـهـا غـطاء من

أوراق الورد.
وهكذا نـامت طوال اللـيل حتى إذا أقبل الـنهار صارت تـلعب على
اء ووضعت به زهـورا فتدلت ائـدة. ومألت الزوجة الـفالحة طبـقا بـا ا
ـاء. وعامت عـلى سطح من حافـته الزهـور بيـنما ظـلت سيـقانـها فى ا
اء ورقـة من زنابق اخلـزامى الـكبـيرة كـانت جتلس عـليـها تـومالـيزا ا
وتـبــحــر بـهــا من جــانب من أجــنــاب الـطــبق إلى اجلــانب اآلخــر وقـد
. اسـتـخـدمت شـعرتـ بـيـضـاوتـ من شـعر ذيل احلـصـان كـمـجـداف
وكانت توماليزا تستطـيع الغناء كذلك إذ تغنت بنغمات عذبة هادئة لم

يسمع أحد مثلها من قبل.
وذات ليـلة بـينمـا كانت نـائمـة فى سريـرها الوثـير قـفزت ضـفدعة
ـكــسـورة وظـلت تــقـفـز حــتى بـلـغت دمـيـمــة من الـنـافــذة الـزجـاجــيـة ا

ائدةالتى ترقد إليها توماليزا وتتغطى بورقة الورد احلمراء. ا
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النهر بعيدا إلى حيث ال تدرك الضفدعة العجوزة مداها.
وجـاء ذَكر الفراش الـصغير األبيض يـخفق حولهـا حتى استقر فى
آخر األمـر فوق الورقـة ألنه أحب تومالـيزا كثـيرا وفرحت لـذلك فرحا
شـديدا. ولم يـكن هنـاك ما يـزعجـهـا فال خوف عـليـها من أن تـتعـقبـها
الـضـفــدعـة الـعـجـوزة. وحـيـنـمـا أبـحـرث وجـدت كل مـا حـولـهـا جـمـيال
اء فيبدو لها المعا كالذهب السائل. ثم فالشمس ساطعة على سطح ا
خـلعت وشاحهـا وربطت أحد أطرافه حـول ذكر الفراش بـينما ربطت
الطرف اآلخر بالورقة بإحـكام فعامت الورقة وانطلقت أسرع وأسرع

وعليها توماليزا.
واآلن جاء ذَكر خنفس كبير وجعل يئز من حولها ورآها فأطبق
ـخــالــبه حـول خــصــرهـا الــنــحـيل وطــار بــهـا إلـى إحـدى األشــجـار.
ومـازالت الـورقة اخلـضـراء تطـفو فـوق سـطح النـهـر وتسـيـر مع التـيار

كنه الفكاك منها. وهى مربوطة بذكر الفراش الذى ارتبط بها وال 
سكـينة كثيرا عندمـا حملها ذكر اخلنفس آه لقـد فزعت توماليزا ا
إلى الشـجرة وروعها األسى عـندما شعرت بـأن ذَكر الفراش األبيض
احلبـيب الـذى تـركـته موثـقـا فى الـورقة الـطـافـية فـوق مـاء اجلـدول. قد
يهـلك جـوعًا إذ إنه ال يـسـتطـيع اإلفالت من الـورقة. ولـكن اخلـنفس ال

يعير ذلك اهتماما.
فقـد استـقر بـها فـوق أكبـر ورقة فى الـشجـرة ومنـحهـا بعـضا من
الـعــسل الـذى اســتـمــده من الـزهــور لـتــأكل وهـمــهم إلـيــهـا بــعـبـارات
اإلعـجاب يـفيـدها بـأنهـا تتـمتع بـحظ وافر من اجلـمال ولـكنـها لـيست

الكبيرة اخلضراء وال تستطيع الوصول إلى اليابسة.
كـانت األم الـعـجـوزة مشـغـولـة فى الـط بـإعـداد الـشـقة وتـزيـيـنـها
ـائية وبـأعشـاب الزهور الـصفـراء لتجـعلـها مرتـبة وأنـيقة باألعـشاب ا
الستـقبال زوجـة ابنـها وأخيـرا عامت هى وابـنها اخملـيف إلى الورقة
التى تـركوا تومالـيزا فوقـها حتى يحـضرا مهـدها الوثيـر ويضعاه فى
غـرفــة الـزفـاف قــبل أن يـقــودهـا هى إلـيــهـا. وانــحـنت الـضــفـدعـة األم
ــاء إجالل واحــتـرامــا وقــالت لــهـا: « هــذا هــو ابـنى. الـعــجــوزة فى ا
وســوف يــكـــون زوجك وســوف تــعــيـــشــان ســويــا فـى غــايــة الــراحــة

«! والسعادة حتت هذا الط
وكل ما استـطاع ابنها أن يقـول هو: «كواكس كواكس.. كريكى..

كى.. كيكس!»
رتب وعـاما به بينـما جلست تـوماليزا ثم أخذا السـرير الصغـير ا
وحـيـدة فـوق الـورقة اخلـضـراء تـبـكى ألنـهـا ال تـقـبل فـكـرة العـيش مع

زعجة وتصبح زوجة البنها القبيح. الضفدعة العجوزة ا
وعنـدما سمعت األسماك الـصغيرة التى كانت تـسبح حتتها رائحة
ـاء لـتـرى هذه غـاديـة مـا قالـت الضـفـدعـة األم رفـعت رؤوسـهـا فـوق ا
الفتاة الصغيرة حتى إذا مـا رأوها سحرها جمالها الفتان وأزعجها
كـثيرا أن حتـمل الضفـدعة العـجوزة البـغيضـة هذه الفـتاة اجلمـيلة إلى
مـكـان بـعيـد. فـقـررت األسـمـاك رفض هـذا احلـدث! فـأحـاطت بـالـساق
اء الـبيضـاء وقضمته ـاء الذى تقف عـليه ورقة زنـبقة ا األخضر فى ا
بـأسـنـانـها حـتى عـامت الـورقـة الـتى جتلس عـلـيـهـا تومـالـيـزا مع تـيار
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من حـولهـا. فـإذا أقبل الـشتـاء كان بـاردا وطويال. وطـارت من حولـها
جـمـيع الـطـيور الـتى كـانت تـغـرد بـصـفـاء وذبـلت األشـجـار واألزهار
وانطوت األوراق الـكبيرة لـلنبات الـشائك الذى نصـبت حتتها تـوماليزا
سريرها وصار جافا أصفر السيقان وبلت ثيابها وقاست من البرد
سـكيـنة الـصغـيرة نـحيـلة ذابـلة! وكـانت على وشك اخمليف وصـارت ا
ـوت. وبدأ اجلـليـد يهـطل وكانت كل حـبة بـرد صغـيرة التـجمـد حتى ا
جدا تنـزل عليها وكـأنها ملء جاروفـا من اجلليد يـنسكب علـيها ونبدو
ـقارنـة بـهـذه اخملـلـوقـة الـصـغـيـرة التى ال لهـا نـحن الـبـشـر عـمـالـقـة بـا
يـتـجـاوز طـولـهـا بـوصـة فـقط. ولـفت نـفـسـهـا بـورقـة شـجـرة ذابلـة فـلم

تمنحها الدفء الكافى فارتعدت فرائصها من البرد.
وبالقرب من خارج الغابة التى كـانت تسكنها توماليزا يوجد حقل
قمح كبير ولكن القمح حُـصد منذ وقت بعيد وبقيت فضالت احلصاد
اجلافة تقف صـامدة على أرض مـتجمدة من الـبرد. وكانت تـشبه غابة
أخرى بـالنسبـة لتومـاليزا فإذا مـا سلكت طريـقها خاللـها ارتعدت من
الـبرد! وأخـيرا مرت بـباب إحـدى فأرات احلـقول حـيث صنـعت الفأرة
لنـفسـها جـحرًا صـغيـرا حتت أعواد فـضالت احلصـاد تعـيش فيه فى
ـلوءة بـالقـمح ومطـبخ صغـير إلى جانب دفء وارتـياح ولـديهـا غرفة 
غـرفة لـلخـزين. وقفت تـومالـيزا عـلى البـاب تسـتجـدى حبـة صغـيرة من

الشعير نظرًا إلى أنها ظلت طوال يوم محرومة من الطعام.
وقـالت الـفـأرة: « مـسـكـيـنـة أنت أيـتـهـا الـكـائـنـة الـصـغيـرة! ادخـلى

غرفتى الدافئة وتغذى معى! وكانت مخلوقة عجوزة طيبة حقا».

بـالـقطع مـثل أنـثى اخلـنفس. وجـاءت جـمـيع اخلنـافس الـتى تـعيش فى
هذه الشجرة رويدا رويدا لزيارة توماليزا.

ونــظــرت إحــدى آنــســات اخلــنــافـس إلــيــهــا ومــدت إلــيــهــا قــرون
استـشـعـارها وقـالت: « يـالهـا من بـائـسة ألنـهـا ال تـملك سـوى رجـل
اثـنـ فـقط!» وصـاحت آخـرى: « لـيس لـهـا قـرون  اسـتـشـعـار! وقـالت
ثالـثـة: «انظـرى! كم هى نـحيـلة وهـذيـلة اخلـصر! يـالـلعـجب إنـها تـشبه
اإلنـسـان!» وأخيـرا انـطلق صـوت اجلـميع يـرددون فى جـوقة: «كم هى
قبـيحـة جـدا جدا!» وكـان اخلنـفس الذى حـمل تـومالـيزا ال يـزال يراود
نفسه عـلى أنها لـيست إال جمـيلة ولـكن نزوال على رأى اجلـميع الذين
ظـلوا يرددون وأصـرواعلى أنـها دمـيمة رضخ أخـيرا إلى الـتفـكير فى
الصواب وصمم على أن يدعها إلى حال سبيلها فتلذهب وقال إنه ال
يعـنيه شىء من أمرها. وهكـذا طارت بها أسراب اخلـنافس كلها حتى
وضـعوهـا فوق إحـدى زهور الـربـيع. وحيـنئـذ بكـت ألنهـا دميـمة بـحيث
التقدم نـساء اخلنـافس على صحبـتها. ولـكن الواقع أن تومـاليزا كانت
كن تـصـورها فـهى نـاعمـة ورقيـقـة وشفـافة أجمل مـخـلوقـة صغـيـرة 

مثل أجمل ورقة ورد.
عـاشت تـومالـيـزا وحـيـدة فى الغـابـة الـبـرية طـوال فـصـلى الـصيف
واخلـريف. صـنـعت لـنـفـسهـا سـريـرا نـسـجـته من أعـشـاب احلـشائش
وعلـقته حتت إحـدى أوراق النـبـات الشـائك الكـبيـرة التى حتـميـها من
ميـاه األمطـار وكانت تـتغذى عـلى الـعسل الـذى تسـتمده مـن الزهور
وتـشرب من الـطل والـندى الـذى يلـمع فوق أوراق الـنبـاتات واألعـشاب
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الـفـأرة الـعـجـوزة وبـيـته وصـرح لـكل من الـفـأرة الـعـجـوزة وتـومـالـيـزا
يت بـالـسيـر فيه كـيفـما تـشاء! وأبـدى إلـيهـما بـأال يفـزعا من الـطائـر ا

مر. الذى يتمدد فى ا
أمـسك الفـأر الضـرير فى فـمه قـدَّاحة تـضىء فى الظالم لـيضىء
وقع رون بـا مـر فى الـظالم. وعنـدمـا  ـشـون فى ا ألصدقـائه الذى 
ـيت  يرفع أنـفه الـعريض إلـى أعلى الـسقف الذى يـرقـد فيه الـطـائر ا
ويدفع األرض من فـوقه لـيـحدث ثـقـبا يـدخل مـنه الـضوء. وفى األرض
يرقد عصفور ضم جنـاحيه بإحكام إلى جانبيه ورأسه ورجاله دفنها
حتت ريـشه ومـن الـثـابت أن الـعـصـفـور مــات من الـبـرد. حـزنت عـلـيه
تومالـيزا ألنها حتب العصافيـر الصغيرة جميعـا ألنها كانت تغنى لها

وتطربها طوال فصل الصيف.
ـيت بأرجله القـصيرة قائال:« ولكن الفأر الـضرير ركل الـعصفور ا
هـذه نـهـايـة سارة لـكل صـغـيـرة فـمـا أسـوأ مـصـيـر الـكـائن الـذى يـولد
طـائـرا. ولـكن لن تـكون أطـفـالى طـيـورا فـهـذا أمـر مـريح! فـلـيس لدى

هذه اخمللوقات سوى «كويفيك» والبد أن تموت جوعا فى الشتاء.
وأيدته فأرة احلقل الكبيرة قائلة: «نعم فاحليوان العاقل حقا مثلك
يــجب أن يــقــول هــذا فــمــاذا كــســبت الــطــيــور مـن وراء الــســقــســقـة

والزقزقة?»
ـوت والتجمـد من اجلوع. وهذا مثال فـإذا جاء الشتـاء حق عليها ا

للكائنات األخرى األكبر منها!»
ولم تنـطق تومـاليـزا بشىء ولـكنـهاعـندمـا أدار اآلخرون  ظـهورهم

وما لبثت أن أحبت توماليزا وقالت لها:
«تـسـتـطـيعـ الـسـكـنى مـعى طـوال الـشـتـاء إذا أردت ولـكن عـليك
احلفاظ على غرفتى نظيفة ومرتبة ولتقصى على حكايات ألننى أحب
احلـكــايـات جــدا! وفـعـلـت تـومـالــيـزا كـل مـا طـلــبت مــنـهـا فــأرة احلـقل
الـعـجـوز وكـانت مـرتـاحـة فـى مـسـكـنـهـا اجلـديـد. وقـالت فـأرة احلـقل:
«اآلن سـوف يأتـينـا زائـر فهـو اجلار ذو اجلُـنب يـأتيـنى لـلزيـارة مرة
كل أسبوع. وهو ميسور احلال أكثر منى فغرف منزله أكبر من غرف
ــا كـانت مــنـزلـى ويـرتــدى مــعـطــفــا جـمــيال من اخملــمل األســود. ور
فرصتك الذهـبية أن تـتخذى منه زوجـا ولكنه لـسوء احلظ ضرير ولن
يسـتطيع أن يـراك وتستـطيعـ أن تقصى عـليه أجمل احلـكايات التى

«. تعرف
ولكن تومالـيزا لم تعر انتباها إلسعـاد جارها السيد الفأر فهى ال
ترغب فـى الزواج مـنه. وقد حـضـر فى حلـته الـسوداء اخملـمـليـة. وكان
ثـريـا ومــتـعـلـمــا وأعـلن أن بــيـته أوسع عـشــرين مـرة من بــيت الـفـأرة
العـجوزة. ولكـنه ال يتـحمل وطأة الـشمس وال الزهـور اجلميـلة إذ كان
يـسىء إليـها جـمـيعـا ألنه ال يرى شـيئـا منـهـا وطلب من تـومالـيزا أن
ـرقط.. عد تـطـربه بالـغـناء فـغنت لـه أغنـية: «أيـهـا اخلنـفس الصـغـير ا
إلى مـنـزلك!» وأنشـودة:« الـراهب ذو الـرهبـنـة الفـرنـسسـاكـنيـة!» وهام
الـفـأر بهـا عشـقـا من سحـر صـوتهـا الـعذب. وعـلى أية حـال لم يـنطق

ببنت شفة فقد كان حيوانا حصيفًا وحريصا.
ـر طـويل حتـت األرض يـوصل بـ بـيت وقــد فـرغ تـوا من حــفـر 
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ــريض: « شـكــرا لك أيـتــهـا الـطــفـلــةالـصــغـيـرة وقـال الــعـصــفـور ا
اجلــمـيـلــة! أنـا أشـعــر اآلن تـمـامـا بــالـدفء وسـوف أســتـرد قـوتى فى
القريـب العاجل حـتى أتسـطيع الـتحـليق مـرة ثانـية فى ضـوء الشمس
الدافئ.» وأجابت قـائلة: «كال فال يزال الطقس بـاردا فاجلليد يهطل

ويتجمد! والبد أن تبقى فى سريرك الدافئ وسوف أرعاك.
وأحـضرت للعـصفور ماء فى تويج إحـدى الزهور فشـرب وأبلغها
بـأن أحد جـناحـيه قد تـمـزق فى إحدى األشـجار الـشـوكيـة ولهـذا فلن
يـستـطيع الـطيـران بالـسرعة الـكافـية لـلحـاق بالـعصـافيـر األخرى التى
تـهاجـر إلى البالد الـدافئـة. وأخيـرا سقط عـلى األرض ولم يسـتطع أن

مر حتت األرض. يتذكر كيف دخل إلى ا
ـمـر طـوال الـشـتـاء وعــلى أيـة حـال ظل بـاقـيـا حتت األرض فى ا
وكـانت تـرعـاه تـومـاليـزا وحتـبه كـثـيـرا ولـكـنـها لـم تفـش سره ألى من
الـفـأر الضـريـر أو فأرةاحلـقل الـعـجوزة ألنـهـا تـعلم أنـهـمـا ال يطـيـقان

. سك سماع سيرة العصفور ا
ـجـرد حـلـول فـصل الـربـيع وتـسلـل حرارة الـشـمس إلى األرض و
ودع العصفور توماليزا وفتحت له الغطاء من األرض الذى سبق أن
وضـعه الـفأر الـضريـر. وسطـعت الـشمس مـباشـرة فوقـهـما بـالسـعادة
وسـألهـا العـصـفور عـما إذا أرادت أن تـذهب مـعه بأن تـمـتطى ظـهره
ا ويـطيـرا سويـا إلى الغـابة اخلضـراء. ولكن تـومالـيزا أدركت أنـها ر

أغضبت فأرة احلقل العجوزة إن هى تركتها.
فقالت توماليزا: ال فأنا ال أستطيع الذهاب معك.

للـطائر مالت عليه ومـسحت على ريشه الذى غـطى رأسه وقبَّلت عينيه
ـا كان ذلك هو الطائـر الذى كان يغرد ـغلقت وقـالت فى نفسها «ر ا

لى فى فصل الصيف كم كان يبهجنى بصوته ذلك الطائر!»
وقف الفأر الضرير على الثقب الذى نفذ منه ضوء النهار ثم تابع

نزل. السير مع السيدات حتى ا
ولكن توماليزا لم تذق للـنوم طعما طوال هذه الليلة إذ نهضت من
سريـرهـا ونسـجت من العـشب بسـاطـا وخرجت لـتبـسطه حـول الطـائر
ـيت. وأتت بشىء من القطن من غـرفة فأره احلقل الـعجوز وغطت به ا

الطائر حتى يتدفأ من هذه األرض الباردة.
وقالت: «وداعا يا طائرى العزيز وداعا!

وشكرا لك عـلى غنـائك اجلميل لى فى مـوسم الصـيف حيث كانت
جمـيع األشجـار خضـرا والـشمس سـاطعـة تنـشر الـدفء من فوقـنا!»

ثم وضعت رأسها على صدر الطائر وفزعت إذ سمعت نبضا فيه.
إنه لقلب الطائر فلم يكن الطائر ميتا بل كان فى إغماءة وعندما

تدفأ عادت إليه احلياة.
وارتعـدت تـومالـيزا من الـفـزع ألن الطـائـر كان أكـبر مـنـها بـكـثيـر. وعلى
ـسكـ وأحضرت أيةحال لـقد تـشجـعت وأحكـمت لف القـطن حول الطـائر ا

ورقة الشجرة التى كانت تلتحف بها ونشرتها فوق رأس الطائر.
وتـسـلـلـت فى الـلـيـلــة الـتـالـيــة واطـمـأنت إلى عـودة الــروح تـمـامـا إلى
الـطائر ولـكنه كان ضـعيفـا لدرجة أنه فـتح عينـيه لفتـرة وجيزة لـينظر إلى

توماليزا التى وقفت وفى يدها قداحة ولم يكن لديها سراج آخر.
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من احلــوار لم يـعــجــبــهـا عــلى اإلطالق ألنــهــا ضــاقت ذرعــا بـغــبــائـة
وثــرثــرته. وفى كـل صــبـاح تــشــرق الــشــمس وفـى كل مــســاء تــغـرب
الـشمس أعـتـادت أن تتـسـلل خلـسـة إلى الـباب حـتى إذا هـبت الريح
أزاحـت أعـواد الـقـمح جـانـبـا ورأت الـسـماء الـزرقـاء مـن بـ األعواد
تمنت من قلبها أن ترى العصفور احلبيب مرة ثانية. ولكنه لم يحضر

إذا إنه كان يطير بعيدا فى الغابة اخلضراء اجلميلة.
وأقــبل اخلـريف وكــانت مالبس الــزفــاف جـاهــزة لـدى تــومـالــيـزا.
!» ولـكن وقــالت فــأرة احلــقل: «بــعـد أربــعــة أســابـيـع سـوف تــتــزوجــ

توماليزا بكت وقالت إنها ال ترغب فى الزواج من هذا الفأر الغبى.
وصـاحت فـأرة احلـقل: «يـاللـهـراء! ال تـكـونى عنـيـدة. يـاابـنتى وإال
ـلكة ال عـضعـضتك بـأسنـانى البـيضـاء! أليس أنـيقـا حقـا يالـلعـجب! فا
تـرتدى مـثل مالبسه اخملـملـية السـوداء التى يـرتديـها! ألـيس ثريا- فى

طبخ والقبو? فلتحمدى الظروف على أن يكون لك مثل هذا الزوج! ا
وجـاء مـوعـد الـيـوم احملدد لـلـزفـاف وحـضـر الفـأر الـضـريـر لـيـصحب
عـروسه التى تـسـكن معه حتت األرض والـتى لن تـرى الشـمس الدافـئة
ـسـكيـنة التـى حتبـها والـتى ال يـطيق احـتمـالـها. وأصـاب اليـأس الـطفـلة ا
الـتى ظنت أنـهـا ستـودع الشـمس اجلـميـلـة التى كـانت عـلى األقل تخـتلس
الـنظر إلـيها بـ ح وآخر عـندما كـانت تعـيش مع فأرة احلقل الـعجوزة.
وصـاحت تـومـالـيـزا: «وداعا أيـتـهـا الـشـمس اخلـالدة قـالـتـهـا وهى تـقذف
بذراعها فى الهواء وتمشـى قليال بعيدا عن باب فأرة احلقل. وكان القمح

 حصاده ولم ُحتط بها إال فضالت احلصاد.

فقـال العصفور: «وداعا إذا أيتـها الشابة الطيـبة اجلميلة.» وطار
فى جو مشمس.

وبـحـثت عـنه تـومـالـيـزا وذرفت عـيـنـاهـا الـدمـوع ألنهـا أحـبت ذلك
العصفور حبا جما.

وغرد الطائر وهو يطير فى الغابة اخلضراء:
« كويفيت كو يفيت.»

وحزنت توماليزا حقا فلم تأذن لها فأرة احلقل العجوزة أن تذهب
إلى حـيـث أشـعـة الـشـمس الـدافـئـة فــالـقـمح الـذى  بـذره فى احلـقل
ـا وتـرعـرع حـتى بـدا الـذى يــكـمن حتـته مـنـزل فـأرة احلـقل الـعـجـوز 
سـكينة الـتى لم تتجاوز كالـغابة اخلضـراء بالنـسبة للـفتاة الصـغيرة ا

قامتها البوصة.
قـالت فأرة احلـقل جلـارهـا: « البـد أن تعـمل فى هـذا الـصـيف على
إعـداد مالبس الـزفـاف خـاصـتك.» ذلـك ألن الـفـأر الـغـبى الـضـريـر فى
حلته السوداء احملـملية تقدم رسميا خلطبـة توماليزا. وقالت لتوماليزا:
نزل قبل أن البس الصـوفية والقطنـية وأثاث ا «البد أن تـتوافر لديك ا
تـصبـحى زوجة الـفأر الضـرير.» ولـهذا اضطـرت تومـاليـزا إلى ا لعمل
ـغـزل واسـتــأجـرت فـأرة احلـقل أربــعـة عـنـاكب بــجـد واجـتـهـاد عــلى ا

للمساعدة فى الغزل والنسيج طوال الليل والنهار.
وكـان الـفـأر الـضـرير يـأتـى كل مـسـاء ويـتـحـدث كـثيـرا عـن نـهـاية
الصيف الوشيكة وعندما تخف وطأة حرارة الشمس وتصبح األرض
جافة تماما تأخذ مراسم الـزواج بتوماليزا مجراها. ولكن هذا النوع
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اخــتــبـأت عــلى الــفـور حتت ريـش الـطــائــر الـدافئ وال تــزال عــيـنــاهـا
تتـطلعـان إلى األمام وهى مشـتاقة إلى أن تـشاهد كل اجلـمال واجملد
من أسـفل مــنـهــا. وأخـيـرا وصال إلـى الـبالد الـدافــئـة. وهــنـاك تـضىء
ـا تـضىء فى طــقس بالدهـا. وبـدت الـسـمـاء الـشـمس إضــاءة أكـثـر 

عهود وزرقتها ضعف ما عهدت. ضعف ارتفاعها ا
وقد اصـطفت عـلى طول مـيول الـتالل أشجـار خضـراء ثريـة حافـلة

بأطيب أنواع العنب األخضر واألرجوانى.
وشاهـدت اللـيمون والـشمـام فى البسـات وعـبقت فى اجلو روائح
الرياح والنباتات العطرية وعلى أجناب الطرق شاهدت ذرافات من
رح يطاردون الفراشات ذات األجنحة الالمعة الضخمة. األطفال ا
نـظر ولـكن العـصـفور لم يـسـترح هـنا فـال يزال يـطيـر وال يـزال ا
يبدو أبهى وأبهى. وبالقـرب من إحدى البحيرات الهادئة الزرقاء التى
تـطل علـيـها أشـجار شـامخـة يـوجد قـصر من الـرخـام األبيض نـصفه
أطالل بنى منذ زمن بـعيد. وقد توجت هامات األعمدة الـعالية النحيلة
أكـالــيل الــعـنـب وعـلى تــيــجـان األعــمــدة بـنت كــثــيـر من الــعــصـافــيـر
تسلقة ومن هذه أعشاشها بيد أوراق األشجار اخلضراء والنباتات ا

األعشاش يوجد عش للعصفور التى امتطت توماليزا متنه.
قـال الـعـصـفـور: هذا هـو بـيـتى ولـكـنك إذا فـضـلت اخـتـيـار إحدى
الـزهرات اليـانعة الـتى تقع أسفـل منا لـنفسك  فـسوف أوصلك إلـيها
حـيث تــتــخـذين لـك مـأوى فى أجــمل واحــدة مـنــهــا. وتـعــجـبـت كـثــيـرا
وصفـقت بيديها الدقـيقت وقالت: «سوف يـكون ذلك ساحرا.» وتوجد

ت وأعادت الكـرَّة وهى تطوق بذراعـيها الـصغيـرين زهرة حمراء 
هناك: « وداعا وداعا! حتية منى إلى العصفور احلبيب إذا رأيته.»
وخفقت أجنحة فوق رأسها تقول: «كويقيت! كويقيت!» ونظرت إلى
أعلى ورأت العـصفـور الصـغير يـطيـر فوقهـا. وكم كانت فـرحته عـندما
رأى تومالـيزا! وأبلغـته بأنهـا أجبرت على قـبول الفأر الـضرير الذى ال
يـنـاسـبــهـا زوجـا لـهـا وأنـهـا سـتـضــطـر إلى اإلقـامـة فى مـسـكن حتت
األرض حيث ال تـرى الشمس. ولم تتمـالك نفسها إذ أجـهشت بالبكاء

وهى تتكلم.
فـقـال الـعصـفـور: قريـبـا سيـأتى الـشتـاء الـبارد وسـوف أطـير إلى
ــكــنك اجلـلــوس عـلى ظــهـرى الـبالد الــدافـئــة فـهـل تـرافــقـيــنـنى? إذ 
وتـربـطـ نـفـسك جـيـدا بـوشاحـك ونطـيـر سـويـا بـعـيـدا عن ذلك الـفأر
ظلمة بعيدا فوق اجلبال وصوال إلى تلك البالد التى تستطع وغرفته ا
فـيـهـا الـشـمس بـالـدفء حـيـث يـوجد الـصـيـف دائـمـا وتـزهـر األزهار
طوال العام. تعـالى وطيرى معى ياتوماليـزا الصغيرة واجلميلة يامن

أنقذت حياتى عندما كنت راقدا متجمدا فى القبو حتت األرض.»
وقالت تـوماليـزا:«نعم سوف آتى مـعك! وجلـست فوق م الـطائر
ـنتـشرين فى الـهـواء وربطت نـفسـها وأراحت قـدميـهـا على جـناحـيه ا

بإحكام بوشاحها فى واحدة من أقوى ريشاته.
ثـم حلَّق الـعـصـفـور عـالـيـا فى الـهـواء وطار فـوق الـغـابـة والـبـحـيرة
وفوق اجلبال الـتى تغطى هامـاتها الثـلوج طول العـام. وكيف ارتعشت
توماليزا عندما استـنشقت الهواء الشديد البرودة! وعلى أية حال لقد
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مـبـلغ الـسـرور وجـلس الـعـصـفـور الـصـغـيـر فـوق عـشه وشـدا بـأعـذب
األحلان. ولـكن قـلـبه على أيـة حـال كان حـزيـنا غـايـة احلزن ألنه أحب

توماليزا وتمنى أال يفارقها أبدا.
وقــال لــهــا مـلـك الــزهـور: «لـن يــظل اســمك تــومــالــيـزا فــهــو اسم

غيرمناسب بينما أنت أجمل منه! وسوف يكون اسمك مايا.
وغـنى الـعـصـفـور: «الـوداع! الـوداع! ثم طـار فى رحـلتـه عائـدا من
ــارك. وهـنـاك بـنى عـشـا صـغـيـرا فـوق نـافـذة الـبالد الـدافـئـة إلى الـد
الـرجل الـذى يـكـتب قـصـصـا لألطـفـال. وغـرد له: «كـويـفـيت! كـويـفـيت!

كويفيت! ومنه عرفنا هذا التاريخ.

ـسـطح األخـضـر ـرمـر الـبـيـضـاء حتـتـهـمـا عـلى ا شـذور من أعـمـدة ا
سقـطت على األرض والتفت حـول هذه الشذرات أزهار كـبيرة بيضاء
جــمـيـلـة وهـبط الـعـصــفـور بـتـومـالـيـزا ووضـعــهـا فـوق أحـد الـتـويـجـات
العريضة. وكم كانت دهشتها عندما رأت أحد األقزام الصغار جالسا
فى قـلب الـزهـرة وكـان جـمـيال وشـفـافـا وكـأنه مـصـنـوع مـن الـزجاج
ويـلـبس فـوق رأسه أجـمل تـاج مـصـنـوع من الـذهب وعـلى كـتـفيه أرق
ـعانـا ولكـنه أكبـر قلـيال من تومـا ليـزاذاتهـا. كانت األجـنحـة وأكثـرها 
هـذه هى روح الـزهـرة. وفى كل زهرة هـنـاك آوت مـثل هذه الـشـابة أو

لك على كل أرواح الزهور. الفتاة احلورية ولكن كان هذا هو ا
لك!» وهمـست تومـاليزا فى أذن الـعصـفور: آه كم هـو أنيق ذلك ا
وأندهش أمـير احلوريات تماما عـندما هبط العصـفور فجأة فلما رأى
تـوماليـزا أعجب بهـا كثيـرا ألنهـا هى أجمل فتـاة شاهدهـا فى حياته.
ولهـذا خلع التاج الـذهبى من فوق رأسه ووضعه على رأسـها وسألها
عن اسـمها وهل تـقبل أن تكون عـروسه وحتكم معه مـلكة لكل أرواح
الـزهـور. وهـذا الـعـريس مـخـتـلف تـمـامـا عن ابن الـضـفـدعـة الـعـجـوزة
ـعــطف اخملـمــلى األســود. ولـهـذا الــدمـيــمـة وعن الــفـأر األعــمى ذى ا
أجـابت تـومالـيـزا بـاإليـجـاب قـائـلـة: «نـعم» لألمـيـر وحـيـنئـذ خـرجت كل
احلوريات من السـيدات والرجـال كل من زهرة منـفصلة لـتقد الوالء

لتوماليزا وقدم لها كل منهم هدية.
ولـكن أفـضل كل هـذه الـهـدايـا كـان زوجـا من األجـنـحـة ربـطا فى
كتفى تومـاليزا ومكناها من الـطيران من زهرة إلى أخرى. وكان هذا
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..! أقبل اجلنـدى سيرا عـلى األقدام فى الطـريق العام: واحـد اثن
ـيـدان عـلى ظـهـره والـسـيف فى ! وكـان يـحـمل حـقـيـبـة ا ـ شـمـال.. 
جانـبه  قادما من ميدان الـقتال. متجهـا إلى منزله. وفى الطريق قابل
سـاحـرة مـشعـوذة عـجـوزا وكانت دمـيـمـة ومـخيـفـة إذ تـتدلى شـفـتـها

السفلى على صدرها.
وقالت له: «مسـاء اخلير أيها اجلندى! يالـلعجب! ما أجمل السيف
يـدانية التى حتمـلها. يالك من جندى الـذى حتمله وما أكبـر حقيبتك ا

شجاع! واآلن أتنبأ لك بأن تمتلك ماال وفيرا كيفما تشاء!»
شعوذة»! فقال لها اجلندى: « شكرا لك أيتها الساحرة ا

فقالت الساحرة: هل ترى هذه الشجرة الضخمة?»
وأشــارت إلى شـجــرة بـجـوارهــمـا. « وهــذه الـشــجـرة مـجــوفـة من

الداخل. وعليك أن تتسلقها حتى تصل إلى ذروتها.
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وقـال اجلـنـدى: ال بأس فـى ذلك! ولـكنى أسـألك عـمـا تـريـديـننى أن
أحضر إليك? حيث أنى أتوقع أن تطلبى شيئا كذلك.

فأجـابت الساحـرة بالنـفى وقالت: «أنا ال أطـلب حتى شلـنا واحدا.
ًـا ذا قداحة نسـيته جدتى فى وكل ما أطلب هـو صندوقًـا معدنـيًا قد

كان. آخر زيارة لها فى ذلك ا
وقال اجلندى: «حسنا! ضعى احلبل حول وسطى.

فـأجابت الـساحـرة: «هاك هـو وذلك هو مـئزرى األزرق كـذلك خذه
معك».

وحـيـنـئـذ تسـلق اجلـنـدى الـشـجـرة وأسـقط نـفـسه فى الـثقـب حتى
وصل إلى الـبهو الكبـير الذى أبلغـته به الساحرة ووجـده مضاء بأكثر

من مائة مصباح.
وعنـدمـا فـتح الـبـاب األول صاح مـذعـورا.. يـالـلهـول! هـنـاك يـجلس
الـكلب ذو الـعيـن الـت تـشبـهـان فنـجانى الـشاى فـحمـلق فى وجهه.
فقـال له اجلندى: يالك من رفـيق جميل!» ووضع الكـلب فوقه كما كان
وذهب إلى الـغرفة الـثانيـة. وصاح صيـحة تـعجب! وفيـها شاهـد الكلب

ذا العين الكبيرت فى حجم تروس الطاحونة.
وقـال لـه اجلـنـدى:« ال تـنـظــر إلى بـهـذه الـنــظـرات احلـادة حـتى ال
تـؤذى عـيــنـيك!» ثم أخـذ الـكــلب ووضـعه فـوق مـئـزر الــسـاحـرة ولـكـنه
عــنـدمـا شــاهـد الـعــمالت الـفــضـيـة فـى الـصـنــدوق تـخـلـص من جـمـيع
الـعـمالت الـبـرونـزيـة ومأل جـيـوبه وحـقــيـبـته بـالـعـمالت الـفـضـيـة فـقط.
واآلن ذهب إلى الـغـرفـة الـثـالثـة! وتـمـلـكه الـعـجب فـكم كـانت مـرعـبة!

وحـينـئذ سـوف ترى ثـقبـا تنزلق خـالله حتى تـصل إلى أسفـلها من
الـداخل! وســأربـطك من وســطك بـحـبـل أرفـعك به عــنـدمـا تــطـلب مـنى

ذلك.»
وسألها اجلندى: « وماذا أفعل أسفل هذه الشجرة من الداخل?»
ـشــعـوذة: « ســوف حتـضــر أمـواال! وسـوف فـأجــابت الــسـاحــرة ا
أبـلـغك بـاألمـر فـعـنـدمـا تـصل إلى قـاع الـشـجـرة سـتـجـد أمامـك بـهوا
واسـعا مـضـاء تمـامـا بأكـثـر من مـائة مـصـباح. وهـنـاك تشـاهـد ثالثة
أبواب بـهـا مـفاتـيـحـها يـتـع عـلـيك أن تـفـتحـهـا. فإذا دخـلت الـغـرفة
األولى شـاهـدت صـنـدوقـا كـبـيـرًا فـى وسـطـهـا يـجـلس عـلـيه كـلب ذو
عين فى حجم فنجان الشاى. وعليك أال تعيره أى انتباه. خذ مئزرى
األزرق لـتنـشره عـلى األرض ثم تقـدم بسرعـة لتـحضـر الكـلب وتضعه
على مـئزرى وافـتح الصـندوق وخـذ منه مـا تشـاء من عمالت مـعدنـية
جـمــيـعـهــا من الـنــحـاس األحــمـر. وإذا أردت أن حتـصل عــلى عـمالت
فضية إذهب إلى الغرفة التالية ففيها يجلس كلب ذو عين فى حجم
تروس الطاحـونة فوق صـندوق! وما علـيك إال أن تتجـاهله وأن تضعه
فوق مئزرى وأن تفتح الصـندوق وتأخذ ما تشاء من العمالت. أما إذا
أردت الـعمـالت الذهـبـيـة فـعـلـيك أن حتـصل عـلى مـا تـشـاء إذا دخلت
مـلوء بالـنقود الغرفـة الثالـثة. ولـكن الكلب الـذى يقبع فـوق الصـندوق ا
سـتدير! وهذا كـلب حقيقى ولـكننى أبلغك ذو عين فى حـجم البرج ا
أال تـعيره انـتبـاهك. ضعه فـوق مئزرى حـتى ال يؤذيك وخـذ ما تـيسر

لك من عمالت ذهبية من الصندوق.
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سـتدير تدوران فى فالـكلب فيـها ذو عينـ كبيـرت فى حجم الـبرج ا
حدقتيهما كالتروس الضخمة! فقال له اجلندى: «سعدت مساء!» ورفع
يـده بالـتـحيـة ألنه لم يشـاهـد قط كلـبـا فى مثل حـجمـه من قبل. ولـكنه
بـعــد أن أمــعن فــيه الـنــظــر وفـكــر: «كــفـانـى ذلك اآلن!» ورفع الــكـلب
ئزر وفتح الـصندوق. وقال: «حسنا إنى حملظوظ وحق ووضعه على ا
السماء» فـما أكثر مـا شاهد من عمالت ذهـبية! وظن أنه يسـتطيع بها
أن يـشــتـرى كـوبـنـهـاجن بـأسـرهـا وكل احلـلـويـات واألثـاث فى الـعـالم
ــال وفـيـرا حـقـا. وعـنــدئـذ ألـقى بـكل مـا فى بـأكــمـله. نـعم! كـان هـذا ا
جـيـوبه وحـقــيـبـته من الـعـمالت الـفـضـيــة واسـتـبـدلـهـا بـعـمالت ذهـبـيـة

فامتألت جيوبه وحقيبته وقبعته وحذاؤه حتى تعذر عليه السير بها!
تـلك مـاال وفـيـرا! ووضع الـكلب فـوق الـصـنـدوق وأغلق فـهـو اآلن 

الباب وصاح خالل الشجرة:
«إرفعينى أيتها الساحرة الكبيرة»

عدنى ذا الـقداحة? وقالت له السـاحرة: «هل أحضـرت الصنـدوق ا
وقــال اجلـنــدى: «هـذا صــحـيـح.. لـقــد نـســيـته تــمــامـا» وحــيـنــئـذ ذهب
وأحـضره. وجذبته الـساحرة حتى وقف أمـامها على الـطريق الرئيسى

ال. وقد امتألت جيوبه وحقيبته وقبعته وحذاؤه با
عدنى ذا القداحة? اذا تـريدين هذا الصندوق ا وسألها اجلندى: «
فـأجـابته الـسـاحرة: ال شـأن لك بـذلك! يالـلـعجب! لـقـد حصـلت عـلى ما

ال وماعليك إال أن تعطينى القداحة!» تبتغى من ا
ـاذا تريـدين هذا فقـال اجلنـدى: «هذا هـراء! خبـرينـى على الـفور 

الصندوق وإال سحبت سيفى وقطعت رقبتك!»
فأجابت الساحرة: «ال».

ـئزر على كل ما به وحينئـذ قطع اجلنـدى رقبتهـا وطوى اجلندى ا
من نـقود وحـمـله كالـعذل عـلى ظـهره ووضـع القـداحة فى جـيـبه وتوجه

دينة. مباشرة إلى ا
كـانت مـديـنـة رائـعـة نـزل فى أفـخم فـنـادقـهـا وطلـب أفضـل غرف فـيه

وتناول أطيب األطعمة التى يحبها ذلك ألنه اآلن غنى ولديه مال وفير.
وشك ماسح األحذية فى األمر إنه لشىء عجيب أن يكون صاحب
هـذا احلــذاء هــو ذلك الــرجل الـثــرى ذلك ألنه لـم يـكن أشــتــرى حـذاء
جـديـدًا بـعد. وفـى اليـوم الـتـالى اشـتـرى حـذاء جـديـدا ومالبس أنـيـقة
حـتى صــار اجلـنـدى وجـيـهـا فــأبـلـغه الـنـاس من حــوله بـكل تـفـاصـيل

لك له ابنة أميرة جميلة. دينة كما أخبره بأن ا ا
كننى أن أراها?» وسأل اجلندى: «أين 

ـكنك رؤيـتـهـا على اإلطالق ألنـهـا تـعيش فى فـأجاب الـنـاس: «ال 
قـصـر مـن الـنـحـاس حتـيط به اجلـدران واألبـراج وال يـسـمح ألى فـرد
لك ألن العرافـ قالوا إنهـا سوف تتزوج الـدخول أو اخلروج سـوى ا

لك تماما» جنديا عاديا األمر الذى يرفضه ا
وحـدثت اجلـندى نـفـسه قـائـلـة: «أتـمـنى أن أراهـا ولـكن هـذا يـبدو

مستحيال».
ـسـرح ودخل ـرح والـسـعـادة دخل ا واآلن عـاش اجلـنـدى حـيـاة ا
ال عـلى الـفـقراء عن طـيب خـاطر لـكى وأغـدق الكـثـيـر من ا ـنـتـزه ا ا
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وتـذكر جـيدا تـلك األيام اخلـوالى ح كـان مفـلسًـا! أما اآلن فـهو غنى
تـدحون رفقته يرتدى أفـخر الثـياب وصار له أصدقـاء كثيـرون كانوا 
ديح. ونظرا إلى ويصفونه بأنه فارس مجيد ولكنه كان ال يعبأ بهذا ا
أنه أنـفق كل يـوم مـاال وفـيـرا دون تـعـويض فـقـد صـار فى الـنـهـاية ال
ـلك أكثـر من شلـن واضـطر إلى مـغادرة الـغرف الـفاخـرة والعيش
ـنـازل كمـا أضطـر إلى أن يـقوم فى غـرفة صـغـيرة فـوق سـطح أحد ا
بـنفـسه بـتلـميع حـذائه وإصالحه بـاإلبـرة وتفـرق عنـه األصدقـاء الذين

ينهكهم صعود الدرج لكى يصلوا إليه فى غرفته.
وفى إحـدى األمـسـيـات احلـالـكـة الـظـلـمـة لم يـسـتـطع أن يـشـتـرى
عدنى ذا القداحة يحتوى على عقب شمعة ولكنه تذكر أن الصندوق ا
شـمـعـة ذلك الـصـنـدوق الـذى حـصل عـلـيه من جتـويـف الـشـجـرة ح
ساعـدته الـسـاحرة عـلى احلـصـول علـيه ولـكنـه عنـدمـا أخذ الـصـندوق
وأخـرج مـنه عـقـب الـشـمـعـة أراد أن يـشـعل الــشـمـعـة بـالـقـداحـة ذات
ـجــرد انــطالق الــشـرارة األولى مـن الـقــداحـة أنــفــتح بـاب الـزنــاد. و
الصـندوق وخـرج منه الـكلـب ذو العـينـ اللـت تـشبـهان قـدح الشاى
وهـو نـفـس الـكـلب الـذى رآه فى الـغـرفـة األولى حتت الـشـجـرة ووقف

الكلب أمامه وقال:«ماذا تريد منى يا سيدى أن أفعل?»
فــصـاح اجلـنـدى مــنـدهـشـا: «مـا هــذا? يـالـلـعــجب مـا أعـجب هـذا
الـصـنـدوق الـذى يـلـبى لى كل مـطـالـبى? أيـهـا الـكـلب آتـنى بـعـضـا من
ـال.» ونــبح الــكـلب وانــطــلق ثم نـبـح وعـاد وفى فــمه حــقـيــبـة مــلـيــئـة ا

عدنية. بالعمالت ا

عدنى الرائع. فإذا دق وحيـنئذ أدرك اجلنـدى قدر هذا الصنـدوق ا
زناد الـقـداحة دقـة واحـدة أتى إليه ذلك الـكـلب الذى كـان جـالسـا فوق
صندوق مـلىء بالعمالت البرونـزية وإذا دق الزناد دقت أتى إليه ذلك
الكـلب الذى كـان جالـسـا فوق صـندوق مـلىء بالـعمالت الـفضـية وإذا
دق الـزنــاد ثالث دقـات أتـى إلـيه ذلك الــكـلـب الـذى كــان جـالــسـا فـوق
لىء بالـعمالت الذهـبية. وبـناء على ذلك انـتقل اجلندى إلى الصنـدوق ا
الـعـيش فى الغـرف الفـاخـرة مرة ثـانيـة وارتـدى الثـياب الـفـخمـة وعاد

ا إعجاب. إليه أصدقاؤه من جديد وكانوا معجب به أ
وفـكـر اجلـنـدى ذات يوم : «ألـيس من الـعـبث حـقـا أال يـسـمح ألحد
فـروض أن تـكـون جمـيـلة بـأن يـرى األمـيرة? ويـقـول الـناس إنـهـا من ا
جـدا. ولكن ما الفـائدة من جلوسهـا دائما داخل القـصر النحاسى ذى
ـكنـنى عـلى أقل تـقـدير أن أراهـا? واآلن أين صـندوقى األبـراج? أال 
ــعــدنى ذو الـقــداحــة?» وحـ دق زنــاد الـقــداحــة دقـة واحــدة سـمع ا

نباحا ووقف أمامه الكلب ذو العين الشبيهت بقدح الشاى.
فقال لـه اجلندى:« أعـلم أننا اآلن فى مـنتصف الـليل ولكـننى أريد

دة وجيزة. أن أرى األميرة ولو 
وخرج الكلب على الفور ومـا هى إال حلظة كلمح البصر حتى عاد
الـكلب يحـمل األميـرة على ظهـره. جلـست على م الـكلب وهى نـائمة
وكــانت رائــعــة اجلـمــال ال يــشك كل من يــراهـا فـى أنـهــا أمــيـرة. ولم
يـسـتـطع اجلــنـدى أن يـقـاوم مـشـاعـره نـحـوهــا فـقـبـلـهـا وهـو اجلـنـدى

األصيل.
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وانـطلق الكـلب عائدا باألمـيرة إلى حيث كانت. وفى الـصباح كان
نام لـكة يتـناوالن الشاى فـقالت لهـما األميرة أنـها رأت فى ا لك وا ا
ـاضـيـة عن كـلب وجـنـدى إذ كـانت تـمـتـطى حـلـمـا غـريـبـا فى الـلـيـلـة ا

الكلب بينما كان اجلندى يقبلها.
لكة: «إنها لقصة رائعة حقا!» فقالت ا

لـكـة وصـيـفـة عـجوزا لـتـراقب األمـيـرة وتـقف بـجوار واآلن عـيـنت ا
سـريرهـا فى الـليـلـة القـادمـة لتـتـب حـقـيقـة األمـر عمـا إذا كـان األمر

حلما أو غير ذلك.
وتطـلع اجلندى لـرؤية األميرة اجلـميلـة مرة ثانـية فأقبـل الكلب ليال
ـكن ولـكن الوصـيفـة العـجوز وأخذ األمـيـرة وانطـلق بهـا بأسـرع ما 
الـتى تـراقب األميـرة خـلـعت نـعلـهـا وانـطلـقت وراءهـمـا بنـفس الـسـرعة
ورآتـهمـا يـختـفيـان فى داخل بـيت كـبيـر فرسـمت بـالطـبـاشيـر صـليـبا

كبيرا على الباب.
نـزل لتـنام ح عـاد الكـلب ومعه األمـيرة. وعـندما ثم عـادت إلى ا
رأى الكلب رسم الصليب على الـباب تناول قطعة من الطباشير ورسم
ـديـنـة حـتى يـضـلل الـوصـيـفـة عن صـلـبـانـا عـلى جـمـيـع األبـواب فى ا
الـبـاب الـذى دخـل فـيه الـكـلب حـامال األمـيـرة إذ أن كل بـاب قـد رسم

عليه صليب.
ـلـكة والـوصـيـفة الـعـجوز لك وا وفى صبـاح الـيـوم التـالى حـضـر ا

وجميع العامل فى القصر ليحددوا أين كانت األميرة?
لك عندما رأى الصليب مرسوما على الباب األول: «هنا!» وصاح ا

ـلكـة عنـدمـا رأت الصـليب مـرسومـا على الـباب الـثانى: وصاحت ا
«كال يا زوجى العزيز بل هنا..»

وصاح اجلميع: «بل هنالك واحد وهنالك آخر!»
فـأيـنـمـا نظـروا وجـدوا صـلـيـبـا عـلى كل بـاب. وخـاب مـسعـاهم فى

البحث عن الباب الصحيح.
لكة عـاقلة جدا إذ كـانت تعلم عن أشيـاء كثيرة ولم تكن وكـانت ا
ـلـكيـة فـأخـذت مقـصـها الـذهـبى وقصت مـجرد مـلـكـة تركب الـعـربة ا
قـطـعـة كـبـيـرة من احلـريـر وصـنـعت حـقـيـبـة صـغـيـرة جـميـلـة ومـألتـها
بحـبات القمح األسود وربطتـها على ظهر األميـرة ثم ثقبت احلقيبة من
أسفـلها ثـقبا صـغيرا يـسمح بتـساقط حبـات القمح عـلى طول الطريق

الذى تمر به األميرة.
وفى تلك الليلة أتى الكلب ثانية وحمل األميرة على متنه وتوجه بها
إلى اجلندى الذى هام بحبها ويتمنى من كل قلبه أن يتزوجها ويصبح

أميرا.
ولم يتـنبه الـكلب إلـى حبـات القـمح التى تـتسـاقط من ثقب احلـقيـبة
على طـول الطـريق من القـصـر حتى نـافذة اجلـندى حـيث قفـز اجلدار
ـلكـة أين كانت ـلك وا إلى اجلنـدى حامـال األميـرة وفى الصـبـاح علم ا
ابنتـهما وأخـذا اجلندى عـلى الفور ووضـعاه فى السـجن حيث جلس
يتألم.. آه! فما أوحش وأظلم السجن! وفى الصباح أبلغاه بأنه سوف
يـشـنق فى الـغـد! وما أسـوأ هـذا اخلـبـر خاصـة وأنه نـسى الـصـندوق
عدنى ذا القداحة فى الـفندق. وفى الصباح رأى من خالل القضبان ا
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ديـنة احلـديـدية الـتى تـؤمن النـافـذة الصـغيـرة الـناس يـتزاحـمـون فى ا
لـيشاهـدوا اجلندى وهـو يشـنق. وسمع الطـبول تـدق واجلنود يـسيرون
فى الطـابور.والـناس يـتدافـعـون رأى منـهم صبى صـانع األحذيـة وقد
لبس مـريلة من اجلـلد ونـعاال وهو يـهرول حتى انـخلع أحد نـعاله وطار
ليستـقر بجوار اجلـدار الذى يوجد فـيه اجلندى الذى يـنظر إلى الناس

ركبة فى النافذة. من ب القضبان احلديدية ا
وصــاح اجلـنـدى «تـعــال إلىَّ يـا صـبـى صـانع األحـذيــة فـلـيس فى
ـشـنـقـة. فـإذا األمـر عــجـلـة. ولن يـحــدث شىء حـتى أصل إلى مـوقـع ا
عـدنى ذا القـداحة فـسوف ذهبت إلى مـسكـنى وأحضـرت الـصنـدوق ا

أمنحك أربعة شلنات.. وما عليك إال أن تسرع فى إحضاره.
وفرح الـصـبى بحـصوله عـلى الشـلـنات األربـعة وانـطلق سـريعـا حتى
عدنى ذى القداحة وحينئذ سمع صوتا ينادى: أتى للجندى بالصندوق ا
ـديـنـة يقف حـولـهـا اجلنـود ومـئات أقـيـمت مشـنـقـة كبـيـرة خارج ا
لـكة فـوق عرش جـميل يعـلو مـنصة لك وا اآلالف من الـناس. وجلـس ا
القـاضى وهيـئة احملـكمة وقـد صعـد اجلنـدى على الـسلم ولـكن بيـنما
نح ذنب دائما  شنقة حول عنقه قال: آه إن ا كانوا يضعون عروة ا
الـفرصـة لـتحـقـيق إحـدى امنـيـاته الـبريـئـة قبـل أن يتـلـقى جزاءه  وأنه
يطلب أن يدخن غليونا من الطباق. وبعد ذلك سوف يكون آخر غليون

يدخنه فى حياته.
ــلك أن يـرفض هــذا الـطـلـب وهـكـذا أخــذ اجلـنـدى ولم يـســتـطع ا
عـدنى ذا الـقـداحـة ودق زنـاد القـداحـة مـرة ثم مـرت ثم الـصـنـدوق ا

ثالثا! وحينـئذ وقفت أمامه الـكالب الثالثة: األول ذو العـين الكـبيرت
مــثل قـدح الــشـاى والـثــانى ذو الـعــيـنـ الــكـبـيــرتـ فى حــجم حـجـر

ستدير. الطاحونة والثالث ذو العين الكبيرت مثل البرج ا
شنقة» وصاح فيها اجلندى: «هيا انقذونى من ا

وحـيـنــئـذ انـطـلـقـت الـكالب إلى الـقـاضـى وهـيـئـةاحملـكــمـة مـبـاشـرة
وسـحـبـوا واحــدا مـنـهم من رجـلـيه والـثـانى من أنـفه وقـذفـوهم بـضـعـة
أمــيــال إلى أعـــلى فى الــهــواء حـــتى ســقــطــوا عـــلى األرض وتــمــزقت

أجسادهم إربا.
لك لك: «أنـا ال أريد!» ولـكن الكـلب األكـبر أخـذ كال من ا وصـاح ا
ـلـكــة وقـذف بـهـمـا خــلف اجلـمع احلـاشـد وقــذف فى قـلـوب اجلـنـود وا
الرعب وصـاح النـاس: أيهـا اجلنـدى الصـغيـر سوف تـصبح لـنا مـلكا

وسوف تتزوج األميرة اجلميلة.
ـلك ورقـصت أمـامه الكالب وحـيـنـئذ وضـعـوا اجلـنـدى فى مركـبـة ا
الـثالثة وصـاحـوا: «مرحـبـا!» وصفـر األوالد بـأصابـعهـم وقدم اجلـنود
أســلـحــتـهم وخــرجت األمـيــرة من الـقــصـر الــنـحـاسـى وتـوجت مــلـكـة
وغـمرهـا الـفـرح. واستـمـر حـفل الـزفاف ثـمـانـية أيـام وجـلـست الكالب

ائدة وعيونهم مفتوحة تراقب كل ما يدور حولهم. الثالثة إلى ا
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بـعيـدا بـعيـدا فى إحـدى الـبالد التـى تهـاجـر إليـهـا الـعصـافـير فى
فـصل الشـتاء الـبارد يـعيش مـلك له أحد عـشر ولـدا وابنـة واحدة هى
ـدرسـة وعـلى صدر اجلـمـيلـة إلـيـزا ويذهب اإلخـوة األحـد عـشر إلى ا
كل واحد مـنهم جنـمـة وفى جانـبه سـيف وهم يكـتـبون عـلى ألواح من
ــاس ويـقـرأون إمـا بــالـكـتـاب أو بــدونه وبـإيـجـاز ذهب وأقالم من األ
يسهل تمـييزهم على أنهم أمراء. واعتـادت أختهم إليزا أن جتلس على
مـقـعد صـغـيـر من الزجـاج ولـهـا كتـاب مـصـور يبـلغ ثـمـنه نـصف ثمن

ملكة. آه كان األطفال سعداء غاية السعادة! ا
ولكنهم لم يظلوا سعداء إلى األبد.

لك مـلكة شرها كـثير فلم تكن على ماتت والـدتهم وتزوج أبوهم ا
- تـبــيـنـوا ذلك مــنـذ الـيـوم األول ــسـاكـ اإلطالق رحـيـمــة بـاألطـفـال ا
للزواج عندما أقيم مهرجـان كبير فى القصر إذ إنها رأتهم يلعبون
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وبـدال من أن تقدم لهـم الكعك واحللـوى أعطتهم رمال فى طـبق صغير
وأمرتهم أن يتصوروا أنه شىء حسن.

وفى األسـبوع الـتـالى إرسـلت إلـيزا الـصـغيـرة إلى أحـد الـفالح
ر وقت طويل حـتى أفترت على األمراء فى الريف لـيربيهـا عنده ولم 
لك الذى لم تـكن لديه حيلة يـصرفهم بها. ـساك كذبا أبـلغته إلى ا ا
لكـة الشريرة: اذهبوا وأنتم الطلقـاء فى العالم لترعوا أنفسكم قالت ا
طيـروا فى هيئـة الطير الـصامت الذى ال يـتكلم. ولـكنهـا لم تستطع أن
جتعـل حتولهـم رديئًـا كما تـود أن تفـعل بل حتول اآلمـراء إلى إحدى

عشرة بجعة بيضاء.
وبـعد أن أطـلقـوا صيحـة غريـبة طاروا خـارج من نـوافذ الـقصر

فوق البستان والغابة.
كـان الكوخ كـان الوقت ال يـزال فى الصبـاح البـاكر عـندما مـروا 
الــذى تـنـام فـيه إلــيـزا وداروا عـدة دورات حـول الـســقف وقـد بـسـطـوا
رقــابـهم الـطـويــلـة لألمـام وخـفــقـوا بـأجـنـحــتـهم دون أن يـراهم أحـد
فاضطروا إلى الطيران بعيدا فوق السحب وفى العالم الفسيح حتى

متدة على طول ساحل البحر. وصلوا إلى الغابة ا
ـسـكـيـنـة تـتـلـهى بـالـلـعب فى كـوخ الـفالح كـانـت إلـيـزا الـصـغـيـرة ا
بـاللـعب بورقـة خـضراء من إحـدى األشجـار ألنـها لم يـكن لـديهـا لعب
أخــرى تـلـهـو بـهـا. فـوخــزت الـورقـة وأحـدثت بـهـا ثــقـبـا أطـلت مـنه إلى
الشمس وتخيلت أنها ترى أع إخوتها الالمعة وكلما سطعت أشعة

الشمس الدافئة على وجناتها ظنت أن إخوتها يقبلونها.

ومـرت األيام مـتـشابـهـة تمـامـا فإذا مـا هـبت الريح خـالل السـياج
الشجرى الـكثيف من أشـجار الورد أمام الـبيت كانت تـهمس للورود:
من أكـثر مـنـكم جـمـاال? وكـانت الـورود تـهز رؤوسـهـا وتـقـول: «إلـيزا».
وعندما جلست زوجة الفالح على باب كوخها فى يوم األحد وهى تقرأ
كـتاب االبـتهـاالت شخشـخت الريـح فى أوراق الكـتاب وقالـت لها «من
ـانـا?» أجـاب كـتـاب االبتـهـاالت: «إلـيـزا. ومـا قالـت الريح أشـد مـنك إ

وما قال الكتاب إال احلقيقة.
وعــنـــدمــا بـــلــغت إلـــيــزا اخلــامـــســة عـــشــرة أرسل أبـــوهــا اخلــدم
لـكة بـهذا اجلـمال ازدادت لـها كـرها لـيحـضروهـا إليه. فـلمـا رأتهـا ا
وقررت أن حتيلها مثل إخوتها إلى بجعة برية ولكنها لم تستطع ذلك

لك أراد أن يرى ابنته. ألن ا
ـرمر وزود ـلـكة حـمـاما صـنع من ا وفى الـصبـاح الـتالى دخـلت ا
بالوسائد الـفاخرة والسـجاجيد القـيمة. وأخذت ثالث ضفـادع وقبَّلتهم
وقـالت إلحداهـا: اسـتقـروا عـلى رأس إليـزا حتى تـصـبح غبـيـة وكثـيرة
النـوم مـثلـكم. وقـالت لضـفـدعة أخـرى: اسـتقـرى على جـبـينـهـا ودعيـها
تــكـون قـبـيـحـة مـثـلك حـتى ال يـعـرفــهـا أبـوهـا بـعـدئـذ. وقـالت لـلـثـالـثـة:
إجلسى فـوق صدرها حتى يـصير قـلبها فـاسدا وشريرًا ويـعذبها ثم
ـاء الـصـافى الـذى حتـول إلى الـلـون وضـعت الـضـفـادع الـثالث فـى ا

األخضر وأتت بإليزا وخلعت مالبسها وأدخلتها فى احلمام.
ــاء اســتــقــرت إحــدى الـضــفــادع فى وبــيــنــمــا هى تــغــطس فى ا
شعـرها واألخرى عـلى جبيـنها والـثالثة عـلى صدرها. ولـم تكن إليزا
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اء. فإذا لم ا نهضت رأت ثالث زهرات تعوم فوق ا تدرى بذلك كله و
ـشعوذة لـتحولت إلى تـكن هذه احليـوانات سامـة وقبَّلـتها الـساحرة ا
ورود وهى ال تـزال تـقف علـى رأس إليـزا وصـدرهـا- لقـد كـانت طـيـبة

لدرجة أن السحر ال يجدى معها.
لكة بـذلك دهنت بشـرة الفتـاة بعصـير اجلوز حتى وعنـدما علـمت ا
تلـوثه ووضـعت عـلى وجهـهـا مرهـمـا دميـمـا وعقـدت شـعرهـا الـطويل
تعذر تـمييز إليزا اجلميلة. فلما رآها أبوها الكثيف حتى أصبح من ا
أذهلته الصدمة وقال إن هذه ليست ابنته ولم يكن فى مقدور أحد أن
يصنع شيئا معها إال كـلب احلراسة والعصافير ولكن هذه اخمللوقات

سكينة ال تستطيع أن تقول شيئا لصاحلها. ا
سكـينة وفـكرت فى إخوتـها األحد عـشر ولم تر أحدا بكت إليـزا ا

منهم فى القصر.
فــتـسـلــلت خـفــيـة وهى تــعـانى الـيــأس الـشــديـد وراحت جتـول فى
ـستـنقعـات طوال الـنهـار حتى وصـلت إلى الغـابة. ولم تدر احلـقول وا
إلى أين تـذهب وكـانت حزيـنـة لـلغـايـة وتـاقت نفـسـهـا لرؤيـة إخـوتـها

الذين طردوا وشردوا فى العالم وأصرت على اللحاق بهم.
ـر وقت طويل فى الغـابةحتى أقبل الـليل فضَّلت طـريقها وسط لم 
غرب وأسندت الظالم. ولهذا رقدت على العشب بعد أن أدت صالة ا
رأسـها إلى جـذع شجـرة. كـانت الغـابة سـاكنـة هـادئة والـهواء لـطيـفا
ومن الطحـالب واحلشائش انـبعثت أضـواء خضراء من عـدة مئات من
تـدلى فوقـها ـست إليـزا أحـد األغصـان ا ـتوهـجـة وعنـدما  الـديدان ا

انهالت على رأسها حشرات المعة كأنها النجوم الهابطة.
باتت طـوال الليل حتلم بإخـوتها. ويبدو لهـا أنهم عادوا أطفاال مرة
ـاس على أخرى يـلعـبون مع بـعضـهم البـعض ويكـتبـون بأقالم من األ
ألـواح من الذهـب ويطـالـعـون الـصـور فى الكـتـاب اجلـمـيل الـذى يـبلغ
ـمـلـكـة. ولكـنـهم لم يـعـودوا يرسـمـون كـمـا سبق أن ثـمـنه نـصف ثمن ا
فـعـلـوا خـطـوطـا مــسـتـقـيـمـة ودوائـر عـلى األلـواح. كال بل كـتـبـوا عـلى
ـغامرات الـعجـيبـة التى واجـهتهم. األعمـال اجلريئـة التى قـاموا بـها وا
وفى كتـاب الصـور كذلك يـبدو كل شىء حـيا فـالطـيور تـغرد والـرجال
والنـساء يخطون من صفـحة إلى أخرى ويتحدثـون عن إليزا وإخوتها
وهم يـعـودون قـفزا إلـى أماكـنـهم وعـلى أيـة حـال عـنـدمـا كـانت تـقلب

الصفحات كانت الصور ال يختلط بعضها ببعض.
وعنـدما استـيقـظت إليـزا كانت الشـمس تتـكبـد السمـاء. ولكـنها لم
تسـتطع رؤيتهـا فاألشجـار العاليـة فى الغابـة تشابكت أغـصانها ذات
األوراق الـكثـيفة حـتى إن أشعـة الشـمس راحت تداعـبهـا حتى صارت
أشبه شىء بالستارة الذهبية التى تتماوج ذات اليم وذات الشمال.

وكان الهواء معطرا والطيور حتط على كتفى إليزا.
ا توجهت إليها وجدت بحيرة تكونت من وسمعت هدير األمواج و
عـدة ينـابيع وفى قاعـها رأت أجـمل األحجار الـصغـيرة. وتنـمو حـولها
ـرا. خاللها سارت الشجـيرات بكثـافة ولكن الغـزالة شقت لنـفسها 
ـاء صـافـيـا ولـوال أن ـاء. كـان ا عـلـيه إلـيـزا حـتى وصـلت إلى حـافـة ا
ـاء كـانت تـتحـرك إلى األمـام وإلى األغـصـان والـشـجـيـرات من حـول ا
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اخللف بـفعل الـرياح لـتبادر إلـى ذهنهـا أنهـا لوحـة جمـيلـة رسمت على
اء الـنـاعمـة حتـى إن كل ورقة صـغـيرة من أوراق األشـجار صفـحـة ا
ع منهـا حتت ضوء الشمس أو رآة سواء مـا  كانت تنـعكس علـيها كـا

ما ظل ساكنا فى الظل.
اء حتى أصابها وما إن رأت إليزا وجهها منـعكسا على صفحة ا
ذعر إذ بـدت بنيَّة دمـيمة. وعـلى أية حال عـندما بلـلت يدها الـصغيرة
ـاء ومـسـحت جـبـيـنهـا وعـيـنـيـهـا عـاد إليـهـا لـون بـشـرتـهـا األبيض. بـا
ـاء الطـهور ولم وهـكذا خـلعت إلـيزا مالبـسـها ونـزلت لتـستـحم فى ا

تبد ابنة ملك فى العالم أبهى منها وأجمل.
وبـعـد أن ارتـدت مالبسـهـا وصـففت شـعـرهـا ذهبت إلـى اليـنـبوع
بـقبق وغرفت بيديهـا جرعة ماء وشربتـها ثم جتولت فى الغابة. ولم ا
تدر إلى أين تـذهب ولـكنـها كـانت تـفكـر فى إخوتـهـا وفى الله الـرحيم
الذى لن يـنساها أبدا. فـهو الذى خلق أشجار الـتفاح البرى احلامض
من أجل إطعام اجلوعى وهو الذى أرشدها إلى الشجرة التى أنحنت
أغـصانها وناءت بـحمل ثمارهـا من الفاكهة. تـناولت غداءها حتت هذه
الـشـجـرة ثم هـزت أغـصــانـهـا وسـارت وسط الـغـابـة فى وقت الـشـفق
الـداكن. وكـان الـسـكــون واضـحـا بـحـيث كـانـت تـسـمع وقع أقـدامـهـا
وحفيف كل ورقة شجرة ذابلة تنسحق حتت قدميها. ولم تر أى طائر
ولم يـتـسـلل إلـيـهـا أى شــعـاع من الـشـمس من خالل أوراق األشـجـار

الكثيفة.
وكـانت جـذوع األشــجـار الـعـالــيـة مـتـقــاربـة حـتى إنــهـا إذا نـظـرت

ـنظر كأنه مـغلق بتعـريشات فوق تـعريشات. أمامـها مباشـرة بدا لها ا
آه يالها من وحـدة موحشة فى هـذه الغابة لم يـسبق إلليزا مـواجهتها

مسبقا.
كان الظالم شـديد احللكة! ولـيس من دودة واحدة من سراج الليل
تبث لهـا ضوءها. ونـامت وهى حزينـة مكتئـبة ثم تخـيلت أن األغصان
من فـوقهـا أخذت تـتـفتح ورأت مالك الـرحمن يـبتـسم لهـا وحوله ألف

من األطفال األبرياء يلتفون.
: هل وعندمـا استـيقـظت فى الصـباح لم تـستـطع أن تقـطع بالـيق

هذا حلم أم أنهم شاهدوها حقا.
ـلـوءة بـالـتوت وسـارت قـليـال فقـابـلت امـرأة عـجوزا مـعـهـا سـلة 
ـا حتمل من الـتـوت وسألـتهـا إلـيزاعـما إذا ـرأة بـعضـا  فمـنـحتـها ا

رون بالغابة. كانت شاهدت أحد عشر أميرا يركبون اخليل و
ـرأة الــعـجـوز: «ال ولـكــنـنى رأيت بــاألمس إحـدى عـشـرة فــقـالت ا
بجعة عـلى رؤوسها تـيجان من الـذهب تستـحم فى اجلدول القريب من

كان. هذا ا
وقــادت إلـيــزا إلى جــرف قــريب ســبق أن اجــتـاح اجلــدول قــاعـة.
وبسـطت األشجار على جانبـيه أغصانها الطويـلة ذات األوراق الكثيفة
نحو بعـضها البـعض ولم تتمكن من تـوحيد جذورها الـتى تفككت من

اء. تشابكة فوق ا األرض وتعلقت خيوطها ا
ــرأة الـعـجــوز وجتـولت عــلى جـانـب اجلـدول حـتى وودعت إلــيـزا ا

بلغت مجمع النهر بالبحر الواسع.
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وهـذا البـحر الـكبـير اجلـميل يـقع حتت بصـر الفـتاة دون أن ترى
ــكـنــهـا أن تــعـبــره? والحـظت أن فــيه سـفــيـنــة أو زورقـا فــكـيف إذا 
ــوجـــودة عــلى األعـــداد الــتـى ال حتــصى من األحـــجــار الـــصــغـــيــرة ا
الــشـاطئ قــذفت بــهـا األمــواج فى أشــكــال مـســتـديــرة من الــزجـاج
واحلديد واألحجار وكل شىء تناثر هنا وهناك تشكَّل فى قوالب وأن

اء الذى شكَّلها أكثر سيولة من يد إليزا الصغيرة الرقيقة. ا
قالت: «إنـها تـتدحـرج بدون كـلل وتُخـضع كل ما هـو صلب والبد
ــثل صالبــتــهـا ال أكل وال أمـل! شـكــرا لك أيــتـهــا األمـواج أن أكـون 
ـتدحـرجـة فقـد علـمتـينى درسـا وذات يـوم يدلـنى قلـبى على الالمـعة ا

أنك سوف حتمليننى لكى أقابل إخوتى األعزاء!.
نـدى وجـدت إحـدى عشـرة ريـشة وعـلى شـاطئ الـبحـر األخـضـر ا
اء عـالقة بيضـاء فجمـعتهـا جميـعا إليـزا وكانت علـيها قـطرات من ا
سـواء أكانت طـال أم دموعًـا لم يـتبـادر إلى ذهـنـها. وكـانت وحـيـدةعلى
شاطئ البحر ولكنها لم تذكر ذلك ألن البحر يشغل بالها دائما فهو
دائم احلركة دائم التـغير دائم التـجدد ولهذا فـهو يسعـدها أكثر فى

ياه الداخلية فى اليابسة فى عام كامل. ا تفعله ا بضع ساعات 
وعـنـدمـا تـمـر فى الـسـمـاء سـحـابـة سـوداء يـبـدو لـهـا كـمـا لـو كان
البحر يـقول:« أستطيع أنا كذلك أن أكون داكـنًا» وحينئذ تهب الرياح
وتقذف األمواج زبـدها األبيض. أمـا إذا بدت السحـب المعة بالـصبغة
احلمـراء وتـكـون الريـاح نـائـمة يـصـبح الـبـحركـذلك أشـبه شىء بـلون
ورقة الـورد فيـبدو أخـضر تارة وأبـيض تارة وكـأنه هاجع فى سالم

ويلهث مثل صدر طفل نائم.
وعنـد غروب الشـمس شاهدت إليـزا اثنتى عـشرة بجـعة بريـة تطير
نـحو الـيـابـسـة وعلـى رأس كل منـهـا تـاج ذهـبى تطـيـر الـواحـدة خلف
األخـرى وتبـدو جمـيعـا كـشريط أبـيض متـدفق. وتـسلـقت إليـزا اجلرف
وأخـتـبـأت خـلف شـجـيـرة واسـتـقرت الـبـجـعـات بـالـقـرب مـنـهـا وخفـقت

بأجنحتها الطويلة البيضاء.
ـاء اخـتفت كـذلك الـبـجـعات ووقف وعـنـدما غـاصت الـشـمس فى ا
فى أمـاكـنـهـا أحــد عـشـر أمـيـرا رشــيـقـا هم أشـقــاء إلـيـزا. فـصـاحت
صـيحـة مـدويـة وعـرفت أنـهم رغم حتـولـهم من حـالـة الـبـجع إلى حـالة

األمراء البد أن يكونوا إخوتها.
وانـدفــعت إلـيـهـم بـ أحـضــانـهم ونـادتــهم بـأسـمــائـهم. وكم كـانت
ت وترعرعت وصارت فارعـة العود جميلة فرحـتهم بلقاء أختـهم التى 
الـطـلـعـة! وضـحـكـوا وبـكـوا وســرعـان مـا أفـضى بـعـضـهم إلى بـعض
بحديث عمـا فعلت بـهم زوجة أبيهم الـشريرة. قال أكـبر اإلخوة:« نحن
ـا ظلت الـشمس فـوق األفق ولكـنهـا عنـدما تـغوص نطـير أو نـعـوم طا
ظهر البشر وعلينا اآلن أن نبحث عن مكان حتت األفق نظهر ثانية 
آمن نـــســتــريح فــيه ألنـــنــا إذا غــربت الــشــمـس ونــحن طــائــرون بــ
الـــســحب ســقــطــنــا فى الــبـــحــر أو عــلى األرض إذا انــتــهت الــرقــوة
السحريـة. ونحن ال نسكن هنا. فهنـاك أرض تضاهى فى جمالها هذا
ـقابل من الـبحـر ولكـنهـا بعـيدة ولـكى نصل وقع وتـقع فى اجلانب ا ا
ـيـاه العـميـقـة وليـست هـناك جـزيرة فى إلـيهـا يـتعـ عـليـنا أن نـعـبر ا
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منـتصف الـطريق نسـتريح بـها لـيال بل هنـاك صخرة صـغيـرة منـعزلة
ـكنـنـا أن جند فـيـها مـتـسـعا لـلـوقوف جـنـبا إلى تـبرز فـوق األمـواج و
ضى الـليل فى شـكـلنـا البـشـرى فإذا كـان البـحر جـنب ونحن هـنـا 
هائجا غمـرنا بالرذاذ والزبـد ولكننا نـشكر السمـاء على مكان الراحة
هذا ألننا ال نستطيـع أن نزور وطننا احلبيب بدونه. وال يُسمح لنا أن
نـزور مـوطن آبـائـنـا أكثـر من مـرة فى الـسـنة ونـحـتـاج إلى يـوم من
أطـول األيام لـلـطيـران إلـيه ونـستـطـيع أن نـبقى هـنـا أحـد عشـر يـوما
فقط نطير خاللها فوق الغابة الكبيرة وفيها نستطيع أن نرى القصر
الذى ولـدنا فـيه حيث يـسكن أبـونا ويـوجد بـرج الكـنيـسة الـتى دفنت
فى فـنائـهـا أمنـا. وهنـا تبـدو حتى األشـجـار والشـجيـرات صديـقة لـنا
وهـنا ال تزال اخليول الـبرية تتسـابق فى األودية وكمثل أيام طـفولتنا
ال يـزال يـوجد هـنـا مـوقـد الـفحـم يغـنى نـفس األحلـان الـتى اعـتـدنا أن
نرقص عـليـها فـى صبـانا وهنـا ال نزال مـشدوديـن وهنـا التـقيـناك يا
أختـنا الصغيرة العـزيزة! وأمامنا اآلن يومان فـقط للبقاء هنا ومن ثم
البـد لـنـا من أن نـطـيـر فـوق الـبـحـر حـتى نـصل إلى بالد جـمـيـلـة حـقا
ولـكنها ليـست أرض آبائنا. فكـيف نتمكن من اصطـحابك معنا? وليس

لدينا سفينة وال زورقا!.
وقالت األخت: «كيف أسـتطيع أن أعتقـكم وأحرركم?» وهكذا ظلوا

فى حوار طوال الليل ولم يناموا إال بضع ساعات.
واسـتـيـقـظت إلـيـزا عـلى حـفـيف األجـنـحـة ورأت الـبـجـعـات تـخـفق
فوقـهـا فـقـد حتـول إخـوتهـا ثـانـيـة إلى بـجـعات وظـلـوا يـطـيـرون بعض

الـوقت فى دوائـر كـبـيـرة ولكـنـهم بـعـدئـذ طاروا بـعـيـدا. وتـخـلف عـنهم
أحـدهم وهـو األصـغر فـوضع رأسه فى حـجر أخـته وظـلت تـربت على
أجنحـته البيضـاء وظلوا طـوال اليوم على هـذه احلالة. وعنـدما اقترب
ـسـاء عـاد اآلخـرون فلـمـا غـربت الـشـمس وقـفـوا عـلى الـيـابـسة فى ا

هيئتهم الطبيعية.
كن ا ال نعود قبل سنة ولكننا ال  قالوا: «سوف نسافر غدًا ور
أن نـتـركك هـنـا. فــهل لـديك الـشـجـاعـة أن تـأتى مـعـنـا? فـأذرعـنـا قـويـة
بالقدر الكافى الذى يجعلنا نحملك خالل الغابة فهل ال تقوى أجنحتنا

على الطيران بك فوق البحر?
وقالت إليزا: «نعم خذونى معكم»

قـضـوا الـلـيل بـطـوله فى نـسـج حـصـيرة مـن أغـصـان الـصـفـصاف
رنة والـسُّمـار الصـلب حتى صنـعوا حـصيـرة غليـظة وقـوية. ورقدت ا
عليها إليزا حتـى إذا طلعت الشمس وحتول اإلخوة إلى بجعات برية
ـناقيـرهم وطاروا بهـا عاليـا ب السـحب ومعهم أمـسكوا احلـصيرة 
أخـتهم الـعزيـزة. وكانت ال تزال نـائمـة وعندمـا سطـعت أشعـةالشمس
فوق وجـههـا طارت إحدى الـبجـعات فـوق رأسها لـتغـطيـها بأجـنحـتها

العريضة.
ا استـيقظت إلـيزا كانوا قـد ابتعدوا عـن اليابسـة. وظنت أنها ال و
تزال حتلم إذ كـان غريبـا عليـها أن تشـعر بـنفسـها محـمولة عـاليا فى
الهواء فوق البحر. وقد وُضع بجانبها عنقود من التوت الناضج اللذيذ
وحـزمـة من الـدرنـات احلـلـوة جـمـعـهـا لـهـا أخـوهـا األصـغـر ووضـعـها
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بـجوارها فـشكرته بـابتـسامة ألنـها عـرفته إذ إنه هو الـذى طار فوق
رأسها وظللها بجناحيه.

حلَّقوا بها عاليا جدا بحيث بدت أول سفينة تمر أسفل منهم كأنها
اء. نورس أبيض يحلق فوق ا

ورأت إلـيـزا من خــلـفـهـا حـشــدا كـبـيـرا يـشـبـه اجلـبل وعـلـيه ظالل
ضخـمة لـها وللـبجـعات اإلحـدى عشرة وكـانت جمـيعـها تـشكل صورة

جميلة لم تر أجمل منها فى حياتها.
وعـلى الـفـور ارتـفـعت الـشـمس وخـلـفَّت الـسـحب وراءهـا فـاختـفت

صورة الظالل.
مـر اليوم بـأكمـله وهم يطيـرون كالـسهم اجملنح فى الـهواء ولـكنهم
ـساء عـتـاد ألنـهم التـزمـوا بـحـمل شقـيـقـتهم. واقـتـرب ا تـبـاطـؤا عن ا

وبدت مالمح العاصفة.
ونـظرت إليزا إلـى الشمس بقـلق إذ كانت الشمس تـؤذن بالغروب وال
ـنال وبـدا لهـا أن الـبجـعات تـضرب تـزال الصـخـرة الوحـيدة بـعـيدة عن ا
الهواء بأجنـحتها أسـرع من ذى قبل. ياللـهول! سوف يقع علـيها اللوم إذا
نـاسب. فسوف لم يتـمكن إخوتـها من الوصـول إلى الصخـرة فى الوقت ا
يتحولون إلى بـشر عندما تـغرب الشمس ويسـقطون فى البحـر فيغرقون.
وابـتــهـلت إلى الــله بـحـمــاس وال تـزال الــصـخـرة بــعـيـدة عـن أبـصـارهم.
واقــتــربت الــســحـابــات الــســوداء وأنــبـأت عــصــفــات الــريح عن اقــتـراب
العاصفة بـينما بدت عدة سحابات كثـيفة تتقدم إلى األمام مثل موجة من

الرصاص تهددهم وتبث البرق خلف البرق أمامهم.

بــلـغت الــشــمس اآلن حـافــة الــبـحــر وزادت نـبــضــات قـلب إلــيـزا.
وهـبـطت البـجعـات سـريعـا حـتى ظنت أنـهـا سوف تـسقـط ولكـنهم فى
ـاء حلــظـة تـالـيـة بـدأوا يـحــلـقـون عـالـيـا. وغــرب نـصف الـشـمس فى ا
ولكنها اآلن شاهدت الصخرة الصغيرة من حتتها وكانت تشبه عجل
ـاء. وغاصت الشمس سـريعا- وكانت الـبحر عنـدما يرفع رأسه فوق ا
سـت قدماها األرض الصـلبة واختفت تـبدو أكبر قـليال من النجم - و
الـشــمس تـمـامـا وكـأنـهـا الـشـرارة األخـيـرة عـلى ورقـة حتـتـرق. ووقف
حولها إخوتها وقد تشابكت أذرعهم وكان هناك متسع لها ولهم. كان
الـبحر هـائجا يـضرب الـصخرة بـعنف فيـتناثـر عليـهم رذاذ من الزبد
وكانت الـسماء مستمـرة فى توهجها بـفعل البرق الذى يضىء فى كل
حلظـة وقصف الـرعد من حـوله ولكن اإلخـوة وأختـهم ظلـوا صامدين
زاميـر حتى أدخلت فى قـلوبهم وأيديـهم متشـابكة. وأنـشدوا ترانـيم ا

الطمأنينة والشجاعة.
جرد بزوغ وقبل أن يطلع الـنهار كان اجلو هادئا والـهواء نقيا و
الشـمس طـارت الـبـجـعات ومـعـهم إلـيـزا وغادرت الـصـخـرة. وصـخبت
األمواج عـالـيـة وعنـدمـا أطـلوا مـن ب الـسـحب عـلى البـحـر األخـضر
ـغـطى بـزبـد أبيض تـصـوروا أن ماليـ الـبجـعـات تـعـوم على الـداكن ا

سطحه.
فـإذا تقدم النهـار رأت إليزا أمامها فى الـهواء أرضا جبلـية عليها
جليد وفى وسـطها يوجد قصر طـوله ميل وبه أعمدة فاخرة يحيط به
نـظر كبـيرة احلجم وكـأنها تـروس طاحونة. الـنخيل والـزهور الرائـعة ا
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وسـألت عـمـا إذا كـانت هـذه هى الـبـالد الـتى يـقـصـدونـهـا بـطـيـرانـهم
ولـكن الـبـجعـات هـزت رؤوسـهـا بـالـنـفى ألن مـا تـشـاهـده هـو الـقـصر
ـرجـانــة احلـوريـة حـيث ال يـسـمـح لـلـبـشـر بـدخـوله الــهـوائى اجلـمـيل 
وبينـما كـانت إليـزا ال تزال تطـيل النـظر إليـه اختفت اجلـبال والـنخيل
والقـصر جمـيعا وحلت مـحلها إحـدى عشرة كـنيسة بـأبراجها الـعالية
دبـبـة- وتـخـيـلت أنـهـا تـسمـع عزف األرغـن ولكـن هذا لم ونـوافـذهـا ا
يكن إال هسهـسة البحر. واقتربت اآلن من هـذه الكنائس ولكن أنظر!
لـقـد حتـولت إلى أسـطول كـبـيـر يـبـحـر من حتـتـهم ونـظرت إلـى أسفل
ـاء. وظلت ـر سـريـعا فـوق ا فتـبـيـنت أنهـا لم تـكن إال ضـباب الـبـحر 
ـناظر العجيبة طـافيةأمام عينيهـا حتى وقع بصرها أخيرا على هذه ا
األرض الـفـعـلـيـة الـتى يـقـصـدونـهـا جـبـال زرقـاء جـمـيـلة وغـابـات من
أشـجـار الـسدر وقـصـور بـدت أمامـهـا. وقـبل أن تغـرب الـشـمس بوقت
طـويل جـلست إلـيـزا ب اجلـبال وأمـام كـهف كبـيـر نبـتت حـوله نبـاتات
مـتسلـقة صغـيرة بـكثافـة  حتى بدت األرض مـغطاة بـأبسطـة خضراء
مزركـشة. وقـال لـها أخـوها الـصـغيـر وهو يـعـرض علـيهـا الـغرفـة التى

ستنام فيها: «واآلن سوف نرى ماذا حتلم به هذه الليلة!
وقالت: «آه ياليتنى أحلم  بـأنكم حتللتم من هذه الرقوة السحرية!

قالتها وهى ال تفكر فى شىء آخر.
ودعت الله بإخالص شديد أن يـكون فى عونها كال بل إنها كانت
تستـمر فى الدعـاء فى أحالمها وبـدا إليها أنـها كانت حتـلق عاليا فى
الـهـواء وتـقـتـرب من قـصـر مـرجـانـة احلـوريـة. وأن احلـوريـة أتت إلـيـها

لـتقـابلـها وكـانت صافـية النـفس وجمـيلـة ولكـنهـا تصـورت أنهـا تشبه
رأة الـعـجـوزة الـتى قـدمت لهـا الـتـوت وأبـلغـتـهـا بـنبـأ الـبـجـعات ذات ا

التيجان الذهبية.
وقـالت احلـوريـة:« أنـت تـسـتـطـيــعـ أن حتـلـلـى إخـوتك من الـرقـوة
اء حقا أكثر سيولة السحرية وعليك أن تلتزمى الصبر والشجاعة! فا
مـن األيـدى الـنــاعـمـة ولــكـنه يــسـتـطــيع أن يـطـوع األحــجـار الـصــلـبـة
ويــشـكــلــهــا وفق إرادته وال يــشـعــر بــاأللم الـذى تــشــعـر بـه األصـابع
الناعـمة فلـيس له قلب وال يقـاسى احلزن والقـلق الذى يتـع عليك أن
تقاسيه. هل ترين تلك النباتات الشائكةالتى أحملها بيدى? هناك وفرة
منـها حـول الكـهف الذى تـنامـ فيه فـهى وحدهـا وكذلك مـا ينـمو فى
ـقابر فى فـناء الكـنيسـة هى التى تسـتخدمـ تذكرى هـذا! اقطفـيها ا
ولـو أنــهـا سـوف تـخــز يـديك بـأشــواكـهـا والبـد أن تــطـئـيــهـا بـأقـدامك
وتـستـخـلصى الـغـزل منـهـا وبهـذا الـغزل انـسـجى أحـد عشـر قـميـصا
بـأكمامـها الـطويـلة فـإذا ما فـرغت من صنـاعتهـا ألقـها فـوق البـجعات
اإلحدى عشرة وسوف تنفضُّ الرقوةالسحرية. ولكن الحظى جيدا أال
تـتكـلمى مـنذ اللـحظـة التى تـبدئ الـعمل فـيها حـتى تسـتكـمليـها مـهما
اسـتـغرق مـنك من سـنوات فـإذا نـطقـت بحـرف واحـد من ب شـفـتيك
فـسـوف يـســقط كـاخلـنـجــر فى قـلـوب إخــوتك فـحـيـاتــهم رهن لـسـانك

تذكرى كل هذا جيدا!
ـست احلـوريـة يـدى إلـيـزا بـغـصن من الـنـبات وفى نـفس الـلـحـظـة 
الـشـائك فجـعلـهمـا يلـتهـبـان وكأنه نـار فاسـتيـقظت إلـيزا. وكـان ضوء
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الـنهـار الطـويل ساطـعا وبـالقـرب منـها وجد الـنبـات الشـائك يشـبه ما
رأت فى حـلـمــهـا. فـسـجـدت لــله شـكـرا ثم خـرجت مـن الـكـهف لـتـبـدأ
ـفزعـة التى الـعمل. وقـطـفت بأيـديهـا الـناعـمة تـلك الـنبـاتـات الشـائكـةا
أحدثت قـروحا والـتهـابات كـثيـرة فى يديـها وذراعـيهـا ولكـنهـا حتملت
كل هذا األلم بإصرار فى سبيل تخليص إخوتها من الرقوة السحرية.
ثم دعـست بقـدمـيـهـا احلـافـي هـذه األشـواك لـتـسـتخـرج مـنـهـا الـغزل

األخضر.
وعنـد الغـروب حضـر إخوتـها وأفزعـهم أن يـروها صـامتـة وظنوا
أن ذلك بـفعل رقوة سحـرية جديدة من زوجـة أبيهم الشـريرة ولكن ما
إن رأوا أيـديـها مـلتـهـبة وهى مـشـغولـة فى عـملـها حـتى عـرفوا أن ذلك
من أجلـهم. بكى األخ األصغر وتسـاقطت دموعه على يـديها فاختفت

القرح من يديها ولم تعد تشعر بأى ألم.
قضت الـلـيل بـطوله مـشـغولـة بـالعـمل فـهى ال تذوق لـلـراحة طـعـما
حتى تـخلص إخـوتهـا من الـرقوة الـسحـرية. وفى الـيوم الـتالى جـلست
وحـيـدة ألن الـبـجـعـات فـارقـتـهـا ومـضى الـوقت بـأسـرع من أى وقت

آخر حتى أجنزت قميصا واحدا وبدأت العمل فى الثانى.
وفجـأة دوى بوق ب اجلـبال فارتـعدت إليـزا. واقتربت الـضوضاء
فـسـمـعـت كالبًـا تـنـبح فــلـجـأت هـربــا إلى الـكـهف وحـزمـت الـنـبـاتـات

الشائكة التى جمعتها ومشطتها وجلست فوقها.
ومـا كادت تـنتهى من ذلك حـتى قفـز إليهـا من ب الـشجيـرات كلب كـبير.

كان وعادا ثانية. وتبعه اثنان آخران نبحا بصوت عال ثم غادرا ا

ض وقت طــويل حـتى وقف الـصــيـادون أمـام الـكـهف. وكـان ولم 
أكثرهم أناقة هو ملك البالد الذى تقدم بخطوات إلى إليزا فلم ير من

قبل فتاة أبهى منها.
وقـال لـهـا: «كيف أتـيت إلى هـنا يـا أيـتهـا الـبنت اجلـمـيلـة? فـأومأت
إليزا بـرأسها ألنهـا ال تستطيع الـكالم فكلمـة تنطقهـا ستكلـفها حياة

إخوتها جميعا.
لك ماتعانيه من ألم. وأخفت يديها حتت مئزرها خشيةأن يرى ا

كن أن تبقى هنا! وقالت لها: «تعالى معى فال 
فإذا كنت طـيبة مـثلما أنت جـميلة فـسوف ألبـسك اخململ واحلرير
وأضع تـاجا من الذهب فـوق رأسك وتقيـم فى قصرى! ورفـعها فوق
لك قـال لهـا: «أنا ال ا ولـكن ا حصـانه فبـكت ولـوت يديـها تـوجعـا وأ
ابتـغى غيـر سعـادتك وسوف تـشكريـننـى على هـذا الصنـيع ذات يوم!
وهكـذا ركبت أمـامه على احلـصـان وانطـلق بهـا ب اجلـبال والـوديان
بـيـنمـا تـبعه الـصـيـادون جمـيـعـا. وعنـدمـا غربت الـشـمس رأوا أمـامهم
ـلك داخل القـصـر حيث لـك بكـنـائسـها وقـبـابهـا فـقادهـا ا عـاصمـة ا
يـوجد بهو مـرمرى مرتفع به الـنافورات الراقـصة وبرزت على اجلدران
ـرســومـة. ولـكن إلــيـزا لم تــأبه بـكل هـذه واألسـقف أجــمل الـلــوحـات ا
األبـهة ولكنهـا بكت وناحت فى صمت حتـى ح ألبستـها الوصيفات
لـكية وزيَّن شعرهـا باللؤلؤ الـثم ووضعن القـفازات الرقيقة الثياب ا

. لتهبت فى يديها ا
وهى اآلن فى ثيابها الـكاملة وعندما وقفت بقامـتها الفارعة صار جمالها
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لك عروسا له رغم مذهال فانـحنى أمامـها جميـع رجال القصـر واختارهـا ا
أن رئـيس األسـاقـفــة هـز رأسه وهـمس: «إن فـتـاة الـغــابـةاجلـمـيـلـة لـيـست إال

لك وفتنت قلبه». ساحرة مشعوذة سحرت أع ا
وسـيقى. وأقـيمت ـلك لم يسـمع هـمسه وأمـر بأن تـعـزف ا ولكن ا
مأدبة سخية ورقصت الـفتيات اجلميالت حول العروس. وقُدنها خالل
حـدائق يـفوح شـذاهـا إلى قاعـات فـاخـرة دون أن تلـعب الـبسـمـة على
ـلك حجـرة صـغيـرة بـجوار شـفـتيـهـا أو تبـرق عـيـناهـا بـالفـرح. وفـتح ا
غـرفة نـومهـا مزيـنة بـأغلى الـسجـاجيـد اخلضـراء تشـبه تمـاما الـكهف
الذى كانت تـسكنه وعـلى األرض وضعت حـزمة من الغـزل الذى كانت
تغـزله من النـباتـات الشائـكة وعُـلق على احلـائط القـميص الـذى أتمت

صنعه.
وقـد أحضـر هذه األشـياء أحـد الـصيـادين ظنـا مـنه أن بهـا شيـئا

عجيبا.
لك: هنا سـوف حتلم وكأنك فى منزلك السابق وهذا وقال لها ا
هـو العـمل الـذى كان يـشـغلك وبـ كل ما تـنـعمـ به من مـتعـةحالـية

اضية». ا جتدين الراحة فى تذكر حياتك ا ر
وعنـدمـا رأت إلـيزا كـل ما هـو عـزيـز على قـلـبـها ابـتـسـمت  وعاد
الـدم إلى وجـنــاتـهـا وفــكـرت فى أن إخــوتـهـا البــد أن يـتـخــلـصـوا من
لك وضمها إلى قـلبه وأمر بأن تدق جميع الرقـوة السحرية قبَّـلت يد ا
ديـنة تعلن نبـأ زفافها إليه. فـقد صارت الفتاة أجـراس الكنائس فى ا

الصامتة القادمة من الغابة ملكة للبالد.

لك ولـكنهـا لم تثر وهمس رئـيس األساقفـة بكالم خبـيث فى أذن ا
أى انطباع فى نـفسه فقد تزوج إليزا والـتزم رئيس األساقفة بوضع
الــتــاج عـلـى رأسـهــا. وقــد ضـغط الــتــاج بـغــضب حــتى غــطت حــافـته

ها ذلك ولكنها لم تبد شيئا من األلم. األمامية جبهتها فآ
وما زالت صـامـتة فـكـلـمة واحـدة كـفيـلـة بأن تـقـتل إخوتـهـا وكانت
عـيـنـاهـا تـبرقـان بـإخالص وحب لـلـمـلك الـذى تـمـتع بـاألنـاقـة الـطـيـبة
والذى صنع الـكثير من أجل إسعادهـا. وصارت أكثر ودا واتصاال به
فى كل يوم آه كم تـود لو أنـها أفضت إلـيه بسـرها وأحزانـها ولكـنها
مضـطرة إلى أن تـلتـزم الصـمت فال تسـتطـيع الكالم حـتى تنـتهى من
عـملـها! ولـهذا كـانت تتـسلل كل لـيلـة إلى الغـرفة الـصغـيرة الـتى أُعدت
لـكى تشـبه الـكهف. وفـيـها كـانت تـعمل عـلى إنـهاء الـقـمصـان ولـكنـها

عندما بدأت تعمل فى القميص السابع انتهى الغزل.
طـلوبة تـنمـو فى فناء الـكنـيسة وهى تعـلم أن النبـاتات الـشوكيـة ا

والبد أن جتمعها بنفسها فكيف حتصل عليها?
وفـكـرت: «آه  إن األلم الـذى تـكــابـده أصـابـعى ال يـقـارن بـالـكـرب
ـبرح الذى يعانـيه قلبى! والبد أن أجتاسـر على دخول فناء الـكنيسة ا

كن أن يحرمنى الله الكر من عونه وحمايته! وال 
وكـانت تـخـشـى أن تـقـوم بـارتـكـاب خـطـأ  فــفى ذات لـيـلـة مـقـمـرة
مرات الطويلة دخلت الطريق الوحيد تسللت إلى احلديقة ومن خالل ا
ؤدى إلى فناء الكنيسـة. ورأت على أحد الشواهد احلجرية العريضة ا
ـشعوذات الـعجائـز الدميـمات. واضطـرت إليزا عددا من الـساحرات ا
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رور بجوارهن وركزت الساحـرات عيونهن عليها ولكنها رددت إلى ا
الـدعـاء والصالة وجـمـعت النـباتـات الـشائـكـة وعادت بـهـا إلى القـصر.
ورآهـا شـخص واحد هـو رئـيس األسـاقـفة إذ كـان سـاهـرا حـ نام
لـكة هو اخلطـأ والبد أن تكون اآلخرون. واآلن اقتنـع بأن ما فعـلته ا
ـلك وحاشـيته سـاحرة مـشعـوذة اسـتطـاعت بسـحـرها أن تـأسر قـلب ا

. أجمع
ـا رأى ومـا يـخشـى وعـنـدما لـك  وفى كـرسى االعـتـراف أبـلـغ ا
ـنحـوتـة لـلقـديـس نـطـقت شفـتـاه بـالكـلـمات اخلـبـيـثة هـزت الـتـماثـيل ا

رؤوسها وكأنها تقول: «ليس هذا حقا فإن إليزا بريئة!»
ولكن رئيس األسـاقفة شرح نذير السوء بـطريقة أخرى وظن أنها
دليـل علـى إدانتـهـا فـفـسـر هـزة رؤوس الـتمـاثـيل عـلى أنـهـا اسـتـنـكار

خلطيئتها.
لك دمـعتان بلـلتا خديه وعـاد إلى قصره يراوده وفـرَّت من عينى ا
الـشك وتـظـاهـر بـالـنـوم لـيال ولـو أن الـنـوم لم يـزر جفـونه  والحظ أن
إلـيزا تـنهض من سـريرهـا كل لـيلـة وكان يـتعـقبـها كل لـيلـة سرا وهى

تدخل غرفتها الصغيرة.
وبـدت عـلى مالمـحه الكـآبـة والحظـت إليـزا فـيه ذلك دون أن تدرى
ت كـثـيرا إلى جـانب مـا يكـابـد قلـبـها من عـنـاء وقلق لذلك سـبـبا. وتـأ
عـلى إخــوتــهـا وانــحـدرت دمــوعـهــا الـثــخـيــنـة عــلى ثــيـابــهـا اخملــمـلــيـة
ـاس الـبراق وكـل من رآها تـرفل فى ـلـكـية وكـأنـهـا األ واألرجـوانـيـة ا
األبهة من حولـها يتمنى أن يكون فى مكـانها. واآلن انتهت تقريبا من

عـمــلـهـا ومـا بــقى سـوى قـمـيـص واحـد. ولـسـوء احلظ انــتـهى الـغـزل
كذلك ولم يبق لـديها نبتة شائـكة واحدة. ومرة أخرى يجب أن تذهب
إلى فـناء الكنيسـة لتجمع بعـضا من النباتات الـشوكية. وارتعدت وهى
ـمـر الـوحـيـد والـسـاحــرات اخلـبـيـثـات ولـكن قـرارهـا كـان تـفــكـر فى ا

حازما وثقتها فى الله كبيرة.
ــلك ورئـيس األسـاقــفـة ورأوهـا وذهـبت إلــيـزا وتــعـقـبــهـا كل من ا
تخـتفـى خلف بـاب فنـاء الـكنـيسـة وعـندمـا اقتـربـا شاهـدا السـاحرات
ـشعـوذات جـالـسـات عـلى شـواهـد األضـرحـة تـمـامـا كـمـا شـاهدتـهم ا
لك عـائدا وظن أن الـفتـاة التى أراحت رأسـها على إليـزا واستـدار ا
صــدره لم تــكن سـوى واحــدة من هــؤالء. وقـال: «دعــوا الـنــاس حتـكم

عليها ! فحُكم الناس عليها باإلعدام حرقا.
ـلك الـفـاخـر إلى سـجن مـظـلم رطب واآلن سـحـبـوهـا من قـصـر ا
تــصـفـر فــيه الـريح بـ قــضـبـان الــنـوافـذ. وبـدال مـن اخملـمل واحلـريـر
مـنحـوها حـزمةالـنباتـات الشـائكـة التى جمـعتـها لـتسنـد علـيهـا رأسها
كوسادة والـقمصـان التى صـنعتـها لتـتخـذ منهـا حصيـرا وحلافا. ولم
يقـدمـوا على إعـطـائهـا أى شىء ذا قـيمـة لـديهـا ولـكنـها اسـتـمرت فى
عـمــلــهـا وفـى نـفس الــوقت كــانت تــدعـو الــله بــإخالص شــديـد. وردد
األطفـال حولـها أغـنيـات العار أمـام السـجن ولم ينـصفـها أحـد بكـلمة

حب.
ـســاء سـمــعت حــفـيف أجــنـحــةالـبــجـعــات حـول وعــنـدمــا اقـتــرب ا
الـقـضبـان احلـديـديـة. وتمـكن األخ األصـغـر من الـتـعرف عـلى مـكـانـها
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أخيـرا ونهنهت بصوت عـال من فرط الفرح ولو أنهـا تعلم أن حياتها
رهن بــلـيـلـة واحـدة فـقط ولــكـنـهـا فى هـذا الـوقت كــانت أنـهت عـمـلـهـا

تقريبا عندما اقترب أخوها.
 وزارهــا رئـيس األســاقـفــة لـيــقـضى مــعـهــا الـســاعـة األخــيـرة من
لك بذلك ولكنها هزت رأسها واسـتعطفته بعينيها عمرها وكان وَعـد ا
اءاتـها بـأن يذهـب ففى هـذه اللـيلـة تنـهى أعـمالـها وكل مـا كانت وبـإ
تـعانى من آالم وقـلق ولـيالٍ يـجـافيـهـا النـوم كل هـذا سيـذهب سدى.
وودعـها رئـيس األساقـفة بـكلـمـات شديـدةالغـضب ولكن إلـيزا الـسيـئة

احلظ كانت واثقةمن براءتها تماما واستمرت فى عملها.
وأقــبــلت عــلــيــهـا الــفــئــران الــصــغــيــرة تـســحب إلــيــهــا الــنــبــاتـات
غـرد على الـشوكـيةحـتى قـدميـها رغـبة فى مـساعـدتـها وحط الـطائـر ا
الـقضبـان احلديديـة للنـافذة يغـنى لها أعـذب أحلانه ويحث إلـيزا على

أال تفقد شجاعتها.
وقـبل طلوع الـشمس بـساعـة وقف إخوتـها األحد عـشر أمـام بوابة
لك. ولكنهم أبلغوا بعدم تلبية رغبتهم إذ كان القصر وطلبوا مقابلة ا
ـلك نــائـمــا وال يـســتـطــيع أحـد أن يــوقـظه. الــلـيـل ال يـزال ســاكـنــا وا
ـلـك أخـيـرا وسـأل عن وتـوســلـوا وتـوعـدوا. وجــاء احلـارس  ثم جـاء ا
سبب الـضوضـاء وفى هذه الـلحـظـة طلـعت الشـمس واختـفى اإلخوة

وطارت البجعات اإلحدى عشرة فوق القصر.
ـــديــنــة آمــلــ أن يــروا الــســاحــرة وتـــدفق الــنــاس من بــوابــات ا

شعوذة وهى تلقى فى النار. ا

وسحب الـعربـة التى وضـعت فـيهـا إليـزا حصـان شقى وقـد غطى
إلــيــزا رداء خـشن مـن مـادة ســمـيــكــة وتـدلى شــعــرهـا الــطــويل عـلى
ـوت خـدودها ولـكن شفـتـيهـا كـانتـا تـتحـركان كـتفـيـها وعـلت صـفرة ا
بـرقة وأصـابـعهـا تـنسج الـغـزل األخضـر حـتى وهى فى طريـقـها إلى
ـوت  الزؤام فلم تـترك العمل قط ووضـعت حتت أقدامها الـقمصان ا

العشر وكانت جتاهد إلكمال احلادى عشر.
وسبتها احلشود اجملتمعة.

ـشعـوذة وكـيف تتـمـتم! وليـس معـها قـالـوا:«انظـر إلى الـساحـرة ا
! مزقهـا اربا إربا. كـتاب االبتـهاالت فهى جتـلس ومعـها الهـراء اللعـ

ألف قطعة!
واحـتـشد اجلـمـيع من حولـهـا وكانـوا عـلى وشك أن يـخطـفـوا منـها
القـمصـان حـ أقبـلت الـبجـعات الـبـيضـاء اإلحدى عـشـر تطـير نـحو
ـركـبة واسـتـقـرت حـولهـا وخـفـقت بـأجـنحـتـهـا فـتفـرق اجلـمع خـشـية ا

منها.
وهـمس البـعض: «إنـهـا بـشـارة من الـسـماء! البـد أنـهـا بـريـئة» ولم

يستطيعوا أن ينطقوا ذلك بصوت مسموع.
وأمـسك عـمـدة الـبـلـد بــيـدهـا- فى الـلـحـظـة الــتى ألـقت الـقـمـصـان
اإلحـدى عـشــر فـظـهـر مــكـانـهـا أحــد عـشـر أمـيــرا أنـيـقـا. وكـان األخ
األصـغـرعـلى أيـة حــال له ذراع واحـد بـيـنـمـا ظل اآلخـر جـنـاحـا ألن

قميصه كان ينقصه أحد األكمام.
وقالت إليزا: «اآلن استطيع أن أتكلم فأنا بريئة!
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وانحنى أمامـها جمـيع الناس الذيـن شاهدوا ماحـدث وكأنهم أمام
ـفـاجـأة قــديـسـة. وارتـمت بـ أذرع أخـوتـهـا فــاقـدة الـوعى من هـول ا

واخلوف واحلزن.
وقـال أخوهـا األكبـر: « نعم إنـها بريـئة ثم قـص تاريخـهم الرائع.
وبيـنما هـو يتحـدث انبعثـت رائحة طيـبة كمـا لو كانت نـابعة من مالي
الـورود  وانـتشـرت فى اجلـو ألن كل قطـعـة خشب كـانت فى احملـرقة
اجلنائزية انـبثقت منها اجلذور وانطلـقت منها األغصان وأينع السياج
احلـافل بـالـورود من حول إلـيـزا وفـوق اجلمـيع أورقت زهـرة ذات لون
لـك ووضعـهـا عـلى صـدر الـيزا أبـيض زاه المـعـة كالـنـجم. قـطـفـهـا ا

وبهذا أفاقت فى وئام ونبض قلبها بالفرح.
وبدأت كل أجـراس الكنائس تـدوى مرحا وأقبـلت اسراب الطيور
وسار مـوكب غامـر بالـفرح والـسرور إلـى القـصر لم يـر ملك مـثله من

قبل.

dLŠ_« ¡«c(«

ذات يوم كـانت هـناك بـنت صغـيرة جـميـلة ورقـيقـة ولكـنهـا كانت
دائمـا فى الـصـيف تـمـشى حافـيـة الـقـدم ألنـهـا كـانت فـقـيرة بـيـنـما
كـانت فى الــشـتـاء تـلـبـس حـذاء خـشـبـيــا كـبـيـرا حــتى صـار قـدمـاهـا

أحمران لدرجة كبيرة.
وفى وسط الـقـريـة كانـت تعـيش صـانـعـة األحـذيـة الـعـجـوز جتلس
وتـخـيط األحـذيـة بـقـدر مـا تسـتـطـيع من أشـرطـة من الـقـمـاش األحـمر
الـقــد حـتى صـنـعـت حـذاء صـغـيــرا. وكـان احلـذاء دمــيـمـا وكـان من

نصيب البنت الصغيرة التى تدعى كارين.
وفى ذات الـيوم الذى لبسـت فيه احلذاء األحمر لـلمرة األولى دفنت
والـدتها. وكان احلذاء غـير الئق لتشيـيع اجلنازة ولكنـها لم يكن لديها
صـنوع من تـواضع ا البـديل فسـارت حافـية القـدم خـلف النـعش ا

القش.
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ة جـلـست فـيهـا سـيدة وفى نـفس الـلحـظـة أقـبلت عـربـة كبـيـرة قـد
عجوز ضخـمة فنظـرت إلى البنت الصـغيرة بحسـرة وقالت للراهب: «

اسمع! أعطنى هذه البنت الصغيرة وسوف أرعاها بحنان!.
وظــنت كــارين أن هـذا األمــر جــاء بــسـبب احلــذاء األحــمــر ولـكن

السيدة العجوز قالت إنه شنيع وإنه محروق.
ومنحت كـارين مالبس نظيـفة وأنيـقة كى ترتديـها وتعـلمت القراءة
رآة قـالت لهـا: «ما واحلـياكـة وقال الـناس عـنهـا إنهـا جـميـلة ولـكن ا

أبهاك وما أجملك!»
لكتها وأخذت معـها ابنتها الصغيرة لـكة فى  وذات مرة جالت ا
الـتى كـانت أمـيـرة. وتـدافع الـناس إلى الـقـصـر وكـانت كـارين مـعهم.
ووقـفت األمـيـرة تـطل من الـنـافـذة وهى تـرتـدى ثـوبا أبـيـض ولم تـرتد
فـسـتانـا طـويال وال تـاجـا ولـكنـهـا كـانت تـلبس حـذاء أحـمـر من اجلـلد
ـؤكـد أنه كـان أجـمل بـكـثـيـر من احلـذاء األحـمـر الذى ـغـربى. ومن ا ا

صنعته صانعة األحذية العجوز لكارين الصغيرة.
ــاثل احلــذاء األحــمــر! وبــعــد كل هــذا لم يــكن فـى الــعــالم شىء 
واآلن كـبرت كـارين بالـقدر الـذى يجعـلهـا سعـيدة! فـقد ارتدت مالبس
ـديـنة قـاس صـانع األحذيـة الـثرى جـديدة وحـذاء جـديدا كـذلك. وفى ا
قدميها الـصغيرين فى ردهة منزله التى كـانت حافلة بأقفاص زجاجية
ـنظر كبـيرة مـليئـة باألحـذية اجلمـيلـة واألحذية الـطويـلة الالمعـة. كان ا
ـتعـها جـمـيال ولكن الـسـيدة الـعجـوز كانت قـصـيرة الـنظـر بحـيث لم 
ـنـظر. وفـى وسط كل هـذه األحذيـة يـوجـد حذاء أحـمـر يـشـبه احلذاء ا

الـذى تلـبسه األمـيرة. كم كـان جمـيال! وقال صـانع األحذيـة إنه صـنعة
البنة أحد النبالء ولكن مقاسه لم يناسبها.

وقـالت السـيدة الـعجـوز: «أستطـيع القـول إنه من جلـد أصيل! وإنه
المع!»

فـقالت كارين: «نعم إنـه المع!» وكان مقاسه مـناسبا لـها فاشترته
لـهـا الــسـيـدة الـعـجـوز الـتى لم تالحظ أن لـونه أحـمـر ألنـهـا ال تـسـمح
لـكـارين أن تـذهب إلـى قـداس فى الـكـنـيـسـة وهى تـلـبس حـذاء أحـمـر.

ولكن هذا هو الذى حدث.
ـؤدى إلى ـمـر ا ونـظـر كل شـخص إلى قـدمــيـهـا وهى تـسـيـر فى ا
منصة الكنيسة وبدا لها أن الصور جميعا فى الكنيسة صور الرهبان
وزوجـاتهم بيـاقاتـهم اجلافة وثـيابهم الـسوداء الـطويلـة- تثبت أنـظارها

على حذائها األحمر.
وفـكــرت فى هــؤالء فــقط عــنـدمــا وضع الــكــاهن يـده فــوق رأســهـا
ـقـدس وعـهـد الله وقـال لـهـا إنك اآلن مسـيـحـية وحتـدث عن التـعـمـيد ا
شـابة. ودوى صوت األرغن بـقداسة وتر األطـفال بأصواتـهم العذبة.

وأنشد رئيس اجلوقة.
ولكن كارين كانت تفكر فقط فى احلذاء األحمر.

ساء أُبـلغت السيـدةالعجوز بأن حـذاء كارين كان أحمر وبـحلول ا
فـقـالـت يـالـلـعــار! مـا كـان يــنـبـغى هـذا! وبــعـدئـذ حــرصت كـارين عـلى

ا. احلضور إلى الكنيسة وهى تلبس حذاءًا أسود حتى ولو كان قد
سـيـحى فنـظـرت كارين إلى وفى يوم األحـد الـتالـى عقـد احملـفل ا
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احلـذاء األســود ثم نـظـرت إلى احلــذاء األحـمـر- ثم نـظــرت ثـانـيـة إلى
احلـذاء األحمـر ولبـسته. وكان الـطقس صـيفـيا جـميال وسـلكت كارين

را خالل حقل القمح الذى كان متربا. مع السيدة العجوز 
وعـلى بـاب الـكـنـيـسـة جـلس اجلـنـدى الـعـجـوز ذو الـعـكـاز والـلـحـية
الطـويلة العجيـبة التى كانت تميل إلى األحـمرار عن البياض إذ كانت
حـمـراء. وانحـنى بـجـسـمه حـتى اقتـرب من األرض وطـلب من الـسـيدة
ـسح لها احلذاء. ومـدت كارين قدميـها الصغـيرت كذلك العجوز أن 

ليمسح لها حذاءها.
وقال اجلـندى:« انظـرى!كم هو حـذاء رقص جمـيل! علـيك أن تظلى

. ثم دق النعل بيده. البسته عندما ترقص
ومـنحت الـسيـدة العـجوز اجلـندى شـلنـا ثم دخلت الـكنـيسـة ومعـها

كارين.
ونـظـر جـميـع احلضـور إلى حـذاء كـارين األحـمر كـمـا نـظـرت إليه
ـعـلـقـة وعـنـدمـا ركـعت كـارين أمـام احملـراب ورفـعت جـمــيع الـصـور ا
الكأس الـذهبى إلى شفتيها لـم تفكر فى شىء إال فى احلذاء األحمر
وخيل اإليهـا أنه يسبح فى الـكأس ونسيـت ترتيل االبتـهاالت ونسيت

كذلك الصالة لله.
وخـرج كل النـاس من الكنـيسـة وركبت السـيدة الـعجوز مـركبـتها.
ـركـبة فـرآهـا اجلنـدى الـعجـوز الذى ثم رفـعت كـارين قدمـهـا لتـركب ا
كـان واقفا بالـقرب منها وقـال لها: انظـرى! كم هو حذاء رقص جميل!
ومــا كـادت تـســمـعه حــتى خـطت خــطـوات به راقــصـة! فــإذا مـا بـدأت

الـرقص ظل قدمـاها يـرقصـان  كمـا لو كـان احلذاء هـو الذى يـتحكم
فـيـهـا رقصـت حول أركـان الـكـنـيـسـة ولم تـسـتطـع أن تتـوقف! وركض
ــركـبـة ولـكن ـركـبـة حــتى أمـسك بـهــا ورفـعـهـا إلى ا وراءهـا ســائق ا
قدماها ظال يـرقصان حتى رفـستا السيـدة العجوز رفـسات مزعجات.

وأخيرا خلعوا احلذاء حتى استراحت قدماها.
ـــنـــزل وضـــعت احلـــذاء فى دوالب األحـــذيـــة ولـــكن كـــارين وفى ا

مازالت تنظر إليه.
ومرضت الـسيـدة العجـوز ورقدت فى سـريرها حـتى قالـوا إنها لن
تعيش. وكانت فى حاجة إلى التمريض والرعاية الطبية وكانت كارين
ديـنة حفل راقص هى أنسب األشخـاص لهذا الـعمل. ولـكن كان فى ا
كبـير دعيت إليه كارين. ونـظرت إلى السيدة الـعجوز التى اقتربت من
وت ثم نظرت إلى احلذاء األحمـر وظنت أال تكون هناك خطيئة فى ا
هـذا اجملـال. ولـبـست احلـذاء األحـمـر الـذى البـد من لـبـسه ثم ذهـبت

إلى احلفل الراقص وبدأت فى الرقص.
ولــكن عــنــدمـا أرادت أن تــنــحــرف إلى الــيــمـ رقـص احلـذاء إلى
اليسار وعندما أرادت أن تندفع إلى األمام رقص احلذاء فى اخللف
دينة ورقصت ثم نزل الدرج وسـار فى الشارع حتى خرج من بـوابة ا

ظلمة. والبد أن ترقص حتى دخلت الغابة ا
ع شىء ب األشجـار ظنته القمر ولم يكن إال وجها إذ وعندما 
كـان وجه اجلـندى الـعـجـوز ذى الـلـحـيـة احلـمـراء. جـلس وأومـأ برأسه

وقال:« انظرى!كم هو حذاء رقص جميل!»
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وارتعدت وأرادت أن تـقذف باحلذاء األحمر بعـيدا ولكنه ظل ثابتا
فى قدمـيها ومزقت اجلورب لـكن احلذاء ظل ثابتا فـى قدميها وظلت
ـطـر وفى ضـوء تـرقـص والبـد أن تـرقص فى احلـقـول والــوديـان فى ا

الشمس فى الليل وفى النهار. ولكن الليل كان أكثر إثارة للرعب.
ـوتى لم يرقصوا فعـندهم ماهو أفضل ـقابر ولكن ا رقصت فى ا
تـسـول حيث يـنـمو من الـرقص. وأرادت أن جتـلس على قـبـر الـفقـيـر ا
نبـات الشيح الـطبى ولـكن ال راحة وال سالم لهـا. وعنـدما رقصت فى
ـفـتـوح رأت مالكــا هـنـاك يـرتـدى ثـوبـا طـويال اجتـاه بـاب الــكـنـيـسـة ا
ــتـدان من كــتــفـيه حــتى األرض. وكـان أبــيض له جـنــاحـان طــويالن 

وجهه عبوسا جافا وفى يده أمسك بسيف عريض المع.
! ارقـصى بحذائك األحمـر حتى يشحب فـقال لها:« سـوف ترقص
لـونك وتـبردى وحـتى يـتجـعـد جلـدك مـثل الهـيـكل العـظـمى ارقصى من
بـاب إلى بـاب وحيـث يوجـد أطـفـال مغـرورون أشـقـياء وسـوف تـدق

حتى يسمعونك ويخشونك! ارقصى! وسوف ترقصى!»
الك ألن فـصـاحت كـارين «الرحـمـة!» ولـكـنـها لـم تسـمع ردا من ا
احلــذاء حـمــلــهــا إلى الــبــوابــة ومـنــهــا إلى احلــقل وفى الــطــريق وفى

مرات وظلت ترقص مرغمة. ا
وذات صـبـاح رقـصت أمـام بـاب غـرفــته جـيـدا. سـمـعت من داخـله
صـوت ابتـهال ورأت قومـا يحـملون نـعشـا مزينـا بالـزهور وعرفت أنه
لـلسـيـدة العـجوز وشـعرت بـأن كل الـناس هـجروهـا وأنـها مـلعـونة من

مالك الرب.

ومــا زالت تــرقص وتــرقص فـى الــظالم الــدامس حــتى حــمــلــهــا
احلـذاء إلى األشواك وفـضالت احلـقول وخـمشت جـسـدها حـتى نزف
مـنهـا الدم وهى ال تـزال ترقص فـوق األعشـاب حتى وصـلت إلى بيت
ـفـسـدين فى األرض ومـنـعـزل  عــلـمت أن الـعـشــمـاوى قـاطع رقــاب ا
يعـيش فيه فدقت  بأصابعـها زجاج النافذة وقـالت: «تعال! تعال! فأنا

ال أستطيع احلضور إليك ألننى أرقص!»
ا ال تعرف من أنا? فسدين: « ر وقال قاطع رقاب ا

ـفـسدين فـى األرض وأشعـر بـأن السـيف يـهـتز أنـا قاطع رقـاب ا
فى يدى!»

وقــالت كـارين: «ال تـقــطع رقـبـتى ألنــنى ال أسـتـطــيع أن أنـدم عـلى
لتصقت باحلذاء األحمر!» خطيئتى! بل أقطع قدماى ا

فسدين واعترفت حينئذ بكل خـطاياها وعندئذ قطع قاطع رقاب ا
ـبتورين قـدميـها بـاحلذاء األحمـر. ولكن احلـذاء ظل يرقص بـالقـدم ا

فوق احلقول وفى الغابة العميقة.
ونـحت لـهـا قـدمـ وعـكـازين من اخلـشب وعـلـمـهـا مـوعـظـة يـرتـلـها
اخملـطئون دائمـا وقبَّلـت اليد التـى بترت بالـسيف قـدميها وذهـبت عبر

األعشاب.
وقالت:« اآلن لقـد عانيت كثيـرا من احلذاء األحمر! واآلن سأذهب
إلى الـكنـيـسـة كى يـرانى الـرهبـان والـنـاس أجـمعـون! وسـارت بـاتزان
وبـسرعـة نـحو الـكـنيـسـة. ولكن عـنـدمـا وصلت إلى بـاب الـكنـيـسة رأت

احلذاء يرقص أمامها فاستدارت للخلف وهى منزعجة.
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. وطـوال األسـبوعـكـانت تـعـانى من ضـائـقة وتـبـكى بـالـدمع الـثـخ
وعـنـدما أقـبل يـوم األحـد قـالت: «هـذا هو! اآلن وقـد قـاسـيت ونـاضلت
ـا فيه الـكفـاية حـتى أسـتطـيع أن أقول إنـنى أمـاثل الذين يـجلـسون
فى الكـنيـسة راضـ عن أنفـسهم!» ثم ذهـبت بجـرأة ولكـنهـا لم تدخل
أبــعــد مـن الــبــوابــة فــرأت احلــذاء األحــمــر يــرقص أمــامــهــا وخــافت
وارتـعدت واستدارت إلـى اخللف وكفرت عن سـيئاتهـا وندمت على ما

اقترفت من خطيئة.
وتــوجـهت إلـى مـنـزل الــراهب والـتــمـست مــنه أن يـدلــهـا عــلى بـيت
تـخـدمه وسـوف جتــاهـد نـفـســهـا عـلى فــعل مـا تـؤمـر بـه. ولم تـكـتـرث
. بـاألجـر ويـكــفـيـهـا أن تــعـيش حتت سـقـف وأن تـخـالط قـومــا طـيـبـ
وشـعـرت زوجة الـراهب بـاألسى عـليـهـا وأخذتـهـا فى خـدمتـهـا. وكانت
مـجـتــهـدة مــتـدبـرة. كــانت جتـلس هــادئـة وتــسـتــمع إلى تالوة الـراهب
بـصوت عال فى اإلجنـيل فى كل مسـاء حتى أحـبهـا الصغـار. ولكـنها
زركـشة ويـتمـن أن البس الـثمـينـة ا عـندمـا تسـمـعهن يـتحـدثن عن ا

لكة تهز رأسها. يكون فى مثل أبهة ا
وفى األسـبوع التالى ذهب اجلـميع إلى الكـنيسة وسـألوها عما إذا
كانت تـريد الـذهاب مـعهم نـظرت إلى عـكازيـها نـظرة بـائسـة وفاضت
عيـناهـا بالـدموع. وهـكذا ذهب اجلـمع إلى الكـنيـسة لـسمـاع كلـمة الله
بينما جلست هى وحيدة فى غـرفتها الفسيحة التى حتتوى على سرير

وكرسى فقط.
ــواعظ واالبـتــهـاالت ــان فى كــتـاب ا جـلــست تـقــرأ بـخــشـوع وإ

فـسـمـعت أنـغـام األرغن تـصل إلى أسـمـاعـهـا وقـد حـمـلـهـا الـهـواء إلى
أسـماعـهـا فـرفعت وجـهـها إلى الـسـمـاء والدمـوع تـترقـرق فى عـينـيـها
وهى تـقـول: «سـاعـدنى يـاربى!» وسـطـعت الـشـمس بـنـور ربـها ووقف
أمـامهـا مالك الـرب فى ثـيـابه الـبـيـضـاء وهـو الـذى رأته ذات لـيـلة فى
سك السـيف احلاد بل حـمل فى يده غـصنا بـاب الكنـيسـة. ولم يعـد 
سه فنهـضت. وعندما  س به السقف  جمـيال أخضر حافال بالـورود 
س اجلدران فـاتسعت وشاهدت األرغن الذى سطعت جنـمه ذهبية. و
كـان يـصـدر األنـغـام كـمـا شـاهـدت صـور الـرهـبـان وزوجاتـهـم. وكان
ـزركـشة يـرتل من كـتاب االبـتـهاالت ألن ـقاعـد ا احملـفل جـالسـا فى ا
ـسكـيـنة فى ـنزل حـيث جتـلس البـنت ا الكـنـيسـة ذاتـها حـضرت إل يـا
غرفـتها الصغيـرة الضيقة بدال من أن تذهـب هى إلى الكنيسة. وكانت
ـقـاعد مع بـقـيـة أسرة الـراهب وعـنـدما فـرغـوا من تـرتيل جتـلس فى ا
واعظ نظروا إليها وأومأوا برؤوسهم وقالوا: «آن األوان االبتهاالت وا

لكى تأتى يا كارين!»
فقالت: «هذا من فضل ربى!»

وانـتــفخ األرغن ورددت جــوقـة األطــفـال أصــواتـا نــاعـمــة جـمــيـلـة.
قـعـد الـذى جتلس وفـاضت أشـعـة الـشمس الالمـعـة من الـنـافذة إلـى ا
عــلـيـه كـارين. وامــتأل قــلـبــهــا بـنــور الــشـمس وبــالــيـقــ واالطــمـئــنـان
والـسـعـادة. وصعـدت روحـهـا فى ضـوء الـشمس إلى بـارئـهـا ولم يـعد

أحد يسأل عن احلذاء األحمر.
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مفتتحمفتتح
ـنازل القـريبة من الـسوق اجلديد فى اجتمع شـمل زمرة فى أحد ا
كـوبـنهـاجن. جلـس حوالى نـصفـهم حـول مائـدةالقـمار بـيـنمـا انتـظرت
ضيفة التى تقول: «تعالوا لنر كيف باراة تـتحدث مع ا البقية نتيجة ا

تع أنفسنا!»
ـوضـوعــات الـتى أكـد كـان مــوضـوع الـعــصـور الــوسـطى ضـمـن ا
بـعض األشخاص احلاضرين أن فـترتها كانت أكـثر تشويقـا واهتماما

من أيامنا هذه.
سـتشـار ناب الذى جـذب إليه ودافع عن هـذا الرأى بـحمـاس شديـد ا
ـعــارضـة دراسـة ــنـزل. وحــيـنــئـذ تـغــنى االثـنــان بـحـمــاس  رأى سـيـدة ا
اضيـة والعصـر احلديث» التى فـضل فيها أورستـيد وعنوانـها «العـصور ا
ـلـك هانـز فـى أواخر ـسـتـشـار أن عصـرا الـعـصـراحلـديث بـيـنـمـا أعـلن ا

القرن اخلامس عشر هى بالقطع أفضل العصور وأسعدها حظا.

±∂π ±∂∏



∏∂

ـنـاقـشـة ونـتـوجه إلى حـجـرة االنـتـظـار حـيث تـوضع ولـنــدع هـذه ا
ـعاطف والعـصى والقـباقيب. وهـنا جتلس سـيدتـان- إحداهمـا شابة ا
بــيـنــمــا األخــرى مُــســنَّـة - ومـن الـنــظــرة األولى نــتــصــور أنــهـمــا من
اخلـادمات الالتـى حضـرن الصـطحـاب سـيـداتهن إلى مـنـازلـهن ولكن
ـظــهـر الــنـبـيـالت فـأيـديــهـمـا الـنـظــرة الـقـريــبـة الــفـاحـصــة تـبــديـهن 
وبـشـرتــيـهــمـا نـاعــمـة ومـظــهـرهن مــلـكى- واحلــقـيـقــة أنـهن جــنـيـات.
ـؤكد أنهـا ليست مـدبرة القـدر بذاتهـا ولكنـها خادمة فـصغراهن من ا
إحـدى سيدات غرفة الـنوم وسمحت بتوزيع هـداياها الصغـيرة بينما
األخـرى التى تـبدو عـابسـة هى العنـاية- وهى الـتى حتضـر شخـصيا

إلدارة شئون أعمالها ألنها بذلك تتأكد من عدم حدوث أى خطأ.
وهما تخطران إحداهما األخرى بكل ما يحدث طوال النهار.

همة ولكنها احتفظت فمدبرة القدر أبلغت عن بعض األعمال غيرا
همة غير العادية. لنفسها فى اللقاء األخير بواحدة من األمور ا

قـالت: أنا مـضـطـرة إلى أن أبـلغك أن هـذا هـو يـوم مولـدى وبـهذه
ناسبة شرفت بأن مُنحت قبقابا أتشرف بإهدائه إلى بنى آدم. وهذا ا
الـقـبـقـاب لــديه الـقـدرة عـلى أن يـنـقل عــلى الـفـور أى امـرأ يـلـبـسه إلى
ـكـان والـظـروف الـتى ـكـان الـذى يـريـد يـؤدى رغـبـته فى الـزمـان وا ا

يبتغيها بحيث يكون اإلنسان الذى يرتديه سعيدا للغاية.
وقـالت الـعـنـايـة:«وال حـظى! أنه عـلى الـعـكس من ذلك سـوف يـكون

سىء احلظ ويحمد الظروف التى تساعده على التخلص منه.»
وقالت مدبرة القدر: «هذا هو رأيك!

إال أنـنى سـأضعـه على الـبـاب وسرعـان مـا يـلبـسه إنـسان يـصـير
سعيد احلظ.

ماذا حدث للمستشارماذا حدث للمستشار
سـتشـار ناب اليـزال يعيش فى كـان الوقت مـتأخـرا حيـنما كـان ا
ـلك هــانـز وأوشك أن يـعــود إلى مـنــزله حـ دبــر الـقـدر أن عـصــر ا
يـلــبس قــبــقـاب الــقــدر بــدال من قـبــقــابه وأن يــتــوجه به إلى الــشـارع
الـشرقى. ولـكن الـقوة الـسحـرية لـلقـبقـاب تـلبـية لـرغبـته عادت به إلى
القـرن اخلـامس عـشر إذ غـاصت قـدماه فى كـتـلة من الـروث والـط

فالشوارع فى هذه الفترة لم تكن نالت حظها من الرصف باألحجار.
ـسـتـشار: «مـا هـذه الـقـذارة غـيـر الـعـاديـة هـنـا! يـالـلعـجب! وقـال ا

صابيح مطفأة! مر قد متهالك  وجميع ا فا
ولم يـكن الـقـمـرارتـفع فى الـسـمـاء بـعـد لـيـعـطى ضـوءا كـافيـا إلى
جـانب أن الـطقـس كان كـثـيف الـضـبـاب بـحـيث كـانت األغـراض غـير

عالم من حوله. واضحة ا
ــصـبـاح الــوحـيــد يـضىء صــورة الـعــذراء فى أحـد أركـان وكـان ا
سـتشـار إال بـعد أن وقف ـيـزه ا الـشارع وكـان ضـوؤه خافـتـا فلم 

رسومة. حتته ثم وقعت عيناه على الصورة ا
عارض ولكنهم نسوا أن يضعوا له وفكر: «البد أن ذلك هو أحد ا

العالمات اإلرشادية.
ومر بجواره رجالن يرتديان مالبس القرون الوسطى.

وفكر: «ما أغرب منظر هؤالء القوم! لعلهما قادمان من حفلة تنكرية.
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ـعت الشعالت باألضواء وفجـأة سمع ضوضاء الـطبول والِقرب و
ر بجواره. أقبل وكب الغـريب  ـستشار عنـدما رأى هذا ا واندهش ا
ـهارة فى أول األمـر فـريق كامل من قـارعى الطـبـول يدقـون طبـولهم 
زائـدة ثم تبعهم حـراس القصر بـأقواسهم وسهـامهم. وكان الشخص
الـــرئــيــسى فـى هــذا احلــشـــد قــســيـس فى مالبس الـــقــداســة. وســأل
ستشـار وهو فى غايـة الدهشة عن مـعنى ما يـراه أمامه. ومَن يكون ا

هذا القسيس.
اركية. وجاءه اجلواب: «إنه رئيس أساقفة جزيرة زيالند الد

سـتشار:« أى مـعنى من معـانى الوعى العـام أصاب رئيس وقال ا
كن أن يـكون هذا هو األسـاقفة هـذا?» ثم شهق وهزَّ رأسـه وقال:«ال 

رئيس األساقفة.
وضوع وهو يسير فى الشارع الشرقى وفوق ومازال يتأمل هذا ا
جـسـر الـقـصـر وهـو ال يـتلـفت ذات الـيـمـ أو ذات الـشـمـال. فـاجلـسر
الذى يقود إلى مـيدان القـصر غير مـوجود وبدال منه اقـترب من حافة

اء وأخيرا وصل إلى رجل جالس فى أحد الزوارق. ا
وسأله الرجالن: يشرفنا أن نعبر بك إلى هولم.

سـتشـار عبـارتهـما: «إلى هـولم?» فلم يـكن يدرك أنه انـتقل فكـرر ا
إلى الـفــتـرة الـســعـيــدة الـتى يــعـشـقــهـا. ثم قــال: «أريـد أن أذهب إلى

كريستيان هافن ومنها إلى شارع السوق الصغيرة.
ونظر الرجالن إليه بدون جواب.

صابيح غير ستشار: «قل لى أوال أين اجلسر? ياللعار! فا وقال ا

شى فى مستنقع.» رء إلى أن  والطريق موحل ويضطر ا مضاءة
وكـلمـاحتدث إلى الـبحـارة زاد ارتبـاكه.وأخيـرا صاح: «أنـا ال أميز

ية! لهجتكم البورنهو
وثـار وأدارلــهـمـا ظـهـره. فـاجلــسـر غـيـر مـوجــود ولـيس هـنـاك أيـة

أسوار له.
رء من هـذه األمور!» فلم يـعهد هـزلة أن يعـانى ا ثم صرخ: «إنـها 
فضل به أن شكى من ذلك العـصر مثلما فعل فى هـذه الليلة. « فمن ا

أن أستقل مركبة.»
ـركـبــات? فـهــو ال يـرى أيـة مــركـبـة. هــكـذا أصــرَّ ولـكن مـاذاعـن ا
ـركـبات فقـال:«البـد أن أعـود إلى الـسـوق اجلديـد فـفـيه الـكثـيـر من ا

ركبة لن أجد طريقى إلى كريستيان هافن.» وبدون ا
ولــذلك رجع مـارا بــالـشــارع الـشـرقى حــتى أوشك أن يــقـتـرب من

نهايته حتى ظهر القمر فجأة من خلف السحب.
وعــنـدمــا شـاهـد الــبـوابـة الــشـرقـيــة الـتى تـقـع فى نـهـايــة الـشـارع
ـاذا توضع هذه الـسقالة? ووجـد منهـا مخرجا ومن الشرقى صاح: «
خاللـها تـوقع أن يصل إلى الـسوق اجلـديد ولـكنه تـعجب! إذ رأى واد
أخـضـر فـسـيـحـا تـنـمـو به بـضع شـجـيـرات هـنـا وهـنـاك وفى وسـطه
قابلة رء هويتها. وعلى الضفة ا يتدفق نهر أو قناة واسعة ال يـدرك ا
ـتهـالـكة يـسـكنـهـا بعض الـبـحارة الـهـولنـدي تـوجـد بعض احلـظـائر ا

. كان بوادى الهولندي ولهذا األمر سُمىَّ ذلك ا
ـستشار بإحبـاط شديد: «إما أن يكون هـذا الصباح نكدا وجأر ا
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وإما أن أكون فقدت صوابى.
فكيف تسير األمور? وكيف تسير األمور?»

وعـاد وهو مـقتـنع تمـامـا بأنه مـريض. وعنـدمـا دخل الشـارع ثانـية
أمعن النظر فى الشوارع وأدرك أن معظمها مبنى باخلشب  وأغلبها

مسقوف بالقش.
وشـهق وقـال:«ال البـد أنــنى بـحـالـة سـيـئــة جـدا! فـمـا شـربت غـيـر
زجـاجـة خـمـر واحـدة ولـكـنــهـا تـبـدو أكـثـر من واحـدة. لـقـد كـانـوا من
احلــمـاقـة بـحـيـث يـقـدمـوا لـنــا اخلـمـر وحلم الـســمك الـسـاخن! وسـوف
ـضـيـفـة بذلك. ولـدى ذاكـرة واعـيـة لكى أجتـاسـر عـلى إبالغ الـسـيدة ا
أعـود اآلن وأعـرفـهـا كم أشـعـر بــأنـنى مـريض ولـكن ال إذ يـبـدو ذلك
غـيرمـعقـول هذا إلى جـانب أن السـؤال يدور عـما إذا لم يـكن كل فرد

أوى إلى فراشه.
نزل فلم يجده. وبحث عن ا

إنـه لــشىء فــظـــيع! إذ إنــنـى لم أعــرف حـــتى الــشـــارع الــشــرقى.

ـة كئـيبة مـتهـالكة. ياللـعجب! ال تـوجد دكـاك فال أرى إال منـازل قد
ياللهول! البد أننى مريض! وال فائدة من خداع نفسى.

ـنـزل غـيـره! ـؤكـد أن هـذا ا ولـكن أين ذهب مـنـزل الـوكــيل? ومن ا
ريض حقا! وعلى أية حال ال يزال هناك بعض األشخاص آه إننى 
ـوروبة يـنبعث مـنه الضـوء فكـان حانة من وانـدفع نحو أحـد األبواب ا
حانات ذلك العهـد حانة لشرب اجلعة ويبدو منـظر القاعة مختلفا عن
قـاعات دوقية هولـشتاين ذات الطراز القـد واألرضية الطيـنية. وفيها

عــدد من الــنــاس - الـبــحــارة ومـواطــنى كــوبــنـهــاجن وعــدد قـلــيل من
الطالب- يتسامرون فى حوار عميق دون أن ينتبهوا للقادم اجلديد.

ـستـشار لسـيدةاحلـانة الـتى اقتـربت منه لـتقـابله: أصـابتنى وقال ا
وعــكــة مــرضـيــة اآلن فــهل تــتــفــضـلـى بـطــلب مــركــبــة تــوصـلــنى إلى

كريستيانزهافن?
ــانـيــة فــعــبـر ــرأة وهــزت رأســهـا ثـم خـاطــبــته بــاأل فــحــمـلــقت ا
انيـة  مفتـرضا أنها ال تـفهم الهولـندية. هذا سـتشار عن رغبـته باأل ا
ـرأة تـفكـر فى أنه أجنـبى. شىء واحد ـا جعل ا إلى جـانب مالبسه 
من كل هذه األحداث جعلها تـدرك بالتأكيد أنه مريض ولهذا أحضرت
ـاء كان طـعـمه غريـبـا ولو أنه مـسـتمـد فورا مـن البـئر. له دورقـا من ا
سـتشـار رأسه بيـده وشهق نـفسـا عمـيقـا وأخرج زفيـرا فيه وأسنـد ا

أن عما يدور حوله من أشياء عجيبة.
وسـألها عنـدما رآها تمسك بـقطعة كـبيرة من الورق: «هل هذه هى

ساء? صحيفة ا
ـرأة ماذا يـريد ولـكنـها أعـطـته الورقـة التى تـب أنـها ولم تـفهم ا
شريـحـة خشـبيـة خشـنة لـم يشـهدهـا النـاس منـذ عـهد بـعيـد فى مديـنة
ـستشار وقد تـأثر كثيرا من رؤية كـولونيا وهى تمـثل شهابا. وصاح ا
ـة جدا! كـيف حصـلت عـلى هذه الـطبـعة : «إنهـا لقـد ذلك األثـر القـد
وضـوع خـيـالى. فـهذه ـهـمـة بـدرجة مـشـوقـة ولـو أن ا الـنـادرة? إنهـا 
الــشـهـب يـفــسـرهــا الـنــاس اآلن عـلـى أنـهــا انـعــكـاســات من األضـواء

ا كانت حتدث بفعل الكهرباء. الشمالية ور
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وكل من جلـس بالقرب منه وسمـع حديثه نظر إلـيه بدهشة شديدة
ونهض أحدهم باحترام من مقعده وخلع قبعته وقال بجدية عجيبة:

«البد يا سيدى أنك رجل متعلم!»
ناقشة فقط ستشار: «كال فى احلقيقة! آخذ دورى فى ا وأجابه ا

وضوعات التى يفهمها كل فرد.» عندما تدور حول ا
وقـال الـرجل:«التـواضع سـيـد الفـضـائل وخالف ذلك أود أن أقول

أنا ال أعرف غير ذلك وعلى أية حال فأنا أعلق حكمى.»
ستشار: «يسعدنى أن أسأل عمن أحتدث معه? واستفسر ا

قدس.» أقنع هذا اجلواب فأجاب الرجل: «أنا أستـاذ فى الكتاب ا
ـسـتشـار بـأن االسم يـناسب احلـديث. وفـكـر:«البد أنـه ناظـر مـدرسة ا
ـاثل أولئـك الذين الـتقـيـهم أحيـانا فى ريـفـية مـنـذ عهـد بعـيـد وأصله 

اركية (جاتالند). شبه اجلزيرة الدا
واستأنـف الرجل الغـريب: «إنهـا لهـجة مـحلـية حـقا ولكـنى أتوسل
إلـيك أال تـسـتـنـكف من احلـديث مـعى. فـأنت بال شك ضـلـيع فـى قراءة

أعمال القدماء!»
ستشار: «آه نعم! فـأنا متيَّم بقراءة كتابات القدماء ذات فأجاب ا
الـفائـدة. وأنا أحـب كثـيرا الـكتـب احلديـثة مـاعدا كـتـاب «حكـايات عن
احلـيـاة اليـومـية» الـتى أظن أنـها تـضم حـقائـق كثـيـرة. وكرر األسـتاذ:

«حكايات عن احلياةاليومية!»
ـســتـشـار: «نـعـم أعـنى الـروايــات احلـديـثـة الــتى يـبـدو أن فــقـال ا

الناس تتحدث عنها كثيرا».

ؤكـد أنها وقـال الرجل واالبتـسامـة على شـفتيه: «كـمثل هـذا من ا
لك ـلكى. فا تشتمل عـلى قدر كبـير من الذكاء وهى تـقرأ فى البالط ا
بالتحديد يحب رواية السير إيوين والسير جاوين التى تعلم أنها تدور
ـسـتـديرة الـتـى كان هـو ولـورداته ـائـدة ا ـلك آرثـر وفـرسـان ا حـول ا

رحون بسعادة باالستماع إليها.» الكبار 
ـستشـار: «من الغـريب أننى لم أقـرأها قط! والبـد أن تكون وقال ا

من أحدث منشورات هايبيرج.»
وقال الرجل: «كال لم يـنشرهـا هايبـيرج بل نشـرها جودفرى ابن

«. جيهم
ؤلف? فـهـذا اسم قد جـدا! أليس سـتـشار: «وهل هـو ا وصـاح ا

ارك? هو أول رجل ينشر كتابا فى الد
ــؤكـد أنـه أول نـاشــر». فــعـسى أن وأجـاب الــرجل: «بــلى  فــمن ا
دينة فى واطن احملافظ الشرفاء فى ا يكون خيرا. بدأ اآلن أحد ا
احلديث عن الـوباء الشـديد الذى ضـرب البالد منـذ بضع سنـ يعنى

عام ١٤٨٤م.
ـسـتـشـار أنـهم يـتـحـدثـون عن الـكـولـيـرا الـتى مـرت بـسالم. وظن ا
فــزمن حــرب الــقــرصـــان (١٤٩٠) كــان يــقــرب من هــذا الــوقت الــذى
يلمحـون إليه عادة. ويقال إن الـقرصان اإلجنلـيز اقتنـصوا سفنهم من
سـتشـار أحداث عـام ١٨٠١ وشارك الـناس شـواطئـهم وقد عـايش ا
ـر احلـوار بـهدوء قـلـبـا وروحـا فى لـوم اإلجنـلـيـز. ولـكن بـعـد ذلك لم 
فـكل حلـظة تـمـرعلـيه كـانت تتـطـور إلى تنـافـر. فكـان األسـتاذ الـفاضل
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يــبـدو جــاهال بــحـيـث تـبــدو له أبــسط األمــور وأكـثــرهــا تـأكــيــدا لـدى
ستشار إيجابية جـدا وخيالية. فنظر كالهما إلى اآلخر نظرة غضب ا
شديد وأخـيرا حتدث األستـاذ بالالتيـنية بغـية أن يكون أكـثر وضوحا

ولكن ذلك ذهب أدراج الرياح.
ـستـشـار وجذبـته من كـمه: «كـيف حالك اآلن?» ـضـيفـة ا وسألت ا
ـنـاقــشـة نـسـى تـمـامــا مـاذا حـدث ولــكـنه اآلن عـاد إلى وفى حـمـيــة ا

صوابه.
فقال وهو يشعر بالدوار فى رأسه: «أين أنا?»

ير وصاح أحد الضيوف: «سوف نشرب اخلمر األحمر وبيرة بر
وسوف تشرب معنا.»

ودخلت فتاتان ترتدى إحداهما زنطا مختلط األلوان.
سـتشار من قمة رأسه فصبتـا اخلمر وانحـنتا للـمجموعة فـارتعد ا

إلى أخمص قدمه.
وصاح: «مـا كل هذا? مـا كل هذا? واضـطر إلى أن يـشرب مـعهم.
ودعمـوا الرجل الطـيب تمـاما وشعـر باليـأس وعندمـا قال أحدهم أنه
مخـمور لم يشك حلـظة فى هـذه احلقيـقة. والتـمس منهم أن يـحضروا
له مركبة وحينئذ ظنوا أنه يتحدث لغة موسكو. ولم يحدث من قبل أن
رء أن يظن ستوى. وفـكر: «على ا تدنيـة ا خـالط مثل هذه اجملمـوعة ا
أن الــبالد صــارت مـتــخـلــفـة مــرة ثـانــيـة فــهـذه هـى أبـشع ســاعـة فى
ائدة فى حياتى!» طرأت هذه الفكرة فى رأسه فانحنى ليزحف حتت ا
احلـجـرة وقــبل أن يـصل إلى بــاب احلـجـرة أدرك اآلخــرون مـقـصـده

فــأمــســكــوا قــدمه. وحلــسـن احلظ أنــخــلع الــقــبــقــاب وتــبــدد مــشــهـد
الرقوةالسحرية تماما.

صـبـاح يقف صـبـاح يلـمع أمـامه ومن خـلف ا ـستـشـار ا ورأى ا
مـنزل كـبيـر. وصار كل شىء مـألوفـا لديه وعـاد إلى الشـارع الشرقى
ـنزل وفى الـذى يـعرفه. وتـمـدد على عـتـبة الـبـاب يركل بـقـدميه بـاب ا

مقابله تماما جلس احلارس يغط فى نوم عميق.
وقــال: «أظن أنى رقــدت هــنــا أحــلـم فى الــشــارع! نــعم هــذا هــو
رحة وأنـاقته وإضـاءته اجليـدة! ومن الغريب الشـارع الشـرقى حقـا 

أن تفعل بى زجاجة واحدة من اخلمر كل هذا التأثير.
وبـعد ذلك بـدقيقـت كان يـجلس بـارتياح فى مـركبـة أحضرته سـريعا
إلى كريستيانز هافن. وتـذكر كل ما واجه من متاعب وأثنى على احلقيقة
الـسعـيـدة لزمـننـا الذى نـعـيش فيه بـكل ما يـحـمل من عيـوب ووجده أكـثر

اضية التى جربها. بهجة من الفترة ا
مغامرات احلارسمغامرات احلارس

الزم قـال احلـارس: «هــنـاك قـبـقـاب البـد أن يــكـون صـاحـبه هـو ا
الذى يسكن فى الطابق العلوى ألنه موضوع أمام الباب».

وكان عـلى الرجل األمـ أن يدق جـرس الباب ويـعيـد القـبقاب إلى
الزم مـضـاءة ولـكـنه كـان يـخـشى أن صـاحـبه فال تـزال غـرفــة نـوم ا

نزل. يوقظ سكانا آخرين فى ا
وقال: «البد أن هـذا القـبقـاب يريح قـدمى ويدفـئهـما فـهو مـصنوع
من اجلـلد الـنـاعم.» ووضع الـقبـقـاب فى قدمـيه وقـال: «كـيف صار كل
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الزم ينبغى اآلن أن يكـون حسبما يود شىء غريـبا فى هذا العالم! فـا
ـشى فى غرفـته ذهابا فى سريـره الدافئ ولكـنه لم يفـعل ذلك  فهو 
وإيـابا! وهـو رجل سـعيـد فلـيـست له أم وال أطـفال يـرعاهـم وكل ليـلة
يـذهب إلى احلـفالت. آه يـالـيـتـنـى كـنت مـثـله فـلـسـوف أكـون سـعـيـدا

حقا!»
ولم يكد ينطق بهذه األمنية حتى حتققت.

الزم. إذ وقف فـالقـبقـاب له أثره - فـروح احلارس انـطبـعت على ا
ـفكرة الوردية سك ب أصابـعه ورقة صغيرة من أوراق ا فى غرفـته 

وهوب. الزم ا اللون كتبت عليها قصيدة- كتبها ا
وتلك هى القصيدة:

ليتنى كنت ثريا! قلتها إذ كنت طفال الهيا
قلتها عن كل شىء ب أتراب قساه
ليتنى كنت ثريا.. ضابطا يزهو كثيرا

ضى.. شامخا قد تبهج الريشة رأسه! بشهر السيف و
ر الوقت حتى.. قد منحت من األمانى واحدة  و

صرت فعال ضابطا.. لكننى عانيت فقرا طول عمرى
يا إلهى أنت تعلم حالتى.. أنت لم تتخلَّ عنى حلظة!

ذات أمسية جلست وروحى انتعشت كثيرا
حبتى حيث جاءت طفلة وتعلقت 

مشتاقة أن تسمع القصص التى دبجَّتها

ولدى منها وفرة لم أحصها
وبرغم هذا زارنى الفقر اللع

هذه الطفلة كانت تبتغى منى حكاية
عرفة!  تبتغى احلب الذى يأتى بغيض ا
واعدتنى باحلضور ولم تفارقنى كثيرا!

أنتتعلم يا إلهى ماتكنُّ.. فكن لها نعم احلفيظ!

ليتنى كنت ثريا.. أرفع الكف أضرع بالصالة إلى السماء
أن تصير الطفلة الصغرى شبابا ناضرا

فهى صافيةالسريرة تتمتع باللطافة واحلنان
فإذا ما قدَّست أسرار قلبى اليائسة

ظللتُ أرمق عينها فى كل ح بارتياح
نعنى.. لهذا سوف أبقى صامتا ال فإن الفقر 

هكذا شاء إلهى .. حكمه دوما صواب
ليتنى كنت ثريا فى اصطبارى مثل حبى

الستجابت دعوتى من فوقنا.. من ذى السماء
يا حبيبى فلتبادلنى احملبة باحملبة

إن أبياتى الهزيلة علمتنى فى شبابى كل تاريخى احلزين
إننى أرفض ذلك.. فاحلقيقة أمرها لم يتضح

حيث أنى مدقع الفقر.. وفى مستقبلى دنيا الظالم
.. ولتهيئها لصحبة أصدقاء مخلص فلتباركها إله الطيب
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ـالزم بـبـؤسه الــشـديـد فـأســنـد رأسه إلى إطــار الـنـافـذة وشـعـر ا
وشهق شهيقا عميقا.

ــســكـ الــذى يــقف فى الــشــارع أســعــد مـنى وقـال: «احلــارس ا
بــكـثـيــر. فـهــو ال يـعـرف مــاذا أتـمــنى إذ إن له بـيــتـا وزوجــة وأطـفـاال
يـحـزنـون حلزنه ويـفـرحـون لفـرحه. آه كم أكـون سـعيـدا إذا اسـتـبدلت
صيره وأمـضى فى احلياة ولـيس لدى طمـوحات أكثر من مصيـرى 

طموحاته! نعم إنه قطعا أسعد منى.»
وفى هذه اللحظة عاد احلارس إلى حالته األولى حارسا. فالقبقاب
الزم ولـكـنه هـنــاك كـمـا رأيـنـا شـعـر بـأنه أقل اســتـبـدل روحه بـروح ا

اقتناعا وفضل العودة إلى احلياة التى احتقرها منذ بضع دقائق.
ولهذا عاد احلارس ليصبح كما كان حارسا.

وقال: «يـاله من حـلم سخـيف ولـكنه كـان تهـريـجا حـقا. فـكرت أن
أكون مالزمـا ولـكنـنى لم أكن مـرتـاحا تـمـنيت أن أرى أمى الـعـجوزة

وأطفالى الذين يغمروننى بالقبالت.
وجـلس ساكنا يـفكر فى حـلمه فلم يكن تـبدد من ذاكرته. وال يزال

القبقاب ثابتا فى قدميه.
وفجأة سقط جنم من السماء.

فقال: «لـقد ذهب النجم! وكم جنمة تـوجد فى السماء! أريد من كل
قـلــبى أن أرى هــذه األجــرام الـســمــاويـة الـالمـعــة عن كــثب وخــاصـة

القمر».
واآلن يالـيتنى أقفز قـفزة صغيرة إلى القـمر وال يهمنى إذا تركت

جسدى راقدا خلفى هنا على هذا الدرج.
هنـاك أفـكـار وأمـانى مـعيـنـة يـجب أن نـحذر الـنـطق بـهـا والبد أن
يكون حريصا من يكـون قبقاب القدر فى قدميه. انظر اآلن ماذا حدث

للحارس.
فى بـحـر بـضع ثـوان قـطع احلـارس مـسـافـة مـائـت وأربـعـ ألف
مـيل حتى وصل إلى الـقمـر الذى يـعرف كل الـناس عـنه أنه يتـكون من
مواد أدق من نـظـيرتـهـاعلى األرض وأن مـا نـعتـبـره ضوءا مـا هو إال
جـليـد تساقط عـليه. ووجد نـفسه واقـفا فوق أحـد اجلبـال الكثـيرة التى
كن أن نراها على خريطة الدكـتورمادلر الضخمة للقمر وبداخله ما
كن وصـفه بأنه قِدر عمقه نـصف ميل. وتقع عند سـفح اجلبل مدينة
ـاء ألن يـوحى مـظــهـرهـا بـفـكــرة وضع بـيـاض بـيــضـة فى كـوب من ا
ـديـنـة رخـوة مـثل بـيـاض الـبـيـضـة وتـوجد ـادة الـتى تـتـكـون مـنـهـا ا ا
ـدينـة أبـراج وقـباب وشـرفـات كـلـها شـفـافـة حتوم ذهـابـا وإيـابا فى بـا

الغالف اجلوى الرقيق الواضح.
وتبدو أرضنا فوقه أشبه شىء بالكرة الكبيرة احلمراء الداكنة.

ؤكـد أنـهم ما نـطـلق علـيهم ورأى عددا من اخملـلوقـات حـوله من ا
العنصر الـبشرى ولكنهم يختلفـون عنا اختالفا كبيرا ويبدو أنهم من
جـنـس آخـر ويـحـتـاجـون إلى خـيـال أرحب من خـيـال الـفـلـكـيـ الـذين
يـتـصــورون شـيـئــا مـثـلــهم. ولـهم لـغــة خـاصـة بــهم.. أفـتـرض أن روح
احلــارس ال تــسـتــطـيع فــهـمــهـا-  إال أنه اســتـطــاع أن يـفــهـمــهـا ألن

ا نتوقع. أرواحنا لها قدرات أفضل 
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وهــكــذا أدركـت روح احلــارس تــمــامــا لــغـــة ســكــان الــقــمــر. وهم
يــتــنــاقــشـون حــول أرضــنــا ويــشــكــون فـيــمــا لــوكــانت مــســكــونـة أم
غـيـرمـسـكـونـة. ويـظـنـون أن الـهـواء أشـد كـثـافة عـلـى األرض بحـيث ال
يـسـتـطيـع ساكن الـقـمـر أن يسـتـنـشقـه ويرى مـعـظـمهم أن الـقـمـر هو

سكون ب كل األجرام السماوية. الوحيد ا
وعلى أية حـال لن نستمع إلى ما قـيل ولكن من األفضل أن نعيد

أنفسنا إلى الشارع الشرقى لنرى ماذا حدث جلسم احلارس.
رقد عـلى الدرج فـاقدا احلـياة وسقـطت من يده «جنـمة الـصباح»
ـسلـح ببـروزات حديـدية وعـيـناه مـثبـتـتان حتـملـقان إلى ذلـك النـبوُّت ا
أعـلى.. إلى الــقـمـر. لــقـد مـات احلــارس! وأحـدث هـذا احلــدث صـدمـة

عنيفة فى نفوس زمالئه.
وتـنـاقل اجلـمـيع اخلـبـر وقـالـوا عـنه الـكـثـيـر فـإذا بـزغ الـنـهـارحـمـلوا
سـتشفى حـيث من الطبـيعى أن يخـلعوا الـقبقـاب من قدميه جـسمه إلى ا
فى أول األمـر. والبــد أن تـعـود إلـيه الــروح اآلن الـتى طـارت إلى اجلـسم
مـبـاشرة وفـى بضع ثـوان عـادت احلـيـاة إلى الـرجل الـذى أعـلن أن هذه
ثل هذا الـشعـور مرة أخرى من هى أبشع لـيلـة فى حيـاته ولن يضحـى 

أجل قطعت من العملة الذهبية. وعلى أية حال مضى كل شىء اآلن.
ستشفى وخلف وراءه القبقاب. وفى نفس اليوم غادر ا

حلظة حرجة- قراءات مسرحية ذات مساء- رحلة غير عاديةحلظة حرجة- قراءات مسرحية ذات مساء- رحلة غير عادية
ستشفى عن الشارع سور حديدى بارتفاع مناسب يفصل هذا ا
تقف الـقضـبان الـتى يتـكون مـنها مـتبـاعدة عن بـعضـها الـبعض حتى

يـقـال إن بـعض الـطالب الـنـحــفـاء كـانـوا أحـيـانـا يـتـسـلـلـون من بـيـنـهـا
ديـنة ويـقضـون زيارات مـتكـررة تـبهج نـفوسـهم مع أصـدقاء لـهم فى ا
ــــروق بــــ وكــــانت الــــرأس هـى اجلــــزء األصــــعب من اجلـــــسم فى ا
القضبان وبالتالى فـفى هذه احلالة مثل غيرها كانت أصغر الرؤوس

رور بارتياح. هى أقدرهاعلى ا
. ويكفى هذا القدر من التقد

وحـدث أن أحـد الـشـبان كـانت رأسه كـبـيـرة فـيزيـائـيـا أوكـلت إليه
ساء. راقبة فى ذلك ا ا

- الطقس طر فى زخات كـثيفة ولـكن رغم هذين العائـق وهـطل ا
وحـجم الرأس- البد أن يخـرج لقضاء ربع سـاعة فقط. وظن أن األمر
ـسـتـشـفى بـهـذا الـطـلب الـتـافه إذا كـان ال يـقــتـضى أن يـزعج بـواب ا
يـسـتـطـيع أن يـنـزلق بـ الـقضـبـان احلـديـديـة فى الـسـور وبـيـنـمـا هو
وضـوع تعثر فى قـبقاب القـدر الذى تركه احلارس وراءه. ولم يـتأمل ا
تكـن له سابـقة خـبرة بـهذا الـقبـقـاب وكان واضـحا أنه يـلبى الـنداءات

فى مثل هذا الطقس ولهذا لبسه.
وكــان الـسـؤال الـوحــيـد فى ذهــنه هـو عـمــا إذا كـان يـســتـطـيع أن

يحشر نفسه خالل القضبان أم ال إذ إنه لم يجرب ذلك من قبل.
وقال:«كم أتمنى أن أدخل رأسى خاللهـا!» ولم يكد ينتهى من قوله
حـتـى  له مـا أراد فـقــد مـكـنــته قـوة الـقــبـقـاب من أن يــنـزلق بـرأسه
بسهـولة فى هـذا السـور ذى القـضبان الـغلـيظـة ولكن جـسمه يجب أن

ر كذلك.
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وقـال:« آه إنـنى غـلـيظ جـدا وإنى ظـنـنت أن الـصـعـوبـة تكـمن فى
الرأس فقط ولكننى لن أمر!»

حـاول أن يسحب رأسه ثـانية دون جدوى. فـهو يستـطيع أن يحرك
رقـبـته لألمـام وللـخـلف بـسهـولـة وهـذا هـو كل ما يـسـتـطيع فـعـله. لـقد
واقف بأسا ولـسوء حظه أنه لم يدر بخلده وضعه القـبقاب فى أشد ا
أن يـطـلب حتـريـر نفـسه وبـدال من الـرغـبـة صار يـنـاضل وبـالـتالى لم

لة. يتحرك عن مكانه قيد أ
طر غزيرا ولم ير أى فرد يسير فى الشارع. وهطل ا

ولم يدرك بيديه جرس الباب. فكيف يستطيع أن يحررنفسه? فعليه
أن يــنـتــظــر حــتى الــصــبــاح حــتى يــرسل أحــدا إلى احلــداد لــيــبــعـد
الـقضبان عن بعـضها البعض وهـذا العمل ال يأتى وليـد اللحظة وفى
درسة الـكبيرة بعـد انصرافهم ويسارع كل ذات الوقت يـأتى تالميذ ا
صيدة. شاهدته وهو فى أزمة هذه ا سكان حى نيبودار ليستـمتعوا 

فأية ملهاة سوف حتل به!
وقـــال:«آه الـــدم يـــنـــدفـع إلى رأسى! وســـوف يــــقـــودنى هـــذا إلى
اجلــنــون! وأنــا اآلن نــصـف مـجــنــون! آه يــا لــيــتــنى أحتــرر مـن هـذه

الورطة!
وهذا ما كـان ينـبغى عـليه أن يـطلـبه من قبل. فـما كـاد ينـطق بهذه

األمنية حتى حتققت  وحترر رأسه.
نـزل بسـبب اخلوف الـذى أحدثه له قـبقاب فـاندفع مـضطربـا إلى ا

القدر.

ولكن يـجب أال نـفتـرض أن مغـامـراته انتـهت. كال بل سـيحـدث ما
هو أسوأ.

مـر اللـيل بـهـدوء  وكـذلك الـنهـار الـذى أعـقبه. وفـى الوقت ذاته ال
سـاء كانت قراءة مسرحية يزال الـقبقاب فى قدميه فـلم يخلعه. ففى ا
سرح مـزدحما ـسرح الصـغير فى شـارع كانايك. وكـان ا تدور فى ا
ومن بــ الـفــقـرات كــانت قــراءة لــقـصــيــدة ألـفــهــا هـ. ك.آ نـديــرسـ

وعنوانها «نظارة عمتى» وكان موضوعها كما يلى:
كانت عـمة الـشاعـر ساحـرة مشـعوذة ذات مـهارات غـير عـادية فى
ـؤكـد أن تـنـال قـراءة الـطـالع وفى الـعـصـر الـطـيب الـقـد كـان من ا
شـرف اإلعــدام حــرقـا. وكــانت تــبــدى أنـهــا تــعـرف مــقــدمـا الــظـروف
ــتـغـيـر ولـو أنـهـا لم يـحن الـوقت «ألفـول والـتـغـيـرات فى هـذا الـعـالم ا
شمـسها» فـإن «معـارفهـا السريـة» العـجيـبة جعـلت «األحداث الـقادمة

تلقى بظاللها مسبقا.»
واشـتهى كل امـر أن يـعرف سـرها دون جـدوى فـهى لن تكـشفه
وأخـيرا تـوسل إلـيهـا ابن أخيـهـا الصـغيـر احملـبوب بـإحلاح أن تـسره
إلـيه وتأمـنه عليه هـو وحده واسـتسلـمت السـيدة الطـيبـة وأبدت على
وجهها مالمـح األهمية القـدسية فخلـعت نظارتهـا وقدمتها إلـيه معلنة

أن القوة العجيبة للنظرة الثانية تركزت فيها وفيها وحدها. وقالت:
«جـربـهـا بنـفـسك يـا ولدى وبـدا عـليه عـدم الـقـدرة على الـتـصديق.
اذهب إلى أى مكان يتـجمع فيه الناس واتخذ لـنفسك موقعا تطل منه
عـلى كل احلشـد وضع النـظارة على عـينـيك وبهـذا يصـبح كل الناس
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الـذين تـنظـر إلـيهـم أمام عـيـنيك مـثل مـجـموعـة أوراق الـلـعب مبـسـوطة
أمامك عـلى مـنضـدة وسوف تـنـكشف أمـامك كل أفكـارهم وأمـنيـاتهم
السـرية وسـوف تتـمكـن باإلضـافة إلى ذلك وبـدون صعـوبة من الـتنـبؤ

صائرهم ومستقبلهم.»
ولم يـنــتــظـر الــشـاب حلــظــة حـتى شــكــر الـســيـدة الــفــاضـلــة عـلى
أريحـيتـهـا وسارع إلى اخلـروج واختـبار مـعـرفته اجلـديدة. وتـذكر أن
سرح سوف تكون فيه قراءة مسرحية فى كل ليلة. وليس هناك أكثر ا
ـسرح التى تمكنه من اإلطالل على احلشد الكبير مناسبة من خشبة ا
بـسـهـولـة وبـنـاء عـلى ذلك ذهب إلى هـنـاك. وقـدم نـفـسه لـلـمـشاهـدين
ووضع النـظارة على عينـيه وصرح بأنه يستـطيع أن يقص الطالع لكل
من فى احلشد. وبدأ اآلن بـالتعبـير عن دهشته لـلمشهـد العجيب الذى

انفتح أمامه.
وعرض تـفاصـيل سـرية عن مـلـكة الـورق ذات الـقلـوب إذ أعلن إن
اس الذى أراد ثيرة مـثبتة بـقلق على الـولد ذى األ عيونـها السـوداء ا
ـا يـتـجه بـأنـظـاره نـحـوه. كـمـا ذكـر بـعـدئـذ:« إن الـولد ذا أن يـذكـر عـا
الــعـصى هـو أغـنى رجل فى هـذ احلـشـد ولـو أنه لـسـوء احلظ» وهـنـا
تـوقف عن احلديث وكـأنه ال يـنوى أن يـكشف أسـرارا عائـليـة وأطول
ـمثل ستـقبل. والنجـاح الذى ينـتظر ا النـاس عمرا وحظ األمـة فى ا
ـسرح. وال يـزال يتـجنب إعـطـاء معـلومـات مبـاشرة اسـتبـطانـية فى ا
مـعــلــنـا عن نــفــسه أنه مــرتـبك. وكــان مــصـرا عــلى أال يــجـرح شــعـور
ـشـاهـدين بـحـديـثه ويـخـشى أال يـصـدقـوا قـدراته اجلـامـحـة. وهـكذا ا

اسـتـطـاع بـاحـتـرام عـمــيق أن يـتـركـهم السـتـنــتـاجـاتـهم قـبل أن يـودع
احلفل.

كانت الـقصيـدة ركيكـة ولكن حسن إلـقائهـا جعل اجلمـهور يصفق
ـستـشفى لـهـا كثـيرا. وكـان من بـ احلاضـرين صـديقـنـا القـادم من ا

اضى. ساء ا الذى يبدو أنه نسى تماما مغامرته فى ا
وكان قبـقاب القدر ال يزال فى قدميه نـظرا إلى أنه لم يطلبه أحد

وكانت الشوارع موحلة ولكنه ظن أنه يفضل السير به.
أعجبة كثيرا اجلزء األول مـن القصيدة ولو أن انتباهه سرعان ما
تشتت فال زالت الفكرة عالقة بذهنه وتصور أنه يجب أن يحصل على
ـا مـكنـت البسـهـا من الـنظـر مـبـاشرة إلى الـنـظـارة بنـفـسه. فـفكـر: ر
قـلوب الـنـاس وسوف يـكون ذلـك أكثـر تشـويـقا من مـعـرفة الـطالع فى

ستقبل. ا
ولنـفرض أنـها قـلوب الـصف األول من الـرجال والـنسـاء اجلالـس
قـاعد األمـامـية- فـهل أستـطـيع أن أنفـذ إلى دخـائلـهم ياله من عـلى ا
وحى وإلهام وسـوف ينفتح أمامى نـوع من محالت التجارة. آه كيف
تفـتش أعيـنى فى كل ركن! أتمـنى حقـا أن أخطو هـذه اخلطـوة وأتنقل

بهجة من قلب إلى قلب! كالفكرة ا
وكانـت هذه الـكـلـمات األخـيـرة كـافيـة ألن تـوقظ الـقوة الـكـامـنة فى
الـقبقاب وبدأ الـرجل على الفور يـتراجع وبدأ رحلته غـير العادية ألنه
ـشـاهـدين فى الـصف األول وكـان أول قـلب بـدأ يـتـنـقل داخل قـلـوب ا
يـدخله هـو قلب سـيدة وفى حلظـة تصـور أنه فى مسـتشفى  لـلمـعاق
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فـرأى فـى الـغــرفـةأطــرافـا مــصـبــوبــة مـعــلـقــة عـلـى احلـوائط مــلـصــقـة
ــعـهـد قـوالب بـاألشــرطـة الـطـبــيـة الالصـقـة. وكــان هـنـاك خالف ذلك ا
مسبوكةتؤخذ كلما دخله مرضى ألن األطراف األصلية قد استنفدت.
ـيـزين كانت وهى فى احلـقـيقـة قـوالب مـسـبوكـة ألصـدقـاء حـميـمـ 

تشوهاتهم فى اجلسم أو فى العقل محفوظة جيدا.
وفجـأة مر من قـلب هذه الـسيدة إلى قـلب سيـدة أخرى ظـهر كأنه
كنيسة فاخرة مقدسة ترقـد احلمامة البيضاء على بيضها ببراءة فوق
احملــراب فـكــاد أن يـركع لــهـا خــشـوعــا ولـكــنه اضـطــر إلى اخلـروج
ليدخل القـلب التالى. ومازال يـسمع نغمـات األورج العميـقة ويبدو أنه
صـار رجال آخــر أفــضل من ذى قــبل غــيـر جــديــر عـلـى اإلطالق بـأن
عبـد اجملاور. وهنـا تكشـفت له رؤية غرفـة عليـا تهجع فـيها أم يـدخل ا
مـريضـة وكانت هـذه الغرفـة تبـدو فقـيرة بـائسـة ولكـنهـا دافئـة تتدفق
ـفتوحـة تزهـر فيهـا الورود اجلمـيلة فيهـا أشعة الـشمس من الـنافذة ا
فى صنـدوق خشـبى وضع عـلى الـسقف وهـناك طـائـران أزرقا الـلون
رح وسالم ثل زرقـة السمـاء يغـردان فوق األغصـان أغنيـة جميـلة 

ريضة تبتهل بالدعاء البنتها. وحب بينما األم ا
وزحف اآلن على يديه ورجليه فى محل جزار مزدحم بالعمالء كله
حلم فى حلم وال شىء غـيـر الـلـحم من حـولـه. وكان هـذا هـو قـلـب أحد

وقرين. الرجال األثرياء ا
وبـعـد ذلك دخل الـقـلب األخــيـر لـزوجـة أحـد األشـخـاص. كـان ذلك
برج حـمام قـد متـهايل اسـتخـدمت فيـه صورة نـصفيـة للـزوج لتـمثل

ديك الـطـقس ويـبـدو أنه مـرتـبط بـالـبـاب بـطـريقـة مـا يـتـحـرك تـلـقـائـيا
عندما يتحرك الرجل فيفتح أو يقفل وفقا لذلك.

ـــرايــــا مــــثل ومن هــــنــــا انــــزلق إلـى مـــقــــصــــورة تــــكــــونت مـن ا
ـرايـا ذات قـوة تـكـبـير ـعـروضـة فى قـصـر روزيـنـبـورج هـذه ا الـغـرفـةا
لـدرجـة ال يصـدقـهـا الـعقل. وفـى الوسط جـلس عـلى األرضـيـة شخص
ــتــواضــعــة تــبـدو يــشـبـه داالى المـا الــتــبت وهى نــفـس الـشــخص ا
ذهلة وبـعد هذا اعتـقد أنه انتقل مشـغولة تمـاما بالتـأمل فى عظمـته ا
ؤكد أن ذلك دببة بشدة. وفكر «من ا لوء باإلبر ا إلى صندوق لإلبر 
هـو قلب إحدى العـانسات»! لكن كال بل كـان قلب ضابط صـغير يقال

إنه كان شديد الذكاء والرقة.
وزحف الشاب السىء احلظ من القلب األخير إلى صف مرتبك تماما.

فشهق وقال: «ياللهول! هل أصـبحت مجنونا? أشعر باحلر الشديد
الـذى ال يـطاق والـدم ينـدفع إلى رأسى! وفـجأة تـذكـر احلدث الـفردى
ساء السابق كيف ظلت رأسه محصورة ب القضبان فى سور فى ا
ـسـتـشـفى وقـال: «هـذا هـو! البـد أن أذهب إلـيـهـا قـبل فـوات اآلوان. ا
ا كان احلمَّام الروسى جاهزا فكم أشتاق إلى التمدد فوق الرف فر

العلوى!
وبـناء على هـذا وجد نفـسه راقدا فى أعلى رف مـن رفوف احلمَّام
الـبـخـارى رقد هـنـاك وهـو يـرتـدى كل مالبـسه وجـواربه وقـبـقـابه وكل

اء جاءته من السقف. شىء وتساقطت على وجهه قطرات من ا
فـصرخ: آه!» ونـهض مندهـشا. وصـرخ مديـر احلمَّـام كذلك عـندما
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البــسه كـامــلــة فى احلــمـام. وكــان بــطـلــنــا ال يـزال رأى رجال يــقف 
مـحـتـفـظـا بـقـدر مـن احلـضـور الـذهـنى لـيـهــمس شـارحـا: «فـعـلت هـذا
ـنزل لـكسب الـرهـان!» ولـكن كان أول شىء يـفـعـله عنـدمـا وصل إلى ا
هو أن يضع على صدره رباطا ضـاغطا كبيرا وآخر على ظهره حتى

تصا ما به من جنون.
ـساء الـتـالى كـان ظهـره مـضرجـا بـالدمـاء وذلك هـو كل ما وفى ا

جناه من قبقاب القدر.
حتوالت أم الشرطةحتوالت أم الشرطة

نــحن ال نــنــسى طــوال هــذا الـوقـت احلـارس ولـم يـنـس هـو كــذلك
القبقاب الذى وجده فى الشارع.

لكه أحد حتى ستـشفى وأحضره معه ولكن ال  فقد حضر إلى ا
الزم وال غيـره من سكـان الشـارع ولهـذا وصل القـبقـاب أخيرا إلى ا

قسم الشرطة.
كن أن وقـال أحـد أمنـاء الـشرطـة: إنه يـشبـه قبـقـابى تمـامـا وال 
يزهما عن بعضهما سوى صانع األحذية الذى يعرف الفرق بينهما.
وقــال أحــد الــرجــال الــذى دخل الــقــسم ومــعه أوراق: يــا ســيــادة
! واسـتـدار األمـ لـيـلـبى لـلـسـائل طـلـبه. وعـنـدمـا قـضى الـرجل األمـ
مسـألـته نظـر األم ثـانيـة إلى القـبـقاب ولم يـعمل ذهـنه عمـا إذا كان

ينه أم على يساره. قبقابه موضوعا عن 
ندى!. وفكر: البد أن قبقابى هو هذا ا

ولسوء حـظه كان هو قـبقاب الـقدر .ولبس الـقبقاب ووضع األوراق

فى جــيــبه كــمــا وضع لــفـافــة من عــدة أوراق مــخــطــوطـة حتـت إبـطه
لـينـسـخـهـا فى بيـته. وفى يـوم األحـد كـان الـطقس جـمـيال فـفـكر: إن

تعة. النزهة فى فريدريكسبيرج تبدو 
وسـار على قدمـيه بعض الوقت دون أن يـلوى على شىء ودون أن

يجد القبقاب فرصة ليعرض قدراته السحرية.
مـرات مع أحد الـشعـراء من معـارفه الذى أبـلغه وتـقابل فى أحـد ا

أنه ذاهب إلى نزهة صيفية قصيرة فى اليوم التالى.
فـقـال أم الـشـرطـة: مـاذا? نـزهة عـشـوائـيـة ثـانـية? يـالك من رجل
سـعيـد لك مطـلق احلرية أن تـذهب أينـما تـريد أما نـحن عامـة الناس

فمكتوب علينا أن نلبس طوقا فى أعناقنا.
فـأجــاب الـشـاعـر: لـكن الـطـوق يـوثق فى شـجـرة جـمـيـلـة! يـجب أال
تــضـيق هـمـا بــغـدك فـعـنــدمـا تـكـبــر وحتـال إلى الـتـقــاعـد يـصـرف لك

عاش. ا
ـتـعة أن فـقـال أمـ الشـرطـة: «لـكل هـذا فـمـصيـرك أسـعـد. فـمن ا
ا جتلس حتت ظل شجرة طـوال النهار تكتب الشـعر ثم جتد تقريظا 
كتـبت من الـعالم أجـمع. هـذا إلى جانب أنك سـيـد لنـفـسك. آه يالـيتك

حتاول مرة أن تعانى من الوقت الذى تمضيه فى قسم الشرطة!
وهز الشاعر رأسه وهز أم الشرطة رأسه مثله والتزم كل برأيه

ثم تفرقا.
: «مــا أعــجب شــأن أولــئك الــشـعــراء! أود كــثــيـرا أن وقـال األمــ
أفــهــمــهـم  وأن أصــبح شــاعــرا وأنـــا واثق من أنــنى لـن أكــتب مــثل
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جئـيرهم وأنيـنهم والتـرهات التى يـكتبـها بعـضهم ما أجـمل يوم الربيع
هذا! يـا له من يـوم ينـاسب الشـعراء! فـالهـواء نـقى بشـكل غيـر عادى
نـظـر والـرائـحة الـعـطـرة تعـبق من شـذا األشـجار والـسـحب جمـيـلـة ا
ثل ما أشعر به من متعة اآلن. واألزهار! لم أشعر منذ عدة سنوات 

ومن الفقرة األخيرة من حديثه يبدو أنه صار شاعرا.
! آه بـهج يـذكرنى بـأقحـوان عمـتى ماجـدال وقال: «هـذا العـبيـر ا
كـان ذلك عـنـدمـا كـنـت ولـدا صـغـيـرا. يـاله من وقت طـويل مـر مـنـذ أن
فــكـرت فى عـمـتى الـطـيــبـة الـعـجـوزة! اعـتــادت أن تـعـيش خـلف مـركـز
االتصـاالت. فإذا أقـبل الشـتاء بـقسـوته وجدتـها دائـما حتـتفظ بـغصن

اء. وبعض الفسائل اخلضراء فى ا
مـا أجـمل ذلك األقحـوان! واعـتدت أن أضـع عمـلـة معـدنـية سـاخـنة
ـنـظر ـتـجمـد ألصـنع ثـقبـا أطل من خالله عـلى ا عـلى زجـاج الـنـافذة ا
تجمد وقد اء ا اجلميل! وكانت السفن واقفة ساكنة فى القناة وسط ا
هـجــرهـا جـمـيـع بـحـارتـهــا وال يـحـرسـهــا إال غـراب يـنــعق بـضـوضـاء
نـعشـة تدب احلـياة مـن جديد مفـزعة. وعـندمـا تأتى نـسمـات الربـيع ا
ويـتـفتت اجلـليـد بـاألغانى والـسعـادة وجتـهز الـسفن بـاحلـبال وبـكرات
الـرفع وتبحر إلى الـبالد األجنبية. وكـنت دائما أبقى خـلفها  والبد أن
أكـون من خلفهـا أجلس فى مكتـبى أنظر فى أمور الـقادم بجوازات
سـفـرهم ابـتــغـاء الـسـفـر إلى اخلـارج! وهـذا هــو عـمـلى! يـا لـلـهـول! ثم
شـهق وبـعـدئـذ سـأل نـفـسه: يـالـلـعـجب مـاذا يـضـايـقـنى! لم أفـكـر أو
ــثل هــذا من قـبـل والبـد أن يــكــون ذلك بـفــعل هــواء الــربـيع أشـعــر 

ــنـحـنى الــسـعـادة! وحتـسس ــا بـقـدر مـا  ــنـحـنى أ ـنـعش الـذى  ا
أوراقه فى جيبـه وقال: سوف جتعلنى هـذه أفكر فى شىء آخر وجال
بـبـصـره عـلى أول ورقـة ثم قـرأ بصـوت مـرتـفع: «الـسـيـدة سـيـجـبريث
مسـرحية مـأساوية من خـمسة فـصول ماهذا? يـاللعـجب! إنها مـكتوبة
ؤامـرة فى حتصـينـات فودفيل. ـأساة? ا بـخطى فهـل كتبت أنـا هذه ا
كـيف جـاءت كل هــذه األوراق إلى جـيـبى? البـد أن يــكـون دفـعـهـا أحـد
األشــخــاص فى جــيــبى. وهــذا هــو خــطــاب! أتى إلى مـن مــديــر أحـد
دير ؤلـف الـلذين قرأت عـنوانـهما رُفـض وقد عبـر ا ـسارح. وكال ا ا
: هــيه! هــيه! ثم جــلس عـلى عن رأيـه بـعــبـارات مــهــذبـة. «وقــال األمـ
أريـكة وقـد بـدت أفكـاره نـيـرة  وروحه قابـلـة لـلتـعـديل. وبـدون تفـكـير
قطف إحدى الزهور القريبـة منه فكانت أقحوانة صغيرة عادية ولكن
أى بـسـتــانى يـسـتـطـيع أن يــبـلـغـنـا فى عـدة مـحــاضـرات مـطـولـة عـمـا

تشرحه هذه الزهيرة البسيطة فى دقيقة واحدة.
فهى حتكى أسطورة مولدها تـخبرنا بقدرة الشمس الساطعة التى
نشرت أوراقها الـرقيقة وبثت مـنها الشذا الـعطر فاستـحضرت أفكار

شاعر النائمة فى اإلنسان. ناضل التى بدورها أيقظت ا البشر ا
وقـف أحـد الـصبـيـة عـلـى بـعـد بـضعـة خـطـوات وقـذف بـعـصـاه فى
ــاء عـلى األغــصـان اخلــضـراء الـتى تــتـراقص من حـفــرة فـطـرطش ا
فـوقه وفــكـر أمــ الـشـرطــة فى أن ماليـ احلــشـرات البــد أن تـكـون
اء وأن تـطـورا مخـيـفا مـثل هـذا البد أن انـطـلقت عـالـيا فى قـطـرات ا
يـحـدث لـنا فـجـأة عنـدمـا يُقـذف بـنـا عالـيـا فى منـطـقـة السـحب وتـبسم
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ثل هـذه الفـكرة وشـعر بأنـه حرك فى نفـسه مثل األمـ وهو يـتلـهى 
هذه األوهـام بتأمله لهذا التـغيير العظيم فـقال« أنا أعرف أننى مجرد
حـالم ولـكن مـا أعـجب ما أحـلم بـه  ولكـن علـىّ أن أدرك أننـى أحلم!
ولـكنـنى أتـأمل فيـمـا كنـت أتذكـر هـذا احللم غـدا عـندمـا اسـتيـقظ فـأنا
أسـعـد حـاال عـمـا كـنت عـلـيه من قـبل ويـبـدو أنـنى فى كـامل الـيـقـظـة
ولــدى إدراك كـامل بـكل شىء ولـكـنـنى واثـق من أنـنى لـو تـمـكـنت من
السـيطـرة على أفـكارى احلـاليـة ومشـاعرى فى الـغد فـسوف تـبدو لى
جميعها هراء باطال. فكل األفكـار الذكية واألشياء اجلميلة التى يظنها
ــرء ويــسـمــعـهــا فى أحالمه مــا هى إال مــجـرد ذهب فـى عـالم اجلن ا
وثراء وقـيمـة فى اللـيل فإذا طـلع علـيهـا النـهار صـارت ال شىء سوى
أحـجـار صـلـدة وأوراق نـبـات ذابـلـة. يـالــلـهـول!» وشـهق بـعـمق حـزين
غردة السعيدة وهى تقفز من غصن إلى ونظر إلى الطيور الصغـيرة ا
غـصن وقـال: «إنـهـا أسـعد حـاال من حـالى. فـهى تـستـطـيع الـطـيران
وهــو فن رفـيع! مــا أسـعـد مـن ولـد لـيــحـلق فى اجلــو! آه نـعم لــيـتـنى
أحتـول إلى شـىء آخـر وأن أكـون مـثل هــذا الـطـائـر الــصـغـيـر!» وفى
اللـحـظة نـفـسهـا حتـولت أكمـامه وأغـطـية جـيـوبه إلى أجنـحـة وحتولت
مالبــسه إلى ريـش وحتـول الــقــبــقــاب إلى مـخــالب وعــلم بــالــتــحـوَّل
فـضـحك فى نــفـسه وقـال: « حـســنـا أنـا اآلن مـتـأكــد من أنـنى أحـلم
ؤكد أننى لم أحلم بشىء أكثر سخرية من هذا مسبقا!. ولكننى من ا
طــار وحط عــلـى األغــصــان اخلــضــراء وغــنى دون أن يــكــون فى
األغـنية شـعر ألن موهـبة الـشعر ولت أدبـارها. فالـقبقـاب يحقق أمـنية

واحدة فى وقـت واحد. وتمـنى أم الـشرطـة أن يصـبح شاعـرا وبناء
عـلى ذلك صـار شـاعـرا ثم تـمـنـى أن يـصـيـر طـائـرا صـغـيـرا فـصـار

طائرا صغيرا بينما لم يعد شاعرا بعد.
وقـال : «كـفـانى إعـجـابـا بـهـذا فـطـوال الـنـهـار أجـلس فى مـكـتـبى
أمـارس عـمـلى وطوال الـلـيل أسـتـطـيع أن أحـلم بـالطـيـران عـلى هـيـئة

لهاة! قنبرة فى حدائق فريدريكمسبيرج. فما أجمل هذه ا
ثم هـبط مـن الـغـصـن  وأدار رأسه فى جـمــيع االجتـاهــات ونـقـر
نقاره أوراق احلـشائش الرقيقة التى تقـارن بالنسبة حلجمه احلالى

بجريد النحل العالى فى شمالى أفريقيا.
حدث ذلك حلـظيَّـا وفجـأة بدا كـأنه مـحاط بـالظالم فـقد أُلـقى فوقه
درسة مرت يد الولد شىء ضخم كثيف كانت قبعة كبيرة لتلميذ فى ا

حتته فأمسكت أم الشرطة من ظهره وأجنحته.
وصـاح عنـد أول نبـضة فـاجـأته قائال: أيـها الـنـذل الصـغيـر الوقح!

أنا أم شرطة فى قسم الشرطة!
ولـكن ذلك بدا فى أسـماع الـولد كـأنه زقزقـة بيـبى! وضرب الـطائر

على منقاره وانصرف.
وسـرعـان مــا تـقـابل الـولـد مع تــلـمـيـذين أفـضل مــنه أشـتـريـا مـنه

الطائر بأربعة بنسات وهكذا عاد أم الشرطة إلى كوبنهاجن.
: «من أفـضل األمـور أنـنى أحــلم وإال لـغـضـبت! فـفى وقـال األمــ
أول األمر كنت شاعرا وأنا اآلن طائر! وأفترض أن الطبيعة الشعرية
هى الـتى حولتنى إلى طـائر صغير ال قيـمة له! إنها حلـالة بؤس كافية
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ـرء فى أيـدى األطـفـال. وأعـجب عـمـا سـيـحـدث لى وخــاصـة إذا وقع ا
بعدئذ?

أحـضره الولدان إلى شقـة أنيقة األثاث حـيث قابلتهـما أمرأة قوية
ظـهر فرحت عـلى أية حال بـإحضارهـما هذا الـعصفور الـبناء فكـهة ا

الذى يرتاد احلقول العادية كما كانت تسميه.
وعــلـى أيــة حــال اعــتــذرت عــمـا قــالـت وأراد الــولــدان أن يــضــعـا
عصفـورهمـا الصغـير كـالسجـ فى قفص فـارغ معلق بـجوار الـنافذة
ـا أعجب به بـبغاؤنـا اجلمـيل بول. وابـتسـمت برقة وقـالت السـيدة: «ر
إلى ببغاء كبير أخضـر وهو يؤرجح نفسه فى قفصه الفاخر: «هذا هو
يوم مولـد بول ولهـذا فطائر احلـقل الصغـير يجب أن يـأتى ويهنئه. ولم
يجب بول بأية كلمة بل ظل يؤرجح نفسه إلى األمام وإلى اخللف وهو
فى غـاية الـزهو واخليالء بـينمـا بدأ العـصفـور الكنـارى الصغـير الذى
اضى من مـوطنه فى الـبالد الدافـئة الـعطـرية يـغرد أتى فى الـصـيف ا

أنشودة الترحيب بصوت عال.
ـنـديل: «أهدأ أيـهـا الـكائن قـالت الـسـيدة وقـد ألـقت عـلى قفـصه 

زعج! ا
ووضـع أمـ الـشـرطـة الـذى أســمـته الـسـيــدة عـصـفـور احلـقل فى
قـفص صغير مالصق لـقفص عصفـور الكنارى ولـيس بعيدا عن قفص
البـبغاء. واجلـملـة الوحـيدة الـتى يعرفـها بـول هى: «تعـال دعنـا نصبح
بشرا! وهو ينطقهـا أحيانا بصوت مضحك وكل ما يقوله أو يصرخ به
عـدا هـذه الـعـبـارة غيـر مـفـهـوم مـثل صـياح عـصـفـور الـكـنارى إال أن

أمـ الـشرطـة الـذى حتول اآلن إلى طـائـر استـطـاع أن يـفهم زمـيـليه
. وغنى عصـفور الكنارى: ذات يـوم كنت حرا طليـقا أطير حول االثـن
ـزهـرة أطـير مـع إخوتـى وأخواتى الـنـخـيل األخـضـر وأشـجـار الـورد ا
رآة التى حتفها الشجيرات فوق الزهور اجلميلة والبحيرة الصافية كا
العـطريـة بـوفرة. وهـناك أيـضا بـبـغاوات ذات ريش فـاخر اعـتادت أن
تقص عـليـنا حكـايات طـريفـة كثيـرة وطويـلة! وقـال الببـغاء كـانت هناك
اذا ال تضحك? فإذا طـيور برية غير مـتعلمة تـعال دعنا نصبح بـشرا! 
ؤكد أنك كـانت السـيدة وكل الـغربـاء الذين حـضروا يـضحـكون فمـن ا

تستطيع أن تفعل مثلهم كذلك.
وإذا لم يكن فى استطاعتك أن تسـتمتع بطرفة جيدة فإن هذا يدل

على أن بك عيبا فى إدراكك. تعال دعنا نصبح بشرا!
آه أال تذكر أولئك الفتيات اجلميالت الالتى رقصن فى ظل اخليام
الـواسـعـة االنـتـشـار واألشــجـار الـعـالـيـة الــكـثـيـرة األزهـار? أال تـذكـر
الـفـواكه الـلذيـذة الـتى حتـملـهـا والرحـيق الـبـارد الطـازج فى األعـشاب

البرية التى تنمو حتت أقدامهن بثراء?
وقـال الببغاء: «آه نـعم ولكننى أنـعم هنا براحة أوفـر. فأنا أتناول
طـعاما شهيـا وأُعامل باعتـبار شديد. وأعرف أنـنى زميل ماهر وهذا
يـكــفـيـنى فـخـرا. دعــنـا نـصـبح بــشـرا! فـلـديك حـقــا مـا يـقـال له الـروح

الشعرية ولكننى اكتسبت مهارات جليلة وكثيرا من الذكاء والفطنة.
وأنت عبـقـرى ولـست فطـنـا ولـهذا فـأنت دائـما تـطـلق أنـغامـا بـرية
نفـاذة ولهـذا يدعـونك دائمـا إلى السـكوت وال يـفتـرض أحد أن يـغطى
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قفـصى ألن ثمنى فى احلقيـقة يفوق ثمنك كـثيرا هذا إلى جانب أننى
ــنـقـارى وأسب من يــؤذيـنى بـذكـائى. أسـتـطـيع الــدفـاع عن نـفـسى 

تعال دعنا نصبح بشرا!.
وتغـنى عـصـفـور الـكنـارى: «آه يـا حـبيـبى يـا وطـنى احلـبـيب! أنا
دائمـا أتغنى بـأشجـارك الداكنـة األوراق وخلجـانك اآلمنة حـيث تقبل
تدلـية ميـاهك الراقصـة وأنا دائمـا أتغنى بـحركات إخوتى أغصـانك ا
وأخواتى ذوات األلـوان الالمعة وهى تلـعب وتغرد ب أشـجار الصبار

الفاخرة!
وقـال الـبــبـغـاء: أرجـوك أن يــهـجـر هـذه الــنـغـمـة احلــزيـنـة! وقل مـا
يـضــحـكـنــا. فـالـضــحك أغـلى عالمــات الـذكـاء. هل تــظن أن الـكـلب أو
احلــصــان يـــضــحك? كـال بل يــصــيـــحــان فــالـــنــاس فــقـط هم الــذين

يضحكون».
وصـاح بول: «هأ! هـأ! هأ! وأنـهى حديثه بـالعـبارة الذكـية الـوحيدة

التى يعرفها «تعال دعنا نصبح بشرا!
ـاركى الـرمـادى وقـال عـصـفــور الـكـنــارى: «يـا أيـهـا الــطـائـر الــد
ا كـان الـطقس بـاردا فى مـوطنك فى الصـغـير أنت سـجـ كذلـك. ر
الغابة ولـكن هناك على األقل تنال حـريتك. آه اخرج وطر! فقد نسوا

أن يغلقوا باب قفصك والنافذة مفتوحة فلتهرب!»
وقـفـز أمـ الـشـرطـة خـارجا مـن القـفص بـغـريـزته الـطـبـيـعـية وفى
ـوروب يـصـر صـريـرا وتـسـللـت الـقطـة إلى الـوقت ذاته سـمع الـبـاب ا
احلجـرة بعيونـها اخلضـراء الالمعة. وخـفق عصفور الـكنارى بـأجنحته

فى الـقـفص ورفـرف الـبـبـغـاء بجـنـاحـيه وصـاح: «تـعـال دعـنـا نـصبح
بشرا!» وفزع أم الشرطة كما يفزع البشر وطارخارجا من النافذة.
ـنـازل والشـوارع ولـكـنه أخيـرا شـعر وبعـد بـرهـة قصـيـرة طار فـوق ا
ـقـابل له يـبـدو مـألـوفا لـديه. وكـانت ـنـزل ا بـرغـبـة فى الـراحـة. وكـان ا

ائدة. إحدى نوافذه مفتوحة فدخل فى غرفته وحط على ا
وبـدون وعى مـنه كـرر عـبـارة الـبـبـغـاء الـذكـيـة: تـعـال دعـنـا نصـبح
بـشـرا» وفى الـلـحـظـة الـتـالـيـة حتـول الـطـائـر إلى أمـ الـشـرطـة الـذى

يجلس باطمئنان إلى مائدته.
آخر وأفضل منحة يهبها القبقابآخر وأفضل منحة يهبها القبقاب

فى الصـباح الـباكـر من اليـوم التـالى بيـنمـا كان أمـ الشـرطة ال
يـزال نـائـما فـى سريـره سـمع طـرقا بـالـبـاب تبـ أنه جـاره الـطالب
الشاب فى علم الالهوت والقداسة الذى يسكن فى الدور ذاته ودخل.
وقال ألمـ الـشـرطة: « أعـرنى قـبـقـابك فاحلـديـقـة موحـلـة رطـبة 

على الرغم من أن الشمس ساطعة بشدة فسوف أخرج ألدخن.
وسـحـب الـقـبــقـاب وهــو اآلن يـســيـر فى احلــديـقــة كـانت الــسـاعـة

السادسة تماما ح دوى بوق ساعى البريد.
وصـاح:« آه إلى الـسـفر! إلى الـسـفـر! تـلك هى الـسعـادة الـغـامرة
ـنـحـهـا لى الــعـالم! وتـلك هى أسـمـى وأهم طـمـوحـاتى! وهـكـذا الــتى 
سـوف تـسـتـقـر آمـالـى اجلـامـحـة. فـسـوف أشـاهـد سـويـسـرا اجملـيـدة

وأزور إيطاليا وسوف...
ومن حـظه وحظـنا أن يـلبـى القـبقـاب نداءه بـدون تـأخيـر وما عـليه
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إال أن يتجول وال يدرى أحد أين يتجول.
وســافـر. وبـيـنـمــا هـو فى سـويـســرا دس نـفـسه مع ثــمـانـيـة ركـاب
آخـرين فى مـركبـة عامـة. وشـعر بـألم فى رأسه وأشـد منه فى ظـهره
وتورمت قدماه بأسى نظرا لضيق حذائه وطول مدة بقاء قدميه فيه.
ن تـوجـد وكــان فى حـالــة مـا بـ الــنـوم والـيــقـظــة وفى جـيـبـه األ
خـطـابـات ائتـمـان وفى جـيـبه األيـسـر يـوجـد جـواز سـفره وفـى كيس
جـلــدى صـغـيــر مـخـاط فى صــدريـته من الــداخل تـوجــد بـضع عـمالت

ذهبية فرنسية.
وكل حـلم يـنـبئ بـفـقد واحـد أو أكـثـر من هـذه الـثـروات ولـهـذا فـقد
كـان دائم التـفتـيش بصـبـر نافـد إذ تتـحرك يـده عـلى شكل مـثلث من
ن إلى اجلـيب األيـسر ومـنه إلى صـدره ليـتحـسس اجلـميع اجلـيب األ

ويطمئن على سالمته.
ركبة وتهتز فوق وتتدلى الشماسى والعصى والقبعات من سقف ا

ناظر احمليطة به. رأسه وتمنعه من االستمتاع با
وبدأ اجلليد يهطل والريح تعصف بالبرد.

وشهق وقال: «آه يـالتينا نـكون فى اجلانب اآلخر من جبال األلب
ـوسم صيـفا وأسـتطيع أن أحـصل على مـقابل خلـطابات حـيث يكون ا
ـنـعـنى من الـضـمـان االئـتـمـانى نـقـدا. فـقـلـقى عـلى مـا لـدى من مـال 
االستمتاع بسويسرا. آه لو كنت فى اجلانب اآلخر من جبال األلب!.
وفــورا وصل إلى اجلــانـب اآلخــر مــســافــرا إلى إيــطــالــيــا مــا بـ
فـلـورنـسـا ورومـا. وأمـامه وسـط اجلـبـال الـزرقـاء الـداكـنـة تـقع بـحـيـرة

سـاء الفـاتنة تـراز تـبدو كأنـها ذهب يـضوى حـيث تعكـس سحب ا
تسلـقة بينما وهنا أشجـار العنب تضفـر جدائلها الالمـعة بالنبـاتات ا
يرى األطـفال أنـصاف الـعرايا قـطيـعا من اخلـنازيـر السـوداء الفـاحمة
الـتى حتـتشـد حتت مـجمـوعـة من أشـجار الـغـار ذات الرائـحـة العـطرة

التى تنمو على جنبات الطريق.
فإذا اسـتطعـنا أن نرسـم هذه اللـوحة لكـان من العدالـة أن يصبح
كل من يراها بـانشراح قائال: مـا أجمل إيطـاليا! ولكن طـالب القداسة

سافرة لم تعلق على ذلك بشىء. اإللهية ورفقته ا
 وحلقت حولهم أسراب من البعوض باآلالف.

ــسـاكــ عــلى الــبــعـوض شــيــئـا ــســافــرين ا ولم ُجتــد ضــربـات ا
بـأغصـان الـريحـان فلم يـلقـوا اهـتمـاما كـبيـرا بـذلك بل على الـعكس 
ـركبة لم سـافرين شخص فى ا زاد لدغ البـعوض لهم. ولم يـكن ب ا
سـكينـة فقد يـتورم وجـهه أو يتشـوه من لدغـات البعـوض أما اخليـول ا
اسـتقـرت علـيها أسـراب البـعوض حـتى إذا نهض الـسائق من مـقعده

ليطاردها عادت ثانية فى حلظة أخرى.
وغــربت الـشـمس فـسـرت رعـدة بـرد فى كل الـريف وكـأنه يـتـنـفس
ــتع بــدفء الـصــيف. وأوحت هــواء بــاردا رطـبــا من حلــد بــعـد يــوم 
الـســحب واجلـبـال احملـيـطــة بـأن الـلـون األخـضـر الــعـجـيب الـذى يُـرى
ة بالعـ التى لم تعتـد األسفار وكأنه شىء أحيانا فى الـلوحات القـد
غريب ولـكنه كان حـقا مـنظرا جـميال. ولكن األمـعاء خاويـة واألجسام
منـهكة وكل ما يـتمنى الـقلب تركـز على مأوى مريح فى تـلك الليـلة فهو
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سافر. نعمة يندر أن يتوقعها ا
كـان طــريـقـهم يـؤدى إلى غـابــة من أشـجـار الـزيـتــون مـثـلـمـا كـان
طـريـقـهم إلى وطـنـهم يلـتف بـهم خالل غـوطـة من أشـجار الـصـفـصاف
ـعـوجـة وهـنا يـوجـد فـنـدق منـعـزل يـعـسكـر أمـامه بـعض الـشـحاذين ا
وبعـضهم ـقعـدين بعـضهم أعـمى وبعـضـهم كسـيح بأطـراف متـهرئـة ا
يعرض أذرعا متقلصـة وأيد بدون أصابع. وهنا يوجد البؤس والشقاء

وءون: حقا. وكانوا 
ـضيـفة الـضيـوف اجلدد بـثيـاب رثة أنا بـائس يا سـيدى! وقـابلت ا
وأقــدام حــافـيــة وشــعـر مــنــكـوش وقــد قــفل الــبـاب بــخــيط من خــيـوط
التغـليف وتتكـون األرضية من قرمـيد مصفـوف نصفه مكـسور وتلهو
نخفض أما عن الرائحة!.. به اخلفافيش ذهابا وجيئة حتت السقف ا
وفتحت النوافذ لتسمح بـدخول الهواء النقى عندما نهض الشحاذ
ـتـهـالـكـة وسُمـع وهو يـردد نـداءه اخلـالـد: « أنـا بـائس يا ذو األذرع ا

سيدى!»
وأحضـر العـشاء حـضر احلـسـاء أوال عبـارة عن ماء مـتبل بـالفـلفل
والزيت الـزنخ ولعب الزيـت الزنخ كذلك دورا كـبيـرا فى السلـطة وكان
الطـبق الـرئيـسى هـو البـيض الفـاسـد مقـلـيا بـطريـقـة عُرف الـديك وهو
طبخ وكانت أشهى مـا قُدم وحتى اخلمر كـان مذاقه مشبعًا بـرائحة ا

مزيجا حقا.
سافرين بـجوار الباب وكان يـحرسها واحد من صُفَّت صـناديق ا
اجملـمـوعـة عـنـدمـا يـنـام اآلخـرون وأسـنـدت مـهـمة احلـراسـة إلى طـالب

القداسة اإللهية.
آه مــا أضـيق هــذه الـغــرفـة! فــاجلـرارة فــيـهــا صـعــبـة االحــتـمـال
والــبـعــوض يـطن ويــلـدغ بال رحــمـة والــبـؤســاء يـجــأرون ويـئــنـون فى

اخلارج حتى وهم يحلمون.
وشهق الطالب: «نعم يصبح السفر متعة إذا لم يكن للمرء بدن! أو
إذا اسـتـراح اجلـسد بـيـنـما حتـوم الـروح بحـريـة وارتـياح بـدون قـيود!
وأينـما ذهبت فـأنا ال أزال أعذب بـشهـوات ال حتصى تسـتهلك روحى
كن احتماله ا أنا فيه شىء  تماما. وأنا أشتاق إلى شىء أفضل 
نعم شـىء جيـد ولـكن أين أجده ومـاذا هـو? ولكـنـنى أعرف جـيـدا ما

هو الشىء الذى أتمناه:
إنها السعادة السعادة الكاملة األبدية!

ولم يــكـد يـنـطـق بـهـذه الــعـبـارة حـتـى عـاد ثـانــيـة إلى بـيــته. تـتـدلى
السـتائـر البـيضـاء الطـويلـة أمام الـنوافذ  وفـى وسط أرضيـة احلجرة

وت. يوجد نعش أسود. وهنا يرقد نائما باطمئنان نومة ا
حتقـقت أمنـيتـه فقـد ارتاح جـسده بـينـما راحت روحه تـتجـول حرة

بدون إعاقة من اجلسد األرضى.
وكـان فى الـغرفـة شـبـحـان يتـحـركـان: همـا سـفـيرة الـقـدر وحـورية

يت. يالن على الرجل ا العناية. كانا 
قـالت حـوريـة الـعـنـايـة: هل تـرى اآلن أيـة سـعـادة جـلـبـهـا الـقـبـقاب

للبشرية?
ن يرقد هنا ـؤكد أنه وهب نعمـة حقيقيـة  وأجـابت السعادة: من ا
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إذا لم تكن لغيره.
وأكـملت الـعنـاية: «كال بل إن فـراقه كان من مـحض اختـياره ولم
يـنـتـظر نـداءه. فـعـيون الـروح لم تـتـفـتح بعـد لـتـعرف الـثـروات اخملـبوءة
الـتى يـنطـوى علـيهـا هـذا العـالم إذ إنه لم يـنجـز مهـمـته التى كـتبت له

وسوف أهبه حسنة حقيقية. ثم خلعت من قدميه القبقاب.
يت متـجدد احلياة وت ونهض الـرجل ا وفى احلـال انتهت رقـدة ا
ا ال شك والـعافية. واختـفت حورية العنايـة واختفى معهـا القبقاب و

فيه أنها رأت أن القبقاب ثبت أنه من أدواتها الصحيحة.
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